
Fokuser på det som sies, ikke på å høre

RogerTM på jobb
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Kommuniser, delta, bidra

Den moderne arbeidsplassen kan være et utfordrende lyttemiljø. 
Det er også et sted der vellykket kommunikasjon er vesentlig. 

Når du er rammet av hørselstap, blir du en mester på å unngå situasjoner 
der det er vanskelig å høre. Dette kan være tidkrevende og følelsesmessig 
utfordrende, og det begrenser ofte evnen til å delta og engasjere deg fullt 
ut. 

Mange er ikke klar over at det finnes trådløse mikrofoner som er 
spesialutviklet for arbeidslivet, og som kan brukes sammen med moderne 
høreapparater. Dette er en løsning som øker prestasjonen og gjør det 
enklere for deg å både delta og bidra på jobben. 
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Roger
Bedre taleforståelse

Moderne høreapparater gjør en utmerket jobb og støtter oss i mange 
situasjoner i hverdagen. Men i situasjoner der flere personer er involvert, der 
det er bakgrunnsstøy, eller der lydkilden er langt unna, som på møter, er det 
kanskje ikke tilstrekkelig med et høreapparat. 

Selv de mest avanserte høre-
apparatene har begrensninger.  
I visse utfordrende lyttesituasjoner 
må vi vurdere ekstra løsninger. 

Det er her Roger-porteføljen med 
trådløse løsninger utmerker seg. Den 
består av diskré trådløse mikrofoner 
og små Roger-mottakere som enkelt 
kobles til høreapparatene eller 

implantatene dine. Da hører du den 
som snakker, direkte i øret, uten 
distraherende bakgrunnsstøy. 

Møter og konferanser blir lettere å 
håndtere, og du kan fokusere på det 
som sies, ikke på å høre.

Vi introduserer Roger
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Roger Table Mic er en trådløs mikrofon som er spesielt utviklet for møter. 
Møter skaper ofte vanskeligheter med å høre for personer med hørselstap. 
Vanskelighetene skyldes sidesamtaler, støyende omgivelser eller avstanden 
mellom deg og de på andre enden av bordet.

I disse situasjonene er bruk av én eller flere Roger Table Mic-er til god nytte. 
De er designet for skille seg minst mulig fra annet utstyr som befinner seg på 
møtebordet. Bare plasser dem på møtebordet. Ordene fra de andre 
møtedeltakerne skilles ut og bakgrunnsstøyen reduseres. Talen overføres 
trådløst klart og tydelig til mottakerne dine.

Roger Table Mic for møter 
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Roger Table Mic 
Store fordeler, liten innsats

Roger Table Mic og andre Roger-
mikrofoner er fullstendig 
automatiske. De justerer 
innstillingene sine til støynivåene 
rundt. Programvare for 
programmering er ikke nødvendig. 
Med en batterikapasitet på mer enn 
20 timer trenger du ikke bekymre deg 
for driftstiden.

ProblemfriEnkel i bruk

Roger Table Mic er svært enkel å 
bruke. Det å koble mottakeren til 
mikrofonen gjøres med et enkelt 
trykk på en knapp. Bare plasser 
mikrofonen på bordet. 

Svært diskré 

Du kan koble flere Roger-mikrofoner 
til dine eksisterende høreapparater 
samtidig i et MultiTalker-nettverk.  
Det betyr at det er mulig å delta på 
virkelig store møter. Med en rekke-
vidde på mer enn 20 meter går du 
ikke glipp av noe.

Alle Roger-enheter er små, lette og 
designet med tanke på diskresjon. 
Bare fest den designintegrerte 
mottakeren på Phonak-høreapparatet 
ditt. For ekstra diskré bruk kan du 
velge å betjene bordmikrofonen med 
en fjernkontroll. 

Flerfunksjonell
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I dag foregår ikke arbeidet nødvendigvis på ett fysisk sted. Arbeid handler om 
mobilitet og samarbeid. For å møte denne virkeligheten har vi utviklet 
mottakere og mikrofoner som er enkle å bruke og kompatible med hverandre. 
Dette gjør det enkelt for deg å velge de produktene som passer best for 
akkurat dine behov.

Andre løsninger for dine behov på jobben

Roger Pen

Roger Pen er en allsidig og stilig 
trådløs mikrofon som gjør at du kan 
forstå tale i støy og over avstand. Den 
reduserer bakgrunnsstøy og gjør det 
enklere å føre samtaler på 
tomannshånd og i grupper. Den har 
Bluetooth™ for enkel bruk av 
mobiltelefon.

Roger Clip-On Mic

Roger Clip-On Mic er en diskré 
trådløs mikrofon som 
samtalepartneren fester på skjorten, 
genseren eller jakken. 
Clip-On Mic er egnet for møter med 
én eller flere talere. Den kobler seg 
automatisk til og fungerer med 
andre Roger-produkter.
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Uansett hvilken situasjon du er i, er Roger-mikrofoner alltid klare til bruk og 
gjør det mulig for deg å delta og bidra sammen med kolleger.

Når bør du bruke Roger?

Møter med fire eller fem deltakere blir 
ofte overveldende for personer som 
bruker høreapparater. Bare plasser én 
bordmikrofon på møtebordet, og du vil 
høre kollegene dine bedre.

Hvis du deltar på et større møte, er det 
kanskje nødvendig med flere enn én 
Roger Table Mic. Du kan bruke så mange 
bordmikrofoner som nødvendig, for de 
danner et system og overfører tale til 
høreapparatene dine fra der samtalen 
skjer.

Foredragsholdere står ofte langt unna 
møtebordet og bordmikrofonen. Når 
foredragsholderen bruker Roger Clip-On 
Mic eller Roger Pen, fungerer disse 
mikrofonene godt sammen med 
bordmikrofonene. Det gjør det mulig for 
deg å høre tale klart fra både 
foredragsholderen og møtedeltakerne.

Mindre møter

Større møter

Møter med foredragsholdere

Teknologi, som 
videokonferansesystemer og Internett-
samtaler, brukes ofte på arbeidsplassen. 
Roger-mikrofoner gjør det enkelt å høre 
lyden i disse systemene: Koble til Roger-
mikrofonen ved hjelp av den 
medfølgende lydkabelen, og du får de 
viktige lydene rett i ørene.

Ved forstyrrende støy er det mest 
effektivt å henge Roger Pen rundt 
halsen på den du snakker med, eller 
feste Roger Clip-On Mic på kragen til 
vedkommende.

Telefonsamtaler kan imidlertid by på 
store utfordringer for personer med 
hørselstap. Roger Pen har den aller 
nyeste Bluetooth-teknologien, som lar 
deg koble til og høre 
mobiltelefonsamtaler direkte gjennom 
høreapparatene eller CI.

PC og multimedia

Samtaler på tomannshånd i støy

Mobiltelefonsamtaler
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Situasjon Én Roger 
Table
Mic

Flere 
Roger
Table

Mic-er

Roger  
Pen

Roger  
Clip-On 

Mic

Flere talere i støy og på avstand
– møter med opptil fire deltakere
– møter med fire til seks deltakere
– møter med mer enn seks deltakere
– konferanser 
– presentasjoner

En enkelt foredragsholder som snakker på 
avstand

En enkelt taler i støy og på avstand 

– samtale med en person i en bil 
– samtale med en person i en kantine
– samtale med en person i en korridor

Lytting til multimedier 
– lyd, PC, videokonferanser

Mobiltelefonsamtaler via Bluetooth

Situasjoner og anbefalinger 

Finn ut hvilken Roger-mikrofon som er best egnet for hver enkelt 
lyttesituasjon.

Ta det neste skrittet 
Hvis du vil ha informasjon om hvilket Roger-
system som passer best for deg, kan du ta 
kontakt med din høreapparatspesialist eller lese 
mer på www.phonak.no

Roger-mottakere

Med tre typer mottakere som fungerer perfekt med 
høreapparater eller implantater, finnes det en 
Roger-mottaker for alle.

Disse mottakerne  
er konstruert for å 
monteres på Phonak-
høreapparater. De er 
også tilgjengelige for 
utvalgte cochlea-
implantater fra Advanced 
Bionics og Cochlear.

Roger 
designintegrert

Halsslyngemottaker med 
volumkontroll. Den 
fungerer med alle 
høreapparater og 
cochlea-implantater 
som har telespole.

Roger MyLink

Denne lille og universelle 
Roger-mottakeren er 
kompatibel med nær sagt 
alle bak-øret-apparater, 
implantater og streamere.

Roger X
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<1.5 m >1.5 m

På avstand og i støy er ofte ikke høreapparater nok. Dette betyr at de 
fungerer perfekt for en samtale på nært hold i stille omgivelser. Likevel kan 
du oppleve utfordringer med kommunikasjon i sterk støy og på avstand. Vår 
Roger-standard er utviklet for å øke taleforståeligheten i utfordrende 
lyttesituasjoner mer effektivt enn noen annen teknologi.

Roger er en adaptiv, digital og 
trådløs overføringsstandard som 
kjører på 2,4 GHz-båndet. Den 
overfører stemmen til den som 
snakker, trådløst direkte til brukerens 
høreapparater. Den er basert på en 
patentert, trådløs mikrobrikke som 
benytter intelligente og adaptive 
algoritmer for å forbedre signal-til-
støy-forholdet til helt nye nivåer. 

Signal-til-støy-forholdet (SNR) er 
forholdet mellom signalet (talen) og 

bakgrunnsstøyen (ventilasjonsanlegg, 
ekko, andre stemmer osv.). Jo 
sterkere signalet er i forhold til 
bakgrunnsstøyen, jo bedre blir 
talekvaliteten. 

Vårt forsknings- og utviklingsteam 
har fokusert på å skape best mulig 
SNR. Derfor har våre Roger-
produkter den mest avanserte 
teknologien på markedet for 
overføring av tale og mindre av 
bakgrunnsstøyen. 

Hvordan fungerer våre Roger-produkter?
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Samtaler ansikt til ansikt, for 
eksempel på en liten kafé eller 
hjemme

Hørsel i støy og på avstand, for 
eksempel på støyende restauranter 
eller møter

Avstand
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Få med deg alt

Økonomisk dekning
Hørselsløsninger som trengs til jobb, dekkes ofte helt eller delvis av det 
offentlige. Høreapparatspesialister og hørselsrådgiverne i NAV, kan 
hjelpe deg med å søke om å få dekket kostnadene og støtte deg i 
søknadsprosessen.

Les mer om hvilke Roger-løsninger som dekker dine behov. Snakk med 
høreapparatspesialisten, eller les mer på www.phonak.no.

Roger hørselsløsninger gir deg mulighet til enkelt å delta og bidra 
sammen med kolleger i et arbeidsmiljø. Du trenger ikke gi opp noe, fordi 
Roger sørger for at du hører alt med høy lydkvalitet. Roger sørger for at 
du kan fokusere på selve arbeidet og prestere uten distraksjoner.



Life is on
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Vi er opptatt av å hjelpe alle som trenger vår 
kunnskap, våre ideer og våre tjenester. Gjennom 
kreativ utfordring av den teknologiske utviklingen, 
vil vi tilby innovative og gode løsninger til 
mennesker med nedsatt hørsel slik at de kan høre, 
forstå og oppleve mer av livets mangfoldige 
lydbilder.

Frihet til å samhandle med andre. Trygg 
kommunikasjon. Lev uten begrensninger. Life is on.

www.phonak.no


