Fokuser på det som sies, ikke på å høre

Life is on

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

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

Delta
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 seg fullt ut.

Frihet til å samhandle med andre. Trygg
kommunikasjon. Lev uten begrensninger. Life is on.
www.phonak.no

Bidra
Roger trådløse mikrofoner er skapt for arbeidslivet
og kan brukes sammen med moderne høreapparater.
Du kan koble Roger-mikrofoner til dine eksisterende
høreapparater, en løsning som bedrer din
prestasjonsevneog gjør det enklere å bidra på jobben.

Roger på jobb
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Roger

Mindre møter

Samtaler på tomannshånd i støy

Roger-porteføljen består av trådløse mikrofoner og små
mottakere. Da kan du høre tale klart uten forstyrrende
bakgrunnsstøy.

Møter med en liten gruppe mennesker blir ofte overveldende for personer
som bruker høreapparater. Bare plasser en bordmikrofon på møtebordet.

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.

Roger-mikrofoner

Større møter

PC og multimedia

På et større møte er det kanskje nødvendig med flere enn én Roger Table
Mic. Man kan bruke så mange bordmikrofoner som nødvendig.

Videokonferanser og Internett-samtaler brukes ofte i jobbsammenheng.
Koble enkelt til Roger Table Mic med lydkabelen som følger med.

Møter med foredragsholdere

Mobiltelefonsamtaler

Foredragsholdere står ofte langt unna møtebordet. Når foredragsholderen
bruker Roger Clip-On Mic, fungerer den utmerket sammen med
bordmikrofonen.

Telefonsamtaler kan by på store utfordringer for personer med hørselstap.
Roger Pen har den aller nyeste Bluetooth-teknologien, slik at du kan koble
til og høre mobiltelefonsamtaler.

Bedre taleforståelse
Selv de de mest avanserte høreapparatene har
begrensninger. I visse utfordrende lyttesituasjoner på
jobben må vi vurdere ekstra løsninger.

Roger Table Mic
Spesielt utviklet for små og store møter, flere
mikrofoner kan kobles sammen i et MultiTalkernettverk.

Roger Pen
Trådløs mikrofon, perfekt i samtaler på tomannshånd,
med Bluetooth™ for mobiltelefonsamtaler.

Roger Clip-On Mic
Trådløs mikrofon, perfekt i samtaler på tomannshånd
og for foredragsholdere.

Roger-mottakere
Roger designintegrert
Klikkes på Phonak-høreapparater og utvalgte
cochlea-implantater fra Advanced Bionics og Cochlear.

Roger X
Universell miniatyrmottaker for bak-øret-apparater,
implantater og streamere.

Roger MyLink
Halsslyngemottaker for høreapparater eller implantater
med telespole.

