
Phonak Fast Facts

Hva er det? 
Roger er en digital trådløs standard som bruker 2,4 GHz-
teknologi for å øke taleforståelsen i alle typer støynivå og  
ved avstand. Roger-systemet sender lyden av stemmen  
trådløst og direkte til lytteren og gir tale-i-støy-forbedringer  
på opptil 35% sammenlignet med Dynamic FM, og hele  
54% mer sammenlignet med andre FM-systemer.1

Roger-løsninger for voksne og tenåringer har to stilige og  
brukervennlige trådløse mikrofoner: en diskré Roger Pen og  
en Roger Clip-On-mikrofon for en-til-en-samtaler. De design-
integrerte Roger-mottakerne festes enkelt til utvalgte  
Phonak-høreapparater og danner en stilig hørselsløsning. Den  
lille Roger X-mottakeren er kompatibel med nesten alle høre-
apparater, cochlea-implantater og Baha®-prosessorer.  
Når tilkoblingsknappen trykkes inn, kan Roger-mikrofonene  
lett kobles til Roger-mottakere og Roger-mikrofoner.

Når brukes det?
Roger-systemet er tilpasset brukere med alvorlig hørselstap,  
der brukeren ønsker å øke evnen til å forstå tale i krevende 
lyttesituasjoner, f.eks. ved mye støy eller der det er noe avstand  
til samtalepartneren.

Roger Pen analyserer støynivået, talen og retningen kontinuerlig. 
Avhengig av om den ligger på bordet, holdes i hånden eller  
er festet til kroppen til den som snakker, vil den konfigurere  
mikrofonmodusen, stråleformingen, støydempingen og forsterk-
ningsinnstillingene automatisk for å gi best mulig ytelse.  
Med Bluetooth-støtte kan Roger Pen også brukes til håndfri tele-
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Roger-løsninger for voksne og tenåringer 

fonbruk eller kobles med lydkabel til TV-en og andre lydkilder. 
Roger Clip-On-mikrofonen har samme bra lydkvalitet som  
Roger Pen, men uten Bluetooth-støtte. Den kan brukes alene 
eller sammen med Roger Pen eller andre Roger Clip-On-mikro-
foner for å danne et MultiTalker-nettverk.

Du finner mer informasjon på:
www.phonakpro.com/evidence
www.phonakpro.com/roger 
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