
Bedre taleforståelse

Bedre taleforståelse

Life is on

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.com/school
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RogerTM for Education

Lyden av stemmen fanges opp av Roger-mikrofonene 
og sendes til de Roger-mottakerne som er koblet til 
høreapparatene eller cochlea-implantatene.

Kontakt audiografen din for å lære mer om Roger for 
Education.



Aktiv deltakelse i det 
moderne klasserommet 
Et moderne klasserom består av mange elementer  
som skaper et dynamisk læringsmiljø.
Med alt fra elevsamarbeid og forelesninger til 
aktiviteter som omfatter ulike former for multimedia,  
er det et sted som er utformet for at både elever  
og lærere skal delta, engasjere, diskutere og samhandle.

Roger for Education-porteføljen omfatter nøye 
utformede produkter som passer enhver elev  
og alle situasjoner. Fra den nye Roger Touchscreen  
Mic og Roger Pass-around, til et utvalg Roger-
mottakere, SoundField-høyttalersystemer og andre 
klasseromsenheter, alt passer sammen, det er  
enkelt og barna kan høre alt.

Roger Touchscreen Mic
En enkel og intuitiv mikrofon som 
læreren bruker rundt halsen eller 
plasserer på et bord for å fange opp 
tale fra en gruppe elever.

Roger Pass-around
En elevmikrofon som kan sendes fra 
en elev til en annen, og dermed  
gir barn med hørselstap mulighet til 
å høre både læreren og kommentarer 
fra medelever.

Roger Multimedia Hub
Kan kobles til alle typer 
multimedieenheter som brukes i et 
klasserom, eller brukes som en 
frittstående medielink av en enkelt 
elev som lytter til en lydbok.

Med Roger-mottakere i flere varianter kan vi  
tilby en løsning for ethvert barn, uansett hva  
slags hørselsteknologi de bruker i dag.

Roger for Education-porteføljen

Fang opp lyden … … og send den til barnet

Roger designintegrerte mottakere
Disse diskré Roger-mottakerne 
passer perfekt til et Phonak-
høreapparat. 

Roger X
Den lille universelle Roger-
mottakeren er kompatibel med  
så godt som alle høreapparater, 
implantater og streamere.

Roger MyLink
En brukervennlig Roger-
mottaker som brukes rundt 
halsen og er kompatibel  
med alle høreapparater og 
cochlea-implantater med 
T-spole.

Roger Focus
En diskré mottaker for de som  
sliter i støy, for eksempel barn  
med UHL, APD eller ASD.


