
Skoncentruj się na pracy zamiast   
na słuchaniu

Skoncentruj się na pracy
zamiast na słuchaniu

Life is on

Jesteśmy wrażliwi na potrzeby tych, którzy zdają się
na naszą wiedzę, pomysły i troskę. W kreatywny
sposób stawiamy czoła ograniczeniom technologicznym, 
promując innowacyjne rozwiązania, które pomagają 
ludziom słyszeć, rozumieć oraz doświadczać całego 
bogactwa pejzaży dźwiękowych, w które obfituje życie.

Współdziałaj swobodnie. Porozumiewaj się
pewnie. Żyj bez ograniczeń. Life is on.

www.phonak.pl
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RogerTM w Pracy

Komunikacja

Uczestnictwo

Aktywne uczestnictwo

Współczesne miejsce pracy może być wymagającym
środowiskiem słyszenia. Zwykle jest to również
miejsce, w którym pomyślna komunikacja jest
kluczem do sukcesu.

Gdy dotyka Cię ubytek słuchu, stajesz się mistrzem 
w znajdowaniu sposobów na obchodzenie trudnych
sytuacji słyszenia. Często zabiera to dużo czasu,
wyczerpuje Cię emocjonalnie, a także ogranicza  
Twoje możliwości uczestniczenia w życiu zespołu 
i zaangażowania w pracę.

Mikrofony bezprzewodowe Roger są dedykowane   
do wykorzystania w życiu zawodowym. Można ich 
używać z nowoczesnymi aparatami słuchowymi. 
Połącz mikrofon Roger ze swoimi obecnymi 
aparatami, a zwiększy to Twoje możliwości i ułatwi  
Ci aktywne uczestniczenie w życiu zespołu.  



Roger 
Wypełnia luki w rozumieniu

Jeśli otacza Cię rozpraszający hałas, najefektywniejszym rozwiązaniem  
jest zawieszenie mikrofonu Roger Pen na szyi rozmówcy lub przypięcie 
mikrofonu Roger Clip-On Mic do jego kołnierzyka.

Konwersacja z jedną osobą 
w hałasie

W pracy często wykorzystuje się wideokonferencje i połączenia 
internetowe. Po prostu połącz mikrofon Roger Table Mic za pomocą 
dostarczonego kabla audio.

Komputer i multimedia

Rozmowy telefoniczne są ogromnym wyzwaniem dla osób z ubytkiem 
słuchu. Roger Pen wykorzystuje najnowszą technologię Bluetooth, 
umożliwiając normalne korzystanie z telefonów komórkowych.

Rozmowy przez telefon komórkowy

Spotkania z niewielką grupą osób stanowią nie lada wyzwanie dla osób 
z aparatami słuchowymi. A wystarczy położyć mikrofon Table Mic na   
stole konferencyjnym. 

Spotkania w niewielkim gronie

Podczas spotkania z dużą grupą osób możesz potrzebować więcej niż 
jednego mikrofonu Roger Table Mic. Możesz użyć tylu mikrofonów   
Table Mic, ilu potrzebujesz.

Prelegenci często znajdują się daleko od stołu konferencyjnego. Mikrofon 
Roger Clip-On Mic noszony przez prelegenta znakomicie współpracuje 
z mikrofonem Table Mic. 

Spotkania z prelegentami

Nawet najbardziej rozbudowane aparaty słuchowe mają
swoje ograniczenia. Jeśli w miejscu pracy występują
wymagające sytuacje słuchania, należy rozważyć
zastosowanie dodatkowych rozwiązań słuchowych. 

Oferta Roger obejmuje mikrofony bezprzewodowe 
i niewielkie odbiorniki. Dzięki nim moźna wyraźnie 
usłyszeć mowę, bez rozpraszających dźwięków 
z otoczenia. 

Roger: zintegrowane kształtem

Roger MyLink

Roger X 

Można je podłączyć do aparatów słuchowych Phonak 
i wybranych implantów ślimakowych firm Advanced 
Bionics i Cochlear.

Uniwersalny miniaturowy odbiornik do zausznych 
aparatów słuchowych, implantów i urządzeń do   
przekazu strumieniowego.

Odbiornik wieszany na szyi przeznaczony do aparatów 
słuchowych i implantów z cewką indukcyjną T-coil.

Roger Pen

Roger Clip-On Mic

Roger Table Mic
Zaprojektowany specjalnie pod kątem spotkań 
w małych i dużych grupach. Do sieci MultiTalker 
można podłączyć wiele mikrofonów.

Mikrofon bezprzewodowy idealny do rozmów z jedną 
osobą. Wykorzystano w nim Bluetooth™ do rozmów 
przez telefon komórkowy. 

Mikrofon bezprzewodowy idealny do rozmów z jedną 
osobą i dla prezenterów.

Mikrofony Roger

Odbiorniki Roger

Spotkania w większym gronie


