Jeśli możesz się skupić na pracy
zamiast na słuchaniu,
żyjesz bez ograniczeń. Life is on

Komunikuj się
Nowoczesne miejsce pracy może być wymagającym
środowiskiem akustycznym. Jest to również miejsce,
w którym sprawna komunikacja jest niezbędna do
odniesienia sukcesu.

Life is on

W firmie Phonak wierzymy, że dobre słyszenie jest
niezbędne, aby żyć pełnią życia. Od ponad 70 lat
oferujemy pionierskie rozwiązania wspomagające
słyszenie, które zmieniają życie osób z ubytkiem słuchu.
Żyj bez ograniczeń. Life is on.
www.phonak.pl

Zaangażuj się
Jeśli masz ubytek słuchu, stajesz się mistrzem w radzeniu
sobie w trudnych sytuacjach słuchowych. Może to być
czasochłonne, wymagające emocjonalnie i często
ograniczające zdolność do pełnego uczestniczenia
w projektach i współpracy z kolegami z pracy.

Bezprzewodowych mikrofonów Roger można używać
razem z nowoczesnymi aparatami słuchowymi.
Takie rozwiązanie poprawia słyszenie i ułatwia
komunikowanie się w pracy.
Nowa przełomowa technologia MultiBeam
Roger Select wykorzystuje technologię MultiBeam.
Przetwarzając dane z mikrofonów działających
w sześciu kierunkach, analizuje mowę w zakresie 360°.
Kierunek, z którego dobiega najwyraźniejsza mowa,
jest wybierany automatycznie.
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Udoskonalaj

Roger w pracy.
Rozwiązania
bezprzewodowe
TM

Wypełnianie luk
w rozumieniu
Nawet najbardziej zaawansowane aparaty słuchowe
mają swoje ograniczenia. Seria Roger obejmuje
bezprzewodowe mikrofony i odbiorniki. Mikrofony
przechwytują głos mówiącego i przesyłają go do
odbiorników połączonych z aparatami słuchowymi.
Dzięki temu możliwe jest wyraźne słyszenie mowy
nawet z dużej odległości i w głośnym otoczeniu.

Mikrofony Roger

Mikrofony Roger świetnie sprawdzają się również
podczas rozmów w głośnym otoczeniu lub gdy
rozmówca znajduje się w pewnej odległości.

Inne sytuacje, w których akcesoria Roger mogą
pomóc pokonać wyzwania związane z komunikacją:

Spotkania w niewielkim gronie

Rozmowa twarzą w twarz w głośnym otoczeniu

Nawet małe spotkania mogą stać się przytłaczające dla osób
noszących aparaty słuchowe. Umieść mikrofon na stole
konferencyjnym, a lepiej usłyszysz swoich rozmówców.

Gdy przeszkadza Ci hałas w tle, po prostu poproś rozmówcę, by
zawiesił sobie mikrofon Roger na szyi lub przypiął go do ubrania,
np. do klapy lub kołnierzyka.

Duże spotkania

Multimedia

Podczas dużych spotkań wystarczy kilka mikrofonów
Roger Table Mic II umieszczonych na stołach, aby
zapewnić słyszenie wszystkich uczestników spotkania.

W pracy często wykorzystuje się systemy wideokonferencyjne
i połączenia internetowe. Po prostu podłącz mikrofon Roger
za pomocą kabla audio do wykorzystywanego urządzenia.

Spotkania z prelegentami

Rozmowy telefoniczne

Gdy prelegent nosi mikrofon Roger, który współpracuje z mikrofonem
leżącym na stole, wyraźnie słyszysz wszystkich uczestników spotkania.

Po podłączeniu mikrofonu Roger Pen lub Roger Select do telefonu
wykorzystującego łącze Bluetooth usłyszysz rozmowę telefoniczną
bezpośrednio przez aparaty słuchowe lub implanty.

Roger Table Mic II
Przeznaczony do używania na spotkaniach.
W przypadku większych spotkań można podłączyć kilka
mikrofonów.

Roger Select™
Uniwersalny mikrofon, który automatycznie wybiera
rozmówcę, wyposażony w łącze Bluetooth® do
rozmów telefonicznych .

Roger Pen™
Poręczny mikrofon o atrakcyjnym wyglądzie, z funkcją
Bluetooth do połączeń telefonicznych.

Odbiorniki Roger
Zintegrowane kształtem odbiorniki Roger
Dołączane do aparatów słuchowych marki Phonak
i wybranych implantów.

Roger X
Uniwersalny miniaturowy odbiornik.

Roger MyLink
Zawieszany na szyi mówiącego odbiornik do
aparatów słuchowych lub implantów z T-cewką.

