
Life is on

W fi rmie 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
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Wypełnianie luk w rozumieniu

Co to jest system Roger?

Nawet najbardziej zaawansowane aparaty słuchowe

mają swoje ograniczenia. Seria Roger obejmuje

bezprzewodowe mikrofony i odbiorniki. Mikrofony 

przechwytują głos mówiącego i przesyłają do 

odbiorników połączonych z aparatami słuchowymi. 

Dzięki temu możliwe jest wytaźne słyszenie mowy 

nawet z dużej odległości i w głośnym otoczeniu.

Roger to bezprzewodowy standard cyfrowy stworzony 

po to, by zwiększyć Twoje możliwości słyszenia.1

Nowa przełomowa technologia MultiBeam

Roger Select wyposażony jest w technologię

MultiBeam. Wykorzystując wiele mikrofonów

działających w sześciu kierunkach, analizuje mowę

w zakresie 360°. Kierunek, z którego dobiega

najwyraźniejsza mowa, jest wybierany automatycznie.

Roger
TM – technologia 

mikrofonów

bezprzewodowych

1Mülder, H. (2013). Roger and hearing instruments. Excellent speech 

understanding in high noise levels. Phonak Field Study News, 

www.phonakpro.com/evidence, data dostępu: 14 listopada 2017.



W samochodzie

Rozmowy telefoniczne

Oglądanie telewizji

Obiad z przyjaciółmi lub rodziną

W domu

Na przyjęciach

Posiłki przy rodzinnym stole lub w restauracji mogą stanowić prawdziwe 

wyzwanie dla osób z ubytkiem słuchu. Roger Select eliminuje rozpraszające 

dźwięki i pomaga uchwycić każde słowo.

Gdy w tle słychać muzykę, a uczestnicy spotkania rozmawiają i śmieją 

się, mikrofon Roger Pen ułatwia koncentrowanie się na rozmowie, 

ponieważ przekazuje rozmowę bezpośrednio do Twoich uszu.

W domu mikrofon Roger redukuje rozpraszający hałas tła, w tym brzęk 

naczyń lub dźwięk z telewizora. Dzięki temu możesz się cieszyć rozmową 

z przyjaciółmi i rodziną.

Dźwięk silnika i hałas drogowy utrudniają prowadzenie rozmowy. 

Przesyłając słowa bezpośrednio do Twoich uszu, Roger pomaga 

pokonać bariery komunikacyjne.

Po połączeniu mikrofonu Roger Pen lub Roger Select z telefonem 

lub komputerem z wykorzystaniem łącza Bluetooth lub połączenia 

przewodowego, rozmawianie przez telefon stanie się przyjemnością.

Mikrofony Roger można łatwo podłączyć do wyjścia audio telewizora 

i komfortowo słuchać ulubionych programów.

Jeśli czujesz, że aktywnie

uczestniczysz w rozmowie,

żyjesz bez ograniczeń. Life is on

Wiele osób z ubytkiem słuchu chciałoby dobrze słyszeć

i rozumieć mowę, przebywając w większej grupie osób.

Technologia umożliwia powrót do życia towarzyskiego 

– pomaga pozostać w kontakcie bez względu na hałas

w tle czy środowisko akustyczne. 

Roger Pen™

Roger EasyPen

Roger Select™

Uniwersalny mikrofon, który automatycznie wybiera 

rozmówcę, wyposażony w łącze Bluetooth® do 

rozmów telefonicznych.

Poręczny mikrofon o atrakcyjnym wyglądzie, 

z funkcją Bluetooth do połączeń telefonicznych.

Mikrofon ma tylko dwa przyciski, jest wyjątkowo 

prosty w obsłudze, a jednocześnie zapewnia pełne 

możliwości systemu Roger.

Mikrofony Roger

Zintegrowane kształtem odbiorniki Roger

Roger MyLink

Roger X 

Dołączane do aparatów słuchowych marki Phonak 

i wybranych implantów.

Uniwersalny miniaturowy odbiornik.

Zawieszany na szyi mówiącego odbiornik do 

aparatów słuchowych lub implantów z T-cewką.

Odbiorniki 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:


