Roger w najtrudniejszych
sytuacjach słuchowych
TM

Lepsze słyszenie w hałasie i z większej odległości

Wypełnianie luk
w rozumieniu

Stosowana obecnie technologia aparatów słuchowych doskonale poprawia
rozumienie mowy. Jednak nawet najsilniejsze aparaty słuchowe mają
ograniczenia — szczególnie w głośnym otoczeniu czy podczas słuchania
z odległości. W takich przypadkach jedynie supernowoczesne mikrofony
bezprzewodowe mogą zwiększyć możliwości słyszenia i wypełnić luki
w rozumieniu mowy. Oto dlaczego oferta cyfrowych mikrofonów
bezprzewodowych Roger jest idealnym rozwiązaniem.
Seria Roger obejmuje mikrofony i odbiorniki, które przechwytują głos mówiącego
i bezprzewodowo przesyłają go do osób słuchających, redukując postrzeganie
hałasu tła. Dzięki nim możesz wyraźnie usłyszeć rozmowę na spotkaniach
biznesowych i towarzyskich, a słuchanie staje się przyjemnością.
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Roger w wymagających
sytuacjach słuchowych
Bez względu na to, czy jesteś w restauracji, w pracy czy odpoczywasz w domu,
rozumienie mowy jest bardzo ważne, aby żyć pełnią życia. Technologia Roger
może Ci pomóc cieszyć się krystalicznie czystymi rozmowami, bez stresu
i dezorientacji, jakie niesie ze sobą hałas w tle.
Roger w pracy
Współczesne życie zawodowe jest bardzo wymagające, zwłaszcza jeśli
chodzi o zdolność komunikowania się. Spotkania to często bardzo trudne
sytuacje dla osób z ubytkiem słuchu. Wiele problemów sprawiają rozmowy
z osobami siedzącymi z boku, głośne otoczenie, a także duża odległość od
osoby mówiącej, siedzącej na przykład przy drugim końcu stołu.
Roger w życiu prywatnym
Wiele osób z ubytkiem słuchu chciałoby dobrze słyszeć i rozumieć mowę
przebywając w większej grupie osób. W takich sytuacjach system Roger
jest idealnym rozwiązaniem, które pomoże Ci pozostać w kontakcie
niezależnie od sytuacji słuchowej

Lepsze słyszenie
w głośnym
otoczeniu dzięki
technologii MultiBeam
To proste: im więcej wypowiedzianych słów możesz zrozumieć, tym bardziej
satysfakcjonujące jest komunikowanie się.
Technologia MultiBeam to innowacyjna funkcja mikrofonu Roger marki Phonak.
Dzięki niej znacznie lepiej będziesz rozumieć mowę podczas rozmów w większych
grupach, na przykład na spotkaniach biznesowych czy w gwarnych restauracjach.
Wykorzystując wiele mikrofonów działających w sześciu kierunkach, analizuje
mowę w zakresie 360°. Kierunek, z którego dobiega najwyraźniejsza mowa, jest
wybierany automatycznie. Wynik: rozumienie mowy w grupie rozmawiających
osób w hałasie na poziomie 75 dBA poprawia się o 61% w porównaniu
z używaniem samych aparatów słuchowych.1
Technologia MultiBeam jest teraz dostępna w mikrofonach Roger Table Mic II
i Roger Select™.
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Na podstawie wstępnych danych. Obecnie jest przygotowywany recenzowany artykuł i dokument Field Study News.
Opracowania będą dostępne pod koniec roku 2018 na stronie www.phonakpro.com/dowody

W technologii MultiBeam jest wykorzystywanych
wiele mikrofonów działających w sześciu kierunkach,
a wybór mówiącej osoby jest dokonywany
automatycznie.
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Jeśli możesz się skupić
na pracy zamiast na
słuchaniu, żyjesz bez
ograniczeń. Life is on
Roger Table Mic II to mikrofon przeznaczony dla osób aktywnych
zawodowo, które uczestniczą w różnych spotkaniach.

Aktywne uczestnictwo w dużych spotkaniach
Aby zapewnić dobre słyszenie podczas dużych spotkań, można połączyć
kilka mikrofonów Roger Table Mic II w jedną sieć MultiTalker. Mając
zasięg ponad 20 metrów, możesz w pełni uczestniczyć w spotkaniu
i nic nie umknie Twojej uwadze.
Wybierz sposób słuchania podczas dużych spotkań
Niektóre spotkania są głośniejsze niż inne. Regulowany zakres odbioru
pozwala dostosować komfort słuchania i wybrać sposób, w jaki słyszysz.
Jeśli hałas w tle jest niewielki, wybierz szarszy zasięg, jesli hałas jest
wyraźniejszy, wybierz odbiór bardziej skoncentrowany.
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Wyjątkowo proste w użyciu
Mikrofon Roger Table Mic II może pracować całkowicie automatycznie,
dlatego jest łatwy w użyciu. Z akumulatorem, który wystarcza na
16 godzin*, urządzenie działa przez cały dzień pracy.
Dyskretna stylistyka sprawia, że idealnie komponuje się z pozostałym
sprzętem konferencyjnym. Aby zachować wyjątkową dyskrecję, można
zdecydować się na obsługę mikrofonu za pomocą pilota.
* Z akumulatorem wystarczającym na 16 godzin mikrofon Roger Table Mic II może działać przez cały
dzień pracy, zobacz dane techniczne Roger Table Mic II
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Jeśli czujesz, że
aktywnie uczestniczysz
w rozmowie, żyjesz
bez ograniczeń.
Life is on
Roger Select to uniwersalny mikrofon idealny do użytku stacjonarnego,
zwłaszcza w głośnym otoczeniu, na przykład w restauracji.

Czuj się pełnoprawnym uczestnikiem rozmowy
Umieszczony pośrodku stołu automatycznie wybiera osobę, która mówi,
i płynnie przełącza się z jednego rozmówcy na drugiego.

Zachowaj kontrolę, decyduj, kogo chcesz słuchać
Gdy toczy się wiele rozmów jednocześnie, jednym dotknięciem możesz
wybrać osobę, której chcesz słuchać, i rozmowę, w której chcesz
uczestniczyć.
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Ciesz się cennymi chwilami
Twoi przyjaciele i rodzina mogą po prostu przypiąć Roger Select do swoich
ubrań lub powiesić go na szyi, umożliwiając Ci uczestniczenie we wszystkich
ważnych wydarzeniach.
Oglądaj telewizję i rozmawiaj przez telefon bez użycia rąk
Mikrofon Roger Select obsługuje szerokopasmowe łącze Bluetooth®
do połączeń telefonicznych oraz może przesyłać strumieniowo dźwięk
z telewizorów, odtwarzaczy muzyki, komputerów i innych urządzeń.
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Dodatkowe
mikrofony Roger
Oprócz nowych mikrofonów Roger Table Mic II i Roger Select istnieją inne
zaawansowane mikrofony Roger, które mogą być znakomitym rozwiązaniem
dla Ciebie.
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Roger Pen™

Roger EasyPen

Roger Clip-On Mic

Roger Pen to poręczny
mikrofon wygodny
w różnych sytuacjach
słuchowych. Tego
przenośnego urządzenia
można używać zarówno
w rozmowach na
większą odległość,
jak i w głośnym
otoczeniu. Obsługuje
szerokopasmowy
Bluetooth do połączeń
telefonicznych.

Roger EasyPen
to efektywne
i jednocześnie bardzo
łatwe w użytkowaniu
urządzenie — ma tylko
dwa przyciski. Jeśli
szukasz bezkompromisowej łatwości
obsługi połączonej
z wydajnością technologii
Roger — ten mikrofon
jest dla Ciebie.

Roger Clip-On Mic to mały
mikrofon przeznaczony
do rozmów z jedną osobą.
Wykorzystanie kierunkowości umożliwi Ci
skupienie się na rozmowie
z konkretną osobą.
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Odbiorniki Roger
Dzięki trzem różnym typom odbiorników praktycznie zawsze znajdziesz
odpowiednie dla siebie rozwiązanie Roger, niezależnie od rodzaju aparatów
słuchowych lub implantów, które posiadasz.

Zintegrowane
kształtem
odbiorniki Roger

Roger X

Roger MyLink

Zostały zaprojektowane
tak, by podłączyć je do
aparatów słuchowych
marki Phonak. Są
dostępne również do
wybranych implantów
ślimakowych marki
Advanced Bionics,
Cochlear i MED-EL.

Ten miniaturowy
uniwersalny odbiornik
Roger jest kompatybilny
z wieloma zausznymi
aparatami słuchowymi,
procesorami mowy
implantów ślimakowych,
i wieloma streamerami.

Wygodny odbiornik
Roger zawieszany na szyi
współpracuje z każdym
aparatem słuchowym lub
implantem ślimakowym
z funkcją T-cewki.
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Roger w pracy

Niezależnie od sytuacji mikrofony Roger są zawsze łatwe w użyciu – umożliwiają
komunikowanie się, uczestniczenie w spotkaniach i współdziałanie w pracy
bez ograniczeń.

Spotkania w niewielkim gronie

Duże spotkania

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

Jeśli uczestniczysz w dużych spotkaniach, kilka
mikrofonów leżących na stołach umożliwi Ci
słyszenie każdej osoby siedzącej przy nich.
Możesz użyć tylu mikrofonów Roger Table Mic
II, ile będzie potrzebnych. Przesyłają one mowę
do aparatów słuchowych bez względu na to,
z którego kierunku dobiega głos.

* Na podstawie wstępnych danych. Obecnie jest przygotowywany
recenzowany artykuł i dokument Field Study News.
Opracowania będą dostępne pod koniec 2018 roku na stronie
www.phonakpro.com/dowody.
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Spotkania z prelegentami

Rozmowa z jedną osobą w głośnym
otoczeniu

Prelegenci często znajdują się w sporej
odległości od stołu konferencyjnego.
Gdy prelegent nosi mikrofon Roger, który
współpracuje z mikrofonem leżącym na stole,
możesz wyraźnie słyszeć zarówno prelegenta,
jak i pozostałych uczestników spotkania.

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.

Multimedia

Rozmowy telefoniczne

Technologie takie jak systemy wideokonferencyjne
i połączenia internetowe są często wykorzystywane
w pracy. Dzięki mikrofonom Roger słuchanie
sygnałów audio staje się łatwe. Wystarczy
podłączyć mikrofon Roger, używając kabla audio,
aby ważne dla Ciebie dźwięki były przesyłane
bezpośrednio do uszu.

Rozmowy przez telefon to prawdziwe wyzwanie
dla osób dotkniętych ubytkiem słuchu.
Po połączeniu Roger Pen lub Roger Select
z telefonem lub komputerem z wykorzystaniem
łącza Bluetooth lub połączenia przewodowego,
usłyszysz rozmowę telefoniczną bezpośrednio
przez aparaty słuchowe lub implant ślimakowy.
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Roger w życiu
prywatnym

Technologia umożliwia powrót do życia społecznego — pomaga pozostać
w kontakcie bez względu na hałas w tle czy warunki słuchowe.

Obiad z przyjaciółmi lub rodziną Na przyjęciach
Posiłki przy rodzinnym stole lub w restauracji
często stanowią prawdziwe wyzwanie dla
słuchaczy ze względu na złożoną mieszankę
gwaru rozmów, muzyki w tle oraz brzęku
sztućców i szklanek. Rozwiązanie takie jak
Roger Select eliminuje te rozpraszające
dźwięki i pomaga uchwycić każde słowo.

18

Gdy w tle słychać muzykę, a uczestnicy spotkania
rozmawiają i śmieją się, Roger przekazuje rozmowę
bezpośrednio do Twoich uszu. Roger Pen jest idealny
w takich sytuacjach słuchowych. Wygląda jak
zwyczajny długopis i jest łatwy w użyciu.

W domu

W samochodzie

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.

Dźwięki silnika, hałas drogowy i pasażerowie
siedzący z dala od Ciebie sprawiają, że prowadzenie
rozmów w takich warunkach jest trudne.
Przesyłając słowa bezpośrednio do Twoich uszu,
Roger pomaga pokonać wyzwania komunikacyjne.
Słuchanie w samochodzie znowu staje się
przyjemnością.

Rozmowy telefoniczne

Oglądanie TV

Po połączeniu mikrofonu Roger Pen lub
Roger Select z telefonem lub komputerem
z wykorzystaniem łącza Bluetooth lub
połączenia przewodowego, rozmowa
przez telefon stanie się przyjemnością.

Mikrofony Roger można łatwo podłączyć
do wyjścia audio telewizora. Umożliwia
to słuchanie ulubionych programów
bez zwiększania głośności telewizora.
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Dowiedz się, który
mikrofon Roger
najlepiej odpowiada
Twoim potrzebom
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Wykonaj kolejny krok, aby wybrać system Roger
najlepszy dla Ciebie. Porozmawiaj ze swoim
protetykiem słuchu lub dowiedz się więcej
na stronie www.easyguide.phonakpro.com
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Następny krok

Teraz możesz bez wysiłku uczestniczyć w spotkaniach z kolegami z pracy,
przyjaciółmi i krewnymi. Dzięki mikrofonom Roger wszystko dokładnie
usłyszysz, nic nie będzie rozpraszać Twojej uwagi podczas rozmowy.
Refundacja
Systemy Roger wykorzystywane w pracy są często refundowane — w pełni
lub częściowo. Czasem można uzyskać całkowitą lub częściową refundację
przy zakupie urządzeń do celów prywatnych. Protetycy słuchu oferujący
akcesoria Roger mogą poinformować Cię o możliwościach uzyskania
refundacji.
Dowiedz się, które akcesoria Roger są dla Ciebie najlepsze.
Porozmawiaj ze swoim protetykiem słuchu lub dowiedz się więcej
na stronie www.phonak.pl

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.
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