
Skoncentruj się na pracy, a nie na słuchaniu

RogerTM w pracy
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Komunikacja, uczestnictwo, współtworzenie

Współczesne miejsce pracy może być wymagającym środowiskiem
słyszenia. Zwykle jest to także miejsce, w którym dobra i skuteczna 
komunikacja jest kluczem do sukcesu. 

Gdy dotyka Cię ubytek słuchu, stajesz się mistrzem w znajdowaniu
sposobów na obchodzenie trudnych sytuacji słyszenia. Jednak może to
zabierać Ci dużo czasu, wyczerpywać emocjonalnie i często oddala Cię
od innych ludzi, sprawia, że nie angażujesz się we wspólne przedsięwzięcia. 

Wiele osób nie wie, że istnieją mikrofony bezprzewodowe dedykowane do
pracy, i że można ich używać z nowoczesnymi aparatami słuchowymi.
Rozwiązanie to zwiększa możliwości, ułatwia uczestniczenie we wspólnych
przedsięwzięciach w pracy.
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Roger
Wypełnia luki w rozumieniu

Nowoczesne aparaty słuchowe świetnie spełniają swoje zadanie i wspierają
nas w wielu codziennych sytuacjach. Jednak aparaty mogą nie wystarczyć 
w sytuacjach gdy rozmawia wiele osób, pojawia się hałas w otoczeniu lub 
źródło dźwięku znajduje się w pewnej odległości, na przykład podczas spotkań.

Nawet najmocniejsze aparaty 
słuchowe mają swoje ograniczenia.  
Dlatego w najtrudniejszych 
sytuacjach słuchowych, musimy 
rozważyć dodatkowe wsparcie. 

Ograniczenia dotyczą nawet
najsilniejszych aparatów słuchowych. 
Dlatego w niektórych wymagających
sytuacjach słuchania należy rozważyć 
zastosowanie dodatkowych 
rozwiązań. Właśnie do takich zadań 
specjalnych są przeznaczone 
rozwiązania bezprzewodowe 
z rodziny Roger. Są to dyskretne 
mikrofony bezprzewodowe 

i niewielkie odbiorniki Roger, które po 
prostu przyczepia się do aparatów
słuchowych lub implantów. Słowa
osoby mówiącej docierają
bezpośrednio do uszu słuchacza.
Może je wyraźnie usłyszeć, nie
rozpraszają go dźwięki z otoczenia. 

Spotkania i konferencje stają się
przyjemnością, jeśli można bez
wysiłku skupić się na pracy zamiast
na słuchaniu.

Roger - wprowadzenie
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Roger Table Mic jest mikrofonem bezprzewodowym, który zaprojektowano 
z myślą o spotkaniach. Słuchanie dyskusji podczas spotkań często jest  
trudne dla osób z ubytkiem słuchu. Przeszkadzają rozmowy innych, hałas 
w pomieszczeniu czy duża odległość do osoby mówiącej, siedzącej po 
przeciwnej stronie stołu.

W takich sytuacjach idealnym rozwiązaniem jest użycie jednego lub wielu
mikrofonów Roger Table Mic. Dzięki dyskretnej stylistyce idealnie komponują 
się one z resztą wyposażenia. Po prostu połóż je na stole konferencyjnym. 
Słowa wymawiane przez uczestników spotkania będą rozróżniane, a dźwięki 
z otoczenia — zredukowane. Mowa przesyłana bezprzewodowo do odbiornika 
będzie wyraźna i niczym niezakłócona.

Roger Table Mic podczas spotkań
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Roger Table Mic
Wiele korzyści, zero wysiłku

Roger Table Mic i inne mikrofony
Roger są w pełni automatyczne.
Same dostosowują ustawienia do
otaczającego hałasu. Nie wymagają
żadnego programowania. Nie
trzeba również martwić się o czas
działania, bo bateria umożliwia
pracę przez ponad 20 godzin.

BezproblemowyŁatwy w użyciu

Roger Table Mic jest bardzo
prosty w użyciu. Odbiornik 
z mikrofonem łączy się, poprzez 
naciśnięcie przycisku. Po prostu 
połóż mikrofon na stole. Nikomu 
nie trzeba wyjaśniać, jak to działa.
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Bardzo dyskretny 

Z aparatami słuchowymi jednej osoby
można połączyć wiele mikrofonów
Roger jednocześnie. Służy do tego 
sieć Multi-Talker. Dzięki temu można 
uczestniczyć w spotkaniach z dużą 
grupą uczestników. Znakomity zasięg 
przekraczający 30 metrów gwarantuje, 
że usłyszysz wszystko.

Wszystkie urządzenia Roger są małe 
i lekkie, a ponadto są niemal 
niewidoczne. Po prostu podłącz 
zintegrowany kształtem odbiornik do 
aparatu słuchowego firmy Phonak. 
Aby obsługa była jeszcze dyskretniejsza, 
mikrofonem Roger Table Mic możesz 
sterować za pomocą pilota.

Wielofunkcyjny
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Obecnie niewiele osób pracuje przez cały czas w jednym miejscu. Praca wiąże
się z mobilnością i pracą grupową, co nie jest proste dla osób z ubytkiem 
słuchu. W odpowiedzi na te wyzwania stworzyliśmy odbiorniki i mikrofony, 
które są proste w użyciu i kompatybilne ze sobą, dzięki czemu każdy może 
łatwo wybrać produkty najlepiej dostosowane do konkretnych potrzeb.

Inne rozwiązania przydatne w pracy

Roger Pen

Roger Pen jest wszechstronnym 
i eleganckim mikrofonem
bezprzewodowym, który umożliwia
rozumienie w hałasie i z pewnej
odległości. Redukuje on dźwięki 
z otoczenia i umożliwia rozmowy 
z jedną lub wieloma osobami.  
Technologia Bluetooth umożliwia 
łatwe prowadzenie rozmów przez 
telefon komórkowy.

Roger Clip-On Mic

Roger Clip-On Mic to dyskretny
mikrofon bezprzewodowy, który
Twój rozmówca przypina do
ubrania. Clip-On Mic znakomicie 
sprawdza się na spotkaniach  
z jednym lub wieloma  
prelegentami. Automatycznie  
łączy się i współpracuje z innymi  
produktami Roger.
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Spotkania z czterema lub pięcioma
uczestnikami mogą być przytłaczające
dla osób z aparatami słuchowymi.
Po prostu połóż jeden mikrofon   
Table Mic na stole konferencyjnym, 
a lepiej usłyszysz współpracowników.

Mikrofony Roger są w każdej sytuacji łatwe w użyciu i umożliwiają pełne
uczestnictwo w pracach zespołu, bez żadnych ograniczeń.

Kiedy korzystać z urządzeń Roger

Uczestnicząc w spotkaniu z dużą grupą 
osób możesz potrzebować więcej niż 
jednego mikrofonu Roger Table Mic.
Możesz użyć tylu mikrofonów Table Mic,
ilu potrzebujesz, ponieważ tworzą one
system i przesyłają mowę do aparatów 
słuchowych bez względu na miejsce, 
w którym toczy się rozmowa.

Prelegenci często znajdują się daleko od
stołu konferencyjnego i mikrofonu Table
Mic. Mikrofon Roger Clip-On Mic lub
Roger Pen noszony przez prelegenta
płynnie współpracuje z mikrofonem
Table Mic. Umożliwia to wyraźne
słyszenie mowy prelegenta i innych
uczestników spotkania.

Spotkania w gronie kilku osób

Spotkania w większym gronie

Spotkania z prelegentami
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W pracy często wykorzystuje się
nowoczesne technologie, takie jak
wideokonferencje i połączenia
internetowe. Mikrofony Roger sprawiają, 
że słyszenie sygnału audio jest łatwe.  
Po prostu połącz mikrofon Roger za 
pomocą dostarczonego kabla audio,  
aby dźwięk trafiał bezpośrednio do uszu.

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

Rozmowy telefoniczne są ogromnym
wyzwaniem dla osób z ubytkiem słuchu. 
Roger Pen wykorzystuje najnowszą 
technologię Bluetooth, która umożliwia 
łączenie z telefonami komórkowymi 
i słyszenie rozmówcy bezpośrednio 
w aparatach słuchowych lub implancie 
ślimakowym.

Komputer i multimedia

Rozmowa z jedną osobą w hałasie

Rozmowa przez telefon komórkowy
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Sytuacje i zalecenia

Sytuacja Jeden
Roger

Table Mic

Wiele
Roger

Table Mic

Roger  
Pen

Roger  
Clip-On 

Mic
Wielu mówców, hałas, duża odległość
– Spotkania z maks. czterema osobami
– Spotkania z 4-6 osobami
- Spotkania z większą liczbą osób
– Konferencje
– Prezentacje

Jeden prelegent z pewnej odległości

Jeden prelegent, hałas, duża odległość
– Rozmowa z 1 osobą w samochodzie
– Rozmowa z 1 osobą przy stole
– Rozmowa z 1 osobą na korytarzu

Słuchanie multimediów
– Audio, PC, wideokonferencje 

Prowadzenie rozmowy telefonicznej 

Sprawdź, który mikrofon Roger jest najlepszy w konkretnej sytuacji.

Zrób następny krok 
Aby ocenić, który system Roger jest najlepszy
dla Ciebie, warto porozmawiać z protetykiem 
słuchu lub zapoznać się z informacjami na 
stronie www.phonak.pl



15 

Sytuacja Jeden
Roger

Table Mic

Wiele
Roger

Table Mic

Roger  
Pen

Roger  
Clip-On 

Mic
Wielu mówców, hałas, duża odległość
– Spotkania z maks. czterema osobami
– Spotkania z 4-6 osobami
- Spotkania z większą liczbą osób
– Konferencje
– Prezentacje

Jeden prelegent z pewnej odległości

Jeden prelegent, hałas, duża odległość
– Rozmowa z 1 osobą w samochodzie
– Rozmowa z 1 osobą przy stole
– Rozmowa z 1 osobą na korytarzu

Słuchanie multimediów
– Audio, PC, wideokonferencje 

Prowadzenie rozmowy telefonicznej 

Odbiorniki Roger

Odbiorniki występują w trzech typach. Znakomicie 
współpracują z aparatami słuchowymi lub 
implantami, dzięki czemu dostępne są dla każdego.

Odbiorniki zostały
zaprojektowane tak,  
aby można je było 
przymocować do
aparatów słuchowych
Phonak. Są one także
dostępne dla wybranych
implantów ślimakowych
firm Advanced Bionics 
i Cochlear.

Zintegrowany 
kształtem Roger

Odbiornik noszony  
na szyi, z regulatorem
głośności. Działa ze
wszystkimi aparatami
słuchowymi i implantami, 
które mają T-cewkę.

Roger MyLink

Ten miniaturowy
uniwersalny odbiornik
Roger jest kompatybilny
w zasadzie ze wszystkimi 
zausznymi aparatami 
słuchowymi, implantami 
i urządzeniami do
przekazu strumieniowego.

Roger X
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W hałasie i z pewnej odległości aparaty słuchowe często nie wystarczają.
Działają znakomicie, gdy rozmówca jest blisko, na wyciągnięcie ręki, 
w cichym otoczeniu. Jednak komunikowanie się w głośnym otoczeniu   
i z pewnej odległości stanowi wyzwanie. Nasz standard Roger został
zaprojektowany z myślą o lepszym rozumieniu mowy w wymagających
sytuacjach słuchania i jest skuteczniejszy niż inne stosowane technologie.

Roger to standard adaptacyjnej, 
cyfrowej transmisji bezprzewodowej 
działającej w paśmie 2,4 GHz.
Bezprzewodowo przesyła głos osoby
mówiącej do aparatów słuchowych
użytkownika. Jest on oparty na
opracowanym przez nas microchipie,
który korzysta z inteligentnych  
i adaptacyjnych algorytmów. Dzięki
temu SNR osiągnął nigdy wcześniej
niespotykany poziom. 

SNR jest współczynnikiem sygnału
(mowy) do dźwięków z otoczenia
(system wentylacji, pogłos i inne).  
Im silniejszy jest sygnał w stosunku 
do dźwięków otoczenia, tym wyższa 
jakość mowy.
Nasz zespół badawczo-rozwojowy
skupił się na uzyskaniu najlepszego
SNR. Dzięki temu w produktach 
Roger wykorzystana jest, najbardziej 
zaawansowana obecnie na rynku, 
technologia przesyłu mowy przy 
jednoczesnym obniżaniu poziomu 
hałasu otoczenia.

Jak działają nasze produkty Roger
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<1.5 m Odległość

Rozmowy twarzą w twarz, 
w kawiarni, w domu

Słuchanie w hałasie i z pewnej  
odległości, np. w restauracjach,   
na spotkaniach
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Połącz się!

Wybierz rozwiązanie Roger, które najlepiej zaspakaja Twoje potrzeby.
Porozmawiaj z protetykiem słuchu lub przeczytaj informacje na stronie
www.phonak.pl.

Wspomagające słyszenie rozwiązania Roger ułatwiają bezproblemowe
kontakty w pracy: uczestniczenie w spotkaniach, dyskusje... Nie musisz 
iść na kompromis, dzięki technologii Roger usłyszysz wszystko dokładnie 
i wyraźnie. Roger umożliwi Ci skupienie się wyłącznie na pracy.



Life is on

02
8-

15
32

-1
6/

V1
.0

0/
20

16
-0

7/
M

F/
W

yd
ru

ko
w

an
o 

w
 P

ol
sc

e 
© 

Ph
on

ak
 A

G
  W

sz
ys

tk
ie

 p
ra

w
a 

za
st

rz
eż

on
e

Jesteśmy wrażliwi na potrzeby wszystkich tych,  
którzy zaufali naszej wiedzy, pomysłowości i trosce.  
W kreatywny sposób stawiamy czoła ograniczeniom 
technologicznym, promując innowacyjne rozwiązania, 
które pomagają ludziom słyszeć, rozumieć oraz 
doświadczać bogactwa pejzaży dźwiękowych,  
w które obfituje życie.

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

www.phonak.pl


