
Wypełnia luki w rozumieniu

Wypełnia luki w rozumieniu

Life is on

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
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RogerTM w edukacji

Głos jest przechwytywany przez mikrofony Roger 
i wysyłany do odbiorników Roger, które są połączone 
z aparatami słuchowymi lub implantami ślimakowymi.

Skontaktuj się z protetykiem słuchu, aby uzyskać
więcej informacji na temat systemów   
Roger w edukacji.



Aktywny udział 
w lekcjach 
w nowoczesnej klasie
Nowoczesna sala lekcyjna jest tak wyposażona, że 
tworzy dynamiczne środowisko nauczania. To miejsce, 
w którym uczniowie wspólnie wykonują zadania, 
słuchają wykładów nauczycieli, korzystają z różnych 
urządzeń multimedialnych i robią wiele innych rzeczy. 
To miejsce, w którym nauczyciele i uczniowie po prostu 
intensywnie współpracują.

Oferta Roger w edukacji to starannie zaprojektowane 
produkty, wśród których każdy znajdzie dla siebie coś 
odpowiedniego. Dzięki takim rozwiązaniom, jak nowe 
mikrofony Roger Touchscreen Mic i Roger Pass-around, 
różnorodne odbiorniki Roger, systemy nagłośnienia czy 
inne urządzenia, które są wolne od zbędnych 
komplikacji, dzieci usłyszą wszystko!

Roger Touchscreen Mic
Prosty i intuicyjny mikrofon dla
nauczyciela, który można zawiesić  
na szyi lub położyć na stole, aby
przechwytywał mowę grupy uczniów.

Roger Pass-around
Mikrofon dla uczniów, który można
sobie przekazywać. Dzięki niemu
dziecko z ubytkiem słuchu usłyszy  
nie tylko nauczyciela, ale także
wypowiedzi innych uczniów.

Roger Multimedia Hub
Można go połączyć z każdym
urządzeniem multimedialnym
używanym w klasie albo używać   
jako autonomicznego nadajnika
multimedialnego, np. gdy uczeń
słucha audiobooka.

Dostępne w kilku stylach odbiorniki Roger to 
rozwiązanie dla każdego dziecka, bez względu na 
to z jakiej pomocy słuchowej aktualne korzysta.

Roger w edukacji

Przechwyć dźwięki... ... i przekaż je dziecku

Odbiorniki Roger zintegrowane
kształtem
Dyskretne odbiorniki Roger doskonale 
dopełniają eleganckie kontury 
aparatów słuchowych Phonak.

Roger X
Miniaturowy uniwersalny odbiornik 
Roger jest kompatybilny w zasadzie  
ze wszystkimi aparatami słuchowymi, 
implantami i urządzeniami do 
przekazu strumieniowego.

Roger MyLink
Noszony na szyi i łatwy 
w użytkowaniu odbiornik 
Roger jest kompatybilny ze 
wszystkimi aparatami 
słuchowymi i implantami 
ślimakowymi z cewką    
indukcyjną T-coil.

Roger Focus
Dyskretny odbiornik dla tych, którzy
mają trudności w głośnym otoczeniu,
tzn. dla dzieci z jednostronnym 
ubytkiem słuchu, zaburzeniami 
procesów przetwarzania słuchowego 
(APD) lub dzieci ze spektrum zaburzeń 
autystycznych (ASD).


