Life is on

Vi är lyhörda för behoven hos alla dem som är beroende
av våra kunskaper, idéer och omsorger. Genom att
utmana teknologins gränser på ett kreativt sätt utvecklar
vi innovationer, som hjälper människor att höra, förstå
och uppleva mer av livets rika ljudlandskap.
Samspela fritt. Kommunicera med självförtroende.
Lev ett liv utan gränser. Livet är nu.
www.phonak.se

Nya möjligheter för kommunikation

Kontakta din audionom för mer information om
Roger för skola och utbildning.
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Rösten fångas upp av Roger-mikrofoner och sänds till
Roger-mottagare som är anslutna till hörapparaten
eller implantatet.

Roger för skola och
utbildning
TM

Nya möjligheter för
kommunikation

Aktivt deltagande i det
moderna klassrummet
Dagens klassrum utgör ofta en dynamisk
inlärningsmiljö. Med allt från grupparbeten och
föreläsningar till aktiviteter som omfattar olika former
av multimedia är det en plats där både elever och
lärare ska kunna delta, engagera sig, diskutera och
samarbeta.

Roger skolsystem
Roger för skola och utbildning inkluderar noggrant
utformade produkter som passar elever i alla tänkbara
situationer. Från nya Roger Touchscreen Mic och
Roger Pass-around till en rad olika Roger-mottagare,
högtalarsystem och annan utrustning i klassrummet.
Utan krångel kan eleverna höra allt!

Fånga upp ljudet …

… och låt barnet ta del

Roger Touchscreen Mic
En enkel och intuitiv mikrofon som
läraren kan bära om halsen, eller
lägga på bordet och fånga upp tal
från en grupp elever.

Med flera olika Roger-mottagare tillgängliga
finns det en lösning för alla elever oavsett vilken
hörselteknik de använder.

Roger Pass-around
Elevmikrofon som kan skickas
från den ena eleven till den andra
så att barnet med hörselnedsättning
inte bara kan höra läraren utan även
kommentarer from klasskamraterna.

Roger designintegrerade mottagare
Dessa diskreta Roger-mottagare
kompletterar de smidiga konturerna
på en Phonak hörapparat perfekt.

Roger Multimedia Hub
Kan anslutas till alla
multimediaenheter som används
i klassrum met eller användas som
fristående medialink av en enskild
elev som lyssnar till en ljudbok.

Roger X
Den universell a Roger
miniatyrmottagaren är kompatibel
med så gott som alla hörapparater,
implantat och streamers.

Roger MyLink
En lättanvänd Rogermottagare som bärs runt
halsen och kan användas
med alla hörapparater eller
implantat med T-spole.

Roger Focus
En diskret mottagare för de som
har svårt att koncentrera sig i
buller, till exempel barn med UHL,
APD eller ASD.

