Fokusera på arbetet
istället för på att höra
Lyssna
De trådlösa Roger-mikrofonerna har utformats
för arbetslivet och kan användas med de flesta
hörapparater. Du kan ansluta mikrofonerna till dina
befintliga hörapparater, en lösning som gör det
lättare att höra på jobbet.
Kommunicera
I vissa situationer på jobbet är det svårt att höra.
Lyckad kommunikation är ofta nyckeln till framgång i
arbetslivet.

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
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När du har nedsatt hörsel blir du expert på att hitta
lösningar i situationer där det är svårt att höra. Detta
kan vara tidskrävande, ansträngande och begränsar
ofta din förmåga att delta fullt ut på jobbet.

Roger på arbetet
TM

Fokusera på arbetet istället för
på att höra

Roger

Mindre möten

Samtal på tu man hand i buller

Rogers hörselprodukter består av trådlösa mikroner och
små mottagare. Med dem hör du tydligt utan störande
bakgrundsljud.

Möten i liten grupp kan vara ansträngande för personer med
hörapparat. Placera bordsmikrofonerna på mötesbordet.

När det är mycket störande bakgrundsljud i omgivningen är det mest
effektivt att hänga Roger Pen runt halsen på din kollega eller fästa Roger
Clip-On Mic på kollegans krage.

Roger-mikrofoner

Större möten

Dator och multimedia

På större möten kan du använda så många bordsmikrofoner som du
behöver.

Videokonferenser och internetsamtal är vanliga på jobbet. Anslut Roger
Table Mic med den medföljande ljudkabeln.

Möten med föredragshållare

Mobiltelefonsamtal

Föredragshållare står ofta en bit från mötesbordet. När föredragshållaren
bär Roger Clip-On Mic kopplas den samman med bordsmikrofonerna.

För personer med hörselnedsättning kan telefonsamtal verkligen vara en
krävande utmaning. Roger Pen innehåller den allra senaste Bluetoothtekniken som låter dig ansluta till och höra mobiltelefonsamtal.

Nya möjligheter för bättre
kommunikation
Även de mest avancerade hörapparater har sina
begränsningar. I vissa situationer på jobbet där det är
svårt att höra behövs det ytterligare hjälpmedel.

Roger Table Mic
Särskilt utformade för små och större möten. Flera
mikrofoner kan anslutas till ett MultiTalker-nätverk.

Roger Pen
Trådlös mikrofon som är perfekt i samtal på tu man
hand med Bluetooth™ för mobiltelefonsamtal.

Roger Clip-On Mic
Trådlös mikrofon som är perfekt i samtal på tu man
hand och för föredragshållare.

Roger-mottagare
Roger Designintegrerad
Passar till Phonaks hörapparater eller utvalda implantat
från Advanced Bionics och Cochlear.

Roger X
Universell miniatyrmottagare för bakom-örat-apparater,
implantat och streamers.

Roger MyLink
Halsslingemottagare för hörapparater eller implantat
med telespole.

