Overvind udfordringer i taleforståelse
Lyden af stemmen opfanges af Roger-mikrofonerne
og sendes til Roger-modtagere.
Kontakt din hørespecialist for at få flere oplysninger
om Roger til undervisning.

Life is on
Hos Phonak har vi den holdning, at en god hørelse har
stor betydning for at få det fulde udbytte af livet. I mere
end 70 år har vi udviklet banebrydende høreløsninger,
der gør en stor forskel i hverdagen – både på det sociale
og det følelsesmæssige plan. Life is on.
www.phonak.dk
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Deltag aktivt i den moderne
undervisning

Opfang lyden...

... så barnet kan høre den

Et moderne klasseværelse består af mange elementer,
der skaber et dynamisk læringsmiljø.
Det er et sted, der er beregnet til, at både elever og
lærere kan deltage, engagere sig, diskutere og agere
i alt fra gruppearbejde til tavleundervisning og
aktiviteter, der omfatter brugen af multimedier.

Roger Touchscreen Mic
Enkel og intuitiv mikrofon, som
læreren kan bære eller stille på et bord
for at opfange tale fra en gruppe
elever

Der findes en Roger-modtager til alle børn, uanset
hvilken høreteknologi de bruger i øjeblikket.

Serien Roger til undervisning
Serien Roger til undervisning er udviklet specifikt til at
hjælpe både elever og lærere i klasseværelset.

Roger Pass-around
Elevmikrofon, som kan videregives
fra elev til elev, så barnet med
hørenedsættelse ud over læreren
også kan høre klassekammeraternes
kommentarer
Roger Multimedia Hub
Kan sluttes til alle multimedieenheder,
der bruges i et klasseværelse
til gruppeaktiviteter eller til den
enkelte elev

Roger X
Kompatibelt med stort set alle
høreapparater og cochlear implantater
og kan installeres trådløst i enhed
med RogerDirect™
Roger designintegrerede modtagere
Designet til specifikke Phonakhøreapparater og cochlear
implantater fra Advanced Bionics,
Cochlear og MED-EL
Roger MyLink
En brugervenlig Roger-modtager,
som bæres om halsen. Den
er kompatibel med alle
høreapparater og cochlear
implantater med telespole.
Roger Focus
En diskret modtager til brugere, der
har vanskeligt ved at høre i støjende
omgivelser, f.eks. børn med ensidig
hørenedsættelse, APD eller ASF

