Roger voor uitdagende
luistersituaties
TM

De brug naar
beter verstaan
Dankzij de moderne hoortoesteltechnologie wordt
het steeds eenvoudiger om het spraakverstaan te
verbeteren. 31% van de hoortoesteldragers geeft
echter aan dat ze nog altijd hoorproblemen ervaren
in rumoerige situaties.1
Op dit gebied blinkt het Roger portfolio uit. Deze
geavanceerde draadloze microfoons zijn ontwikkeld
om de prestaties van hoortoestellen te verbeteren
en het gat naar beter verstaan te overbruggen.
Beter verstaan in lawaai en op afstand
Roger microfoons vangen de stem van een spreker
op en zenden deze draadloos uit naar de luisteraar,
waarbij achtergrondlawaai wordt verminderd.
Of u zich nu in een restaurant, op het werk of thuis
bevindt, Roger technologie maakt van horen een
plezier, ongeacht het lawaai op de achtergrond of
de afstand ten opzichte van de spreker.
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1 Abrams, H. B., & Kihm, J. (2015). An Introduction to MarkeTrak IX: A New
Baseline for the Hearing Aid Market. Hearing Review, 22(6), 16.
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Unieke functies van Roger

Beter spraakverstaan2
De Roger technologie meet continu het omliggende
ruisniveau en past het volume van de microfoon
automatisch aan. Als het ruisniveau toeneemt, wordt
Roger op basis hiervan bijgesteld, zodat de stem
van de spreker boven het achtergrondlawaai uitstijgt.

De luisterervaring in groepen verbeteren3
Met MultiBeam-technologie kunt u profiteren van
uitzonderlijk spraakverstaan in groepsgesprekken.
Door gebruik te maken van microfoons die geluid
vanuit zes richtingen opvangen, kan spraak in een
straal van 360 graden worden opgevangen
en berekend. De richting met de beste helderheid
van spraak wordt automatisch geselecteerd.

Toegang tot meerdere sprekers
Het MultiTalker Network, een unieke en volautomatische
functie voor Roger, biedt de mogelijkheid om meerdere
Roger microfoons te combineren en stelt u in staat om
in elke situatie met meerdere sprekers te communiceren.

2 Thibodeau, L. (2014). Comparison of speech recognition with adaptive
digital and FM wireless technology by listeners who use hearing aids.
American Journal of Audiology, 23(2), 201-210
3 Based on preliminary data. Peer-reviewed article and Field Study News in
preparation, available end of 2019 at www.phonakpro.com/evidence.
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De juiste Roger voor u
Phonak heeft een assortiment Roger microfoons
ontwikkeld, zodat er altijd een oplossing voor uw
specifieke behoeften beschikbaar is.

Roger Select™
Een veelzijdige microfoon die de beste prestaties biedt in
passieve situaties waar veel achtergrondlawaai aanwezig
is. Wanneer deze in het midden van een tafel wordt
geplaatst, selecteert de microfoon discreet en automatisch
wie aan het praten is en schakelt deze naadloos over
van de ene spreker naar de andere. Wanneer er meerdere
gesprekken tegelijkertijd plaatsvinden, kan de luisteraar
handmatig kiezen naar wie hij of zij wil luisteren.

Roger Pen™
Een handige microfoon voor verschillende luistersituaties.
Doordat deze zo klein en draagbaar is, kan de pen eenvoudig
worden gebruikt in situaties waarin aanvullende
ondersteuning is vereist bij afstand en in lawaai.

Roger Table Mic II

Het beste van beide werelden

Een microfoon die speciaal is bedoeld voor werksituaties
waarin u deelneemt aan verschillende vergaderingen.
De microfoon selecteert de persoon die spreekt en wisselt
automatisch tussen de deelnemers aan de vergadering.
Er kunnen meerdere microfoons worden gekoppeld om
een MultiTalker Network te creëren.

Dankzij RogerDirect™ is het nu mogelijk om Roger technologie
rechtstreeks aan een Marvel-hoortoestel te koppelen.
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RogerDirect is een unieke technologie van Phonak waarmee
Roger microfoons direct naar uw Marvel-hoortoestellen kunnen
streamen. Doordat er geen externe receiver aangesloten hoeft
te worden, is het een discrete en aantrekkelijke oplossing.*

* Voor andere hoortoestellen en implantaten zijn er verschillende soorten ontvangers
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verkrijgbaar. Bekijk pagina 11 en ga naar www.phonak.com voor meer informatie

De veelzijdigheid van Roger

Etentje met vrienden
Tijdens het eten, zowel thuis als in
restaurants, is er vaak een complexe
mix van geluid en achtergrondlawaai
aanwezig. Met Roger Select worden
afleidende geluiden weggefilterd, zodat
u elk woord duidelijk kunt verstaan
en het gesprek kunt blijven volgen.

Sociale bijeenkomsten
Roger Pen is ideaal voor sociale
bijeenkomsten, vooral wanneer er
muziek wordt gedraaid en mensen
met elkaar kletsen. U hoeft de
Roger Pen alleen maar in de richting
van de gesprekspartner te richten,
waarna Roger spraak rechtstreeks
naar uw hoortoestellen zendt.
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Kleine tot grote
vergaderingen
Een andere situatie waarin Roger kan
worden gebruikt, is tijdens
vergaderingen. Plaats een of meerdere
Roger Table Mic II's en laat spraak naar
uw hoortoestellen verzenden, ongeacht
waar het gesprek plaatsvindt. Hierdoor
wordt het eenvoudig om kleine en grote
vergaderingen eenvoudig te volgen,
zodat u zich kunt concentreren op wat
er gezegd wordt.

Vergaderingen
met hoofdsprekers
Omdat hoofdsprekers vaak op grote
afstand van deelnemers aan de
vergadering staan, kunt u alle
deelnemers duidelijk horen door
Roger microfoons op een tafel te
plaatsen en er een te laten dragen
door de hoofdspreker.

Tv en multimedia

In de auto

Roger microfoons kunnen eenvoudig
worden aangesloten op uw tv,
video-conferentie en overige
multimedia-apparaten, zodat
u verbonden kunt blijven.

Roger biedt een oplossing voor
communicatie-uitdagingen terwijl
u onderweg bent.
Achtergrondlawaai wordt gedempt en
de stem van de spreker wordt direct naar
uw hoortoestellen verzonden. Hierdoor
kunt u gesprekken in de auto volgen
terwijl u nog steeds aandacht kunt
besteden aan de wereld om u heen.
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Roger voor u
Roger systemen zijn compatibel met de hoortoestellen
en implantaten van de meeste fabrikanten. Vraag uw
audicien om advies om een Roger oplossing te vinden
die perfect aansluit op uw hoortoestel en
communicatiebehoeften.
Roger systemen voor op het werk of in uw privéleven
worden mogelijk gedekt door uw verzekering. Als
u hiervoor in aanmerking komt, kan uw audicien
u helpen om een verzekeringsclaim in te dienen.
Bekijk meer informatie over Roger op www.phonak.com
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Life is on
Bij Phonak geloven we dat goed horen
van het allerhoogste belang is om alles uit het
leven te halen. Onze missie is al meer dan
70 jaar om de levens van anderen sociaal
en emotioneel te ontwikkelen met behulp
van geavanceerde hooroplossingen. Life is on.
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