Roger a kihívást jelentő
hallási helyzetekre
TM

A beszédértési
szakadék áthidalása
Napjaink hallókészülék-technológiája kiváló
mértékben javítja a beszédértést. Zajos helyzetek
tekintetében azonban a hallókészüléket viselők
31%-a így is nehézségekről számol be.1
A Roger rendszerek ezen a területen teljesítenek
igazán kiemelkedően. Legkorszerűbb vezeték
nélküli mikrofonjaink fokozzák a hallókészülékek
teljesítményét és segítenek áthidalni a beszédértési
szakadékot.
Jobb beszédértés zaj és nagy távolság esetén
A Roger mikrofonok vezeték nélküli kapcsolaton
keresztül továbbítják a beszélő hangját a hallgatónak,
miközben csökkentik a háttérzajt.
Akár étteremben, akár munkahelyen, akár otthon,
pihenés közben használja a készülékeket, a Roger
technológiának köszönhetően megtapasztalhatja
a hallás igazi örömét, a háttérzajtól és a beszélő
távolságától függetlenül.

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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A Roger egyedi funkciói

Jobb beszédértés2
A Roger-technológia folyamatosan méri a környezeti
zajszintet, és automatikusan ahhoz igazítja a mikrofon
hangerejét. A Roger alkalmazkodik a zajszint
emelkedéséhez, és felerősíti a beszélő hangját, hogy
az a háttérzaj ellenére is hallható legyen.

Jobb beszédértés csoportos beszélgetések során3
A MultiBeam technológia a csoportos beszélgetések
során is kiváló beszédértést biztosít. A hat irányban
használt mikrofonokkal a készülék 360°-os szögben
méri fel és hasonlítja össze a beszédhangokat.
A készülék automatikusan azt az irányt választja ki,
amelyből a legtisztábban hallatszik a beszéd.

Több beszélő hallgatása
A Roger egyedülálló, teljesen automatikus MultiTalker
Network hálózatának köszönhetően több Roger
mikrofon is használható egyidejűleg, így Ön egyszerre
több beszélőt is hallgathat.

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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Az Ön számára megfelelő
Roger készülék
A Phonak Roger mikrofonok széles választékát dolgozta ki,
így Ön is biztosan talál a saját igényeinek megfelelő
megoldást.

Roger Select™
Sokoldalú mikrofon, amely ideális az egy helyben
folytatott, háttérzajos beszélgetésekhez. Ha az asztal
közepére helyezzük, diszkréten és automatikusan
kiválasztja az éppen beszélő személyt, és szinte
észrevétlenül vált át az egyik beszélőről a másikra.
Ha egyszerre több beszélgetés zajlik, a hallgató
manuálisan választhatja ki, hogy kire szeretne figyelni.

Roger Pen™
Praktikus mikrofon különféle hallási helyzetekhez.
Hordozható kialakításának köszönhetően kényelmesen
használható az olyan helyzetekben, ahol egy kis rásegítésre
van szükség a távolság vagy a zaj miatt.

Roger Table Mic II
Egy mikrofon, melyet különféle munkahelyi megbeszéléseken
való részvételre fejlesztettek ki. Kiválasztja az éppen beszélő
személyt, és automatikusan vált a megbeszélés résztvevői
között. Több mikrofon csatlakoztatásával MultiTalker Network
is létrehozható.

Két technológia legjava
A RogerDirect™-nek köszönhetően a Roger technológiája
már közvetlenül összeköthető a Marvel hallókészülékkel.
A RogerDirect a Phonak úttörő technológiája az iparágban,
amelynek segítségével a Roger mikrofonok közvetlenül
a Marvel hallókészülékeknek tudják továbbítani a jeleket.
Mivel nincs csatlakoztatható külső vevő, diszkrét és vonzó
megoldást kínál.*
*Számos különféle, más hallókészülékekkel és implantátumokkal kompatibilis
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vevőegység is elérhető. A részletek a 11. oldalon és a www.phonak.com
weboldalon találhatók
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A Roger sokoldalúsága

Baráti vacsorákon
Az otthon vagy éttermekben zajló
vacsorák általános jellemzője a hangok
és háttérzajok bonyolult elegye. A
Roger Select kiszűri a zavaró háttérzajt,
hogy Ön minden szót tisztán értsen,
és követni tudja a beszélgetés fonalát.

Társasági összejöveteleken
A Roger Pen ideális társasági
összejövetelek esetében – főleg olyan
helyeken, ahol zene szól és sokan
beszélgetnek. Ilyenkor egyszerűen
fordítsa a Roger készüléket
a beszélgetés irányába, az pedig
közvetlenül a hallókészülékébe
továbbítja a beszélő hangját.

TV és multimédiás eszközök
használatakor
A Roger mikrofonokat könnyedén
csatlakoztathatja TV-készülékéhez,
videokonferenciákhoz vagy más
multimédiás forrásokhoz, így
összeköttetésben maradhat a világgal.
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Kisebb és nagyobb
megbeszéléseken
A Roger tárgyalásokon zajló
beszélgetések során is hasznos.
Helyezzen el egy vagy több Roger Table
Mic II eszközt, azok pedig továbbítják
a beszédet a hallókészülékbe, függetlenül
attól, hol zajlik a beszélgetés. Így gond
nélkül követheti a kisebb és nagyobb
megbeszéléseket egyaránt, és az
elhangzottakra koncentrálhat.

Előadók részvételével
zajló megbeszéléseken
Az előadók gyakran a megbeszélés
többi résztvevőjétől nagyobb
távolságra helyezkednek el, de Ön így
is tisztán hallhat minden jelenlévőt,
ha az asztalon elhelyez több Roger
mikrofont, és az előadó is visel egyet.

Az autóban
A Roger legyőzi az utazás során
felmerülő kommunikációs akadályokat.
Csökkenti a háttérzajt és közvetlenül
az Ön hallókészülékébe továbbítja
a beszélő hangját. Így könnyedén
követheti az autóban zajló beszélgetést,
miközben a környezetére is figyelni tud.
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Az Ön Roger-készüléke
A Roger-rendszerek a legtöbb gyártó hallókészülékeivel
és implantátumaival kompatibilisek. Keresse
fel hallásgondozó szakemberét, és együtt biztosan
megtalálják az Ön hallókészülékéhez csatlakoztatható
és az Ön kommunikációs igényeinek megfelelő
Roger-készüléket.
A Roger termékekkel kapcsolatos további
információkért keresse fel a www.phonak.hu oldalt!
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Life is on
Mi a Phonaknál úgy véljük, hogy a jó hallás
elengedhetetlen a teljes élethez. Több, mint 70
éve hűek maradtunk a küldetésünkhöz, hiszen
olyan úttörőnek számító hallási megoldásokat
fejlesztünk, amik változást hoznak az emberek
életében. Így aktívabbak lehetnek társadalmi
kapcsolataikban és érzelmeik kifejezésében.
Life is on.
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