
System RogerTM — gdy
słyszenie w pracy
staje się wyzwaniem
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Dlaczego potrzebujesz  
technologii Roger?

Dostępne obecnie aparaty słuchowe doskonale
poprawiają rozumienie mowy, jednak aż 31%
ich użytkowników ma kłopoty ze zrozumieniem  
mowy w głośnym otoczeniu.1 

Technologia Roger została pomyślana tak, aby
zwiększyć wydajność aparatów słuchowych oraz 
implantów ślimakowych — niezależnie od hałasu w tle
czy odległości od osoby mówiącej — poprzez odbieranie
głosu i bezprzewodowe przesyłanie go do słuchacza.

Adaptacja do otoczenia 
Jeśli poziom hałasu wzrasta, Roger dostosowuje się
do nowej sytuacji, utrzymując słyszalność głosu osoby 
mówiącej na poziomie wyższym niż hałas tła.

Poprawa zrozumienia mowy podczas rozmowy  
kilku osób w głośnym otoczeniu2 
Technologia MultiBeam umożliwia znakomite
rozumienie mowy w sytuacjach, gdy grupa osób 
rozmawia w głośnym otoczeniu.

Rozmowa z kilkoma osobami 
Sieć MultiTalker pozwala na łączenie kilku mikrofonów
Roger, zapewniając możliwość rozmowy z wieloma
osobami w każdych warunkach.
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Roger a Twoje samopoczucie 

Coraz więcej dowodów wskazuje na to, że terapia
ubytku słuchu może mieć pozytywny wpływ na Twoje
samopoczucie: społeczne, emocjonalne, poznawcze
i fizyczne.3 

Dzięki technologii Roger możesz aktywnie uczestniczyć
w większej liczbie zajęć i spotkań, a lepsze słyszenie
w hałasie i z odległości pozwoli Ci skupić się na nauce,
a nie na słuchaniu. 

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.

2 Thibodeau, L. (2020). Benefits in Speech Recognition in Noise with 
Remote Wireless Microphone in Group Settings. American Journal of 
Audiology, Jun; 31(6): 404–411.

3  Vercammen, C., Ferguson, M., Kramer, S.E., Meis, M., Singh, G., Timmer, B., 
Gagné, J.-P., Goy., H., Hickson, L., Holube, I., Launer, S., Lemke, U., Naylor, 
G., Picou, E., Scherpiet, S., Weinstein, B., & Pelosi, A. (2020). Well-Hearing 
is Well-Being: A Phonak Position Statement. Hearing Review, 27, 18-22.
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Spotkania w niewielkim gronie
Umieść jeden mikrofon na stole, aby słyszeć, co mówią
Twój szef i koledzy.

Rozmowa z jedną osobą
W hałaśliwym otoczeniu lub gdy jest tłoczno, po prostu
zawieś mikrofon Roger na szyi rozmówcy lub przymocuj  
go do kołnierzyka lub ubrania.

Spotkania z prelegentami
Użyj przenośnego mikrofonu Roger dla prelegenta
oraz mikrofonów stołowych, aby słyszeć wszystkich
uczestników spotkania.

Wszechstronność technologii 

Roger
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Duże spotkania
Podczas dużych spotkań wystarczy kilka mikrofonów
Roger umieszczonych na stołach, aby zapewnić
wzmocnienie mowy wszystkich mówiących.

Spotkania robocze
Podczas zebrań i spotkań biznesowych, gdy ludzie  
się przemieszczają, użyj trybu wywiadu, aby skupić  
się na osobie mówiącej.

Połączenia konferencyjne
Dzięki technologii Roger możesz połączyć się z laptopem, 
tabletem lub smartfonem i aktywnie uczestniczyć  
w spotkaniach służbowych i rozmowach konferencyjnych.
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Roger Table Mic II 
Mikrofon przeznaczony do spotkań służbowych  
w szerszym gronie. Podczas większych spotkań można 
stworzyć sieć mikrofonów MultiTalker. Automatycznie 
wybiera osobę, która mówi, i przełącza się na inną 
osobę, gdy rozmówca się zmienia. 

System Roger On™ 
Usłyszysz więcej i lepiej dzięki naszym najnowszym 
mikrofonom. Dzięki możliwości rozróżniania kierunku,
z którego dochodzi głos oraz trybowi wywiadu 2.0
użytkownicy mogą skupić się na rozmowach, które  
są naprawdę ważne. Mikrofon można położyć na stole, 
trzymać w ręku lub przypiąć do ubrania prelegenta.
Ustawienia osobiste można łatwo zmienić za pomocą 
aplikacji myRogerMic.

Rozwiązanie idealne dla Ciebie
W ofercie marki Phonak dostępna jest cała gama
mikrofonów Roger o różnych cechach, aby każdy mógł 
znaleźć rozwiązanie odpowiadające jego indywidualnym 
potrzebom w pracy.

Roger Select™ 
Można go przymocować do ubrania lub położyć  
na stole. Jeśli toczy się wiele rozmów jednocześnie,
słuchający może wybrać rozmówcę, korzystając z trybu 
manualnego przełączania.
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Aparaty słuchowe
z funkcją

RogerDirect

Jak uzyskać system Roger?
Zapytaj swojego protetyka, czy Tobie przysługuje
dofinansowanie na wybrany system Roger.

Zintegrowane
kształtem

Pętla
indukcyjna

Roger

Odbiorniki 
W aparatach słuchowych z funkcją RogerDirect™
odbiornik można zainstalować bezpośrednio. Nie  
ma potrzeby dołączania odbiornika zewnętrznego.  
Do pozostałych aparatów słuchowych i implantów
dostępnych jest kilka typów odbiorników.



life is on 

W Phonak wierzymy, że dobre słyszenie oznacza dobre 
samopoczucie i że jest ono niezbędne, aby żyć pełnią
życia. Od ponad 70 lat z pasją tworzymy rozwiązania 
wspomagające słyszenie, dzięki czemu maksyma
,,life is on” dotyczy wszystkich. Nasze innowacyjne 
rozwiązania są projektowane dla ludzi w każdym wieku
i z każdym stopniem ubytku słuchu, by mogli realizować 
się intelektualnie, emocjonalnie oraz towarzysko.

www.phonak.com/pl/aparaty-sluchowe/akcesoria
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