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sytuacjach słuchowych
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Obecnie używane aparaty słuchowe pozwalają 
doskonale rozumieć mowę. Mimo to 31% 
użytkowników aparatów słuchowych w dalszym 
ciągu miewa problemy ze słyszeniem w głośnych 
miejscach.1 

Właśnie w takich sytuacjach urządzenia z serii 
Roger są wręcz niezastąpione. Te nowoczesne, 
bezprzewodowe mikrofony zwiększają możliwości 
aparatów słuchowych i wypełniają luki w rozumieniu.

Wypełnia luki 
w rozumieniu

Działanie mikrofonów Roger polega na wychwytywaniu 
głosu osoby mówiącej i bezprzewodowym przekazywaniu 
go do aparatów słuchowych przy jednoczesnym 
tłumieniu szumów z otoczenia. 

Niezależnie od tego, czy jesteś w restauracji, w pracy 
czy w domu, technologia Roger sprawia, że słuchanie 
jest przyjemnością, nawet jeśli wokół panuje hałas lub 
Twój rozmówca znajduje się w oddali.

Lepsze rozumienie mowy w hałasie i na odległość

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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Lepsze rozumienie mowy2

Technologia stosowana w urządzeniach Roger stale 
mierzy poziom hałasu w otoczeniu i automatycznie 
dostosowuje głośność. Gdy poziom hałasu, wzrasta, 
działanie systemu Roger dostowosuje się odpo
wiednio do sytuacji, by głos rozmówcy jeszcze 
bardziej wyróżniał się na tle dźwięków otoczenia.

Lepsze rozumienie mowy w rozmowach grupowych3

Kontakt z wieloma rozmówcami

Technologia MultiBeam umożliwia doskonałe 
rozumienie mowy w rozmowach grupowych.  
Dzięki zastosowaniu wielu mikrofonów działających  
w 6 kierunkach urządzenie przetwarza i porównuje 
mowę w zakresie 360°. Kierunek, z którego dochodzi 
najgłośniejsza mowa, jest wybierany automatycznie.  

Dzięki w pełni automatycznej sieci MultiTalker, 
stosowanej wyłącznie w systemach Roger można 
jednocześnie korzystać z kilku mikrofonów Roger, 
co umożliwia słyszenie wielu rozmówców 
jednocześnie w dowolnej sytuacji.  

Wyjątkowe funkcje 
urządzeń Roger

2 Thibodeau, L. (2014). Comparison of speech recognition with adaptive di
gital and FM wireless technology by listeners who use hearing aids. Ameri
can Journal of Audiology, 23(2), 201210

3 Based on preliminary data. Peerreviewed article and Field Study News in 
preparation, available end of 2019 at www.phonakpro.com/evidence.
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Wielofunkcyjny mikrofon, który sprawdza się doskonale 
w zamkniętych pomieszczeniach z hałasem w tle. 
Ustawiony pośrodku stołu automatycznie i niezauważalnie 
wykrywa osobę mówiącą i sprawnie przełącza się 
pomiędzy kolejnymi rozmówcami. Gdy w otoczeniu toczą 
się inne rozmowy, użytkownik aparatów może sam 
zdecydować, którą osobę chce słyszeć najlepiej.

Roger Select™

Roger Table Mic II 
Mikrofon idealnie sprawdzi się w biurze, zamkniętym 
pomieszczeniu w pracy, podczas spotkań, czy konferencji. 
Mikrofon wykrywa osobę, która mówi, i automatycznie 
przełącza się pomiędzy uczestnikami spotkania. Istnieje 
możliwość utworzenia sieci MultiTalker poprzez połączenie 
ze sobą wielu mikrofonów.

Odpowiedni system Roger 
dla Ciebie

Phonak oferuje szeroki wybór mikrofonów Roger, dzięki 
czemu każdy może znaleźć rozwiązanie odpowiednie dla 
swoich potrzeb. 
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Poręczny mikrofon odpowiedni do różnych sytuacji 
słuchowych. Jego konstrukcja i kształt umożliwiają łatwe 
i wygodne korzystanie wszędzie tam, gdzie niezbędna jest 
dodatkowa pomoc w słyszeniu w hałasie i na odległość. 

Bezpośrednie połączenie technologii Roger z aparatami 
słuchowymi Marvel jest teraz możliwe dzięki rozwiązaniu 
RogerDirect™.

RogerDirect marki Phonak to pierwsze w branży rozwiązanie,  
które pozwala mikrofonom Roger na bezpośrednie przesyłanie 
strumieniowe sygnałów do aparatów słuchowych Marvel.  
Brak konieczności mocowania zewnętrznego odbiornika 
z pewnością docenią osoby, które szukają dyskretnych 
i atrakcyjnych rozwiązań*. 

Połączenie idealne

* Aby korzystać z funkcjonalności wymienionych powyżej przy innych 
aparatach słuchowych niż Marvel i implantach niezbędne jest korzystanie 
z odpowiedniego odbiornika. Więcej na str. 11 oraz na www.phonak.pl

Roger Pen™
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Kolacja ze znajomymi

Spotkania towarzyskie

Telewizor i urządzenia 
multimedialne

Wszechstronność rozwiązań 
systemów Roger

Kolacja w domu czy restauracji wiąże 
się z uciążliwym hałasem i różnymi 
dźwiękami w tle. Rozwiązanie Roger 
Select umożliwia wytłumienie 
rozpraszającego hałasu, aby osoba 
słuchająca mogła bez problemu 
wychwycić każde słowo i czynnie 
uczestniczyć w rozmowie.

Mikrofon Roger Pen idealnie sprawdzi 
się podczas spotkań towarzyskich, 
szczególnie wtedy, gdy w tle gra 
muzyka i słychać rozmowy innych 
osób. Wystarczy nakierować mikrofon 
w stronę osoby mówiącej.

Mikrofony Roger można z łatwością 
podłączać do telewizorów, systemów 
wideokonferencyjnych i innych 
urządzeń multimedialnych.
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Przebywanie w samochodzie

Małe i duże spotkania 
biznesowe

Spotkania z partnerami

Kolacja ze znajomymi

Telewizor i urządzenia 
multimedialne

Rozwiązania Roger sprawdzą się 
również podczas rozmów odbywanych 
w trakcie spotkań biznesowych. Umieść 
w pomieszczeniu co najmniej jeden 
mikrofon Roger Table Mic II, aby 
przekazywał do Twojego aparatu 
słuchowego mowę z dowolnego 
miejsca, w którym toczy się rozmowa. 
Rozwiązanie to znacznie ułatwia 
uczestniczenie w małych i dużych 
spotkaniach. Możesz skupić się na 
omawianych kwestiach.

Osoba prowadząca prezentację 
zwykle znajduje się w pewnej 
odległości od uczestników. W tej 
sytuacji należy przypiąć jej jeden 
mikrofon, a drugi zamieścić na stole, 
by doskonale słyszeć wszystkich 
uczestników spotkania.

Rozwiązania Roger pomagają 
pokonywać bariery komunikacyjne 
podczas podróży. Ograniczają one hałas 
z otoczenia i przekazują głos rozmówcy 
bezpośrednio do aparatów słuchowych. 
Dzięki temu możesz brać udział 
w rozmowach w samochodzie 
i obserwować to, co się dzieje  
wokół Ciebie.
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Systemy Roger są kompatybilne z aparatami 
słuchowymi i implantami innych producentów. 
Skontaktuj się ze swoim protetykiem słuchu, 
aby znaleźć rozwiązanie Roger, które będzie łączyć  
się z Twoim aparatem słuchowym i które uwzględni 
Twoje potrzeby komunikacyjne. 

Do systemów Roger stosowanych w pracy czy życiu 
osobistym możesz uzyskać dofinansowania. Jeśli 
kwalifikujesz się do otrzymania dofinansowania,  
Twój protetyk słuchu może pomóc Ci w złożeniu 
odpowiednich wniosków. 

Więcej informacji na temat produktów Roger można 
znaleźć w witrynie internetowej www.phonak.pl

Rozwiązania Roger  
dla Ciebie



W firmie Phonak wierzymy, że dobre 
słyszenie jest niezbędne, aby żyć pełnią 
życia. Od ponad 70 lat oferujemy pionierskie 
rozwiązania wspomagające słyszenie, 
które  pozwalając osobom niedosłyszącym 
realizować się towarzysko i emocjonalnie 
  zmieniają ich życie. Żyj bez ograniczeń.  
Life is on.

www.phonak.pl

Life is on
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