life is on

Rösten fångas upp av Roger-mikrofoner och ljudet
sänds trådlöst till personliga Roger-mottagare som
är anslutna till, eller installerade i en elevs
hörapparater. SoundField-högtalare kan också
anslutas för att effektivt nå ut till hela klassen.

Vi på Phonak anser att god hörsel hänger samman
med välbefinnande och ligger till grund för att
kunna leva livet fullt ut. I mer än 70 år har vi följt
vår övertygelse och arbetat för att skapa en värld
där alla kan känna “life is on”. Våra innovativa
hörsellösningar är utvecklade för personer i alla
åldrar och med alla typer av hörselnedsättningar,
så att de ska kunna knyta an socialt och utvecklas
mentalt och emotionellt.
www.phonak.se/skola
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Så här fungerar det

Roger för elever med
hörselnedsättning
TM

Aktivt deltagande
i klassrummet
Dagens klassrum utgör ofta en dynamisk
inlärningsmiljö. Med allt från grupparbeten och
föreläsningar, till aktiviteter som omfattar olika
former av multimedia, är det en plats där både
elever och lärare ska kunna delta, engagera sig,
diskutera och samarbeta.

Fånga upp ljudet...

...och låt eleven vara delaktig

Roger Touchscreen Mic

Med flera olika Roger-mottagare tillgängliga
finns det en lösning för alla elever oavsett
vilken hörselteknik de använder.

En enkel och intuitiv mikrofon som läraren
kan bära om halsen, eller lägga på bordet
vid mindre grupparbeten.

RogerDirect™

Roger skolsystem
Elever med hörselnedsättning behöver ett bra
mikrofonsystem för att kunna delta fullt ut, men
även andra elever har nytta av enkel ljudteknik.
Roger för skola och utbildning inkluderar noggrant
utformade produkter som passar elever i alla
tänkbara situationer.
Utan krångel kan eleverna höra allt!

Roger Pass-around
Med en eller flera elevmikrofoner
i klassrummet kan eleven med
hörselnedsättning även höra
vad klasskamraterna säger.

Phonak Sky™ Marvel hörapparater med
RogerDirect gör det möjligt för hörapparaterna
att ta emot ljudet från Roger-mikrofoner utan
att en extern mottagare behöver anslutas.

Roger NeckLoop
Roger Multimedia Hub
Kan anslutas till multimedia. En enskild
elev kan även använda den för att till
exempel lyssna på en ljudbok från datorn.

Den universella halsslingemottagaren kan användas med
alla hörapparater eller implantat
med T-spole.

Roger X
En universell minimottagare som
är kompatibel med så gott som alla
hörapparater, implantat och streamers.

Roger designintegrerade mottagare
Utformade för hörapparater från Phonak
och cochleaimplantat från Advanced Bionics,
Cochlear och MED-EL.

Roger Focus II
En diskret, uppladdningsbar mottagare för
elever med ensidig hörselnedsättning, eller de
som har svårt att lyssna i ljudliga miljöer, till
exempel barn med auditiv perceptionsstörning
(APD) eller autism (ASD).

