Roger Dynamic SoundField
Een nieuw tijdperk in geluidsversterking

“Met [Roger] Dynamic
SoundField in het lokaal ben
ik erg ontspannen en hoef ik
mijn stem niet te verheffen.
Als ik het vergelijk met
lesgeven waarbij ik mijn stem
wél moet verheffen, dan voel
ik me lichamelijk anders.”
Jenny Lanigan, lerares, Farnham Basisschool,
Bradford, West Yorkshire
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Waarom SoundField ertoe doet
Voor de beste leerervaring moeten kinderen in de klas de
stem van de leerkracht duidelijk kunnen horen. Dit is helaas
niet altijd mogelijk. Factoren als achtergrondlawaai, de
afstand tussen de leerkracht en de leerling, en de akoestiek
in het lokaal kunnen het voor kinderen die goed kunnen
horen al lastig maken om de leerkracht goed te verstaan, laat
staan voor kinderen met APD of ADHD en voor kinderen voor
wie Nederlands niet de moedertaal is.

Van de SoundField-geluidsversterking, waarbij de stem
van de leerkracht voor de hele klas versterkt wordt via
een luidspreker, is al lang geleden bewezen dat het de
leer- en luistervaardigheden van leerlingen verbetert.1
Deze aanpak betekent ook dat leerkrachten hun stem niet
hoeven te verheffen om verstaanbaar te zijn, waardoor
steminspanningen, heesheid en ziekteverzuim door tijdelijk
stemverlies verminderd worden.

1. Het MARRS-project: Mainstream Amplification Resource Room Study –http://www.classroomhearing.org/research/marrsStudy.html

Geluidsuitdagingen
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Slechte akoestiek

Feedback (rondzingen)

Complexe bediening

In veel klaslokalen, collegezalen
en auditoriums ontstaat er veel
galm, wat betekent dat versterkte
geluiden weerkaatsen tegen harde
oppervlakken en veel problematische
galm veroorzaken.

Met bepaalde SoundField-systemen
ontstaat feedback als de microfoon
dicht bij de luidspreker komt.
Hierdoor wordt de bewegingsvrijheid
van de leerkracht beperkt en
misschien moet het volume van de
luidspreker naar beneden, waardoor
de leerlingen minder verstaan.

Veel SoundField-systemen hebben
aanpasbare frequentie-instellingen
en aparte volumeregelaars. Vaak is
een gediplomeerd technicus nodig
om deze instellingen te regelen,
maar daarna controleert niemand
meer of de instellingen wel correct
blijven.

Roger Dynamic SoundField
De technici en audiologen van Phonak hebben het Roger Dynamic
SoundField-systeem ontwikkeld om deze problemen aan te pakken

De beste prestaties
De nieuwste Phonak-microchip in de Roger-systemen gebruikt unieke digitale technieken.
Dit stelt ons in staat een oplossing te bieden die een veel beter spraakverstaan geeft dan
andere soundfield-systemen.
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Resultaten voor spraak-in-lawaaiherkenning
bij normaal horende kinderen. De violett staven
tonen de omstandigheden zonder SoundFieldversterking, en de orange staven tonen de
omstandigheden met het Phonak Roger
Dynamic SoundField-systeem.
(Dr. Jace Wolfe, Phonak Field Study News,
Roger Dynamic SoundField)
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Gebruiksvriendelijk

Volledig compatibel

Roger Dynamic SoundField is volledig digitaal digitaal en
past automatisch frequenties aan om mogelijke interferentie
met bestaande wifi- of Bluetooth-netwerken te voorkomen.
De leerkracht of technisch medewerker hoeft de frequentieinstellingen of de hoogte van het volume niet meer in de
gaten te houden en aan te passen. In plaats daarvan meet
het systeem constant hoeveel geluid er in het lokaal is en
optimaliseert het zijn eigen configuratie, waardoor spraak
altijd luid en duidelijk blijft. Gewoon aansluiten, aanzetten,
en lesgeven.

Het Roger Dynamic SoundField is de enige digitale oplossing
voor klaslokalen die tegelijkertijd met verschillende
microfoons en eigen ontvangers gebruikt kan worden.
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Een oplossing voor elke leerling
Roger inspiro – de leerkrachtmicrofoon
Deze draadloze microfoon voor de leerkracht is het hart van elk
Roger-systeem. Met zijn twee soorten microfoons, eenvoudige
menu’s en instelbare soft keys,is het systeem geschikt voor elke
leslocatie.

Roger AudioHub – de zender voor het digibord
De flexibele interface kan verbinding maken met ieder multimediaapparaat met een audio-uitgang, waardoor leerlingen met hun
eigen ontvangers dezelfde audio-ervaring hebben als hun normaal
horende klasgenoten. De AudioHub wordt in het netwerk van de
inspiro gezet.

Roger DynaMic – de doorgeefmicrofoon
Deze stevige doorgeefmicrofoon wordt in het netwerk van de
inspiro gezet, zodat de opmerkingen van leerlingen en andere
leerkrachten door iedereen gehoord kunnen worden.

Roger DigiMaster X
Voor klaslokalen die al voorzien zijn van een speaker-systeem van een
ander merk is er ook DigiMaster X, om dit systeem te ‘updaten’ met de
unieke Roger eigenschappen.

7

Roger Dynamic SoundField overzicht
Voor een doorsnee klaslokaal
Het Roger DigiMaster 5000-systeem voldoet perfect in
ruimten tot 100 m2. Dit systeem, bestaand uit een draagbare
Roger DigiMaster-luidspreker (met vloerstandaard of
muurmontage) en een Roger inspiro-microfoon, biedt de
beste ongeëvenaarde geluidsprestaties.

Aanbevolen opstelling voor doorsnee klaslokaal
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Luidsprekers:

1 Roger DigiMaster 5000

Microfoons:

minimaal 1 Roger inspiro
(tot wel 9 extra Roger-microfoons,
waaronder: Roger inspiro, Roger DynaMic)

Afmetingen ruimte:

tot 100 m2

Voor grotere klaslokalen, collegezalen en auditoriums
Roger DigiMaster 7000 is de juiste Roger Dynamic
SoundField-oplossing. De twee luidsprekers kunnen
een enorme ruimte bestrijken. De Roger DigiMaster
7000-luidsprekers kunnen aan de muur gemonteerd
worden of geleverd worden met vloerstandaarden.

Luidsprekers:

2 Roger DigiMaster 7000

Microfoons:

minimaal 1 Roger inspiro
(tot wel 9 extra Roger-microfoons,
waaronder: Roger inspiro, Roger DynaMic)

Afmetingen ruimte:

tot 300 m2

Aanbevolen opstelling voor vierkante klaslokalen

Aanbevolen opstelling voor langwerpige klaslokalen
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Compatibel met interactieve borden en meer
Extra multimedia-apparaten zoals tv’s, laptops en tablets kunnen
eenvoudig aangesloten worden op de optionele Roger AudioHub, die het
geluid draadloos verzendt naar de Roger DigiMaster-luidspreker(s).
Er is tevens een meer uitgebreide Roger inspiro beschikbaar die de spraak
van de leerkracht tegelijkertijd naar de persoonlijke mini Roger-ontvangers
die de leerling op/bij zijn of haar hoortoestellen draagt, stuurt.

Roger inspiro
Roger AudioHub

Roger 15 design-geïntegreerde
ontvanger (onderaan hoortoestel)

Roger DigiMaster luidspreker
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Roger Dynamic SoundField
De beste prestaties

Eenvoud

Volledig compatibel

Roger biedt de beste prestaties in
lokalen met een slechte akoestiek
en wisselende lawaainiveaus.

Gewoon aansluiten, aanzetten,
en lesgeven.

De enige digitale oplossing voor
klaslokalen die tegelijkertijd met
verschillende microfoons en eigen
ontvangers gebruikt kan worden.

“De prestaties van [Roger] Dynamic SoundField zijn
fenomenaal. Het systeem is in staat om stemmen
overal in het lokaal kristalhelder te laten klinken, de
accu gaat lang mee. Het instellen is ook heel erg
eenvoudig: een paar knoppen indrukken en je bent
klaar. Wat kan een leerkracht nog meer van een
SoundField-systeem wensen?”
Chris Abston, Assistive Technology Technician,
Redford Union Schools, Redford, MI, VS
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Life is on
We laten ons inspireren door de wensen van iedereen die vertrouwt
op onze kennis, ideeën en zorg. Door op een creatieve manier de
grenzen van de technologie op te zoeken, ontwikkelen we innovaties
waarmee mensen kunnen horen, verstaan en meer van het leven en
de geluiden kunnen genieten.
Voel je vrij. Communiceer met vertrouwen.
Leef zonder beperking. Life is on.
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