
Focus op het werk in plaats van op uw gehoor

RogerTM op het werk
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Communiceren, deelnemen en bijdragen

De moderne werkplek kan een gecompliceerde luisteromgeving zijn. 
Het is ook een plek waar goede communicatie van essentieel belang is 
voor succes. 

Wanneer u geconfronteerd wordt met gehoorverlies wordt u een meester 
in het vermijden van moeilijke luistersituaties. Dit kan veel tijd en energie 
vergen en dat beperkt u vaak in het volledig deelnemen en bijdragen. 

Weinig mensen weten dat er draadloze microfoons bestaan die speciaal 
ontworpen zijn voor op het werk en die samen met uw eigen 
hoortoestellen gebruikt kunnen worden. Dit is een oplossing die de 
prestaties van uw gehoor verbetert en het voor u eenvoudiger maakt om 
deel te nemen en een bijdrage te leveren op uw werk. 
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Roger
De brug naar beter verstaan

Moderne hoortoestellen leveren goede prestaties en ondersteunen ons in 
vele dagelijkse situaties. Echter in situaties met meerdere mensen, of als 
lawaai en afstand tot de spreker een rol spelen, zoals in vergaderingen, kan 
het zijn dat een hoortoestel alleen niet voldoende is. 

Zelfs de meest moderne hoor-
toestellen hebben beperkingen. 
In bepaalde uitdagende luister-
situaties is het nodig om extra 
oplossingen te overwegen. 

Op dit gebied blinkt het Roger-
portfolio met draadloze oplossingen 
uit. Het bestaat uit discrete 
draadloze microfoons en kleine 

Roger-ontvangers die u eenvoudig 
aan of bij uw eigen hoortoestellen of 
implantaten draagt. Zo kunt u de 
woorden van de spreker direct en 
luid in uw oren horen, zonder enig 
afleidend achtergrondlawaai. 

Vergaderingen en congressen 
worden plezierig. U kunt zich zonder 
problemen focussen op uw werk in 
plaats van op uw gehoor.

Introductie van Roger
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De Roger Table Mic is een draadloze microfoon die speciaal is ontworpen 
voor vergaderingen. Vergaderingen vormen een grote uitdaging voor 
mensen met gehoorverlies. De problemen ontstaan door afleidende 
gesprekken in de omgeving, omgevingslawaai of een grote afstand tussen 
u en de spreker aan de andere kant van de tafel.

In dit soort situaties vormen één of meerdere Roger Table Mics de ideale 
oplossing. Het discrete ontwerp zorgt ervoor dat ze onopvallend in de 
ruimte met andere vergaderingsapparatuur passen. Plaats de microfoons 
eenvoudigweg op de vergaderingstafel. De gesproken woorden van uw 
collega's worden onderscheiden van het achtergrondlawaai, dat wordt 
gedempt. Spraak wordt duidelijk en draadloos naar uw oren verzonden.

Roger Table Mic voor vergaderingen 
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Roger Table Mic 
Veel voordelen, zonder moeite

Roger Tabel Mic en de andere Roger-
microfoons zijn volledig 
automatisch. Ze passen hun 
instellingen aan het heersende 
omgevingslawaai aan. Er is geen 
programmeersoftware vereist. 
Omdat de accu meer dan 20 uur 
meegaat, hoeft u zich nooit zorgen 
te maken of dat deze het eind van 
de vergadering wel haalt.

ProbleemloosEenvoudig te gebruiken

De Roger Table Mic is erg 
eenvoudig te gebruiken. U maakt 
eenmalig verbinding tussen uw 
hoortoestellen en de microfoon 
door eenvoudigweg op een knop 
te drukken. Plaats de microfoon 
gewoon op de tafel. U hoeft aan 
niemand uit te leggen hoe de 
microfoon werkt.
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Zeer discreet 

U kunt de Roger microfoon 
uitbreiden met extra microfoons. 
Hierdoor is het mogelijk om deel te 
nemen aan zeer grote vergaderingen. 
Met een superieur bereik van wel 20 
meter tussen u en de microfoon mist 
u niets van wat er gezegd wordt.

Alle Roger apparatuur is klein,  
licht en ontworpen met het oog op 
discretie. Bevestig gewoon een 
design-geïntegreerde ontvanger op 
uw Phonak-hoortoestel. Voor extra 
discreet gebruik kunt u de 
tafelmicrofoon bedienen met een 
afstandsbediening. 

Multifunctioneel
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Roger Pen Roger Clip-On Mic

Vandaag de dag vindt niet al het werk plaats op een vaste locatie. Werk 
gaat om mobiliteit en samenwerking. Om hierin mee te kunnen gaan zijn er 
diverse soorten oplossingen die eventueel met elkaar gecombineerd kunnen 
worden. Zo zijn er aanvullende producten die aansluiten op uw specifieke 
behoeften.

Andere oplossingen die tijdens het werk van 
pas komen

De Roger Pen is een veelzijdige en 
stijlvolle draadloze microfoon die u 
de mogelijkheid biedt om te verstaan 
bij ruis en op afstand. Hij dempt 
achtergrondlawaai tijdens één-op-
één gesprekken of kleine 
groepsgesprekken. De Roger Pen is 
uitgerust met Bluetooth™ voor 
eenvoudige mobiele 
telefoongesprekken.

De Roger Clip-On Mic is een 
discrete draadloze 
partnermicrofoon die uw 
gesprekspartner op zijn of haar 
overhemd, blouse of jasje draagt. 
De Clip-On Mic is ideaal voor 
bijvoorbeeld een cursusleider. Deze 
microfoon kan weer gecombineerd 
worden met andere Roger-
producten.
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Vergaderingen met vier of vijf 
deelnemers kunnen overweldigend zijn 
voor hoortoesteldragers. Plaats 
gewoon één tafelmicrofoon op de 
vergadertafel en u zult uw collega's 
beter kunnen verstaan.

Roger-microfoons zijn altijd eenvoudig te gebruiken en bieden u de 
mogelijkheid om ongeacht de situatie volledig te participeren en bij te 
dragen in het overleg met uw collega's.

Wanneer gebruikt u Roger?

Als u deelneemt aan een grote 
vergadering heeft u meer dan één 
Roger Table Mic nodig. U kunt zo veel 
tafelmicrofoons gebruiken als nodig is, 
aangezien ze met alle microfoons 
samen één systeem vormen dat spraak 
naar uw hoortoestellen verzendt.

Een cursusleider bevindt zich vaak op 
een afstand van de vergadertafel en de 
tafelmicrofoon. Wanneer deze een 
Roger Clip-On Mic of een Roger Pen 
draagt, werken deze microfoons 
naadloos samen met de 
tafelmicrofoon. Hierdoor hoort u zowel 
de spraak van de cursusleider als die 
van de cursisten heel duidelijk.

Kleine vergaderingen

Grote vergaderingen

Overleg met een cursusleider
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Technologieën als videoconference-
systemen en internettelefonie worden 
regelmatig gebruikt op de werkvloer. 
Roger-microfoons maken het makkelijk 
om de audio van dit soort systemen te 
kunnen horen. Sluit eenvoudigweg uw 
Roger-microfoon aan met behulp van de 
meegeleverde audiokabel. Zo brengt u de 
belangrijke geluiden direct in uw oren.

In een omgeving met veel afleidende 
geluiden raden we aan de Roger Pen op 
de spreker te richten. Nog beter is om de 
Roger Pen om de nek van een collega te 
hangen of een Roger Clip-On Mic op het 
revers van deze collega te plaatsen.

Telefoneren kan een echte uitdaging zijn 
voor mensen met gehoorverlies. 
De Roger Pen beschikt over de 
allernieuwste Bluetooth-technologie, 
waarmee u mobiele telefoons kunt 
aansluiten op uw hoortoestellen of CI en 
zo gesprekken direct in uw oren kunt 
horen.

Pc en multimedia

Eén-op-één-gesprek in gezelschappen

Het voeren van mobiele telefoongesprekken



14 

Situatie 1 Roger 
Table
Mic

Meerdere 
Roger
Table
Mics

Roger  
Pen

Roger  
Clip-On 

Mic

Meerdere sprekers bij rumoer en op afstand
– Vergaderingen met maximaal vier deelnemers
– Vergaderingen met meer dan vijf deelnemers
– Conferenties 
– Presentaties

Eén presentator die op afstand spreekt

Eén spreker in rumoer en op afstand 

– Gesprek met een collega in de auto 
– Gesprek met een collega in een restaurant
– Gesprek met een collega in een hal 
- Gesprek met bezoeker aan balie/receptie 
- Gesprek met collega in kantoortuin

Luisteren naar multimedia 
– Audio, pc, videogesprekken 

Telefoneren 
- Mobiel bellen (Bluetooth) 
- Vaste telefoonlijn

Situaties en aanbevelingen 

Ontdek welke Roger-microfoon het best aansluit bij welke luistersituatie.

Zet de volgende stap 
Informeer bij uw professional welk Roger  
systeem het best bij u past.
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Situatie 1 Roger 
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Meerdere 
Roger
Table
Mics
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Pen

Roger  
Clip-On 

Mic

Meerdere sprekers bij rumoer en op afstand
– Vergaderingen met maximaal vier deelnemers
– Vergaderingen met meer dan vijf deelnemers
– Conferenties 
– Presentaties

Eén presentator die op afstand spreekt

Eén spreker in rumoer en op afstand 

– Gesprek met een collega in de auto 
– Gesprek met een collega in een restaurant
– Gesprek met een collega in een hal 
- Gesprek met bezoeker aan balie/receptie 
- Gesprek met collega in kantoortuin

Luisteren naar multimedia 
– Audio, pc, videogesprekken 

Telefoneren 
- Mobiel bellen (Bluetooth) 
- Vaste telefoonlijn

Roger MyLinkRoger X

Roger-ontvangers

Er is voor iedereen een geschikte Roger-ontvanger. 
Er zijn namelijk drie verschillende ontvangers die 
perfect samenwerken met hoortoestellen of 
implantaten.

Deze ontvangers zijn 
ontworpen om onderaan 
de hoortoestellen van 
Phonak te klikken. Ze 
zijn ook beschikbaar 
voor bepaalde cochleaire 
implantaten van 
Advanced Bionics en 
Cochlear.

Design geïnte- 
greerde Roger

Neklusontvanger met 
volumeregelaar. Deze 
ontvanger gaat samen 
met elk hoortoestel of 
implantaat dat beschikt 
over een luisterspoel.

Deze miniatuur 
universele Roger-
ontvanger is compatibel 
met bijna alle achter-
het-oor toestellen (AHO), 
implantaten en 
streamers.
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<1.5 m >1.5 m

Door lawaai en de grote afstand tot de spreker zijn hoortoestellen alleen vaak 
niet voldoende. Dit betekent dat ze goed werken voor een gesprek op een 
armlengte afstand tot de spreker. Daarom verloopt communicatie vaak lastig 
in gezelschappen. Onze Roger-technologie is zo ontworpen dat spraak beter 
verstaan wordt in deze lastige luisteromgevingen; deze prestatie kan nog 
door geen enkele andere technologie geëvenaard worden.

Hoe Roger-producten werken

Roger is een adaptieve, digitale en 
draadloze transmissiestandaard die werkt 
in de 2.4 GHz band. Deze verzendt de 
stem van de spreker rechtstreeks en 
draadloos naar de hoortoestellen van de 
drager. De technologie wordt gebruikt 
door een gepatenteerde microchip die 
gebruikmaakt van intelligente en 
adaptieve algoritmes om de signaal/ruis-
verhouding op ongekende wijze te 
verbeteren. 

De signaal/ruis-verhouding (SNR) is de 
verhouding tussen het signaal (spraak) en 
het achtergrondlawaai (draaiende 
ventilatie, echo's, andere stemmen etc.). 
Hoe sterker het (spraak)signaal is ten 
opzichte van het achtergrondlawaai, des te 
beter de verstaanbaarheid. 

Ons onderzoeks- en ontwikkelingsteam 
heeft zich gericht op het behalen van de 
beste SNR. Daarom beschikken onze 
Roger-producten over de meest 
geavanceerde technologie die er op dit 
moment op de markt is voor het verzenden 
van spraak en zonder achtergrondlawaai. 
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Eén-op-één-gesprekken, bijv. 
thuis of in een klein café

Horen bij lawaai en over afstand, bijv. in 
rumoerige restaurants, vergaderingen

Afstand

Ru
is

ni
ve

au



17 



18 



19 

Blijf verbonden!

Vergoeding
De Roger hooroplossingen die u nodig heeft voor uw werk worden  
vaak gedeeltelijk of volledig vergoed. Proffesionals die de Roger-
portfolio aanbieden kunnen u helpen bij uw aanvraag voor vergoeding in 
samenwerking met Phonak. Raadpleeg onze website voor meer 
informatie (zie achterzijde).

Roger-hooroplossingen bieden u de mogelijkheid om moeiteloos samen 
met uw collega's deel te nemen en bij te dragen aan de werkomgeving. 
U hoeft geen compromissen te sluiten, want Roger zorgt ervoor dat u 
alles hoort in hoge kwaliteit. Roger biedt u de kans om op het werk te 
focussen en te presteren zonder afleiding.
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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.

www.phonak.nl / www.phonak.be
www.werkenhoren.nl / www.werkenhoren.be


