Focus op het werk in plaats
van op uw gehoor

Life is on

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

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.

Deelnemen
Wanneer u geconfronteerd wordt met gehoorverlies
dan wordt u een meester in het vermijden van
moeilijke luistersituaties. Dit kan veel tijd en energie
kosten en beperkt u. Het leveren van een actieve
bijdrage wordt aanzienlijk moeilijker.

Voel je vrij. Communiceer met vertrouwen.
Leef zonder beperking. Life is on.
www.phonak.nl / www.phonak.be
www.werkenhoren.nl / www.werkenhoren.be

Uitproberen & vergoeding
De Roger hooroplossingen die u nodig heeft voor uw
werk worden vaak gedeeltelijk of volledig vergoed.
Professionals die de Roger-portfolio aanbieden
kunnen u helpen bij uw aanvraag voor vergoeding in
samenwerking met Phonak. Raadpleeg onze website
over de goede vergoedingsmogelijkheden
(zie achterzijde).
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Bijdragen
De draadloze Roger-microfoons zijn speciaal
ontwikkeld voor werksituaties en zijn een
uitbreiding op uw eigen hoortoestellen. Het is een
oplossing die uw hoorprestaties flink verbetert en
het voor u eenvoudiger maakt om bij te dragen op
uw werk.
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Roger

Kleine vergaderingen

Eén-op-één-gesprek in rumoer

De Roger-portfolio bestaat uit draadloze microfoons en
zeer kleine ontvangers. Zo kunt u spraak duidelijk
verstaan zonder afleidend achtergrondlawaai.

Vergaderingen kunnen overweldigend worden voor mensen met
hoortoestellen. Plaats de Roger microfoon eenvoudigweg op de
vergadertafel.

Buiten de vergaderkamer raden we aan 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. Als u dat bezwaarlijk vindt, dan kunt u ook de Roger
Pen zelf in de hand houden en richten op de spreker.

Roger-microfoons

Grote vergaderingen

Pc en multimedia

Bij een grote vergadering heeft u mogelijk meerdere Roger Table Mic
nodig. U kunt zoveel tafelmicrofoons gebruiken als nodig is.

Videoconferenties en internettelefonie komen geregeld voor op het
werk. Sluit eenvoudigweg de Roger Table Mic aan met behulp van de
meegeleverde audiokabel.

Overleg met cursusleider

Het voeren van telefoongesprekken

Een cursusleider bevindt zich vaak op een afstand van de vergadertafel.
Als deze persoon een Roger Clip-On Mic draagt, werkt deze naadloos
samen met de tafelmicrofoon.

Telefoneren kan een echte uitdaging zijn voor mensen
met gehoorverlies. De Roger Pen beschikt over de allernieuwste
Bluetooth-technologie, waarmee u mobiele en vaste telefoons kunt
aansluiten en zo gesprekken direct in uw oren hoort. Dit maakt ook
handsfree telefoneren in de auto mogelijk.

De brug naar beter verstaan
Zelfs de meest geavanceerde hoortoestellen hebben
beperkingen. Bij uitdagende luistersituaties op het werk
is het gebruik van aanvullende hoorhulpmiddelen aan te
raden.

Roger Table Mic
Speciaal ontworpen voor kleine en grote
vergaderingen. Er kunnen meerdere microfoons in
een MultiTalker Network verbonden worden.

Roger Pen
Draadloze microfoon, perfect voor één-op-ééngesprekken en kleine overlegvormen, met Bluetooth™
voor mobiele telefoongesprekken. Ook ideaal buiten de
vergaderkamer.

Roger Clip-On Mic
Draadloze microfoon, perfect voor één-op-ééngesprekken waarbij de mic op het revers wordt
gedragen door de persoon die u wilt horen.

Roger-ontvangers
Design-geïntegreerde Roger
Bevestig op de Phonak-hoortoestellen en geselecteerde
cochleaire implantaten van Advanced Bionics en Cochlear.

Roger X

De miniatuur universele ontvanger voor alle merken
achter-het-oor toestellen (niet alleen Phonak),
implantaten en streamers.

Roger MyLink
Neklusontvanger voor alle merken hoortoestellen of
implantaten met een luisterspoel.

