
Hør bedre i støj og på afstand

RogerTM i udfordrende 
lyttesituationer
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Moderne høreapparatteknologi er fantastisk til at forbedre taleforståeligheden. 
Men selv de bedste høreapparater har deres begrænsninger – især i støjende 
omgivelser eller på afstand. Her er det nødvendigt med avancerede trådløse 
mikrofoner til at øge høreapparatets ydeevne og overvinde udfordringerne 
i taleforståelsen. Og det er på disse punkter, at den digitale og trådløse  
Roger serie virkelig udmærker sig.

Produktserien består af mikrofoner og modtagere, der fungerer ved at opfange 
stemmen fra en person og overføre den trådløst til lytteren samtidig med at 
baggrundsstøjen reduceres. På den måde opfanger brugeren tale klart og tydeligt 
til møder og sociale sammenkomster, hvilket giver en behagelig lytteoplevelse.

Overvind udfordringer 
i taleforståelighed



Roger i udfordrende 
lyttesituationer

Sådan fungerer Roger
Et moderne arbejdsliv stiller store krav – især til menneskers evne til 
at kommunikere. Møder giver ofte problemer for personer med 
hørenedsættelse. De største problemer skyldes sideløbende samtaler,  
støj i omgivelserne eller afstanden mellem dig og personer for den anden 
ende af bordet.

Roger i dit privatliv
Mange mennesker med hørenedsættelse ville elske at kunne høre og forstå tale 
ved støjende sociale begivenheder. I disse situationer er Roger den perfekte 
løsning til at være inkluderet, uanset hvilken lyttesituation brugeren befinder sig i.

Uanset om du befinder dig på en restaurant, på arbejdet eller derhjemme, 
er evnen til at forstå tale af afgørende betydning for ens livsglæde. Med  
Roger teknologien kan du nyde krystalklare samtaler uden stress og forvirring  
på grund af baggrundsstøj. 
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Teorien er ganske enkel: Jo flere talte ord, man forstår, desto mere nyder man 
kommunikationen. 

MultiBeam teknologien er en innovativ Roger mikrofonfunktion fra Phonak.  
Den giver mulighed for fremragende taleforståelighed i gruppesamtaler ved f.eks. 
forretningsmøder eller på støjfyldte restauranter. 

Ved hjælp af flere mikrofoner beregnes og sammenlignes tale i seks retninger  
i en radius på 360 grader. Retningen med den reneste lyd vælges automatisk. 
Resultatet: I en gruppesamtale med et støjniveau på 75 dBA stiger 
taleforståeligheden med op til 61 % sammenlignet med kun at anvende 
almindelige høreapparater.1

MultiBeam teknologien fås nu i Roger Table Mic II og Roger Select™. 

Forbedret hørelse i 
støjende omgivelser med 
MultiBeam teknologi

1   Baseret på foreløbige data. Undersøgelsesbaseret artikel og Field Study News under udarbejdelse –  
udgives ultimo 2018 på www.phonakpro.com/evidence.

MultiBeam teknologien anvender flere mikrofoner, 
der peger i seks forskellige retninger og automatisk 
udvælger taleren.
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Roger Table Mic II er en mikrofon til voksne på arbejdsmarkedet, som deltager 
i forskellige møder.

Nu kan du fokusere 
på jobbet og ikke 
på hørelsen

* Med en batterilevetid på 16 timer* holder den nemt en hel arbejdsdag. Se databladet til Roger Table Mic II.

Vælg, hvordan du vil høre i større møder
Nogle møder er mere støjende end andre. Med mikrofonens justerbare 
følsomhed kan du tilpasse lytteoplevelsen og vælge den måde, du vil høre på. 
Vælg mikrofonens brede opfangelsesindstilling i situationer med minimal 
baggrundsstøj eller den mere fokuserede opfangelsesindstilling i situationer 
med en vis grad af baggrundsstøj. 

Brugervenligt design 
Roger Table Mic II er meget nem at bruge, da den fungerer helt automatisk. 
Med en batterilevetid på 16 timer* holder den nemt en hel arbejdsdag. 

Det diskrete design gør, at den passer i stilen med det øvrige udstyr til 
mødet. Du kan opnå større diskretion ved at betjene bordmikrofonen via  
en fjernbetjening.

Fuld deltagelse i større møder Det er muligt at anvende flere Roger Table 
Mic II i et MultiTalker Network under et større møde. Rækkevidden er over 
20 meter, så du får det hele med.
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Bliv en del  
af samtalen

Roger Select er en alsidig mikrofon, der passer perfekt til stationære 
situationer med baggrundsstøj, f.eks. på en restaurant.

Samtale med én person
Samtalepartneren skal blot fastgøre Roger Select til tøjet eller hænge den om 
halsen, så hører du optimalt uanset afstand og støjniveau.

Se tv, og foretag håndfri opkald
Roger Select har Bluetooth®-forbindelse til brug ved telefonsamtaler og kan 
streame lyd fra tv’et, musikafspilleren, computeren m.m via kabel.

Bevar kontrollen – bestem selv, hvem du vil lytte til
I situationer med flere samtaler på samme tid, kan du med et tryk på 
en knap vælge den person eller den samtale, du ønsker at fokusere på.

Deltag i samtalen 
Når Roger Select placeres midt på et bord, vælger den automatisk den 
person, der taler, og skifter automatisk fra én taler til en anden.
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Ud over de nye mikrofoner, Roger Table Mic II og Roger Select, findes der andre 
avancerede Roger-mikrofoner, som kan være løsningen på netop dit behov.

Ekstra Roger 
mikrofoner

Roger Clip-On Mic er  
en lille mikrofon, der  
er designet til samtaler 
mellem to personer.  
Ved hjælp af en 
retningsbestemt mikrofon 
kan du fokusere på 
samtalen med personen 
over for dig. 

Roger EasyPen er 
en enkel, men effektiv 
mikrofon med kun  
to knapper. Dette er 
løsningen til dig,  
der ønsker en meget 
brugervenlig løsning  
med fuld Roger ydeevne.

Roger Pen er en handy 
mikrofon til forskellige 
lyttesituationer. Den 
er meget kompakt og  
kan bruges i situationer,  
hvor taleren er langt væk 
eller der er megen støj.  
Den har Bluetooth-
funktion til 
telefonsamtaler. 

Roger Pen™ Roger Clip-On MicRoger EasyPen
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Med de tre forskellige typer modtagere er der næsten altid en Roger løsning 
for dig, uanset typen af høreapparat eller CI.

Roger modtagere

Disse er designet til at 
kunne klikkes fast på 
Phonak høreapparater. 
De fås også til udvalgte 
cochlear - implants  
fra Advanced Bionics, 
Cochlear og MED-EL.

Designintegrerede 
Roger modtagere

Denne Roger modtager 
med halsslynge  
fungerer sammen med 
alle høreapparater eller 
cochlear-implantater,  
der har en telespole.

Roger MyLink

Denne universale  
Roger modtager 
i miniatureudgave  
kan anvendes med 
mange forskellige bag- 
øret-høreapparater,  
cochlear-implantater  
og streamere.

Roger X
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Sådan fungerer Roger

Roger mikrofoner er nemme at bruge i alle situationer, og du bliver 
i stand til at kommunikere, deltage og bidrage på din arbejdsplads.

Hvis du deltager i større møder, kan en række 
bordmikrofoner opfange de talendes stemmer 
ved bordet. Du kan bruge lige så mange Roger 
Table Mic II, som der er behov for. De overfører 
tale til dine høreapparater, uanset hvor 
stemmen kommer fra.

Møder med få deltagere Møder med mange deltagere
Selv små møder kan virke overvældende for 
personer med høreapparat.  
Anbring bordmikrofonen på bordet, og du  
bliver bedre i stand til at høre dine kolleger.*

*  Baseret på foreløbige data. Undersøgelsesbaseret artikel og 
Field Study News under udarbejdelse – udgives ultimo 2018 
på www.phonakpro.com/evidence.

Telefonsamtaler kan være en stor udfordring for 
mennesker med hørenedsættelse. Slut Roger Pen 
eller Roger Select til din telefon eller computer 
via Bluetooth eller lydkabel for at høre 
telefonsamtaler direkte i høreapparaterne eller CI.

Multimedia Telefonsamtaler

Møder med præsentationer Samtaler en-til-en i støj

Teknologier som videokonferencer og 
internetopkald bruges ofte på arbejdspladser. 
Roger mikrofoner gør det nemt at høre lyden. 
Du skal blot tilslutte din Roger mikrofon med et 
lydkabel for at få den vigtige lyd i ørerne.

Når du er omgivet af distraherende støj,  
er den mest effektive løsning at hænge  
en Roger mikrofon om kollegaens hals eller  
sætte den fast på hans eller hendes krave.

Under præsentationer står den talende ofte  
lidt væk fra bordet. Hvis taleren bærer en  
Roger mikrofon, der fungerer sammen med 
bordmikrofonen, kan du høre både taleren og  
de øvrige mødedeltagere klart og tydeligt.
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Roger i dit privatliv

Når musikken spiller, og folk taler og griner, leverer 
Roger samtalen direkte til dine ører. Roger Pen er 
perfekt til netop disse lyttesituationer. Kuglepensde-
signet er smart, og så er den nem at bruge.

Middag med venner eller familie Til fester
Middagsselskaber og restauranter kan ofte 
udgøre en stor lyttemæssig udfordring på  
grund af deres komplekse blanding af snak, 
baggrundsmusik, klirrende bestik og glas.  
Med en løsning som Roger Select kan du fjerne 
den distraherende baggrundsstøj og dermed 
opfange hvert et ord i samtalen.

Roger mikrofoner kan nemt sluttes til tv’ets 
lydudgang. På den måde kan du høre dine 
yndlingsprogrammer, uden du behøver at  
skrue højt op for lyden på tv’et.

Telefonsamtaler Når du ser tv

I hjemmet I bilen
I hjemmet kan en Roger mikrofon reducere 
distraherende baggrundsstøj som f.eks.  
raslende køkkenredskaber eller et larmende tv.  
På den måde kan du følge med i samtalen  
med familie og venner uden forstyrrelser.

Bare opret forbindelse mellem Roger Pen/Roger 
Select og telefonen/computeren via Bluetooth 
eller lydkabel, og nyd telefonsamtalen.

Motorstøj, trafikstøj og passagerer, der vender 
ansigtet væk, mens de taler, kan være udfordrende. 
Roger hjælper dig med at overvinde alle disse 
kommunikationsudfordringer ved at sende 
talerens ord direkte til dine ører. Med ét bliver det 
behageligt at deltage i en samtale under kørslen.

Roger teknologien giver dig dit sociale liv tilbage og sætter dig i stand til at 
føre en samtale på trods af baggrundsstøjen eller lyttemiljøet. 
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Tag det næste skridt for at finde ud af, 
hvilket Roger system opfylder dine behov. 
Tal med din hørespecialist, eller læs mere  
på www.easyguide.phonakpro.com.

Find ud af, hvilken Roger 
mikrofon der passer 
bedst til dine lyttebehov



Næste skridt

Deltag aktivt og problemfrit i samtaler med kolleger, familien og venner. 
Med Roger bliver det nemt at høre alt i høj lydkvalitet og dermed fokusere 
på samtalen uden forstyrrelser.

Tilskud 
Det er ofte muligt at få fuldt tilskud til Roger løsninger til arbejdsbrug. 
Det er også muligt at få tilskud til høreløsninger til privat brug. 
Høreinstitutter, Kommunikationscentre og jobcentre, kan hjælpe dig 
med at søge om tilskud og støtte dig i processen.

Læs mere om, hvilken Roger løsning, der passer til dine behov. Tal med  
din høreapparatspecialist, eller læs mere på www.phonak.dk 
 
.
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Life is on
Hos Phonak har vi den holdning, at en god hørelse har stor 
betydning for at få det fulde udbytte af livet. I mere end 70 år har 
vi udviklet banebrydende høreløsninger, der gør en stor forskel 
i hverdagen – både på det sociale og det følelsesmæssige plan.
Life is on.

www.phonak.dk


