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• Direct streamen naar hoortoestellen
• Beter spraakverstaan8

• Verbeterde luisterervaring in groepen11

• Toegang tot meerdere sprekers

De brug naar  
een beter verstaan
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4

Lastig kunnen communiceren met achtergrondlawaai is een van de meest voorkomende klachten van mensen die 
gehoorverlies hebben, zelfs van mensen die een goed passend hoortoestel dragen.1

Voor een effectieve communicatie is spraakverstaanbaarheid van belang. Er zijn meerdere factoren die invloed hebben op 
de spraakverstaanbaarheid, zoals de mate van achtergrondlawaai, de afstand tussen de luisteraar en de spreker, de akoestiek 
van de ruimte en eventuele nagalm. 

Directionele microfoontechnologie staat erom bekend de spraakverstaanbaarheid bij achtergrondlawaai te verbeteren, maar levert 
vaak geen voordelen op als de afstand tussen de spreker en de luisteraar groter wordt, als er geen of een negatieve signaal-
ruisverhouding is, als er meerdere of zich verplaatsende ruisbronnen zijn of als er sprake is van nagalm. Digitale ruisonderdrukking 
kan tot een verbeterd luistercomfort en luisterinspanning leiden, maar heeft echter weinig invloed op het vergroten van de 
spraakverstaanbaarheid.2 (Ondanks de technologie die in moderne hoortoestellen is geïntegreerd, zoals directionele microfoons  
en ruisonderdrukkingsalgoritmes, kan de spraakwaarneming en - verstaanbaarheid nog steeds beperkt zijn.)

Hoortoestellen bieden de beste resultaten wanneer de spreker zich binnen 1,5 meter van de luisteraar bevindt en er een 
maximale bepaalde mate van achtergrondlawaai is. Dit wordt als 'dichtbij' beschouwd. Wanneer er ruis ontstaat in een 
luisteromgeving, passen hoortoestellen de directionele microfoontechnologie toe die een hogere signaal/ruis-verhouding 
levert (SNR), waardoor het spraakverstaan en het luistercomfort binnen een bereik van 1,5 meter worden verbeterd. 

Zodra de ruis toeneemt en de afstand tussen de luisteraar en de spreker groter wordt, zijn er extra microfoons als Roger 
nodig om de spraakverstaanbaarheid te behouden om zowel de afstand als het lawaai te overbruggen. Deze grotere afstand 
wordt beschouwd als 'op afstand'.

Waarom heeft een cliënt 
Roger nodig?
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Er zijn enkele belangrijke voordelen als de microfoon 
dichtbij de spreker wordt gelegd:

•  Verkleint de afstand tussen de spreker en luisteraar op 
effectieve wijze

•  Compenseert de effecten van het achtergrondlawaai  
en de nagalm bij het doelsignaal

•  Verbetert de signaal-ruisverhouding (SNR) aanzienlijk, 
waardoor de spraakverstaanbaarheid bij achtergrondlawaai 
en op een afstand verbetert.3–7

Uit recent onderzoek blijkt dat draadloze microfoons die 
gebruikmaken van adaptieve digitale technologie (zoals 
Roger) een significant groter voordeel opleveren voor het 
spraakverstaan dan niet-adaptieve draadloze microfoons.8–10
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Roger is een digitale, adaptieve microfoontechnologie waarmee de stem van de spreker rechtstreeks en zonder kabels naar 
het hoortoestel of de spraakprocessor van het cochleair implantaat van de luisteraar wordt gestuurd via Roger ontvangers 
om het spraakverstaan bij achtergrondlawaai of over een grotere afstand te verbeteren.8

Wat is Roger en wie is een 
geschikte Roger gebruiker?

Luisteraar
Een hoortoestel of cochleair implantaat 
met een Roger ontvanger gebruiken

Spreker
Een Roger microfoon 
gebruiken

Roger gebruiker
Cliënten met:
• Enige mate van of soort gehoorverlies
• Een slecht spraakverstaan in lawaai
• Een spraakscore onder de 100%
• Een cochleair implantaat of BAHA
• Eenzijdig gehoorverlies
• Een auditieve beperking

• Cliënten die aangeven moeilijke luistersituaties te ervaren 
op het werk en bezorgd zijn dat hun gehoorverlies invloed 
heeft op de prestaties op het werk.

• Cliënten die een actieve levensstijl hebben en melden 
dat ze regelmatig uitdagende luistersituaties met ruis 
en afstand tegenkomen.

• Cliënten die zich terugtrekken uit sociale situaties.

• Cliënten die aangeven dat ze graag meer helder geluid 
zouden willen horen tijdens het tv-kijken, bellen met de 
mobiele of vaste telefoon, of bij gebruik van multimedia.

• Cliënten die al een hoortoestel gebruiken maar nog 
steeds moeite hebben met verstaan en communiceren  
in lastige situaties.



7



8

Adaptief gedrag: goed horen naarmate het lawaai luider 
wordt
Roger microfoons passen hun instelling aan het ruisniveau 
van de omgeving aan, waardoor ze zeer gebruiksvriendelijk 
zijn. De volautomatische signaalverwerking biedt een 
veelzijdige en effectieve oplossing voor een groot aantal 
luistersituaties. Als het ruisniveau toeneemt, neemt 
automatisch ook het volume van het Roger systeem toe, zodat 
de stem van de spreker boven het lawaai uit te horen is.

Adaptieve automatische frequentieverspringing: luisteren 
zonder interferentie
Roger functioneert binnen de wereldwijd licentievrije 
bandbreedte ISM (Industry, Science, Medical) van 2,4 GHz. 
Vanwege het soms zeer drukke verkeer in deze bandbreedte 
zendt het draadloze Roger protocol van Phonak elk 
geluidspakket drie keer in korte codefragmenten uit via 
verschillende kanalen in de ISM-band. De Roger microfoons 
en -ontvangers communiceren constant met elkaar, zodat het 
systeem op adaptieve wijze naar andere frequenties springt 
om geblokkeerde kanalen te omzeilen, zodat de kans op een 
storing of slechte ontvangst wordt beperkt.

RogerDirectTM: directe streaming van Roger naar 
hoortoestellen
RogerDirect is een unieke technologie van Phonak waarmee 
Roger microfoons direct naar de hoortoestellen kunnen 
streamen. Na een eenvoudige installatie van de ontvanger 
in het hoortoestel kunnen cliënten direct profiteren van 
de bewezen prestaties van Roger, in lawaai en op afstand8, 
zonder dat hiervoor een externe ontvanger gebruikt hoeft  
te worden. Dankzij deze belangrijke innovatie is de Roger 
technologie gebruiksvriendelijker.

Roger technologie
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Automatische microfoonmodi: automatische aanpassing 
aan de omgeving voor de beste luisterervaring
De Roger Select, Roger Pen en Roger EasyPen herkennen 
automatisch hun geluidsomgeving en hun positie, 
bijvoorbeeld of ze op tafel zijn gelegd, in de hand worden 
gehouden of om de nek hangen, dankzij een geïntegreerde 
acceleratiemeter. Deze elektromechanische component 
verschaft de microfoon voortdurend informatie over zijn 
positie ten opzichte van de zwaartekracht. Deze is dezelfde 
component waarmee de weergave van afbeeldingen wordt 
gedraaid in een mobiele telefoon, wanneer de telefoon  
in de tegenovergestelde richting wordt gedraaid. Op basis 
van deze oriëntatiegegevens (ligt horizontaal op een tafel, 
wordt om de nek gedragen of in de hand vastgehouden) 
gecombineerd met de informatie over de akoestiek in de 
omgeving (de aan- of afwezigheid van spraak en lawaai, 
en de niveaus daarvan) kiest het apparaat automatisch 
een optimale microfoonmodus en versterkingsinstellingen. 
Deze component zorgt er ook voor dat de microfoon wordt 
gedempt als deze op de grond valt. Dat gebeurt zonder enig 
geluid over te brengen; de luisteraar hoort geen harde klap. 
Binnen enkele milliseconden na de val op de vloer of de tafel 
werkt het apparaat weer normaal.

MultiBeam-technologie: de luisterervaring in een groep 
verbeteren11

Phonak heeft Roger geoptimaliseerd en heeft de  
MultiBeam-technologie ontwikkeld: een innovatieve 
Roger technologie van Phonak. Door gebruik te maken van 
meerdere microfoons, kunnen er bundels in zes richtingen 
worden gevormd die samen een straal van 360° behelzen.  
De signaal-ruisverhouding van alle zes de richtingen wordt 
berekend en de bundel met de grootste helderheid wordt 
automatisch geselecteerd. De MultiBeam-technologie zorgt 
voor uitzonderlijk spraakverstaan in groepsgesprekken zoals 
in lawaaiige restaurants of tijdens familiebijeenkomsten.

MultiTalker Network: een gesprek voeren met meerdere 
sprekers in lawaai
Dankzij het MultiTalker Network, een unieke en volautomatische 
functie van Roger, kunnen meerdere Roger microfoons worden 
gecombineerd en zijn slechthorenden in staat om in elke 
situatie met meerdere sprekers te communiceren. 

Roger & directioneel: verbeterd spraakverstaan dichtbij 
terwijl u naar een Roger microfoon op afstand luistert10

Roger & directioneel is een exclusieve instelling van  
Phonak. Deze instelling zorgt er niet alleen voor dat er een 
Roger microfoon kan worden gebruikt, maar verbetert ook 
het spraakverstaan van stemmen dichtbij. De instelling  
Roger & directioneel activeert directionele microfoons op het 
hoortoestel adaptief, op basis van het lawaai in de omgeving.
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Dankzij ons uitgebreide aanbod aan Roger microfoons is er voor elke cliënt een passende oplossing. De verschillende Roger 
microfoons kunnen in diverse situaties worden gebruikt, ongeacht het soort hoortoestel of cochleair implantaat dat de cliënt 
momenteel gebruikt.

Roger microfoonportfolio

Roger SelectTM / Roger SelectTM iN
Veelzijdige microfoon die ideaal is voor situaties met weinig 
verplaatsingen waarbij sprake is van achtergrondlawaai. 
Als deze microfoon in het midden van de tafel wordt gelegd, 
wordt de persoon die aan het woord is onopvallend en 
automatisch geselecteerd en kan er vloeiend tussen 
verschillende sprekers worden geschakeld. Als er meerdere 
gesprekken plaatsvinden, kan de luisteraar handmatig 
selecteren welke geluiden de microfoon moet opvangen. 

Roger PenTM / Roger PenTM iN / Roger EasyPen
Handige microfoon voor verschillende luistersituaties. Doordat 
deze zo klein en draagbaar is, kan de pen eenvoudig worden 
gebruikt in situaties waarin aanvullende ondersteuning 
is vereist bij afstand en in lawaai.

Roger Clip-On Mic
Kleine microfoon die uitzonderlijke prestaties biedt  
in één-op-één-gesprekken. Dankzij de directionele microfoon 
kan de gebruiker zich volledig richten op zijn of haar 
gesprekspartner. 

Roger Table Mic II/Roger Table Mic II iN
Bedoeld voor werkende volwassenen die deelnemen aan 
diverse vergaderingen. De persoon die aan het woord is, 
wordt geselecteerd, waarna er automatisch tussen de 
deelnemers aan de vergadering wordt geschakeld. Er kunnen 
meerdere exemplaren van de Roger Table Mic II met elkaar 
worden verbonden om een netwerk te maken, wat ideaal 
is voor grote vergaderingen.

 De Roger Select iN, Roger Pen iN en Roger Table Mic II iN functioneren net als hun respectievelijke 
tegenhangers, maar dan zonder Bluetooth. Roger iN microfoons zijn uitgerust met  
twee Roger ontvangers die in bijbehorende Marvel hoortoestellen kunnen worden geplaatst. 
Wanneer de cliënt een originele Roger microfoon met een Marvel hoortoestel combineert, 
moet Bluetooth worden uitgeschakeld.

Ga naar www.easyguide.phonakpro.com om erachter te komen welke Roger microfoon het beste past bij uw cliënt.



11

De Roger portfolio bestaat uit verschillende soorten microfoons. Er is voor iedere situatie een geavanceerde Roger microfoon 
die een oplossing biedt voor de behoeften van de cliënt, van de flexibele Roger Pen tot aan de Roger Table Mic.

Roger Select / Roger Select iN
• Om groepsgesprekken te verstaan in situaties met weinig 

beweging (restaurants, familiebijeenkomsten enz.)  
met de tafelmodus

• Om op een gesprek links of rechts van de luisteraar te 
focussen met de selectiemodus

• Om één persoon te horen met de reversmodus
• Om verbinding te maken met tv en multimedia
• Om een telefoongesprek te starten via breedband 

Bluetooth (niet beschikbaar voor Roger Select iN)

Roger Pen / Roger Pen iN / Roger EasyPen
• Om onderweg te kunnen verstaan (café, auto, bus)
• Om op één-op-één-gesprekken te focussen tijdens  

het lopen (winkelen, gangpad)
• Om verbinding te maken met tv en multimedia
• Om een telefoongesprek te starten via breedband Bluetooth 

(niet beschikbaar voor Roger Pen iN en Roger EasyPen)

Roger Clip-On Mic 
• Om te gebruiken als microfoon voor gesprekspartners
• Optioneel als onderdeel van een MultiTalker Network 

(hoofdspreker bij vergaderingen)
• Om verbinding te maken met tv en multimedia

Roger Table Mic II / Roger Table Mic II iN
• Om groepsgesprekken tijdens vergaderingen beter te 

kunnen verstaan met de tafelmodus
• Om optimaal te horen, kunt u meerdere exemplaren  

van de Roger Table Mic II gebruiken bij vergaderingen  
met veel mensen of in een grote ruimte

• Voor hoofdsprekers: overweeg het gebruik van een 
extra Roger Select of Roger Pen

• Om verbinding te maken met multimedia
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Voorbeeldtoepassingen 
voor Roger

Uit eten met vrienden of familie
In restaurants is er vaak een complexe mix van geluid 
en achtergrondlawaai aanwezig. Met Roger Select 
worden afleidende geluiden weggefilterd, zodat 
cliënten elk woord duidelijk kunt verstaan en het 
gesprek kunnen blijven volgen.

Sociale bijeenkomsten 
De Roger Pen is ideaal voor sociale bijeenkomsten, vooral 
wanneer er muziek wordt gedraaid en mensen met elkaar 
kletsen. De cliënt hoeft de Roger Pen alleen maar in 
de richting van de gesprekspartner te richten, waarna  
Roger spraak rechtstreeks naar het hoortoestel zendt.

Thuis 
De Roger microfoons onderdrukken hinderlijk achtergrondlawaai, 
zoals het geratel van keukengerei of het geschal van de tv. 
Hierdoor kunnen cliënten oprecht genieten van gesprekken 
en aandacht besteden aan familie, geliefden en vrienden.

Tv en multimedia  
De Roger microfoons kunnen eenvoudig worden aangesloten 
op de tv, video-conferentie en overige multimedia-
apparaten, zodat uw cliënt verbonden kan blijven.
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Kleine tot grote vergaderingen 
Een andere situatie waarin Roger kan worden gebruikt, is 
tijdens vergaderingen. Plaats een of meer Roger Table Mic II's 
en laat spraak naar het hoortoestel verzenden, ongeacht 
waar het gesprek plaatsvindt. Hierdoor wordt het eenvoudig 
om kleine en grote vergaderingen te volgen, zodat uw cliënt 
zich kan concentreren op wat er gezegd wordt.

Vergaderingen met een hoofdspreker 
Hoofdsprekers bevinden zich vaak op een afstand van de 
deelnemers aan de vergadering. Als de hoofdspreker een 
Roger Select draagt en er op de vergadertafel Roger Table 
Mic's worden gelegd, kunnen cliënten alle deelnemers  
goed verstaan.

Sportactiviteiten  
Tijdens een sportles met een hele groep kan het een 
behoorlijke uitdaging zijn om de instructies van de trainer  
te horen vanwege de afstand of andere mensen die er 
doorheen praten. Met Roger kan deze afstand worden 
overbrugd, zodat de instructies goed verstaanbaar zijn.

In de auto  
Roger biedt een oplossing voor communicatie-uitdagingen 
terwijl u onderweg bent. Achtergrondlawaai wordt gedempt 
en de stem van de spreker wordt direct naar de oren 
verzonden. Hierdoor kunnen uw cliënten gesprekken in de 
auto volgen terwijl ze nog steeds aandacht kunnen besteden 
aan de wereld om hen heen.
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Een live demonstratie laat uw cliënten efficiënt de waarde van het gebruik van Roger zien. Tijdens het adviesproces wordt er 
een demonstratie gegeven van de aanbevolen oplossing, waarbij wordt aangetoond hoe Roger microfoons aan de behoeften 
van cliënten voldoet. Betrek partners, kinderen en dierbaren zo veel mogelijk bij het proces om aanvullende ondersteuning te 
bieden om de klant te laten ervaren en onderzoeken wat voor hem/haar de aanbevolen oplossing is.

We raden u aan Roger Select of Roger Select iN te gebruiken voor uw demonstratie.

• Raad de audicien aan om mee te luisteren naar de demonstratie via de MLx Audio Checker met Roger X of via Roger MyLink en een hoofdtelefoon
• Overige optionele Roger microfoons: Roger Table Mic II/Table Mic II iN, Roger Pen/Pen iN, Roger EasyPen, Roger Clip-On Mic
• Verwijs naar de Roger demonstratiegids

Hoe demonstreert u Roger?

Uw cliënt heeft een Geschikte ontvanger Stappen voor demonstratie Stappen na demonstratie

Hoortoestel met RogerDirectTM

(zoals Phonak AudéoTM M-312)
Twee Roger X Installeer Roger X in beide hoortoestellen met 

behulp van Roger Installer
Deïnstalleer Roger X weer uit beide 
hoortoestellen met behulp van Roger Installer

Hoortoestel met een luisterspoel Roger MyLink Laat de cliënt de Roger MyLink om de nek dragen 
en zet het hoortoestel op het ringleidingprogramma.

Neem Roger MyLink terug en start het 
hoortoestel opnieuw op

Hoortoestel met een streamingapparaat 
met eurostekker
(zoals ComPilot II, GN ReSound MultiMic)

Eén Roger X Sluit Roger X aan op het streamingapparaat en 
zet het hoortoestel in de streamingmodus

Haal Roger X uit het streamingapparaat 
en start het hoortoestel opnieuw op

Ruisbron

• Maak gebruik van omgevingslawaai door middel van de locatie of een groep personen (bijvoorbeeld buiten of in de buurt van een café)
• Of produceer lawaai via luidsprekers die op 1 meter van de cliënt zijn geplaatst (geluid van 75 dB wordt aanbevolen)
• De spreker en de cliënt moeten zich in dezelfde kamer bevinden

Aan de slag

•  Het is belangrijk om de partner van de cliënt bij de demonstratie te betrekken. Laat ze bijvoorbeeld met elkaar praten terwijl ze aan tafel zitten of laat de cliënt de Roger Select 
dragen of naar de demonstratie luisteren via de MLx Audio Checker met de Roger X of Roger MyLink met hoofdtelefoon.

• Schakel de volledig opgeladen Roger Select in
•  Houd de Roger Select binnen een paar centimeter afstand van de Roger ontvanger (hoortoestel met RogerDirect, Roger MyLink of Roger X) en druk op de Connect-knop. 

Opmerking voor cliënten die ComPilot met Roger X gebruiken: de cliënt moet op de middelste knop van de ComPilot drukken om het Roger signaal te accepteren.
• Spreek in de Roger Select en controleer of alle luisteraars u kunnen horen

Demonstratie Roger Select

• Demonstreer de tafelmodus met MultiBeam-technologie, selectiemodus in stilte en lawaai
• Demonstreer de reversmicrofoonmodus door enkele passen van de cliënt vandaan te lopen.

Kies de ontvanger die het beste past bij uw cliënt
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Phonak Marvel
Phonak Marvel is de eerste hoortoestellenlijn met de RogerDirect functie. Met RogerDirect wordt het Roger signaal rechtstreeks 
van de Roger microfoon naar het hoortoestel verzonden, zodat er geen externe ontvanger hoeft te worden bevestigd. 

Overzicht Roger ontvangers
Optie (02)/(03)

1 Voor RogerDirect moet een Roger ontvanger worden geïnstalleerd. De Roger ontvanger kan op twee manieren in het Phonak hoortoestel met RogerDirect worden geïnstalleerd:

- via een Roger iN microfoon, zoals Roger Select iN, Roger Pen iN en Roger Table Mic II iN

- via de Roger X (met een serienummer hoger dan 1744xxxx) en de Roger Installer

Overzicht compatibiliteit met Phonak hoortoestellen

Roger systemen zijn compatibel met hoortoestellen, 
cochleair implantaten en BAHA's van de meeste 
fabrikanten. Zie de verschillende alternatieven voor 
Roger ontvangers in de Roger Configurator.
Ga naar www.phonakpro.com en klik op  
www.phonakpro.com/roger-configurator

RogerDirect1 Roger MyLink

RI
C

Phonak Audéo M-312 •
Phonak Audéo M-R •
Phonak Audéo M-312T • •
Phonak Audéo M-13T • •
Phonak Audéo M-RT • •

AH
O

Phonak Bolero M-M • •
Phonak Bolero M-PR •
Phonak Naída M-SP • •

Ki
nd

er
-

au
di

ol
og

ie Phonak Sky M-M • •
Phonak Sky M-PR •
Phonak Sky M-SP • •

ITC Phonak Virto M-312 •
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Design-geïntegreerd voor  
Phonak-hoortoestellen Universeel

Roger 19 Roger 18 Roger X Audioschoen Roger MyLink

H
oo

rt
oe

st
el

le
n

Be
lo

ng

RI
C

Phonak Audéo B-13 • • AS18 •
Phonak Audéo B-312T  •1 •
Phonak Audéo B-312  •1

Phonak Audéo B-10  •1

Phonak Audéo B-R  •1

Phonak Audéo B-Direct

AH
O

Phonak Bolero B-M  •1 •
Phonak Bolero B-P • • AS18 •
Phonak Bolero B-SP • • AS18 •
Phonak Bolero B-PR  •1 •

Ki
nd

er
au

di
ol

og
ie Phonak Sky B-M  •1 •

Phonak Sky B-P • • AS18 •
Phonak Sky B-SP • • AS18 •
Phonak Sky B-UP • • AS19 •
Phonak Sky B-RIC • • AS18 •
Phonak Sky B-PR  •1 •

Po
w

er

Phonak Naída B-SP • • AS18 •
Phonak Naída B-UP • • AS19 •
Phonak Naída B-R RIC  •1

Ve
nt

ur
e

RI
C

Phonak Audéo V-13 • • AS18 •
Phonak Audéo V-312T  •1 •
Phonak Audéo V-312  •1

Phonak Audéo V-10  •1

AH
O

Phonak Bolero V-M  •1 •
Phonak Bolero V-P • • AS18 •
Phonak Bolero V-SP • • AS18 •

Ki
nd

er
au

di
ol

og
ie Phonak Sky V-M  •1 •

Phonak Sky V-P • • AS18 •
Phonak Sky V-SP • • AS18 •
Phonak Sky V-UP • • AS19 •
Phonak Sky V-RIC • • AS18 •

Po
w

er

Phonak Naída V-SP • • AS18 •
Phonak Naída V-UP • • AS19 •
Phonak Naída V-RIC • • AS18 •

O
p 

m
aa

t g
em

aa
kt

Phonak Virto B-10 NW O  •2

Phonak Virto B-10 O  •1  •2

Phonak Virto B-10  •1  •2

Phonak Virto B-312  •1  •2

Phonak Virto B-13  •1  •2

Phonak Virto V-10 O  •1  •2

Phonak Virto V-10  •1  •2

Phonak Virto V-312  •1  •2

Phonak Virto V-13  •1  •2

Ba
si

c

AH
O

Phonak Vitus+ micro •
Phonak Vitus+ P • • AS18 •
Phonak Vitus+ UP • • AS19 •
Phonak Vitus micro •
Phonak Vitus P • • AS18 •
Phonak Vitus UP • • AS19 •

RIC Phonak Vitus+ RIC •

O
p 

m
aa

t 
ge

m
aa

kt Phonak Vitus+ ITE-10  •2

Phonak Vitus+ ITE-312  •2

Phonak Vitus+ ITE-13  •2

1 Roger X moet in combinatie met een ComPilot II-streamer worden gebruikt

2 Alleen met luisterspoel

3  IP68 betekent dat de Roger ontvanger bij verbinding met een compatibel hoortoestel niet onherstelbaar beschadigd wordt na 8 
uur verblijf in een stoffige kamer of na 30 minuten onderdompeling in water van 1 meter diep zoals gedefinieerd door IEC60529.

Vochtbestendig: IP683 voor Roger 18 en Roger 19
Kinderbeveiliging: Er is een kindveilige behuizing voor baby's en peuters (0-36 maanden) verkrijgbaar voor de Roger 18 en Roger 19
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1 Roger X moet in combinatie met een ComPilot- of ComPilot II-streamer worden gebruikt

2 Met serienummer XXX of hoger

Overzicht compatibiliteit met cochleair implantaten

Design-geïntegreerd voor implantaten Universeel

Roger 14 Roger 17 Roger 20 Roger 21 Roger X Interface van Roger X Roger MyLink

Im
pl

an
ta

te
n

AB

Naída CI Q •  •1 •
Harmony/Auria • iConnect •
Neptune • Neptune Connect

Co
ch

le
ar

Nucleus 7 • • Mini-microfoon 2+ •
Kanso • Mini-microfoon 2+ •
Nucleus 5 • • Europese stekker •
Nucleus 6 • • Europese stekker •
Baha 5  • Mini-microfoon 2+
Baha 4 • •
Baha BP100 / BP110 • •
Freedom •

M
ED

-E
L

SONNET / SONNET 2 • • FM-accupack •
RONDO • Mini-accupack •
RONDO 2 •
ADHEAR • Adapterkabel
SAMBA • miniTek
OPUS 2 • FM-accupack •
Neuro 2 • Oticon Medical Streamer •

O
tic

on
 

M
ed

ic
al

Neuro One • •

Ponto 3/Ponto 3 Power/
Ponto 3 SuperPower • Oticon Medical Streamer

Ponto Plus/Plus Power • Oticon Medical Streamer
Ponto Pro/Ponto Pro Power  •2

Kinderbeveiliging: Er is een kindveilige vergrendeling voor baby's en peuters (0-36 maanden) geïntegreerd in de Roger 20 en Roger 21
Opties: Beschermhoes verkrijgbaar voor Roger 14
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Overzicht compatibiliteit met Phonak Naída Link

Roger X Roger MyLink

O
pt

ie
 h

oo
rt

oe
st

el

Luisterspoel •

Directe audio-ingang/audioschoen •
Sluit Roger X aan op de bijbehorende audioschoen

Streamer met eurostekker, zoals Oticon Streamer Pro •
Sluit Roger X aan op de streamer

Draadloze microfoon met eurostekker, zoals GN 
ReSound MultiMic/Starkey Remote Microphone +

•
Sluit Roger X aan op de draadloze microfoon

Overzicht compatibiliteit met hoortoestellen van derden

Universeel

Roger X Interface van Roger X Roger MyLink

Phonak Naída Link RIC • AS15 •
Phonak Naída Link UP • AS10 •
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Optie (02) Optie (03)1

Compatibiliteit Met alle Roger microfoons
Met Roger Select iN, Roger Pen iN, 

Roger Table Mic II iN, Roger Select, Roger Table Mic II, 
Roger Pen, Roger EasyPen, Roger Clip-On Mic

Adaptieve versterking Ja Ja
Efficiënte stand-by-modus Ja Ja
EasyGain-aanpassing Ja Nee
Check Ja Nee
Koppelingskwaliteitsmeting Ja Nee

1 Optie (03) is niet in alle landen verkrijgbaar

Bijkomende adaptieve versterking
Roger ontvangers passen de versterking automatisch aan 
het ruisniveau van de omgeving aan om de verstaanbaarheid 
in lawaaiige omgevingen te behouden. De Roger microfoon 
meet het ruisniveau en stuurt dit samen met het 
geluidssignaal naar de Roger ontvanger.

Efficiënte stand-by-modus
De Roger ontvangers schakelen automatisch naar de stand-
bymodus als de verbonden microfoon wordt uitgeschakeld 
of als deze buiten bereik komt. In de stand-bymodus wordt 
het stroomverbruik beperkt om de levensduur van de batterij 
te verlengen.

Check
Met deze functie kan de gebruiker snel gegevens over de 
ontvanger lezen en de functionaliteit van een ontvanger 
controleren via Roger Touchscreen Mic of Roger inspiro.

Koppelingskwaliteitsmeting
De gemiddelde kwaliteit van de draadloze koppeling 
kan worden getoetst met behulp van de Check-functie. 
Zo krijgt de drager van de Roger microfoon informatie  
over de ontvangstkwaliteit van het verzonden signaal.

EasyGain
Met deze functie kan de standaardversterking van een 
ontvanger worden aangepast via Roger Touchscreen Mic of 
Roger inspiro.

Extra informatie over 
de Roger ontvanger

Overzicht optie (02) en (03)

Belangrijkste eigenschappen
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Kleurenoverzicht
Roger 14 Roger 17 Roger 20 Roger 21

Sand Beige P1
Chestnut P4
Silver Gray P6
Velvet Black P8
Ruby P9
Petrol Q1
Caribbean Pirate Q3
Alpine White XN/T7
Princess Pink XP
Bruin L0
Wit L8
Zwart L9
Beige/Sand M1
Charcoal M2
Mocha/bruin T1
Smoke/grijs T2
Antraciet V1
Beige V2
Zwart V3
Ebony V4
Nordic Grey V5
Wit V6

Kleurenoverzicht
Roger 18 Roger 19 Roger X Roger MyLink

AS18 AS19

Sand Beige P1
Amber Beige P2
Sandalwood P3
Chestnut P4
Champagne P5
Silver Gray P6
Graphite Gray P7
Velvet Black P8
Ruby P9
Petrol Q1
Electric Green Q2
Caribbean Pirate Q3
Precious Pink T3
Beige 01
Alpine White XN/T7
Lava Red M6
Blue Ocean M7
Majesty Purple M8

voor hoortoestellen

voor cochleair implantaten

Kleuren van de Roger 
ontvanger
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Roger installatie 
beslissingsboom 

Klant krijgt een of twee nieuwe Marvel hoortoestellen

Klant heeft één of twee maal  
Roger X nodig

Plaatsing van Roger via Roger X 
en Roger Installer

Plaatsing van Roger  
via Roger iN microfoon

Klant heeft Roger iN microfoon nodig

Klant heeft Roger microfoon en één 
of twee maal Roger X nodig

Nieuwe Roger 
microfoon?

Wat voor soort 
microfoon?

Zijn er seriële 
ontvangers nodig?

Klant heeft toegang tot  
bestaande Roger microfoon

Klant wil een nieuwe 
Roger microfoon kopen

Roger Select, Pen of Table Mic II
Roger Touchscreen Mic 
EasyPen of Clip-On Mic

Nee

  

~5s

0-10 cm

~5 s
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Bij Phonak geloven we dat goed horen van het allerhoogste belang 
is om alles uit het leven te halen. Onze missie is al meer dan 70 jaar 
om de levens van anderen sociaal en emotioneel te ontwikkelen 
met behulp van geavanceerde hooroplossingen. Life is on. 

www.phonakpro.com/roger

Life is on
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