
De brug naar een beter verstaan

Het stemgeluid wordt opgevangen door de Roger-
microfoons en verzonden naar de Roger-ontvangers
die zijn verbonden met de hoortoestellen of cochleaire 
implantaten. 

Neem contact op met uw audicien voor meer 
informatie over Roger voor onderwijs.

Roger TM voor onderwijs
De brug naar een 
beter verstaan

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.phonak.nl 
www.phonak.be

Life is on 
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Actieve deelname in het 
moderne klaslokaal 
Een modern klaslokaal bestaat uit verschillende elementen 
die samen een dynamische leeromgeving vormen.
Het is een plaats waar leerlingen en leraren actief 
deelnemen, van samenwerken met klasgenoten 
en presentaties tot activiteiten die multimedia gebruiken,  
maar waar ook betrokkenheid wordt verwacht, waar wordt 
gediscussieerd en waar interactie werkelijk plaatsvindt.

Het portfolio Roger voor onderwijs is zorgvuldig 
ontworpen om leerlingen en leraren te ondersteunen 
in het klaslokaal.

Roger Touchscreen Mic
Een eenvoudige en intuïtieve microfoon 
die de leerkracht kan dragen of op tafel 
kan plaatsen, zodat de spraak van een 
groep studenten kan worden opgevangen.

Roger Pass-around
Deze kan van de ene leerling naar de andere 
worden doorgegeven waardoor het kind met 
gehoorverlies niet alleen de leerkracht kan 
horen, maar ook de reacties van klasgenoten

Roger Multimedia Hub
Wordt verbonden met ieder multimedia-
apparaat dat in een klas wordt gebruikt 
tijdens groepactiviteiten of voor een 
individuele leerling.

Er is een Roger-ontvanger voor elk kind,  
ongeacht de hoortechnologie die het  
kind op dat moment gebruikt.

Het portfolio Roger voor onderwijs

Vang het geluid op ... ... en breng het naar het kind

Roger X
Compatibel met nagenoeg alle 
hoortoestellen en cochleaire implantaten 
en kan draadloos geïnstalleerd  
worden in apparaten met RogerDirect™

Design-geïntegreerde Roger ontvangers
Ontworpen voor specifieke Phonak 
hoortoestellen en cochleaire 
implantaten (CI's) van Advanced 
Bionics, Cochlear en MED-EL 

Roger MyLink
Een eenvoudig te gebruiken  
Roger-ontvanger die om de nek  
wordt gedragen en die compatibel  
is met alle hoortoestellen of cochleaire 
implantaten met luisterspoel

Roger Focus
Een discrete ontvanger voor degenen 
die moeite hebben met verstaan 
in lawaai, zoals kinderen met UHL,  
APD of ASS


