
Life is on

Vi i Phonak mener at god hørsel er viktig for å kunne 
leve livet fullt ut. I mer enn 70 år har vi utviklet 
banebrytende hørselsløsninger som kan endre 
menneskers liv, sosialt og følelsesmessig. Life is on.

www.phonak.no
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løsninger på jobb

Kommuniser

Delta

Bidra

Den moderne arbeidsplassen kan være et utfordrende 
lyttemiljø. Det er også et sted der vellykket  
kommuni kasjon er vesentlig for å lykkes. 

Når du er rammet av hørselstap, blir du en ekspert  
i å unngå situasjoner hvor det er vanskelig å høre. 
Dette kan være tidkrevende og følelsesmessig 
utfordrende, og det begrenser ofte evnen til å delta 
og engasjere deg fullt ut med kollegene dine.

Roger trådløse mikrofoner kan brukes sammen 
med moderne høreapparater, en løsning som hever 
din prestasjon og som gjør det enklere å samhandle 
på jobben. 

Ny banebrytende MultiBeam Technology

Roger Select og Roger Table Mic II har MultiBeam 
Technology. Ved å bruke flere mikrofoner i ett og 
samme produkt, som peker i seks forskjellige 
retninger, beregnes og sammenlignes tale i en radius 
på 360°. Retningen med mest tydelig tale velges 
automatisk.

Når du kan fokusere på jobb,  
ikke på å høre, life is on



Løser utfordrende
lyttesituasjoner

Samtaler på tomannshånd og i støy

Multimedia

Telefonsamtaler

Selv møter med få deltakere kan være overveldende for de som  
bruker høreapparater. Plasser én bordmikrofon på møtebordet,  
og hør kollegene dine tydelig.

Møter med få deltakere

Når foredragsholderen har en Roger-mikrofon som fungerer med 
bordmikrofonen, kan du høre talen tydelig fra alle deltakerne.

Møter med foredragsholdere

Selv de kraftigste høreapparatene har begrensninger. 
Roger-porteføljen består av trådløse mikrofoner og 
mottakere. De plukker opp stemmen til den eller de som
snakker, og sender lyden til mottakere(n) som er koblet
til høreapparatene dine, slik at du høre tale tydelig  
både på avstand og i støy.

Roger designintegrert

Roger MyLink

Roger X 

Festes på Phonak-høreapparater og utvalgte implantater.

Universell minimottaker.

Halsslyngemottaker for høreapparater eller implantater 
med telespole.

Roger Select™*

Roger Pen™

Roger Table Mic II
Designet for møter. Flere mikrofoner kan kobles 
sammen for å dekke møter med mange deltakere. 

En allsidig mikrofon som automatisk velger å ta 
inn talelyden fra personen som snakker, den har 
også Bluetooth® for telefonsamtaler. 

En praktisk mikrofon med et bærbart design og 
Bluetooth for telefonsamtaler.

Roger-mikrofoner

Roger-mottakere

Møter med mange deltakere

I møter med mange deltakere vil flere Roger Table Mic II sørge for å plukke 
opp alle stemmer. 

Ved forstyrrende støy kan du henge en Roger-mikrofon rundt halsen 
til den du snakker med, eller feste den på kragen til vedkommende.

Videokonferansesystemer og Internett-samtaler brukes ofte på 
arbeidsplassen. Da kan du enkelt koble til din Roger-mikrofon med 
lydkabelen.

Ved å koble Roger Pen eller Roger Select til telefonen via Bluetooth 
kan du motta samtaler direkte gjennom høreapparatet eller 
implantatet.

I situasjoner med bakgrunnsstøy eller med avstand til 
lydkilden, utmerker Roger seg:

Ytterligere situasjoner der Roger kan bidra til 
å overvinne kommunikasjonsutfordringer:

* Roger Select er på tidspunktet denne brosjyren ble trykket ikke tilgjengelig via NAV.


