
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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Løser utfordrende lyttesituasjoner

Hva er Roger?

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 kan høre tale tydelig 
både på avstand og i støy. 

Roger er en digital trådløs standard, som er spesielt 
designet for å øke hørselsytelsen din1.

Ny banebrytende MultiBeam Technology

Roger Select 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.

RogerTM trådløse 
mikrofonløsninger

1Mülder, H. (2013). Roger and hearing instruments. Excellent speech  
understanding in high noise levels. Phonak Field Study News, retrieved  
from www.phonakpro.com/evidence, accessed November 14th, 2017.



I bilen

Telefonsamtaler

Se på TV

Middag med venner og familie

Hjemme

På fest

Middagsbord og restauranter kan være utfordrende lyttesituasjoner.  
Roger Select reduserer distraherende støy betraktelig, og bidrar til at 
du oppfatter hvert ord som blir sagt.

Når musikk spilles samtidig som folk snakker og ler, gir Roger Pen deg 
talelyden direkte i ørene dine, slik at du kan fokusere på samtalen.

I hjemmet reduserer Roger bakgrunnsstøy som skrangling med 
kjøkkenutstyr eller bråk fra TV-en. Dette lar deg nyte samtaler 
med familiemedlemmer og venner.

Motorlyd og støy fra trafikken gjør samtaler utfordrende.  
Ved å lede samtalepartnerens stemme direkte inn i øret ditt, hjelper 
Roger deg med å overvinne kommunikasjonsutfordringer.

Bli glad i å snakke i telefonen ved å koble Roger Pen eller Roger Select 
til telefonen eller datamaskinen, via Bluetooth eller kabel.

Roger-mikrofoner kan enkelt kobles til TV-ens lydutgang, slik at du 
kan høre favorittprogrammene dine. 

Vær i sentrum av samtalen, 
life is on

Mange mennesker med hørselstap ønsker å høre bedre 
for å kunne forstå tale i travle, sosiale situasjoner.  

Roger-teknologi gir tilbake gnisten til det sosiale livet 
ditt, og hjelper deg med å kommunisere uansett 
bakgrunnsstøy eller lyttemiljø. 

Roger Pen™

Roger EasyPen

Roger Select™*
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.

En enkel og intuitiv mikrofon med kun to knapper, 
uten å kompromisse med full Roger-ytelse.

Roger-mikrofoner

Roger designintegrert

Roger MyLink

Roger X 

Festes på Phonak-høreapparater og utvalgte implantater.

Universell minimottaker.

Halsslyngemottaker for høreapparater eller implantater 
med telespole.

Roger-mottakere

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.


