
Life is on

Vi på Phonak vet att god hörsel är en förutsättning för 
att delta i livet fullt ut. I över 70 år har vi följt vår 
övertygelse och utvecklat banbrytande hörsellösningar 
som berikar våra användares liv, socialt och 
känslomässigt. Life is on.

www.phonak.se
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ed RogerTM hörselprodukter 
på arbetet

Kommunicera

Delta

Lyssna

Dagens arbetsplats kan vara en svår lyssningsmiljö. 
Lyckad kommunikation är ofta nyckeln till framgång 
i den miljön. 

När du har nedsatt hörsel blir du expert på att hitta 
lösningar i situationer där det är svårt att höra. Detta 
kan vara tidskrävande, ansträngande och begränsar 
ofta din förmåga att delta fullt ut på jobbet.

De trådlösa Roger-mikrofonerna har utformats för 
arbetslivet och kan användas med de flesta 
hörapparater. Du kan ansluta mikrofonerna till dina 
befintliga hörapparater, en lösning som gör det 
lättare att höra på jobbet. 

Ny innovativ MultiBeam Technology

Roger Select och Roger Table Mic II innehåller 
MultiBeam Technology. Genom att använda flera 
mikrofoner i sex riktningar beräknas och jämförs  
talet från en radie på 360°. Riktningen med det 
tydligaste talet väljs automatiskt.

Livskvalitet är när du kan fokusera på 
arbetet istället för på att höra



Överbryggar 
taluppfattningsproblem

Samtal på tu man hand i buller

Multimedia

Telefonsamtal

Diskussioner i liten grupp kan vara ansträngande för personer med 
hörapparat. Lägg en mikrofon på bordet så hör du dina kollegor tydligt.

Mindre möten

När föredragshållaren använder en Rogermikrofon som kopplats samman 
med bordsmikrofonen kan du höra tal tydligt från alla deltagare.

Möten med föredragshållare

Även de mest kraftfulla hörapparaterna har begränsningar. 
Roger-sortimentet består av trådlösa mikrofoner och 
mottagare. De fångar upp talarens röst och överför den 
till mottagarna som är anslutna till dina hörapparater så 
att du kan höra tal tydligt på avstånd och i buller.

Roger designintegrerad

Roger MyLink

Roger X 

Anslut till en Phonak hörapparat eller utvalda implantat.

Universell miniatyrmottagare.

Halsslingemottagare för hörapparater eller implantat 
med telespole.

Roger Select™

Roger Pen™

Roger Table Mic II
Ett system för möten där flera mikrofoner kan anslutas 
för stora grupper. 

En flexibel mikrofon som automatiskt väljer 
personen som talar samt har Bluetooth® 
för telefonsamtal. 

En smidig mikrofon med unik design och Bluetooth för 
telefonsamtal.

Roger-mikrofoner

Roger-mottagare

Större möten

Flera Roger Table Mic II kan användas för stora möten så att alla röster 
fångas upp. 

Om det är mycket störande ljud i omgivningen kan du be din kollega 
att bära en Rogermikrofon runt halsen eller fästa den på kragen.

Videokonferenssystem och internetsamtal används flitigt på dagens 
arbetsplatser. Anslut din Rogermikrofon med ljudkabeln.

När du ansluter Roger Pen eller Roger Select till din telefon via 
Bluetooth kan du höra telefonsamtal direkt genom dina hörapparater 
eller implantat.

Det är i situationer med bakgrundsbuller eller där ljudkällan 
befinner sig på avstånd som Roger verkligen utmärker sig:

Fler situationer där Roger kan övervinna 
kommunikationssvårigheter:


