Överbryggar taluppfattningsproblem

Life is on

Vad är Roger?
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.

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.

Roger är en digital trådlös standard som har
utformats särskilt för att förbättra din hörsel1.
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Ny innovativ MultiBeam Technology
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Roger Select 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.

Roger hörselprodukter
TM

Livskvalitet är när du känner
dig delaktig i samtalet

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:

Middag med familj eller vänner

I bilen

Vid middagsbordet eller på restaurang kan det ofta vara mycket svårt att
höra vad som sägs.
Roger Select stänger ute störande ljud och låter dig uppfatta varje ord.

Motorljud och vägbuller förvårar samtalen. När ljudet från personen
som talar sänds direkt till dina mottagare hjälper Roger dig att
övervinna den här sortens kommunikationssvårigheter.

På fest

Telefonsamtal

Vid tillfällen med hög musik och där deltagarna pratar och skrattar är
det mycket enklare att fokusera på ett specifikt samtal när Roger Pen
leder orden rakt in i dina öron.

Nu kan du tala i telefon genom att ansluta Roger Pen eller
Roger Select till din telefon eller dator via Bluetooth eller kabel.

Hemma

Titta på TV

I hemmet reducerar Roger bakgrundsbuller från till exempel köksmaskiner
eller brus från TV:n. Det gör det enklare att delta i samtal med
familjemedlemmar och vänner.

Rogermikrofoner kan anslutas direkt till ljudingången på din TV så att
du kan lyssna på dina favoritprogram.

Många personer med nedsatt hörsel vill inget hellre än att
höra bra i miljöer med mycket störande bakgrundsljud.
Med Roger-tekniken får du tillbaka lusten till ett socialt
liv och det blir lättare för dig att delta aktivt i situationer
med mycket bakgrundsbuller eller svåra lyssningsmiljöer.

Roger-mikrofoner
Roger Select™
En flexibel mikrofon som automatiskt väljer personen
som talar samt har Bluetooth® för telefonsamtal.

Roger Pen™
En smidig mikrofon med unik design och
Bluetooth för telefonsamtal.

Roger-mottagare
Roger designintegrerad
Anslut en Phonak hörapparat och utvalda implantat.

Roger X
Universell miniatyrmottagare.

Roger MyLink
Halsslingemottagare för hörapparater eller implantat
med telespole.

