
RogerTM Dynamic SoundField
Anslut, slå på och börja undervisa
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 1.  MARRS-projektet: Mainstream Amplification Resource Room Study – http://www.classroomhearing.org/research/marrsStudy.html

Att höra bra i klassrumsmiljö är viktigt för att eleverna  
ska blomstra och få bästa tänkbara möjlighet till inlärning.  
I många klassrum kan det vara svårt för barn att höra 
ordentligt på grund av exempelvis bakgrundsbuller,  
bristande akustik och avståndet mellan läraren och  
eleverna. För att överbrygga dessa dagliga hinder är det 
viktigt med ett ljudutjämningssystem. För barn med  
auditiv perceptionsstörning (APD), uppmärksamhets-/

hyperaktivitetsstörning (ADHD) och även för barn som 
undervisas på ett annat språk än sitt modersmål har det visat 
sig att ett system som förstärker ljud via högtalare förbättrar 
deras lyssnings- och inlärningsförmåga.1 Det innebär 
dessutom att lärarna inte behöver höja rösten för att höras, 
vilket minskar belastningen på stämbanden, heshet och 
röstförlust, som i värsta fall kan göra det svårt att arbeta.

Ljudutjämningssystem gör skillnad
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Roger Dynamic SoundField

Maximal funktion

Genomsnittlig förmåga att känna igen tal vid 
olika bullerförhållanden för barn med normal 
hörsel utan utjämningssystem jämfört med 
Roger Dynamic SoundField-systemet.

2.  Dr Wolfe, Jace et al., (2013). Evaluation of Speech Recognition with Personal FM and Classroom Audio Distribution Systems.  
Journal of Educational Audiology vol. 19.
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Oöverträffad prestanda för alla klassrum

Med den hittills bästa tal i buller-prestandan och dokumenterade förbättringar för barn 
med normal hörsel på upp till 28% vid 65 dBA buller och 50% vid 70 dBA jämfört med  
då inget ljudutjämningssystem används, är Roger Dynamic SoundField i en klass för sig.2

Inget krångel

Roger Dynamic SoundField överför ljud digitalt och växlar 
automatiskt mellan olika frekvenser, så att risken för 
störningar från trådlösa nätverk eller Bluetooth elimineras. 
Systemet mäter rummets bullernivå kontinuerligt och 
optimerar sin konfiguration automatiskt så att tal förblir 
starkt och tydligt. Bara anslut, slå på och börja undervisa.

Full kompatibilitet

Roger Dynamic SoundField är den enda digitala 
klassrumslösningen som har utformats för att användas 
tillsammans med flera mikrofoner och personliga  
Roger-mottagare utan att försämra funktionen för  
något barn i klassrummet.
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Roger Touchscreen Mic

Roger Touchscreen Mic har ett nytt, enkelt och intuitivt gränssnitt 
för användning i klassrummet som gör att både lärare och elever 
enkelt kan kontrollera att mikrofonen fungerar. Roger Touchscreen 
kan sända samtidigt till elever som bär Roger-mottagare och till 
elever som lyssnar via ljudutjämningssystemet.

Roger inspiro SoundField

Denna trådlösa mikrofon som utformats för lärare är det perfekta 
valet när man endast sänder till ljudförstärkningssystem i ett 
klassrum.

Roger DigiMaster X

För klassrum med andra högtalarsystem finns Roger DigiMaster X som 
säkerställer att alla som lyssnar kan höra med Roger-kvalitet. Lektioner 
kan dessutom spelas in.

En lösning för varje elev

Roger Multimedia Hub

Denna smidiga medialink som används i Roger-nätverk har en 
mixningsfunktion som gör att lärarens röst kan höras samtidigt  
som en ljudsignal. 

Roger Pass-around 

Elevmikrofonen Roger Pass-around har utformats för att förbättra 
samtalen i klassrummet så att inte bara lärarna utan alla elever 
kan höras tydligt. Den har en attraktiv design i rätt storlek för 
barn och tonåringar att hålla i handen och använda. 
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Roger DigiMaster 5000-systemet från Phonak passar perfekt. 
Med en portabel Roger DigiMaster-högtalare (finns både 
med golvstativ och för väggmontering) och en Roger 
Touchscreen Mic erbjuder detta system omedelbart bästa 
ljudprestanda.

Roger DigiMaster 7000 från Phonak är det bästa Roger 
Dynamic SoundField-systemet. Dess två högtalare kan 
förmedla ljud över ett område dubbelt så stort som en  
Roger DigiMaster 5000. Roger DigiMaster 7000 kan också 
monteras på vägg eller användas med golvstativ.

Högtalare 1 Roger DigiMaster 5000

Mikrofoner minst 1 Roger Touchscreen Mic  
(upp till 34 ytterligare Roger-mikrofoner inklusive:  
Roger Touchscreen Mic, Roger Pass-around)

Rumstorlek 100 m2 eller större

Högtalare 2 Roger DigiMaster 7000

Mikrofoner minst 1 Roger Touchscreen Mic  
(upp till 34 ytterligare Roger-mikrofoner inklusive:  
Roger Touchscreen Mic, Roger Pass-around)

Rumstorlek 300 m2 eller större

För större klassrum,  
föreläsningssalar och hörsalar

För normalstora klassrum

Rätt högtalare för varje klassrum

Rekommenderad konfiguration för 
normalstora klassrum

Rekommenderad  
konfiguration för  
kvadratiska klassrum

Rekommenderad 
konfiguration för 
avlånga klassrum 



Vanliga multimediaenheter som t.ex. TV, MP3-spelare, bärbara datorer 
och surfplattor kan enkelt anslutas till Roger Multimedia Hub, som 
överför ljudet trådlöst till en eller flera Roger DigiMasters högtalare. 

Anslutningar i klassrummet
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Roger Dynamic SoundField ger en 
fantastisk ljudkvalitet. Ljudet av 
röster hörs kristallklart i hela 
rummet, samtidigt som det är  
fritt från brus. Tillsammans med 
lättanvända Roger-mikrofoner är 
Roger Dynamic SoundField den 
optimala lösningen för att skapa  
ett nätverk som passar för alla 
tänkbara klassrumsaktiviteter.

“Roger Dynamic SoundField fungerar fantastiskt. 
Det kan förmedla röster kristallklart genom 
rummet, har mycket lång batteritid och skapar 
en brusfri miljö. Att komma igång är också 
mycket enkelt; tryck på ett par knappar och 
sedan är du klar. Vad mer skulle en lärare  
kunna begära av ett ljudförstärkningssystem?”
Chris Abston, assisterande tekniskt ansvarig,  
Redford Union Schools, Redford, MI, USA
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Life is on

Vi är lyhörda för behoven hos alla dem som är
beroende av våra kunskaper, idéer och omsorger.
Genom att utmana teknologins gränser på ett kreativt
sätt utvecklar vi innovationer som hjälper människor
att höra, förstå och uppleva mer av livets rika
ljudlandskap. 

Samspela fritt. Kommunicera med självförtroende.
Lev ett liv utan gränser. Livet är nu.

www.phonakpro.se


