Roger i krävande
lyssningssituationer
TM

Hör bättre i buller och på avstånd

Överbryggar
taluppfattningsproblem

Dagens hörapparatsteknik är bra på att förbättra taluppfattningen. Men även
de mest kraftfulla hörapparaterna har begränsningar – särskilt i buller och
på avstånd. I dessa fall behövs bästa tänkbara mikrofoner för att förbättra
funktionen och överbrygga taluppfattningsproblem. Det är här som Rogers
sortiment med trådlösa lösningar är utmärkt.
Sortimentet består av mikrofoner och mottagare som fångar upp talarens
röst och trådlöst överför den till lyssnaren samtidigt som den minskar
bakgrundsbullret. På så sätt kan du höra tal tydligt på möten eller i sociala
sammankomster.
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Roger i krävande
lyssningssituationer
Taluppfattning spelar en mycket viktig roll för att kunna leva livet fullt ut,
oavsett om det handlar om ett restaurangbesök, under arbetet eller i hemmets
lugna vrå. Tack vare Rogertekniken kan du obehindrat delta i samtal utan att
störas av stressande bakgrundsbuller.
Roger på arbetet
Dagens arbetsplatser ställer höga krav på människors förmåga att
kommunicera. Möten är ofta krävande för personer med hörselnedsättning.
Några av de största hindren beror på sidokonversationer, buller
i omgivningen eller avståndet mellan dig och personen som talar.
Roger i vardagen
Många personer med nedsatt hörsel vill inget hellre än att höra bra
i miljöer med mycket störande bakgrundsljud. I dessa situationer är
Roger den perfekta lösningen för att följa med i samtalet, oavsett
lyssningssituation.

Hör bättre i buller med
MultiBeam Technology

Principen är enkel: ju fler talade ord du förstår desto bättre kommunicerar du.
MultiBeam Technology är en innovativ funktion hos Rogermikrofoner från Phonak.
Det gör det möjligt att uppleva en mycket bra exceptionell taluppfattning vid
gruppsamtal som till exempel vid affärsmöten eller i restaurangmiljö.
Genom att använda flera mikrofoner i sex riktningar beräknas och jämförs talet
från en radie på 360°. Riktningen med det tydligaste talet väljs automatiskt.
Resultatet blir: Taluppfattningen blir upp till 61 % bättre i gruppsamtal med
75 dBA buller jämfört med endast hörapparater1.
MultiBeam Technology finns nu tillgängligt i Roger Table Mic II och Roger Select™.
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	Baserat på preliminära data. Förhandsgranskad artikel och Field Study News, tillgänglig
i slutet av 2018 på www.phonakpro.com/evidence.

MultiBeam Technology använder flera mikrofoner
som pekar i sex riktningar och automatiskt väljer
personen som talar.
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Livskvalitet är när
du kan fokusera
på arbetet istället för
på att höra
Roger Table Mic II är en mikrofon avsedd för yrkesverksamma som deltar
i många möten.

Delta fullt ut på stora möten
För att täcka ett stort möte kan flera Roger Table Mic II samverka tillsammans
i ett MultiTalker-nätverk. Med en räckvidd på mer än 20 meter kan du delta
fullt utan att missa ett enda ord.
Välj hur du lyssnar på stora möten
Vissa möten har mer buller än andra. Det justerbara upptagningsområdet
låter dig anpassa och själv bestämma vad du vill höra. Välj ett brett
upptagningsområde i situationer med lite bakgrundsljud eller ett mer
fokuserat upptagningsområde i sammanhang med mer bakgrundsbuller.
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Användarvänlig design
Roger Table Mic II är helt automatisk och enkel att använda.
Med 16 timmars* batteritid räcker den hela arbetsdagen utan problem.
Den är diskret utformad och smälter obemärkt in med övrigt material
på mötesbordet. För extra diskret användning kan du välja att styra
bordsmikrofonen med en fjärrkontroll.

* Med 16 timmars batteritid räcker Roger Table Mic II hela arbetsdagen, se datablad för Roger Table Mic II.
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Livskvalitet är när
du känner dig delaktig
i samtalet

Roger Select är en flexibel mikrofon som är idealisk för situationer med
mycket bakgrundsbuller, till exempel på restaurang.

Var delaktig under hela samtalet
När den är placerad mitt på ett bord väljer den diskret och automatiskt
personen som talar och växlar smidigt från en talare till en annan.
Du bestämmer vem du vill lyssna på
I situationer med flera samtal kan du välja vem du vill höra och vilket
samtal du vill fokusera på med en enkel knapptryckning.
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Upplev viktiga tillfällen
Den som talar kan fästa Roger Select på kläderna eller runt halsen så att du
kan vara delaktig vid alla viktiga tillfällen.
Se på TV och prata i telefon med handsfree
Roger Select har Bluetooth® med bredband för telefonsamtal och kan
överföra ljud från TV, musikspelare, datorer med mera.
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Andra
Rogermikrofoner
Utöver de nya mikrofonerna: Roger Table Mic II och Roger Select, finns det
andra avancerade Rogermikrofoner som kan passa för dina behov.
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Roger Pen™

Roger Clip-On Mic

Roger Pen är en flexibel
mikrofon för olika
lyssningssituationer. Tack
vare den unika designen
är den enkel att använda
för att höra på avstånd
och vid buller.
Den har Bluetooth för
telefonsamtal.

Roger Clip-On Mic är
en liten mikrofon
avsedd för samtal med
en enskild person. Med
en riktmikrofon är det
möjligt för användaren
att fokusera på ett samtal
med en annan person.
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Roger-mottagare
Med tre olika typer av mottagare finns det nästan alltid en Rogerlösning för dig,
oavsett vilka hörapparater eller implantat du använder.

Roger
designintegrerad

Roger X

Roger MyLink

De är utformade för att
passa på Phonaks
hörapparater. De finns
även till vissa implantat
från Advanced Bionics,
Cochlear och MED-EL.

Den här universella
Roger-mottagaren
i miniatyr är kompatibel
med praktiskt taget alla
bakom-örat-apparater,
implantat och streamers.

Den här Rogermottagaren
fungerar med alla
hörapparater eller
implantat med telespole.
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Roger på arbetet

Oavsett vilken situation det gäller är Rogermikrofoner lätta att använda och
låter dig kommunicera, delta och bidra fullt ut på möten med kollegor.

Mindre möten

Större möten

Även diskussioner i liten grupp kan vara
ansträngande för personer med hörapparat.
Lägg en bordsmikrofon på mötesbordet så
hör du kollegorna bättre*.

Om du deltar i större möten kan flera
bordsmikrofoner fånga upp alla röster omkring
bordet. Du kan använda så många Roger Table
Mic II som du behöver. De överför tal till dina
hörapparater, oavsett var rösten kommer från.

*	Baserat på preliminära data. Förhandsgranskad artikel och
Field Study News, planerad publikation i slutet av 2018 på
www.phonakpro.com/evidence.

16

Möten med föredragshållare

Samtal på tu man hand i buller

Föredragshållare står ofta en bit från
mötesbordet. När föredragshållaren bär en
Rogermikrofon som kopplatas samman med
bordmikrofonen kan du höra tal tydligt från
både föredragshållaren och mötesdeltagarna.

Om det är mycket störande ljud i omgivningen
är det mest effektivt att be din kollega att bära
en Rogermikrofon runt halsen eller på kragen.

Multimedia

Telefonsamtal

Videokonferenssystem och internetsamtal
används flitigt på dagens arbetsplatser.
Roger-mikrofoner gör det enkelt att höra ljudet
från dessa enheter. Anslut Roger-mikrofonen
med de medföljande kablarna så överförs ljudet
direkt till dina mottagare.

För personer med hörselnedsättning kan
telefonsamtal verkligen vara en utmaning.
När du ansluter Roger Pen eller Roger Select
till din telefon eller dator via Bluetooth eller
kabel kan du höra telefonsamtal direkt genom
dina hörapparater eller implantat.
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Roger i vardagen

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.

18

Middag med familj eller vänner

På fest

Vid middagsbordet eller på restaurang
kan det ofta vara mycket svårt att lyssna,
eftersom det uppstår en blandning av samtal,
bakgrundsmusik och klirrande bestick och glas.
En lösning som Roger Select stänger ute
störande ljud och låter dig uppfatta varje ord.

I sammanhang med musik och där deltagarna
pratar och skrattar leder Roger Pen orden rakt
in i dina öron. Roger Pen passar perfekt för
sådana lyssningssituationer. Den är stilren som
en penna och lätt att använda.

Hemma

I bilen

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

Vägbuller och motorljud samt passagerare
som är vända ifrån dig kan göra det svårt
att delta i samtal. När ljudet från personen
som talar sänds direkt till dina mottagare hjälper
Roger dig att övervinna den här sortens
kommunikationssvårigheter. Samtal i bilen blir
enkelt igen.

Telefonsamtal

Titta på TV

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

Det är lätt att ansluta Roger-mikrofonerna till
din TV:s ljudingångar. På det viset kan du lyssna
på dina favoritprogram utan att behöva höja
ljudet på TV:n.
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Läs mer om vilken
Rogermikrofon som
passar bäst för dina
lyssningsbehov
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Ta nästa steg för att ta reda på vilket
Rogersystem som passar bäst för dig.
Kontakta din audionom eller läs mer på
www.easyguide.phonakpro.com
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Nästa steg

Kommunicera och delta fullt ut i situationer med kollegor, vänner och
bekanta. Med Roger kan du alltid höra ljud av högsta kvalitet och fokusera
på samtalet utan att distraheras.
Bidrag och finansiering
Om du behöver Roger hörselprodukter i arbetet, är du oftast helt eller
delvis berättigad till bidrag för dessa. Bidrag beviljas ibland ut för
hörselprodukter som behövs privat. Hörselmottagningar som erbjuder
Roger-sortimentet kan hjälpa dig med ansökan.
Läs mer om vilken Roger-lösning som passar dina behov. Kontakta din
audionom eller läs mer på www.phonak.se

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.
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