Preklenutie komunikačnej priepasti

Life is on

Čo je Roger technológia?

V spoločnosti Phonak sme presvedčení, že dobrý
posluch je nepostrádateľným predpokladom života
naplno. Viac ako 70 rokov zostávame verní svojmu
poslaniu a vyvíjame priekopnícke posluchové riešenia,
ktoré menia ľuďom život k lepšiemu po spoločenskej
i emocionálnej stránke. Žite naplno.

Dokonca aj najvýkonnejšie načúvacie prístroje
majú svoj limit. Portfólio zariadení Roger sa skladá
z bezdrôtových mikrofónov a prijímačov. Mikrofóny
snímajú reč hovoriacej osoby a prenášajú ich
do prijímačov pripojených k Vašim načúvacím
prístrojom, takže môžete zrozumiteľne
počuť na väčšiu vzdialenosť a v hluku.

www.phonak.com

Roger je digitálny štandard pre bezdrôtový prenos,
ktorý bol vyvinutý špeciálne pre zlepšenie výkonu
Vášho sluchu1.
Nová prelomová technológia MultiBeam
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Zariadenie Roger Select je vybavené technológiou
MultiBeam. Vďaka sústave mikrofónov zameraných
v šiestich smeroch je reč kontinuálne analyzovaná
a porovnávaná v okruhu 360°. Zariadenie automaticky
vyberá a zameriava smer s najvyššou zrozumi
teľnosťou reči.

Bezdrôtové
mikrofóny Roger™
Riešenie pre jednoduchú
komunikáciu

Pokiaľ sa cítite byť v srdci
konverzácie, žijete naplno
Veľa ľudí so stratou sluchu by radi dobre počuli
aj rozumeli reči v rušných spoločenských situáciách.

Posluchové situácie s hlukom na pozadí alebo zdrojom
zvuku v diaľke sú práve tie, kde technológia Roger
skutočne vyniká:

Ďalšie situácie, kedy Vám technológia Roger môže
pomôcť prekonať náročné komunikačné výzvy:

Večera s priateľmi alebo s rodinou

V aute

Stolovanie doma ako aj v reštaurácii môže predstavovať skutočnú výzvu.
Roger Select utlmí rušivé zvuky a pomôže Vám zachytiť každé slovo.

Zvuk motora a hluk na diaľnici spôsobujú, že konverzácia v aute je náročná.
Prenesením reči hovoriacej osoby priamo do Vašich uší pomáha
technológia Roger prekonať aj tieto komunikačné výzvy.

Na párty

Telefonovanie

Keď hrá hudba, ľudia hovoria a smejú sa, zariadenie Roger Pen Vám uľahčí
sústrediť sa na konverzáciu, pretože Vám ju prenáša priamo do uší.

Vychutnajte si telefonovanie pripojením zariadení Roger Pen alebo Roger
Select k telefónu alebo k počítaču pomocou Bluetooth kábla.

Doma

Sledovanie televízie

Doma znižuje technológia Roger hluk v pozadí, napr. od kuchynských
spotrebičov, alebo zapnutého televízora, ktorý nesledujete. To Vám umožní
plno sa venovať konverzácii s členmi rodiny alebo s priateľmi.

Mikrofóny Roger sa dajú jednoducho pripojiť k audio výstupu televízora,
a tak môžete bez obáv sledovať svoje obľúbené programy.

Technológia Roger vracia späť život do Vašich spoločenských aktivít – pomáha Vám zostať v spojení bez ohľadu
na hluk v pozadí alebo posluchové prostredie.

Mikrofóny Roger
Roger Select™
Univerzálny mikrofón, ktorý automaticky
vyberie osobu, ktorá práve hovorí a s Bluetooth®
konektivitou Vám umožní telefonovanie.

Roger Pen™
Praktický prenosný mikrofón s Bluetooth®
konektivitou pre telefonovanie.

Roger EasyPen
Mikrofón iba s dvomi tlačítkami pre absolútnu
jednoduchosť, avšak s plno funkčným výkonom
štandardu Roger.

Prijímače Roger
Integrovaný Roger
Pripojiteľný k načúvacím prístrojom Phonak
a vybraným implantátom.

Roger X
Univerzálny miniatúrny prijímač.

Roger MyLink
Prijímač s indukčnou slučkou pre načúvacie prístroje
alebo implantáty vybavené T-cievkou.

