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Bezdrátové  
mikrofony Roger™  
Řešení pro snadnou 
komunikaci

Life is on

Ve společnosti Phonak jsme přesvědčeni, že dobrý 
poslech je nezbytným předpokladem života naplno. 
Více než 70 let zůstáváme věrni svému poslání 
a vyvíjíme průkopnická poslechová řešení, která 
mění lidem život k lepšímu po společenské 
i emocionální stránce. Žijte naplno.

www.phonak.com

Přemostění komunikační propasti

Zastoupení značky Phonak  
pro Českou republiku:

REJA spol. s r. o. 
www.reja.cz 
www.phonak.cz 
www.audiodum.cz

Co je to technologie Roger?
Dokonce i nejvýkonnější sluchadla mají své limity. 
Portfolio zařízení Roger se skládá z bezdrátových 
mikrofonů a přijímačů. Mikrofony snímají řeč hovořící 
osoby a přenášejí ji do přijímačů připojených k Vašim 
sluchadlům, takže můžete slyšet srozumitelně na větší 
vzdálenost a v hluku. 

Roger je digitální standard pro bezdrátový přenos, 
jež byl vyvinut speciálně pro zlepšení výkonu 
Vašeho sluchu1. 

Nová průlomová technologie MultiBeam
Zařízení Roger Select je vybaveno technologií 
MultiBeam. Díky soustavě mikrofonů zaměřených šesti 
směry je řeč kontinuálně analyzována a porovnávána 
v okruhu 360°. Zařízení automaticky vybírá a zaměřuje 
směr s nejvyšší srozumitelností řeči.

1 Mülder, H. (2013). Technologie Roger a sluchadla. Vynikající porozumění 
řeči ve velmi hlučném prostředí. Phonak Field Study News, dostupné 
z www.phonakpro.com/evidence, dne 14. 11. 2017.



Poslechové situace s hlukem na pozadí nebo zdrojem 
zvuku v dálce jsou právě ty, kde technologie Roger 
skutečně vyniká: 

Další situace, kdy Vám technologie Roger může 
pomoci překonat náročné komunikační výzvy: 

Mnoho lidí se ztrátou sluchu by rádo dobře slyšelo 
a rozumělo řeči v rušných společenských situacích. 

Technologie Roger navrací do Vašich společenských 
aktivit zpět život – pomáhá Vám zůstat ve spojení 
bez ohledu na hluk v pozadí nebo poslechové prostředí.

Pokud se cítíte být v srdci 
konverzace, žijete naplno

Mikrofony Roger

Roger Select™

Univerzální mikrofon s Bluetooth® konektivitou 
pro telefonování, který automaticky vybírá osobu, 
která právě hovoří.

Roger Pen™

Praktický přenosný mikrofon s Bluetooth® 
konektivitou pro telefonování.

Roger EasyPen
Mikrofon pouze se dvěma tlačítky pro absolutní 
jednoduchost, avšak s plně funkčním výkonem 
standardu Roger.

Přijímače Roger

Integrovaný Roger
Připojitelný ke sluchadlům Phonak a vybraným 
implantátům.

Roger X
Univerzální miniaturní přijímač.

Roger MyLink
Přijímač s indukční smyčkou pro sluchadla nebo 
implantáty vybavené T-cívkou.

Stolování s přáteli nebo rodinou Jízda autem

Na párty Telefonování

Doma Sledování televize

Stolování doma a v restauraci může představovat opravdovou výzvu. 
Roger Select odstíní rušivé zvuky a pomůže Vám zachytit každé slovo. 

Zvuk motoru a hluk na silnici způsobují, že konverzace v autě je náročná. 
Přenesením řeči hovořící osoby přímo do Vašich uší pomáhá technologie 
Roger překonat i tyto komunikační výzvy. 

Když hraje hudba, lidé mluví a smějí se, zařízení Roger Pen Vám usnadní 
soustředit se na konverzaci, neboť Vám ji přenáší přímo do uší. 

Vychutnejte si telefonování připojením zařízení Roger Pen nebo Roger 
Select k telefonu nebo počítači pomocí Bluetooth či kabelu. 

Doma snižuje technologie Roger hluk na pozadí, např. od kuchyňských 
spotřebičů nebo zapnutého televizoru, který nesledujete. To Vám umožní 
plně se věnovat konverzaci se členy rodiny či přáteli. 

Mikrofony Roger lze snadno připojit k audio výstupu televizoru, 
a tak můžete bez obav sledovat své oblíbené programy. 


