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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

Bezdrátová řešení Roger™ 
pro poslech v pracovním 
prostředí

Pokud se můžete soustředit na práci, 
spíše než na poslech, žijete naplno

Zastoupení značky Phonak  
pro Českou republiku:

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

Komunikujte
Moderní pracoviště může být velmi náročné 
poslechové prostředí. Je to také místo, kde 
je spolehlivá komunikace klíčem k úspěchu.

Zapojte se 
Pokud trpíte ztrátou sluchu, stanete se mistrem 
v hledání způsobů, jak se vyhnout obtížným 
poslechovým situacím. To může být časově náročné, 
emocionálně vyčerpávající a omezující při snaze 
plně se zapojit do dění v pracovním kolektivu.

Buďte přínosem
Bezdrátové mikrofony Roger lze používat společně 
s moderními sluchadly. Takové řešení Vám pomůže 
zvýšit Váš pracovní výkon a usnadní interakci 
na pracovišti.

Nová průlomová technologie MultiBeam
Zařízení Roger Select a Roger Table Mic II jsou vyba-
vena 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.



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:

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.

Přemostění  
komunikační propasti

Mikrofony Roger

Roger Table Mic II
Navržen pro použití při  skupinových jednáních. 
Propojením vícero mikrofonů lze pokrýt i velká 
pracovní jednání.

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.

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.

Malá pracovní jednání Konverzace tváří v tvář v hluku

Velká pracovní jednání Multimédia

Jednání s přednášejícím Telefonování

Malá jednání mohou být pro uživatele sluchadel velice náročná. Umístěte 
jeden mikrofon na stůl, abyste slyšeli své kolegy zcela srozumitelně.

Když jste obklopeni rušivým hlukem, zavěste mikrofon Roger kolem 
krku Vašeho kolegy nebo mu jej připevněte na límec oblečení.

Při velkých jednáních odvede mikrofon Roger Table Mic II vynikající práci 
se snímáním všech užitečných hlasů.

V pracovním prostředí se velmi často využívá videokonferencí nebo online 
hovorů. Jednoduše připojte mikrofon Roger pomocí audio kabelu ke zdroji 
zvuku.

Když přednášející používá mikrofon Roger, který komunikuje se stolním 
mikrofonem, uslyšíte srozumitelně řeč všech účastníků.

Připojením zařízení Roger Pen nebo Roger Select k telefonu přes Bluetooth 
můžete slyšet telefonní hovory přímo ve sluchadlech nebo implantátu.


