
Beter verstaan in gezelschappen 

Uitbreiding meerdere microfoons
In sommige situaties zou u het liefst elke persoon 
een eigen microfoontje geven zodat u iedereen 
goed kunt horen. Een vergadering is een bekend 
voorbeeld van een werkplekaanpassing waarbij dit 
gewenst is. Ook daar heeft Phonak aan gedacht. 

Het is nu op zeer eenvoudige wijze mogelijk om 
de Roger Pen uit te breiden met extra microfoons. 
Speciaal hiervoor is de Roger Clip-on mic 
ontwikkeld, een handige kleine mic die op het 
revers geklemd wordt. Zo hoort u elke spreker 
perfect direct in uw hoortoestellen.
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Life is on

We laten ons inspireren door de wensen van 
iedereen die vertrouwt op onze kennis, ideeën en 
zorg. Door op een creatieve manier de grenzen 
van de technologie op te zoeken, ontwikkelen we 
innovaties waarmee mensen kunnen horen, 
verstaan en meer van het leven en de geluiden 
kunnen genieten.

Voel je vrij. Communiceer met  
vertrouwen. Leef zonder beperking.  
Life is on.



Verstaan in gezelschap was nog 
nooit zo eenvoudig

Verstaan in gezelschappen
Het verstaan in een gezelschap of over grote afstand 
(bv lezing) vraagt vaak het uiterste van u en uw 
hoortoestellen, zeker als er veel achtergrondlawaai is. 
De Roger Pen is een losse handmicrofoon en vormt een 
bijzonder krachtige uitbreiding op uw hoortoestellen 
om deze uitdagende situaties het hoofd te bieden. 
U zult onder de indruk zijn van het resultaat!

Doordacht ontwerp
De Roger Pen lijkt op een gewone pen zodat het niet 
opvalt dat u een hulpmiddel gebruikt. Bij meerdere 
mensen aan een tafel legt u deze midden op tafel. 
De geavanceerde microfoon vangt alle spraak op en 
stuurt dit rechtstreeks naar uw hoortoestellen. 

U kunt ook de microfoon bij uw partner omhangen 
tijdens het winkelen in een drukke straat of op de fiets. 
Geeft u de Roger Pen liever niet uit handen? Dan biedt 
de close-up functie een unieke oplossing: u houdt de 
Roger Pen zelf in de hand en richt deze op de spreker. 
U haalt de stem van de spreker die een paar meter 
verderop staat, helemaal naar voren. 

Het mooiste is dat u niets hoeft in te stellen. 
De Roger Pen kiest zelf de beste microfoonmodus 
voor het beste resultaat in elke situatie! 

 Digitale Roger techniek voor beste spraakverstaan
 Volledig automatische richtwerking
 Unieke Close-up functie
 Bluetooth voor mobiel telefoneren
 Verbinding met TV en multimedia
 Uitbreiding met extra microfoons mogelijk

Telefoneren
Ook het telefoneren wordt stukken eenvoudig door 
de bluetooth functie. De Roger Pen wordt draadloos 
gekoppeld met uw GSM en ondersteunt zelfs HD-
bluetooth voor de best mogelijk spraakweergave! 
Ook de koppeling met de vaste lijn is zo mogelijk.

Digitale techniek 2.4 GHz
De gevanceerder digitale draadloze geluidsoverdracht 
zorgt voor een storingsvrije werking. Roger is dan ook 
niet afluisterbaar, een prettig gevoel. 

Vergoeding zorgverzekeraar
Als u de Roger Pen nodig heeft voor uw werk, dan 
heeft u mogelijk recht op volledige vergoeding van 
uw zorgverzekeraar. Kijk op www.vergoedingsolo.nl of 
u hiervoor in aanmerking komt, of informeer bij uw 
audicien.


