
 
  

 Rogerמערכות 
 honakPמבית 

 משדרים

Roger Touchscreen Mic 

 לילדים ובמיוחד לסביבת לימודים  מתאים •
מצב של דובר יחיד )ענידה על הצוואר( או לל להאזנהמתאים  •

 עבודה קבוצתית )הנחה במרכז השולחן(

, טאבלט או נייד ניתן לחבר את המשדר למקור אודיו, כגון, טלפון •
 מחשב

 

Roger Pen 

 מתאים לבני נוער ולמבוגרים •

דובר יחיד )ענידה על הצוואר( או להאזנה למתאים  •
 למצב של פגישה/ישיבה )הנחה במרכז השולחן(

מגיע עם תחנת עגינה אשר מאפשרת הטענה של  •
 למקור אודיווכן האזנה לטלוויזיה ו משדרה

 באמצעות חיבור חוטי

לטלפון הנייד וכך  Bluetoothניתן לבצע צימוד  •
 ירות למכשיר השמיעה/למעבד הדיבורלהזרים שיחות טלפון או מדיה יש

 

Roger Select 

 מתאים לבני נוער ולמבוגרים •

דובר יחיד )ענידה על הצוואר/הצמדה מתאים להאזנה ל •
באמצעות תופסן( או למצב של פגישה/ישיבה לדש הבגד 

 )הנחה במרכז השולחן(

מהמשדר נפתחות שש אלומות המיוצגות על ידי  -MultiBeamעובד בטכנולוגיית  •
תמקד ולחן, המשדר מז הששישה לחצנים סביב המשדר. בעת הנחת המשדר במרכ

הלחצן  ביותר, אלא אם המאזין מעוניין לשמוע דובר אחר, אז ילחץ על בדיבור המובן
 שפונה לכיוון הדובר הרצוי

וכן האזנה לטלוויזיה  משדרהאשר מאפשרת הטענה של  מגיע עם תחנת עגינה •
 באמצעות חיבור חוטי ולמקור אודיו

ירות לטלפון הנייד וכך להזרים שיחות טלפון או מדיה יש Bluetoothניתן לבצע צימוד  •
 .למכשיר השמיעה/למעבד הדיבור

 

 



 
 

 

Roger Table Mic II 

ומונח במרכז  יעודי למבוגרים במקומות עבודה/ישיבותי •
 השולחן

מהמשדר נפתחות שש  -MultiBeamעובד בטכנולוגיית  •
ולחן, המשדר אלומות ובעת הנחת המשדר במרכז הש

 תמקד בדיבור המובן ביותרמ

 רחוק קיימת אפשרות לתפעל באמצעות שלט •

המחוברים ברשת משדרים ניתן לחבר מספר  עבור פגישות מרובות משתתפים, •
 אלחוטית

 בלט או מחשבא, טנייד ניתן לחבר את המשדר למקור אודיו כגון טלפון •

 

Roger Clip On Mic 

 מתאים לפעוטות, לבני נוער ולמבוגרים •

לדש הבגד  מתאים להאזנה לדובר יחיד )ענידה על הצוואר/הצמדה •
 (באמצעות תופסן

וכן האזנה  משדרמגיע עם תחנת עגינה אשר מאפשרת הטענה של ה •
 באמצעות חיבור חוטי ולמקור אודיולטלוויזיה 

 

 ABשל חברת  Naida CIהדיבור  יאותם ניתן להתאים למעבד מקלטים

Roger 17 

 טגראלינמקלט אי •

 (PowerCel 170לסוללה הנטענת הבינונית ) חיבור ישיר •

• Roger Ready-  הדלקת שידור הרוג'ר מתחיל אוטומטית לאחר
 המשדר

 

Roger X 

 מקלט אוניברסאלי •

 Compilot סטרימרחיבור ישיר ל •

 שידור דו צידי •

-על מנת להתחיל את שידור הרוג'ר, יש ללחוץ על הכפתור הגדול ב •
Compilot עד להופעת נורית חיווי צהובה 

 

 

 



 

 

 

Roger Mylink 

 (T-coilחיבור אלחוטי בהשראה מגנטית ) •

 שידור דו צידי •

  Telecoil -בה מופעל ה ידנית תכניתנדרשת  •
 

 
 CI aidaNהמתחברים למעבדי  honakPמבית  אביזרי עזר

 

Naida CI Connect 

 Naida CI Q90 ת טלפון ומוזיקה ישירות למעבדוהזרמת שיח •
 Bluetoothחיבור לכל סוג טלפון או אביזר עם  •
 (PowerCel 170חיבור ישיר לסוללה הנטענת הבינונית ) •

 

TV Connector 

ישירות למעבד או שמע ממקור אודיו יזיה והזרמת שידור טלו •
 Naida CI Connectאליו מחובר 

  מטרים 15עד למרחק של  ההזרמה מתבצעת •

 

Compilot 

  Naida CI ת טלפון ומוזיקה ישירות למעבדיוסטרימר המזרים שיח •

 Bluetoothחיבור לכל סוג טלפון או אביזר עם  •

נים בצורה חוטית באמצעות פלאג אפשרות חיבור להתקקיימת  •
3.5 mm 

 עבור מעבדי הדיבור משמש גם כשלט •

 

TV Link II 

 Naida CIלמעבדי ויזיה או שמע ממקור אודיו ושידור טלהזרמת  •
 Compilot-הדרך 

 Compilot -משמש כתחנת עגינה והטענה עבור ה •

 

 



 

 

 

RemoteMic 

יקרופון המוצמד לדש הבגד ומשדר את קולו של דובר יחיד מ •
 . Compilot-דרך ה Naida CIלמעבדי 

 מטרים 20ידור מתבצע עד למרחק של הש •


