
FLEKSIBLE LØSNINGER TIL ENHVER ABEJDSPLADS



Arbejdspladserne ændrer sig. 

Uanset om I arbejder hjemme, på farten eller 
samarbejder på kryds og tværs af kontoret, så foregår 
arbejdet ofte når som helst og hvor som helst. Og det 
kræver avancerede værktøjer, som kan tilpasses til 
forskellige brugere, arbejdspladser og behov.  

Samtidig er it-miljøet blevet stadigt mere komplekst. 
Det gælder alt lige fra sikkerhed og forbindelser til 
brug af arbejdspladsen og holde gang i forretningen – 
du står over for en lange række forhold, som hele 
tiden ændrer sig. 

Og i sidste ende er det dit job at sørge for, at dine 
teams har den nødvendige teknologi, der sætter dem 
i stand til at samarbejde i realtid, yde deres bedste 
og holde forbindelsen, så arbejdet kan udføres – 
uanset hvor de befinder sig. 

VELKOMMEN TIL  
ARBEJDSPLADSER  
OVERALT
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Avancerede værktøjer til større 
produktivitet og bedre samarbejde  
designet til teammedlemmer, der 
arbejder hjemme eller er på farten.

Innovative, højtydende enheder til 
dine kreative og dygtige medarbejdere – 
optimeret til særlige brugerbehov og 
computerkonfigurationer.  

Avancerede værktøjer til 
videosamarbejde så teams, uanset hvor 
de befinder sig, uden problemer kan 
arbejde sammen – ved skrivebordet og i 
mødelokaler af enhver størrelse.

Ergonomiske og effektive værktøjer 
som er behagelige at bruge for dit team 
så de kan præstere bedre. 

Løsninger til alle 
arbejdspladser 
 
Vores innovative værktøjer giver glade teams 
overalt. Vores intelligente tilbehør og avancerede 
videosamarbejdsløsninger er designet til alle 
arbejdssituationer, er optimeret til bruger- og 
IT-oplevelsen og giver dig pålidelige og let 
anvendelige succeser på tværs af organisationen 

Du vil få stor succes hos dine teams på kontoret, 
hjemme, i mødelokaler – og det vil også afspejle 
sig på bundlinjen.

Så i sidste ende er det win-win.
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UOVERTRUFFEN 
LANGTIDSVÆRDI
Langtidsværdien er af 
afgørende betydning for IT. 
Logitech-enheder er ekstremt 
holdbare, pålidelige og 
omkostningsbesparende. Og 
vores innovative portefølje 
sætter nye grænser for 
effektivitet og produktivitet, 
der tilsammen giver en 
virksomhedsværdi, som er 
svær at slå.

STOR GLOBAL  
RÆKKEVIDDE
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UNIVERSEL 
KOMPATIBILITET
Alle vores enheder fungerer 
sammen med førende 
operativsystemer og 
virksomhedsapps – på tværs af 
computere, bærbare, tablets 
og smartphones. Og vores 
store udvalg af kompatible 
produkter gør global anvendelse 
helt problemfrit – med nem 
konfiguration og minimalt 
behov for support undervejs. 

1
Du har brug for en partner, 
som kan leve op til dine 
tekniske standarder, uanset 
hvor din virksomhed drives. 
Vi er certificeret i mere 
end 90 lande og er således 
tilgængelig i hele verden – 
med omfattende viden om de 
enkelte lande – og kan sikre 
pålidelig produktlevering og 
professionel produktsupport 
(både i og efter 
garantiperioden).

Hvordan Logitech® hjælper dig med at få succes
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Seks grunde til at Logitech er den ideelle 
partner til at hjælpe dig med at få success 
i din virksomhed, hos dine brugere og IT.

4



UTRÆTTELIG 
INNOVATION TIL 
ARBEJDSPLADSEN
Vi er superfokuseret på at 
løse de udfordringer der er for 
arbejdspladsen og slutbrugerne. 
Vi har årtiers videnskabeligt 
baseret erfaring i samspillet 
mellem mennesker og 
udvikler løbende intelligente, 
softwarebaserede værktøjer 
og avancerede værktøjer 
til videosamarbejde, der 
giver brugerne endnu større 
muligheder.
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PROBLEMFRIT FOR 
BRUGERNE
– OG DIG
Vi har værktøjer, som brugerne 
med det samme genkender, og 
som er nemme at installere for 
IT. Vi gør alt for at skabe intuitiv 
hardware og software, der er 
målrettet brugerne, og som har 
en hurtig indlæringskurve.  
Og da det er nemt at komme 
i gang med og lige til at slutte 
til og begynde at bruge – er der 
også færre problemer for dig. 

4
DESIGN 
BRUGERNE ELSKER
Brugerne elsker vores værktøjer, 
fordi de er avancerede, smukke 
og nemme at bruge. Gennem 
omhyggelige designprocesser 
omdanner vi menneskelig indsigt 
til fantastiske produkter, som 
vil få enhver arbejdsplads til at 
fremstå smuk og professionel. Vi 
har vundet over 250 designpriser 
siden 2015 og har været på 
Fast Company’s “Top 10 Most 
Innovative Companies in Design”-
listen i 2018 og 2020.

Hvordan Logitech hjælper dig med at få succes
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SMARTERE 
VÆRKTØJER. 
BEDRE YDEEVNE.

Den moderne arbejdsplads kræver værktøjer, som 
gør det muligt for dine teams at præstere bedre end 
nogensinde. Men efterhånden som skrivebordene 
bliver fyldt med flere skærme og enheder, der alle 
kører på forskellige platforme, kan sammenhæng og 
optimering af arbejdspladsen blive en reel hovedpine.

Løsninger til at arbejde bedre tager disse  
udfordringer op. Vores sortiment af primært trådløse, 
præcisionsværktøjer er designet til at øge brugernes 
præstationer og optimere udnyttelsen af pladsen. 
Og Logitech-software har innovative funktioner som 
brug af flere enheder og programstyring, der øger 
produktiviteten til et helt nyt niveau.

Større teamproduktivitet. 
Det er en sejr for arbejdspladsen.
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Mindre rod. Bedre æstetik. Med Logitechs trådløse 
teknologi kan brugere trådløst oprette forbindelse 
til alle enheder via en enkelt USB-port, hvilket giver 
bevægelsesfrihed og kræver mindre plads på skrivebordet 
og færre ledige stik. 

Et sæt tilbehør. Universel kompatibilitet og vores 
sortiment af udstyr betyder, at brugerne kun behøver ét 
sæt enheder for problemfrit at kunne arbejde på tværs af 
flere computere og skærme, uanset hvilket styresystem de 
bruger.

Styr flere skærme med én enhed. Easy-Switch™ gør det 
muligt med et enkelt tryk på en knap af skifte mellem 
computere, tablets og mobilenheder. Og Logitech Flow™ 

gør det muligt at dele filer ved at trække og slippe på 
tværs af computere og platforme.

Bedre arbejdsgange i Microsoft, Adobe m.m. Logitech 
Options™-software har avancerede forudindstillinger, 
som optimerer vores enheder til appspecifik ydeevne. 
Brugere kan tilpasse knapper, oprette avancerede genveje 
og meget mere. Åbn blot en app, hvorefter hver enhed 
automatisk konfigureres.

Softwarestyret 
intelligent tilbehør
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Solide og pålidelige produktivitetsenheder til teams, der arbejder med uddelegerede opgaver 
på faste arbejdspladser. Få Plug and Play-tilslutning og universel kompatibilitet for musen, 

tastaturet, webkameraet og headsettet. 

PRODUCTIVITY-PAKKE
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PRODUCTIVITY-PAKKE

Designet til at få mere fra hånden.  
Populært trådløst tastatur i fuld størrelse 
og trådløs mus bygget til præcision, 
komfort og pålidelighed. Velkendt 
skriveoplevelse og reduceret støj.   
 
10 m trådløs frihed med en Unifying™ USB-modtager 
via krypteret forbindelse. 

Præcisionsmus til begge hænder + avanceret 
registrering.

Integreret håndledsstøtte + justerbar med 4° og 8° 
vipning til forskellige behov. 

Fn-tastegenveje som kan tilpasses med Logitech 
Options™-software. 

 1 Se logitech.com/da-dk/product/c930e-webcam for certificering og kompatibilitet.
 2 Se logitech.com/da-dk/product/bluetooth-headset-zone-wireless for certificering og kompatibilitet.

C930e BUSINESS 
WEBCAM 

ZONE WIRELESS-
HEADSET

MK540 ADVANCED 
WIRELESS COMBO

Næsten lige så godt som at være der selv.  
Gør det muligt for UC-brugere at forbedre 
videomøder med full HD 1080p klar video, 
bredt synsfelt og digital zoom. 
 
HD 1080p-video med 30 billeder pr. sekund giver en 
videomødeoplevelse næsten som at være der selv. 

90-graders diagonalt synsfelt perfekt til 
præsentationer + 4x digital zoom fjerner distraherende 
baggrunde. 

RightLight™ 2-teknologi og autofokus justerer 
automatisk, så du får skarp video ved svag belysning 
og flere afstande. 

Understøtter H.264 med Scalable Video Coding og 
UVC 1.5-kodning for at minimere afhængigheden af 
computer- og netværksressourcer.
 
Certificeret og kompatibel med populære 
erhvervsprogrammer.1   

Designet til fokus. Bluetooth®-headset 
med aktiv støjreduktion og exceptionel 
lyd gør det muligt for medarbejderne at 
fokusere – uanset hvor de er.
 
Støjreducerende mikrofon og aktiv støjreducering 
reducerer den omgivende støj og isolerer brugerens 
stemme, så teams kan høre og blive hørt.  

Enkle, intuitive indstillinger inkluderer at man kan 
dreje mikrofonarmen for at slå lyden fra samt aktiv 
støjreduktion og trådløs Qi-opladning. 
 
Certificeret og kompatibel med de 
erhvervsprogrammer, som du bruger hver dag.2 

Opretter forbindelse til både computer og 
smartphone samtidig – så du nemt og hurtigt kan 
skifte mellem dem. Administrer lydindstillinger med 
vores Logi Tune-app. 
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Avancerede performance-enheder til kreative, kodere, analytikere og andre power-brugere. Hver især får de 
endnu flere muligheder med Logitech Options™-software, der hæver appspecifik produktivitet til nye højder – 

og Logitech Flow™, der muliggør intuitiv styring af flere enheder og fildeling.

PERFORMANCE-PAKKE 
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MX MASTER 3 
MUS

MX KEYS ADVANCED 
WIRELESS KEYBOARD

ZONE WIRELESS 
PLUS-HEADSET

BRIO 4K 
PRO WEBCAM

Udviklet til performance. Designet 
til kreative, kodere og analytikere 
med unikke workflow-behov – 
præcisionsregistrering og hurtig, 
stille scrolning med elektromagnetisk 
MagSpeed™.  
 
Designet til håndledskomfort, nem adgang + 
foruddefinerede indstillinger klar til brug med 
virksomhedsapps. 

Præcis 4,000 DPI Darkfield™-registrering på 
enhver overflade – selv på glas.1  

Kompatibel med Windows®, macOS, Linux®, 
iPadOS + opret binding til op til 3 bærbare, 
tablets, smartphones og Easy-Switch™ så mellem 
dem. 

Klarer sig op til 70 dage efter en fuld opladning 
via USB-C-opladerkablet.2

Bygget til kreativitet.  
Det avancerede tastatur til flere 
operativsystemer er designet, så 
kodere kan blive ved med at kode 
og kreative kan kreere – hurtigere, 
nemmere og mere præcist.  
 
Komfortabel, stabil og utroligt solid fremstillet 
af én enkelt metalplade + støjreduktion med 
Perfect Stroke-taster.  

Kompatibel med Windows®, macOS, Linux®, iOS 
og Android™. 

Klarer sig op til 10 dage efter en fuld opladning 
via USB-C-opladerkablet.2 

Smart belysning tilpasses automatisk til 
lysforholdene og slukker ved inaktivitet.

Vores teknologisk mest avancerede 
webkamera. Førsteklasses 4K-kamera 
med ultrahøj opløsning og med 
avancerede funktioner leverer video i 
professionel kvalitet i ethvert miljø.  
 
Flere opløsninger, herunder 4K (Ultra HD) 
@ 30 fps, 1080p (Full HD) @ 30 eller 60 fps der 
giver en utrolig klar, jævn og detaljeret video. 

RightLight™ 3 og HDR (high dynamic range) 
får brugerne til at se fantastiske ud i enhver 
belysning. 

Understøtter ansigtsgenkendelse til avanceret 
sikkerhed med Windows Hello™ eller anden 
software til ansigtsgenkendelse. 

3 indstillinger for synsfelt til det perfekte 
videobillede3 + 5x digital zoom så du kan komme 
tættere på. 
 
Certificeret og kompatibel med populære 
erhvervsprogrammer.4 
 

Designet til fokus.  
Bluetooth®-headset holder teams 
fokuseret, uanset hvilket miljø de 
befinder sig i, med exceptionel 
lyd, intuitive indstillinger og 
støjreduktion.  
 
Unifying- og lydmodtager giver en trådløs 
rækkevidde på op til 10 meter til mus og 
tastatur og op til 30 meter til headset.  

Støjreducerende mikrofon og aktiv 
støjreducering mindsker den omgivende støj, så 
teams kan høre og blive hørt.  

Intuitive og enkle indstillinger, drejelig 
mikrofonarm der slår lyden fra samt aktiv 
støjreduktion og trådløs Qi-opladning. 

Opretter forbindelse til både computer og 
smartphone samtidig, så du nemt og hurtigt 
kan skifte mellem dem. 
 
Certificeret og kompatibel med populære 
erhvervsprogrammer.5  

PERFORMANCE-PAKKE

1 4 mm minimum glastykkelse
2 Batterilevetiden kan variere afhængigt af hvordan trackballen bruges.
3 Kræver at du downloader og installerer softwaren.

 

4 Se logitech.com/da-dk/product/brio for certificering og kompatibilitet.
5 Se logitech.com/da-dk/product/bluetooth-headset-zone-wireless for certificering og kompatibilitet.
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Avancerede enheder til den øverste ledelse, som har brug for performance på højeste niveau på skrivebordet, til 
møder og ved besøg uden for kontoret. Alt er førsteklasses, pålidelig kvalitet, der kan tilpasses og det inkluderer 

værktøjer som det sidste nye inden for digitale pegeredskaber samt trådløst tastatur, headset og mus.

EXECUTIVE-PAKKE
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EXECUTIVE-PAKKE

MX ANYWHERE 2S 
WIRELESS MOUSE

MX KEYS ADVANCED 
WIRELESS KEYBOARD

BRIO 4K 
PRO WEBCAM

Fuldt udstyret og bærbar.  
Musens kompakte design giver 
uovertruffen komfort, registrering og 
ydeevne – på skrivebordet eller på farten.  
 
4,000 DPI Darkfield™ ultrapræcis registrering – 
fungerer over alt, selv på glas.1 

Genopladelig uden nedetid + en hel dags brug 
ved 3 minutters opladning.2  

Kompatibel med Windows®, macOS, Linux®, iOS, 
iPadOS + opret binding til op til 3 bærbare, tablets, 
smartphones, og brug derefter Easy-Switch™ til at 
skifte mellem dem. 

Ultrahurtig eller pixelperfekt præcision.

Bygget til kreativitet. Det avancerede 
tastatur til flere operativsystemer er 
designet til at øge produktiviteten og 
strømline arbejdsgange – hurtigere, 
nemmere og mere præcist.  
 
Komfortabel, stabil og utroligt solid fremstillet af 
én enkelt metalplade + støjreduktion med Perfect 
Stroke-taster.  

Kompatibel med Windows®, macOS, Linux®, iOS og 
Android™.  

Klarer sig op til 10 dage efter en fuld opladning via 
USB-C-opladerkablet.3 

Smart belysning tilpasses automatisk til 
lysforholdene og slukker ved inaktivitet.

Vores teknologisk mest avancerede 
webkamera. Førsteklasses 4K-kamera 
med ultrahøj opløsning og med 
avancerede funktioner leverer video i 
professionel kvalitet i ethvert miljø.  
 
Flere opløsninger, herunder 4K (Ultra HD) @ 30 fps, 
1080p (Full HD) @ 30 eller 60 fps der giver en utrolig 
klar, jævn og detaljeret video. 

RightLight™ 3 og HDR (high dynamic range) får 
brugerne til at se fantastiske ud i enhver belysning. 

Understøtter ansigtsgenkendelse til avanceret 
sikkerhed med Windows Hello™ eller anden software 
til ansigtsgenkendelse. 

3 indstillinger for synsfelt til det perfekte videobillede4  

+ 5x digital zoom så du kan komme tættere på.  
 
Certificeret og kompatibel med populære 
erhvervsprogrammer.5 

1 4 mm minimum glastykkelse.
2 Based on a 8-hour daily office use. Batterilevetiden kan variere, afhængigt af hvordan produktet bruges.
3 Batterilevetiden kan variere afhængigt af hvordan trackballen bruges.

4 Kræver at du downloader og installerer softwaren. 
5 Se logitech.com/da-dk/product/brio for certificering og kompatibilitet.
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EXECUTIVE-PAKKE

ZONE WIRELESS 
PLUS-HEADSET

SPOTLIGHT-
FJERNBETJENING TIL 
PRÆSENTATIONER

Designet til fokus. Bluetooth®-headset holder 
teams fokuseret, uanset hvilket miljø de 
befinder sig i, med exceptionel lyd, intuitive 
indstillinger og støjreduktion.  
 
Unifying- og lydmodtager giver en trådløs rækkevidde på op 
til 10 meter til mus og tastatur og op til 30 meter til headset.  

Støjreducerende mikrofon og aktiv støjreducering mindsker 
den omgivende støj, så teams kan høre og blive hørt. 
 
Intuitive og enkle indstillinger, drejelig mikrofonarm der slår 
lyden fra samt aktiv støjreduktion og trådløs Qi-opladning. 

Opretter forbindelse til både computer og smartphone 
samtidig, så du nemt og hurtigt kan skifte mellem dem. 
 
Certificeret og kompatibel med populære 
erhvervsprogrammer.1

Præsenter med overbevisning på enhver skærm.  
Til overbevisende præsentationer med det 
bedste præsentationsværktøj. Brug et digitalt 
pegesystem, der fungerer på enhver skærm.  
 
Fremhæv, forstør eller peg på fokusområder med en digital 
laser.2 

Fungerer på enhver digital skærm – computerskærme, 
smartboards, lokaler med flere skærme – selv ved skærmdeling 
under videomøder. 

Plug and Play på Windows® eller Mac, tilslut via USB-modtager 
eller Bluetooth® – præsenter fra værtscomputer som tillader 
USB-adgang. 

Oplad i 1 minut og præsenter i 3 timer. Oplad i 60 minutter og 
brug den i optil 3 måneder.3

1 Se logitech.com/da-dk/product/bluetooth-headset-zone-wireless for certificering og kompatibilitet.
2 Aktiveres i Logitech Presentation-appen.
3 Batterilevetiden kan variere afhængigt af brug.
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Med dramatiske ændringer hvad angår hvor og hvordan 
folk arbejder – og med behov for at forskellige teams 
forskellige steder kan samarbejde effektivt – er videomøder 
blevet en nødvendighed i virksomhederne. Fra små 
mødelokaler til skrivebordet og fra kontorcomputeren til 
hjemmecomputeren – teams over alt har brug for til hver en 
tid at kunne samarbejde via video.

Vores budgetvenlige løsninger giver mulighed for at 
udnytte video på alle arbejdspladser. Uanset om dit team 
er på kontoret, arbejder hjemme eller en kombination af 
dette, giver vores værktøjer en uovertruffen visuel kvalitet 
og den intelligente software gør det nemt at bruge dem. 
De er også designet til at være kompatible med din 
foretrukne videomødeplatform. 

Når teamsamarbejde er succesfuldt. 
Virksomhedens succes.

AVANCERET 
VIDEOSAMARBEJDE 
TIL ALLE 
ARBEJDSPLADSER
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Brancheførende  
videomøder

Uovertruffen optik. Avanceret lyd. Vores patenterede 
objektivteknologi sikrer en imponerende billedkvalitet i 
høj opløsning. Vores avancerede lydteknologi sørger for en 
kraftig, fyldig og naturlig lyd samtidig med at baggrundsstøj 
reduceres og stemmer opfanges med utrolig klarhed. 

Brugerne kan fokusere på mødet. Vi tager os af resten. 
Logitech RightSense™ og andre proaktive teknologier gør det 
nemt at holder møder i ultimativ kvalitet. Brugerne skal blot 
starte et møde, så justeres indramning, belysning, lyd og en 
række audiovisuelle raffinementer helt automatisk for den 
optimale oplevelse. 

Klar til din foretrukne platform. Vores produkter og 
forudkonfigurerede løsninger er udviklet i tæt samarbejde 
med førende udbydere af videomødeprogrammer, så de uden 
problemer kan integreres med de platforme, som du allerede 
bruger.

Nemt at installere og administrere. Mødelokaleløsninger er 
forudkonfigureret til installation i forskellig skala, mens vores 
sæt til den personlige arbejdsplads simpelthen er Plug and 
Play. Og centraliseret enhedsstyring hjælper dine teams med 
at være på og maksimerer oppetiden.
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Få alt hvad du behøver for at kunne gøre mindre lokaler klar til videomøder, herunder Logitech 
MeetUp, en minicomputer med rumoptimeret software og Logitech Tap touch controller.

LØSNING TIL SMÅ LOKALER 
 

TIL TEAMS MED OP TIL 6 PLADSER
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MØDELOKALE / LØSNING TIL SMÅ LOKALER

TAP + 
MØDELOKALECOMPUTER

MEETUP

Få bedre møder. Med et elegant design, stille 
betjening og bevægelsessensor til altid tændt-
parathed, bringer Tap lethed og komfort til 
Zoom Rooms. 
 
Præcis 10,1” touchscreen med nem betjening. 

Professionel kabelstyring med spændingsaflastning, så 
forbindelserne sidder fast. 

Fleksibelt tilbehør til bord- og vægmontering, som skjuler 
kabler og sparer plads.

Leveres sammen med en mødelokalecomputer, som er 
godkendt og/eller certificeret til Google Meet Rooms, 
Microsoft Teams Rooms eller Zoom Rooms. 

Alt-i-et-videomødekamera.  
MeetUp er designet til mindre mødelokaler og 
andre små rum og indeholder store funktioner 
i et lille kompakt design. 
 
4K Ultra HD-kamera med 5X HD-zoom. 

Motoriseret panorering/vipning af objektiv med automatisk 
indramning ved hjælp af RightSight™. 

Komplet højtalersystem og stråleformet 
mikrofonopsætning. 

Kompakte mål og fleksible monteringsløsninger sparer 
plads og minimerer synlige kabler.
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Disse forudkonfigurerede videomødeløsninger kombinerer enkelhed med fleksibilitet 
og sikrer en ideel tilpasning og høj ydeevne i mellemstore mødelokaler. 

LØSNING TIL MELLEMSTORE LOKALER 
 

TIL TEAMS MED OP TIL 10 PLADSER
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RALLY RALLY-
BORDMIKROFON

RALLY-
HØJTALER

Bedre møder med video i 
professionel kvalitet. Den nye 
standard for USB-tilsluttede 
kamerasystemer til mødelokaler 
som forener et smukt design med 
førsteklasses materialer med 
uovertruffen lyd og videokvalitet. 

4K Ultra HD PTZ-kamera med 15X HD Zoom 
og automatisk indramning ved hjælp af 
RightSight™. 

RightLight™ med WDR viser deltagerne i 
et flatterende lys, selv under mørke eller 
baggrundsbelyste forhold. 

Modulære lydkomponenter med RightSound™ 
kan oprette binding mellem en kraftig højtaler 
i rummet og en professionel bordmikrofon, så 
alle kan høre og blive hørt.

Højt og tydeligt. Fyld mellemstore 
lokaler med fyldig, klar lyd. 
RightSound™-teknologien fjerner 
stort set al forvrængning, overstyring 
og vibrationer, så tale bliver nemmere 
at forstå ved et komfortabelt 
lydniveau. 
 
Monteres forrest i lokalet så stemmer og video 
altid kommer fra samme retning. 

En anti-vibrationsafskærmning forhindrer 
kamerarystelser og minimerer overførsel af lyd 
fra tilstødende lokaler. 
 
Også tilgængelig som ekstra tilbehør ved 
konfiguration af mellemstore lokaler med to 
Rally-højtalere.

Utroligt klar, naturlig lyd.  
En særdeles følsom bordmikrofon 
med RightSound™-teknologi 
sætter fokus på aktive talere og 
undertrykker støj og distraktioner. 
 
Fire retningsuafhængige mikrofoner, der 
former otte akustiske stråler. 

Udjævner automatisk høj og lav tale, så alle 
bliver hørt. 

Valgfri monteringsbeslag til bordmikrofonen 
skjuler kabler og fjerner rod på bordet. 

Tilføj yderligere bordmikrofoner for at øge 
dækningen og have knapper til at slå lyden 
fra inden for rækkevidde.

MØDELOKALE / LØSNING TIL MELLEMSTORE LOKALER

TAP + MØDELOKALE-
COMPUTER
Få bedre møder.  
Med et elegant design, stille betjening 
og bevægelsessensor til altid 
tændt-parathed, bringer Tap lethed 
og komfort til Zoom Rooms eller 
Microsoft Teams Rooms. 
 
Præcis 10,1” touchscreen med nem betjening. 

Professionel kabelstyring med 
spændingsaflastning, så forbindelserne sidder 
fast. 

Fleksibelt tilbehør til bord- og vægmontering, 
som skjuler kabler og sparer plads. 

Leveres sammen med en mødelokalecomputer, 
som er godkendt og/eller certificeret til Google 
Meet Rooms, Microsoft Teams Rooms eller Zoom 
Rooms.
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Video i professionel kvalitet og fyldig lyd i hele lokalet, som er forudkonfigureret 
til nem installation og kan udvides til lokaler med op til 46 pladser.

LØSNING TIL STORE LOKALER 
 

TIL TEAMS MED 10-46 PLADSER
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MØDELOKALE /LØSNING TIL STORE LOKALER

RALLY PLUS

Video i professionel kvalitet med klar tale.  
Den nye standard for USB-tilsluttede 
kamerasystemer til mødelokaler som 
forener et smukt design med førsteklasses 
materialer med uovertruffen lyd og 
videokvalitet. 

4K Ultra HD PTZ-kamera med 15X HD Zoom og 
automatisk indramning ved hjælp af RightSight™. 

RightLight™ med WDR viser deltagerne i et flatterende 
lys, selv under mørke eller baggrundsbelyste forhold. 

Modulære lydkomponenter med RightSound™ kan 
oprette binding mellem to kraftige højtalere i rummet 
og to professionelle bordmikrofoner, så alle kan høre og 
blive hørt.

RALLY-
HØJTALERE
Højt og tydeligt. To højtalere monteret 
foran fylder store lokaler med en fyldig og 
klar lyd. RightSound™-teknologien fjerner 
stort set al forvrængning, overstyring og 
vibrationer, så tale bliver nemmere at 
forstå ved et komfortabelt lydniveau. 

Monteres forrest i lokalet så stemmer og video altid 
kommer fra samme retning. 

Anti-vibrationsafskærmninger forhindre 
kamerarystelser og minimerer overførsel af lyd fra 
tilstødende lokaler.

TAP + MØDELOKALE-
COMPUTER
Få bedre møder. Med et elegant design, 
stille betjening og bevægelsessensor til 
altid tændt-parathed, bringer Tap lethed 
og komfort til Zoom Rooms eller Microsoft 
Teams Rooms. 
 
Præcis 10,1” touchscreen med nem betjening. 

Professionel kabelstyring med spændingsaflastning, så 
forbindelserne sidder fast. 

Fleksibelt tilbehør til bord- og vægmontering, som skjuler 
kabler og sparer plads. 

Leveres sammen med en mødelokalecomputer, som er 
godkendt og/eller certificeret til Google Meet Rooms, 
Microsoft Teams Rooms eller Zoom Rooms.
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MØDELOKALE / LØSNING TIL STORE LOKALER

RALLY-
BORDMIKROFONER

SPOTLIGHT- 
FJERNBETJENING TIL 
PRÆSENTATIONER

Utroligt klar, naturlig lyd. To særdeles 
følsomme bordmikrofoner med 
RightSound™-teknologier sætter fokus 
på aktive talere og undertrykker støj og 
distraktioner.

Hver bordmikrofon har fire retningsuafhængige 
mikrofoner, der former otte akustiske stråler.
 
Udjævner automatisk høj og lav tale, så alle bliver 
hørt. 

Valgfri monteringsbeslag til bordmikrofonen skjuler 
kabler og fjerner rod på bordet. 

Tilføj yderligere bordmikrofoner (op til 7 i alt) for at 
øge dækningen og have knapper til at slå lyden fra 
inden for rækkevidde.

Alle teams, alle skærme. Gør det 
muligt for teams at lave professionelle 
præsentationer, uanset hvor de er, med 
klassens bedste præsentationsstyring og 
funktioner, som fungerer på alle skærme.  

Fremhæv, forstør eller peg på fokusområder med en 
digital laser.1 

Fungerer på enhver digital skærm – computerskærme, 
smartboards, lokaler med flere skærme – selv ved 
skærmdeling under videomøder. 

Plug and Play på Windows® eller Mac, tilslut via 
USB-modtager ellerBluetooth® – præsenter fra 
værtscomputer som tillader USB-adgang. 

Oplad i 1 minut og præsenter i 3 timer. Oplad i  
60 minutter og brug den i optil 3 måneder.2

 
1 Aktiveres i Logitech Presentation-appen.
2 Batterilevetiden kan variere afhængigt af brug.
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Løsninger til videosamarbejde i høj kvalitet til dig og dit team, som sender og modtager 
videoopkald direkte fra skrivebordet. Med et specialbygget webkamera og et støjreducerende 

headset sikres optimal video- og lydkvalitet, hvilket er ideelt i åbne og støjende kontorlandskaber. 

SÆT TIL SAMARBEJDE FOR ENKELTPERSONER
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VED SKRIVEBORDET/SÆT TIL SAMARBEJDE FOR ENKELTPERSONER

ZONE WIRED-
HEADSET

C925e BUSINESS 
WEBCAM  

Når fokus er vigtigt. Zone Wired er et USB-
headset, der er designet til travle, åbne 
kontorer, og som sikrer førsteklasses lyd og 
pålidelig opkaldskvalitet uden al støjen.
 
40 mm højtalerenheder giver en fantastisk lyd i 
videoopkald, og når du hører musik – med en fyldig bas, 
skarpe høje frekvenser og utroligt lav forvrængning. 

Støjreducerende teknologi med to mikrofoner isolerer 
din stemme og undertrykker generende baggrundslyde, 
så du får en uovertruffen, klar lyd. 

Let vægt og komfortabel pasform, der er behagelig hele 
dagen, samt intuitive kontrolknapper på ledningen, der 
aldrig bliver filtret sammen. 

Til erhvervsbrug – Kompatibelt med populære 
opkaldssystemer som Microsoft® Teams, Skype for 
Business og Google Voice.1

Et webkamera, der sætter dagsordenen.  
Plug and Play HD-video for en bedre 
samarbejdsoplevelse ansigt til ansigt fra 
næsten enhver computer.  
 
Full 1080p HD-video + 30 billeder pr. sekund giver 
naturtro klarhed til videomøder. 

78 graders diagonalt synsfelt indrammer dig perfekt i 
hvert eneste videomøde. 
 
RightLight™ 2-teknologi og autofokus justerer 
automatisk, så du får skarp video ved svag belysning og 
flere afstande. 

H.264-kodning frigør pc-båndbredde ved at behandle 
video i selve webkameraet og sikrer derved en jævn 
videokvalitet under opkaldet.

 
 
1 Se  logitech.com/da-dk/product/usb-headset-wired for certificering og kompatibilitet.
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Løsninger til videosamarbejde i ultrahøj kvalitet til medlemmer af dit team, der har brug for at fremstå professionelle  
og lyde fantastisk. Sættet kombinerer vores mest avancerede webkamera, der leverer spektakulær 4K-video,  

og et støjreducerende Bluetooth®-headset designet til åbne kontorlandskaber.

PRO-SÆT TIL SAMARBEJDE 
FOR ENKELTPERSONER 
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ZONE WIRELESS  
PLUS-HEADSET

BRIO 4K  
PRO WEBCAM

Designet til fokus. Bluetooth®-headset 
holder teams fokuseret, uanset hvilket 
miljø de befinder sig i, med exceptionel lyd, 
intuitive indstillinger og støjreduktion.  
 
Unifying- og lydmodtager giver en trådløs rækkevidde 
på op til 10 meter til mus og tastatur og op til 30 meter 
til headset.  

Støjreducerende mikrofon og aktiv støjreducering 
mindsker den omgivende støj, så teams kan høre og 
blive hørt.  

Intuitive og enkle indstillinger, drejelig mikrofonarm der 
slår lyden fra samt aktiv støjreduktion og trådløs Qi-
opladning. 

Opretter forbindelse til både computer og smartphone 
samtidig, så du nemt og hurtigt kan skifte mellem dem. 
 
Certificeret og kompatibel med populære 
erhvervsprogrammer.1

Vores teknologisk mest avancerede 
webkamera. Førsteklasses 4K-kamera med 
ultrahøj opløsning og med avancerede 
funktioner leverer video i professionel 
kvalitet i ethvert miljø.  
 
Flere opløsninger, herunder 4K (Ultra HD) @ 30 fps, 
1080p (Full HD) @ 30 eller 60 fps der giver en utrolig 
klar, jævn og detaljeret video. 

RightLight™ 3 og HDR (high dynamic range) får 
brugerne til at se fantastiske ud i enhver belysning. 

Understøtter ansigtsgenkendelse til avanceret 
sikkerhed med Windows Hello™ eller anden software til 
ansigtsgenkendelse. 
 
3 indstillinger for synsfelt til det perfekte videobillede2  
+ 5x digital zoom så du kan komme tættere på. 
 
Certificeret og kompatibel med populære 
erhvervsprogrammer.3 

1 Se logitech.com/da-dk/product/bluetooth-headset-zone-wireless for certificering og kompatibilitet.
2 Kræver at du downloader og installerer softwaren. 
3 Se logitech.com/da-dk/product/brio for certificering og kompatibilitet.
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Førsteklasses løsninger til samarbejde og præsentationer til den øverste ledelse. Samarbejd 
med hvem som helst hvor som helst med elegant designet brugervenlig videosamarbejde, 

fjernbetjening til præsentationer og trådløse opladningsværktøjer til travle ledere. 

EXECUTIVE-PAKKE TIL SAMARBEJDE 
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VED SKRIVEBORDET/ EXECUTIVE-PAKKE TIL SAMARBEJDE

Problemfri videomøder.  
Et forudkonfigureret system til små 
lokaler, hvor ledere hurtigt kan starte 
og køre video i høj kvalitet via en 
touchskærm.  
 
Touchcontrolleren Tap har et slankt design, stille 
betjening og en bevægelsessensor, så den altid 
er klar. Responsiv 10,1” touchskærm sikrer nem 
betjening.  

Meetup med alt-i-et-mødekamera med 4K Ultra 
HD-kamera, 5X zoom, ekstra bredt synsfelt, 
integreret lyd – store funktioner i et lille kompakt 
design.  

Leveres sammen med en mødelokalecomputer, som 
er godkendt og/eller certificeret til Google Meet 
Rooms, Microsoft Teams Rooms eller Zoom Rooms.

Præsenter med overbevisning på enhver 
skærm. Til overbevisende præsentationer 
med det bedste præsentationsværktøj. 
Brug et digitalt pegesystem, der fungerer 
på enhver skærm.  
 
Fremhæv, forstør eller peg på fokusområder med en 
digital laser.1  

 
Fungerer på enhver digital skærm – computerskærme, 
smartboards, lokaler med flere skærme – selv ved 
skærmdeling under videomøder. 

Plug and Play på Windows® eller Mac, tilslut via 
USB-modtager ellerBluetooth® – præsenter fra 
værtscomputer som tillader USB-adgang. 

Oplad i 1 minut og præsenter i 3 timer. Oplad i 60 
minutter og brug den i optil 3 måneder.2

Brug den, mens den lader op. Ledelsen 
kan uden problemer multitaske med 
en trådløs oplader, som holder mobilen 
oprejst så skærmen kan ses. 
 
Pålidelig trådløs opladning til Apple iPhone3, 
Samsung Galaxy, Google Pixel™ m.fl. Fungerer 
sammen med etuier på 3 mm4 eller tyndere. 
 
Hurtig opladning til Qi-kompatible Apple-3 og 
Samsung-mobiler. 

Qi-certificeret for at sikre en pålidelig og effektiv 
opladning. 

Indbygget sikkerhedsmekanisme, som bl.a. 
registrerer fremmede objekter og beskytter mod 
overophedning eller overopladning. 

SPOTLIGHT-
FJERNBETJENING TIL 
PRÆSENTATIONER

POWERED-HOLDER  
TIL TRÅDLØS  
OPLADNING

LØSNING TIL  
SMÅ LOKALER

 

1 Aktiveres i Logitech Presentation-appen.
2 Batterilevetiden kan variere afhængigt af brug.

3 iPhone 8 og nyere understøtter trådløs opladning. 
4 Ikke kompatibel med etuier med metaldele, magneter, håndtag, stativer og kreditkort.
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Nu om dage arbejder flere og flere eksternt. Når 
dine medarbejdere bruger mere tid på at arbejde 
hjemme eller på farten – så har de brug for 
værktøjer til at kunne samarbejde og være lige så 
produktive, som når de er på kontoret Og eftersom 
alle medarbejdere og arbejdspladser er forskellige, 
kræves der skræddersyede løsninger til deres behov.

Løsninger til at arbejde eksternt omfatter innovative 
værktøjer, der er trådløse, nemme at tilslutte 
og intuitive at bruge. Fra avancerede produkter 
til computeren, der giver de samme muligheder 
hjemme som på kontoret, til letvægtsløsninger der 
øger mulighederne med en bærbar computer eller 
en tablet for brugere på farten. 

Vær tilsluttet og produktiv overalt. 
En klar succes for firmaet.

PRODUKTIVITET 
OG SAMARBEJDE
HVOR SOM HELST.
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Hvad skal der til  
for at arbejde eksternt.

Nem at bruge. Deres intuitive design gør vores værktøjer 
helt problemfrie at sætte op og intuitive at bruge. Hvilket 
betyder mindre behov for hjælp og større produktivitet.

Kompatibel med det meste. Fra computere til tablets og 
smartphones – vores værktøjer fungerer med stort set alle 
enheder, virksomhedsapps og operativsystemer. Brugerne 
skal bare tilslutte og begynde at arbejde.

Trådløs frihed. De fleste værktøjer til at arbejde eksternt er 
helt trådløse, så brugerne får fleksibiliteten og friheden ved 
en pålidelig ledningsfri forbindelse med minimalt kabelrod.

Smart strømstyring. Avanceret strømstyring betyder, 
at alle enheder får strøm til at kunne klar sig i længere 
tid, mens nogle kan klare sig i op til 36 månder uden 
batteriskift.

Bygget til at holde. Designet og udviklet til hård, daglig 
brug ved skrivebordet eller på farten – og grundigt testet og 
afprøvet i marken – vores produkter er bygget til at kunne 
klare, at du taber dem, spilder på dem osv. 

Ergonomibevidst. Pakker til eksternt arbejde omfatter 
ergonomiske mus og tastaturer designet til at fremme 
komfort og naturlig stilling uden at gå på kompromis med 
så meget som en pixel i ydeevne.
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Computerudstyr til fleksarbejdere, der ofte arbejder hjemme. Designet så de kan få forbindelse og 
hurtigt udføre opgaver lige så effektivt som på kontoret. Det meste udstyr er trådløst og velkendt, 

så det er nemt at fastholde høj produktivitet og samarbejde via video.

DEN ESSENTIELLE PAKKE 
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MK540 ADVANCED 
WIRELESS COMBO

C925e BUSINESS 
WEBCAM 

ZONE WIRELESS  
PLUS-HEADSET

Designet så du kan få mere fra hånden.  
Trådløs plug and play mus + tastatur 
i fuld størrelse – en populær duo der 
er komfortabel og nem at bruge for 
produktive brugere.  
 
10 m trådløs frihed med en Unifying™ USB-modtager 
via krypteret forbindelse. 

Mus til både højre og venstre hånd + avanceret 
registrering. 

Velkendt form, integreret håndledsstøtte og 
justerbare vipning med 4° og 8°. 

Kvalitetstestet og spilafvisende over for op til 60 ml 
væske uden påvirkning af tryk på taster.

Et webkamera, der sætter dagsordenen.  
Plug and Play HD-video for en bedre 
samarbejdsoplevelse ansigt til ansigt fra 
næsten enhver computer.  
 
Full 1080p HD-video + 30 billeder pr. sekund giver 
naturtro klarhed til videomøder. 

78 graders diagonalt synsfelt indrammer dig perfekt i 
hvert eneste videomøde. 

RightLight™ 2-teknologi og autofokus justerer 
automatisk, så du får skarp video ved svag belysning 
og flere afstande. 

H.264-kodning frigør pc-båndbredde ved at behandle 
video i selve webkameraet og sikrer derved en jævn 
videokvalitet under opkaldet.

Designet til fokus. Bluetooth®-headset 
holder teams fokuseret, uanset hvilket 
miljø de befinder sig i, med exceptionel lyd, 
intuitive indstillinger og støjreduktion.  

 
Unifying- og lydmodtager giver en trådløs rækkevidde 
på op til 10 meter til mus og tastatur og op til 30 meter 
til headset.  

Støjreducerende mikrofon og aktiv støjreducering 
mindsker den omgivende støj, så teams kan høre og 
blive hørt.  

Intuitive og enkle indstillinger, drejelig mikrofonarm der 
slår lyden fra samt aktiv støjreduktion og trådløs Qi-
opladning. 

Opretter forbindelse til både computer og smartphone 
samtidig, så du nemt og hurtigt kan skifte mellem dem.
 
Certificeret og kompatibel med populære 
erhvervsprogrammer.1

ARBEJD HJEMMEFRA/ ESSENTIAL-PAKKE

1 Se logitech.com/da-dk/product/bluetooth-headset-zone-wireless for certificering og kompatibilitet.
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Førsteklasses præcisionsværktøjer til kreative, kodere, analytikere og andre eksterne power-brugere. 
De er designet til hurtighed, nøjagtighed og avancerede tilpasningsmuligheder, så dine  

superdygtige eksterne medarbejdere kan fokusere på at yde det optimale.

PRECISION-PAKKE
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ARBEJD HJEMMEFRA/ PRECISION-PAKKE

MX ANYWHERE 2S 
WIRELESS MOUSE

MX KEYS ADVANCED 
WIRELESS KEYBOARD

BRIO 4K  
PRO WEBCAM

ZONE WIRELESS  
PLUS-HEADSET

Fuldt udstyret og bærbar. Musens 
kompakte design giver uovertruffen 
kontrol, registrering og ydeevne – på 
skrivebordet eller på farten.  
 
4,000 DPI Darkfield™ ultrapræcis registrering – 
fungerer over alt, selv på glas.1 

Genopladelig uden nedetid + en hel dags brug 
ved 3 minutters opladning.2 

Kompatibel med Windows®, macOS, Linux®, 
iOS, iPadOS + opret binding til op til 3 
bærbare, tablets, smartphones, og brug 
derefter Easy-Switch™ til at skifte mellem 
dem. 

Ultrahurtig eller pixelperfekt præcision. 
 
Alternativ mulighed med mus i fuld størrelse 
tilgængelig

+
+

Bygget til kreativitet.  
Det avancerede tastatur til flere 
enheder er designet, så kodere kan 
blive ved med at kode og kreative kan 
kreere – hurtigere, nemmere og mere 
præcist – hvor som helst. 
 
Solid, stabil, komfortabel og holdt sammen af én 
enkelt metalplade. 

Reduceret støj med Perfect Stroke-taster.  

Opret binding til op til tre enheder via én Unifying-
modtager, og skift mellem dem – fungerer på 
systemer med Windows®, macOS, Linux®, iOS og 
Android™. 

Smart belysning tilpasses til lysforholdene og 
slukker, når tastaturet ikke bruges. 

Mulighed med kompakt tastatur tilgængelig

Vores teknologisk mest avancerede 
webkamera. Førsteklasses 4K-kamera 
med ultrahøj opløsning og med 
avancerede funktioner leverer video i 
professionel kvalitet i ethvert miljø.  
 
Flere opløsninger, herunder 4K (Ultra HD) @ 30 
fps, 1080p (Full HD) @ 30 eller 60 fps der giver 
en utrolig klar, jævn og detaljeret video. 

RightLight™ 3 og HDR (high dynamic range) 
får brugerne til at se fantastiske ud i enhver 
belysning. 

Understøtter ansigtsgenkendelse til avanceret 
sikkerhed med Windows Hello™ eller anden 
software til ansigtsgenkendelse. 

3 indstillinger for synsfelt til det perfekte 
videobillede3 + 5x digital zoom så du kan komme 
tættere på.  
 
Certificeret og kompatibel med populære 
erhvervsprogrammer.4 

Designet til fokus.  
Bluetooth®-headset holder teams 
fokuseret, uanset hvilket miljø de 
befinder sig i, med exceptionel 
lyd, intuitive indstillinger og 
støjreduktion.  
 
Unifying- og lydmodtager giver en trådløs 
rækkevidde på op til 10 meter til mus og 
tastatur og op til 30 meter til headset.  

Støjreducerende mikrofon og aktiv 
støjreducering mindsker den omgivende støj, 
så teams kan høre og blive hørt.  

Intuitive og enkle indstillinger, drejelig 
mikrofonarm der slår lyden fra samt aktiv 
støjreduktion og trådløs Qi-opladning. 
 
Opretter forbindelse til både computer og 
smartphone samtidig, så du nemt og hurtigt 
kan skifte mellem dem. 
 
Certificeret og kompatibel med populære 
erhvervsprogrammer.5  

1 4 mm minimum glastykkelse.
2 Based on a 8-hour daily office use. Batterilevetiden kan variere, afhængigt af hvordan produktet bruges.
3 Kræver at du downloader og installerer softwaren.

 

4 Se logitech.com/da-dk/product/brio for certificering og kompatibilitet. 
5 Se logitech.com/product/bluetooth-headset-zone-wireless for certificering og kompatibilitet.
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ARBEJD HJEMMEFRA/PRECISION-PAKKE  

MX MASTER 3 MUS K780 MULTI-DEVICE 
WIRELESS KEYBOARD

Fuld størrelse Fuld præstation.  
En mus i fuld størrelse med form, som er 
perfekt til større hænder. Udviklet til at 
kunne præstere overalt. 
 
Håndfladestøtte, nem tilpasning af seks 
brugerdefinerbare knapper til din personlige arbejdsstil1. 
 
Præcis 4,000 DPI Darkfield™-registrering på enhver 
overflade – selv på glas.2 

Hurtig og stille MagSpeed™ elektromagnetisk scrollehjul, 
der kan skifte mellem to tilstande: Ultrahurtig og linje 
for linje.  

Kompatibel med Windows®, macOS, Linux®, iPadOS + 
opret binding til op til 3 bærbare, tablets, smartphones 
og Easy-Switch™ så mellem dem.

Gamingmus og -tastatur 
 
Nogle brugere kan med fordel 
bruge en større mus i fuld 
størrelse eller et mere kompakt 
tastatur. Vi anbefaler disse 
muligheder i Precision-pakken.

Komplet funktionalitet. Mindre størrelse.  
Et tastatur med numerisk tastatur – 10 % 
smallere end MX Keys så muligvis bedre til 
personer med mindre skulderbredde. 
 
Stille og flydende tastning på store konkave taster med 
tastesystemet Logitech PerfectStroke™.

Kompatibel med Windows®, macOS, iOS, Chrome OS™,  
Android™ og registrerer automatisk, hvad det er sluttet 
til og mapper derefter taster og funktioner3. 

Praktisk numerisk tastatur, genvejstaster, integreret 
holder til mobilenhed. 

24 måneders batterilevetid4 med automatisk dvale, til/
fra-knap og en batteriindikator.

 
1 Kræver Logitech Options-software.
2 4 mm minimum glastykkelse.

3 Enheder med USB-port eller Bluetooth® Smart-forbindelse der understøtter eksternt tastatur (HID-profil). 
4 Beregningen af batterilevetiden er baseret på 2 millioner tasteanslag pr. år i et kontormiljø. Brugeroplevelsen kan variere.
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Ergonomiske enheder til brugere, der ønsker større komfort og mindre ømhed. Pakken omfatter en række 
forskellige ergonomiske produkter, som fremmer en naturlig stilling og god komfort for brugere med 

forskellige behov – samt præcis registrering og skrivning, så produktiviteten ikke går ned.

ERGONOMISK PAKKE 
 

FORHINDRER ØMHED OG SMERTE
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ARBEJD HJEMMEFRA/ERGONOMISK PAKKE

ERGO K860 
ERGONOMISK 
OPDELT TASTATUR

MX VERTICAL – 
AVANCERET 
ERGONOMISK MUS

K380 MULTI-DEVICE 
BLUETOOTH®-
TASTATUR

MX ERGO WIRELESS 
TRACKBALL MOUSE

Skriv naturligt med mindre 
belastning. Giver en mere afslappet 
og naturlig skrivestilling med 
påviselige ergonomiske fordele, 
så dit team kan fokusere på at 
arbejde.  
 
Den opdelte, buede form reducerer 
muskelaktiviteten med 21 % i den øverste 
trapezmuskel1 + medfølgende håndledsstøtte 
giver 54 % mere  håndledsstøtte, 25 % mindre 
bøjning af håndled.1 

Designet, udviklet og testet ud fra kriterier 
opstillet af førende ergoterapeuter. 

Optimale taster til præcis skrivning og 
reduceret støj. 

Spildsikkert, faldsikkert op til 50 cm, testet til 
at kunne klare 10 millioner tastetryk.

Komfort lige ved hånden  
Tastatur, som kun optager lidt plads, 
og hvor brugerne kan placere musen 
inden for nem rækkevidde for bedre 
kropsholdning og større komfort. 
 
Stille og velkendt tasteoplevelse som på en 
bærbar computer med et slankt, trådløst 
letvægtstastatur.

Tastatur til flere styresystemer og flere enheder 
giver brugerne fleksibilitet til at arbejde 
komfortabelt og produktivt hvor som helst på 
enhver skærm.

Opretter forbindelse til alle Bluetooth®-
baserede trådløse enheder, som understøtter 
et eksternt tastatur – Windows®, Mac, Chrome 
OS™, Android™, iOS.

2 års batterilevetid5 + standarder for høj 
kvalitet og pålidelighed.6

Brugertestet. Godkendt af 
ergoterapeuter. Præcisionsmus 
designet til at reducere trykket 
på håndleddet og belastning af 
underarmen, så dit team får endnu 
højere komfort.  
 
Naturlig håndtryksposition reducerer 
muskelaktiviteten med 10 %2 uden tab af 
ydeevne. 

4000 DPI hvilket giver 4 gange kortere 
håndbevægelser.3 

Knapper der kan tilpasses, programspecifikke 
funktioner4  og justerbar markørhastighed. 

Faldsikker op til 90 cm og testet til at kunne 
klare 10 millioner klik.

Standarden inden for komfort og 
præcision. En ergonomisk designet 
trackball-mus, der et komfortabelt 
alternativ til trackpads og mus, 
og som giver en exceptionel 
brugeroplevelse.  
 
Reducerer belastning af håndled og hånd med 
20 %.7 0-20° justerbar vinkel.

Avanceret registrering med præcisionstilstand  
+ scrollehjul og midterknap.

Faldsikker op til 90 cm og testet til at kunne 
klare 10 millioner klik.

Stort set ingen nedetid – batteriet holder op til 
4 måneder på en fuld opladning + en hel dag 
efter opladning i ét minut.8

1 Sammenlignet med et traditionelt Logitech-tastatur uden håndledsstøtte.
2 Sammenlignet med en traditionel ikke-vertikal mus.
3 Sammenlignet med en traditionel mus med en sensor på 1000 DPI.

4 Kræver Logitech Options-software.
5 Beregningen af batterilevetiden er baseret på ca. 2 millioner tasteanslag om året i et kontormiljø. Brugeroplevelsen kan variere.
6 Baseret på uafhængige salgsdata fra større markeder i enheder (april 2019–april 2020), kun detailkanal: CA, CN, FR, DE, ID, KR, RU, SE, TW, TR, UK, US. 

 
7 Sammenlignet med en almindelig mus.
8 Batterilevetiden kan variere afhængigt af hvordan trackballen bruges.
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Holdbare og lette enheder til medlemmer af dit team, som bruger en iPad til at arbejde på, 
når de er på farten. Opret blot binding til et headset, en pen, en præsentationsenhed  

og en mus via Bluetooth® og omdan din iPad til en mobil arbejdscomputer. 

iPad-PAKKE 
 

TIL MOBILE iPadBRUGERE  
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iPad-
TASTATURETUIER

LOGITECH PEBBLE  
M350 WIRELESS MOUSE

ZONE WIRELESS-
HEADSET

Omdan din iPad til en produktivitetsmaskine. 
En portefølje af førsteklasses tastaturetuier, 
der kan omdanne enhver iPad til en bærbar 
computer med et enkelt klik, så brugere kan 
arbejde når som helst og hvor som helst. 
 
Et førsteklasses tastatur med bagbelyste taster med god 
afstand og en fuld række iOS-genvejstaster, der giver en 
skriveoplevelse som på en bærbar computer – bygget til at 
holde og til præcis skrivning. 

Op til 4 fleksible tilstande til at skrive, se, tegne og læse. 
Fjern nemt tastaturet for at se og tegne. 

Beskyttelsen for, bag og i hjørnerne er lavet af holdbare 
materialer, der beskytter din iPad mod slag, skrammer og 
spildte væsker – bygget til at kunne klare dagligdagen. 

Enkel opsætning og lang batterilevetid.   

Moderne, slank og stille. Denne bærbare mus 
er ideel til at have med på farten.  Optisk 
registrering med høj præcision og et bredt 
scrollehjul af gummi er optimalt for brugere, 
der konstant er på farten.  
 
Optisk registrering med høj præcision og et bredt scrollehjul 
af gummi. 

90 % støjreducerede1 klik og ultrastille scrolning.  

To tilslutningsmuligheder via Bluetooth® trådløs teknologi 
eller den medfølgende 2,4GHz USB-modtager. 

Få strøm til op til 18 måneder med et enkelt AA-batteri.2

ON-THE-GO/iPad-PAKKE

1 Sammenligning af lydniveau mellem Logitech Pebble M350 og Logitech M170. Målt af et uafhængigt laboratorium.
2 Batterilevetiden kan variere afhængigt af hvordan trackballen bruges.
3 Se logitech.com/da-dk/product/bluetooth-headset-zone-wireless for certificering og kompatibilitet.

Designet til fokus. Bluetooth®-headset med 
aktiv støjreduktion og exceptionel lyd gør det 
muligt for medarbejderne at fokusere – uanset 
hvor de er.
 
Støjreducerende mikrofon og aktiv støjreducering reducerer 
den omgivende støj og isolerer brugerens stemme, så teams 
kan høre og blive hørt.  

Enkle, intuitive indstillinger inkluderer at man kan dreje 
mikrofonarmen for at slå lyden fra samt aktiv støjreduktion 
og trådløs Qi-opladning. 
 
Certificeret og kompatibel med de erhvervsprogrammer, 
som du bruger hver dag.3 

Opretter forbindelse til både computer og smartphone 
samtidig – så du nemt og hurtigt kan skifte mellem dem. 
Administrer lydindstillinger med vores Logi Tune-app. 
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ON-THE-GO/iPad-PAKKE

 

1 Kun tilgængelig ved installation af software på Mac og pc. Kræves ved installation af Logitech Presentation-software. (kun kompatibel med Windows® 7 eller nyere/macOS X 10.12 eller nyere.)

LOGITECH CRAYON 
DIGITAL PENCIL TIL iPad  

R500-
LASERFJERNBETJENING 
TIL PRÆSENTATIONER

Gør mere digitalt.  En avanceret digital pen giver 
brugerne dynamiske muligheder for at interagere 
med deres iPad og forenkling af opgaver som at 
tage håndskrevne noter, underskrive dokumenter 
og kommentere PDF-filer. 
 
Med Apple Pencil-teknologi får brugerne adgang til hundredvis 
af understøttede apps. 

Med pixelpræcision, ingen forsinkelse og en teknologi til 
håndfladeafvisning kan brugerne skrive og tegne helt naturligt 
uden at gå på kompromis. 

Binding ikke nødvendig – tænd blot og få forbindelse til din iPad 
med det samme, så du kan komme i gang med arbejdet. 

Den solide konstruktion holder til fald fra op til 1,2 m. Unikt flat 
design forhindrer, at det ruller. 

Glidende, professionelle præsentationer.  
En enkel, pålidelig og problemfri fjernbetjening 
så brugere kan holde mere professionelle 
præsentationer. 
 
Rød laserpegepind hjælper med at holde møder på sporet. 

Med det enkle design med tre knapper kan alle navigere mellem 
dias i præsentationen helt intuitivt – og batteriet holder i 
halvandet år. 

Opret forbindelse med det samme via USB-modtageren eller 
Bluetooth®. Plug and Play på Windows®, macOS og kompatibel 
med alle populære præsentationsapps – der kræves ingen 
software eller drivere. Kræver ikke software eller driver.

Med Logitech Presentation-appen kan brugerne tilpasse 
knapfunktioner, holde øje med batterilevetiden og sætte en 
timer på skærmen.1
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Bærbare avancerede produktivitetsværktøjer til medlemmerne af dit team, som ofte arbejder eksternt med en 
bærbar computer. En mus, som kan tilpasses, et avanceret digitalt pegeredskab og et støjreducerende headset 

sætter dine teams i stand til at fokusere, uanset om de arbejder på kontoret eller et hotelværelse.

LAPTOP-PAKKE

LOGITECH TIL ERHVERVSBRUG – LØSNINGER TIL AT ARBEJDE EKSTERNT 45



ON-THE-GO / BÆRBAR-PAKKE

MX ANYWHERE 2S 
WIRELESS MOUSE

ZONE WIRELESS-
HEADSET

SPOTLIGHT-
FJERNBETJENING TIL 
PRÆSENTATIONER

Fuldt udstyret og bærbar.  
Musens kompakte design giver 
uovertruffen komfort, registrering og 
ydeevne – på skrivebordet eller på farten.  
 
4,000 DPI Darkfield™ ultrapræcis registrering – 
fungerer over alt, selv på glas.1 

Genopladelig uden nedetid + en hel dags brug ved 3 
minutters opladning.2  

Kompatibel med Windows®, macOS, Linux®, iOS, 
iPadOS  + opret binding til op til 3 bærbare, tablets, 
smartphones, og brug derefter Easy-Switch™ til at 
skifte mellem dem. 

Ultrahurtig eller pixelperfekt præcision.

Designet til fokus. Bluetooth®-headset 
med aktiv støjreduktion og fantastisk lyd 
gør det muligt for brugerne at fokusere – 
hvor som helst. 
 
Støjreduktion og udelukkelse af omgivende støj og 
isolering af brugerens stemme, så teams kan høre 
og blive hørt.  

Enkle, intuitive indstillinger inkluderer at man kan 
dreje mikrofonarmen for at slå lyden fra samt aktiv 
støjreduktion og trådløs Qi-opladning.  

Certificeret og kompatibel med de 
erhvervsprogrammer, som du bruger hver dag.3

Opretter forbindelse til både computer og 
smartphone samtidig – så du nemt og hurtigt kan 
skifte mellem dem. Administrer lydindstillinger med 
vores Logi Tune-app. 

Alle teams, alle skærme.  
Gør det muligt for teams at lave 
professionelle præsentationer, uanset 
hvor de er, med klassens bedste 
præsentationsstyring og funktioner, som 
fungerer på alle skærme.  

Fremhæv, forstør eller peg på fokusområder med en 
digital laser.4 

Fungerer på enhver digital skærm – 
computerskærme, smartboards, lokaler med flere 
skærme – selv ved skærmdeling under videomøder. 

Plug and Play på Windows® eller Mac, tilslut via 
USB-modtager ellerBluetooth® – præsenter fra 
værtscomputer som tillader USB-adgang. 

Oplad i 1 minut og præsenter i 3 timer. Oplad i 60 
minutter og brug den i optil 3 måneder.5

1 4 mm minimum glastykkelse.
2 Based on a 8-hour daily office use. Batterilevetiden kan variere, afhængigt af hvordan produktet bruges.
3 Se logitech.com/da-dk/product/bluetooth-headset-zone-wireless for certificering og kompatibilitet.

4 Aktiveres i Logitech Presentation-appen.
5 Batterilevetiden kan variere afhængigt af brug.
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Slanke og bærbare værktøjer til medlemmer af dit team, der foretrækker at arbejde på 
deres smartphones, når de er på farten. Et ultratyndt, ultralet selvstændigt tastatur og et 

støjreducerende headset omdanner enhver smartphone til en multi-tasking-maskine. 

SMARTPHONE-PAKKE
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ON-THE-GO/ SMARTPHONE-PAKKE

LOGITECH  
KEYS-TO-GO

ZONE WIRELESS-
HEADSET

Arbejd på enhver smartphone, over 
alt. Dette bærbare, ultratynde, trådløse 
Bluetooth®-tastatur omdanner brugerens 
smartphone til en arbejdscomputer – så dit 
team kan arbejde over alt.  
 
6,4 mm tyk, 24 cm lang og fleksibel – så brugerne nemt 
kan have det i tasken, rygsækken eller sammen med 
bøgerne. 

En blød belægning forsegler tasterne og beskytter dem 
mod snavs og spildte væsker og beskytter samtidig 
tastaturet mod stød og ridser. 

Genopladeligt batteri med strøm til 3 måneders1 skrivning 
uden genopladning – plus en batteriindikator fortæller, 
hvornår batteriet er ved at løbe tør (USB-kabel inkluderet).  

Aftagelig holder sørger for at brugerens smartphone med 
enten iOS eller Android™ står ret op i en læsevenlig position 
og dermed bliver en arbejdscomputer med et enkelt klik.

Designet til fokus. Bluetooth®-headset med 
aktiv støjreduktion og fantastisk lyd gør det 
muligt for brugerne at fokusere – hvor som 
helst. 
 
Støjreduktion og udelukkelse af omgivende støj og 
isolering af brugerens stemme, så teams kan høre og 
blive hørt.  

Enkle, intuitive indstillinger inkluderer at man kan 
dreje mikrofonarmen for at slå lyden fra samt aktiv 
støjreduktion og trådløs Qi-opladning.  

Certificeret og kompatibel med de erhvervsprogrammer, 
som du bruger hver dag.2  

 
Opretter forbindelse til både computer og smartphone 
samtidig – så du nemt og hurtigt kan skifte mellem dem. 
Administrer lydindstillinger med vores Logi Tune-app.

 
1 Baseret på 2 timers brug dagligt.
2 Se logitech.com/da-dk/product/bluetooth-headset-zone-wireless for certificering og kompatibilitet.
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VÆRKTØJER TIL AT 
HAVE DET BEDRE 
TIL TEAMS DER 
PERFORMER BEDRE

Digitale arbejdere bruger mere tid end nogensinde på at 
udføre gentagelsesprocesser, der kan øge belastningen 
af musklerne og resultere i skader og generelt nedsætte 
produktiviteten. Med større opmærksomhed på 
den digitale sundhed ønsker flere og flere brugere 
ergonomiske værktøjer til at afhjælpe disse gener.

Produkterne i vores Ergo-serie gør dette og meget mere. 
De er designet af førende ergoterapeuter og testet i 
vores ergonomilaboratorie og det er videnskabeligt 
bevist, at de reducerer muskelaktiviteten og forbedrer 
den generelle holdning og komfort. Og uden at det går 
så meget som én eneste pixel ud over ydeevnen.

Succes inden for ydeevne og digital sundhed. 
Er en succes for alle.
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Ydeevne og ergonomi
Naturlig ergonomisk stilling. Produkterne i Ergo-serien 
placerer hænder, håndled og underarme i en mere 
naturlig stilling, så overkroppen slapper af og ubehag 
forsvinder.

Reducerer beviseligt muskelaktiviteten. En mere naturlig 
stilling giver en mærkbar reduktion i muskeaktivitet. 
Dine brugere kan arbejde produktivt, samtidig med at de 
væsentligste muskler beslastes mindre.

En videnskabelig tilgang. I vores særlige Ergo-laboratorie 
kan vi udvikle prototyper, teste og afprøve utallige 
designmuligheder – så vi får en videnskabeligt bevist 
optimal ergonomisk form. 

Øget komfort. Dokumenteret ydeevne. Produkterne 
i vores Ergo-serie er nemme at anvende uden tab af 
skrivehastighed eller pegepræcision.  

Ergonomiske brugere skifter aldrig tilbage. 9 ud af 
10 brugere som begynder at bruge ergonomiske mus 
og tastaturer vender aldrig tilbage til konventionelle 
enheder.1

 

1 Logitech 2019 Decision Maker and End User Proprietary Quantitative Research
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ERGO K860 
ERGONOMISK OPDELT 
TASTATUR
Skriv naturligt med mindre belastning.  
Giver en mere afslappet og naturlig 
skrivestilling med påviselige ergonomiske 
fordele, så dit team kan fokusere på at 
arbejde.  
 
Den opdelte, buede form reducerer muskelaktiviteten 
med 21 % i den øverste trapezmuskel1 + medfølgende 
håndledsstøtte giver 54 % mere  håndledsstøtte, 25 % 
mindre bøjning af håndled.1 

Designet, udviklet og testet ud fra kriterier opstillet af 
førende ergoterapeuter. 

Optimale taster til præcis skrivning og reduceret støj. 

Spildsikkert, faldsikkert op til 50 cm, testet til at kunne 
klare 10 millioner tastetryk.

MX VERTICAL – 
AVANCERET 
ERGONOMISK MUS
Brugertestet. Godkendt af ergoterapeuter. 
Præcisionsmus designet til at reducere trykket 
på håndleddet og belastning af underarmen, 
så dit team får endnu højere komfort.  
 
Naturlig håndtryksposition reducerer muskelaktiviteten 
med 10 %2 uden tab af ydeevne. 

4000 DPI hvilket giver 4 gange kortere håndbevægelser.3

 
Knapper der kan tilpasses, programspecifikke funktioner4 
og justerbar markørhastighed. 
 
Faldsikker op til 90 cm og testet til at kunne klare 10 
millioner klik.

PRODUKTER TIL AT ARBEJDE SUNDERE

1 Sammenlignet med et traditionelt Logitech-tastatur uden håndledsstøtte.
2 Sammenlignet med en traditionel ikke-vertikal mus.

3 Sammenlignet med en traditionel mus med en sensor på 1000 DPI.
4 Kræver Logitech Options-software.
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K380 MULTI-DEVICE 
BLUETOOTH®-TASTATUR

Komfort lige ved hånden. Tastatur, som 
kun optager lidt plads, og hvor brugerne kan 
placere musen inden for nem rækkevidde for 
større komfort. 

Den ekstra lille størrelse gør, at musen kan placeres inden 
for nem rækkevidde, så skuldrene holdes i en naturlig 
position. 

Stille og velkendt tasteoplevelse som på en bærbar 
computer med et slankt, trådløst letvægtstastatur. 

Tilsluttes via Bluetooth® til enheder baseret på Windows®, 
Mac, Chrome OS™, Android™, iOS, som understøtter 
et eksternt tastatur – giver mulighed for at arbejde 
komfortabelt og produktivt hvor som helst på enhver 
skærm. 

2 års batterilevetid3 + standarder for høj kvalitet og 
pålidelighed.4

PRODUKTER TIL AT ARBEJDE SUNDERE

1 Sammenlignet med en almindelig mus.
2 Batterilevetiden kan variere afhængigt af hvordan trackballen bruges.
3 Beregningen af batterilevetiden er baseret på ca. 2 millioner tasteanslag om året i et kontormiljø. Brugeroplevelsen kan variere.
4 Baseret på uafhængige salgsdata fra større markeder i enheder (juni '3 – juni '19), kun detailkanal: CA, CN, FR, DE, ID, KR, RU, SE, TW, TR, UK, US.

MX ERGO TRÅDLØS 
TRACKBALL-MUS 

Standarden inden for komfort og præcision.  
En ergonomisk designet trackball-mus, der 
giver en helt exceptionel brugeroplevelse – et 
komfortabelt alternativ til trackpads og mus.  
 
Reducerer belastning af håndled og hånd med 20 %.1 
Justerbar vinkel på 0-20° 

Avanceret registrering med præcisionstilstand + scrollehjul 
og midterknap. 

Faldsikker op til 90 cm og testet til at kunne klare 10 
millioner klik. 

Stort set ingen nedetid – batteriet holder op til 4 måneder 
på en fuld opladning + en hel dag efter opladning i ét 
minut.2
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At gøre arbejdspladserne eksternt og på kontoret mere 
bruger- og produktivitetsvenlige sker ikke fra den ene dag 
til den anden, og hver enkelt lille succes er vigtig – uanset 
om det er den perfekte pakke til lederen på farten eller 
spritny og bedre optik til dit vigtigste mødelokale. 

Enhver stor succes starter med en lille succes – og Logitech 
gør det nemt at opnå succes på arbejdspladsen ved 
hjælpe af specialbyggede løsninger designet til at opfylde 
de skiftende arbejdspladsbehov. 

Gå til logitech.com/business for at se pakkerne med 
den aktuelle succes til arbejdspladsen.

ØG ARBEJDSGLÆDEN 
MED LOGITECH
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