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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 e�ektivt – 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 
uovertru�en 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.

Brancheførende Videomøder
Uovertru�en 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 ra�nementer helt automatisk for den 
optimale oplevelse. 

Klar til din foretrukne platform. Vores produkter og 
forudkon�gurerede 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 
forudkon�gureret 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.



TIL TEAMS PÅ OP TIL 6

TIL TEAMS PÅ 10-46

LOGITECH TIL ERHVERVSBRUG – LØSNINGER TIL AT ARBEJDE SAMMEN MEETING ROOMS

MeetUp

Spotlight-
fjernbetjening 
til præsentationer

TIL TEAMS PÅ OP TIL 10

Rally-højtaler

Rally

Rally-bordmikrofon

Rally-højtalere

Rally Plus

Rally-bordmikrofoner

LØSNING TIL
SMÅ LOKALER

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.

Tap + 
mødelokalecomputer

LØSNING TIL 
MELLEMSTORE LOKALER

Disse forudkon�gurerede videomødeløsninger kombinerer 
enkelhed med �eksibilitet og sikrer en ideel tilpasning og høj 
ydeevne i mellemstore mødelokaler. 

Tap + 
mødelokalecomputer

LØSNING TIL 
STORE LOKALER

Video i professionel kvalitet og fyldig lyd i hele lokalet, som er 
forudkon�gureret til nem installation og kan udvides til lokaler 
med op til 46 pladser.

Tap + 
mødelokalecomputer
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Zone Wired-headset C925e Business Webcam 

Zone Wireless Plus-headset Brio 4K Pro Webcam

Løsning til små lokaler Spotlight-fjernbetjening 
til præsentationer

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. 

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.

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 opladnings-
værktøjer til travle ledere.   

POWERED-holder 
til trådløs opladning

LAD LOGITECH GIVE DIG DIN NÆSTE ARBEJDSPLADSSUCCES
Enhver stor succes starter med en lille succes – og Logitech gør det nemt at opnå succes ved 
hjælp af specialbyggede løsninger designet til at opfylde dine skiftende arbejdspladsbehov.

Læs mere og download den gratis brochure på logitech.com/business
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SÆT TIL SAMARBEJDE 
FOR ENKELTPERSONER

PRO-SÆT TIL SAMARBEJDE 
FOR ENKELTPERSONER 

EXECUTIVE-PAKKE
TIL SAMARBEJDE


