
ONNISTUNEET RATKAISUT JOKAISELLE TYÖPAIKALLE



Työpaikat ovat muutoksessa. 

Ovatpa työntekijät kotona, tien päällä tai toimistolla, 
työryhmäsi voivat tehdä yhteistyötä missä ja milloin 
tahansa. Lisäksi työ edellyttää eri käyttäjille, 
työtiloihin ja tarkoitusperiin sopivia tehokkaita 
työkaluja.  

Samaan aikaan tietotekniikkaympäristö on 
muuttunut yhä monimutkaisemmaksi. Se luo 
jatkuvasti muuntuvia haasteita muun muassa 
tietoturvalle, yhteyksille, työtilan käytölle ja 
liiketoiminnan jatkuvuudelle. 

Sinun tehtäväsi on varustaa työryhmäsi teknisillä 
ratkaisuilla, joiden avulla he voivat tehdä yhteistyötä 
reaaliajassa, toimia mahdollisimman tehokkaasti 
ja pysyä yhteyksissä liiketoiminnan jatkumisen 
turvaamiseksi – missä hyvänsä he ovatkin. 

TERVETULOA  
JOKAPAIKAN  
TYÖTILAAN
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Tehokkaat tuottavuus- ja 
yhteistyövälineet tiimin jäsenille 
kotona tai kodin ulkopuolella.

Innovatiiviset suorituskykylaitteet 
luoville ammattilaisille – optimoitu 
erilaisia käyttäjätarpeita ja 
työpöytäasetteluja varten. 

Kehittyneet videoviestintätyökalut, 
joiden avulla työryhmät viestivät 
selkeästi niin työpöytiensä ääressä kuin 
kaikenkokoisissa neuvotteluhuoneissakin.

Suorituskykyiset ergonomiatyökalut, 
joiden ansiosta työryhmäsi voivat 
paremmin ja siksi myös työskentelevät 
paremmin. 

Ratkaisut joka 
työtilaan 
 
Innovatiivisten työkalujemme avulla 
työryhmät voivat menestyä kaikkialla. 
Älykkäät oheislaitteemme ja kehittynyt 
videoyhteistyötekniikkamme on suunniteltu 
käyttäjän suorituskykyä ja tietotekniikan 
toimivuutta ajatellen. Niiden ansiosta organisaatiosi 
saa käyttöönsä luotettavat, onnistuneet ratkaisut, 
joiden käyttöönotto on helppoa. 

Menestyksekkäät ratkaisut parantavat työskentelyä 
toimistossa, kotona ja kokoushuoneissa, mikä näkyy 
lopulta myös tuloksessa.

Kaikki siis voittavat.
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YLIVOIMAISEN 
EDULLINEN 
PITKÄLLÄ 
AIKAVÄLILLÄ
Edullisuus pitkällä aikavälillä 
on tärkeää, kun tehdään 
tietotekniikkainvestointeja. 
Logitechin laitteet 
ovat kestävyydessään, 
luotettavuudessaan ja 
kustannustehokkuudessaan 
lyömättömiä. Uraauurtava 
tuotevalikoimamme mahdollistaa 
ennenkokemattoman 
suorituskyvyn ja tuottavuuden, 
jotka tarjoavat lähes ylivoimaisen 
liiketoiminta-arvon.

MAAILMAN-
LAAJUINEN  
KATTAVUUS
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LAAJA  
YHTEENSOPIVUUS
Kaikki Logitechin laitteet 
ovat yhteensopivia johtavien 
yrityskäyttöjärjestelmien 
ja -sovellusten kanssa 
pöytäkoneella, kannettavalla, 
tabletilla ja älypuhelimessa. 
Lisäksi yhteensopivien 
tuotteiden laajan 
valikoimamme ansiosta yleinen 
käyttöönotto sujuu saumatta. 
Määritys käy vaivatta ja 
tukipyynnöt pysyvät minimissä. 

1

Tarvitset kumppanin, 
joka vastaa yrityksesi 
tekniikkastandardeja, 
missä hyvänsä teetkin 
liiketoimintaa. Tuotteemme 
on sertifioitu yli 90 maassa, ja 
tarjoamme maailmanlaajuisen 
saatavuuden sekä 
syvällisen maakohtaisen 
asiantuntemuksen. Voimme 
siten taata luotettavan 
tuotesaatavuuden ja 
laadukkaan tuotetuen ennen 
takuuaikaa ja sen jälkeen.

Miten Logitech® auttaa onnistumaan
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Kuusi syytä, miksi Logitech on täydellinen 
kumppani, kun haluat varmistaa 
tehokkaat ja onnistuneet ratkaisut 
yritykselle, käyttäjille ja IT-osastolle.
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JATKUVA 
TYÖTILOJEN 
UUDISTAMINEN
Panostamme muuttuvien 
työtilojen ja loppukäyttäjien 
haasteiden ratkomiseen. Keksimme 
älykkäitä, ohjelmistopohjaisia 
oheislaitteita ja edistyksellisiä 
videoviestintätyökaluja, 
jotka tuovat työntekijöiden 
suorituskyvyn esille. Työmme 
pohjana on vuosikymmenten 
aikana kerrytetty tieteellinen 
asiantuntemus ihmisten välisestä 
vuorovaikutuksesta.
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KITKATON 
KÄYTTÄJILLE
–JA JOHDOLLE
Luomme työkaluja, jotka 
tuntuvat heti tutuilta 
käyttäjille ja jotka IT-osaston 
on helppo ottaa käyttöön. 
Lisäksi kehitämme palavan 
intohimoisesti helppokäyttöisiä, 
ihmiskeskeisiä laitteistoja 
ja ohjelmistoja, joiden 
omaksuminen käy nopeasti.  
Vaivattoman perehdytyksen ja  
plug-and-play-liitännän ansiosta 
ne helpottavat kaikkien elämää. 

4
MUOTOILUA, 
JOTA KÄYTTÄJÄT 
RAKASTAVAT
Työkalujemme käyttö 
miellyttää niiden tehokkuuden, 
kauniin ulkomuodon ja 
helppokäyttöisyyden vuoksi. Tarkkojen 
suunnitteluprosessien kautta ihmisten 
näkemykset muuttuvat käsissämme 
vetoaviksi tuotteiksi, jotka antavat 
kauniin silauksen jokaiseen työtilaan. 
Tuotteemme ovat voittaneet yli 
250 suunnittelupalkintoa vuoden 
2015 jälkeen. Lisäksi Fast Company 
on nimennyt Logitechin 10 
innovatiivisimman design-yrityksen 
joukkoon vuosina 2018 ja 2020.

Miten Logitech auttaa onnistumaan
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ÄLYKKÄÄMMÄT 
TYÖKALUT. 
PAREMPI 
SUORITUSKYKY.

Nykyajan työpaikka edellyttää työkaluja, jotka antavat 
tiimeille mahdollisuuden työskennellä paremmin kuin 
koskaan. Työpöydät ovat kuitenkin täynnä näyttöjä 
ja eri käyttöympäristöissä toimivia laitteita, jolloin 
yhteyksien muodostaminen ja työtilan optimointi voi 
aiheuttaa päänvaivaa.

Työskentelyä parantavat työkalut vastaavat näihin 
haasteisiin. Valikoimamme, johon kuuluu enimmäkseen 
langattomia ja tarkkoja työkaluja, on suunniteltu 
parantamaan käyttäjien työstä suoriutumista 
ja optimoimaan tilan käyttöä. Lisäksi Logitechin 
ohjelmistot tarjoavat uudenlaisia ominaisuuksia, kuten 
monen laitteen käytön ja sovelluksenhallinnan, jotka 
nostavat tuottavuuden aivan uudelle tasolle.

Tiimien tuottavuuden tehostaminen  
tarkoittaa menestyksekästä työtilaa.
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Vähennä sotkua. Paranna ulkoasua. Logitechin langattomien 
tekniikoiden avulla käyttäjät voivat muodostaa langattoman 
yhteyden kaikkiin laitteisiin vain yhden USB-portin kautta 
ja siten liikkua vapaasti. Samalla työpöydän tila ja porttien 
käyttö on optimaalinen. 

Yhdet oheislaitteet. Laaja yhteensopivuus ja 
ohjelmistovalikoimamme takaavat sen, että saumattomaan 
työskentelyyn useiden tietokoneiden ja näyttöjen välillä 
tarvitaan käyttöjärjestelmästä riippumatta vain yhdet 
oheislaitteet.

Hallitse useita näyttöjä yhdellä laitteella. Easy-Switchin™ 
avulla tietokoneiden, tablettien ja puhelinten välillä voi 
vaihtaa painikkeen painalluksella. Logitech Flow™ puolestaan 
varmistaa sen, että eri tietokoneita ja käyttöympäristöjä 
voi hallita saumatta, ja tiedostoja voi jakaa vetämällä ja 
pudottamalla.

Paranna työnkulkua esimerkiksi Microsoftin ja Adoben 
tuotteissa. Logitech Options™ -ohjelmistossa on edistykselliset 
esimääritykset, jotka optimoivat laitteiden sovelluskohtaisen 
suorituskyvyn. Voit muun muassa mukauttaa painikkeet ja 
luoda tehokkaita pikanäppäimiä. Sovelluksen käynnistyksen 
jälkeen kukin laite määrittyy automaattisesti.

Ohjelmistopohjaiset 
älykkäät oheislaitteet
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Vakaat ja luotettavat tuottavuutta tehostavat laitteet tiimeille, jotka työskentelevät määrätyissä 
työtiloissa. Plug-and-play-yhteydet ja laaja yhteensopivuus hiirelle, näppäimistölle,  

verkkokameralle ja kuulokemikrofonille. 

TUOTTAVUUSMALLISTO 
 

KESKEISILLE TIETOTYÖLÄISILLE

9LOGITECHIN YRITYSRATKAISUT – RATKAISUT PAREMPAAN TYÖSKENTELYYN



TUOTTAVUUSMALLISTO

Suunniteltu työtehon parantamiseen.  
Laajasti käytössä oleva langaton, 
täysikokoinen näppäimistö- ja hiiriyhdistelmä, 
joka on tarkka, luotettava ja mukava käyttää. 
Tuttu näppäinasettelu ja hiljaisemmat äänet.  
 
Kymmenen metrin langaton kantama ja Unifying™-USB-
vastaanottimen salattu yhteys. 

Tarkka, molempikätinen hiiri ja edistynyt seuranta.

Integroitu kämmentuki ja säädettävä neljän ja kahdeksan 
asteen kallistus moniin eri tarpeisiin. 

Logitech Options™ -ohjelmistossa mukautettavat  
Fn-pikanäppäimet.

 1 Katso sertifiointi- ja yhteensopivuustiedot osoitteesta logitech.com/fi-fi/product/c930e-webcam.
 2 Katso sertifiointi- ja yhteensopivuustiedot osoitteesta logitech.com/fi-fi/product/bluetooth-headset-zone-wireless.

C930e-YRITYS-
VERKKOKAMERA 

ZONE WIRELESS 
-KUULOKE- 
MIKROFONI

LANGATON 
MK540 ADVANCED 
-YHDISTELMÄ

Kuin olisit paikan päällä. UC-käyttäjät 
voivat lisätä videoneuvotteluun selkeän, 
täysteräväpiirtoisen 1080p-videokuvan, laajan 
kuva-alan ja digitaalizoomin. 
 
Teräväpiirtoinen 1080p-videokuva ja 30 kuvaa sekunnissa 
-kuvataajuus takaavat videoneuvottelukokemuksen, joka 
muistuttaa elävää elämää. 

Lävistäjältään 90 asteen kuva-ala varmistaa selkeät 
esitykset, minkä lisäksi nelinkertainen digitaalizoomi rajaa 
pois häiritsevät taustat. 

RightLight™ 2 -tekniikka ja automaattitarkennus säätävät 
kuvaa älykkäästi niin, että video on terävä hämärässäkin 
valaistuksessa eri etäisyyksillä. 

Tukee skaalattavan videokoodauksen sisältävää H.264-
videopakkauskoodausta ja UVC 1.1 -koodausta, joiden 
avulla se minimoi tietokone- ja verkkoresurssien tarpeen.
 
Yhteensopiva ja sertifioitu käytettäväksi yleisten 
yrityssovellusten kanssa.1  

Keskiössä keskittyminen. Bluetooth® 
-kuulokemikrofoni, joka sisältää 
vastamelutekniikan ja poikkeuksellisen 
äänenlaadun ja auttaa työntekijöitä 
keskittymään missä tahansa.
 
Melua vaimentava mikrofoni ja vastamelutekniikka 
vähentävät ympäristön hälinää ja eristävät käyttäjän 
äänen – tiimit kuulevat muut ja tulevat itse kuulluksi.  

Yksinkertaisia ja helppokäyttöisiä ohjaimia ovat 
muun muassa kääntämällä mykistettävä mikrofoni, 
vastamelutekniikka ja langaton Qi-lataaminen. 
 
Yhteensopiva ja sertifioitu käytettäväksi yleisten 
yrityssovellusten kanssa.2 

Voit yhdistää kuulokemikrofonin tietokoneeseen ja 
älypuhelimeen samanaikaisesti ja vaihtaa saumatta 
laitteiden välillä. Ääniasetuksia voi hallita Logi Tune 
-sovelluksesta. 
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Edistyksellisen suorituskyvyn tarjoavat laitteet luoville työntekijöille, koodareille, analyytikoille ja muille 
tehokäyttäjille. Mahdollisuuksia lisää Logitech Options™ -ohjelmisto, joka nostaa sovelluskohtaisen tuottavuuden 

uudelle tasolle, ja Logitech Flow™, jonka ansiosta voit käyttää useaa laitetta ja jakaa tiedostoja.

SUORITUSKYKYMALLISTO 
 

TEHOKÄYTTÄJILLE  
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MX MASTER 3 -HIIRI LANGATON, 
EDISTYKSELLINEN  
MX KEYS -NÄPPÄIMISTÖ

Varmistaa suorituskyvyn. Hiiri on suunniteltu 
luoville työntekijöille, koodareille ja analyytikoille, 
joilla on yksilölliset työnkulkuvaatimukset – 
mukana tarkka seuranta ja nopea ja hiljainen 
vieritys sähkömagneettisen MagSpeed™-pyörän 
ansiosta.  
 
Suunnittelussa on huomioitu myös käyttömukavuus 
kämmenelle ja helppo hallinta sekä heti käyttövalmiit, 
esimääritetyt asetukset yrityssovelluksiin. 

Tarkka 4 000 DPI:n Darkfield™-seuranta kaikilla pinnoilla, jopa 
lasilla.1  

Yhteensopiva Windows®-, macOS-, Linux®- ja iPadOS-laitteiden 
kanssa. Hiiren voi lisäksi pariliittää jopa kolmeen kannettavaan, 
tablettiin tai älypuhelimeen, ja laitteiden välillä voi vaihtaa 
Easy-Switch™-tekniikan avulla. 

Akku kestää jopa 70 päivää, kun se on ladattu täyteen USB-C-
latausjohdolla.2

Luovaan työhön. Näppäimistö on edistyksellinen 
ja moneen käyttöjärjestelmään sopiva. Se on 
suunniteltu esimerkiksi koodareiden luovaan 
työhön, joka onnistuu näppäimistöllä nopeammin, 
helpommin ja tarkemmin.  
 
Rungon yksi ainut metallilevy varmistaa mukavuuden ja 
hämmästyttävän vakauden, minkä lisäksi PerfectStroke-
näppäinten avulla kirjoittaminen sujuu hiljaisemmin.  

Yhteensopiva Windows®-, macOS-, Linux®-, iOS- ja Android™-
laitteiden kanssa. 

Akku kestää jopa 10 päivää, kun se on ladattu täyteen USB-C-
latausjohdolla.2 

Älykäs valaistus muuttuu automaattisesti ympäristön valotason 
mukaan ja sammuu, kun näppäimistöä ei käytetä.

SUORITUSKYKYMALLISTO

1 Lasin vähimmäispaksuus 4 mm
2 Akun tai pariston kesto voi vaihdella käyttäjän ja tietokoneen mukaan.
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ZONE WIRELESS PLUS 
-KUULOKEMIKROFONI

BRIO 4K 
PRO-VERKKOKAMERA
Logitechin teknisesti kehittynein 
verkkokamera. Tässä ensiluokkaisessa 
4K-ultrateräväpiirtokamerassa on edistykselliset 
ominaisuudet, jotka takaavat ammattilaatuisen 
videokuvan missä tahansa ympäristössä.  
 
Tarjolla on eri tarkkuuksia, kuten 4K (ultrateräväpiirto) 
kuvataajuudella 30 kuvaa sekunnissa ja 1080p (täysteräväpiirto) 
kuvataajuudella 30 tai kuvaa sekunnissa – terävyys, tasaisuus ja 
yksityiskohdat ovat omaa luokkaansa. 

RightLight™ 3- ja HDR (suuri dynaaminen alue) -tekniikoiden 
avulla käyttäjät ovat edukseen joka valaistuksessa. 

Tukee kasvontunnistusta, mikä takaa lisäsuojauksen Windows 
Hello™- tai muissa kasvontunnistusohjelmistoissa. 

Kolmen kuva-ala-asetuksen avulla videon voi rajata 
haluamallaan tavalla1. Lisäksi viisinkertainen digitaalizoomi tuo 
yksityiskohdat lähemmäs. 
 
Yhteensopiva ja sertifioitu käytettäväksi yleisten 
yrityssovellusten kanssa.2 
 

Keskiössä keskittyminen. Bluetooth® 
-kuulokemikrofonin poikkeuksellinen äänenlaatu, 
helppokäyttöiset ohjaimet ja melunvaimennus 
auttavat tiimejä keskittymään missä tahansa 
ympäristössä.  
 
Unifying + -äänivastaanotin tarjoaa luotettavan yhteyden jopa 
10 metrin päässä hiiristä ja näppäimistöistä ja jopa 30 metrin 
päässä kuulokemikrofonista.  

Melua vaimentava mikrofoni ja vastamelutekniikka vähentävät 
ympäristön hälinää – tiimit kuulevat muut ja tulevat itse 
kuulluksi.  

Helppokäyttöisiä ja yksinkertaisia ohjaimia ovat muun muassa 
kääntämällä mykistettävä mikrofoni, vastamelutekniikka ja 
langaton Qi-lataaminen. 

Voit yhdistää kuulokemikrofonin tietokoneeseen ja 
älypuhelimeen samanaikaisesti ja vaihtaa saumatta laitteiden 
välillä. 
 
Yhteensopiva ja sertifioitu käytettäväksi yleisten 
yrityssovellusten kanssa.3  

SUORITUSKYKYMALLISTO

1 Edellyttää ohjelmiston lataamista.
2 Katso sertifiointi- ja yhteensopivuustiedot osoitteesta logitech.com/en-us/product/brio.

 

3 Katso sertifiointi- ja yhteensopivuustiedot osoitteesta logitech.com/fi-fi/product/bluetooth-headset-zone-wireless.
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Kehittyneet laitteet johtaville toimihenkilöille, jotka tarvitsevat työpöydälle, tapaamisiin ja toimiston ulkopuolisiin tehtäviin 
tasokasta suorituskykyä. Tuotteet ovat ensiluokkaisia, mukautettavia ja luotettavia, ja niihin kuuluu työkaluja, kuten 

huippuluokan digitaaliosoitin sekä langaton suorituskykyinen näppäimistö, kuulokemikrofoni ja hiiri.

JOHTAJAMALLISTO 
 

JOHTAVILLE TOIMIHENKILÖILLE
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JOHTAJAMALLISTO

LANGATON MX 
ANYWHERE 2S -HIIRI

LANGATON, 
EDISTYKSELLINEN MX 
KEYS -NÄPPÄIMISTÖ

BRIO 4K 
PRO-VERKKOKAMERA

Hyvin varusteltu ja kannettava.  
Pienikokoinen hiiri tarjoaa ylivoimaisen 
mukavuuden, seurannan ja suorituskyvyn niin 
työpisteellä kuin sen ulkopuolellakin.  
 
Huipputarkka 4 000 DPI:n Darkfield™-seuranta – toimii kaikilla 
pinnoilla, jopa lasilla.1 

Ladattava, ei taukoja. Lisäksi koko päivän käyttö kolmen 
minuutin latauksella.2  

Yhteensopiva Windows®-, macOS-, Linux®-, iOS ja iPadOS-
laitteiden kanssa. Hiiren voi lisäksi pariliittää jopa kolmeen 
kannettavaan, tablettiin tai älypuhelimeen, ja laitteiden välillä 
voi vaihtaa Easy-Switch™-tekniikan avulla. 

Huippunopea tai napsautuskohtainen tarkkuus.

Luovaan työhön. Edistyksellinen, moneen 
käyttöjärjestelmään sopiva näppäimistö on 
suunniteltu tehostamaan tuottavuutta ja 
sujuvoittamaan työnkulkuja nopeammin, 
helpommin ja tarkemmin.  
 
Rungon yksi ainut metallilevy varmistaa mukavuuden ja 
hämmästyttävän vakauden, minkä lisäksi PerfectStroke-
näppäinten avulla kirjoittaminen sujuu hiljaisemmin.  

Yhteensopiva Windows®-, macOS-, Linux®-, iOS- ja Android™-
laitteiden kanssa.  

Akku kestää jopa 10 päivää, kun se on ladattu täyteen USB-C-
latausjohdolla.3 

Älykäs valaistus muuttuu automaattisesti ympäristön valotason 
mukaan ja sammuu, kun näppäimistöä ei käytetä.

Logitechin teknisesti kehittynein 
verkkokamera. Tässä ensiluokkaisessa 
4K-ultrateräväpiirtokamerassa on edistykselliset 
ominaisuudet, jotka takaavat ammattilaatuisen 
videokuvan missä tahansa ympäristössä.  
 
Tarjolla on eri tarkkuuksia, kuten 4K (ultrateräväpiirto) 
kuvataajuudella 30 kuvaa sekunnissa ja 1080p (täysteräväpiirto) 
kuvataajuudella 30 tai kuvaa sekunnissa – terävyys, tasaisuus ja 
yksityiskohdat ovat omaa luokkaansa. 

RightLight™ 3- ja HDR (suuri dynaaminen alue) -tekniikoiden 
avulla käyttäjät ovat edukseen joka valaistuksessa. 

Tukee kasvontunnistusta, mikä takaa lisäsuojauksen Windows 
Hello™- tai muissa kasvontunnistusohjelmistoissa. 

Kolmen kuva-ala-asetuksen avulla videon voi rajata 
haluamallaan tavalla4 . Lisäksi viisinkertainen digitaalizoomi tuo 
yksityiskohdat lähemmäs.  
 
Yhteensopiva ja sertifioitu käytettäväksi yleisten 
yrityssovellusten kanssa.5 1 Lasin vähimmäispaksuus 4 mm

2 Perustuu 8 tunnin päivittäiseen toimistokäyttöön. Pariston kesto voi vaihdella käyttäjän ja tietokoneen mukaan.
3 Akun tai pariston kesto voi vaihdella käyttäjän ja tietokoneen mukaan.

4 Edellyttää ohjelmiston lataamista. 
5 Katso sertifiointi- ja yhteensopivuustiedot osoitteesta logitech.com/fi-fi/product/brio.
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JOHTAJAMALLISTO

ZONE WIRELESS PLUS 
-KUULOKEMIKROFONI

SPOTLIGHT-
ESITYSKAUKOSÄÄDIN

Keskiössä keskittyminen. Bluetooth®-
kuulokemikrofonin poikkeuksellinen äänenlaatu, 
helppokäyttöiset ohjaimet ja melunvaimennus 
auttavat tiimejä keskittymään missä tahansa 
ympäristössä.  
 
Unifying + -äänivastaanotin tarjoaa luotettavan yhteyden  
jopa 10 metrin päässä hiiristä ja näppäimistöistä ja jopa  
30 metrin päässä kuulokemikrofonista.  

Melua vaimentava mikrofoni ja vastamelutekniikka vähentävät 
ympäristön hälinää – tiimit kuulevat muut ja tulevat itse kuulluksi. 
 
Helppokäyttöisiä ja yksinkertaisia ohjaimia ovat muun muassa 
kääntämällä mykistettävä mikrofoni, vastamelutekniikka ja 
langaton Qi-lataaminen. 

Voit yhdistää kuulokemikrofonin tietokoneeseen ja älypuhelimeen 
samanaikaisesti ja vaihtaa saumatta laitteiden välillä. 
 
Yhteensopiva ja sertifioitu käytettäväksi yleisten yrityssovellusten 
kanssa.1

Esittele itsevarmasti millä tahansa näytöllä.  
Käyttäjät voivat tarjota vakuuttavat esitykset 
luokkansa parhaalla esityskaukosäätimellä. Voit 
hallita digitaalista osoitusjärjestelmää, joka toimii 
millä tahansa näytöllä.  
 
Korosta, suurenna tai kiinnitä huomio yksityiskohtiin 
digitaalilaserosoittimella.2 

Toimii millä tahansa digitaalisella näytöllä, kuten monitoreilla, 
esitystauluilla ja monen näytön tilassa, myös näytön jakamisen 
aikana videopuhelussa. 

Plug-and-play-käyttö Windows®- tai Mac-tietokoneella, 
yhdistäminen USB-vastaanottimen tai Bluetoothin® kautta 
– esityksen voi pitää millä tahansa tietokoneella, jossa USB-
käyttö on mahdollista. 

Minuutin latauksella voit pitää kolmen tunnin esityksen, 
60 minuutin latauksella voit käyttää laitetta jopa kolme 
kuukautta.3

1 Katso sertifiointi- ja yhteensopivuustiedot osoitteesta logitech.com/fi-fi/product/bluetooth-headset-zone-wireless.
2 Käyttöönotto Logitech Presentation -sovelluksesta.
3 Saattaa vaihdella käyttötottumusten mukaan.
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Videoneuvottelusta on tullut erottamaton osa yritysten 
toimintaa, sillä ihmisten työskentelytavat ja -paikat ovat 
muuttuneet merkittävästi, ja hajautetuilla tiimeillä on välitön 
tarve tehdä yhteistyötä tehokkaasti missä tahansa. Tiimien 
pitää pystyä muodostamaan videoyhteys nopeaa yhteistyötä 
varten, olivatpa he sitten pienissä työnurkkauksissa, päivittäin 
vaihtuvilla työpöydillä, työpisteillä tai etätöissä kotona.

Edulliset ratkaisumme tuovat videon kaikkiin työtiloihin. Ei ole 
väliä, tekeekö tiimi töitä toimistolla, kotona tai molemmissa, 
sillä työkalumme tarjoavat ylivoimaisen audiovisuaalisen 
laadun ja älykkäät ohjelmistot, joiden avulla työkaluja 
on helppo käyttää. Lisäksi työkalut ovat yhteensopivia 
valitsemasi videoneuvotteluympäristön kanssa. 

Onnistunut tiimiyhteistyö  
auttaa yritystä menestymään.

EDISTYKSELLINEN 
VIDEOYHTEISTYÖ 
KAIKKIIN 
TYÖTILOIHIN
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Erinomainen optiikka. Edistyksellinen ääni. Logitechin oma 
objektiivitekniikka tarjoaa hämmästyttävän kuvanlaadun ja suuret 
kuvatarkkuudet. Edistyksellinen äänitekniikkamme varmistaa koko 
huoneen täyttävän, vivahteikkaan ja luonnollisen kuuloisen äänen, 
vähentää kohinaa ja poimii puheäänet erittäin kirkkaina. 

Käyttäjät voivat keskittyä kokoukseen. Me huolehdimme muista 
yksityiskohdista. Ennakoivien Logitech RightSense™ -tekniikoiden 
ansiosta kokoukset ovat ensiluokkaisia ja vaivattomia. Käyttäjät 
voivat vain aloittaa kokouksen, ja tekniikka huolehtii automaattisesti 
rajauksesta, valaistuksesta, äänestä ja audiovisuaalisista 
hienosäädöistä, jotka tuottavat optimaalisen käyttökokemuksen. 

Valmis käyttöön kaikissa käyttöympäristöissä. Tuotteemme ja 
esimääritetyt ratkaisumme on kehitetty tiiviissä yhteistyössä johtavien 
videoneuvottelutuotteiden tarjoajien kanssa, jotta tuotteet voidaan 
integroida saumattomasti käyttäjän valitsemaan käyttöympäristöön.

Helppo käyttöönotto ja hallinta. Neuvottelutilaratkaisut on 
esimääritetty käyttöönottoon tarvittavalla mitoituksella, ja 
henkilökohtaiset työtilapaketit toimivat kätevällä plug-and-play-
tekniikalla. Lisäksi keskitetyn laitehallinnan avulla tiimit voivat olla 
jatkuvasti yhteydessä toisiinsa ja käyttöaikaa on mahdollisimman 
paljon.

Alan johtavat 
videoneuvottelut

LOGITECHIN YRITYSRATKAISUT – RATKAISUT YHDESSÄ TYÖSKENTELYYN 19



Saat kaiken tarvittavan pienten tilojen valmisteluun videoneuvotteluja varten, 
kuten Logitech MeetUp -kameran, minitietokoneen ja tilaan optimoidun 

ohjelmiston ja Logitech Tap -kosketusohjaimen.

RATKAISU PIENIIN TILOIHIN 
 

ENINTÄÄN 6 HENGEN RYHMILLE
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NEUVOTTELUTILA / RATKAISU PIENIIN TILOIHIN

TAP JA 
NEUVOTTELUTILAN 
TIETOKONE

MEETUP

Tap tehostaa kokouksia. Tapin avulla 
verkkokokoukset ovat helppoja ja käteviä, 
sillä Tapin toiminta on hiljaista, ja siinä on 
siro muotoilu ja liiketunnistin jatkuvaan 
käyttövalmiuteen. 
 
Herkän 10,1 tuuman kosketusnäytön ansiosta laitetta on 
helppo käyttää. 

Kauppalaatuinen johdonhallinta ja vedonpoistojärjestelmä 
varmistavat liitännät. 

Monipuoliset pöytä- ja seinäkiinnitysvälineet piilottavat 
johdot ja säästävät tilaa. 

Yhdessä neuvottelutilan tietokoneen kanssa, joka on 
hyväksytty tai sertifioitu käyttöön Google Meet Rooms-, 
Microsoft Teams Rooms- tai Zoom Rooms -palveluiden 
kanssa.

All-in-one neuvottelukamera. MeetUp on 
suunniteltu neuvottelunurkkauksiin ja muihin 
pieniin tiloihin. Siinä on pienestä koostaan 
huolimatta paljon mahtavia ominaisuuksia. 
 
4K-ultrateräväpiirtokamerassa on mukana viisinkertainen 
teräväpiirtozoomi. 

Moottoroidusti panoroivassa ja kallistuvassa objektiivissa 
on RightSight™-automaattirajaus. 

Mukana on myös kokoäänialueen kaiutinjärjestelmä ja 
keilanmuodostavat mikrofonit. 

Pieni koko ja monipuoliset kiinnitysvaihtoehdot säästävät 
tilaa ja vähentävät näkyviin jäävien johtojen määrää.
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Videoneuvotteluratkaisut ovat esimääritettyjä, ja niissä yhdistyvät helppous ja joustavuus.  
Ne sopivat loistavasti keskisuuriin neuvottelutiloihin ja takaavat laadukkaan toiminnan. 

RATKAISU KESKIKOKOISIIN TILOIHIN
ENINTÄÄN 10 HENGEN RYHMILLE
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RALLY RALLY-
LISÄMIKROFONI

RALLY-KAIUTIN

Studiolaatuinen videokuva takaa 
paremmat kokoukset. Rally asettaa 
USB-neuvottelukamerajärjestelmille 
uuden mittapuun. Siinä on 
huippuluokan muotoilu ja 
materiaalit sekä verraton ääni ja 
video. 

Panoroiva, kallistuva ja zoomaava 
4K-ultrateräväpiirtokamera, jossa on 
15-kertainen teräväpiirtozoomi ja RightSight™-
automaattirajaus. 

RightLight™ ja WDR-tekniikka näyttävät 
osallistuja imartelevassa valossa myös 
hämärässä tai taustavalaistussa tilassa. 

Modulaariset äänikomponentit ja RightSound™ 
yhdistävät tehokkaan kaiuttimen ja erittäin 
herkästi reagoivan lisämikrofonin, joten kaikki 
kuulevat ja kuuluvat.

Kuuluva ja selkeä ääni. Täyteläiset 
ja kirkkaat äänet täyttävät 
keskisuuret tilat. RightSound™-
tekniikat ehkäisevät säröytymisen, 
leikkautumisen ja värinän 
käytännössä kokonaan. Puhe on 
helposti ymmärrettävää, ja se 
kuuluu sopivan voimakkaasti. 
 
Rallyn voi kiinnittää tilan etuosaan, jolloin 
äänet ja videokuva tulevat aina samasta 
suunnasta. 

Tärinänvaimennussuoja estää kameraa 
heilumasta ja vähentää äänen kulkua 
viereisiin tiloihin. 
 
Saatavana myös lisävarusteena keskisuuriin 
tiloihin, joissa on kaksi Rally-kaiutinta.

Hämmästyttävän selkeä ja 
luonnollinen ääni. Erittäin herkkä 
lisämikrofoni ja sen RightSound™-
tekniikat keskittyvät aktiivisiin 
puhujiin ja vaimentavat hälyä ja 
häiritseviä ääniä. 
 
Neljä pallokuvioista mikrofonia muodostavat 
kahdeksan akustista keilaa. 

Tasoittaa automaattisesti kovat ja pehmeät 
puheäänet, jolloin kaikki äänet pääsevät 
kuuluville. 

Valinnainen lisämikrofonikiinnitin piilottaa 
johdot ja siistii pöydän ilmeen. 

Lisää lisämikrofoneja, jos haluat laajentaa 
kantamaa ja pitää vaimennuspainikkeen 
jokaisen käden ulottuvilla.

NEUVOTTELUTILA / RATKAISU KESKIKOKOISIIN TILOIHIN

TAP JA 
NEUVOTTELUTILAN 
TIETOKONE
Tap tehostaa kokouksia.  
Tapin avulla verkkokokoukset ovat 
helppoja ja käteviä, sillä Tapin 
toiminta on hiljaista, ja siinä on siro 
muotoilu ja liiketunnistin jatkuvaan 
käyttövalmiuteen. 
 
Herkän 10,1 tuuman kosketusnäytön ansiosta 
laitetta on helppo käyttää. 

Kauppalaatuinen johdonhallinta ja 
vedonpoistojärjestelmä varmistavat liitännät. 

Monipuoliset pöytä- ja seinäkiinnitysvälineet 
piilottavat johdot ja säästävät tilaa. 

Yhdessä neuvottelutilan tietokoneen kanssa, 
joka on hyväksytty tai sertifioitu käyttöön 
Google Meet Rooms-, Microsoft Teams 
Rooms- tai Zoom Rooms -palveluiden kanssa.
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Studiolaatuinen videokuva ja koko huoneen täyttävä ääni on esimääritetty käyttöönoton helpottamiseksi.  
Voidaan laajentaa 46 hengen tiloihin.

RATKAISU SUURIIN TILOIHIN 
 

10–46 HENGEN RYHMILLE

LOGITECHIN YRITYSRATKAISUT – RATKAISUT YHDESSÄ TYÖSKENTELYYN 24



NEUVOTTELUTILA / RATKAISU SUURIIN TILOIHIN

RALLY PLUS

Studiolaatuinen videokuva ja 
äänen selkeys. Rally asettaa USB-
neuvottelukamerajärjestelmille uuden 
mittapuun. Siinä on huippuluokan 
muotoilu ja materiaalit sekä verraton ääni 
ja video. 

Panoroiva, kallistuva ja zoomaava 
4K-ultrateräväpiirtokamera, jossa on 15-kertainen 
teräväpiirtozoomi ja RightSight™-automaattirajaus. 

RightLight™ ja WDR-tekniikka näyttävät osallistuja 
imartelevassa valossa myös hämärässä tai 
taustavalaistussa tilassa. 

Modulaariset äänikomponentit ja RightSound™ 
yhdistävät kaksi tehokasta kaiutinta ja kaksi erittäin 
herkästi reagoivaa lisämikrofonia, joten kaikki kuulevat 
ja kuuluvat.

RALLY-KAIUTTIMET

Kuuluva ja selkeä ääni. Kaksi etupuolelle 
kiinnitettävää kaiutinta täyttävät suuret 
tilat täyteläisellä ja selkeällä äänellä. 
RightSound™-tekniikat ehkäisevät 
säröytymisen, leikkautumisen ja värinän 
käytännössä kokonaan. Puhe on helposti 
ymmärrettävää, ja se kuuluu sopivan 
voimakkaasti. 

Rallyn voi kiinnittää tilan etuosaan, jolloin äänet ja 
videokuva tulevat aina samasta suunnasta. 

Tärinänvaimennussuoja estää kameraa heilumasta ja 
vähentää äänen kulkua viereisiin tiloihin.

TAP JA 
NEUVOTTELUTILAN 
TIETOKONE
Tap tehostaa kokouksia. Tapin avulla 
verkkokokoukset ovat helppoja ja käteviä, 
sillä Tapin toiminta on hiljaista, ja siinä on 
siro muotoilu ja liiketunnistin jatkuvaan 
käyttövalmiuteen. 
 
Herkän 10,1 tuuman kosketusnäytön ansiosta laitetta on 
helppo käyttää. 

Kauppalaatuinen johdonhallinta ja 
vedonpoistojärjestelmä varmistavat liitännät. 

Monipuoliset pöytä- ja seinäkiinnitysvälineet piilottavat 
johdot ja säästävät tilaa. 

Yhdessä neuvottelutilan tietokoneen kanssa, joka on 
hyväksytty tai sertifioitu käyttöön Google Meet Rooms-, 
Microsoft Teams Rooms- tai Zoom Rooms -palveluiden 
kanssa.
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NEUVOTTELUTILA / RATKAISU SUURIIN TILOIHIN

RALLY-
LISÄMIKROFONIT

SPOTLIGHT 
-ESITYSKAUKOSÄÄDIN

Hämmästyttävän selkeä ja luonnollinen 
ääni. Kaksi erittäin herkkää lisämikrofonia 
ja RightSound™-tekniikat keskittyvät 
aktiivisiin puhujiin ja vaimentavat hälyä ja 
häiritseviä ääniä.

Kussakin lisämikrofonissa on neljä pallokuvioista 
mikrofonia, jotka muodostavat kahdeksan akustista 
keilaa.
 
Tasoittaa automaattisesti kovat ja pehmeät 
puheäänet, jolloin kaikki äänet pääsevät kuuluville. 

Valinnainen lisämikrofonikiinnitin piilottaa johdot ja 
siistii pöydän ilmeen. 

Lisää yhteensä enintään seitsemän lisämikrofonia, 
jos haluat laajentaa kantamaa ja pitää 
vaimennuspainikkeen jokaisen käden ulottuvilla.

Kaikille tiimeille ja näytöille. 
Tarjoa tiimeille mahdollisuus pitää 
itsevarmasti ammattimaisia esityksiä 
missä tahansa luokkansa parhaalla 
esityskaukosäätimellä ja ominaisuuksilla, 
jotka toimivat millä tahansa näytöllä.  

Korosta, suurenna tai kiinnitä huomio yksityiskohtiin 
digitaalilaserosoittimella.1 

Toimii millä tahansa digitaalisella näytöllä, kuten 
monitoreilla, esitystauluilla ja monen näytön tilassa, 
myös näytön jakamisen aikana videopuhelussa. 

Plug-and-play-käyttö Windows®- tai Mac-
tietokoneella, yhdistäminen USB-vastaanottimen tai 
Bluetoothin® kautta – esityksen voi pitää millä tahansa 
tietokoneella, jossa USB-käyttö on mahdollista. 

Minuutin latauksella voit pitää kolmen tunnin 
esityksen, 60 minuutin latauksella voit käyttää laitetta 
jopa kolme kuukautta.2

 
1 Käyttöönotto Logitech Presentation -sovelluksesta.
2 Saattaa vaihdella käyttötottumusten mukaan.
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Laadukkaat videoyhteistyöratkaisut keskeiselle tiimille, jotka vastaavat videopuheluihin suoraan työpöydältään. 
Mukana on varta vasten valmistettu verkkokamera ja melua vaimentava kuulokemikrofoni, jotka takaavat 

ihanteellisen kuvan- ja äänenlaadun avokonttoreissa ja hälyisissä työtiloissa. 

HENKILÖKOHTAINEN YHTEISTYÖPAKETTI 
 

KESKEISILLE TIETOTYÖLÄISILLE 
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PÖYTÄKONEELLA / HENKILÖKOHTAINEN YHTEISTYÖPAKETTI

ZONE WIRED 
-KUULOKEMIKROFONI

C925e-
YRITYSVERKKOKAMERA 

Zone auttaa keskittymään. Zone Wired -USB-
kuulokemikrofoni on suunniteltu hälyisiin 
avokonttoreihin, ja se takaa huippulaatuisen 
äänen ja selkeät puhelut ilman melua.
 
40 mm:n kaiutinelementit varmistavat upean äänenlaadun 
videopuheluissa ja musiikissa: basso on muhkea, korkeat 
taajuudet teräviä ja säröytyminen erittäin vähäistä. 

Melua vaimentava kaksoismikrofonitekniikka eristää 
puheäänen, vaimentaa häiritsevän taustahälyn ja tarjoaa 
uskomattoman selkeät äänet. 

Kuulokemikrofoni on kevyt ja kokopäiväiseen käyttöön 
sopiva. Lisäksi sen sotkeutumattomasta johdosta löytyvät 
helppokäyttöiset painikkeet. 

Valmis yrityskäyttöön – Kuulokemikrofoni toimii tavallisten 
puhelusovellusten kanssa, esimerkiksi Microsoft® Teamsin, 
Skype for Businessin ja Google Voicen kanssa.1

Vakavasti otettava verkkokamera.  
Plug-and-play-ominaisuudella toimiva 
teräväpiirtovideo parantaa kasvokkaista 
yhteistyötä lähes millä tahansa tietokoneella.  
 
Täysteräväpiirtoinen 1080p-videokuva ja kuvataajuus 
30 kuvaa sekunnissa takaavat todentuntuisen selkeyden 
videoneuvotteluihin. 

Lävistäjältään 78 asteen kuva-ala rajaa puhujat sopivasti 
jokaisessa tapaamisessa. 
 
RightLight™ 2 -tekniikka ja automaattitarkennus säätävät 
kuvaa älykkäästi niin, että video on terävä jopa hämärässä 
valaistuksessa eri etäisyyksillä. 

H.264-koodaus vapauttaa tietokoneen kaistanleveyttä, sillä 
se käsittelee videokuvaa verkkokameran sisällä. Näin video 
on tasaisen laadukas koko puhelun ajan.

 
 
1 Katso sertifiointi- ja yhteensopivuustiedot osoitteesta logitech.com/en-us/product/usb-headset-wired.

LOGITECHIN YRITYSRATKAISUT – RATKAISUT YHDESSÄ TYÖSKENTELYYN 28



Huippulaadukkaat videoyhteistyöratkaisut tiimiläisille, jotka haluavat varmistaa ammattimaisen 
kuvan ja äänen laadun. Paketissa yhdistyvät Logitechin kehittynein verkkokamera ja sen upea 

4K-video, ja melua vaimentava Bluetooth®-kuulokemikrofoni, joka sopii avokonttoreihin.

HENKILÖKOHTAINEN PRO-YHTEISTYÖPAKETTI 
 

TEHOKÄYTTÄJILLE  
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ZONE WIRELESS PLUS 
-KUULOKEMIKROFONI

BRIO 4K  
PRO -VERKKOKAMERA

Keskiössä keskittyminen. Bluetooth®-
kuulokemikrofonin poikkeuksellinen äänenlaatu, 
helppokäyttöiset ohjaimet ja melunvaimennus 
auttavat tiimejä keskittymään missä tahansa 
ympäristössä.  
 
Unifying + -äänivastaanotin tarjoaa luotettavan yhteyden jopa  
10 metrin päässä hiiristä ja näppäimistöistä ja jopa  
30 metrin päässä kuulokemikrofonista.  

Melua vaimentava mikrofoni ja vastamelutekniikka vähentävät 
ympäristön hälinää – tiimit kuulevat muut ja tulevat itse kuulluksi.  

Helppokäyttöisiä ja yksinkertaisia ohjaimia ovat muun muassa 
kääntämällä mykistettävä mikrofoni, vastamelutekniikka ja 
langaton Qi-lataaminen. 

Voit yhdistää kuulokemikrofonin tietokoneeseen ja älypuhelimeen 
samanaikaisesti ja vaihtaa saumatta laitteiden välillä. 
 
Yhteensopiva ja sertifioitu käytettäväksi yleisten yrityssovellusten 
kanssa.1

Logitechin teknisesti kehittynein 
verkkokamera. Tässä ensiluokkaisessa 
4K-ultrateräväpiirtokamerassa on edistykselliset 
ominaisuudet, jotka takaavat ammattilaatuisen 
videokuvan missä tahansa ympäristössä.  
 
Tarjolla on eri tarkkuuksia, kuten 4K (ultrateräväpiirto) 
kuvataajuudella 30 kuvaa sekunnissa ja 1080p (täysteräväpiirto) 
kuvataajuudella 30 tai kuvaa sekunnissa – terävyys, tasaisuus ja 
yksityiskohdat ovat omaa luokkaansa. 

RightLight™ 3- ja HDR (suuri dynaaminen alue) -tekniikoiden 
avulla käyttäjät ovat edukseen joka valaistuksessa. 

Tukee kasvontunnistusta, mikä takaa lisäsuojauksen Windows 
Hello™- tai muissa kasvontunnistusohjelmistoissa. 
 
Kolmen kuva-ala-asetuksen avulla videon voi rajata haluamallaan 
tavalla.2 Lisäksi viisinkertainen digitaalizoomi tuo yksityiskohdat 
lähemmäs. 
 
Yhteensopiva ja sertifioitu käytettäväksi yleisten yrityssovellusten 
kanssa.3 

1 Katso sertifiointi- ja yhteensopivuustiedot osoitteesta logitech.com/fi-fi/product/bluetooth-headset-zone-wireless.
2 Edellyttää ohjelmiston lataamista. 3 Katso sertifiointi- ja yhteensopivuustiedot osoitteesta logitech.com/fi-fi/product/brio.
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Ensiluokkaiset yhteistyö- ja esitysratkaisut johtajien työtiloihin. Näiden hienostuneiden ja 
kätevien videoyhteistyövälineiden, esityskaukosäätimen ja langattomien lataustyökalujen avulla 

keskustelet kenen kanssa ja missä tahansa – ne on suunniteltu kiireisille johtajille. 

YHTEISTYÖMALLISTO 
 

JOHTAVILLE TOIMIHENKILÖILLE  
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PÖYTÄKONEELLA / YHTEISTYÖMALLISTO JOHTAJILLE

Saumattomat videokokoukset.  
Tämän pieniin tiloihin suunnitellun, 
esimääritetyn järjestelmän avulla johtaja 
voi käynnistää korkealaatuiset videot 
nopeasti kosketusnäyttöohjaimilla.  
 
Tap-kosketusohjain on sirosti muotoiltu, se on 
hiljainen ja siinä on liiketunnistin jatkuvaan 
käyttövalmiuteen. Herkän 10,1 tuuman 
kosketusnäytön ansiosta laitetta on helppo käyttää.  

MeetUp on all-in-one-neuvottelukamera, jossa on 
4K-ultrateräväpiirtokamera, viisinkertainen zoomi, 
erittäin leveä kuva-ala ja integroitu ääni. Pienestä 
koostaan huolimatta siinä on paljon mahtavia 
ominaisuuksia.  

Yhdessä neuvottelutilan tietokoneen kanssa, joka 
on hyväksytty tai sertifioitu käyttöön Google Meet 
Rooms-, Microsoft Teams Rooms- tai Zoom Rooms 
-palveluiden kanssa.

Esittele itsevarmasti millä tahansa 
näytöllä. Käyttäjät voivat tarjota 
vakuuttavat esitykset luokkansa 
parhaalla esityskaukosäätimellä. Voit 
hallita digitaalista osoitusjärjestelmää, 
joka toimii millä tahansa näytöllä.  
 
Korosta, suurenna tai kiinnitä huomio yksityiskohtiin 
digitaalilaserosoittimella.1  

 
Toimii millä tahansa digitaalisella näytöllä, kuten 
monitoreilla, esitystauluilla ja monen näytön tilassa, 
myös näytön jakamisen aikana videopuhelussa. 

Plug-and-play-käyttö Windows®- tai Mac-
tietokoneella, yhdistäminen USB-vastaanottimen tai 
Bluetooth® kautta – esityksen voi pitää millä tahansa 
tietokoneella, jossa USB-käyttö on mahdollista. 

Minuutin latauksella voit pitää kolmen tunnin 
esityksen, 60 minuutin latauksella voit käyttää 
laitetta jopa kolme kuukautta.2

Käytä latauksen aikana. Johtajat voivat 
vaivatta jatkaa asioiden hoitamista, 
sillä langattomassa laturissa puhelin on 
pystyasennossa käytettävissä. 
 
Luotettava laske ja lataa -ominaisuus muun muassa 
Applen iPhonea3, Samsung Galaxya ja Google Pixeliä™ 
varten. Yhteensopiva useimpien, enintään kolmen 
millimetrin4 paksuisten puhelimen kuorien kanssa. 
 
Nopea lataus Qi-yhteensopivien Apple-3 ja Samsung-
puhelinten kanssa. 

Qi-sertifioinnin ansiosta lataaminen on 
turvallisempaa ja luotettavampaa. 

Sisäisiä turvamekanismeja ovat muun muassa 
vieraiden esineiden tunnistaminen ja suojaus 
ylikuumenemiselta tai ylilataamiselta. 

SPOTLIGHT-
ESITYSKAUKOSÄÄDIN

LANGATON POWERED-
LATAUSJALUSTA

RATKAISU PIENIIN 
TILOIHIN

 

1 Käyttöönotto Logitech Presentation -sovelluksesta.
2 Saattaa vaihdella käyttötottumusten mukaan.

3 Iphone 8 ja sitä uudemmat puhelimet tukevat langatonta lataamista. 
4 Ei voi käyttää kuorien kanssa, jotka sisältävät metalli- tai tukiosia, magneetteja, kahvoja tai luottokortteja.
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Elämme etätyön aikakautta. Työntekijät 
työskentelevät enenevissä määrin kotona tai  
liikkeellä ollessaan. He tarvitsevat työkaluja, joiden 
avulla tuottavuus ja yhteistyön tehokkuus pysyvät 
samalla tasolla kuin toimistollakin työskennellessä. 
Lisäksi tarpeeseen tulevat kullekin työntekijälle 
räätälöidyt ratkaisut, sillä yksilöt ja työtilat eroavat 
aina toisistaan.

Etätyöskentelyratkaisuissa on uudenlaisia työkaluja, 
jotka ovat langattomia, helppoja yhdistää ja heti 
tutun tuntuisia. Tarjolla on esimerkiksi tehokkaita 
pöytäkonemallistoja, jotka tuovat toimiston tunnun 
kotiin, ja kevyitä ja kestäviä mallistoja, jotka lisäävät 
kannettavan ja tabletin käyttäjien mahdollisuuksia. 

Yhteydet ja tuottavuus pysyvät yllä kaikkialla. 
Se on valtava voitto liiketoiminnan jatkuvuuden 
kannalta.

TUOTTAVUUS 
JA YHTEISTYÖ.
MISSÄ TAHANSA.
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Edistää etätyöskentelyä
Helppokäyttöinen. Niiden helppokäyttöinen muotoilu varmistaa 
vaivattoman käyttöönoton ja käytön tuttuuden. Näin käyttäjien ei 
tarvitse lähettää tukipyyntöjä yhtä usein, ja heidän tuottavuutensa 
kasvaa.

Verraton yhteensopivuus. Työkalut toimivat kaikissa tavallisimmissa 
laitteissa, yrityssovelluksissa ja käyttöjärjestelmissä niin 
tietokoneella kuin tabletilla ja älypuhelimellakin. Plug-and-play-
toiminnon käyttäjät pääsevät heti töihin.

Langaton vapaus. Lähes kaikki etätyöskentelyvälineet ovat 
täysin langattomia. Käyttäjät voivat siis hyödyntää luotettavien 
langattomien yhteyksien joustavuutta ja kannettavuutta, ja johtojen 
määrä vähenee.

Älykäs virranhallinta. Edistyksellisen virranhallinnan ansiosta kaikki 
laitteemme toimivat pitempään. Tietyt laitteet kestävät jopa 36 
kuukautta ilman paristojen vaihtoa.

Suunniteltu kestämään. Välineemme on suunniteltu ja valmistettu 
runsaaseen päivittäiseen käyttöön tietokoneella tai liikkeellä ollessa. 
Niitä on lisäksi testattu tarkasti, ja niiden toiminta on todistettu 
todellisessa käytössä. Välineet on suojattu pudotuksilta, roiskeilta ja 
muilta haavereilta. 

Ergonomisesti harkittu. Etätyöskentelymallistoissa on 
ergonomisia hiiriä ja näppäimistöjä, joiden tarkoitus on edistää 
käyttömukavuutta ja luonnollista asentoa suorituskyvystä 
pikseliäkään tinkimättä.
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Keskeiset pöytäkonetarvikkeet keskeisille joustaville työntekijöille, jotka tekevät usein töitä kotona. Tuotteet on suunniteltu niin, 
että työntekijät voivat yhdistää ja työskennellä tehokkaasti kotona samaan tapaan kuin toimistollakin. Lähes kaikki tuotteet 

ovat langattomia ja tutun tuntuisia, joten niiden avulla on helppo olla tuottelias ja tehdä yhteistyötä videon välityksellä.

ESSENTIAL-MALLISTO 
 

JOUSTAVILLE TYÖNTEKIJÖILLE 
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LANGATON 
MK540 ADVANCED 
-YHDISTELMÄ

C925e-
YRITYSVERKKOKAMERA 

ZONE WIRELESS PLUS 
-KUULOKEMIKROFONI

Suunniteltu työtehon parantamiseen.  
Langaton plug-and-play-hiiri ja 
täysikokoinen näppäimistö ovat 
laajasti käytössä, ja ne takaavat 
tutun ja mukavan käyttökokemuksen 
tuotteliaille käyttäjille.  
 
Kymmenen metrin langaton kantama ja Unifying™-
USB-vastaanottimen salattu yhteys. 

Molempikätinen hiiri ja edistynyt seuranta. 

Tutun muotoiset näppäimet, integroitu kämmentuki 
ja säädettävä neljän ja kahdeksan asteen kallistus. 

Testattu laatu, suojattu alle 60 ml:n nestemääriltä, 
haalistumattomat näppäinpainatukset.

Vakavasti otettava verkkokamera.  
Plug-and-play-ominaisuudella toimiva 
teräväpiirtovideo parantaa kasvokkaista 
yhteistyötä lähes millä tahansa 
tietokoneella.  
 
Täysteräväpiirtoinen 1080p-videokuva ja 
kuvataajuus 30 kuvaa sekunnissa takaavat 
todentuntuisen selkeyden videoneuvotteluihin. 

Lävistäjältään 78 asteen kuva-ala rajaa puhujat 
sopivasti jokaisessa tapaamisessa. 

RightLight™ 2 -tekniikka ja automaattitarkennus 
säätävät kuvaa älykkäästi niin, että video on terävä 
jopa hämärässä valaistuksessa eri etäisyyksillä. 

H.264-koodaus vapauttaa tietokoneen 
kaistanleveyttä, sillä se käsittelee videokuvaa 
verkkokameran sisällä. Näin video on tasaisen 
laadukas koko puhelun ajan.

Keskiössä keskittyminen. Bluetooth®-
kuulokemikrofonin poikkeuksellinen 
äänenlaatu, helppokäyttöiset ohjaimet 
ja melunvaimennus auttavat tiimejä 
keskittymään missä tahansa ympäristössä.  

 
Unifying + -äänivastaanotin tarjoaa luotettavan yhteyden 
jopa 10 metrin päässä hiiristä ja näppäimistöistä ja jopa 30 
metrin päässä kuulokemikrofonista.  

Melua vaimentava mikrofoni ja vastamelutekniikka 
vähentävät ympäristön hälinää – tiimit kuulevat muut ja 
tulevat itse kuulluksi.  

Helppokäyttöisiä ja yksinkertaisia ohjaimia ovat 
muun muassa kääntämällä mykistettävä mikrofoni, 
vastamelutekniikka ja langaton Qi-lataaminen. 

Voit yhdistää kuulokemikrofonin tietokoneeseen ja 
älypuhelimeen samanaikaisesti ja vaihtaa saumatta 
laitteiden välillä.
 
Yhteensopiva ja sertifioitu käytettäväksi yleisten 
yrityssovellusten kanssa.1

KOTITOIMISTO / ESSENTIAL-MALLISTO

1 Katso sertifiointi- ja yhteensopivuustiedot osoitteesta logitech.com/fi-fi/product/bluetooth-headset-zone-wireless.
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Ensiluokkaisen tarkat työkalut luoville työntekijöille, koodareille, analyytikoille ja muille 
tehokäyttäjille. Työkalut ovat nopeita, tarkkoja ja laajasti mukautettavissa, joten äärimmäisen 

ammattitaitoiset etätyöntekijät saavat keskittyä ja hoitaa työnsä parhaalla tavalla.

PRECISION-MALLISTO 
 

TEHOKÄYTTÄJILLE 
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KOTITOIMISTO / PRECISION-MALLISTO

LANGATON MX 
ANYWHERE 2S 
-HIIRI

LANGATON, 
EDISTYKSELLINEN MX 
KEYS -NÄPPÄIMISTÖ

BRIO 4K PRO 
-VERKKOKAMERA

Hyvin varusteltu ja kannettava. Pienikokoinen 
hiiri tarjoaa ylivoimaisen hallinnan, seurannan 
ja suorituskyvyn niin työpisteellä kuin sen 
ulkopuolellakin.  
 
Huipputarkka 4 000 DPI:n Darkfield™-seuranta – toimii 
kaikilla pinnoilla, jopa lasilla.1 

Ladattava, ei taukoja. Lisäksi koko päivän käyttö kolmen 
minuutin latauksella.2 

Yhteensopiva Windows®-, macOS-, Linux®-, iOS ja iPadOS-
laitteiden kanssa. Hiiren voi lisäksi pariliittää jopa kolmeen 
kannettavaan, tablettiin tai älypuhelimeen, ja laitteiden 
välillä voi vaihtaa Easy-Switch™-tekniikan avulla. 

Huippunopea tai napsautuskohtainen tarkkuus. 
 
Vaihtoehtona täysikokoinen hiiri+

+ Pienikokoinen näppäimistövaihtoehto saatavilla

Luovaan työhön. Näppäimistö on 
edistyksellinen ja monelle laitteelle sopiva. 
Se on suunniteltu esimerkiksi koodareiden 
luovaan työhön, joka onnistuu näppäimistöllä 
nopeammin, helpommin ja tarkemmin missä 
tahansa. 
 
Näppäimistö on vakaa ja mukava, ja sen rungon pitää 
yhdessä yksi metallilevy. 

PerfectStroke-näppäimet hiljentävät näppäinten ääntä.  

Voit muodostaa pariliitoksen jopa kolmeen laitteeseen 
yhdellä Unifying-vastaanottimella ja vaihtaa laitteesta 
toiseen. Yhteensopiva Windows®-, macOS-, Linux®-, iOS- ja 
Android™-käyttöjärjestelmien kanssa. 

Älykäs valaistus muuttuu ympäristön valotason mukaan ja 
sammuu, kun näppäimistöä ei käytetä. 

Logitechin teknisesti kehittynein 
verkkokamera. Tässä ensiluokkaisessa 
4K-ultrateräväpiirtokamerassa on edistykselliset 
ominaisuudet, jotka takaavat ammattilaatuisen 
videokuvan missä tahansa ympäristössä.  
 
Tarjolla on eri tarkkuuksia, kuten 4K (ultrateräväpiirto) 
kuvataajuudella 30 kuvaa sekunnissa ja 1080p (täysteräväpiirto) 
kuvataajuudella 30 tai kuvaa sekunnissa – terävyys, tasaisuus ja 
yksityiskohdat ovat omaa luokkaansa. 

RightLight™ 3- ja HDR (suuri dynaaminen alue) -tekniikoiden 
avulla käyttäjät ovat edukseen joka valaistuksessa. 

Tukee kasvontunnistusta, mikä takaa lisäsuojauksen Windows 
Hello™- tai muissa kasvontunnistusohjelmistoissa. 

Kolmen kuva-ala-asetuksen avulla videon voi rajata 
haluamallaan tavalla3. Lisäksi viisinkertainen digitaalizoomi tuo 
yksityiskohdat lähemmäs.  
 
Yhteensopiva ja sertifioitu käytettäväksi yleisten 
yrityssovellusten kanssa.4 

1 Lasin vähimmäispaksuus 4 mm
2 Perustuu 8 tunnin päivittäiseen toimistokäyttöön. Pariston kesto voi vaihdella käyttäjän ja tietokoneen mukaan.
3 Edellyttää ohjelmiston lataamista.

 

4 Katso sertifiointi- ja yhteensopivuustiedot osoitteesta logitech.com/fi-fi/product/brio.
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KOTITOIMISTO / TARKKUUSMALLISTO  

MX MASTER 3 
-HIIRI 

LANGATON K780 MULTI-
DEVICE -NÄPPÄIMISTÖ

Täysikokoinen. Suorituskykyinen.  
Täysikokoinen hiiri, joka sopii 
erinomaisesti isompiinkin käsiin. 
Varmistaa suorituskyvyn missä tahansa. 
 
Käyttömukavuus kämmenelle ja helposti hallittavat 
kuusi mukautettavaa säädintä yksilöivät työnkulun2. 
 
Tarkka 4 000 DPI:n Darkfield™-seuranta kaikilla 
pinnoilla, jopa lasilla.3 

Nopealla ja hiljaisella sähkömagneettisella 
MagSpeed™-vierityspyörällä voit vaihtaa 
huippunopean ja asteittaisen vierityksen välillä.  

Yhteensopiva Windows®-, macOS-, Linux®- ja iPadOS-
laitteiden kanssa. Hiiren voi lisäksi pariliittää jopa 
kolmeen kannettavaan, tablettiin tai älypuhelimeen, 
ja laitteiden välillä voi vaihtaa Easy-Switch™-
tekniikan avulla.

Hiiri- ja näppäimistövaihtoehdot 
Joillekin käyttäjille voi sopia paremmin täysikokoinen hiiri tai pienempi 
näppäimistö. Suosittelemme seuraavia tarkkuusmalliston vaihtoehtoja.

Täydet ominaisuudet. Pienempi koko.  
Mukana on numeronäppäimistö. Näppäimistö 
on 10 prosenttia MX Keys -näppäimistöä 
kapeampi, joten se voi olla mieluisampi 
vaihtoehto kapeampiolkaisille ihmisille. 
 
Suurilla, koverilla näppäimillä ja Logitech PerfectStroke™ 
-näppäinjärjestelmällä kirjoittaminen on hiljaista ja sujuvaa.

Yhteensopiva Windows®-, macOS-, iOS-,  
Chrome OS™- ja Android™-laitteiden kanssa. Tunnistaa 
automaattisesti yhdistetyn laitteen käyttöjärjestelmän ja 
määrittää näppäimet ja toiminnot sen mukaan4. 

Kätevä numeronäppäimistö, pikanäppäimet ja integroitu 
teline mobiililaitteelle. 

Paristojen kesto 24 kuukautta5. Mukana automaattinen 
lepotilaan siirtyminen, virtapainike ja paristojen tilan 
merkkivalo.

 
1 Katso sertifiointi- ja yhteensopivuustiedot osoitteesta 
logitech.com/fi-fi/product/bluetooth-headset-zone-wireless.

2 Edellytyksenä Logitech Options -ohjelmisto.
3 Lasin vähimmäispaksuus 4 mm

ZONE WIRELESS PLUS 
-KUULOKEMIKROFONI

Keskiössä keskittyminen. Bluetooth®-
kuulokemikrofonin poikkeuksellinen äänenlaatu, 
helppokäyttöiset ohjaimet ja melunvaimennus 
auttavat tiimejä keskittymään missä tahansa 
ympäristössä.  
 
Unifying + -äänivastaanotin tarjoaa luotettavan yhteyden jopa 
10 metrin päässä hiiristä ja näppäimistöistä ja jopa 30 metrin 
päässä kuulokemikrofonista.  

Melua vaimentava mikrofoni ja vastamelutekniikka vähentävät 
ympäristön hälinää – tiimit kuulevat muut ja tulevat itse 
kuulluksi.  

Helppokäyttöisiä ja yksinkertaisia ohjaimia ovat muun muassa 
kääntämällä mykistettävä mikrofoni, vastamelutekniikka  
ja langaton Qi-lataaminen. 
 
Voit yhdistää kuulokemikrofonin tietokoneeseen ja älypuhelimeen 
samanaikaisesti ja vaihtaa saumatta laitteiden välillä. 
 
Yhteensopiva ja sertifioitu käytettäväksi yleisten yrityssovellusten 
kanssa.1  

4 USB-portilla varustetut tai Bluetooth® Smart -yhteensopivat laitteet, jotka tukevat ulkoista näppäimistöä (HID-profiili). 
5 Näppäimistön paristojen kesto perustuu arvioituun kahteen miljoonaan näppäinpainallukseen vuodessa toimistoympäristössä. Todellinen kesto vaihtelee käytön mukaan.
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Ergonomisia laitteita käyttäjille, jotka kaipaavat kivunlievitystä ja parannusta käyttömukavuuteen. Mallistossa on 
useita ergonomisia tuotteita, jotka edistävät luonnollista asentoa ja käyttömukavuutta ihmisille, joilla on erilaisia 

tarpeita. Lisäksi ne mahdollistavat tarkan seurannan ja näppäilykokemuksen, jotka ylläpitävät suorituskykyä.

ERGO CONSCIOUS -MALLISTO 
 

KIVUNLIEVITYSTÄ KAIPAAVILLE
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KOTITOIMISTO / ERGO CONSCIOUS -MALLISTO

ERGONOMINEN ERGO K860 
-NÄPPÄIMISTÖ JAETULLA 
NÄPPÄINASETTELULLA

EDISTYKSELLINEN, 
ERGONOMINEN MX 
VERTICAL -HIIRI

Luonnollinen näppäilyasento lievemmällä 
rasituksella. Edistää rennompaa ja luonnollista 
kirjoitusasentoa ja tarjoaa todistetusti ergonomisia 
hyötyjä. Tiimisi voi keskittyä töihin rauhassa.  
 
Jaetun asettelun ja kaarevan muodon on osoitettu vähentävän 
21 prosentilla lihastoimintaa epäkäslihaksen yläosassa1, minkä 
lisäksi mukana toimitettava rannetuki tarjoaa 54 prosenttia 
enemmän tukea ranteille ja vähentää ranteiden taipumista 
25 prosenttia.1 

Suunniteltu, kehitetty ja testattu ergonomian 
huippuasiantuntijoiden määrittämien kriteerien avulla. 

Optimaalisesti reagoivat näppäimet varmistavat 
näppäilytarkkuuden ja hiljentävät näppäilyääniä. 

Roiskeenkestävä, pudotuksenkestävä jopa 50 cm:iin asti, kestää 
testatusti 10 miljoonaa näppäinpainallusta.

Käyttäjien testaama. Ergonomian 
asiantuntijoiden hyväksymä. Tarkka hiiri, joka on 
suunniteltu lievittämään ranteeseen kohdistuvaa 
painetta ja kyynärvarren rasitusta ja tarjoamaan 
siten uudenlaista mukavuutta tiimille.  
 
Luonnollinen kättelyasento vähentää lihastoimintaa 10 
prosenttia2 huonontamatta suorituskykyä. 

4 000 DPI:n huipputarkka tunnistin vähentää käden liikkeen 
neljäsosaan.3 

Mukautettavat painikkeet, sovelluskohtaiset toiminnot4 ja 
säädettävä osoittimen nopeus. 

Pudotuksenkestävä jopa 90 cm:iin asti, kestää lisäksi testatusti 
10 miljoonaa napsautusta.

1 Verrattuna tavanomaiseen kämmentuettomaan Logitech-näppäimistöön.
2 Verrattuna perinteiseen ei-pystyhiireen.

3 Verrattuna perinteiseen hiireen, jossa on 1 000 DPI:n tunnistin.
4 Edellytyksenä Logitech Options -ohjelmisto.vaihtelee käytön mukaan.
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KOTITOIMISTO / ERGO CONSCIOUS -MALLISTO

K380 MULTI-DEVICE 
BLUETOOTH® 
-NÄPPÄIMISTÖ

LANGATON MX ERGO 
-PALLOHIIRI

Käyttömukavuus ulottuvillasi. Näppäimistö 
on pienikokoinen, joten käyttäjä voi varmistaa 
paremman käyttömukavuuden ja vartalon 
asennon asettamalla hiiren käden ulottuville. 
 
Tällä langattomalla, ohuella ja kevyellä näppäimistöllä 
kirjoittaminen sujuu hiljaisesti kuin kannettavalla.

Tämä pienikokoinen näppäimistö sopii moneen 
käyttöjärjestelmään ja monelle laitteelle, ja sen avulla 
käyttäjät voivat työskennellä joustavasti, mukavasti ja 
tuottavasti missä ja millä näytöllä tahansa.

Voidaan yhdistää kaikkiin langattomiin Bluetooth®-laitteisiin, 
jotka tukevat erillistä näppäimistöä (Windows®, Mac, Chrome 
OS™, Android™ ja iOS).

Kahden vuoden paristojen kesto1 sekä korkeat laatu- ja 
luotettavuusstandardit.2

Mukavuuden ja tarkkuuden mittapuu. 
Ergonomisesti muotoiltu pallohiiri, joka 
tarjoaa mukavan vaihtoehdon ohjauslevyille 
ja tavanomaisille hiirille sekä poikkeuksellisen 
käyttökokemuksen.  
 
Vähentää ranteen ja käden rasitusta 20 prosenttia.3  
0–20 asteen säädettävä kulma.

Edistynyt seuranta ja tarkkuustila  
sekä vierityspyörä ja keskipainike.

Pudotuksenkestävä jopa 90 cm:iin asti, kestää lisäksi 
testatusti 10 miljoonaa napsautusta.

Ei taukoja – virtaa riittää täydellä latauksella jopa neljä 
kuukautta ja koko päivän minuutin latauksella.4

1 Näppäimistön paristojen kesto perustuu arvioituun kahteen miljoonaan näppäinpainallukseen vuodessa toimistoympäristössä. Todellinen kesto vaihtelee käytön mukaan.
2 Merkittävien maailmanlaajuisilta markkinoilta kerättyjen riippumattomien myyntitietojen perusteella (huhtikuu 2019 – huhtikuu 2020), vain vähittäismyyntikanavat:  
CA, CN, FR, DE, ID, KR, RU, SE, TW, TR, UK, US. 

 
3 Verrattuna tavalliseen hiireen.
4 Akun tai pariston kesto voi vaihdella käyttäjän ja tietokoneen mukaan.
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Kestävät ja kevyet laitteet tiimiläisille, jotka työskentelevät liikkeellä ollessaan iPadilla. 
Muodosta pariliitos kuulokemikrofoniin, ohjauskynään, esityslaitteeseen ja hiireen 

Bluetoothin® kautta ja muunna iPad mobiilityöpisteeksi. 

iPad-MALLISTO 
 

 iPad-MOBIILIKÄYTTÄJILLE  
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iPad-
NÄPPÄIMISTÖKOTELOT

LANGATON LOGITECH 
PEBBLE M350 -HIIRI

ZONE WIRELESS 
-KUULOKEMIKROFONI

Muunna iPad tuottavuutta edistäväksi 
laitteeksi. Valikoima ensiluokkaisia 
näppäimistökoteloja muuntavat minkä tahansa 
iPadin kannettavaksi tietokoneeksi yhdellä 
napsautuksella – käyttäjät voivat työskennellä 
missä ja milloin tahansa. 
 
Laadukkaassa näppäimistössä on väljä näppäimistöasettelu, 
taustavalaistut näppäimet ja täysi iOS-pikanäppäinrivi, joiden 
avulla kirjoittaminen muistuttaa kannettavan käyttöä. Kotelo 
on luotu nopeaa ja tarkkaa kirjoittamista varten. 

Neljän monipuolisen käyttöasennon ansiosta käyttäjät voivat 
kirjoittaa, katsella, luonnostella ja lukea. Näppäimistön saa 
helposti katselun ja luonnostelun tieltä. 

Etupuolen, selustan ja kulmien suojaukset on valmistettu 
kestävistä materiaaleista, joten iPad on turvassa kolhuilta, 
naarmuilta ja roiskeilta, ja ne kestävät päivittäistä kulutusta. 

Käyttöönotto on kätevää ja helppoa, ja akku kestää pitkään. 

Moderni, siro ja hiljainen. Hiiri on kannettava ja 
keskeinen laite liikkeellä ollessa. Huipputarkka 
optinen seuranta ja leveä kuminen vierityspyörä 
takaavat optimaalisen suorituskyvyn käyttäjille, 
jotka ovat jatkuvasti liikkeellä.    
 
Erittäin tarkka optinen seuranta ja leveä kuminen vierityspyörä. 

90 prosenttia hiljaisemmat1 napsautukset ja huippuhiljainen 
vieritys.  

Kaksi yhteysvaihtoehtoa, langaton Bluetooth®-tekniikka tai 
mukana toimitettava 2,4 GHz:n USB-vastaanotin. 

Voit jatkaa käyttöä jopa 18 kuukautta yhdellä AA-paristolla.2

LIIKKEELLÄ / iPad-MALLISTO

1 Äänenvoimakkuusvertailu Logitech Pebble M350:n ja Logitech M170:n välillä. Mitattu riippumattomassa laboratoriossa.
2 Akun tai pariston kesto voi vaihdella käyttäjän ja tietokoneen mukaan.
3 Katso sertifiointi- ja yhteensopivuustiedot osoitteesta logitech.com/en-us/product/bluetooth-headset-zone-wireless.

Keskiössä keskittyminen. Vastamelutekniikan 
ja poikkeuksellisen äänenlaadun sisältävä 
Bluetooth®-kuulokemikrofoni auttaa työntekijöitä 
keskittymään missä tahansa.
 
Melua vaimentava mikrofoni ja vastamelutekniikka vähentävät 
ympäristön hälinää ja eristävät käyttäjän äänen – tiimit kuulevat 
muut ja tulevat itse kuulluksi.  

Yksinkertaisia ja helppokäyttöisiä ohjaimia ovat muun muassa 
kääntämällä mykistettävä mikrofoni, vastamelutekniikka ja 
langaton Qi-lataaminen. 
 
Yhteensopiva ja sertifioitu käytettäväksi yleisten 
yrityssovellusten kanssa.3 

Voit yhdistää kuulokemikrofonin tietokoneeseen ja 
älypuhelimeen samanaikaisesti ja vaihtaa saumatta laitteiden 
välillä. Ääniasetuksia voi hallita Logi Tune -sovelluksesta. 
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LIIKKEELLÄ / iPad-MALLISTO

1 Saatavilla vain, kun ohjelmisto asennetaan Mac- ja PC-tietokoneelle. Edellyttää Logitech Presentation -ohjelmiston asentamista.  
(Yhteensopiva vain Windows® 7:n tai uudempien versioiden ja macOS X 10.12:n tai uudempien versioiden kanssa.)

LOGITECH CRAYON 
-DIGITAALIKYNÄ iPadille 

R500-
LASERESITYSKAUKOSÄÄDIN

Saat enemmän aikaan digitaalisesti. 
Edistyksellinen digitaalikynä tarjoaa dynaamisia 
vuorovaikutustapoja iPad-käyttäjille ja helpottaa 
tehtäviä, kuten muistiinpanojen kirjoittamista 
käsin, asiakirjojen allekirjoittamista ja 
merkintöjen tekemistä PDF-tiedostoihin. 
 
Apple Pencil -tekniikka tarjoaa käyttäjille pääsyn satoihin 
tuettuihin sovelluksiin. 

Pikselintarkkuuden, viiveettömyyden ja kämmenkosketuksen 
hylkäystekniikan ansiosta käyttäjät voivat kirjoittaa ja piirtää 
luonnollisesti jokaisen yksityiskohdan huomioiden. 

Pariliitosta ei tarvita: voit yhdistää iPadin heti 
virtapainikkeesta ja ryhtyä töihin. 

Tukeva rakenne kestää jopa 1,2 metrin pudotuksen. 
Ainutlaatuinen litteä muoto estää laitetta pyörimästä 
työtasolta. 

Tasaisen ja ammattimaisen laadukkaat 
esitykset. Kaukosäädin on helppokäyttöinen, 
luotettava ja vaivaton. Sen avulla käyttäjät 
voivat pitää ammattimaisempia esityksiä. 
 
Punainen laserosoitin keskittää huomion kokousten aikana. 

Yksinkertainen kolmipainikkeinen malli mahdollistaa diasta 
toiseen siirtymisen, eikä sen käyttöä tarvitse opetella 
pitkään. Lisäksi akku kestää 1,5 vuotta. 

Yhteys muodostetaan välittömästi USB-vastaanottimen tai 
Bluetoothin® kautta. Plug-and-play-käyttö Windows®- ja 
macOS-tietokoneella. Yhteensopiva kaikkien tavallisimpien 
esityssovellusten kanssa – ohjelmistoja tai ohjaimia ei tarvita.

Logitech Presentation -sovelluksen avulla käyttäjät voivat 
mukauttaa painikkeiden toimintoja, seurata akun kestoa ja 
asettaa näytölle ajastimen.1
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Kannettavat ja edistykselliset tuottavuutta edistävät työkalut tiimiläisille, jotka työskentelevät usein 
kannettavalla tietokoneella. Mukautettava hiiri, kehittynyt digitaaliosoitin ja melua vaimentava 

kuulokemikrofoni auttaa tiimejä keskittymään niin toimistolla kuin hotellihuoneessakin.

MALLISTO KANNETTAVALLE TIETOKONEELLE 
 

LIIKKUVILLE KANNETTAVAN TIETOKONEEN KÄYTTÄJILLE 
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LIIKKEELLÄ / MALLISTO KANNETTAVALLE TIETOKONEELLE

LANGATON MX 
ANYWHERE 2S -HIIRI

ZONE WIRELESS 
-KUULOKEMIKROFONI

SPOTLIGHT-
ESITYSKAUKOSÄÄDIN

Hyvin varusteltu ja kannettava.  
Pienikokoinen hiiri tarjoaa ylivoimaisen 
mukavuuden, seurannan ja 
suorituskyvyn niin työpisteellä kuin sen 
ulkopuolellakin.  
 
Huipputarkka 4 000 DPI:n Darkfield™-seuranta – 
toimii kaikilla pinnoilla, jopa lasilla.1 

Ladattava, ei taukoja. Lisäksi koko päivän käyttö 
kolmen minuutin latauksella.2  

Yhteensopiva Windows®-, macOS-, Linux®-, iOS 
ja iPadOS -laitteiden kanssa. Hiiren voi lisäksi 
pariliittää jopa kolmeen kannettavaan, tablettiin 
tai älypuhelimeen, ja laitteiden välillä voi vaihtaa 
Easy-Switch™-tekniikan avulla. 

Huippunopea tai napsautuskohtainen tarkkuus.

Keskiössä keskittyminen. Bluetooth®-
kuulokemikrofoni, joka sisältää 
vastamelutekniikan ja poikkeuksellisen 
äänenlaadun ja auttaa työntekijöitä 
keskittymään missä tahansa. 
 
Melua vaimentava mikrofoni ja vastamelutekniikka 
vähentävät ympäristön hälinää ja eristävät 
käyttäjän äänen – tiimit kuulevat muut ja tulevat 
itse kuulluksi.  

Yksinkertaisia ja helppokäyttöisiä ohjaimia ovat 
muun muassa kääntämällä mykistettävä mikrofoni, 
vastamelutekniikka ja langaton Qi-lataaminen.  

Yhteensopiva ja sertifioitu käytettäväksi yleisten 
yrityssovellusten kanssa.3 

Voit yhdistää kuulokemikrofonin tietokoneeseen ja 
älypuhelimeen samanaikaisesti ja vaihtaa saumatta 
laitteiden välillä. Ääniasetuksia voi hallita Logi Tune 
-sovelluksesta. 

Kaikille tiimeille ja näytöille. 
Tarjoa tiimeille mahdollisuus pitää 
itsevarmasti ammattimaisia esityksiä 
missä tahansa luokkansa parhaalla 
esityskaukosäätimellä ja ominaisuuksilla, 
jotka toimivat millä tahansa näytöllä.  

Korosta, suurenna tai kiinnitä huomio yksityiskohtiin 
digitaalilaserosoittimella.4 

Toimii millä tahansa digitaalisella näytöllä, kuten 
monitoreilla, esitystauluilla ja monen näytön tilassa, 
myös näytön jakamisen aikana videopuhelussa. 

Plug-and-play-käyttö Windows®- tai Mac-
tietokoneella, yhdistäminen USB-vastaanottimen 
tai Bluetoothin® kautta – esityksen voi pitää 
millä tahansa tietokoneella, jossa USB-käyttö on 
mahdollista. 

Minuutin latauksella voit pitää kolmen tunnin 
esityksen, 60 minuutin latauksella voit käyttää 
laitetta jopa kolme kuukautta.5

1 Lasin vähimmäispaksuus 4 mm
2 Perustuu 8 tunnin päivittäiseen toimistokäyttöön. Pariston kesto voi vaihdella käyttäjän ja tietokoneen mukaan.
3 Katso sertifiointi- ja yhteensopivuustiedot osoitteesta logitech.com/fi-fi/product/bluetooth-headset-zone-wireless.

4 Käyttöönotto Logitech Presentation -sovelluksesta.
5 Saattaa vaihdella käyttötottumusten mukaan.
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Sirot ja kannettavat työkalut tiimiläisille, jotka tykkäävät työskennellä älypuhelimella 
liikkeellä ollessaan. Erittäin ohut ja kevyt erillinen näppäimistö ja melua vaimentava 

kuulokemikrofoni muuntavat älypuhelimen monitoimivälineeksi. 

ÄLYPUHELINMALLISTO 
 

LIIKKUVILLE ÄLYPUHELIMEN KÄYTTÄJILLE
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LIIKKEELLÄ / ÄLYPUHELINMALLISTO

LOGITECH  
KEYS-TO-GO

ZONE WIRELESS 
-KUULOKEMIKROFONI

Työt hoituvat millä tahansa 
älypuhelimella, missä tahansa. Tämä 
kannettava ja erittäin ohut langaton 
Bluetooth®-näppäimistö muuntaa 
älypuhelimen työpisteeksi – 
tiimi voi työskennellä missä tahansa.  
 
Näppäimistö on 0,6 mm:n paksuinen ja 24 cm pitkä 
sekä joustava. Se onkin helppo kuljettaa laukussa, 
repussa tai jopa kirjan välissä. 

Tasainen ja kestävä pinnoite suojaa roiskeilta, lialta, 
kolhuilta ja naarmuilta. 

Ladattava akku tarjoaa kolme kuukautta1 
kirjoitusaikaa, ja akun merkkivalo ilmoittaa, kun akku 
on vähissä (USB-johto toimitetaan mukana).  

Kiinnitettävä jalusta pitää iOS- ja Android™-
älypuhelimet pystyasennossa, jolloin lukeminen sujuu 
vaivatta. Älypuhelin muuntuu tällöin työpisteeksi 
yhdellä napsautuksella.

Keskiössä keskittyminen. Bluetooth®-
kuulokemikrofoni, joka sisältää 
vastamelutekniikan ja poikkeuksellisen 
äänenlaadun ja auttaa työntekijöitä 
keskittymään missä tahansa. 
 
Melua vaimentava mikrofoni ja vastamelutekniikka 
vähentävät ympäristön hälinää ja eristävät 
käyttäjän äänen – tiimit kuulevat muut ja tulevat 
itse kuulluksi.  

Yksinkertaisia ja helppokäyttöisiä ohjaimia ovat 
muun muassa kääntämällä mykistettävä mikrofoni, 
vastamelutekniikka ja langaton Qi-lataaminen.  

Yhteensopiva ja sertifioitu käytettäväksi yleisten 
yrityssovellusten kanssa.2  

 
Voit yhdistää kuulokemikrofonin tietokoneeseen ja 
älypuhelimeen samanaikaisesti ja vaihtaa saumatta 
laitteiden välillä. Ääniasetuksia voi hallita Logi Tune 
-sovelluksesta.

 
1 Perustuu kahden tunnin päivittäiseen käyttöön.
2 Katso sertifiointi- ja yhteensopivuustiedot osoitteesta logitech.com/fi-fi/product/bluetooth-headset-zone-wireless.
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MUKAVAMMAT 
TYÖKALUT, 
TEHOKKAAMMAT 
TIIMIT

Digitaaliajan työntekijät käyttävät aiempaa enemmän 
aikaa samanlaisina toistuvien tehtävien suorittamiseen, 
mikä voi lisätä lihasrasitusta, aiheuttaa vammoja ja 
vaarantaa tuotteliaisuuden. Tietoisuus digitaalisesta 
hyvinvoinnista kasvaa, joten yhä useampi käyttäjä 
pyytää ergonomisia työkaluja, jotka lievittävät kipuja.

Ergo-sarjamme tuotteet eivät ainoastaan vähennä 
kipua. Tuotteemme on suunniteltu ergonomian 
huippuasiantuntijoiden määrittämien kriteerien avulla, 
ja ne on testattu Ergo Lab -keskuksessamme. Niiden 
on osoitettu vähentävän keskeisten lihasten toimintaa 
ja parantavan ryhtiä ja mukavuutta. Suorituskyvystä ei 
kuitenkaan ole tingitty pikseliäkään.

Onnistumiset suorituskyvyssä ja 
digitaalihyvinvoinnissa tuovat menestystä kaikille.
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Suorituskykyinen ergonomia
Luonnollinen ergonominen asento. Ergo-sarjan tuotteiden 
avulla kädet, ranteet ja kyynärvarret ovat luonnollisemmassa 
asennossa, mikä auttaa rentouttamaan ylävartaloa ja 
lievittämään kipua.

Vähentää tutkitusti lihastoimintaa. Luonnollisempien 
asentojen ansiosta lihastoiminta vähenee mitatusti. 
Käyttäjien työskentely tehostuu, ja keskeiset lihakset 
rasittuvat vähemmän.

Tieteellinen lähestymistapa. Luomme prototyyppejä, 
testaamme ja toistamme lukemattomia 
suunnitteluvaihtoehtoja omassa Ergo Labissamme, minkä 
tuloksena on tieteellisesti todistetut, optimaaliset ja 
ergonomiset muodot. 

Mukavampi olo. Todistettu suorituskyky. Ergo-sarjamme 
tuotteet ovat todistetusti helppo ottaa käyttöön ilman, että 
kirjoitusnopeus tai osoitustarkkuus kärsivät. 

Hyvää ergonomiaan tottuneet käyttäjät eivät tee 
myönnytyksiä. Yhdeksän kymmenestä ergonomisen hiiren 
ja näppäimistön kokeilijasta ei koskaan palaa käyttämään 
perinteisiä laitteita.1

 

1 Logitechin vuonna 2019 tekemä kvantitatiivinen päättäjiä ja loppukäyttäjiä koskeva tutkimus.
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ERGONOMINEN ERGO K860 
-NÄPPÄIMISTÖ JAETULLA 
NÄPPÄINASETTELULLA
Luonnollinen näppäilyasento lievemmällä 
rasituksella. Edistää rennompaa ja 
luonnollista kirjoitusasentoa ja tarjoaa 
todistetusti ergonomisia hyötyjä. Tiimisi voi 
keskittyä töihin rauhassa.  
 
Jaetun asettelun ja kaarevan muodon osoitettu 
vähentävän 21 prosentilla lihastoimintaa epäkäslihaksen 
yläosassa1, minkä lisäksi mukana toimitettava rannetuki 
tarjoaa 54 prosenttia enemmän tukea ranteille ja vähentää 
ranteiden taipumista 25 prosenttia.1 

Suunniteltu, kehitetty ja testattu ergonomian 
huippuasiantuntijoiden määrittämien kriteerien avulla. 

Optimaalisesti reagoivat näppäimet varmistavat 
näppäilytarkkuuden ja hiljentävät näppäilyääniä. 

Roiskeenkestävä, pudotuksenkestävä jopa 50 cm:iin asti, 
kestää testatusti 10 miljoonaa näppäinpainallusta.

LANGATON MX ERGO 
-PALLOHIIRI 

Mukavuuden ja tarkkuuden mittapuu. 
Ergonomisesti muotoiltu pallohiiri, joka 
tarjoaa poikkeuksellisen käyttökokemuksen 
– se on mukava vaihtoehto ohjauslevyille ja 
tavanomaisille hiirille.  
 
Vähentää ranteen ja käden rasitusta 20 prosenttia5.  
0–20 asteen säädettävä kulma. 

Edistynyt seuranta ja tarkkuustila sekä vierityspyörä ja 
keskipainike. 

Pudotuksenkestävä jopa 90 cm:iin asti, kestää lisäksi 
testatusti 10 miljoonaa napsautusta. 

Ei taukoja – virtaa riittää täydellä latauksella jopa neljä 
kuukautta ja koko päivän minuutin latauksella.6

EDISTYKSELLINEN, 
ERGONOMINEN MX 
VERTICAL -HIIRI
Käyttäjien testaama. Ergonomian 
asiantuntijoiden hyväksymä. Tarkka hiiri, 
joka on suunniteltu lievittämään ranteeseen 
kohdistuvaa painetta ja kyynärvarren 
rasitusta ja tarjoamaan siten uudenlaista 
mukavuutta tiimille.  
 
Luonnollinen kättelyasento vähentää lihastoimintaa 10 
prosenttia2 huonontamatta suorituskykyä. 

4 000 DPI:n huipputarkka tunnistin vähentää käden liikkeen 
neljäsosaan.3

 
Mukautettavat painikkeet, sovelluskohtaiset toiminnot4 ja 
säädettävä osoittimen nopeus. 
 
Pudotuksenkestävä jopa 90 cm:iin asti, kestää lisäksi 
testatusti 10 miljoonaa napsautusta.

RATKAISUT TERVEELLISEMPÄÄN TYÖSKENTELYYN

1 Verrattuna tavanomaiseen kämmentuettomaan Logitech-näppäimistöön.
2 Verrattuna perinteiseen ei-pystyhiireen.

3 Verrattuna perinteiseen hiireen, jossa on 1 000 DPI:n tunnistin.
4 Edellytyksenä Logitech Options -ohjelmisto.

5 Verrattuna tavalliseen hiireen.
6 Akun tai pariston kesto voi vaihdella käyttäjän ja tietokoneen mukaan.
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K380 MULTI-DEVICE 
BLUETOOTH® -NÄPPÄIMISTÖ
Käyttömukavuus ulottuvillasi. Näppäimistö 
on pienikokoinen, joten käyttäjä voi varmistaa 
paremman käyttömukavuuden asettamalla hiiren 
käden ulottuville. 

Erittäin pienen koon ansiosta hiiren voi asettaa käden ulottuville, 
jolloin hartiat pysyvät luonnollisemmassa asennossa. 

Tällä langattomalla, ohuella ja kevyellä näppäimistöllä 
kirjoittaminen sujuu hiljaisesti kuin kannettavalla. 

Yhdistetään Bluetoothin® kautta Windows®-, Mac-, Chrome 
OS™-, Android™- tai iOS-laitteisiin, jotka tukevat erillistä 
näppäimistöä. Voit työskennellä mukavasti ja tehokkaasti missä 
tahansa ja millä tahansa näytöllä. 

Kahden vuoden paristojen kesto1 sekä korkeat laatu- ja 
luotettavuusstandardit.2

RATKAISUT TERVEELLISEMPÄÄN TYÖSKENTELYYN

1 Näppäimistön paristojen kesto perustuu arvioituun kahteen miljoonaan näppäinpainallukseen vuodessa toimistoympäristössä. Todellinen kesto vaihtelee käytön mukaan.
2 Merkittävien maailmanlaajuisilta markkinoilta kerättyjen riippumattomien myyntitietojen perusteella (huhtikuu 2019 – huhtikuu 2020), vain vähittäismyyntikanavat: CA, CN, FR, DE, ID, KR, RU, SE, TW, TR, UK, US.
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LOGITECHIN YRITYSRATKAISUT – YHTEYSTIEDOT

Etä -ja toimistotyötilojen kehittäminen niin, että ne 
tukevat työntekijöiden hyvinvointia ja suorituskykyä, on 
pitkän tähtäimen projekti, jossa jokaisella onnistuneella 
ratkaisulla on merkitystä – olipa kyse täydellisestä 
mallistosta liikkuville johtohenkilöille tai mullistavasta 
optiikasta tärkeintä neuvottelutilaa varten. 

Suuret menestykset saavat aina alkunsa pienistä 
onnistumisista. Logitechin ansiosta työtiloja on helppo 
kehittää isoinkin harppauksin, sillä yhtiö tarjoaa 
mittatilausratkaisuja, jotka vastaavat jatkuvasti 
muuttuviin työtilatarpeisiin. 

Uusimmat menestyksekkäät työtilaratkaisumme näet 
osoitteessa logitech.com/business

MENESTYKSEKKÄÄT 
TYÖTILAT YHDESSÄ 
LOGITECHIN 
KANSSA
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