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Edistää etätyöskentelyä

 

TUOTTAVUUS JA YHTEISTYÖ.
MISSÄ TAHANSA.
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.

Helppokäyttöinen. 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.



TARKKUUSMALLISTO
TEHOKÄYTTÄJILLE

VAIHTOEHTOINEN NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI
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ESSENTIAL-MALLISTO
JOUSTAVILLE TYÖNTEKIJÖILLE

ERGO CONSCIOUS 
-MALLISTO
KIVUNLIEVITYSTÄ KAIPAAVILLE

WORK-FROM-HOME

C925e-yritysverkkokamera

Brio 4K Pro -verkkokamera

Keskeiset pöytäkonetarvikkeet keskeisille joustaville työnteki-
jöille, jotka tekevät usein töitä kotona. Tuotteet on suunnitel-
tu 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. 

Langaton MK540 
Advanced -yhdistelmä

Zone Wireless Plus 
-kuulokemikrofoni

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.

Langaton MX 
Anywhere 2S -hiiri

Langaton, edistyksellinen 
MX Keys -näppäimistö

Zone Wireless Plus 
-kuulokemikrofoni

MX Master 3 -hiiri 
(täysikokoinen versio)

Langaton K780 
Multi-Device -näppäimistö 
(pienikokoinen versio)

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.

Ergonominen ERGO K860 
-näppäimistö jaetulla 
näppäinasettelulla

Edistyksellinen, ergonominen 
MX Vertical -hiiri

K380 Multi-Device 
Bluetooth® -näppäimistö

Langaton MX ERGO 
-pallohiiri
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ÄLYPUHELINMALLISTO
LIIKKUVILLE ÄLYPUHELINKÄYTTÄJILLE

Logitech Keys-To-Go Zone Wireless 
-kuulokemikrofoni

Sirot ja kannettavat työkalut tiimiläisille, jotka tykkäävät 
työskennellä älypuhelimella liikkeellä ollessaan. Erittäin ohut ja 
kevyt erillinen Bluetooth®-näppäimistö ja melua vaimentava 
kuulokemikrofoni muuntavat älypuhelimen monitoimivälineeksi.   

iPad-MALLISTO 
iPad-MOBIILIKÄYTTÄJILLE

iPad-näppäimistökotelot

Zone Wireless 
-kuulokemikrofoni

R500-
laseresityskaukosäädin

Kestävät ja kevyet laitteet tiimiläisille, jotka työskentelevät 
liikkeellä ollessaan iPadilla. Muodosta pariliitos 
kuulokemikrofoniin, ohjauskynään, esityslaitteeseen ja hiireen 
Bluetoothin® kautta ja muunna iPad mobiilityöpisteeksi. 

Langaton Logitech Pebble 
M350 -hiiri

Logitech Crayon 
-digitaalikynä iPadille

MALLISTO
KANNETTAVALLE
TIETOKONEELLE
LIIKKUVILLE KANNETTAVAN KÄYTTÄJILLE

Zone Wireless 
-kuulokemikrofoni

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.  

Langaton MX
Anywhere 2S -hiiri

Spotlight-
esityskaukosäädin

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