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Nykyajan työpaikka edellyttää työkaluja, jotka 
antavat tiimeille mahdollisuuden tehdä parhaansa. 
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.

ÄLYKKÄÄMMÄT TYÖKALUT. 
PAREMPI SUORITUSKYKY.

Ohjelmistopohjaiset
Älykkäät Oheislaitteet

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.
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TUOTTAVUUSMALLISTO

Zone Wireless 
-kuulokemikrofoni

KESKEISILLE TIETOTYÖLÄISILLE

JOHTAJAMALLISTO
JOHTAVILLE TOIMIHENKILÖILLE

Brio 4K Pro
-verkkokamera

Spotlight-
esityskaukosäädin

SUORITUSKYKYMALLISTO
TEHOKÄYTTÄJILLE

MX Master 3 -hiiri

Brio 4K Pro -verkkokamera Zone Wireless Plus 
-kuulokemikrofoni

Zone Wireless Plus 
-kuulokemikrofoni

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

Langaton MK540 
Advanced -yhdistelmä C930e-yritysverkkokamera 

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.

Langaton, edistyksellinen 
MX Keys -näppäimistö

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.

Langaton MX 
Anywhere 2S -hiiri

Langaton, edistyksellinen 
MX Keys -näppäimistö

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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