
ZAKELIJKE OPLOSSINGEN:
PERSOONLIJKE WERKPLEK

Een interactieve gids

KLIK OP ELKE STIP VOOR MEER DETAILS

DE NIEUWE PERSOONLIJKE 
WERKPLEK
Nu personeelsbestanden opnieuw zijn opgedeeld in een 
hybride model, bestaat dé ultieme oplossing niet meer. 
Daarom maakt Logitech mensgerichte technologie 
waarmee overal effectief kan worden gecreëerd en 
samengewerkt. Onze complete desktopoplossingen 
helpen uw team hun beste werk te doen en tegelijkertijd 
te genieten van een flexibelere en fijne werkervaring.
Als vertrouwde leider op het gebied van 
bedrijfstechnologie streven we ernaar om innovatieve 
oplossingen aan te bieden die eenvoudig te installeren 
en te gebruiken zijn. Hierdoor worden de uitdagingen 
vereenvoudigd met betrekking tot beheersbaarheid 
die wordt veroorzaakt door een verspreid 
personeelsbestand.

LOGITECH-VOORDELEN
 O GELIJKWAARDIGHEID: Onze oplossingen 
zorgen voor een meer inclusieve en gelijkwaardige 
werkervaring voor iedereen.

 O PRESTATIES: Voor verschillende soorten werk zijn 
verschillende tools nodig. Wij ontwerpen met de 
eindgebruiker in het achterhoofd.

 O SAMENWERKING: We zorgen ervoor dat er op een 
authentieke manier contact kan worden gelegd, wat 
een gezonde hybride cultuur stimuleert.

 O COMPATIBILITEIT: Onze plug-and-play-oplossingen 
zijn gecertificeerd voor de populairste platforms.

 O BEVEILIGING: Ons ecosysteem is ontworpen met 
veiligheid in het achterhoofd, zodat IT de controle 
houdt.

 O DUURZAAMHEID: We zijn toegewijd aan het goede 
doen voor de planeet, bij alles wat we doen.
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HOME

PRODUCTEN
Logitech heeft een uitgebreide productsuite om 
de productiviteit in de hybride werkomgeving te 
verbeteren.
Muizen >>
Toetsenborden >>
Headsets >>
Webcams >>
Logi Dock >>
Presentatie-apparatuur >>

SOFTWARE 
Logitech-software verbetert de beheerbaarheid van onze 
producten, zodat IT het verspreide personeelsbestand 
beter kan beheren. Deze stelt werknemers ook in staat hun 
producten aan te passen aan hun workflow.

Logitech Sync >>
Logi Options+ >>
Logi Tune >>

SERVICES 
Met uitgebreide serviceplannen en verlengde garanties, 
werken onze oplossingen goed, of we zorgen ervoor dat ze 
weer goed gaan werken.

Logitech Select >>
Verlengde garantie >>

LOGI BOLT-TECHNOLOGIE
Logi Bolt combineert Bluetooth® Low Energy 
draadloze technologie van Security Mode 1, Level 
4 met extra functies om kwetsbaarheden te 
verminderen wanneer apparaten worden gekoppeld 
aan een Logi Bolt USB-ontvanger.
• Verbind via Bluetooth of Logi Bolt USB-ontvanger.
• Compatibel met de meeste besturingssystemen.
• Koppel tot zes muizen en toetsenborden aan één 

ontvanger.

Alles wat u nodig heeft om uw werknemers te geven wat ze nodig hebben om overal een productieve werkdag te kunnen 
hebben.

DE COMPLETE OPLOSSING  
VOOR PERSOONLIJKE WERKPLEKKEN



Logitech maakt het eenvoudig uw hele team te voorzien van muizen en toetsenborden, of ze nu thuiswerken, op 
kantoor, onderweg of een combinatie daarvan. Onze plug-and-play-oplossingen vereenvoudigen de installatie voor uw 
medewerkers en zorgen voor minder belasting op IT-beheerders.

PRESTATIE
DE MX MASTER-SERIE FOR BUSINESS

MX KEYS FOR BUSINESS
Gebruikers kunnen op een 
toetsenbord typen dat is ontworpen 
voor stabiliteit en precisie, waarbij 
elke toetsaanslag vloeiend, 
natuurlijk en nauwkeurig is.
Logi productnr.: 920-010116

MX KEYS MINI FOR BUSINESS
Een draadloos toetsenbord dat 
geavanceerde functionaliteit 
combineert met een compact, 
minimalistisch ontwerp.
Logi productnr.: 920-010594 (Graphite)
Logi productnr.: 920-010595 (Pale grey)

MX MASTER 3 FOR BUSINESS
Ontworpen voor gebruikers met 
speciale eisen aan de workflow. Pas 
MX Master 3 for Business aan en 
configureer elke actie voor een unieke 
workflow.
Logi productnr.: 910-006198

MX MASTER 3S FOR BUSINESS
De MX Master 3S for Business 
is geüpgraded voor verbeterde 
productiviteit en comfort en beschikt 
over stille kliktechnologie en 8000 dpi 
tracking.
Logi productnr.: 910-006581

MX ANYWHERE 3 FOR BUSINESS
De compacte MX Anywhere 3 for Business 
is ontworpen voor mobiel werken en biedt 
veelzijdigheid en opmerkelijke prestaties.
Logi productnr.: 910-006204 (Graphite)
Logi productnr.: 910-006215 (Pale grey)

MX KEYS COMBO FOR BUSINESS
De combinatie MX Master 3 for 
Business en MX Keys for Business met 
polssteun helpt gebruikers met speciale 
workflowbehoeften hun werk tot in de 
puntjes uit te voeren.
Logi productnr.: 920-009292

MX KEYS COMBO FOR BUSINESS  
| TWEEDE GENERATIE
De combinatie van de geüpgradede 
MX Master 3S for Business en de MX 
Keys for Business met handsteun. Stille 
kliktechnologie en 8000 dpi tracking.
Logi productnr.: 920-010923

MX KEYS MINI COMBO FOR 
BUSINESS
Modern, minimalistisch ontwerp gaat 
samen met zakelijke prestaties en biedt 
meer ruimte om in te werken en een 
verhoogde productiviteit.
Logi productnr.: 920-011048

MUIZEN EN TOETSENBORDEN HOME



ERGONOMISCH
DE ERGO-SERIE FOR BUSINESS DE SIGNATURE-SERIE FOR BUSINESS

MAINSTREAM

ERGO K860 SPLIT KEYBOARD 
 FOR BUSINESS
Een wetenschappelijk onderbouwd, 
ergonomisch toetsenbord dat 
een meer ontspannen, natuurlijke 
typervaring bevordert voor urenlang 
comfort.
Logi productnr.: 920-010175

LIFT FOR BUSINESS
Een toegankelijke en 
gebruiksvriendelijke verticale muis, 
ideaal voor kleine tot middelgrote 
handen. De muis is ontworpen voor 
comfort, zodat mensen zich beter 
voelen tijdens het werken.
Logi productnr.: 910-006491 (Graphite)
Logi productnr.: 910-006492 Links 
(Graphite)
Logi productnr.: 910-006493 (Off-white)

ERGO M575 WIRELESS 
TRACKBALL FOR BUSINESS
Met het wetenschappelijk 
onderbouwde ontwerp en de 
eenvoudige duimbediening is deze 
draadloze trackballmuis gemaakt om 
handbewegingen te verminderen en 
uren comfort te geven.
Logi productnr.: 910-006197 (Graphite)
Logi productnr.: 910-006437 (Off-white)

SIGNATURE MK650 COMBO   
FOR BUSINESS
Ontworpen voor comfort de hele dag 
lang. De geïntegreerde polssteun 
complementeert het zachte duimgedeelte 
en rubberen grepen aan de zijkant van 
de muis, en zorgen er samen voor dat 
werkuren minder als werk aanvoelen.
Logi productnr.: 920-010909 (Graphite)
Logi productnr.: 920-011018 (Off-white)

SIGNATURE M650 FOR BUSINESS
Met slimmer scrollen en comfortabele grip, 
is deze draadloze muis ontworpen om de 
productiviteit en het comfort te verbeteren.
Logi productnr.: Large 910-006346 (Graphite)
Logi productnr.: Large 910-006347 (Off-white)
Logi productnr.: Medium 910-006272 (Graphite)
Logi productnr.: Medium 910-006273 (Off-white)

HOMEVERVOLG MUIZEN EN TOETSENBORD



Help werknemers afleiding weg te nemen en werk gedaan te krijgen, waar ze zich ook bevinden. Logitech-headsets zijn 
compatibel met de populairste platforms voor videoconferenties, dus u kunt erop vertrouwen dat ze in uw ecosysteem 
passen.

ZONE TRUE WIRELESS
Bluetooth-earbuds die uitstekende audio bieden en ongewenst geluid 
buitensluiten met geavanceerde beamforming-technologie en hybride ANC.
Logi productnr.: 985-001081 (Graphite)

ZONE WIRELESS (PLUS)
Bluetooth-headset met uitzonderlijk geluid, flip-to-mutemicrofoon en 
Qi-technologie voor draadloos opladen. Schakel tussen smartphone en 
computer, met ANC om afleiding in lawaaierige werkomgevingen te 
verminderen. Sluit tot zes draadloze Unifying-randapparaten aan met de 
meegeleverde Logitech Unifying-ontvanger.
Logi productnr.: 981-000913
Logi productnr.: 981-000853 Microsoft Teams
Logi productnr.: 981-000918 (Plus-versie)
Logi productnr.: 981-000858 Microsoft Teams (Plus-versie)

ZONE WIRED
Bedrade USB-headset die eersteklas geluid levert en betrouwbare 
gesprekshelderheid met ruisonderdrukkende technologie en twee 
microfoons. De royale drivers van 40 mm leveren een volle bas voor een 
aangenaam geluid.
Logi productnr.: 981-000876
Logi productnr.: 981-000871 Microsoft Teams

ZONE WIRED EARBUDS
Bedrade earbuds met ruisonderdrukkende, geïntegreerde dubbele 
microfoontechnologie die uw stem in volledige helderheid opvangt. Blijf 
verbonden met handige plug-and-play verbindingen: 3,5 mm, USB-C en 
USB-A.
Logi productnr.: 981-001012 (Graphite)
Logi productnr.: 981-001008 Microsoft Teams (Graphite)

ZONE VIBE WIRELESS
Met dubbele omnidirectionele microfoons, ruisonderdrukkende 
beamforming-technologie, multi-point Bluetooth en een batterijduur die 
tot 18 uur gesprekstijd levert, is Zone Vibe Wireless de perfecte headset voor 
hybride werken.
Logi P/N: 981-001198 (Graphite)  
Logi P/N: 981-001156 Microsoft Teams (Graphite)

HEADSETS HOME



Voorzie uw team van Logitech-webcams zodat ze overal kunnen samenwerken. Laat uw medewerkers in hun beste licht 
zien zonder u zorgen te hoeven maken over implementatie of compatibiliteit.

BRIO
Deze premium 4K-webcam biedt 
HDR- en Windows Hello-ondersteuning, 
automatische verlichtingsaanpassingen, 
5x HD-zoom, een variabel 
gezichtsveld (90°/78°/65°) en dubbele 
stereomicrofoons.
Logi productnr.: 960-001105

C925e
Verbeterde zakelijke 1080p-webcam 
met HD-autofocus voor levensechte 
helderheid. De C925e biedt de hele dag 
professionele videokwaliteit, H.264-
ondersteuning, een gezichtsveld van 78° 
en twee stereomicrofoons.
Logi productnr.: 960-001076

BRIO 505
Deze webcam biedt RightSight auto-
framing1, weergavemodus voor het 
delen van echte objecten op het 
bureau, automatische lichtcorrectie, 
4x digitale zoom, een variabel 
gezichtsveld (90°/78°/65°) en dubbele 
ruisonderdrukkende microfoons.
Logi productnr.: 960-001411

C920e
Zie er overal professioneel uit met 
deze gebruiksvriendelijke zakelijke 
1080p-webcam, perfect voor grootschalige 
implementatie. De C920e-webcam 
heeft een gezichtsveld van 78° en twee 
stereomicrofoons.
Logi productnr.: 960-001360

C930e
Een geavanceerde zakelijke 1080p 
webcam die video met een hoge resolutie 
levert in vrijwel elke omgeving met H.264-
ondersteuning. De C930e-webcam bevat 
4x HD-zoom, een gezichtsveld van 90° en 
twee stereomicrofoons.
Logi productnr.: 960-000972

C505e
Scherpe, vloeiende en kleurrijke video 
met automatische lichtcorrectie die zich 
aanpast aan uw vergaderruimte. Deze 
webcam biedt HD 720p-beeld en een 
microfoon met een bereik tot 3 meter (9,8 
ft.). De C505e heeft een gezichtsveld van 
60° en één microfoon.
Logi productnr.: 960-001372

1 Voor deze functie is Logi Tune vereist. Logi Tune is niet beschikbaar voor ChromeOS.

WEBCAMS HOME



PRESENTATIE-APPARATUUR

Logi Dock is een alles-in-één dockingstation met bediening voor vergaderingen en een ingebouwde speakerphone die 
moeiteloos werkt met toonaangevende platforms voor videovergaderen. Sluit desktoprandapparatuur aan, neem deel 
aan vergaderingen met één druk op de knop en elimineer kabels voor productievere werkdagen.

Ontdek onze geavanceerde digitale aanwijzers voor persoonlijk, virtueel en hybride werken.

HET BUREAUBLAD OPRUIMEN
Met Logi Dock kunt u maximaal vijf USB-randapparaten en maximaal twee monitors1 
aansluiten terwijl u uw laptop tot 100 watt kunt opladen. Logi Dock zorgt voor 
opgeruimde werkplekken voor betere werkdagen met meer productiviteit. Snoeren en 
dongles worden netjes weggewerkt.
1 USB-naar-DisplayPort-adapter is vereist om twee Mac-beeldschermen met schermextensie te ondersteunen.
Logi productnr.: 986-000024 (Graphite)
Logi productnr.: 986-000020 Microsoft Teams (Graphite)
Logi productnr.: 986-000020 (White)

SPOTLIGHT-AFSTANDSBEDIENING 
VOOR PRESENTATIES
Spotlight is ontworpen om de aandacht 
vast te houden. Met drie geavanceerde 
aanwijsmodi kunnen presentatoren het 
publiek betrekken, zelfs in een hybride 
werkruimte.
Logi productnr.: 910-004984 (Silver)
Logi productnr.: 910-004862 (Gold)
Logi productnr.: 910-004861 (Slate)

R500s-AFSTANDSBEDIENING 
VOOR PRESENTATIES
De R500s maakt indrukwekkende 
presentaties mogelijk met dianavigatie 
tot een afstand van 20 meter (65 
voet) van de computer en een rode 
laserpointer om nadruk ergens op te 
leggen.
Logi productnr.: 910-005843

LOGI DOCK HOME



Software verbetert Logitech-producten door te zorgen voor een consistente, uniforme en aanpasbare ervaring voor het 
verspreide personeelsbestand.

BEHEERBAARHEID

AANPASSING

LOGITECH SYNC
Sync werkt samen met de beheertool van uw 
serviceprovider om u te helpen bij het implementeren 
en beheren van uw volledige apparaatecosysteem. Of 
werknemers nou op kantoor, thuis of ergens anders 
aan het werk zijn, Sync helpt iedereen verbonden te 
houden door te zorgen dat hun Logitech-oplossingen 
voor de persoonlijke werkplek gezond en up-to-date 
zijn. Daarnaast kunnen functies in vergaderruimtes 
er eenvoudig mee worden ingesteld zodat ze perfect 
aansluiten op de behoeften van uw bedrijf.

LOGI TUNE
Met deze app hebben gebruikers de instellingen 
voor hun webcam, headset en Logi Dock binnen 
handbereik voor meer gerichte en productieve 
samenwerking.

LOGI OPTIONS+
Dit is de krachtige, gebruiksvriendelijke innovatieve 
app om Logitech-muizen en -toetsenborden aan 
te passen. Zo kunnen uw teamleden werken hoe zij 
dat willen.

SOFTWARE HOME



Onze oplossingen doen wat ze moeten doen, of wij zorgen ervoor dat ze het goed doen.

LOGITECH SELECT
Logitech Select is een uitgebreid serviceplan met 24/7 ondersteuning, een toegewijde Customer Success 
Manager1, productvervanging, versnelde RMA, reserveonderdelen op locatie1 en geavanceerde Logitech 
Sync-analyse via integratie met ServiceNow2.
1 Beschikbaar bij aankoop van een service-abonnement voor 50 ruimtes of meer.
 2 Beschikbaar voor gebruikers van Logitech Sync.

VERLENGDE GARANTIE
Met een uitgebreide garantie3 zijn uw Logitech-aankopen tot vijf jaar vanaf de aankoopdatum beschermd 
tegen defecten. Verlengde garanties zijn beschikbaar voor één of drie jaar na de oorspronkelijke Logitech-
garantie van twee jaar3.
3 Algemene voorwaarden zijn van toepassing. Niet in alle landen beschikbaar. Neem contact op met uw reseller.

UW PERSOONLIJKE WERKPLEKKEN NAAR EEN HOGER NIVEAU TILLEN
Logitech ontwerpt oplossingen voor persoonlijke werkplekken die een gelijkwaardige werkervaring voor iedereen 
mogelijk maken. We helpen teams om beter samen te werken ongeacht de locatie en zonder in te boeten aan kwaliteit, 
productiviteit of de creativiteit die voortkomt uit samenwerking.

Neem voor meer informatie contact op met uw Logitech-accountvertegenwoordiger.
Logitech.com/business/personal-workspace

© 2022 Logitech. Alle rechten voorbehouden. Logitech, het Logitech-logo en andere Logitech-merken zijn het eigendom van 
Logitech en kunnen gedeponeerd zijn. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. Logitech 
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in deze publicatie. Product-, prijs- en functie-informatie is onderhevig 
aan verandering zonder kennisgeving.

SERVICES HOME

https://www.logitech.com/business/personal-workspace
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