
STORE FREMSKRITT FOR ARBEIDSPLASS OVERALT



Arbeidsplassen er i endring. 

Enten de jobber hjemmefra, på farten eller kobler 
seg til kontoret for samarbeid med andre, kan 
teamene jobbe når som helst, hvor som helst. Og 
det krever verktøy som kan tilpasses ulike brukere, 
arbeidsplasser og oppgaver.  

Samtidig har IT-miljøet blitt stadig mer sammensatt. 
Fra sikkerhet og tilkobling til brukervennlighet på 
arbeidsplassen og den løpende forretningsdriften, 
møter du en rekke dynamikker i stadig endring. 

Og til syvende og sist er det din jobb å utstyre 
teamene med teknologi som gjør at de kan 
samarbeide i sanntid, gjøre sitt beste og være 
tilkoblet for å holde virksomheten i gang – uansett 
hvor de er. 

VELKOMMEN TIL  
ARBEIDSPLASS  
OVERALT
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Kraftige verktøy for produktivitet 
og samarbeid for teammedlemmer 
hjemme og på farten.

Innovative ytelsesenheterfor skapere, 
utviklere og gjennomførere –optimert 
for bestemte brukerbehov og 
skrivebordsoppsett. 

Avanserte verktøy for videosamarbeid 
for å knytte sammen team overalt med 
overlegen klarhet – ved skrivebordet og i 
møterom av alle størrelser.

Ergonomiske ytelsesverktøy som bidrar 
til at teamene trives bedre, slik at de kan 
jobbe bedre. 

Løsninger for alle 
arbeidsplasser 
 
Våre innovative verktøy gjør at teamene trives 
overalt. Våre intelligente perifere enheter og 
avanserte løsninger for videosamarbeid gir 
økte prestasjoner og IT-suksess for konkrete, 
pålitelige, lett oppnåelige gevinster over hele 
organisasjonen. 

Du vil oppleve store gevinster for teamene på 
kontoret, på hjemmekontorene, i møterommene – 
og også for bunnlinjen.

En vinn-vinn-situasjon for alle.
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USLÅELIGE 
VERDI PÅ LANG 
SIKT
Langsiktig verdi er avgjørende 
for IT. Logitech-enheter er 
overlegent holdbare, pålitelige 
og kostnadsbesparende. 
Og vår innovative portefølje 
serverer nye nivåer av ytelse 
og produktivitet som gir 
samlet verdi for virksomheten 
som er vanskelig å slå.

STOR GLOBAL 
REKKEVIDDE

2
3

UNIVERSELT 
KOMPATIBLE
Alle våre enheter jobber 
med ledende driftssystemer 
for bedrifter og 
bedriftsprogrammer – på tvers 
av stasjonære pc-er, nettbrett 
og smarttelefoner. I tillegg 
sørger vårt store utvalg av 
kompatible produkter for 
sømløs global bruk – med enkel 
konfigurering og minimalt 
behov for støtte underveis. 

1
Du trenger en partner som 
kan oppfylle dine teknologiske 
standarder uansett hvor 
virksomheten utføres. Vi er 
sertifisert i over 90 land og 
tilbyr verdensomspennende 
tilstedeværelse – med 
inngående kunnskap om det 
enkelte land – og kan sikre 
pålitelig produktlevering og 
produktstøtte av høy kvalitet 
(før og etter garantiperioden).

Hvordan Logitech® hjelper deg med å oppnå gevinster
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Seks årsaker til at Logitech er den ideelle 
partneren for å oppnå store fremskritt 
for virksomheten, brukerne og IT.
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LØPENDE 
INNOVASJON FOR 
ARBEIDSPLASSEN
Vi er laserfokusert på 
stadig nye utfordringer for 
arbeidsplassen og brukerne. 
Ved å bygge videre på mange 
tiår med vitenskapelig 
kunnskap om samhandling 
mellom mennesker, 
skaper vi intelligente, 
programvarestøttede perifere 
enheter – og avanserte 
verktøy for videosamarbeid 
– som styrker ytelsen på 
arbeidsplassen.

5 6
FRIKSJONSFRITT 
FOR BRUKERNE
–OG DEG
Vi lager verktøy som er 
umiddelbart gjenkjennbare for 
brukerne og enkle å anvende 
for IT. Vi er lidenskapelig 
opptatt av å lage intuitiv, 
menneskesentrert maskinvare 
og programvare med raske 
læringskurver. Og med enkel 
innføring og plug-and-play-
tilkobling vil du oppleve mindre 
friksjon også. 

4
DESIGN 
BRUKERNE ELSKER
Brukerne elsker våre verktøy 
fordi de er kraftige, flotte og 
enkle å bruke. Gjennom strenge 
designprosesser omskaper vi 
menneskekunnskap til flotte 
produkter som vil forskjønne enhver 
arbeidsplass. Vi har vunnet over 
250 designpriser siden 2015 og kom 
inn på Fast Companys liste over 
«Top 10 Most Innovative Companies 
in Design» i 2018 og 2020.

Hvordan Logitech hjelper deg å oppnå gevinster
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SMARTERE 
VERKTØY.  
BEDRE YTELSE.

Den moderne arbeidsplassen krever verktøy som 
gjør at teamene yter bedre enn noensinne. Men når 
skrivebordene fylles av flere skjermer og enheter 
som alle kjører på ulike plattformer, kan tilkobling 
og optimering av arbeidsplassen være krevende.

Løsninger for å jobbe bedre retter seg direkte mot 
disse utfordringene. Vårt utvalg av for det meste 
trådløse presisjonsverktøy er designet for å styrke 
brukernes ytelse og optimere plassutnyttelsen. Og 
Logitechs programvare tilbyr innovative funksjoner 
som kontroll med flere enheter og apper som tar 
produktivitet til et helt nytt nivå.

Akselererer teamproduktiviteten. 
Noe som betyr at arbeidsplassen oppnår gevinster.
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Reduser rot. Forbedre estetikken. Logitech trådløs 
teknologi gjør at brukerne kan koble til alle enheter 
via kun én USB-port, slik at de kan bevege seg fritt, 
samtidig som plassen på skrivebordet og bruk av portene 
optimeres. 

Ett sett med eksterne enheter. Universell kompatibilitet 
og vårt utvalg av programvare betyr at brukerne bare 
trenger ett sett med enheter for å jobbe sømløst på flere 
datamaskiner og skjermer, uansett operativsystem.

Kontroller flere skjermer med én enhet. Easy-Switch™ 
gjør at du kan veksle mellom datamaskiner, nettbrett og 
mobilenheter med tastetrykk. Mens Logitech Flow™ gir 
sømløs kontroll med flere datamaskiner og plattformer 
med fildeling ved å dra og slippe.

Styrk arbeidsflyten i Microsoft, Adobe mm. Logitech 
Options™ programvare har avanserte forhåndsinnstilinger 
som optimerer enhetene for programspesifikk ytelse. 
Brukerne kan tilpasse knapper, opprette smarte snarveier 
med mer. Det er bare å åpne en app, så konfigureres 
enheten automatisk.

Programvaredrevne 
intelligente eksterne enheter
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Solide og pålitelige produktivitetsenheter for team som tråler seg gjennom oppgavene ved tildelte 
arbeidsplasser. Få plug-and-play-tilkobling og universell kompatibilitet for musen, tastaturet, 

webkameraet og hodesettet. 

PRODUKTIVITETSKOLLEKSJON 
 

FOR SENTRALE KUNNSKAPSARBEIDERE
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PRODUKTIVITETSKOLLEKSJON

Utviklet for å få mer gjort.  
Mye brukt trådløst tastatur i full størrelse 
og mus bygd for presisjon, komfort og 
pålitelighet. Kjent skriveopplevelse og 
redusert støy.  
 
10 m trådløs frihet med en kryptert tilkobling med 
Unifying™ USB-mottaker. 

Tohåndsutformet presisjonsmus + avansert sporing.

Integrert håndflatestøtte + justerbar 4° og 8° vipping 
for å dekke ulike behov.  

Tilpassbar Fn-hurtigtaster med programvaren Logitech 
Options™.

 1 Se logitech.com/en-us/product/c930e-webcam for sertifisering og kompatibilitet.
 2 Se logitech.com/en-us/product/bluetooth-headset-zone-wireless for sertifisering og kompatibilitet.

C930e WEBKAMERA 
FOR BEDRIFTER 

ZONE TRÅDLØST 
HODESETT

MK540 ADVANCED 
TRÅDLØST 
TASTATURSETT

Det nest beste etter å være der.  
Gjør at videokonferansebrukere kan styrke 
videomøter med full HD 1080p-klar video, 
bredt synsfelt og digital zoom. 
 
HD 1080p video med 30 bilder i sekundet leverer 
videomøter som nesten er som å møtes personlig. 

90-graders diagonalt synsfelt perfekt for tydelig 
presentasjon + 4x digital zoom luker ut distraksjoner i 
bakgrunnen. 

RightLight™ 2-teknologi og autofokus justeres smart 
for å levere skarp video i ulike avstander under dårlige 
lysforhold. 

Støtter H.264 med skalerbar videokoding og UVC 
1.5-koding for å redusere avhengigheten av en 
datamaskin og nettverksressurser.
 
Sertifisert og kompatibel med populære 
bedriftsprogrammer.1  

Utviklet for fokus. Bluetooth®-hodesett 
med aktiv støydemping og eksepsjonell 
lyd gjør at de ansatte er i sin egen sone 
– overalt.
 
Mikrofon med støydemping og aktiv støydemping 
reduserer omgivelsesstøy og isolerer brukerens 
stemme, slik at teamene kan høre og bli hørt.  

Enkle, intuitive kontroller flipp-for-å-dempe-
mikrofon, aktiv støydemping (ANC) og trådløs Qi-
lading. 
 
Sertifisert og kompatibel med bedriftsprogrammene 
du bruker hver dag.2 

Kobles til datamaskinen og smarttelefonen 
samtidig og veksler sømløst mellom dem. Juster 
lydinnstillingene med vår Logi Tune-app. 
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Avanserte ytelsesenheter for kreative personer, kodere, analytikere og andre krevende brukere.  
I tillegg blir hver enkelt drevet av programvaren Logitech Options™, som tar appspesifikk produktivitet 

til et nytt nivå – og Logitech Flow™ som tilbyr intuitiv kontroll med flere enheter og fildeling.

YTELSESKOLLEKSJON 
 

FOR KREVENDE BRUKERE 
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MX MASTER 3 
MUS

MX KEYS AVANSERT 
TRÅDLØST TASTATUR

ZONE WIRELESS 
PLUS-HODESETT

BRIO 4K 
PRO WEBKAMERA

Utviklet for ytelse.  
Designet for kreative personer, 
kodere og analytikere med spesielle 
behov vedrørende arbeidsflyt – 
presisjonssporing og rask, stille rulling 
med elektromagnetiske MagSpeed™.  
 
Designet for håndflatekomfort, enkel 
kontrolltilgang og forhåndsdefinerte innstillinger 
for bedriftsprogrammer, rett fra esken. 

Presis 4000 DPI Darkfield™-sporing på alle 
overflater – selv på glass.1 

Kompatibel med Windows®, macOS, Linux®, 
iPadOS + kan pares med opptil 3 bærbare 
datamaskiner, nettbrett, smarttelefoner og 
veksle enkelt mellom dem med Easy-Switch™. 

Har strøm til opptil 70 dager etter full opplading 
med USB-C ladekabel.2

Bygd for kreativ modus.  
Det avanserte multi-OS-tastaturet er 
designet for å la kodere kode og de 
kreative skape – raskere, enklere og 
mer presist.  
 
Komfortabelt, stabilt og utrolig solid med 
ramme i ett stykke av metallplate og redusert 
støy med Perfect Stroke-taster.  

Kompatibelt med Windows®, macOS, Linux®, iOS 
og Android™. 

Har strøm til opptil 10 dager etter full opplading 
med USB-C ladekabel.2 

Smart belysning justeres automatisk etter 
lysforholdene og slås av når den ikke er i bruk.

Vårt mest teknologisk avanserte 
webkamera. Førsteklasses 
4K-kamera med ultrahøy oppløsning 
og avanserte funksjoner gir video av 
profesjonell kvalitet i alle typer miljø.  
 
Flere oppløsninger omfatter 4K (Ultra HD) @ 
30 fps, 1080p (Full HD) @ 30 eller 60 fps for 
enestående klarhet, jevnhet og detaljrikdom. 

RightLight™ 3 og høyt dynamikkområde (HDR) 
gjør at brukerne tar seg godt ut uansett 
lysforhold. 

Støtter ansiktsgjenkjenning for høy sikkerhet 
med Windows Hello™ eller andre programmer 
for ansiktsgjenkjenning. 

3 synsfeltinnstillinger for å få perfekt 
videoramme3 + 5x digital zoom for å komme 
nærmere innpå. 
 
Sertifisert og kompatibel med populære 
bedriftsprogrammer.4 
 

Utviklet for fokus. Bluetooth® 
-hodesett lar teamene være i sin 
egen sone i ethvert miljø med 
eksepsjonell lyd, intuitiv kontrollere 
og støydemping.  
 
Unifying + lydmottaker gir pålitelig tilkobling 
opptil 10 m unna musen og tastaturer og opptil 
30 m unna hodesettet.  

Mikrofon med støydemping og aktiv 
støydemping reduserer omgivelsesstøy, slik at 
teamene kan høre og bli hørt.  

Intuitive og enkle kontrollere, flipp-for-å-
dempe-mikrofon, aktiv støydemping (ANC) og 
trådløs Qi-lading. 

Kobles til datamaskin og smarttelefon samtidig 
og veksler sømløst mellom dem. 
 
Sertifisert og kompatibel med populære 
bedriftsprogrammer.5 

YTELSESKOLLEKSJON

1 Minimum glasstykkelse på 4 mm.
2 Batteritiden avhenger av bruk og driftsforhold.
3 Krever nedlasting av programvare.

 

4 Se logitech.com/en-us/product/brio for sertifisering og kompatibilitet.
5 Se logitech.com/en-us/product/bluetooth-headset-zone-wireless for sertifisering og kompatibilitet.
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Avanserte enheter for folk i ledelsen som trenger høy ytelse ved skrivebordet, på møter og når de 
er utenfor kontoret . Førsteklasses, tilpassbar og pålitelig – omfatter verktøy som avansert digital 

peker og et trådløst tastatur, hodesett og mus med høy ytelse.

ADMINISTRASJONSKOLLEKSJON 
 

FOR LEDELSEN
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ADMINISTRASJONSKOLLEKSJON

MX ANYWHERE 2S 
TRÅDLØS MUS

MX KEYS AVANSERT 
TRÅDLØST TASTATUR

BRIO 4K 
PRO WEBKAMERA

Velutstyrt og bærbart.  
Den kompakte musen utviklet for 
overlegen komfort, sporing og ytelse –ved 
skrivebordet eller på farten.  
 
4,000 DPI Darkfield™ presisjonssporing fungerer 
overalt, selv på glass.1 

Oppladbar uten nedetid og en hel dags bruk med 3 
minutters lading.2 

Kompatibel med Windows®, macOS, Linux®, iOS, 
iPadOS + pares med opptil 3 bærbare datamaskinger, 
nettbrett, smarttelefoner og Easy-Switch™ mellom 
dem. 

Superrask eller klikk for klikk-presisjon.

Bygd for kreativ modus. Det avanserte 
multi-OS-tastaturet er utviklet for å 
styrke produktiviteten og strømlinjeforme 
arbeidsflytene – raskere, enklere og med 
mer presisjon.  
 
Komfortabelt, stabilt og utrolig solid med ramme 
i ett stykke av metallplate og redusert støy med 
Perfect Stroke-taster.  

Kompatibelt med Windows®, macOS, Linux®, iOS og 
Android™.  

Har strøm til opptil 10 dager etter full opplading med 
USB-C ladekabel.3 

Smart belysning justeres automatisk etter 
lysforholdene og slås av når den ikke er i bruk.

Vårt mest teknologisk avanserte 
webkamera. Førsteklasses 4K-kamera 
med ultrahøy oppløsning og avanserte 
funksjoner gir video av profesjonell 
kvalitet i alle typer miljø.  
 
Flere oppløsninger omfatter 4K (Ultra HD) @ 30 fps, 
1080p (Full HD) @ 30 eller 60 fps for enestående 
klarhet, jevnhet og detaljrikdom. 

RightLight™ 3 og høyt dynamikkområde (HDR) gjør at 
brukerne tar seg godt ut uansett lysforhold. 

Støtter ansiktsgjenkjenning for høy sikkerhet 
med Windows Hello™ eller andre programmer for 
ansiktsgjenkjenning. 

3 synsfeltinnstillinger for å få perfekt videoramme4+ 
5x digital zoom for å komme nærmere innpå.  
 
Sertifisert og kompatibel med populære 
bedriftsprogrammer.5 

1 Minimum glasstykkelse på 4 mm.
2 Basert på 8-timers daglig kontorbruk. Batteritiden avhenger av bruk og driftsforhold.
3 Batterilevetiden avhenger av bruk og driftsforhold.

4 Krever nedlasting av programvare. 
5 Se logitech.com/en-us/product/brio for sertifisering og kompatibilitet.
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ADMINISTRASJONSKOLLEKSJON

ZONE WIRELESS 
PLUS-HODESETT

SPOTLIGHT 
PRESENTASJONSFJERN-
KONTROLL

Utviklet for fokus. Bluetooth®-hodesett lar 
teamene være i sin egen sone i ethvert miljø 
med eksepsjonell lyd, intuitiv kontrollere og 
støydemping.  
 
Unifying + lydmottaker gir pålitelig tilkobling opptil 
10 m unna musen og tastaturer og opptil 30 m unna 
hodesettet.  

Mikrofon med støydemping og aktiv støydemping 
reduserer omgivelsesstøy, slik at teamene kan høre og 
bli hørt. 
 
Intuitive og enkle kontrollere, flipp-for-å-dempe-
mikrofon, aktiv støydemping (ANC) og trådløs Qi-lading. 

Kobles til datamaskin og smarttelefon samtidig og 
veksler sømløst mellom dem. 
 
Sertifisert og kompatibel med populære 
bedriftsprogrammer.1

Hold selvsikre presentasjoner på alle 
typer skjerm. Gjør at brukerne kan levere 
overbevisende presentasjoner med førsteklasses 
presentasjonskontroll. Kontroller et digital 
peker-system som fungerer på alle typer skjerm.  
 
Uthev, forstørr eller pek på fokusområder med en digital 
laser.2 

Fungerer på alle digitale skjermer – monitorer, smartboards, 
rom med flere skjermer – selv ved skjermdeling under 
videosamtaler. 

Plug-and-play på Windows® eller Mac, tilkobles via USB-
mottaker eller Bluetooth® – tilgjengelig fra alle vertsmaskiner 
som tillater USB-tilgang. 

Lad 1 minutt for 3 timers presentasjon, lad 60 minutter for 
opptil 3 måneders bruk.3

1 Se logitech.com/en-us/product/bluetooth-headset-zone-wireless for sertifisering og kompatibilitet.
2 Aktivert via Logitech Presentation-app.
3 Kan variere avhengig av bruken.
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Med dramatiske endringer i hvordan og hvor 
folk jobber – og plutselige behov for at spredte 
team jobber sammen fra ulike steder – har 
videokonferanser blitt en nødvendig virksomhet. Fra 
trange rom til travle skrivebord, arbeidsstasjoner for 
hjemmearbeid – team overalt har behov for å koble 
til via video slik at de kan samarbeide når som helst.

Våre rimelige løsninger leverer videomuligheter til 
enhver arbeidsplass. Enten teamet befinner seg på 
kontoret, jobber hjemmefra eller en kombinasjon av 
disse, tilbyr verktøyene våre overlegen audiovisuell 
kvalitet og har smart programvare som gjør dem 
enkle å bruke. De er også utviklet for kompatibilitet 
med din foretrukne videokonferanseplattform. 

Når teamsamarbeidet oppnår gevinster, 
oppnår virksomheten gevinster.

AVANSERT 
VIDEOSAMARBEID 
FOR ENHVER 
ARBEIDSPLASS
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Bransjeledende 
videokonferanser

Glimrende optikk. Avansert lyd. Vår egen 
objektivteknologi leverer fantastisk bildekvalitet med høy 
oppløsning. I tillegg gir vår avanserte lydteknikk fyldig, 
naturlig lyd som fyller rommet, reduserer støy og plukker 
opp stemmer med enestående klarhet. 

Brukerne kan fokusere på møtet. Vi gjør resten. 
Logitech RightSense™ proaktiv teknologi leverer enkelt 
møter av høy kvalitet. Brukerne starter bare møtet mens 
den automatisk justerer rammen, lyset og en rekke 
audiovisuelle finurligheter som skaper den optimale 
opplevelsen. 

Klar for plattform du foretrekker. Våre produkter 
og forhåndskonfigurerte løsninger er utviklet i nært 
samarbeid med ledende videokonferanseleverandører for 
sømløs integrering med plattformer du allerede bruker.

Enkelt å sette opp og bruke. Løsninger for møterom er 
forhåndskonfigurerte for anvendelse i stor skala, mens 
våre personlige sett for arbeidsplassen er plug-and-play. 
Og sentralisert enhetsadministrering hjelper teamene 
med å holde kontakten og få maksimal oppetid.
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Få alt du trenger for å utstyre små rom for videomøter, inkludert Logitech MeetUp, en mini-PC 
med romoptimert programvare og Logitech Tap berøringskontroller.

LØSNING FOR SMÅ ROM 
 

FOR TEAM OPPTIL 6 PERSONER
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MØTEROM / LØSNING FOR SMÅ ROM

TAP + 
MØTEROMDATAMASKIN

MEETUP

Tap for bedre møter. Med sin slanke design, 
lydløse drift og en bevegelsessensor for 
kontinuerlig beredskap er Tap en praktisk og 
brukervennlig løsning for nettmøter. 
 
Responsiv berøringsskjerm på 10,1 tommer for enkel 
betjening. 

Kommersiell ledningshåndtering med strekkavlastning for 
å holde tilkoblingene stramme. 

Allsidig bord- og veggstativtilbehør skjuler kabler og sparer 
plass.

Sammen med en møteromdatamaskin godkjent og/eller 
sertifisert for Google Meet Rooms, Microsoft Teams Rooms 
eller Zoom Rooms.

Atl-i-ett konferansekamera. MeetUp 
er beregnet på trange rom og andre 
steder med liten plass og er spekket med 
funksjoner i en kompakt form. 
 
4K Ultra HD-kamera med 5x HD-zoom. 

Motorisert panorerings-/vippeobjektiv med 
RightSight™ automatisk innramming. 

Helspektret høyttaleranlegg og stråledannende 
mikrofonoppsett. 

Kompakte mål og allsidig monteringsmuligheter 
sparer plass og minimerer synlige kabler.
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Disse forhåndskonfigurerte videokonferanseløsningene kombinerer enkelthet og fleksibilitet og 
sikrer ideell tilpassing og overlegen ytelse i middels store møterom. 

LØSNING FOR MEDIUM ROM 
 

FOR TEAM OPPTIL 10 PERSONER
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RALLY RALLY 
MIKROFONENHET

RALLY-HØYTTALER

Bedre møter med video av 
studiokvalitet. Setter en ny 
standard for USB-tilkoblede 
konferansekamerasystemer ved 
å forene førsteklasses design og 
materialer med overlegen lyd- og 
videoytelse. 

4K Ultra HD PTZ-kamera med 15X HD Zoom og 
RightSight™ automatisk innramming. 

RightLight™ med WDR viser deltakerne i 
flatterende lys, selv ved svake eller bakbelyste 
lysforhold. 

Modulære lydkomponenter med RightSound™ 
parer en romfyllende høyttaler med en 
usedvanlig responsiv mikrofon slik at alle kan 
høre og bli hørt.

Høyt og klart. Fyll middels 
store rom med fyldig, klar lyd. 
RightSound™-teknologi eliminerer 
praktisk talt forvrengning, klipping 
og vibrasjon slik at talen er enkel å 
forstå ved behagelig lydnivå. 
 
Monteres foran i rommet slik at stemmer og 
video alltid kommer fra samme retning. 

Anti-vibrasjonsinnkapsling hindrer at 
kameraet rister og minimerer lydoverføring 
mellom tilstøtende rom. 
 
Også tilgjengelig som tilleggsutstyr for å 
konfigurere rom av middels størrelse med to 
Rally-høyttalere.

Utrolig klar, naturlig lyd. En svært 
følsom mikrofon med RightSound™-
teknologi for å fokusere på aktive 
høyttalere samt å utestenge støy 
og distraksjoner. 
 
Fire kulemikrofoner danner åtte akustiske 
stråler. 

Jevner automatisk ut lyd og svake stemmer 
slik at alle stemmer blir hørt. 

Valgfritt mikrofonfest skjuler kabler og gir et 
ryddig skrivebord. 

Bruk flere mikrofonenheter for bedre dekning 
og ha dempekontrollene lett tilgjengelig.

MØTEROM / LØSNING FOR MEDIUM ROM

TAP + MØTEROM-
DATAMASKIN
Tap for bedre møter.  
Med sin slanke design, lydløse 
drift og en bevegelsessensor for 
kontinuerlig beredskap er Tap en 
praktisk og brukervennlig løsning 
for nettmøter. 
 
Responsiv berøringsskjerm på 10,1 tommer for 
enkel betjening. 

Kommersiell ledningshåndtering med 
strekkavlastning for å holde tilkoblingene 
stramme. 

Allsidig bord- og veggstativtilbehør skjuler 
kabler og sparer plass. 

Sammen med en møteromdatamaskin 
godkjent og/eller sertifisert for Google Meet 
Rooms, Microsoft Teams Rooms eller Zoom 
Rooms.
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Video av tv-kvalitet og lyd som fyller rommet, forhåndskonfigurert for enkel 
anvendelse og kan utvides til rom med 46 plasser.

LØSNING FOR STORE ROM 
 

FOR TEAM OPPTIL 10-46 PERSONER
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MØTEROM / LØSNING FOR STORE ROM

RALLY PLUS

Video og lydklarhet av studiokvalitet. 
Setter en ny standard for USB-tilkoblede 
konferansekamerasystemer ved å forene 
førsteklasses design og materialer med 
overlegen lyd- og videoytelse. 

4K Ultra HD PTZ-kamera med 15X HD Zoom og 
RightSight™ automatisk innramming. 

RightLight™ med WDR viser deltakerne i flatterende lys, 
selv ved svake eller bakbelyste lysforhold. 

Modulære lydkomponenter med RightSound™ parer to 
romfyllende høyttaler med to usedvanlig responsive 
mikrofoner slik at alle kan høre og bli hørt.

RALLY-HØYTTALERE

Høyt og klart. To frontmonterte 
høyttalere fyller store rom med fyldig, 
klar lyd. RightSound™-teknologi eliminerer 
praktisk talt all forvrengning, klipping og 
vibrasjon slik at talen er enkel å forstå ved 
behagelig lydnivå. 

Monteres foran i rommet slik at stemmer og video 
alltid kommer fra samme retning. 

Anti-vibrasjonsinnkapsling hindrer at kameraet rister 
og minimerer lydoverføring mellom tilstøtende rom.

TAP + MØTEROM-
DATAMASKIN
Tap for bedre møter. Med sin slanke design, 
lydløse drift og en bevegelsessensor for 
kontinuerlig beredskap er Tap en praktisk og 
brukervennlig løsning for nettmøter. 
 
Responsiv berøringsskjerm på 10,1 tommer for enkel 
betjening. 

Kommersiell ledningshåndtering med strekkavlastning 
for å holde tilkoblingene stramme. 

Allsidig bord- og veggstativtilbehør skjuler kabler og 
sparer plass. 

Sammen med en møteromdatamaskin godkjent og/
eller sertifisert for Google Meet Rooms, Microsoft Teams 
Rooms eller Zoom Rooms.
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MØTEROM / LØSNING FOR STORE ROM

RALLY 
MIKROFONENHETER

SPOTLIGHT 
PRESENTASJONSFJERN- 
KONTROLL

Utrolig klar, naturlig lyd. To usedvanlig 
følsomme mikrofonenheter med 
RightSound™-teknologi for å fokusere på 
aktive høyttaler samt utestenge støy og 
distraksjoner.

Hver mikrofonenhet har fire kulemikrofoner som 
danner åtte akustiske stråler.
 
Jevner automatisk ut lyd og svake stemmer slik at alle 
stemmer blir hørt. 

Valgfritt mikrofonfest skjuler kabler og gir et ryddig 
skrivebord. 

Bruk flere mikrofonenheter (opptil 7 stykker) for bedre 
dekning og ha dempekontrollene lett tilgjengelig.
 

Hvert team, hver skjerm. Gi teamene 
tryggheten til å levere presentasjoner 
profesjonelt uansett hvor de er med 
klasseledende presentasjonskontroll og 
funksjoner som fungerer på alle skjermtyper.  

Uthev, forstørr eller pek på fokusområder med en digital 
laser.1 

Fungerer på alle digitale skjermer – monitorer, 
smartboards, rom med flere skjermer – selv ved 
skjermdeling under videosamtaler. 

Plug-and-play på Windows® eller Mac, tilkobles via 
USB-mottaker eller Bluetooth® – tilgjengelig fra alle 
vertsmaskiner som tillater USB-tilgang. 

Lad 1 minutt for 3 timers presentasjon, lad 60 minutter for 
opptil 3 måneders bruk.2

 
1 Aktivert via Logitech Presentation-appen.
2 Kan variere avhengig av bruken.
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Løsninger for videosamarbeid på høyt nivå for kjerneteamet som utfører videosamtaler ved 
skrivebordet. De har et spesialutviklet webkamera og støydempende hodesett og sikrer optimal 

video- og lydkvalitet, perfekt for åpne og støyende arbeidsplasser. 

PERSONLIG SAMARBEIDSSETT 
 

FOR SENTRALE KUNNSKAPSARBEIDERE 
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VED SKRIVEBORDET / PERSONLIG SAMARBEIDSSETT

ZONE WIRED 
HODESETT

C925e WEBKAMERA  
FOR BEDRIFTER 

Laget for Zone. Zone Wired er designet 
for travle kontorlandskap og er et USB-
hodesett som gir førsteklasses lyd og 
tydelig stemmegjengivelse uten all 
støyen.
 
40 mm drivere leverer utrolig lyd for videosamtaler 
og musikk – med fyldig bass, skarpe høye frekvenser 
og svært lite forvrengning. 

Støydempende dobbelmikrofonteknologi 
isolerer stemmen og undertrykker distraherende 
bakgrunnslyder for en fantastisk klar lyd. 

Lett og komfortabel passform for bruk hele dagen 
samt intuitive, integrerte kontrollere på den flokefrie 
kabelen. 

Kompatibelt med vanlige ringeplattformer som 
Microsoft® Teams, Skype for Business og Google Voice.1

Et webkamera du kan regne med.  
Plug-and-play HD-video for en bedre 
samarbeidsopplevelse ansikt til ansikt 
fra en hvilken som helst stasjonær 
datamaskin.  
 
Du får virkelighetsnær klarhet under videomøter 
med HD-video i full 1080p-oppløsning ved 30 bilder 
per sekund. 

78-graders, diagonalt synsfelt rammer deg perfekt 
inn for videomøtene. 
 
RightLight™ 2-teknologi og autofokus justeres smart 
for å levere skarp video, også ved dårlige lysforhold 
på flere avstander. 

H.264-koding frigjør PC-båndbredde ved å 
behandle video i webkameraet, noe som sikrer jevn 
videokvalitet gjennom hele samtalen.

 
 
1 Se logitech.com/product/usb-headset-wired for sertifisering og kompatibilitet.
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Løsninger for videosamarbeid av svært høy kvalitet for medlemmer av teamet som trenger å fremstå 
profesjonelt og høres godt. Settet inneholder det mest avanserte webkameraet vårt som leverer fabelaktig 

4k-video og et støydempende Bluetooth®-hodesett beregnet for åpne kontorlandskap.

PRO PERSONLIG SAMARBEIDSSETT 
 

FOR KREVENDE BRUKERE 
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ZONE WIRELESS  
PLUS-HODESETT

BRIO 4K PRO 
WEBKAMERA

Utviklet for fokus. Bluetooth®-hodesett 
lar teamene være i sin egen sone i ethvert 
miljø med eksepsjonell lyd, intuitiv 
kontrollere og støydemping.  
 
Unifying + lydmottaker gir pålitelig tilkobling opptil 
10 m unna musen og tastaturer og opptil 30 m unna 
hodesettet.  

Mikrofon med støydemping og aktiv støydemping 
reduserer omgivelsesstøy, slik at teamene kan høre og 
bli hørt.  

Intuitive og enkle kontrollere, flipp-for-å-dempe-
mikrofon, aktiv støydemping (ANC) og trådløs Qi-
lading. 

Kobles til datamaskin og smarttelefon samtidig og 
veksler sømløst mellom dem. 
 
Sertifisert og kompatibelt med populære 
bedriftsprogrammer.1

Vårt mest teknologisk avanserte 
webkamera. Førsteklasses 4K-kamera 
med ultrahøy oppløsning og avanserte 
funksjoner gir video av profesjonell kvalitet 
i alle typer miljø.  
 
Flere oppløsninger omfatter 4K (Ultra HD) @ 30 fps, 
1080p (Full HD) @ 30 eller 60 fps for enestående 
klarhet, jevnhet og detaljrikdom. 

RightLight™ 3 og høyt dynamikkområde (HDR) gjør at 
brukerne tar seg godt ut uansett lysforhold. 

Støtter ansiktsgjenkjenning for høy sikkerhet 
med Windows Hello™ eller andre programmer for 
ansiktsgjenkjenning. 
 
3 synsfeltinnstillinger for å få perfekt videoramme2 + 5x 
digital zoom for å komme nærmere innpå. 
 
Sertifisert og kompatibel med populære 
bedriftsprogrammer.3 

1 Se logitech.com/en-us/product/bluetooth-headset-zone-wireless for sertifisering og kompatibilitet.
2 Krever nedlasting av programvaren. 
3 Se logitech.com/en-us/product/brio for sertifisering og kompatibilitet.
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Førsteklasses samarbeids- og presentasjonsløsninger for ledelsen. Hold kontakten med alle, 
uansett hvor de er, med elegant, brukervennlig videosamarbeid, ekstern presentasjon og trådløse 

ladeverktøy beregnet på travle ledere. 

ADMINISTRASJONSKOLLEKSJON 
 

FOR LEDELSEN 
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VED SKRIVEBORDET / SAMARBEIDSKOLLEKSJON FOR LEDELSEN

Sømløse videomøter.  
Et forhåndskonfigurert for små rom som 
gjør at ledere raskt kan innlede og føre 
videosamtaler med berøringsskjermkontroll 
og videooverføring av høy kvalitet.  
 
Tap berøringskontroller har en stilig design, er 
stillegående og har en bevegelsessensor slik at den alltid 
er klar til bruk. Responsiv 10,1” berøringsskjem for enkel 
bruk.  

Meetup alt-i-ett konferansekamera med 4K Ultra HD-
kamera, 5X zoom, ekstre bredt synsfelt, integrert lyd – 
mange funksjoner i en kompakt form.  

Sammen med en møteromdatamaskin godkjent og/
eller sertifisert for Google Meet Rooms, Microsoft Teams 
Rooms eller Zoom Rooms.

Hold selvsikre presentasjoner på 
alle skjermtyper. Lar brukerne levere 
overbevisende presentasjoner med 
overlegen presentasjonskontroll. Kontroller 
et digital peker-system som fungerer på 
alle typer skjerm.  
 
Uthev, forstørr eller pek på fokusområder med en digital 
laser.1  

 
Fungerer på alle digitale skjermer – monitorer, 
smartboards, rom med flere skjermer – selv ved 
skjermdeling under videosamtaler. 

Plug-and-play på Windows® eller Mac, tilkobles via 
USB-mottaker eller Bluetooth® – tilgjengelig fra alle 
vertsmaskiner som tillater USB-tilgang. 

Lad 1 minutt for 3 timers presentasjon, lad 60 minutter 
for opptil 3 måneders bruk.2

Kan brukes mens du lader. Ledere kan 
enkelt multitaske med en trådløs lader hvor 
mobilen kan stå oppreist og er lett å se. 
 
Pålitelig Legg fra deg og lad for Apple iPhone3, Samsung 
Galaxy, Google Pixel™ mm. Fungerer med de fleste etuier, 
3 mm4 eller tynnere. 
 
Hurtiglading for Qi-aktivert Apple3- og Samsung-
mobiler. 

Qi-sertifisert for en tryggere og mer pålitelig 
ladeopplevelse. 

Innebygde sikkerhetsmekanismer, blant annet deteksjon 
av fremmedlegemer og beskyttelse mot overoppheting 
eller overlading. 

SPOTLIGHT  
PRESENTASJONSFJERN-
KONTROLL

POWERED TRÅDLØST 
LADESTATIV

LØSNING FOR 
SMÅ ROM

 

1 Aktivert via Logitech presentasjonsapp.
2 Kan variere avhengig av bruken.

3 iPhone 8 og nyere støtter trådløs lading. 
4 Ikke kompatibel med etuier med metalldeler, magneter, håndtak, støtter og kredittkort.
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Vi lever i en tid med jobbing utenfor kontoret. Og nå 
som de ansatte jobber mer hjemmefra eller på farten, 
trenger de verktøy som er like samarbeidsvillige og 
produktive som de er på kontoret. Siden hver enkelt 
arbeidstaker og arbeidsplass er unik, krever de 
dessuten løsninger som er skreddersydd til deres behov.

Løsninger for fjernarbeid inneholder innovative 
verktøy som er trådløse, enkle å koble til og fungerer 
på kjent måte. Fra kraftige skrivebordskolleksjoner 
som gjenskaper kontoropplevelsen hjemme, til lette, 
holdbare kolleksjoner som utvider funksjonaliteten til 
bærbare datamaskiner og nettbrett brukerne trenger 
på farten. 

Vær tilkoblet og produktiv overalt. 
Det er en stor gevinst for kontinuiteten til 
virksomheten.

PRODUKTIVITET 
OG SAMARBEID.
OVERALT.
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Hva som får fjernarbeid  
til å fungere.

Brukervennlighet. Den intuitive designen gjør at verktøyene 
er enkle å sett opp og umiddelbart gjenkjennelige. Noe som 
betyr færre forespørsler til teknisk støtteavdeling.

Overlegen kompatibilitet. Fra datamaskiner til nettbrett 
og smarttelefoner – våre verktøy fungerer med alle store 
enheter, bedriftsprogrammer og operativsystemer. Brukerne 
bare plug-and-play og begynner å jobbe.

Friheten ved trådløst. De fleste verktøy for fjernarbeid er 
fullstendig trådløse, slik at brukerne kan benytte seg av 
fleksibiliteten og bærbarheten til pålitelig trådløs tilkobling 
med minimalt med kabelrot.

Smart strømstyring. Avansert strømstyring betyr at alle 
våre enheter har nok strøm til å vare lenge, noen kan vare i 
36 måneder uten å skifte batterier.

Bygget for å vare. Designet og konstruert for omfattende 
daglig bruk på den stasjonære pc-en eller på farten – i 
tillegg til å være grundig testet og utprøvd i felten – utstyret 
vårt er bygget for å takle fall, søl og andre uhell. 

Ergonomisk bevisst. Kolleksjon for å jobbe utenfor kontoret 
omfatter ergonomiske mus og tastaturer utformet for 
komfort og naturlig holdning uten at det går på bekostning 
av pikselpresisjonen.
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Det esensielle for skrivebordet for viktige arbeidstakere med fleksitid som ofte jobber hjemmefra. 
Designet slik at de kan koble til og utføre oppgaver like effektivt hjemme som på kontoret. De er 
for det meste trådløse og lett gjenkjennelige og sørger for høy produktivitet og videosamarbeid. 

ESSENSIELT-KOLLEKSJON 
 

FOR ARBEIDSTAKERE MED FLEKSITID 
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MK540 ADVANCED 
TRÅDLØST 
TASTATURSETT

C925e WEBKAMERA 
FOR BEDRIFTER 

ZONE WIRELESS  
PLUS-HODESETT

Designet for å få mer gjort.  
Trådløs plug-and-play-mus + tastatur i 
full størrelse – en mye brukt duo som er 
lett gjenkjennelig og behagelig å bruke 
for effektive brukere.  
 
10 m trådløs frihet med en kryptert tilkobling med 
Unifying™ USB-mottaker. 

Tohåndsutformet mus + avansert sporing. 

Kjent form på tastene, integrert håndflatestøtte og 
justerbar 4° og 8° vipping. 

Kvalitetstestet og sølebestandig opptil 60 ml væske, 
med tastetrykk som ikke falmer.

Et webkamera du kan regne med.  
Plug-and-play HD-video for en bedre 
samarbeidsopplevelse ansikt til ansikt 
fra en hvilken som helst stasjonær 
datamaskin.  
 
Du får virkelighetsnær klarhet under videomøter 
med HD-video i full 1080p-oppløsning ved 30 bilder 
per sekund. 

78-graders, diagonalt synsfelt rammer deg perfekt 
inn for videomøtene. 

RightLight™ 2-teknologi og autofokus justeres smart 
for å levere skarp video, også ved dårlige lysforhold 
på flere avstander. 

H.264-koding frigjør PC-båndbredde ved å 
behandle video i webkameraet, noe som sikrer jevn 
videokvalitet gjennom hele samtalen.

Utviklet for fokus. Bluetooth®-hodesett 
lar teamene være i sin egen sone i ethvert 
miljø med eksepsjonell lyd, intuitiv 
kontrollere og støydemping.  

 
Unifying + lydmottaker gir pålitelig tilkobling opptil 
10 m unna musen og tastaturer og opptil 30 m unna 
hodesettet.  

Mikrofon med støydemping og aktiv støydemping 
reduserer omgivelsesstøy, slik at teamene kan høre og 
bli hørt.  

Intuitive og enkle kontrollere, flipp-for-å-dempe-
mikrofon, aktiv støydemping (ANC) og trådløs Qi-
lading. 

Kobles til datamaskin og smarttelefon samtidig og 
veksler sømløst mellom dem.
 
Sertifisert og kompatibel med populære 
bedriftsprogrammer.1

JOBBE HJEMMEFRA / ESSENSIELT-KOLLEKSJON

1 Se logitech.com/en-us/product/bluetooth-headset-zone-wireless for sertifisering og kompatibilitet.
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Førsteklasses presisjonsverktøy designet på kreative arbeidstakere, kodere analytikere, og andre 
krevende aktører. De er designet for hurtighet, nøyaktighet og avansert tilpassing og sørger for at 

de dyktige arbeidstakerne holder seg i sonen og presterer på sitt beste.

PRESISJONSKOLLEKSJON 
 

FOR AVANSERTE BRUKERE 
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JOBBE HJEMMEFRA / PRESISJONSKOLLEKSJON

MX ANYWHERE 
2S TRÅDLØS MUS

MX KEYS AVANSERT 
TRÅDLØST TASTATUR

BRIO 4K PRO 
WEBKAMERA

ZONE WIRELESS 
PLUS-HODESETT

Velutstyrt og bærbar. Kompakt 
mus utviklet for overlegen kontroll, 
sporing og ytelse – ved skrivebordet 
eller på farten.  
 
4 000 DPI Darkfield™ presisjonssporing 
fungerer overalt, selv på glass.1 

Oppladbar uten nedetid og en hel dags bruk 
med 3 minutters lading.2

Kompatibel med Windows®, macOS, Linux®, 
iOS, iPadOS + pares med opptil 3 bærbare 
datamaskinger, nettbrett, smarttelefoner og 
Easy-Switch™ mellom dem. 

Superrask eller klikk for klikk-presisjon. 
 
Mus i full størrelse tilgjengelig+

+

Bygd for kreativ modus.  
Det avanserte tastaturet for flere 
enheter er designet for å la kodere 
kode og de kreative skape – raskere, 
enklere og mer presist – overalt. 
 
Solid, stabil, komfortabel og holdt sammen av 
én enkelt metallplate. 

Redusert støy med Perfect Stroke-taster.  

Kan pares med opptil tre enheter på én 
Unifying-mottaker og veksle mellom dem – 
fungerer på systemene Windows®, macOS, 
Linux®, iOS og Android™. 

Smart belysning justeres etter lysforholdene 
og slås av når tastaturet ikke er i bruk. 

Compact-tastatur tilgjengelig

Vårt mest teknologisk avanserte 
webkamera. Førsteklasses 4K-kamera 
med ultrahøy oppløsning og avanserte 
funksjoner gir video av profesjonell 
kvalitet i alle typer miljø.  
 
Flere oppløsninger omfatter 4K (Ultra HD) @ 
30 fps, 1080p (Full HD) @ 30 eller 60 fps for 
enestående klarhet, jevnhet og detaljrikdom. 

RightLight™ 3 og høyt dynamikkområde (HDR) 
gjør at brukerne tar seg godt ut uansett 
lysforhold. 

Støtter ansiktsgjenkjenning for høy sikkerhet 
med Windows Hello™ eller andre programmer for 
ansiktsgjenkjenning. 

3 synsfeltinnstillinger for å få perfekt 
videoramme3 + 5x digital zoom for å komme 
nærmere innpå.  
 
Sertifisert og kompatibel med populære 
bedriftsprogrammer.4 

Utviklet for fokus.  
Bluetooth®-hodesett lar teamene 
være i sin egen sone i ethvert 
miljø med eksepsjonell lyd, intuitiv 
kontrollere og støydemping.  
 
Unifying + lydmottaker gir pålitelig tilkobling 
opptil 10 m unna musen og tastaturer og 
opptil 30 m unna hodesettet.  

Mikrofon med støydemping og aktiv 
støydemping reduserer omgivelsesstøy, slik at 
teamene kan høre og bli hørt.  

Intuitive og enkle kontrollere, flipp-for-å-
dempe-mikrofon, aktiv støydemping (ANC) og 
trådløs Qi-lading. 
 
Kobles til datamaskin og smarttelefon 
samtidig og veksler sømløst mellom dem. 
 
Sertifisert og kompatibel med populære 
bedriftsprogrammer.5 

1 Minimum glasstykkelse på 4 mm.
2 Basert på 8-timers daglig kontorbruk. Batteritiden avhenger av bruk og driftsforhold.
3 Krever nedlasting av programvare.

 

4 Se logitech.com/en-us/product/brio for sertifisering og kompatibilitet. 
5 Se logitech.com/product/bluetooth-headset-zone-wireless for sertifisering og kompatibilitet.
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JOBBE HJEMMEFRA / PRESISJONSKOLLEKSJON  

MX MASTER 3 
MUS 

K780 TRÅDLØST 
TASTATUR FOR FLERE 
ENHETER

Full størrelse. Ytelse.  
En mus i full størrelse med en silhuett 
som passer for store hender. Utviklet for 
ytelse overalt. 
 
Håndleddstøtte, enkel tilgang til kontrollere, seks 
tilpassbare kontrollere for å tilpasse arbeidsflyten1. 
 
Presis 4000 DPI Darkfield™-sporing på alle overflater – 
selv på glass.2 

Raskt, stillegående MagSpeed™ elektromagnetisk 
rullehjul som veksler mellom hyperrask og trinnvis 
modus.  

Kompatibel med Windows®, macOS, Linux®, iPadOS 
+ kan pares med opptil 3 bærbare datamaskiner, 
nettbrett, smarttelefoner og veksle enkelt mellom 
dem med Easy-Switch™.

Spillmus og -tastatur 
 
Noen brukere kan ha nytte 
av en mus i full størrelse eller 
et mer kompakt tastatur. Vi 
anbefaler disse alternativene i 
Presisjonskolleksjon.

Fullt utstyrt. Mindre avtrykk.  
Et tastatur med et numerisk tastatur –  
10 % smalere enn MX Keys, så det vil 
kanskje passe for personer med smalere 
skulderbredde. 
 
Stille, smidig skriving på store, konkave taster med 
tastsystemet Logitech PerfectStroke™.

Kompatibelt med Windows®, macOS, iOS,  
Chrome OS™, Android™, gjenkjenner automatisk hva 
det kobles til og tilordner så taster og funksjoner3. 

Hendig talltastatur, hurtigtaster, en integrert 
mobilholder. 

24 måneders batteritid4, med hvilefunksjon, på/av-
knapp og statuslampe for batteri.

 
1 Krever at du har programvaren Logitech Options.
2 Minimum glasstykkelse på 4 mm.

3 Enhet med USB-tilkopling eller som er forberedt for Bluetooth® Smart og med støtte for eksternt tastatur (HID-profil). 
4 Levetiden til tastaturbatteriet er beregnet basert på omtrent to millioner tastetrykk i året i kontoromgivelser. Brukeropplevelsen kan variere.
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Ergonomiske enheter for brukeres om ønsker mer komfort og mindre ubehag. Kolleksjonen har en 
rekke ulike ergonomiske produkter som oppmuntrer til naturlig holdning og komfort for brukere 

med forskjellige behov – samt presisjonssporing og presis skriving som holder ytelsen oppe.

ERGO BEVISST KOLLEKSJON 
 

FOR PERSONER SOM ØNSKER MINDRE UBEHAG
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JOBBE HJEMMEFRA / ERGO BEVISST KOLLEKSJON

ERGO K860 
ERGONOMISK 
DELT TASTATUR

MX VERTICAL 
AVANSERT 
ERGONOMISK MUS

K380 MULTI-DEVICE 
BLUETOOTH®-
TASTATUR

MX ERGO 
TRÅDLØS MUS 
MED STYREKULE

Naturlig skriving med mindre 
belastning. Oppmuntrer til mer 
avslappet, naturlig skriving med 
utprøvde ergonomiske fordeler, slik 
at teamet kan fokusere på å jobbe.  
 
Delt, buet form som har vist seg å redusere 
muskelaktiviteten med 21 % i den øvre 
trapesmuskelen1 + inkludert håndleddstøtte 
som gir 54 % mer håndleddstøtte, 25 % 
mindre håndleddsbøying.1 

Designet, utviklet og testet med kriterier 
fastsatt av ledende ergonomer. 

Taster med optimal respons for presis skriving 
og redusert støy. 

Sølebestandig, tåler fall på opptil 50 cm, 
testet til å utføre 10 millioner tastetrykk.

Komfort innen rekkevidde.  
Tastatur med lite avtrykk som gjør 
at brukerne kan plassere musen slik 
at den er lett tilgjengelig for bedre 
holdning og økt komfort. 
 
Stille og med den kjente følelsen av å skrive 
på en bærbar datamaskin i et slankt og lett 
trådløst tastatur.

Kompakt tastatur for flere operativsystemer 
og enheter som gir brukerne fleksibiliteten til 
å jobbe komfortabelt og produktivt hvor som 
helst og på alle skjermtyper.

Kobler til alle Bluetooth® trådløse enheter 
med ekstern tastaturstøtte – Windows®, Mac, 
Chrome OS™, Android™, iOS.

2 års batteritid5 + høy kvalitet og 
pålitelighetsstandarder.6

Brukertestet. Godkjent av 
ergonomer. Presisjonsmus designet 
for å redusere håndleddsspenninger 
og belastning på underarmen for å 
gi teamet høyere grad av komfort.  
 
Naturlig håntrykksposisjon reduserer 
muskelaktiviteten med 10 %2 uten tap av 
ytelse. 

Presisjonssensor på 4000 ppt gir 4 ganger 
færre håndbevegelser.3 

Tilpassbare knapper, programspesifikke 
funksjoner4 og justerbar markørhastighet. 

Fallsikker opptil 90 cm og testet til å utføre 10 
millioner tastetrykk.

Standarden for komfort og 
presisjon. En ergonomisk designet 
mus med styrekule som tilbyr 
et komfortabelt alternativ til 
styreflate og mus med en helt egen 
brukeropplevelse.  
 
Reduserer belastningen på håndledd og hånd 
med 20 %.7 0-20° justerbar vinkel.

Avansert sporing med presisjonsmodus + 
rullehjul og midtknapp.

Fallsikker opptil 90 cm og testet til å utføre 
10 millioner tastetrykk.

Så å si null nedetid – fungerer opptil 4 måneder 
på en full lading og en hel dag etter ett 
minutts lading.8

1 Sammenlignet med et tradisjonelt Logitech-tastatur uten håndleddsstøtte.
2 Sammenlignet med en tradisjonell, ikke-vertikal mus.
3 Sammenlignet med tradisjonelle mus som har en sensor på 1000 ppt.

4 Krever at du har programvaren Logitech Options.
5 Levetiden til tastaturbatteriet er beregnet basert på omtrent to millioner tastetrykk per år i et kontormiljø. Brukeropplevelsen kan variere.
6 Basert på uavhengige salgsdata fra store markeder i enheter (19. april – 20. april), kun detaljhandel: CA, CN, FR, DE, ID, KR, RU, SE, TW, TR, UK, US. 

 
7 Sammenlignet med en vanlig mus.
8 Batterilevetiden avhenger av bruk og driftsforhold.
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Holdbare og lette enheter for medlemmer av teamet som bruker iPad for å jobbe på farten. 
Du bare parer hodesett, skjermpenn, presentasjonsenhet og mus via Bluetooth®  

og forvandler iPad til en mobil arbeidsstasjon. 

iPad-KOLLEKSJON 
 

FOR MOBILE iPad-BRUKERE  
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iPad 

TASTATURETUIER
LOGITECH PEBBLE 
M350 TRÅDLØS MUS

ZONE TRÅDLØST 
HODESETT

Forvandle iPad-en til en produktiv 
maskin. En portefølje av eksklusive 
tastaturetuier forvandler iPad til en 
bærbar datamaskin med et klikk, slik at 
brukerne kan jobbe når som helst, hvor 
som helst. 
 
Et eksklusivt tastatur med velplasserte bakbelyste 
taster og en full rad av iOS hurtigtaster skaper en 
komfortabel skriveopplevelse, som på en bærbar 
datamaskin – bygd for rask og presis skriving. 

Opptil 4 allsidige moduser for skriving, visning, 
skissering og lesing. Enkelt å rydde bort tastaturet 
for visning og skissering. 

Beskyttelse foran, bak og på hjørnene laget av 
holdbare materialer holder iPad trygg mot støt, riper 
og søling – bygget for å tåle daglig slitasje. 

Enkelt oppsett og lang batteritid. 

Moderne, slank og stille. Denne bærbare 
musen er uunnværlig på farten. Optisk 
sporing med høy presisjon og bredt 
rullehjul av gummi gir optimal ytelse for 
brukere som stadig er på farten.   
 
Optisk sporing med høy presisjon og bredt rullehjul 
av gummi. 

90 % støydempede1 klikk og musestille rulling.  

Dobbel tilkobling via Bluetooth® trådløs teknologi 
eller medfølgende 2,4GHz USB-mottaker. 

Fungerer i opptil 18 år på ett AA-batteri.2

PÅ FARTEN / iPad-KOLLEKSJON

1 Sammenligning av lydnivå for Logitech Pebble M350 og Logitech M170. Målt av et uavhengig laboratorium.
2 Batteritiden avhenger av bruk og driftsforhold.
3 Se logitech.com/product/bluetooth-headset-zone-wireless for sertifisering og kompatibilitet.

Utviklet for fokus. Bluetooth®-hodesett 
med aktiv støydemping og eksepsjonell 
lyd gjør at de ansatte er i sin egen sone – 
overalt.
 
Mikrofon med støydemping og aktiv støydemping 
reduserer omgivelsesstøy og isolerer brukerens 
stemme, slik at teamene kan høre og bli hørt.  

Enkle, intuitive kontroller flipp-for-å-dempe-
mikrofon, aktiv støydemping (ANC) og trådløs Qi-
lading. 
 
Sertifisert og kompatibel med bedriftsprogrammene 
du bruker hver dag.3 

Kobles til datamaskinen og smarttelefonen 
samtidig og veksler sømløst mellom dem. Juster 
lydinnstillingene med vår Logi Tune-app. 
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PÅ FARTEN / iPad-KOLLEKSJON

 

1 Kun tilgjengelig ved installering av programvare på Mac og PC. Krever installering av Logitech Presentation-programvare. (Kun kompatibel med Windows® 7 eller nyere/macOS X 10.12 eller nyere.)

LOGITECH CRAYON 
DIGITAL BLYANT  
FOR iPad 

R500 LASER  
PRESENTASJONSFJERN-
KONTROLL

Gjør mer digitalt. En avansert digital 
blyant tilbyr dynamiske måter å 
bruke iPad-en på, forenkle oppgaver, 
ta håndskrevne notater, signere 
dokumenter og redigere PDF-filer. 
 
Med Apple Pencil-teknologi, noe som gir brukerne 
tilgang til hundrevis av støttede apper. 

Pikselpresisjon, null forsinkelse og 
håndleddsavvisningsteknologi gjør at brukerne kan 
skrive og tegne naturlig uten å miste detaljene. 

Ikke nødvendig med paring – trykk «på»-knappen 
og bare koble til iPad, så kan arbeidet begynne. 

Solid konstruksjon overlever fall fra opptil 1,2 m. 
Unik, flat design hindrer at den ruller. 

Smidige, profesjonelle presentasjoner. 
En enkel, pålitelig og problemfri 
fjernkontroll som gjør at brukerne kan 
levere presentasjoner mer profesjonelt. 
 
Rød laserpeker bidrar til å holde fokuset under 
møter. 

Enkel design med tre knapper gjør at man kan 
navigere lysbildene uten inngående opplæring – og 
batteriet varer i halvannet år. 

Tilkobles direkte via USB-mottaker eller Bluetooth®. 
Plug-and-play på Windows®, macOS og kompatibel 
med alle populære presentasjonsapper – 
ikke nødvendig med programvare eller driver.

Med Logitech Presentation-app kan brukerne 
tilpasse knapper, overvåke batteritiden og stille inn 
tidtaker på skjermen.1
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Bærbare, avanserte produktivitetsverktøy for medlemmer av teamet som ofte jobber utenfor 
kontoret med bærbar datamaskin. Tilpassbar mus, avansert digital peker og støydempende 

hodesett plasserer teamene i sonen, enten de jobber på kontoret eller et hotellrom.

LAPTOP-KOLLEKSJON 
 

FOR MOBILE LAPTOP-BRUKERE 
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PÅ FARTEN / BÆRBAR DATAMASKINKOLLEKSJON

MX ANYWHERE 2S 
TRÅDLØS MUS

ZONE TRÅDLØST 
HODESETT

SPOTLIGHT  
PRESENTASJONSFJERN-
KONTROLL

Velutstyrt og bærbar. Den kompakte 
musen er utviklet for overlegen komfort, 
sporing og ytelse – ved skrivebordet eller 
på farten.  
 
4 000 DPI Darkfield™ presisjonssporing fungerer 
overalt, selv på glass.1 

Oppladbar uten nedetid og en hel dags bruk med 
3 minutters lading.2

Kompatibel med Windows®, macOS, Linux®, iOS, 
iPadOS + pares med opptil 3 bærbare datamaskiner, 
nettbrett, smarttelefoner og  
Easy-Switch™ mellom dem. 

Superrask eller klikk for klikk-presisjon.

Utviklet for fokus. Bluetooth®-hodesett 
med aktiv støydemping og eksepsjonell 
lyd holder brukerne i sonen sin – overalt. 
 
Mikrofon med støydemping og aktiv støydemping 
reduserer omgivelsesstøy og isolerer brukerens 
stemme, slik at team kan høre og bli hørt.  

Enkle, intuitive kontroller flipp-for-å-dempe-
mikrofon, aktiv støydemping (ANC) og trådløs  
Qi-lading.  

Sertifisert og kompatibel med bedriftsprogrammene 
du bruker hver dag.3 

Kobles til datamaskinen og smarttelefonen 
samtidig og veksler sømløst mellom dem. Juster 
lydinnstillingene med vår Logi Tune-app. 

Hvert team, hver skjerm. Gi teamene 
tryggheten til å levere presentasjoner 
profesjonelt uansett hvor de er med 
klasseledende presentasjonskontroll og 
funksjoner som fungerer på alle skjermtyper.  

Uthev, forstørr eller pek på fokusområder med en  
digital laser.4 

Fungerer på alle digitale skjermer – monitorer, 
smartboards, rom med flere skjermer – selv ved 
skjermdeling under videosamtaler. 

Plug-and-play på Windows® eller Mac, tilkobles via 
USB-mottaker eller Bluetooth® – tilgjengelig fra alle 
vertsmaskiner som tillater USB-tilgang. 

Lad 1 minutt for 3 timers presentasjon, lad 60 minutter  
for opptil 3 måneders bruk.5

1 Minimum glasstykkelse på 4 mm
2 Basert på 8-timers daglig kontorbruk. Batteritiden avhenger av bruk og driftsforhold.
3 Se logitech.com/en-us/product/bluetooth-headset-zone-wireless for sertifisering og kompatibilitet.

4 Aktivert via Logitech-presentasjonsapp.
5 Kan variere avhengig av bruken.
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Slanke og bærbare verktøy for medlemmer av teamet som liker å få unna arbeid på 
smarttelefonen når de er på farten. Et ultratynt og ultralett frittstående tastatur og støy 

dempende hodesett forvandler smarttelefonen til en fleroppgavekjørende maskin. 

SMARTTELEFONKOLLEKSJON 
 

FOR MOBILE SMARTTELEFONBRUKERE
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PÅ FARTEN / SMARTTELEFONKOLLEKSJON

LOGITECH 
KEYS-TO-GO

ZONE TRÅDLØST 
HODESETT

Arbeid kan utføres på smarttelefonen, 
overalt. Dette bærbare, ultratynne, trådløse 
Bluetooth®-tastaturet forvandler brukerens 
smarttelefon til en arbeidsstasjon – slik at 
teamet kan jobbe hvor som helst.  
 
1 cm tykk, 24 cm lang og fleksibel, så brukerne kan 
enkelt ta den med i bagen, ryggsekken og til og med 
mellom boksidene. 

Tastene har glatte, solide pakninger som gjør dem søle- 
og smussbestandige og beskytter tastaturet mot støt 
og riper. 

Oppladbart batteri gir 3 måneders1 bruk uten opplading – 
i tillegg varsler batterilampen om når det begynner å bli 
svakt (USB-kabel følger med).  

Holder for brukerens iOS or Android™ smarttelefon 
som kan monteres for å sette telefonen i en oppreist, 
lett synbar posisjon, noe som forvandler den til en 
arbeidsstasjon med ett klikk.

Utviklet for fokus. Bluetooth®-hodesett 
med aktiv støydemping og eksepsjonell lyd 
holder brukerne i sonen sin – overalt. 
 
Mikrofon med støydemping og aktiv støydemping 
reduserer omgivelsesstøy og isolerer brukerens 
stemme, slik at team kan høre og bli hørt.  

Enkle, intuitive kontroller flipp-for-å-dempe-mikrofon, 
aktiv støydemping (ANC) og trådløs Qi-lading.  

Sertifisert og kompatibel med bedriftsprogrammene 
du bruker hver dag.2  

 
Kobler til datamaskinen og smarttelefonen samtidig – 
sømløs veksling mellom dem. Juster lydinnstillingene 
med vår Logi Tune-app.

 
1 Basert på åtte timers daglig bruk.
2 Se logitech.com/product/bluetooth-headset-zone-wireless for sertifisering og kompatibilitet.
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VELFUNGERENDE 
VERKTØY FOR 
VELFUNGERENDE 
TEAM

Digitale arbeidstakere bruker mer tid enn 
noensinne på repeterende oppgaver som kan gi 
økt muskelbelastning, skader og redusere den 
samlede produktiviteten. Med større bevissthet rundt 
digital trivsel har det blitt høyere etterspørsel etter 
ergonomiske verktøy som lindrer ubehag.

Vår Ergo-serie av produkter overgår dette. Den 
er designet etter kriterier fastsatt av ledende 
ergonomer, testet i vårt eget Ergo Lab og er 
vitenskapelig utprøvd for å redusere sentral 
muskelaktivitet og forbedre den samlede holdningen 
og komforten. Og det hele uten at det går ut over 
pikselytelsen.

Seire innen ytelse og digital trivsel 
er seire for alle.
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Ergonomi for bedre ytelse
Naturlig ergonomisk posisjon. Produktene i Ergo-serien 
plasserer hender, håndledd og underarmene i en mer 
naturlig posisjon, noe som får overkroppen til å slappe av 
og lindrer ubehag.

Vist seg å redusere muskelaktiviteten. Mer naturlige 
posisjoner gir en målbar reduksjon i muskelaktiviteten. 
Brukerne kan jobbe produktivt, og det blir mindre 
belastning på sentrale muskler.

En vitenskapelig tilnærming. Ved hjelp av vårt eget 
Ergo lab lager vi prototyper, tester og retester utallige 
designmuligheter – noe som gir vitenskapelig underbygd, 
optimale, ergonomiske former. 

Økt komfort. Utprøvd ytelse. Våre produkter i Ergo-
serien er utprøvd for enkel brukertilpassing uten at det 
går ut over skrivehastighet eller pekeposisjon. 

Ergonomiske brukere går aldri tilbake. 9 av 10 brukere 
som går over til ergonomisk mus og tastatur går aldri 
tilbake til tradisjonelle enheter.1

 

1 Logitech 2019 Decision Maker and End User Proprietary Quantitative Research
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ERGO K860 
ERGONOMISK DELT 
TASTATUR
Naturlig skriving med mindre 
belastning. Oppmuntrer til mer 
avslappet, naturlig skriving med 
utprøvde ergonomiske fordeler, slik 
at teamet kan fokusere på å jobbe.  
 
Delt, buet form som har vist seg å redusere 
muskelaktiviteten med 21 % i den øvre 
trapesmuskelen1 + inkludert håndleddstøtte 
som gir 54 % mer håndleddstøtte, 25 % mindre 
håndleddsbøying.1 

Designet, utviklet og testet med kriterier 
fastsatt av ledende ergonomer. 

Taster med optimal respons for presis skriving 
og redusert støy. 

Sølebestandig, tåler fall på opptil 50 cm, testet 
til å utføre 10 millioner tastetrykk.

MX ERGO 
TRÅDLØS MUS 
MED STYREKULE 
Standarden for komfort og presisjon.  
En ergonomisk designet mus med 
styrekule som gir en helt egen 
brukeropplevelse – et komfortabelt 
alternativ til styreflate og mus.  
 
Reduserer belastningen på håndledd og hånd 
med 20 %5. 0-20° justerbar vinkel. 

Avansert sporing med presisjonsmodus + rullehjul 
og midtknapp. 

Fallsikker opptil 90 cm og testet til å utføre 10 
millioner tastetrykk. 

Så å si null nedetid – fungerer opptil 4 måneder 
på en full lading og en hel dag etter ett minutts 
lading.6

MX VERTICAL 
AVANSERT 
ERGONOMISK MUS
Brukertestet. Godkjent av 
ergonomer. Presisjonsmus designet 
for å redusere håndleddsspenninger 
og belastning på underarmen for å 
gi teamet høyere grad av komfort.  
 
Naturlig håntrykksposisjon reduserer 
muskelaktiviteten med 10 %2 uten tap av 
ytelse. 

Presisjonssensor på 4000 ppt gir 4 ganger 
færre håndbevegelser.3

 
Tilpassbare knapper, programspesifikke 
funksjoner4 og justerbar markørhastighet. 
 
Fallsikker opptil 90 cm og testet til å utføre 10 
millioner tastetrykk.

PRODUKTER FOR Å JOBBE SUNNERE

1 Sammenlignet med et tradisjonelt Logitech-tastatur uten håndleddsstøtte
2 Sammenlignet med en tradisjonell, ikke-vertikale mus.
3 Sammenlignet med tradisjonelle mus som har en sensor på 1000 ppt.

4 Krever at du har programvaren Logitech Options.
5 Sammenlignet med en vanlig mus.
6 Batterilevetiden avhenger av bruk og driftsforhold.

K380 MULTI-DEVICE 
BLUETOOTH®-
TASTATUR
Komfort innen rekkevidde. Tastatur 
med lite avtrykk som gjør at brukerne 
kan plassere musen lett tilgjengelig 
for økt komfort. 

På grunn av det lille avtrykket kan musen 
plasseres lett tilgjengelig, og skuldrene får en 
mer naturlig posisjon. 

Stille og med den kjente følelsen av å skrive 
på en bærbar datamaskin i et slankt og lett 
trådløst tastatur. 

Tilkobles via Bluetooth® to Windows®, Mac, 
Chrome OS™, Android™, iOS på enheter med 
ekstern tastaturstøtte – fleksibilitet til å jobbe 
komfortabelt og produktivt hvor som helst og på 
alle typer skjermer. 

2 års batteritid7 + høy kvalitet og 
pålitelighetsstandarder8

7 Levetiden til tastaturbatteriet er beregnet basert på omtrent to millioner tastetrykk per år i et kontormiljø. Brukeropplevelsen kan variere.
8 Basert på uavhengige salgsdata fra store markeder i enheter (19. april – 20. april), kun detaljhandel: CA, CN, FR, DE, ID, KR, RU, SE, TW, TR, UK, US.
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LOGITECH FOR BEDRIFTER – KONTAKT

Det å gjøre hjemmekontoret og kontorplassen bedre 
for menneskene og prestasjonene er en vedvarende 
jobb, og alle små seire teller – enten det er den 
perfekte kolleksjonen for en leder på farten eller 
banebrytende optikk for det viktige møterommet. 

Alle store gevinster starter med en liten seier – og 
Logitech gjør det enkelt å oppnå gevinster på 
arbeidsplassen gjennom skreddersydde løsninger som 
er designet for å dekke behovene på en arbeidsplass 
som stadig er i endring. 

Gå inn på logitech.com/business for å se de seneste 
kolleksjonene for gevinster på arbeidsplassen

GÅ SAMMEN MED 
LOGITECH FOR DIN 
NESTE GEVINST PÅ 
ARBEIDSPLASSEN
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