
VI INTRODUSERER LØSNINGER 
FOR Å JOBBE UTENFOR KONTORET



LOGITECH FOR BEDRIFTER – LØSNINGER FOR FJERNARBEID

Hva som får fjernarbeid 
til å fungere

PRODUKTIVITET OG SAMARBEID.
OVERALT.
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.

Brukervennlig. Den intuitive designen gjør at de 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 �este verktøy for fjernarbeid er 
fullstendig trådløse, slik at brukerne kan benytte seg av 
�eksibiliteten 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.



PRESISJONSKOLLEKSJON
FOR KREVENDE BRUKERE

ALT. TASTATUR OG MUS
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ESSENSIELT-KOLLEKSJON
FOR ARBEIDSTAKERE MED FLEKSITID

ERGONOMISK BEVISST
KOLLEKSJON
FOR PERSONER SOM ØNSKER MINDRE UBEHAG

WORK-FROM-HOME

C925e webkamera 
for bedrifter

Brio 4K Pro webkamera

Det esensielle for skrivebordet for viktige arbeidstakere med 
�eksitid som ofte jobber hjemmefra. Designet slik at de kan 
koble til og utføre oppgaver like e�ektivt hjemme som på 
kontoret. De er for det meste trådløse og lett gjenkjennelige 
og sørger for høy produktivitet og videosamarbeid.  

MK540 avansert 
trådløst sett

Zone Wireless 
Plus-hodesett

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.

MX Anywhere 2S 
trådløs mus

MX Keys avansert 
trådløst tastatur

Zone Wireless 
Plus-hodesett

MX Master 3-mus 
(full størrelse)

K780 Multi-Device 
trådløst tastatur 
(kompakt alternativ)

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 K860 
ergonomisk delt tastatur

MX Vertical avansert 
ergonomisk mus

K380 Multi-Device 
Bluetooth®-tastatur

MX ERGO trådløs mus 
med styrekule
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SMARTTELEFONKOLLEKSJON
FOR MOBILE SMARTTELEFONARBEIDERE

Logitech Keys-To-Go H820e trådløst hodesett

Slanke og bærbare verktøy for medlemmer av teamet som 
liker å få unna arbeid på smarttelefonen når de er på farten. 
Et ultratynt og lett trådløst Bluetooth® frittstående tastatur 
og støy dempende hodesett forvandler smarttelefonen til en 
�eroppgavekjørende maskin.   

iPad-KOLLEKSJON 
FOR MOBILE iPad-BRUKERE

Tastaturetuier for iPad

H820e trådløst hodesett

R500 Laser 
presentasjonsfjernkontroll

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. 

Logitech Pebble M350 
trådløs mus

Logitech Crayon digital 
blyant for iPad

BÆRBAR 
DATAMASKINKOLLEKSJON
FOR MOBILE ARBEIDSTAKERE MED BÆRBAR DATAMASKIN

H820e trådløst hodesett

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. 

MX Anywhere 2S 
trådløs mus

Spotlight 
presentasjonsfjernkontroll

GÅ SAMMEN MED LOGITECH FOR DIN NESTE GEVINST PÅ ARBEIDSPLASSEN
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 stadig nye behov 
på arbeidsplassen.
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