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 Den moderne arbeidsplassen krever verktøy som 

gjør at teamene kan yte best mulig. Men når 
skrivebordene fylles av �ere 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 �ere enheter og apper som tar 
produktivitet til et helt nytt nivå.

Akselererer teamproduktiviteten. 
Noe som betyr at arbeidsplassen oppnår gevinster.

SMARTERE VERKTØY. 
BEDRE YTELSE.

Intelligente perifere enheter 
med programvare

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 perifere enheter. Universell kompatibilitet og vårt 
utvalg av programvare betyr at brukerne bare trenger ett sett 
av enheter for å jobbe sømløst på �ere datamaskiner og 
skjermer, uansett operativsystem.

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

Styrk arbeids�yten i Microsoft, Adobe med �ere. Logitech 
Options™ programvare har avanserte forhåndsinnstilinger som 
optimerer enhetene våre for programspesi�kk ytelse. Brukerne 
kan tilpasse knapper, opprette smarte snarveier med mer. Det 
er bare å åpne en app, så kon�gureres enheten automatisk.
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PRODUKTIVITETS-
KOLLEKSJON

Zone Wireless hodesett

FOR SENTRALE KUNNSKAPSARBEIDERE

ADMINISTRASJONS-
KOLLEKSJON
FOR LEDELSEN

Brio 4K Pro webkamera

Spotlight 
presentasjonsfjernkontroll

YTELSESKOLLEKSJON
FOR KREVENDE BRUKERE

MX Master 3-mus

Brio 4K Pro webkamera Zone Wireless Plus-hodesett

Zone Wireless Plus-hodesett

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. 

MK540 avansert 
trådløst sett

C930e webkamera 
for bedrifter 

Avanserte ytelsesenheter for kreative personer, kodere, 
analytikere og andre krevende brukere. I tillegg blir hver enkelt 
drevet av programvaren Logitech Options™, som tar 
appspesi�kk produktivitet til et nytt nivå – og Logitech Flow™ 
som tilbyr intuitiv kontroll med �ere enheter og �ldeling.

MX Keys avansert 
trådløst tastatur

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.

MX Anywhere 2S 
trådløs mus

MX Keys avansert 
trådløst tastatur

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.
Finn ut mer og last ned kostnadsfri brosjyre på logitech.com/business
© 2020 Logitech. Logitech, Logi og Logitech-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Logitech 
Europe S.A. og/eller deres tilknyttede selskaper i USA og andre land.

Logitech c/o Spaces
Tollbugata 8
0152 Oslo, Norway


