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Co sprawia, że praca 
zdalna się opłaca

 

PRODUKTYWNOŚĆ I WSPÓŁPRACA.
W KAŻDYM MIEJSCU.
Nastała era pracy zdalnej. Podczas gdy pracownicy 
spędzają więcej czasu pracując w domu lub w podróży — 
trzeba wyposażyć ich w narzędzia, które zapewnią taką 
samą produktywność i skuteczność we współpracy, 
jakby pracowali w biurze. Na dodatek pracownicy i 
miejsca pracy różnią się między sobą, co wymaga 
zastosowania rozwiązań dopasowanych do ich potrzeb.

Rozwiązania do pracy zdalnej to innowacyjne, 
bezprzewodowe narzędzia, które są łatwe w 
podłączeniu i intuicyjne w użytkowaniu. Począwszy 
od potężnych kolekcji stacjonarnych, które 
odzwierciedlają pracę biurową w domu, a kończąc 
na lekkich i trwałych kolekcjach rozszerzających 
możliwości użytkowników laptopów, i tabletów 
będących w podróży. 

Bycie produktywnym i dostępnym w każdym miejscu. 
To duży sukces dla ciągłości biznesu.

Łatwa obsługa. Intuicyjna konstrukcja sprawia, że są 
dziecinnie proste w ustawieniu i użytkowaniu. Oznacza to 
mniej zapytań do działu pomocy technicznej i większą 
produktywność.
Niezrównana kompatybilność. Nasze narzędzia współpracują 
ze wszystkimi popularnym urządzeniami – komputerami, 
tabletami czy smartfonami – oraz aplikacjami biznesowymi i 
systemami operacyjnymi. Użytkownicy po prostu podłączają 
urządzenie i biorą się do pracy.
Swoboda bez przewodów. Większość narzędzi do pracy 
zdalnej jest całkowicie bezprzewodowa, więc użytkownicy 
mogą cieszyć się elastyczną i mobilną łącznością 
bezprzewodową z minimum okablowania.
Inteligentne zarządzanie energią. Zaawansowane funkcje 
zarządzania energią sprawiają, że wszystkie nasze urządzenia 
pracują dłużej, a niektóre z nich wytrzymują nawet 36 
miesięcy do wymiany baterii.
Nie do zdarcia. Zaprojektowane i skonstruowane z myślą o 
codziennym intensywnym użytkowaniu przy biurku lub w 
podróży – a także rygorystycznie testowane i sprawdzone w 
boju – nasze wyposażenie jest zbudowane tak, aby wytrzymać 
upadki, zalanie i inne nieszczęścia. 
Świadome zastosowań ergonomii. Kolekcje do pracy zdalnej 
składają się z ergonomicznych myszy i klawiatur 
poprawiających wygodę oraz wspomagających zachowanie 
prawidłowej postury, nie poświęcając przy tym najmniejszych 
parametrów pracy.



ZESTAW „PRECYZJA”
DLA ZAAWANSOWANYCH UŻYTKOWNIKÓW

ALTERNATYWNA KLAWIATURA I MYSZ
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ZESTAW „NIEZBĘDNE”
DLA PRACOWNIKÓW WIELOZADANIOWYCH

ZESTAW 
„ŚWIADOMA ERGONOMIA”
DLA OSÓB PRAGNĄCYCH PRACOWAĆ BEZ BÓLU

WORK-FROM-HOME

Kamera internetowa dla �rm
C925e Business Webcam

Profesjonalna kamera
internetowa Brio 4K

Narzędzia niezbędne do pracy biurowej pracowników 
wielozadaniowych często pracujących w domu. Zaprojek-
towane z myślą o zapewnieniu łatwej łączności, aby wykony-
wać zadania tak samo wydajnie, jak w biurze. Są to urządze-
nia przede wszystkim bezprzewodowe i intuicyjne w 
użytkowaniu, dzięki czemu wysoka produktywność i 
współpraca wideo jest prosta i przyjemna. 

Zestaw bezprzewodowy 
MK540 Advanced

Zestaw słuchawkowy 
Zone Wireless Plus

Precyzyjne narzędzia klasy premium przeznaczone dla twórców, 
programistów, analityków i innych zaawansowanych 
użytkowników pracujących zdalnie. Te urządzenia stworzone z 
myślą o szybkości, dokładności oraz zaawansowanych 
funkcjach personalizacji sprawią, że Twoi wysoko 
wykwali�kowani pracownicy zdalni będą w swoim żywiole, 
dzięki czemu osiągną doskonałe rezultaty.

Mysz bezprzewodowa 
MX Anywhere 2S

Zaawansowana klawiatura 
bezprzewodowa MX Keys

Zestaw słuchawkowy 
Zone Wireless Plus

Mysz MX Master 3 
(pełnowymiarowa)

Bezprzewodowa klawiatura 
do obsługi wielu urządzeń 
K780 Multi-Device Wireless 
(wersja kompaktowa)

Ergonomiczne urządzenia dla użytkowników potrzebujących 
większej wygody i ulgi w bólu. Ta kolekcja zawiera szeroki wachlarz 
produktów ergonomicznych, które wspomagają zachowanie 
naturalnej postury i zapewniają wygodę użytkownikom o 
różnorodnych potrzebach – a także charakteryzują się precyzyjnym 
śledzeniem ruchu i dokładnym pisaniem, co pozwala zachować 
wydajność pracy.

Ergonomiczna klawiatura 
dzielona ERGO K860

Zaawansowana ergonomiczna 
mysz MX Vertical

Klawiatura do obsługi 
wielu urządzeń K380 
Multi-Device Bluetooth®

Bezprzewodowy trackball 
MX ERGO Wireless
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ZESTAW DO SMARTFONA
DLA PRACOWNIKÓW MOBILNYCH
KORZYSTAJĄCYCH ZE SMARTFONA

Logitech Keys-To-Go Bezprzewodowy zestaw
słuchawkowy Zone Wireless

Smukłe i przenośne urządzenia dla członków Twojego zespołu, 
którzy lubią popracować na smartfonie podczas podróży. 
Niezwykle cienka i lekka niezależna klawiatura Bluetooth® 
oraz zestaw słuchawkowy z funkcją eliminacji szumów 
sprawią, że każdy smartfon stanie się maszyną do 
wykonywania wielu zadań jednocześnie.   

ZESTAW iPad
DLA PRACOWNIKÓW MOBILNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z iPada

Etui z klawiaturą
do iPada

Bezprzewodowy
zestaw słuchawkowy
Zone Wireless

Laserowy pilot
do prezentacji R500

Trwałe i lekkie urządzenia dla członków Twojego zespołu, 
którzy używają iPada do pracy w podróży. Z łatwością zmień 
iPada w mobilną stację roboczą za pomocą sparowanego 
przez Bluetooth® zestawu słuchawkowego, rysika, wskaźnika 
laserowego i myszy.  

Bezprzewodowa mysz 
Logitech Pebble M350 Wireless

Cyfrowy rysik Logitech 
Crayon do iPada

ZESTAW DO LAPTOPA
DLA PRACOWNIKÓW MOBILNYCH
KORZYSTAJĄCYCH Z LAPTOPA 

Bezprzewodowy zestaw
słuchawkowy Zone Wireless

Zaawansowane przenośne narzędzia wspomagające 
produktywność dla członków Twojego zespołu, którzy często 
pracują zdalnie na laptopie. Mysz z opcjami personalizacji, 
zaawansowany wskaźnik cyfrowy oraz zestaw słuchawkowy z 
funkcją eliminacji szumów sprawią, że zespół będzie w swoim 
żywiole niezależnie od tego, czy jego członkowie pracują w 
biurze, czy w pokoju hotelowym. 

Mysz bezprzewodowa 
MX Anywhere 2S

Pilot do prezentacji 
Spotlight

NAWIĄŻ WSPÓŁPRACĘ Z LOGITECH, ABY OSIĄGNĄĆ KOLEJNY SUKCES W MIEJSCU PRACY
Każdy wielki sukces rozpoczyna się od pomniejszych zwycięstw, a �rma Logitech sprawia, że 
sukces w miejscu pracy łatwo osiągnąć dzięki rozwiązaniom dopasowanym do konkretnych 
potrzeb i zaprojektowanym tak, aby spełniać wciąż zmieniające się wymagania pracy biurowej.
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