PRZEDSTAWIAMY ROZWIĄZANIA
W ZAKRESIE ZDROWSZEJ PRACY

NARZĘDZIA POPRAWIAJĄCE
SAMOPOCZUCIE TO LEPIEJ
RADZĄCE SOBIE ZESPOŁY
Pracownicy komputerowi poświęcają więcej czasu niż
kiedykolwiek wcześniej na wykonywanie
powtarzalnych zadań, które mogą powodować
większe napięcie mięśni, urazy lub tłamsić ogólną
produktywność. Coraz więcej użytkowników zdaje
sobie sprawę z istoty dbania o zdrowie pracując przy
komputerze i zaczyna domagać się ergonomicznych
narzędzi, które pomogą zmniejszyć dyskomfort.
Nasze produkty z serii Ergo idą o krok dalej. Zostały
one zaprojektowane na bazie kryteriów
opracowanych przez wiodących specjalistów od
ergonomii oraz przetestowane w specjalnym
laboratorium Ergo, aby w naukowo udowodniony
sposób ograniczać pracę mięśni oraz poprawiać
ogólną posturę i komfort użytkowania. Wszystko to
bez poświęcania najmniejszych parametrów pracy.
Zwycięstwa osiągnięte w dziedzinie jakości i
zdrowia pracy przy komputerze.
To zwycięstwa dla nas wszystkich.

Ergonomia i wydajność
Naturalna, ergonomiczna postura. Produkty z serii Ergo
umożliwiają bardziej naturalne ułożenie dłoni, nadgarstków i
przedramion, co może pomóc w rozluźnieniu górnej części ciała i
zmniejszeniu dyskomfortu.
Udowodniona redukcja zaangażowania mięśni. Bardziej
naturalna postura prowadzi do mierzalnego zmniejszenia
wysiłku mięśni. Użytkownicy mogą być produktywni podczas
pracy bez nadwyrężania najważniejszych mięśni.
Naukowe podejście. Korzystamy z laboratorium Ergo specjalnie
przeznaczonego do opracowywania prototypów, testowania i
wybierania spośród niezliczonych możliwości projektowych –
czego wynikiem jest uzyskanie dowiedzionych naukowo
ergonomicznych rozwiązań o optymalnym kształcie.
Większy komfort. Udowodnione parametry pracy. Produkty z
serii Ergo charakteryzują się dowiedzioną łatwością
przyswajania, która nie wpływa na pogorszenie szybkości
pisania, czy dokładności wskazywania.
Użytkownicy narzędzi ergonomicznych nie wracają do starych
rozwiązań. 9 na 10 osób, które zaczęły korzystać z
ergonomicznych myszy i klawiatur nie wracają do
konwencjonalnych urządzeń.1
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Badanie ilościowe marek Logitech na temat użytkowników końcowych i decydentów w 2019 r.

ERGONOMICZNA
KLAWIATURA DZIELONA
ERGO K860
Naturalne pisanie bez wysiłku.
Pomaga pisać w sposób bardziej rozluźniony, dzięki sprawdzonym
rozwiązaniom ergonomicznym, aby zespół mógł skupić się na
pracy.

ZAAWANSOWANA
ERGONOMICZNA MYSZ
MX VERTICAL
Sprawdzona przez użytkowników. Zatwierdzona przez
ergonomistów.
Precyzyjna mysz stworzona z myślą o ograniczeniu nacisku na
nadgarstek i napięcia przedramienia, aby pracownicy mogli
skupić się na pracy.

BEZPRZEWODOWY
TRACKBALL MX ERGO
WIRELESS
Standard wygody i precyzji.
Mysz z manipulatorem kulowym stworzona z myślą o ergonomii
zapewnia niezrównane wrażenia z użytkowania i jest
komfortową alternatywą dla paneli dotykowych oraz myszy.

KLAWIATURA DO OBSŁUGI
WIELU URZĄDZEŃ K380
MULTI-DEVICE BLUETOOTH®
Wygoda w zasięgu ręki.
Małe rozmiary klawiatury pozwalają użytkownikom
umieścić mysz w bardziej dostępnym miejscu, aby zwiększyć
wygodę.
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NAWIĄŻ WSPÓŁPRACĘ Z LOGITECH, ABY OSIĄGNĄĆ KOLEJNY SUKCES W MIEJSCU PRACY
Każdy wielki sukces rozpoczyna się od pomniejszych zwycięstw, a firma 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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