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ZAAWANSOWANA WSPÓŁPRACA
WIDEO W KAŻDYM MIEJSCU PRACY
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 Dramatyczne zmiany, jakie zachodzą w sposobie i 
miejscu pełnienia pracy — oraz wzrost 
zapotrzebowania na owocną współpracę 
rozproszonych w różnych miejscach członków 
zespołu — sprawiają, że wideokonferencje stały się 
kluczowym punktem dla biznesu. Od ciasnych 
przestrzeni do częstych zmian stanowisk, od stacji 
roboczych do pracy w domu – niezależnie od miejsca, 
zespoły muszą łączyć się poprzez wideokonferencje w 
celu wspólnej pracy, w dowolnej chwili.

Nasze rozwiązania wprowadzają możliwości 
urządzeń wideo do każdego miejsca pracy i nie 
kosztują majątku. Niezależnie od tego, czy Twój 
zespół pracuje w biurze, w domu, czy w trybie 
mieszanym, nasze narzędzia oferują najlepszą jakość 
audio i wideo oraz funkcje ułatwiające pracę dzięki 
zastosowaniu inteligentnego oprogramowania. 
Zostały też stworzone z myślą o kompatybilności z 
preferowaną platformą do wideokonferencji. 

Skuteczna współpraca w zespole. 
Skuteczna �rma.

Wiodące w branży narzędzia 
do wideokonferencji

Wspaniała optyka. Zaawansowany dźwięk. Nasze własne 
rozwiązania technologiczne w zakresie obiektywów zapewniają 
niesamowitą jakość obrazu w wysokiej rozdzielczości. 
Natomiast nasze zaawansowane rozwiązania w dziedzinie 
inżynierii audio oferują donośny, bogaty dźwięk, ograniczają 
hałas oraz rejestrują głos z doskonałą klarownością. 

Użytkownicy niech skupią się na spotkaniu. My zajmiemy się 
resztą. Proaktywna technologia Logitech RightSense™ sprawia, 
że spotkania jakości premium można organizować bez wysiłku. 
Użytkownicy po prostu rozpoczynają spotkanie, a kadrowanie, 
oświetlenie oraz udźwiękowienie zostają dostosowane 
automatycznie, z pewnymi usprawnieniami w zakresie 
audio-wideo, aby stworzyć optymalne warunki do współpracy. 

Działają na każdej platformie. Nasze produkty i wstępnie 
skon�gurowane rozwiązania są tworzone w ścisłej współpracy z 
wiodącymi dostawcami usług wideokonferencyjnych, dzięki 
czemu zapewniają bezproblemową integrację z platformami, z 
którym już korzystasz.

Prostota instalacji i zarządzania. Rozwiązania do sal 
konferencyjnych są wstępnie skon�gurowane do wdrożenia na 
większą skalę, natomiast nasze personalne zestawy do miejsc 
pracy działają od razu po podłączeniu. Z kolei scentralizowany 
system zarządzania urządzeniami pomaga utrzymać 
połączenie i maksymalizuje czas pracy.



DLA ZESPOŁÓW MAKS. SZEŚCIOOSOBOWYCH

DLA ZESPOŁÓW OD 10 DO 46 OSÓB

MEETING ROOMS

MeetUp

Pilot do prezentacji
Spotlight

DLA ZESPOŁÓW MAKS. DZIESIĘCIOOSOBOWYCH

Głośnik Rally

System Rally

Rally Mic Pod

Głośniki Rally

System Rally Plus

Panele mikrofonowe Rally

ROZWIĄZANIE 
DO MAŁYCH SAL

Kup wszystko, czego potrzebujesz do zorganizowania 
wideokonferencji w małej sali, w tym kamerę Logitech MeetUp, 
minikomputer z oprogramowaniem zoptymalizowanym do 
obsługi sali konferencyjnej oraz ekran dotykowy Logitech Tap.

Ekran Tap z 
komputerem do obsługi 
sali konferencyjnej

ROZWIĄZANIE
DO ŚREDNICH SAL

Te wstępnie skon�gurowane rozwiązania do wideokonferencji 
łączą prostotę i elastyczność, zapewniając doskonałe 
dopasowanie oraz świetne parametry możliwe do osiągnięcia 
w średniej wielkości salach konferencyjnych. 

Ekran Tap z 
komputerem do obsługi 
sali konferencyjnej

ROZWIĄZANIE
DO DUŻYCH SAL

Telewizyjna jakość obrazu i dźwięk wypełniający całą salę, 
wstępna kon�guracja ułatwiająca instalację oraz możliwość 
rozszerzenia, aby objąć salę z maksymalnie 46 stanowiskami.

Ekran Tap z 
komputerem do obsługi 
sali konferencyjnej
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PROFESJONALNY
PERSONALNY ZESTAW
DO WSPÓŁPRACY 
DLA ZAAWANSOWANYCH UŻYTKOWNIKÓW

 

PERSONALNY ZESTAW
DO WSPÓŁPRACY
DLA NAJWAŻNIEJSZYCH PRACOWNIKÓW UMYSŁOWYCH

ZESTAW NARZĘDZI 
DO WSPÓŁPRACY 
DLA MENEDŻERÓW
DLA MENEDŻERÓW WYŻSZEGO SZCZEBLA

LOGITECH DLA FIRM – ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE WSPÓLNEJ PRACY AT THE DESKTOP
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Przewodowy zestaw
słuchawkowy Zone Wired

Kamera internetowa dla �rm
C925e Business Webcam 

Zestaw słuchawkowy
Zone Wireless Plus

Profesjonalna kamera
internetowa Brio 4K

Rozwiązanie
do małych sal Pilot do prezentacji Spotlight

Wysokiej jakości rozwiązania do współpracy wideo dla Twoich 
najważniejszych zespołów prowadzących wideo rozmowy 
bezpośrednio przy biurku. Specjalistyczna kamera internetowa 
wraz z zestawem słuchawkowym z funkcją eliminacji szumów 
zapewniają optymalną jakość obrazu i dźwięku w otwartych, 
hałaśliwych miejscach pracy. 

Najwyższej jakości rozwiązania do współpracy wideo dla 
członków Twojego zespołu, którzy muszą wyglądać 
profesjonalnie i brzmieć fantastycznie. Pakiet zawiera naszą 
najbardziej zaawansowaną kamerę internetową oferującą 
oszałamiającą jakość obrazu w rozdzielczości 4K oraz zestaw 
słuchawkowy Bluetooth® z funkcją eliminacji szumów 
zaprojektowany z myślą o otwartych miejscach pracy.

Rozwiązania do współpracy i prezentacji klasy premium 
przeznaczone do przestrzeni biurowych kadry zarządzającej. 
Rozpocznij dialog z kimkolwiek i gdziekolwiek za pomocą 
eleganckich, prostych w użyciu narzędzi do współpracy wideo, 
pilota do prezentacji oraz bezprzewodowych ładowarek 
stworzonych dla zapracowanych menedżerów. 

Bezprzewodowa 
podstawka do ładowania 
POWERED

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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