
VI PRESENTERAR LÖSNINGAR
FÖR ATT ARBETA PÅ DISTANS



LOGITECHS AFFÄRSPRODUKTER – LÖSNINGAR FÖR ATT ARBETA PÅ DISTANS

Det som gör att
distansarbete fungerar

 

PRODUKTIVITET OCH SAMARBETE
VAR SOM HELST

Tiden för distansarbete är här. Och allt eftersom din 
personal lägger mer tid på att arbeta hemma eller 
på resande fot behöver de verktyg för att kunna vara 
lika samarbetsbenägna och produktiva som när de är 
på kontoret. Dessutom, eftersom varje medarbetare 
och arbetsplats skiljer sig åt, kräver de lösningar som 
är skräddarsydda efter individuella behov.

Lösningar för att arbeta på distans har innovativa 
verktyg som är trådlösa, enkla att ansluta och 
omedelbart bekanta att använda. Från kraftfulla 
skrivbordskollektioner som återskapar 
kontorsupplevelsen hemma till lätta, slitstarka 
kollektioner som utökar funktionerna för användare 
av bärbara datorer och surfplattor på resande fot. 

Att kunna vara ansluten och produktiv var som 
helst. Det innebär en stor vinst för verksamhetens 
kontinuitet.

Användarvänligt. Intuitiv design gör våra verktyg enkla att 
installera och omedelbart bekanta att använda. Vilket innebär 
färre helpdesk-ärenden och högre produktivitet.

Oöverträ�ad kompatibilitet. Våra verktyg fungerar med alla 
större enheter, a�ärsappar och operativsystem, från datorer 
till surfplattor och smarttelefoner. Användare kopplar helt 
enkelt bara in och börjar jobba.

Den trådlösa friheten. De �esta verktygen för arbete på 
distans är helt trådlösa så att användarna får �exibiliteten 
och portabiliteten hos tillförlitlig trådlös anslutning, med 
minimalt kabeltrassel.

Smart energihantering. Avancerad strömförsörjning innebär 
att alla våra enheter drivs för att fungera längre. Några kan 
köras i 36 månader utan att man behöver byta batterier.

Byggd för att hålla länge. Vår utrustning är designad och 
konstruerad för tung daglig skrivbordsanvändning eller när du 
är på språng – liksom noggrant testad och beprövad i fält – 
och kan hantera fall, spill och andra missöden. 

Ergonomiskt medveten. Kollektionerna för distansarbete har 
ergonomiska möss och tangentbord som är utformade för att 
främja bekvämlighet och naturlig hållning utan att o�ra en 
pixel av prestanda.



PRECISIONS-
KOLLEKTIONEN
FÖR AVANCERADE ANVÄNDARE

ALTERNATIVT TANGENTBORD OCH MUS
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ESSENTIAL-
KOLLEKTIONEN
FÖR FLEXIBLA MEDARBETARE

ERGO-MEDVETEN
KOLLEKTION
FÖR DE SOM SÖKER SMÄRTLINDRING

WORK-FROM-HOME

C925e – 
företagswebbkamera

Brio 4K Pro – webbkamera

Nödvändigheter för skrivbordet för kärn�exarbetare som ofta 
arbetar hemma. Designade så att de kan anslutas och arbeta 
igenom uppgifter lika e�ektivt hemma som de gör på 
kontoret. De är huvudsakligen trådlösa och omedelbart 
bekanta och gör därför hög produktivitet och videosamarbete 
enkelt. 

MK540 Advanced – 
trådlös kombination

Zone Wireless Plus – 
headset

Premiumprecisionsverktyg utformade för kreatörer, kodare, 
analytiker och andra avancerade distansanvändare. De är 
designade för snabbhet, noggrannhet och avancerad 
anpassning och håller dina högkvali�cerade 
distansmedarbetare i zonen så att de presterar på topp.

Den trådlösa mobila 
musen MX Anywhere 2S

MX Keys – avancerat 
trådlöst tangentbord

Zone Wireless Plus – 
headset

MX Master 3 – mus 
(normalstort alternativ)

K780 Multi-Device – 
trådlöst tangentbord 
(kompakt alternativ)

Ergonomiska enheter för användare som vill ha större komfort 
och smärtlindring. Kollektionen har en mängd olika ergonomiska 
produkter som främjar naturlig hållning och komfort för 
användare med olika behov – liksom precisionsavläsning och 
exakt skrivande som bibehåller prestanda.

ERGO K860 – 
ergonomiskt delat 
tangentbord

MX Vertical – avancerad 
ergonomisk mus

K380 Multi-Device – 
Bluetooth®-tangentbord

MX ERGO – 
trådlös mus med styrkula
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SMARTTELEFON-
KOLLEKTIONEN
FÖR MOBILA SMARTTELEFON-MEDARBETARE

Logitech Keys-To-Go Zone Wireless – headset

Smala och bärbara verktyg för medlemmar i teamet som gillar 
att ta sig an arbete på sina smarttelefoner medan de är på 
språng. Ett ultratunt, ultralätt trådlöst fristående Bluetooth®-
tangentbord och brusreducerande headset förvandlar vilken 
smarttelefon som helst till en multitasking-maskin.   

iPad- 
KOLLEKTIONEN
FÖR MOBILA iPad-MEDARBETARE

iPad-tangentbordsfodral

Zone Wireless – headset

R500 – laserfjärrkontroll 
för presentation

Slitstarka och lätta enheter för medlemmar i teamet som 
använder en iPad för att få jobbet gjort på språng. Parkoppla helt 
enkelt ett headset, pennan, presentatören och musen via 
Bluetooth® och förvandla iPad-enheten till en mobil arbetsstation. 

Logitech Pebble M350 – 
trådlös mus

Logitech Crayon – 
digital penna för iPad

KOLLEKTION FÖR
BÄRBARA DATORER
FÖR MOBILA MEDARBETARE MED BÄRBARA DATORER

Zone Wireless – headset

Bärbara avancerade produktivitetsverktyg för medlemmar i 
teamet som ofta arbetar på distans med en bärbar dator. En 
anpassningsbar mus, avancerad digital pekare och 
brusreducerande headset ger teamen fokus oavsett om de 
arbetar på kontoret eller från ett hotellrum. 

Den trådlösa mobila 
musen MX Anywhere 2S

Presentatören Spotlight

SAMARBETA MED LOGITECH OCH SKAPA EN ÄNNU MER FRAMGÅNGSRIK ARBETSPLATS
Varje stor vinst börjar med en liten seger – och Logitech gör det enklare att skapa en 
framgångsrik arbetsplats genom specialbyggda lösningar som är utformade för att möta de 
ständigt föränderliga arbetsplatsbehoven.
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