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Hvad skal der til for 
at arbejde eksternt

 

PRODUKTIVITET OG SAMARBEJDE
HVOR SOM HELST.

Nu om dage arbejder �ere og �ere eksternt. Når 
dine medarbejdere bruger mere tid på at arbejde 
hjemme eller på farten – så har de brug for 
værktøjer til at kunne samarbejde og være lige så 
produktive, som når de er på kontoret Og eftersom 
alle medarbejdere og arbejdspladser er forskellige, 
kræves der skræddersyede løsninger til deres behov.

Løsninger til at arbejde eksternt omfatter innovative 
værktøjer, der er trådløse, nemme at tilslutte og 
intuitive at bruge. Fra avancerede produkter til 
computeren, der giver de samme muligheder 
hjemme som på kontoret, til letvægtsløsninger der 
øger mulighederne med en bærbar computer eller 
en tablet for brugere på farten. 

Vær tilsluttet og produktiv overalt. 
En klar succes for �rmaet.

Nem at bruge. Deres intuitive design gør dem helt problemfrie 
at sætte op og intuitive at bruge. Hvilket betyder mindre 
behov for hjælp og større produktivitet.

Kompatibel med det meste. Fra computere til tablets og 
smartphones – vores værktøjer fungerer med stort set alle 
enheder, virksomhedsapps og operativsystemer. Brugerne skal 
bare tilslutte og begynde at arbejde.

Trådløs frihed. De �este værktøjer til at arbejde eksternt er 
helt trådløse, så brugerne får �eksibiliteten og friheden ved en 
pålidelig ledningsfri forbindelse med minimalt kabelrod.

Smart strømstyring. Avanceret strømstyring betyder, at alle 
enheder får strøm til at kunne klar sig i længere tid, mens 
nogle kan klare sig i op til 36 månder uden batteriskift.

Bygget til at holde. Designet og udviklet til hård, daglig brug 
ved skrivebordet eller på farten – og grundigt testet og 
afprøvet i marken – vores produkter er bygget til at kunne 
klare, at du taber dem, spilder på dem osv. 

Ergonomibevidst. Pakker til eksternt arbejde omfatter 
ergonomiske mus og tastaturer designet til at fremme 
komfort og naturlig stilling uden at gå på kompromis med så 
meget som en pixel i ydeevne.



PRECISION-PAKKE

ALT TASTATUR OG MUS
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DEN ESSENTIELLE PAKKE

ERGONOMISK PAKKE
FORHINDRER ØMHED OG SMERTE

WORK-FROM-HOME

C925e Business Webcam

Brio 4K Pro Webcam

Computerudstyr til �eksarbejdere, der ofte arbejder hjemme. 
Designet så de kan få forbindelse og hurtigt udføre opgaver 
lige så e�ektivt som på kontoret. Det meste udstyr er trådløst 
og velkendt, så det er nemt at fastholde høj produktivitet og 
samarbejde via video.

MK540 Advanced 
Wireless Combo

Zone Wireless 
Plus-headset

Førsteklasses præcisionsværktøjer til kreative, kodere, 
analytikere og andre eksterne power-brugere. De er 
designet til hurtighed, nøjagtighed og avancerede 
tilpasningsmuligheder, så dine superdygtige eksterne 
medarbejdere kan fokusere på at yde det optimale.

MX Anywhere 2S 
Wireless Mouse

MX Keys Advanced 
Wireless Keyboard

Zone Wireless 
Plus-headset

MX Master 3 Mouse 
(fuld størrelse)

K780 Multi-Device 
Wireless Keyboard 
(kompakt version)

Ergonomiske enheder til brugere, der ønsker større komfort og 
mindre ømhed. Pakken omfatter en række forskellige 
ergonomiske produkter, som fremmer en naturlig stilling og 
god komfort for brugere med forskellige behov – samt præcis 
registrering og skrivning, så produktiviteten ikke går ned.

ERGO K860 
Ergonomisk opdelt 
tastatur

MX Verticalavanceret 
ergonomisk mus

K380 Multi-Device 
Bluetooth®-tastatur

MX ERGO 
Wireless Trackball Mouse
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SMARTPHONE-PAKKE

Logitech Keys-To-Go Zone Wireless-headset

Slanke og bærbare værktøjer til medlemmer af dit team, der 
foretrækker at arbejde på deres smartphones, når de er på farten. 
Et ultratyndt, ultralet, trådløst Bluetooth®-tastatur og et 
støjreducerende headset omdanner enhver smartphone til en 
multi-tasking-maskine.   

iPad-PAKKE 
TIL MOBILE BRUGERE AF iPAD

iPad-tastaturetuier

Zone Wireless-headset

R500-laserfjernbetjening
til præsentationer

Holdbare og lette enheder til medlemmer af dit team, som 
bruger en iPad til at arbejde på, når de er på farten. Opret blot 
binding til et headset, en pen, en præsentationsenhed og en mus 
via Bluetooth®, og omdan din iPad til en mobil arbejdscomputer.  

Logitech Pebble M350 
Wireless Mouse

Logitech Crayon Digital 
Pencil til iPad

LAPTOP-PAKKE

Zone Wireless-headset

Bærbare avancerede produktivitetsværktøjer til 
medlemmerne af dit team, som ofte arbejder eksternt 
med en bærbar computer. En mus, som kan tilpasses, et 
avanceret digitalt pegeredskab og et støjreducerende 
headset sætter dine teams i stand til at fokusere, uanset 
om de arbejder på kontoret eller et hotelværelse. 

MX Anywhere 2S 
Wireless Mouse

Spotlight-fjernbetjening 
til præsentationer

LAD LOGITECH GIVE DIG DIN NÆSTE ARBEJDSPLADSSUCCES
Enhver stor succes starter med en lille succes – og Logitech gør det nemt at opnå succes ved 
hjælp af specialbyggede løsninger designet til at opfylde dine skiftende arbejdspladsbehov.

Læs mere og download den gratis brochure på logitech.com/business
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