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Den moderne arbejdsplads kræver værktøjer, som 
gør det muligt for dine teams at præstere deres 
bedste. Men efterhånden som skrivebordene bliver 
fyldt med �ere skærme og enheder, der alle kører 
på forskellige platforme, kan sammenhæng og 
optimering af arbejdspladsen blive en reel 
hovedpine.

Løsninger til at arbejde bedre tager disse 
udfordringer op. Vores sortiment af primært 
trådløse, præcisionsværktøjer er designet til at øge 
brugernes præstationer og optimere udnyttelsen af 
pladsen. Og Logitech-software har innovative 
funktioner som brug af �ere enheder og 
programstyring, der øger produktiviteten til et helt 
nyt niveau.

Større teamproduktivitet. 
Det er en succes for arbejdspladsen.

SMARTERE VÆRKTØJER. 
BEDRE YDEEVNE.

Softwarestyret 
Intelligent Tilbehør

Mindre rod. Bedre æstetik. Med Logitechs trådløse teknologi 
kan brugere trådløst oprette forbindelse til alle enheder via en 
enkelt USB-port, hvilket giver bevægelsesfrihed og kræver 
mindre plads på skrivebordet og færre ledige stik.  

Et sæt tilbehør. Universel kompatibilitet og vores sortiment af 
udstyr betyder, at brugerne kun behøver ét sæt enheder for 
problemfrit at kunne arbejde på tværs af �ere computere og 
skærme, uanset hvilket styresystem de bruger.

Styr �ere skærme med én enhed. Easy-Switch™ gør det muligt 
med et enkelt tryk på en knap af skifte mellem computere, 
tablets og mobilenheder. Logitech Flow™ gør det muligt at dele 
�ler ved at trække og slippe på tværs af computere og 
platforme.

Bedre arbejdsgange i Microsoft, Adobe m.m. Logitech 
Options™-software har avancerede forudindstillinger, som 
optimerer vores enheder til appspeci�k ydeevne. Brugere kan 
tilpasse knapper, oprette avancerede genveje og meget mere. 
Åbn blot en app, hvorefter hver enhed automatisk kon�gureres.
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PRODUCTIVITY-PAKKE

Zone Wireless-headset

EXECUTIVE-PAKKE

Brio 4K Pro Webcam

Spotlight-fjernbetjening 
til præsentationer

PERFORMANCE-PAKKE

MX Master 3 mus

Brio 4K Pro Webcam Zone Wireless Plus-headset

Zone Wireless Plus-headset

Solide og pålidelige produktivitetsenheder til teams, der 
arbejder med uddelegerede opgaver på faste arbejdspladser. 
Få Plug and Play-tilslutning og universel kompatibilitet for 
musen, tastaturet, webkameraet og headsettet. 

MK540 Advanced 
Wireless Combo C930e Business Webcam 

Avancerede performance-enheder til kreative, kodere, 
analytikere og andre power-brugere. Hver især får de endnu 
�ere muligheder med Logitech Options™-software, der hæver 
appspeci�k produktivitet til nye højder – og Logitech Flow™, 
der muliggør intuitiv styring af �ere enheder og �ldeling.

MX Keys Advanced 
Wireless Keyboard

Avancerede enheder til den øverste ledelse, som har brug for 
performance på højeste niveau på skrivebordet, til møder og 
ved besøg uden for kontoret. Alt er førsteklasses, pålidelig 
kvalitet, der kan tilpasses og det inkluderer værktøjer som det 
sidste nye inden for digitale pegeredskaber samt trådløst 
tastatur, headset og mus.

MX Anywhere 2S 
Wireless Mouse

MX Keys Advanced 
Wireless Keyboard

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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