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Ydeevne og Ergonomi

 
 

VÆRKTØJER TIL AT FÅ DET BEDRE
TIL TEAMS DER VIL PRÆSTERE BEDRE

Digitale arbejdere bruger mere tid end nogensinde på 
at udføre gentagelsesprocesser, der kan øge 
belastningen af musklerne og resultere i skader og 
generelt nedsætte produktiviteten. Med større 
opmærksomhed på den digitale sundhed ønsker �ere 
og �ere brugere ergonomiske værktøjer til at 
afhjælpe disse gener.

Produkterne i vores Ergo-serie gør dette og meget 
mere. De er designet af førende ergoterapeuter og 
testet i vores ergonomilaboratorie og det er 
videnskabeligt bevist, at de reducerer 
muskelaktiviteten og forbedrer den generelle 
holdning og komfort. Og uden at det går så meget 
som én eneste pixel ud over ydeevnen.

Succeser inden for ydeevne og digital sundhed. 
Er succeser for alle.

Naturlig ergonomisk stilling. Produkterne i Ergo-serien placerer 
hænder, håndled og underarme i en mere naturlig stilling, så 
overkroppen slapper af og ubehag forsvinder.

Reducerer beviseligt muskelaktiviteten. En mere naturlig 
stilling giver en mærkbar reduktion i muskeaktivitet. Dine 
brugere kan arbejde produktivt, samtidig med at de 
væsentligste muskler beslastes mindre.

En videnskabelig tilgang. I vores særlige Ergo-laboratorie kan vi 
udvikle prototyper, teste og afprøve utallige designmuligheder – 
så vi får en videnskabeligt bevist optimal ergonomisk form. 

Øget komfort. Dokumenteret ydeevne. Produkterne i vores 
Ergo-serie er nemme at anvende uden tab af skrivehastighed 
eller pegepræcision.

Ergonomiske brugere skifter aldrig tilbage. 9 ud af 10 brugere 
som begynder at bruge ergonomiske mus og tastaturer vender 
aldrig tilbage til konventionelle enheder.1
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ERGO K860 ERGONOMISK 
OPDELT TASTATUR

MX ERGO
TRÅDLØS TRACKBALL  

Skriv naturligt med mindre belastning. 
Giver en mere afslappet og naturlig skrivestilling med påviselige 
ergonomiske fordele, så dit team kan fokusere på at arbejde. 

Brugertestet. Godkendt af ergoterapeuter. 
Præcisionsmus designet til at reducere trykket på håndleddet 
og belastning af underarmen, så dine medarbejdere kan 
fokusere på at arbejde. 

Standarden inden for komfort og præcision.   
En ergonomisk designet trackball-mus, der giver en helt 
exceptionel brugeroplevelse – et komfortabelt alternativ til 
trackpads og mus. 

K380 MULTI-DEVICE
BLUETOOTH®-TASTATUR

Komfort lige ved hånden.   
Tastatur, som kun optager lidt plads, og hvor brugerne kan 
placere musen inden for nem rækkevidde for større komfort.

MX VERTICAL – 
AVANCERET 
ERGONOMISK MUS

LAD LOGITECH GIVE DIG DIN NÆSTE ARBEJDSPLADSSUCCES
Enhver stor succes starter med en lille succes – og Logitech gør det nemt at opnå disse succeser 
ved hjælpe 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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