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Het succes van productief 
werken op afstand

 

PRODUCTIVITEIT 
EN SAMENWERKING. OVERAL.

Het tijdperk van telewerk is aangebroken. En nu 
uw medewerkers steeds vaker thuis of onderweg 
werken, hebben ze tools nodig om productief te 
blijven en net zo goed samen te werken als wanneer 
ze op kantoor zijn. Bovendien is elke medewerker en 
elke werkplek anders, en de oplossingen moeten dan 
ook worden afgestemd op hun unieke behoeften.

Onze oplossingen voor telewerk bieden innovatieve 
tools die draadloos, meteen vertrouwd en eenvoudig 
te verbinden zijn. Van krachtige desktopset-ups voor 
een compleet ingericht thuiskantoor, tot lichtgewicht, 
duurzame oplossingen die mobiele tablet- en 
laptopgebruikers meer mogelijkheden geven. 

Overal in contact staan en produceren. 
Dat is grote winst voor de bedrijfscontinuïteit.

Gebruiksvriendelijk. Het intuïtieve ontwerp zorgt voor een 
moeiteloze set-up en een vertrouwd gevoel vanaf het begin. 
Dat betekent minder tickets voor de helpdesk en hogere 
productiviteit.

Ongeëvenaarde compatibiliteit. Van computers tot tablets 
en smartphones: onze tools werken met alle gangbare 
apparaten, zakelijke apps en besturingssystemen. Gebruikers 
kunnen dankzij de plug-and-play-functionaliteit meteen aan 
het werk.

De vrijheid van draadloos werken. De meeste tools voor 
werken op afstand zijn volledig draadloos, zodat gebruikers 
een �exibele en draagbare oplossing hebben met een 
betrouwbare draadloze verbinding, zonder rommelige kabels.

Slim energiebeheer. Dankzij geavanceerd energiebeheer gaan 
al onze apparaten langer mee. Sommige gaan maar liefst 36 
maanden mee zonder dat u de batterijen hoeft te vervangen.

Duurzaam ontwerp. Onze apparaten zijn ontworpen en 
gemaakt voor intensief dagelijks gebruik aan uw bureau of 
onderweg en zijn bestand tegen vallen, morsen en andere 
ongelukken. Ze zijn zowel rigoureus getest in een 
testomgeving als op de proef gesteld door gebruikers. 

Ergonomisch verantwoord. De collecties voor werken op 
afstand omvatten ergonomische muizen en toetsenborden die 
zijn ontworpen om comfort en een natuurlijke houding te 
bevorderen zonder ook maar één pixel aan prestaties in te 
leveren.



PRECISION-COLLECTIE
VOOR POWERGEBRUIKERS

ALT-TOETSENBORD EN MUIS
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ESSENTIAL-COLLECTIE
VOOR FLEXIBELE MEDEWERKERS

ERGONOMIC-COLLECTIE
VOOR MENSEN DIE VAN HUN KLACHTEN AF WILLEN

WORK-FROM-HOME

C925e Business Webcam

Brio 4K Pro Webcam

Essentiële desktoptools voor �exibele medewerkers die vaak 
thuis werken. De tools zijn ontworpen zodat gebruikers 
eenvoudig verbinding kunnen maken en thuis net zo e�ciënt 
hun werk kunnen doen als op kantoor. De tools zijn veelal 
draadloos en meteen vertrouwd, voor ultieme productiviteit 
en moeiteloze videovergaderingen.

MK540 Advanced
Wireless Combo

Zone Wireless
Plus Headset

Eersteklas precisietools die speciaal zijn ontworpen voor 
contentcreators, programmeurs, analisten en andere 
hoofdgebruikers die op afstand werken. Deze tools zijn 
ontworpen met het oog op snelheid, nauwkeurigheid en 
geavanceerd aanpassingsvermogen, zodat uw 
hooggekwali�ceerde medewerkers ook op afstand hun beste 
werk kunnen leveren.

MX Anywhere 2S 
Wireless Mouse

MX Keys Advanced 
Wireless Keyboard

Zone Wireless 
Plus Headset

MX Master 3 Mouse 
(optie van normaal formaat)

K780 Multi-Device 
Wireless Keyboard 
(compacte optie)

Ergonomische apparaten voor gebruikers die meer comfort 
wensen en van hun pijn af willen. De collectie omvat een reeks 
ergonomische producten die een natuurlijke houding en 
comfort bevorderen voor gebruikers met uiteenlopende 
behoeften. Daarnaast bieden ze precisietracking en 
nauwkeurig typen om de prestaties op peil te houden.

ERGO K860 
Ergonomic 
Split Keyboard

MX Vertical Advanced 
Ergonomic Mouse

K380 Multi-Device 
Bluetooth® Keyboard

MX ERGO Wireless
Trackball Mouse
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logitech.com/business/workremote 

SMARTPHONECOLLECTIE
VOOR SMARTPHONEGEBRUIKERS ONDERWEG

Logitech Keys-To-Go Zone Wireless Headset

Kleine, draagbare tools voor uw teamleden die graag onderweg 
wat werk gedaan krijgen op hun smartphone. Een superdun en 
vederlicht standalone Bluetooth®-toetsenbord en 
ruisonderdrukkende headset maken van elke smartphone een 
echte multitasker.      

iPad-COLLECTIE
VOOR MOBIELE GEBRUIKERS VAN iPad

iPad-toetsenbordcases

Zone Wireless Headset

R500 Laser 
Presentation Remote

Duurzame en lichtgewicht apparaten voor uw teamleden die een 
iPad gebruiken om onderweg te werken. Koppel gewoon een 
headset, stylus, presenter en muis via Bluetooth® en gebruik uw 
iPad als mobiel werkstation. 

Logitech Pebble M350 
Wireless Mouse

Logitech Crayon Digital 
Pencil for iPad

LAPTOPCOLLECTIE
VOOR LAPTOPGEBUIKERS ONDERWEG

Zone Wireless Headset

Draagbare, geavanceerde productiviteitstools voor uw 
teamleden die vaak op afstand werken met een laptop. Met 
een aanpasbare muis, een geavanceerde digitale aanwijzer en 
een ruisonderdrukkende headset kunnen uw teams zich 
optimaal concentreren, of ze nu op kantoor of vanuit huis (of 
een hotelkamer) werken. 

MX Anywhere 2S 
Wireless Mouse

Spotlight
Presentation Remote

WERK SAMEN MET LOGITECH VOOR MEER WINST IN DE WERKRUIMTE
Iedere grote overwinning begint met een klein succesje – Logitech maakt winst in de werkruimte 
mogelijk dankzij gerichte oplossingen die zijn ontworpen om aan de evoluerende behoeften van 
uw werkruimte te voldoen.
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