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 De moderne werkplek vereist tools waarmee uw 

teams nog beter kunnen presteren. Maar met 
steeds meer schermen en apparaten op 
verschillende platforms worden connectiviteit en 
het optimaliseren van de werkplek een behoorlijke 
opgave.

Onze oplossingen voor beter werken gaan deze 
uitdagingen meteen aan. Ons aanbod aan veelal 
draadloze, uiterst nauwkeurige tools is ontworpen 
om gebruikersprestaties een boost te geven en de 
beschikbare ruimte optimaal te benutten. En 
Logitech-software biedt innovatieve functies zoals 
ondersteuning voor meerdere apparaten en 
toepassingsbediening voor ongeziene productiviteit.

Teamproductiviteit verhogen. 
Dat is winst in de werkruimte.

SLIMMERE TOOLS. 
BETERE PRESTATIES.

Intelligente randapparaten 
met slimme software

Minder rommel. Mooier resultaat. Dankzij de draadloze 
technologie van Logitech kunnen gebruikers al hun apparaten 
via slechts één USB-poort verbinden voor volledige 
bewegingsvrijheid. Tegelijkertijd besparen ze zo tafelruimte en 
vrije poorten. 

Eén set randapparaten. Met universele compatibiliteit en ons 
softwareaanbod hebben gebruikers slechts één set apparaten 
nodig om probleemloos op meerdere computers en schermen te 
werken, ongeacht het besturingssysteem.

Bedien meerdere schermen met één apparaat. 
Met Easy-Switch™ kunt u met één druk op de knop schakelen 
tussen computers, tablets en mobiele apparaten. Daarnaast 
kunt u met Logitech Flow™ naadloos op meerdere computers en 
platforms werken en via drag-and-drop bestanden delen.

Verbeter de work�ow in Microsoft, Adobe en meer. 
De Logitech Options™-software biedt geavanceerde 
voorinstellingen die onze apparaten optimaliseren voor 
app-speci�eke prestaties. Gebruikers kunnen knoppen 
personaliseren, handige snelkoppelingen instellen enzovoort. 
Open gewoon een app en dan wordt ieder apparaat 
automatisch gecon�gureerd.
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PRODUCTIVITY-COLLECTIE

Zone Wireless Headset

VOOR KENNISMEDEWERKERS

EXECUTIVE-COLLECTIE
VOOR SENIOR EXECUTIVES

Brio 4K Pro Webcam

Spotlight Presentation 
Remote

PERFORMANCE-COLLECTIE
VOOR POWERGEBRUIKERS

MX Master 3 Mouse

Brio 4K Pro Webcam Zone Wireless Plus Headset

Zone Wireless Plus Headset

Robuuste en betrouwbare productiviteitsapparaten voor teams 
die op hun eigen werkplek door hun taken zoeven. Pro�teer van 
plug-and-play-connectiviteit en universele compatibiliteit voor 
uw muis, toetsenbord, webcam en headset. 

MK540 Advanced
Wireless Combo C930e Business Webcam 

Apparaten voor geavanceerde prestaties, speciaal voor 
creatieve medewerkers, programmeurs, analisten en andere 
hoofdgebruikers. De mogelijkheden worden nog verder 
uitgebreid met de Logitech Options™-software die de 
productiviteit voor speci�eke apps naar een hoger plan tilt. 
En Logitech Flow™ maakt intuïtieve bediening en bestanden 
delen tussen meerdere apparaten mogelijk.

MX Keys Advanced 
Wireless Keyboard

Geavanceerde apparaten voor senior executives die hoogwaardige 
tools nodig hebben aan hun bureau, in vergaderingen en wanneer 
ze niet op kantoor zijn. Eersteklas, aanpasbaar en betrouwbaar: 
deze collectie omvat tools zoals een state-of-the-art digitale 
aanwijzer en een toetsenbord, headset en muis, allemaal van hoge 
kwaliteit en draadloos.

MX Anywhere 2S 
Wireless Mouse

MX Keys Advanced 
Wireless Keyboard

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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