
ODNIEŚ SUKCES PRACUJĄC GDZIE CHCESZ



Miejsce pracy ulega transformacji. 

Niezależnie od tego, czy pracujesz w domu, w podróży, 
czy łączysz się i współpracujesz w całym biurze, praca 
Twoich zespołów odbywa się w dowolnym czasie i miejscu. 
Wymaga to użycia potężnych narzędzi dostosowanych do 
różnych użytkowników, miejsc pracy i przedsięwzięć. 

Równocześnie środowisko IT staje się coraz bardziej 
złożone. Począwszy od bezpieczeństwa i łączności, 
a kończąc na użyteczności oraz ciągłości biznesu, 
zmagasz się z wielką, stale zmieniającą się dynamiką.

Ostatecznie, Twoim zadaniem jest wyposażenie zespołów 
w technologię, która umożliwia im współpracę w czasie 
rzeczywistym, osiąganie jak najlepszych wyników i 
utrzymywanie łączności, aby utrzymać działanie firmy – 
gdziekolwiek się znajdują. 

ZAPRASZAMY 
DO MIEJSCA PRACY 
ZNAJDUJĄCEGO 
SIĘ WSZĘDZIE
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Potężne narzędzia zwiększające 
produktywność i zacieśniające 
współpracę dla członków zespołu 
pracujących w domu lub podróży.

Innowacyjne, wydajne urządzenia 
dla twórców, pomysłodawców i 
wykonawców – zoptymalizowane pod 
kątem różnych potrzeb użytkowników i 
konfiguracji komputerów stacjonarnych.

Zaawansowane narzędzia do współpracy 
wideo umożliwiające łączenie zespołów 
w dowolnym miejscu z doskonałą 
przejrzystością – przy biurkach i w salach 
konferencyjnych każdej wielkości.

Ergonomiczne narzędzia , dzięki którym 
Twój zespół czuje się lepiej i może lepiej 
pracować.

Rozwiązania dla 
każdego miejsca pracy 
 
Nasze innowacyjne narzędzia pozwalają 
zespołom rozwijać się wszędzie. 
Zoptymalizowane pod kątem wydajności 
użytkownika i sukcesu IT, nasze inteligentne 
urządzenia peryferyjne i zaawansowane 
rozwiązania do współpracy wideo dadzą Ci 
wymierne, niezawodne i proste do wdrożenia 
możliwości dla całej organizacji. 

Odniesiesz znaczące korzyści dla zespołów w 
biurze, w domu, w salach konferencyjnych, a 
nawet dla wyniku finansowego.

Ostatecznie więc wszyscy wygrywają.
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NIEPOKONANA 
DŁUGOTERMINOWA 
WARTOŚĆ
Wartość długoterminowa jest 
kluczowym czynnikiem dla 
IT. Urządzenia Logitech są 
niezwykle trwałe, niezawodne 
i oszczędne. Nasze portfolio 
innowacyjnych produktów 
uwalnia większe pokłady 
wydajności i produktywności 
zapewniające wzrost wartości 
całego przedsiębiorstwa, co 
niełatwo będzie przewyższyć.

SZEROKI I  
GLOBALNY ZASIĘG

2
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UNIWERSALNA 
KOMPATYBILNOŚĆ
Wszystkie nasze urządzenia 
działają w wiodących systemach 
operacyjnych dla firm 
i współpracują z aplikacjami 
biznesowymi na wszystkich 
platformach – komputerach 
stacjonarnych, laptopach, 
tabletach i smartfonach. Ponadto 
nasz duży wybór kompatybilnych 
produktów sprawia, że 
globalne wdrożenie przebiega 
bezproblemowo – z łatwą 
konfiguracją i minimalną liczbą 
zgłoszeń do pomocy technicznej 
po drodze. 

1
Potrzebujesz partnera, który 
spełni Twoje standardy 
technologiczne niezależnie 
od tego, gdzie działa 
Twoja firma. Certyfikacja 
w ponad 90 krajach sprawia, 
że jesteśmy dostępni na 
całym świecie i posiadamy 
dogłębną wiedzę na temat 
niuansów każdego kraju. 
Dzięki temu jesteśmy w stanie 
zagwarantować niezawodne 
dostarczenie produktów 
i pomoc techniczną wysokiej 
jakości (przed i po upłynięciu 
gwarancji).

Jak Logitech® pomaga odnosić sukcesy
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Sześć powodów, które sprawiają, że 
Logitech jest doskonałym partnerem do 
odnoszenia sukcesów przez Twoją firmę, 
użytkowników i w ramach infrastruktury 
informatycznej.
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NIEUSTANNE 
WPROWADZANIE 
INNOWACJI 
W MIEJSCU PRACY
Koncentrujemy się na 
rozwiązywaniu problemów wciąż 
zmieniających się użytkowników 
i miejsc pracy. Opieramy się na 
gromadzonej przez dziesięciolecia 
wiedzy naukowej w dziedzinie 
interakcji międzyludzkich, co 
pozwala tworzyć innowacyjne, 
inteligentne wspierane 
oprogramowaniem urządzenia 
peryferyjne – oraz zaawansowane 
narzędzia do współpracy wideo – 
które uwalniają pełny potencjał 
pracowników.
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WYGODA DLA 
UŻYTKOWNIKÓW
–I DLA CIEBIE
Tworzymy narzędzia, które są 
znajome dla użytkowników 
i łatwe w instalacji przez 
informatyków. Skupiamy 
się na tworzeniu sprzętu 
i oprogramowania w oparciu 
o intuicyjność obsługi, której 
łatwo się nauczyć.  
A z prostym wdrożeniem  
i łącznością typu plug and play – 
będziesz się cieszyć mniejszą siłą 
tarcia. 

4
WYGLĄD 
UWIELBIANY PRZEZ 
UŻYTKOWNIKÓW
Użytkownicy uwielbiają korzystać 
z naszych narzędzi, gdyż są 
potężne, piękne i łatwe w użyciu. 
Rygorystyczne procedury fazy 
projektowania pozwalają nam 
przenieść opinie użytkowników 
na wspaniałe produkty, które 
wzbogacą wygląd każdego 
miejsca pracy. Od 2015 roku 
zdobyliśmy ponad 250 nagród 
za projekty i znaleźliśmy się na 
liście „Top 10 Most Innovative 
Companies in Design” magazynu 
Fast Company w 2018 i 2020 roku.

Jak Logitech pomaga odnosić sukcesy
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Nowoczesne miejsca pracy muszą być wyposażone w narzędzia, 
dzięki którym Twoje zespoły będą w stanie osiągać wyniki lepsze 
niż kiedykolwiek. Jednak w miarę zapełniania biurek kolejnymi 
monitorami i urządzeniami, często pracującymi w różnych 
systemach, połączenie ich wszystkich i optymalizacja miejsca 
pracy może przysparzać o ból głowy.

Rozwiązania w zakresie lepszej pracy muszą stawiać czoła 
takim wyzwaniom. Nasza oferta zawiera przede wszystkim 
bezprzewodowe, precyzyjne narzędzia stworzone, aby poprawiać 
wydajność użytkowników i optymalizować zagospodarowanie 
przestrzeni. Natomiast oprogramowanie Logitech zapewnia 
innowacyjne funkcje, które wynoszą produktywność na wyżyny, 
takie jak obsługa na wielu urządzeniach oraz za pomocą aplikacji.

Katalizator produktywności zespołu.  
Dający sukcesy w miejscu pracy.

BARDZIEJ 
INTELIGENTNE 
URZĄDZENIA.  
LEPSZA WYDAJNOŚĆ.
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Zmniejsz bałagan. Popraw estetykę. Technologia bezprzewodowa 
Logitech pozwala użytkownikom łączyć wszystkie urządzenia przez 
jeden port USB, aby dać im swobodę ruchu i możliwość lepszego 
zagospodarowania miejsca i portów USB. 

Jeden zestaw urządzeń peryferyjnych. Uniwersalna kompatybilność 
oraz szeroki zakres oprogramowania sprawiają, że użytkownikom 
wystarczy jeden zestaw urządzeń, aby płynnie pracować na wielu 
komputerach z kilkoma ekranami, niezależnie od systemu operacyjnego.

Steruj na wielu ekranach za pomocą jednego urządzenia. Technologia 
Easy-Switch™ umożliwia przełączanie się pomiędzy komputerami, 
tabletami i urządzeniami mobilnymi za pomocą przycisku. Technologia 
Logitech Flow™ pozwala płynnie poruszać się pomiędzy komputerami, 
a nawet systemami, z możliwością udostępniania plików metodą 
przeciągnij i upuść.

Usprawnij pracę w aplikacjach Microsoft, Adobe i wielu innych 
producentów. Oprogramowanie Logitech Options™ zawiera 
zaawansowane, wstępnie skonfigurowane ustawienia, które 
usprawniają działanie naszych urządzeń w konkretnych aplikacjach. 
Użytkownicy mogą personalizować przyciski, tworzyć potężne skróty 
i wiele więcej. Wystarczy otworzyć aplikację, a każde urządzenie 
automatycznie dostosuje ustawienia.

Wspierane oprogramowaniem 
Inteligentne urządzenia 
peryferyjne
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Solidne i niezawodne urządzenia zwiększające produktywność dla zespołów wykonujących zadania 
w przypisanych miejscach pracy. Zyskaj łączność na zasadzie plug and play oraz uniwersalną 

kompatybilność dzięki zestawowi myszy, klawiatury, kamery internetowej i zestawu słuchawkowego. 

ZESTAW „PRODUKTYWNOŚĆ” 
 

DLA NAJWAŻNIEJSZYCH PRACOWNIKÓW UMYSŁOWYCH
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ZESTAW „PRODUKTYWNOŚĆ”

Zaprojektowany, aby zrobić więcej.  
Szeroko stosowany bezprzewodowy zestaw 
pełnowymiarowej klawiatury i myszy 
zaprojektowany z myślą o precyzji, wygodzie 
i niezawodności. Znajomy komfort pisania 
i mniejszy hałas.  
 
Wolność dzięki szyfrowanej łączności bezprzewodowej 
z odbiornikiem USB Unifying™ o zasięgu 10 m. 

Precyzyjna mysz dostosowana do obsługi obiema dłońmi oraz 
zaawansowane parametry śledzenia ruchu.

Wbudowana podpórka pod nadgarstki i regulacja pochylenia 
pod kątem 4° lub 8° dla różnych upodobań. 

Personalizowane skróty klawiszy funkcyjnych za pomocą 
oprogramowania Logitech Options™. 

1 Certyfikaty i kompatybilność można sprawdzić na stronie logitech.com/en-us/product/c930e-webcam.
2 Certyfikaty i kompatybilność można sprawdzić na stronie logitech.com/en-us/product/bluetooth-headset-zone-wireless.

BIZNESOWA KAMERA 
INTERNETOWA C930e 

BEZPRZEWODOWY 
ZESTAW SŁUCHAWKOWY  
ZONE WIRELESS

ZESTAW 
BEZPRZEWODOWY 
MK540 ADVANCED

Lepsza jest tylko obecność we własnej osobie.  
Kamera pozwala poprawić jakość wideokonferencji 
użytkownikom systemów UC, dzięki klarowności 
obrazu w rozdzielczości Full HD 1080p, szerokiemu 
polu widzenia oraz funkcji cyfrowego powiększenia. 
 
Obraz w jakości HD 1080p przy 30 kl./s daje wrażenia niemal tak 
dobre, jak spotkania twarzą w twarz. 

Pole widzenia o przekątnej 90 stopni jest doskonałe do 
prowadzenia klarownych prezentacji, a możliwość czterokrotnego 
cyfrowego powiększenia pozwala wyciąć niepotrzebne tło. 

Technologia RightLight™ 2 oraz funkcja automatycznej regulacji 
ostrości inteligentnie dostosowują obraz, aby był wyraźny przy 
słabym oświetleniu i z różnych odległości. 

Obsługa standardu kodowania H.264 z kodekami Scalable Video 
Coding oraz UVC 1.5 zapewnia minimalną zależność urządzeń od 
zasobów komputerowych i sieciowych.
 
Certyfikowany i kompatybilny z popularnymi aplikacjami 
biznesowymi.1  

Stworzony z myślą o koncentracji. Zestaw 
słuchawkowy Bluetooth® z funkcją aktywnej 
eliminacji szumów zapewnia doskonały dźwięk, 
dzięki któremu pracownicy są w swoim żywiole – 
gdziekolwiek przebywają.
 
Mikrofon z funkcją niwelacji szumów oraz funkcja aktywnej 
eliminacji szumów wyciszają hałasy w tle, a także izolują głos 
użytkownika, dzięki czemu członkowie zespołu wyraźnie słyszą 
siebie nawzajem.  

Proste, intuicyjne sterowanie daje możliwość wyciszenia 
mikrofonu, włączenia funkcji aktywnej eliminacji szumów (ANC) 
oraz bezprzewodowe ładowanie za pomocą ładowarki Qi. 
 
Certyfikowany i kompatybilny z popularnymi aplikacjami 
biznesowymi, z których codziennie korzystasz.2 

Możliwość połączenia jednocześnie z komputerem i ze 
smartfonem – płynnie przełączaj się pomiędzy nimi. Zarządzaj 
ustawieniami dźwięku za pomocą aplikacji Logi Tune. 
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Urządzenia o zwiększonych możliwościach dla twórców, programistów, analityków i innych użytkowników zaawansowanych. Każde 
z nich można dodatkowo wzmocnić za pomocą oprogramowania Logitech Options™, które podnosi możliwości konkretnych aplikacji 

na wyższy poziom – oraz Logitech Flow™, które umożliwia intuicyjne sterowanie i udostępnianie plików na wielu urządzeniach.

ZESTAW „WYDAJNOŚĆ” 
 

DLA WYDAJNYCH UŻYTKOWNIKÓW  
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MYSZ  
MX MASTER 3

ZAAWANSOWANA 
KLAWIATURA 
BEZPRZEWODOWA  
MX KEYS

Stworzona z myślą o najlepszych parametrach. 
Zaprojektowana w celu spełnienia wyjątkowych 
potrzeb związanych z pracą twórców, 
programistów i analityków – precyzyjne śledzenie 
ruchu oraz szybkie i ciche przewijanie dzięki 
technologii MagSpeed™.  
 
Zapewnia wygodę dla dłoni, łatwy dostęp do przycisków 
i wstępnie zdefiniowane ustawienia do aplikacji biznesowych, 
których można używać zaraz po wyjęciu myszy z pudełka. 

Precyzyjne śledzenie ruchu na każdej powierzchni – nawet 
szkle – dzięki czujnikowi Darkfield™ o rozdzielczości 4000 dpi.1 

Kompatybilna z systemami Windows®, macOS, Linux®, iPadOS 
oraz możliwość parowania i prostego przełączania się pomiędzy 
nawet trzema laptopami, tabletami i smartfonami dzięki 
technologii Easy-Switch™. 

Pozostaje włączona nawet do 70 dni po pełnym naładowaniu 
za pomocą kabla USB-C.2

Stworzona do pracy twórczej.  
Zaawansowana klawiatura przeznaczona do 
pracy w wielu systemach operacyjnych została 
stworzona, aby przyspieszyć i ułatwić pracę 
programistom oraz twórcom – z jeszcze większą 
precyzją.  
 
Wygodna, stabilna i niezwykle solidnie wykonana – składa 
się z jednoczęściowej metalowej obudowy oraz wyciszonych 
klawiszy Perfect Stroke.  

Kompatybilna z systemami Windows®, macOS, Linux®, iOS 
oraz Android™. 

Pozostaje włączona nawet do 10 dni po pełnym naładowaniu 
za pomocą kabla USB-C.2

Inteligentne podświetlenie automatycznie dostosowuje się 
do warunków oświetleniowych i wyłącza, gdy klawiatura nie 
jest używana.

ZESTAW „WYDAJNOŚĆ”

1 Minimalna grubość szkła: 4 mm.
2 Żywotność baterii zależy od intensywności użytkowania i warunków pracy na komputerze.
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ZESTAW SŁUCHAWKOWY 
ZONE WIRELESS PLUS

BRIO 4K 
KAMERA INTERNETOWA 
PRO WEBCAM
Nasza najbardziej zaawansowana 
technologicznie kamera internetowa. 
Doskonałej jakości kamera o rozdzielczości 4K 
Ultra HD z zaawansowanymi funkcjami zapewnia 
profesjonalny obraz w każdych warunkach.  
 
Obsługa wielu rozdzielczości, w tym 4K (Ultra HD) przy 
30 kl./s i 1080p (Full HD) przy 30 lub 60 kl./s, daje obraz 
nieporównywalnie klarowny, gładki i szczegółowy. 

Technologia RightLight™ 3 oraz funkcja wysokiego zakresu 
dynamicznego (HDR) sprawia, że użytkownicy prezentują się 
świetnie przy każdym oświetleniu. 

Obsługa funkcji rozpoznawania twarzy dla zwiększenia 
bezpieczeństwa z oprogramowaniem Windows Hello™ lub 
podobnym. 

Trzy opcje ustawienia pola widzenia, aby doskonale skadrować 
obraz1 oraz funkcja pięciokrotnego powiększenia, aby lepiej się 
wszystkiemu przyjrzeć. 
 
Certyfikowany i kompatybilny z popularnymi aplikacjami 
biznesowymi.2

Stworzony z myślą o koncentracji. Zestaw 
słuchawkowy Bluetooth® sprawia, że członkowie 
zespołu są w swoim żywiole, niezależnie od 
miejsca, oferując dźwięk wyjątkowej jakości, 
intuicyjne sterowanie i funkcję eliminacji 
szumów.  
 
Technologia Unifying z odbiornikiem audio zapewnia 
niezawodne połączenie w zasięgu 10 m od myszy i klawiatury 
oraz 30 m od zestawu słuchawkowego.  

Mikrofon z funkcją niwelacji szumów oraz funkcja aktywnej 
eliminacji szumów wyciszają hałasy w tle, dzięki czemu 
członkowie zespołu wyraźnie słyszą siebie nawzajem.  

Intuicyjne i proste sterowanie: wyciszanie mikrofonu, 
włączanie funkcji aktywnej eliminacji szumów (ANC) oraz 
bezprzewodowe ładowanie za pomocą ładowarki Qi. 

Możliwość połączenia jednocześnie z komputerem i ze 
smartfonem oraz płynnego przełączania się pomiędzy nimi. 
 
Certyfikowany i kompatybilny z popularnymi aplikacjami 
biznesowymi.3 

1 Wymaga pobrania oprogramowania.
2 Certyfikaty i kompatybilność można sprawdzić na stronie logitech.com/en-us/product/brio.
3 Certyfikaty i kompatybilność można sprawdzić na stronie logitech.com/en-us/product/bluetooth-headset-zone-wireless.

ZESTAW „WYDAJNOŚĆ”
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Zaawansowane urządzenia dla menedżerów wyższego stopnia potrzebujących narzędzi o dużych możliwościach przy biurku, na spotkaniu, 
czy poza biurem. Zestaw niezawodnych, personalizowanych narzędzi klasy premium, w którego skład wchodzą: najnowocześniejszy 

cyfrowy wskaźnik oraz bezprzewodowa klawiatura, mysz i zestaw słuchawkowy o doskonałych parametrach.

ZESTAW „ZARZĄDZANIE” 
 

DLA MENEDŻERÓW WYŻSZEGO SZCZEBLA
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ZESTAW „ZARZĄDZANIE”

MYSZ 
BEZPRZEWODOWA  
MX ANYWHERE 2S

ZAAWANSOWANA 
KLAWIATURA 
BEZPRZEWODOWA  
MX KEYS

BRIO 4K 
KAMERA INTERNETOWA 
PRO WEBCAM

Dobrze wyposażona i przenośna.  
Kompaktowa mysz stworzona z myślą 
o niezrównanej wygodzie oraz parametrach 
śledzenia ruchu i pracy – na biurku oraz z dala od 
niego.  
 
Niezwykle precyzyjne śledzenie ruchu na każdej powierzchni – 
nawet szkle – dzięki czujnikowi Darkfield™ o rozdzielczości 
4000 dpi.1 

Możliwość ładowania bez konieczności wyłączenia myszy + cały 
dzień pracy po ładowaniu przez 3 minuty.2  

Kompatybilna z systemami Windows®, macOS, Linux®, iOS, 
iPadOS oraz możliwość parowania i prostego przełączania się 
pomiędzy nawet trzema laptopami, tabletami i smartfonami 
dzięki technologii Easy-Switch™. 

Praca w trybie błyskawicznym lub precyzyjnym.

Stworzona do pracy twórczej. Zaawansowana 
klawiatura przeznaczona do pracy na wielu 
systemach operacyjnych, zaprojektowana tak, 
by zwiększać produktywność i upraszczać pracę – 
czyniąc ją szybszą, łatwiejszą i bardziej dokładną.  
 
Wygodna, stabilna i niezwykle solidnie wykonana – składa 
się z jednoczęściowej metalowej obudowy oraz wyciszonych 
klawiszy Perfect Stroke.  

Kompatybilna z systemami Windows®, macOS, Linux®, iOS oraz 
Android™.  

Pozostaje włączona nawet do 10 dni po pełnym naładowaniu 
za pomocą kabla USB-C.3

Inteligentne podświetlenie automatycznie dostosowuje się do 
warunków oświetleniowych i wyłącza, gdy klawiatura nie jest 
używana.

Nasza najbardziej zaawansowana 
technologicznie kamera internetowa. 
Doskonałej jakości kamera o rozdzielczości 4K 
Ultra HD z zaawansowanymi funkcjami zapewnia 
profesjonalny obraz w każdych warunkach.  
 
Obsługa wielu rozdzielczości, w tym 4K (Ultra HD) przy 
30 kl./s i 1080p (Full HD) przy 30 lub 60 kl./s, daje obraz 
nieporównywalnie klarowny, gładki i szczegółowy. 

Technologia RightLight™ 3 oraz funkcja wysokiego zakresu 
dynamicznego (HDR) sprawia, że użytkownicy prezentują się 
świetnie przy każdym oświetleniu. 

Obsługa funkcji rozpoznawania twarzy dla zwiększenia 
bezpieczeństwa z oprogramowaniem Windows Hello™ lub 
podobnym. 

Trzy opcje ustawienia pola widzenia, aby doskonale skadrować 
obraz4 + funkcja pięciokrotnego powiększenia, aby lepiej się 
wszystkiemu przyjrzeć.  
 
Certyfikowana i kompatybilna z popularnymi aplikacjami 
biznesowymi.5 

1 Minimalna grubość szkła: 4 mm.
2 W przypadku użytku biurowego przez osiem godzin dziennie. Żywotność baterii może zależeć od intensywności użytkowania i warunków pracy komputera.
3 Żywotność baterii zależy od intensywności użytkowania i warunków pracy na komputerze.
4 Wymaga pobrania oprogramowania. 
5 Certyfikaty i kompatybilność można sprawdzić na stronie logitech.com/en-us/product/brio.
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ZESTAW „ZARZĄDZANIE”

ZESTAW SŁUCHAWKOWY 
ZONE WIRELESS PLUS

PILOT DO PREZENTACJI 
SPOTLIGHT

Stworzony z myślą o koncentracji. Zestaw 
słuchawkowy Bluetooth® sprawia, że członkowie 
zespołu są w swoim żywiole, niezależnie od 
miejsca, oferując dźwięk wyjątkowej jakości, 
intuicyjne sterowanie i funkcję eliminacji szumów.  
 
Technologia Unifying z odbiornikiem audio zapewnia 
niezawodne połączenie w zasięgu 10 m od myszy i klawiatury 
oraz 30 m od zestawu słuchawkowego.  

Mikrofon z funkcją niwelacji szumów oraz funkcja aktywnej 
eliminacji szumów wyciszają hałasy w tle, dzięki czemu 
członkowie zespołu wyraźnie słyszą siebie nawzajem. 
 
Intuicyjne i proste sterowanie: wyciszanie mikrofonu, włączanie 
funkcji aktywnej eliminacji szumów (ANC) oraz bezprzewodowe 
ładowanie za pomocą ładowarki Qi. 

Możliwość połączenia jednocześnie z komputerem i ze 
smartfonem oraz płynnego przełączania się pomiędzy nimi. 
 
Certyfikowany i kompatybilny z popularnymi aplikacjami 
biznesowymi.1

Pewność siebie podczas przedstawiania 
prezentacji na każdym ekranie. Pozwól 
użytkownikom przeprowadzić przekonujące 
prezentacje z najlepszym w swojej klasie pilotem 
do prezentacji. Steruj systemem cyfrowego 
wskaźnika działającego na każdym ekranie.  
 
Zaznacz, powiększ lub wskaż ważne obszary na ekranie za 
pomocą cyfrowego wskaźnika laserowego.2 

Działa na każdym ekranie cyfrowym – monitorze, tablicy 
interaktywnej, w konfiguracji wielu ekranów – nawet na 
pulpicie udostępnionym podczas wideokonferencji. 

Działa zaraz po podłączeniu do komputera z systemem 
Windows® lub Mac przez odbiornik USB, bądź Bluetooth® – 
przedstawiaj prezentacje na dowolnym komputerze 
umożliwiającym obsługę przez port USB. 

Jedna minuta ładowania wystarcza na trzy godziny pracy, 
a ładowanie przez 60 minut zapewnia nawet trzy miesiące 
działania.3

1 Certyfikaty i kompatybilność można sprawdzić na stronie logitech.com/en-us/product/bluetooth-headset-zone-wireless.
2 Dostępne w aplikacji Logitech Presentation.
3 W zależności od sposobu użycia.
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Dramatyczne zmiany, jakie zachodzą w sposobie i miejscu pełnienia 
pracy – oraz wzrost zapotrzebowania na owocną współpracę rozproszonych 
w różnych miejscach członków zespołu – sprawiają, że wideokonferencje 
stały się kluczowym punktem dla biznesu. Od ciasnych przestrzeni 
do częstych zmian stanowisk, od stacji roboczych do pracy w domu – 
niezależnie od miejsca, zespoły muszą łączyć się poprzez wideokonferencje 
w celu wspólnej pracy, w dowolnej chwili.

Nasze rozwiązania wprowadzają możliwości urządzeń wideo do każdego 
miejsca pracy i nie kosztują majątku. Niezależnie od tego, czy Twój zespół 
pracuje w biurze, w domu, czy w trybie mieszanym, nasze narzędzia oferują 
najlepszą jakość audio i wideo oraz funkcje ułatwiające pracę dzięki 
zastosowaniu inteligentnego oprogramowania. Zostały też stworzone 
z myślą o kompatybilności z preferowaną platformą do wideokonferencji. 

Skuteczna współpraca w zespole. 
Skuteczna firma.

ZAAWANSOWANA 
WSPÓŁPRACA WIDEO 
W KAŻDYM MIEJSCU 
PRACY
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Najlepsze w branży 
Wideokonferencje

Wspaniała optyka. Zaawansowany dźwięk. Nasze własne rozwiązania 
technologiczne w zakresie obiektywów zapewniają niesamowitą jakość 
obrazu w wysokiej rozdzielczości. Natomiast nasze zaawansowane 
rozwiązania w dziedzinie inżynierii audio oferują donośny, bogaty dźwięk, 
ograniczają hałas oraz rejestrują głos z doskonałą klarownością. 

Użytkownicy niech skupią się na spotkaniu. My zajmiemy się resztą. 
Proaktywna technologia Logitech RightSense™ sprawia, że spotkania 
jakości premium można organizować bez wysiłku. Użytkownicy po prostu 
rozpoczynają spotkanie, a kadrowanie, oświetlenie oraz udźwiękowienie 
zostają dostosowane automatycznie, z pewnymi usprawnieniami 
w zakresie audio-wideo, aby stworzyć optymalne warunki do współpracy. 

Działają na każdej platformie. Nasze produkty i wstępnie skonfigurowane 
rozwiązania są tworzone w ścisłej współpracy z wiodącymi dostawcami 
usług wideokonferencyjnych, dzięki czemu zapewniają bezproblemową 
integrację z platformami, z którym już korzystasz.

Prostota instalacji i zarządzania. Rozwiązania do sal konferencyjnych 
są wstępnie skonfigurowane do wdrożenia na większą skalę, natomiast 
nasze personalne zestawy do miejsc pracy działają od razu po podłączeniu. 
Z kolei scentralizowany system zarządzania urządzeniami pomaga 
utrzymać połączenie i maksymalizuje czas pracy.
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Kup wszystko, czego potrzebujesz do zorganizowania wideokonferencji w małej sali, w tym 
kamerę Logitech MeetUp, minikomputer z oprogramowaniem zoptymalizowanym do obsługi sali 

konferencyjnej oraz ekran dotykowy Logitech Tap.

ROZWIĄZANIA DO MAŁYCH POMIESZCZEŃ 
 

DLA ZESPOŁÓW SKŁADAJĄCYCH SIĘ Z MAKSYMALNIE 6 OSÓB
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ROZWIĄZANIA DO SAL KONFERENCYJNYCH/ MAŁYCH POMIESZCZEŃ

EKRAN TAP Z KOMPUTEREM 
DO OBSŁUGI SALI 
KONFERENCYJNEJ

MEETUP

Lepsze spotkania na wyciągnięcie ręki.  
Dzięki eleganckiemu wyglądowi, cichej pracy 
i czujnikowi ruchu gwarantującemu stałą 
gotowość do pracy, ekran dotykowy Tap umożliwia 
łatwe i wygodne prowadzenie spotkań online. 
 
Responsywny ekran dotykowy o przekątnej 10,1" zapewniający 
łatwą obsługę. 

System zarządzania okablowaniem klasy komercyjnej z układem 
eliminacji naprężeń utrzymującym połączenia na swoim miejscu. 

Wszechstronne akcesoria do montażu stołowego i ściennego 
pozwalają schować kable, aby zaoszczędzić miejsce.

W zestawie z komputerem do obsługi sali konferencyjnej 
certyfikowanym do pracy z aplikacjami Google Meet Rooms, 
Microsoft Teams Rooms oraz Zoom Rooms.

Kamera konferencyjna typu „wszystko 
w jednym”. Kamera MeetUp została 
zaprojektowana do pracy w ciasnych salach 
konferencyjnych oraz innych mniejszych 
pomieszczeniach, oferując wiele funkcji w małej 
obudowie. 
 
Kamera obsługująca rozdzielczość 4K Ultra HD z funkcją 
pięciokrotnego powiększenia. 

Napędzany elektrycznie obiektyw z możliwością przesuwania 
i pochylania oraz funkcja automatycznego kadrowania dzięki 
technologii RightSight™. 

System nagłośnienia szerokopasmowego oraz układ mikrofonów 
z technologią formowania wiązki akustycznej. 

Zwarte wymiary i uniwersalne opcje montażowe pomagają 
zaoszczędzić miejsce i zminimalizować widoczność okablowania.
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Te wstępnie skonfigurowane rozwiązania do wideokonferencji łączą prostotę i elastyczność, 
zapewniając doskonałe dopasowanie oraz świetne parametry możliwe do osiągnięcia w średniej 

wielkości salach konferencyjnych. 

ROZWIĄZANIA DO ŚREDNICH POMIESZCZEŃ 
 

DLA ZESPOŁÓW SKŁADAJĄCYCH SIĘ Z MAKSYMALNIE 10 OSÓB
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SYSTEM RALLY RALLY MIC PODGŁOŚNIK RALLY

Lepsze spotkania z dźwiękiem 
jakości studyjnej. Wyznacza nowe 
standardy w dziedzinie systemów 
kamer konferencyjnych podłączanych 
przez USB, łącząc doskonały wygląd 
i materiały z niezrównaną jakością 
obrazu i dźwięku. 

Kamera z układem PTZ, obsługą rozdzielczości 4K 
Ultra HD, funkcją piętnastokrotnego powiększania 
HD oraz funkcją automatycznego kadrowania dzięki 
technologii RightSight™. 

Technologia RightLight™ z WDR pokazuje 
uczestników od najlepszej strony, nawet przy słabym 
oświetleniu lub pod światło. 

Modułowy układ audio z technologią RightSound™ 
łączy donośny głośnik z niezwykle czułym panelem 
mikrofonowym, dzięki czemu wszyscy wyraźnie 
słyszą siebie nawzajem.

Głośno i wyraźnie. Wypełnij średniej 
wielkości sale bogatym, czystym 
dźwiękiem. Technologia RightSound™ 
praktycznie całkowicie eliminuje 
zniekształcenia, przesterowanie 
i drgania, dzięki czemu ułatwia 
zrozumienie mowy przy komfortowej 
głośności. 
 
Montaż z przodu sali, aby głos i obraz zawsze 
dochodziły z tego samego kierunku. 

Obudowa antywibracyjna zapobiega wstrząsom 
kamery i minimalizuje przenoszenie się dźwięku 
pomiędzy sąsiednimi pomieszczeniami. 
 
Dostępne również jako dołączane akcesorium 
w celu wyposażenia średniej wielkości sali w dwa 
głośniki Rally.

Niezwykle czysty, naturalny 
dźwięk. Niesamowicie czuły 
panel mikrofonowy z technologią 
RightSound™ pozwala skupić się 
na bieżącym mówcy, jednocześnie 
eliminując hałasy i utrudnienia. 
 
Cztery mikrofony wielokierunkowe formujące 
osiem wiązek akustycznych. 

Automatyczne wyrównanie donośnych 
i cichych głosów, dzięki czemu każdy zostanie 
usłyszany. 

Opcjonalny uchwyt do panelu mikrofonowego 
umożliwiający schowanie kabli i uzyskanie 
porządku na blacie. 

Możliwość dodania kolejnych paneli 
mikrofonowych w celu zwiększenia zakresu 
rejestracji dźwięku oraz ułatwienia dostępu do 
sterowania wyciszaniem.

ROZWIĄZANIA DO SAL KONFERENCYJNYCH/ ŚREDNICH POMIESZCZEŃ

EKRAN TAP 
Z KOMPUTEREM 
DO OBSŁUGI SALI 
KONFERENCYJNEJ
Lepsze spotkania na wyciągnięcie ręki.  
Dzięki eleganckiemu wyglądowi, cichej 
pracy i czujnikowi ruchu gwarantującemu 
stałą gotowość do pracy, ekran dotykowy 
Tap umożliwia łatwe i wygodne 
prowadzenie spotkań online. 
 
Responsywny ekran dotykowy o przekątnej 10,1" 
zapewniający łatwą obsługę. 

System zarządzania okablowaniem klasy komercyjnej 
z układem eliminacji naprężeń utrzymującym 
połączenia na swoim miejscu. 

Wszechstronne akcesoria do montażu stołowego 
i ściennego pozwalają schować kable, aby 
zaoszczędzić miejsce. 

W zestawie z komputerem do obsługi sali 
konferencyjnej certyfikowanym do pracy z aplikacjami 
Google Meet Rooms, Microsoft Teams Rooms oraz 
Zoom Rooms.
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Telewizyjna jakość obrazu i dźwięk wypełniający całą salę, wstępna konfiguracja ułatwiająca 
instalację oraz możliwość rozszerzenia, aby objąć salę z maksymalnie 46 stanowiskami.

ROZWIĄZANIA DO DUŻYCH POMIESZCZEŃ 
 

DLA ZESPOŁÓW SKŁADAJĄCYCH SIĘ Z 10-46 OSÓB
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ROZWIĄZANIA DO SAL KONFERENCYJNYCH / DUŻYCH POMIESZCZEŃ

SYSTEM RALLY PLUS

Studyjna jakość obrazu i czystość dźwięku. 
Wyznacza nowe standardy w dziedzinie systemów 
kamer konferencyjnych podłączanych przez 
USB, łącząc doskonały wygląd i materiały 
z niezrównaną jakością obrazu i dźwięku. 

Kamera z układem PTZ, obsługą rozdzielczości 4K Ultra HD, 
funkcją piętnastokrotnego powiększania HD oraz funkcją 
automatycznego kadrowania dzięki technologii RightSight™. 

Technologia RightLight™ z WDR pokazuje uczestników od 
najlepszej strony, nawet przy słabym oświetleniu lub pod światło. 

Modułowy układ audio z technologią RightSound™ łączy 
dwa donośne głośniki z dwoma niezwykle czułymi panelami 
mikrofonowymi, dzięki czemu wszyscy wyraźnie słyszą siebie 
nawzajem.

GŁOŚNIKI RALLY

Głośno i wyraźnie. Dwa głośniki montowane 
z przodu większej sali wypełnią ją bogatym, 
czystym dźwiękiem. Technologia RightSound™ 
praktycznie całkowicie eliminuje zniekształcenia, 
przesterowanie i drgania, dzięki czemu ułatwia 
zrozumienie mowy przy komfortowej głośności. 

Montaż z przodu sali, aby głos i obraz zawsze dochodziły z tego 
samego kierunku. 

Obudowy antywibracyjne zapobiegają wstrząsom kamer 
i minimalizują przenoszenie się dźwięku pomiędzy sąsiednimi 
pomieszczeniami.

EKRAN TAP Z KOMPUTEREM 
DO OBSŁUGI SALI 
KONFERENCYJNEJ
Lepsze spotkania na wyciągnięcie ręki. Dzięki 
eleganckiemu wyglądowi, cichej pracy i czujnikowi 
ruchu gwarantującemu stałą gotowość do pracy, 
ekran dotykowy Tap umożliwia łatwe i wygodne 
prowadzenie spotkań online. 
 
Responsywny ekran dotykowy o przekątnej 10,1" zapewniający 
łatwą obsługę. 

System zarządzania okablowaniem klasy komercyjnej z układem 
eliminacji naprężeń utrzymującym połączenia na swoim miejscu. 

Wszechstronne akcesoria do montażu stołowego i ściennego 
pozwalają schować kable, aby zaoszczędzić miejsce. 

W zestawie z komputerem do obsługi sali konferencyjnej 
certyfikowanym do pracy z aplikacjami Google Meet Rooms, 
Microsoft Teams Rooms oraz Zoom Rooms.
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ROZWIĄZANIA DO SAL KONFERENCYJNYCH/ DUŻYCH POMIESZCZEŃ

PANELE 
MIKROFONOWE RALLY

PILOT DO PREZENTACJI  
SPOTLIGHT

Niezwykle czysty, naturalny dźwięk. 
Dwa niesamowicie czułe panele mikrofonowe 
z technologią RightSound™ pozwalają skupić się 
na bieżącym mówcy, jednocześnie eliminując 
hałasy i utrudnienia.

Każdy panel zawiera cztery mikrofony wielokierunkowe 
formujące osiem wiązek akustycznych.
 
Automatyczne wyrównanie donośnych i cichych głosów, dzięki 
czemu każdy zostanie usłyszany. 

Opcjonalny uchwyt do panelu mikrofonowego umożliwiający 
schowanie kabli i uzyskanie porządku na blacie. 

Możliwość dodania kolejnych paneli mikrofonowych 
(maksymalnie 7) w celu zwiększenia zakresu rejestracji dźwięku 
oraz ułatwienia dostępu do sterowania wyciszaniem.

Każdy zespół, każdy ekran. Daj zespołom 
pewność siebie do przedstawiania prezentacji 
w profesjonalny sposób, niezależnie od miejsca, 
za pomocą najlepszego w swojej klasie pilota 
z funkcjami działającymi na każdym ekranie.  

Zaznacz, powiększ lub wskaż ważne obszary na ekranie za 
pomocą cyfrowego wskaźnika laserowego.1 

Działa na każdym ekranie cyfrowym – monitorze, tablicy 
interaktywnej, w konfiguracji wielu ekranów – nawet na pulpicie 
udostępnionym podczas wideokonferencji. 

Działa zaraz po podłączeniu do komputera z systemem 
Windows® lub Mac przez odbiornik USB lub Bluetooth® – 
przedstawiaj prezentacje na dowolnym komputerze 
umożliwiającym obsługę przez port USB. 

Jedna minuta ładowania wystarcza na trzy godziny pracy, 
a ładowanie przez 60 minut zapewnia nawet trzy miesiące 
działania.2

 
1 Dostępne w aplikacji Logitech Presentation.
2 W zależności od sposobu użycia.
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Wysokiej jakości rozwiązania do współpracy wideo dla Twoich najważniejszych zespołów prowadzących wideo rozmowy 
bezpośrednio przy biurku. Specjalistyczna kamera internetowa wraz z zestawem słuchawkowym z funkcją eliminacji 

szumów zapewniają optymalną jakość obrazu i dźwięku w otwartych, hałaśliwych miejscach pracy. 

ZESTAW DO OSOBISTEJ WSPÓŁPRACY 
 

DLA NAJWAŻNIEJSZYCH PRACOWNIKÓW UMYSŁOWYCH 
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NA KOMPUTERZE / ZESTAW DO WSPÓŁPRACY OSOBISTEJ

PRZEWODOWY ZESTAW 
SŁUCHAWKOWY  
ZONE WIRED

BIZNESOWA KAMERA 
INTERNETOWA C925e

Stworzona dla Twojego żywiołu. Zone Wired to 
zaprojektowany z myślą o zatłoczonych, otwartych 
miejscach pracy, zestaw słuchawkowy USB oferujący 
dźwięk jakości premium oraz niezawodną klarowność 
podczas rozmów bez żadnych hałasów.
 
Membrany o średnicy 40 mm zapewniają doskonały dźwięk 
podczas rozmów, jak i odtwarzania muzyki – z pełnią tonów niskich, 
wyraźnymi tonami wyższymi oraz niezwykle niskim poziomem 
zniekształceń. 

Technologia eliminacji szumów z podwójnym mikrofonem pozwala 
wyizolować Twój głos i wyciszyć rozpraszające dźwięki otoczenia, 
dzięki czemu zapewnia najwyższej klasy czystość dźwięku. 

Lekka i wygodna konstrukcja pozwala nosić go przez cały dzień, 
a dodatkowo zawiera intuicyjne elementy sterujące na nie 
plączącym się kablu. 

Zgodność z najczęściej używanymi aplikacjami do prowadzenia 
rozmów, takimi jak Microsoft® Teams, Skype dla firm i Google Voice.1

Kamera, którą trzeba brać na poważnie.  
Zapewnia obraz HD od razu po podłączeniu, aby 
poprawiać jakość bezpośredniej współpracy na 
praktycznie każdym komputerze stacjonarnym.  
 
Obsługa rozdzielczości 1080p Full HD przy 30 kl./s zapewnia 
autentyczny i wyrazisty obraz podczas wideokonferencji. 

Pole widzenia o przekątnej 78 stopni doskonale kadruje Cię 
podczas każdego spotkania online. 
 
Technologia RightLight™ 2 oraz funkcja automatycznej regulacji 
ostrości inteligentnie dostosowują obraz, aby był wyraźny nawet 
przy słabym oświetleniu i z różnych odległości. 

Standard kodowania H.264 zmniejsza obciążenie przesyłu 
danych przez komputer poprzez przetwarzanie wideo już 
w kamerze, dzięki czemu zapewnia płynność w ciągu całego 
spotkania.

 
 
1 Certyfikaty i kompatybilność można sprawdzić na stronie logitech.com/en-us/product/usb-headset-wired.
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Najwyższej jakości rozwiązania do współpracy wideo dla członków Twojego zespołu, którzy muszą wyglądać profesjonalnie i brzmieć 
fantastycznie. Pakiet zawiera naszą najbardziej zaawansowaną kamerę internetową oferującą oszałamiającą jakość obrazu w rozdzielczości 

4K oraz zestaw słuchawkowy Bluetooth® z funkcją eliminacji szumów zaprojektowany z myślą o otwartych miejscach pracy.

PROFESJONALNY ZESTAW  
DO WSPÓŁPRACY OSOBISTEJ

DLA ZAAWANSOWANYCH UŻYTKOWNIKÓW
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ZESTAW SŁUCHAWKOWY  
ZONE WIRELESS PLUS

PROFESJONALNA KAMERA 
INTERNETOWA BRIO 4K

Stworzony z myślą o koncentracji. Zestaw 
słuchawkowy Bluetooth® sprawia, że członkowie 
zespołu są w swoim żywiole, niezależnie od 
miejsca, oferując dźwięk wyjątkowej jakości, 
intuicyjne sterowanie i funkcję eliminacji szumów.  
 
Technologia Unifying z odbiornikiem audio zapewnia 
niezawodne połączenie w zasięgu 10 m od myszy i klawiatury 
oraz 30 m od zestawu słuchawkowego.  

Mikrofon z funkcją niwelacji szumów oraz funkcja aktywnej 
eliminacji szumów wyciszają hałasy w tle, dzięki czemu 
członkowie zespołu wyraźnie słyszą siebie nawzajem.  

Intuicyjne i proste sterowanie: wyciszanie mikrofonu, włączanie 
funkcji aktywnej eliminacji szumów (ANC) oraz bezprzewodowe 
ładowanie za pomocą ładowarki Qi. 

Możliwość połączenia jednocześnie z komputerem i ze 
smartfonem oraz płynnego przełączania się pomiędzy nimi. 
 
Certyfikowany i kompatybilny z popularnymi aplikacjami 
biznesowymi.1

Nasza najbardziej zaawansowana 
technologicznie kamera internetowa.  
Doskonałej jakości kamera o rozdzielczości 4K 
Ultra HD z zaawansowanymi funkcjami zapewnia 
profesjonalny obraz w każdych warunkach.  
 
Obsługa wielu rozdzielczości, w tym 4K (Ultra HD) przy 
30 kl./s i 1080p (Full HD) przy 30 lub 60 kl./s, daje obraz 
nieporównywalnie klarowny, gładki i szczegółowy. 

Technologia RightLight™ 3 oraz funkcja wysokiego zakresu 
dynamicznego (HDR) sprawia, że użytkownicy prezentują się 
świetnie przy każdym oświetleniu. 

Obsługa funkcji rozpoznawania twarzy dla zwiększenia 
bezpieczeństwa z oprogramowaniem Windows Hello™ lub 
podobnym. 
 
Trzy opcje ustawienia pola widzenia, aby doskonale skadrować 
obraz2 + funkcja pięciokrotnego powiększenia, aby lepiej się 
wszystkiemu przyjrzeć. 
 
Certyfikowany i kompatybilny z popularnymi aplikacjami 
biznesowymi.3 

1 Certyfikaty i kompatybilność można sprawdzić na stronie logitech.com/en-us/product/bluetooth-headset-zone-wireless.
2 Wymaga pobrania oprogramowania. 
3 Certyfikaty i kompatybilność można sprawdzić na stronie logitech.com/en-us/product/brio.
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Rozwiązania do współpracy i prezentacji klasy premium przeznaczone do przestrzeni biurowych kadry zarządzającej. 
Rozpocznij dialog z kimkolwiek i gdziekolwiek za pomocą eleganckich, prostych w użyciu narzędzi do współpracy wideo, 

pilota do prezentacji oraz bezprzewodowych ładowarek stworzonych dla zapracowanych menedżerów. 

ZESTAW „ZARZĄDZANIE” 
 

DLA MENEDŻERÓW WYŻSZEGO SZCZEBLA 
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1 Dostępne w aplikacji Logitech Presentation.
2 W zależności od sposobu użycia.

NA KOMPUTERZE / ZESTAW NARZĘDZI DO WSPÓŁPRACY DLA MENEDŻERÓW

Płynne wideokonferencje.  
Wstępnie skonfigurowany system do małych 
sal pozwala menedżerom szybko rozpocząć 
i prowadzić spotkania wideo w dobrej jakości 
za pomocą ekranów dotykowych.  
 
Ekran dotykowy Tap charakteryzuje się smukłą 
konstrukcją, cichą pracą oraz czujnikiem ruchu 
zapewniającym gotowość do pracy w każdej chwili. Łatwy 
w obsłudze, czuły ekran dotykowy o przekątnej 10,1”.  

Kamera konferencyjna typu „wszystko w jednym” 
obsługująca rozdzielczość 4K Ultra HD z funkcją 
pięciokrotnego powiększenia, bardzo szerokim polem 
widzenia, wbudowanym układem audio – ważne funkcje 
w kompaktowej obudowie.  

W zestawie z komputerem do obsługi sali konferencyjnej 
certyfikowanym do pracy z aplikacjami Google Meet 
Rooms, Microsoft Teams Rooms oraz Zoom Rooms.

Pewność siebie podczas przedstawiania 
prezentacji na każdym ekranie. Pozwól 
użytkownikom przeprowadzić przekonujące 
prezentacje z najlepszym w swojej klasie pilotem 
do prezentacji. Steruj systemem cyfrowego 
wskaźnika działającego na każdym ekranie.  
 
Zaznacz, powiększ lub wskaż ważne obszary na ekranie za 
pomocą cyfrowego wskaźnika laserowego.1 

Działa na każdym ekranie cyfrowym – monitorze, tablicy 
interaktywnej, w konfiguracji wielu ekranów – nawet na 
pulpicie udostępnionym podczas wideokonferencji. 

Działa zaraz po podłączeniu do komputera z systemem 
Windows® lub Mac przez odbiornik USB, bądź Bluetooth® – 
przedstawiaj prezentacje na dowolnym komputerze 
umożliwiającym obsługę przez port USB. 

Jedna minuta ładowania wystarcza na trzy godziny pracy, 
a ładowanie przez 60 minut zapewnia nawet trzy miesiące 
działania.2

Używaj i ładuj w tym samym czasie. 
Menedżerowie mogą z łatwością 
wykonywać wiele zadań jednocześnie dzięki 
bezprzewodowej ładowarce, na której telefon 
jest ustawiony w pionie, aby zapewniać dobrą 
widoczność. 
 
Niezawodna ładowarka typu „drop-and-go” dla 
smartfonów Apple iPhone3, Samsung Galaxy, Google Pixel™ 
i wielu innych. Współpracuje z większością pokrowców o 
grubości 3 mm4 lub mniejszej. 
 
Do ładowania smartfonów Apple3 i Samsung z obsługą Qi. 

Posiada certyfikat Qi dla bardziej bezpiecznego 
i niezawodnego ładowania. 

Wbudowane mechanizmy ochronne, w tym do 
wykrywania obcych przedmiotów oraz ochrony przed 
przegrzaniem lub przeładowaniem. 

PILOT DO PREZENTACJI 
SPOTLIGHT

BEZPRZEWODOWA 
PODSTAWKA DO 
ŁADOWANIA POWERED

ROZWIĄZANIE DO 
MAŁYCH SAL

3 Telefony iPhone w wersji 8 i nowszej obsługują ładowanie bezprzewodowe. 
4 Nie jest kompatybilna z etui zawierającymi metalowe części, magnesy, uchwyty, podpórki i karty kredytowe.
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Nastała era pracy zdalnej. Podczas gdy pracownicy 
spędzają więcej czasu pracując w domu lub w podróży – 
trzeba wyposażyć ich w narzędzia, które zapewnią taką 
samą produktywność i skuteczność we współpracy, jakby 
pracowali w biurze. Na dodatek pracownicy i miejsca pracy 
różnią się między sobą, co wymaga zastosowania rozwiązań 
dopasowanych do ich potrzeb.

Rozwiązania do pracy zdalnej to innowacyjne, 
bezprzewodowe narzędzia, które są łatwe w podłączeniu 
i intuicyjne w użytkowaniu. Począwszy od potężnych kolekcji 
stacjonarnych, które odzwierciedlają pracę biurową w domu, 
a kończąc na lekkich i trwałych kolekcjach rozszerzających 
możliwości użytkowników laptopów i tabletów będących 
w podróży. 

Bycie produktywnym i dostępnym w każdym miejscu. 
To duży sukces dla ciągłości biznesu.

PRODUKTYWNOŚĆ 
I WSPÓŁPRACA.
W KAŻDYM MIEJSCU.
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Łatwa obsługa. Intuicyjna konstrukcja sprawia, że nasze narzędzia są 
dziecinnie proste w ustawieniu i użytkowaniu. Oznacza to mniej zapytań 
do działu pomocy technicznej i większą produktywność.

Niezrównana kompatybilność. Nasze narzędzia współpracują ze 
wszystkimi popularnym urządzeniami – komputerami, tabletami czy 
smartfonami – oraz aplikacjami biznesowymi i systemami operacyjnymi. 
Użytkownicy po prostu podłączają urządzenie i biorą się do pracy.

Swoboda bez przewodów. Większość narzędzi do pracy zdalnej 
jest całkowicie bezprzewodowa, więc użytkownicy mogą cieszyć 
się elastyczną i mobilną łącznością bezprzewodową z minimum 
okablowania.

Inteligentne zarządzanie energią. Zaawansowane funkcje zarządzania 
energią sprawiają, że wszystkie nasze urządzenia pracują dłużej, 
a niektóre z nich wytrzymują nawet 36 miesięcy do wymiany baterii.

Nie do zdarcia. Zaprojektowane i skonstruowane z myślą o codziennym 
intensywnym użytkowaniu przy biurku lub w podróży – a także 
rygorystycznie testowane i sprawdzone w boju – nasze wyposażenie jest 
zbudowane tak, aby wytrzymać upadki, zalanie i inne nieszczęścia. 

Świadome zastosowań ergonomii. Kolekcje do pracy zdalnej składają 
się z ergonomicznych myszy i klawiatur poprawiających wygodę oraz 
wspomagających zachowanie prawidłowej postury, nie poświęcając przy 
tym najmniejszych parametrów pracy.

Co sprawia, że praca  
zdalna się opłaca
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Narzędzia niezbędne do pracy biurowej pracowników wielozadaniowych często pracujących w domu. Zaprojektowane z myślą 
o zapewnieniu łatwej łączności, aby wykonywać zadania tak samo wydajnie, jak w biurze. Są to urządzenia przede wszystkim 
bezprzewodowe i intuicyjne w użytkowaniu, dzięki czemu wysoka produktywność i współpraca wideo jest prosta i przyjemna.

ZESTAW „NIEZBĘDNE” 
 

DLA PRACOWNIKÓW WIELOZADANIOWYCH
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ZESTAW 
BEZPRZEWODOWY 
MK540 ADVANCED

BIZNESOWA KAMERA 
INTERNETOWA C925e 

ZESTAW SŁUCHAWKOWY  
ZONE WIRELESS PLUS

Stworzone, by robić jeszcze więcej.  
Bezprzewodowa mysz typu plug and play oraz 
pełnowymiarowa klawiatura – powszechnie 
stosowany duet dający poczucie znajomości 
i wygody najbardziej produktywnym 
użytkownikom.  
 
Wolność dzięki szyfrowanej łączności bezprzewodowej 
z odbiornikiem USB Unifying™ o zasięgu 10 m. 

Mysz dostosowana do obsługi obiema dłońmi oraz 
zaawansowane parametry śledzenia ruchu. 

Znajomy kształt klawiszy, wbudowana podpórka pod nadgarstki 
i regulacja pochylenia pod kątem 4° lub 8°. 

Sprawdzona jakość i odporność na zalanie 60 ml płynu, a także 
nieścieralne nadruki na klawiszach.

Kamera, którą trzeba brać na poważnie.  
Zapewnia obraz HD od razu po podłączeniu, aby 
poprawiać jakość bezpośredniej współpracy na 
praktycznie każdym komputerze stacjonarnym.  
 
Obsługa rozdzielczości 1080p Full HD przy 30 kl./s zapewnia 
autentyczny i wyrazisty obraz podczas wideokonferencji. 

Pole widzenia o przekątnej 78 stopni doskonale kadruje Cię 
podczas każdego spotkania online. 

Technologia RightLight™ 2 oraz funkcja automatycznej regulacji 
ostrości inteligentnie dostosowują obraz, aby był wyraźny nawet 
przy słabym oświetleniu i z różnych odległości. 

Standard kodowania H.264 zmniejsza obciążenie przesyłu 
danych przez komputer poprzez przetwarzanie wideo już 
w kamerze, dzięki czemu zapewnia płynność w ciągu całego 
spotkania.

Stworzony z myślą o koncentracji. Zestaw 
słuchawkowy Bluetooth® sprawia, że członkowie 
zespołu są w swoim żywiole, niezależnie od 
miejsca, oferując dźwięk wyjątkowej jakości, 
intuicyjne sterowanie i funkcję eliminacji szumów.  
 
Technologia Unifying z odbiornikiem audio zapewnia 
niezawodne połączenie w zasięgu 10 m od myszy i klawiatury 
oraz 30 m od zestawu słuchawkowego.  

Mikrofon z funkcją niwelacji szumów oraz funkcja aktywnej 
eliminacji szumów wyciszają hałasy w tle, dzięki czemu 
członkowie zespołu wyraźnie słyszą siebie nawzajem.  

Intuicyjne i proste sterowanie: wyciszanie mikrofonu, włączanie 
funkcji aktywnej eliminacji szumów (ANC) oraz bezprzewodowe 
ładowanie za pomocą ładowarki Qi. 

Możliwość połączenia jednocześnie z komputerem i ze 
smartfonem oraz płynnego przełączania się pomiędzy nimi.
 
Certyfikowany i kompatybilny z popularnymi aplikacjami 
biznesowymi.1

ZESTAW „PRACUJ Z DOMU” / „NIEZBĘDNE”

1 Certyfikaty i kompatybilność można sprawdzić na stronie logitech.com/en-us/product/bluetooth-headset-zone-wireless.
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Precyzyjne narzędzia klasy premium przeznaczone dla twórców, programistów, analityków i innych zaawansowanych użytkowników 
pracujących zdalnie. Te urządzenia stworzone z myślą o szybkości, dokładności oraz zaawansowanych funkcjach personalizacji 
sprawią, że Twoi wysoko wykwalifikowani pracownicy zdalni będą w swoim żywiole, dzięki czemu osiągną doskonałe rezultaty.

ZESTAW „PRECYZJA” 
 

DLA ZAAWANSOWANYCH UŻYTKOWNIKÓW
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PRACUJ Z DOMU/ ZESTAW „PRECYZJA”

Stworzona do pracy twórczej. Zaawansowana 
klawiatura przeznaczona do pracy z wieloma 
urządzeniami została stworzona, aby przyspieszyć 
i ułatwić pracę programistom oraz twórcom, 
gdziekolwiek są – z jeszcze większą precyzją. 
 
Solidnie wykonana, stabilna, wygodna i osadzona na 
jednoczęściowej metalowej płycie. 

Mniejszy hałas dzięki klawiszom Perfect Stroke o idealnym skoku.  

Możliwość parowania z trzema urządzeniami i przełączania się 
pomiędzy nimi za pomocą jednego odbiornika Unifying – działa 
w systemach Windows®, macOS, Linux®, iOS oraz Android™. 

Inteligentne podświetlenie dostosowuje się do warunków 
oświetleniowych i wyłącza, gdy klawiatura nie jest używana. 

Dostępne klawiatury kompaktowe

MYSZ  
BEZPRZEWODOWA  
MX ANYWHERE 2S

ZAAWANSOWANA 
KLAWIATURA 
BEZPRZEWODOWA MX KEYS

PROFESJONALNA  
KAMERA INTERNETOWA 
BRIO 4K

Dobrze wyposażona i przenośna. 
Kompaktowa mysz stworzona z myślą 
o niezrównanych parametrach kontroli, śledzenia 
ruchu i pracy – na biurku lub z dala od niego.  
 
Niezwykle precyzyjne śledzenie ruchu na każdej powierzchni – 
nawet szkle – dzięki czujnikowi Darkfield™ o rozdzielczości 
4000 dpi.1 

Możliwość ładowania bez konieczności wyłączenia myszy + cały 
dzień pracy po ładowaniu przez 3 minuty.2

Kompatybilna z systemami Windows®, macOS, Linux®, iOS, 
iPadOS oraz możliwość parowania i prostego przełączania się 
pomiędzy nawet trzema laptopami, tabletami i smartfonami 
dzięki technologii Easy-Switch™. 

Praca w trybie błyskawicznym lub precyzyjnym. 
 
Dostępne myszy pełnowymiarowe+ +

Nasza najbardziej zaawansowana technologicznie 
kamera internetowa. Doskonałej jakości kamera 
o rozdzielczości 4K Ultra HD z zaawansowanymi 
funkcjami zapewnia profesjonalny obraz w każdych 
warunkach.  
 
Obsługa wielu rozdzielczości, w tym 4K (Ultra HD) przy 30 kl./s 
i 1080p (Full HD) przy 30 lub 60 kl./s, daje obraz nieporównywalnie 
klarowny, gładki i szczegółowy. 

Technologia RightLight™ 3 oraz funkcja wysokiego zakresu 
dynamicznego (HDR) sprawia, że użytkownicy prezentują się 
świetnie przy każdym oświetleniu. 

Obsługa funkcji rozpoznawania twarzy dla zwiększenia 
bezpieczeństwa z oprogramowaniem Windows Hello™ lub 
podobnym. 

Trzy opcje ustawienia pola widzenia, aby doskonale skadrować 
obraz3 oraz funkcja pięciokrotnego powiększenia, aby lepiej się 
wszystkiemu przyjrzeć.  
 
Certyfikowany i kompatybilny z popularnymi aplikacjami 
biznesowymi.4 

1 Minimalna grubość szkła: 4 mm.
2 W przypadku użytku biurowego przez osiem godzin dziennie. Żywotność baterii może zależeć od intensywności użytkowania i warunków pracy komputera.
3 Wymaga pobrania oprogramowania.
4 Certyfikaty i kompatybilność można sprawdzić na stronie logitech.com/en-us/product/brio.
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PRACUJ Z DOMU / ZESTAW „PRECYZJA”  

MYSZ  
MX MASTER 3 

BEZPRZEWODOWA 
KLAWIATURA DO OBSŁUGI 
WIELU URZĄDZEŃ K780 
MULTI-DEVICE WIRELESS

Pełnowymiarowa. Wydajność. Pełnowymiarowa 
mysz o kształcie doskonale pasującym do 
większych dłoni. Stworzona z myślą o najlepszych 
parametrach dostępnych z każdego miejsca. 
 
Komfortowo leży w dłoni oraz ma sześć łatwodostępnych 
przycisków umożliwiających dostosowanie funkcji sterowania do 
indywidualnych potrzeb i sposobu pracy2. 
 
Precyzyjne śledzenie ruchu na każdej powierzchni – nawet szkle – 
dzięki czujnikowi Darkfield™ o rozdzielczości 4000 dpi.3 

Szybkie i ciche elektromagnetyczne kółko przewijania MagSpeed™ 
pozwala na przełączanie trybu działania pomiędzy błyskawicznym 
i zapadkowym.  

Kompatybilna z systemami Windows®, macOS, Linux®, iPadOS oraz 
możliwość parowania i prostego przełączania się pomiędzy nawet 
trzema laptopami, tabletami i smartfonami dzięki technologii 
Easy-Switch™.

Alternatywne myszy i klawiatury 
Niektórzy użytkownicy 
mogą skorzystać z większej, 
pełnowymiarowej myszy lub 
bardziej kompaktowej klawiatury. 
Polecamy te opcje w zestawie 
„Precyzja”.

Pełne wyposażenie. Mniejsze rozmiary.  
Klawiatura z częścią numeryczną – o 10% węższa 
od klawiatury MX Keys, więc może być lepszym 
rozwiązaniem dla osób o węższych barkach. 
 
Dzięki dużym, wklęsłym klawiszom w układzie Logitech 
PerfectStroke™ pisanie jest ciche i płynne.

Kompatybilna z systemami Windows®, macOS, iOS,  
Chrome OS™, Android™, automatycznie rozpoznaje, do jakiego 
systemu jest podłączona, a następnie mapuje klawisze i funkcje4. 

Wygodna klawiatura numeryczna, klawisze skrótów oraz 
wbudowana podstawka na urządzenia mobilne. 

24 miesiące żywotności baterii5, funkcja automatycznego 
uśpienia, przycisk wł/wył oraz wskaźnik stanu baterii.

ZESTAW 
SŁUCHAWKOWY  
ZONE WIRELESS PLUS
Stworzony z myślą o koncentracji. Zestaw 
słuchawkowy Bluetooth® sprawia, że członkowie 
zespołu są w swoim żywiole, niezależnie od 
miejsca, oferując dźwięk wyjątkowej jakości, 
intuicyjne sterowanie i funkcję eliminacji szumów.  
 
Technologia Unifying z odbiornikiem audio zapewnia 
niezawodne połączenie w zasięgu 10 m od myszy i klawiatury 
oraz 30 m od zestawu słuchawkowego.  

Mikrofon z funkcją niwelacji szumów oraz funkcja aktywnej 
eliminacji szumów wyciszają hałasy w tle, dzięki czemu 
członkowie zespołu wyraźnie słyszą siebie nawzajem.  

Intuicyjne i proste sterowanie: wyciszanie mikrofonu, włączanie 
funkcji aktywnej eliminacji szumów (ANC) oraz bezprzewodowe 
ładowanie za pomocą ładowarki Qi. 
 
Możliwość połączenia jednocześnie z komputerem i ze 
smartfonem oraz płynnego przełączania się pomiędzy nimi. 
 
Certyfikowany i kompatybilny z popularnymi aplikacjami 
biznesowymi.1  

1 Certyfikaty i kompatybilność można sprawdzić na stronie logitech.com/en-us/product/bluetooth-headset-zone-wireless.
2 Wymagane oprogramowanie Logitech Options.
3 Minimalna grubość szkła: 4 mm.

4 Urządzenie USB lub Bluetooth® Smart obsługujące klawiatury zewnętrzne (profil HID). 
5 Podana żywotność baterii odnosi się do około 2 000 000 naciśnięć klawiszy w ciągu roku, w typowych warunkach pracy biurowej.  
  Wyniki uzyskiwane przez poszczególnych użytkowników mogą być różne.
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Ergonomiczne urządzenia dla użytkowników potrzebujących większej wygody i ulgi w bólu. Ta kolekcja zawiera szeroki wachlarz produktów 
ergonomicznych, które wspomagają zachowanie naturalnej postury i zapewniają wygodę użytkownikom o różnorodnych potrzebach – 

a także charakteryzują się precyzyjnym śledzeniem ruchu i dokładnym pisaniem, co pozwala zachować wydajność pracy.

ZESTAW „ŚWIADOMA ERGONOMIA” 
 

DLA OSÓB PRAGNĄCYCH PRACOWAĆ BEZ BÓLU
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PRACUJ Z DOMU / ZESTAW „ŚWIADOMA ERGONOMIA”

ERGONOMICZNA 
KLAWIATURA 
DZIELONA ERGO K860

ZAAWANSOWANA 
ERGONOMICZNA 
MYSZ MX VERTICAL

Naturalne pisanie bez wysiłku. Pomaga pisać 
w sposób bardziej rozluźniony, dzięki sprawdzonym 
rozwiązaniom ergonomicznym, aby zespół mógł 
skupić się na pracy.  
 
Dzielona konstrukcja oraz zakrzywiony kształt pozwalają 
ograniczyć wysiłek mięśnia czworobocznego o 21%1 + dołączona 
podpórka zapewnia o 54% większe wsparcie dla nadgarstków 
i o 25% mniej ich skręcania.1 

Zaprojektowana, zbudowana i przetestowana w oparciu 
o kryteria opracowane przez wiodących ergonomistów. 

Klawisze o optymalnej szybkości reakcji w celu poprawy 
dokładności pisania i ograniczenia hałasu. 

Wodoodporna obudowa zabezpieczona przed upadkiem 
z wysokości do 50 cm oraz dowiedziona wydajność pracy do 
10 mln naciśnięć.

Sprawdzona przez użytkowników. Zatwierdzona 
przez ergonomistów. Precyzyjna mysz stworzona 
z myślą o ograniczeniu nacisku na nadgarstek 
i napięcia przedramienia, aby zapewnić wyższy 
poziom komfortu Twojemu zespołowi.  
 
Naturalna pozycja uścisku dłoni redukuje aktywność mięśni o 
10%2 przy zerowej utracie wydajności. 

Precyzyjny czujnik o rozdzielczości 4000 dpi pozwala 
czterokrotnie ograniczyć ruchy dłoni.3 

Przyciski umożliwiające dostosowanie do funkcji specyficznych 
dla aplikacji4 oraz regulacja szybkości kursora. 

Obudowa odporna na upadki z wysokości do 90 cm oraz 
dowiedziona wydajność pracy do 10 mln wysokiej jakości 
kliknięć.

1 W porównaniu z tradycyjną klawiaturą Logitech bez podpórki pod nadgarstki.
2 W porównaniu do tradycyjnej myszy (nie pionowej).

3 W porównaniu do tradycyjnej myszy z czujnikiem 1000 DPI.
4 Wymagane oprogramowanie Logitech Options.
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PRACUJ Z DOMU / ZESTAW „ŚWIADOMA ERGONOMIA”

KLAWIATURA DO OBSŁUGI 
WIELU URZĄDZEŃ 
K380 MULTI-DEVICE 
BLUETOOTH®

BEZPRZEWODOWY 
TRACKBALL MX ERGO 
WIRELESS

Wygoda w zasięgu ręki. Małe rozmiary 
klawiatury pozwalają użytkownikom umieścić 
mysz w bardziej dostępnym miejscu, aby zadbać 
o dobrą posturę i zwiększyć wygodę. 
 
Ciche klawisze przypominające klawiaturę laptopa zawarte 
w lekkiej, smukłej obudowie klawiatury bezprzewodowej.

Obsługa wielu systemów operacyjnych i urządzeń oraz 
kompaktowa konstrukcja daje użytkownikom swobodę 
wygodnej i produktywnej pracy na dowolnym ekranie.

Możliwość bezprzewodowego połączenia z każdym urządzeniem 
obsługującym klawiatury zewnętrzne przez Bluetooth® – 
w systemach Windows®, Mac, Chrome OS™, Android™ i iOS.

2-letnia żywotność baterii1 + wysoka jakość i normy 
niezawodności.2

Standard wygody i precyzji. Mysz 
z manipulatorem kulowym stworzona z myślą 
o ergonomii, będąca komfortową alternatywą 
dla paneli dotykowych oraz myszy zapewniającą 
niezrównane wrażenia z użytkowania.  
 
Zmniejsza wysiłek nadgarstka i dłoni o 20%.3 Kąt regulowany w 
zakresie 0-20°.

Zaawansowane możliwości śledzenia ruchu z trybem 
precyzyjnym + kółko przewijania z przyciskiem środkowym.

Obudowa odporna na upadki z wysokości do 90 cm oraz 
dowiedziona wydajność pracy do 10 mln kliknięć.

Praca praktycznie bez przerw – naładowanie do pełna zapewnia 
moc na cztery miesiące, a jedna minuta ładowania umożliwia 
pracę na cały dzień.4

1 Żywotność baterii klawiatury odnosi się do około dwóch milionów naciśnięć klawiszy w ciągu roku, w typowych warunkach pracy biurowej. Wyniki uzyskiwane przez poszczególnych użytkowników mogą być różne.
2 Na podstawie niezależnych danych sprzedaży z najważniejszych globalnych rynków w jednostkach (kwiecień 2019 – kwiecień 2020), tylko kanał detaliczny: CA, CN, FR, DE, ID, KR, RU, SE, TW, TR, UK, US. 
3 W porównaniu ze zwykłą myszą.
4 Żywotność baterii zależy od intensywności użytkowania i warunków pracy na komputerze.
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Trwałe i lekkie urządzenia dla członków Twojego zespołu, którzy używają iPada do pracy w podróży. 
Z łatwością zmień iPada w mobilną stację roboczą za pomocą sparowanego przez Bluetooth® 

zestawu słuchawkowego, rysika, wskaźnika laserowego i myszy. 

ZESTAW iPad 
 

DLA PRACOWNIKÓW MOBILNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z iPada  
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ETUI Z KLAWIATURĄ 
DO iPada 

BEZPRZEWODOWA MYSZ  
LOGITECH PEBBLE M350 
WIRELESS

BEZPRZEWODOWY 
ZESTAW SŁUCHAWKOWY  
ZONE WIRELESS

Zmień iPada w maszynę do produktywnej pracy. 
Nasze portfolio etui z klawiaturą klasy premium 
sprawi, że każdy iPad zmieni się w laptopa za 
pomocą jednego kliknięcia, aby umożliwić pracę 
z dowolnego miejsca o dowolnej porze. 
 
Klawiatura klasy premium z dobrze rozłożonymi, podświetlonymi 
klawiszami oraz pełen rząd klawiszy skrótów systemu iOS dają 
wygodę pisania porównywalną z laptopem – aby pisać szybko 
i dokładnie. 

Nawet cztery wszechstronne tryby do pisania, przeglądania, 
rysowania i czytania. Możliwość łatwego złożenia klawiatury 
w celu przeglądania i rysowania. 

Osłona na przód, tył i narożniki wykonana z wytrzymałych 
materiałów zabezpiecza iPada przed uderzeniami, zarysowaniem 
i zalaniem – aby wytrzymać trudy codziennego użytkowania. 

Prosta konfiguracja i długa żywotność baterii.   

Nowoczesna, smukła i cicha. Ta przenośna 
mysz jest niezbędnym narzędziem do pracy 
w podróży. Wysoka precyzja optycznego 
śledzenia ruchu oraz gumowe kółko przewijania 
dają optymalną jakość pracy użytkownikom, 
którzy są ciągle w ruchu.    
 
Wysoka precyzja optycznego śledzenia ruchu oraz gumowe 
kółko przewijania. 

90% cichsze1 klikanie i bardzo ciche przewijanie.  

Dwa sposoby podłączenia: za pomocą technologii łączności 
bezprzewodowej Bluetooth® lub dołączonego odbiornika USB 
2,4 GHz. 

Możliwość nieprzerwanej pracy przez nawet 18 miesięcy na 
jednej baterii AA.2

ZESTAW „W DRODZE” / iPad

1 Porównanie poziomu dźwięku między myszami Logitech Pebble M350 i Logitech M170. Pomiar wykonany przez niezależne laboratorium.
2 Żywotność baterii zależy od intensywności użytkowania i warunków pracy na komputerze.
3 Certyfikaty i kompatybilność można sprawdzić na stronie logitech.com/en-us/product/bluetooth-headset-zone-wireless.

Stworzony z myślą o koncentracji. Zestaw 
słuchawkowy Bluetooth® z funkcją aktywnej 
eliminacji szumów zapewnia doskonały dźwięk, 
dzięki któremu pracownicy są w swoim żywiole – 
gdziekolwiek przebywają.
 
Mikrofon z funkcją niwelacji szumów oraz funkcja aktywnej 
eliminacji szumów wyciszają hałasy w tle, a także izolują głos 
użytkownika, dzięki czemu członkowie zespołu wyraźnie słyszą 
siebie nawzajem.  

Proste, intuicyjne sterowanie daje możliwość wyciszenia 
mikrofonu, włączenia funkcji aktywnej eliminacji szumów (ANC) 
oraz bezprzewodowe ładowanie za pomocą ładowarki Qi. 
 
Certyfikowany i kompatybilny z popularnymi aplikacjami 
biznesowymi, z których codziennie korzystasz.3 

Możliwość połączenia jednocześnie z komputerem i ze 
smartfonem – płynnie przełączaj się pomiędzy nimi. Zarządzaj 
ustawieniami dźwięku za pomocą aplikacji Logi Tune. 
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ZESTAW „W DRODZE” / iPad

 

1 Dostępne wyłącznie podczas instalacji oprogramowania na komputerach Mac i PC. Wymagane zainstalowanie oprogramowania Logitech Presentation.  
(Kompatybilne tylko z systemami Windows® 7 lub nowszym, bądź macOS X w wersji 10.12 lub nowszej.)

CYFROWY RYSIK LOGITECH 
CRAYON DO iPada 

LASEROWY PILOT DO 
PREZENTACJI R500

Rób jeszcze więcej – cyfrowo. Zaawansowany 
rysik cyfrowy oferuje użytkownikom 
dynamiczny sposób obsługi iPada w celu 
uproszczenia zadań – robienia odręcznych 
notatek, podpisywania dokumentów, czy 
zakreślania tekstu w plikach PDF. 
 
Zastosowanie technologii Apple Pencil daje dostęp do setek 
obsługiwanych aplikacji. 

Precyzja na poziomie pojedynczych pikseli, żadnych 
opóźnień i technologia ignorowania nadgarstka pozwala 
pisać i rysować w sposób naturalny, nie pomijając 
najdrobniejszego szczegółu. 

Nie ma potrzeby parowania – wystarczy nacisnąć włącznik, 
aby rysik został błyskawicznie połączony z iPadem – i można 
zabrać się do pracy. 

Trwała obudowa wytrzymuje upadki nawet z wysokości 4 
stóp. Wyjątkowa płaska konstrukcja zapobiega toczeniu się. 

Gładkie prowadzenie profesjonalnych 
prezentacji. Prosty, niezawodny i pozbawiony 
niepotrzebnych elementów pilot, który 
pozwala użytkownikom przedstawiać bardziej 
profesjonalne prezentacje. 
 
Czerwony wskaźnik laserowy pomaga trzymać się tematu 
spotkania. 

Prosta konstrukcja z trzema przyciskami pozwala każdemu 
przechodzić z łatwością między slajdami bez potrzeby 
uczenia się obsługi pilota – co więcej, bateria wystarcza na 
półtora roku pracy. 

Błyskawiczne połączenie przez odbiornik USB lub Bluetooth®. 
Działa na zasadzie plug and play w systemach Windows®, 
macOS, oraz jest zgodny ze wszystkimi popularnymi 
aplikacjami do prezentacji – nie jest wymagane żadne 
oprogramowanie ani sterownik.

Aplikacja Logitech Presentation pozwala użytkownikom 
dostosować funkcje przycisków, monitorować stan baterii 
oraz ustawić zegar na ekranie.1
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Zaawansowane przenośne narzędzia wspomagające produktywność dla członków Twojego zespołu, którzy często pracują zdalnie na 
laptopie. Mysz z opcjami personalizacji, zaawansowany wskaźnik cyfrowy oraz zestaw słuchawkowy z funkcją eliminacji szumów sprawią, 

że zespół będzie w swoim żywiole niezależnie od tego, czy jego członkowie pracują w biurze, czy w pokoju hotelowym.

ZESTAW DO LAPTOPA 
 

DLA PRACOWNIKÓW MOBILNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z LAPTOPA
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W DRODZE / ZESTAW DO LAPTOPA

MYSZ BEZPRZEWODOWA 
MX ANYWHERE 2S

BEZPRZEWODOWY 
ZESTAW SŁUCHAWKOWY  
ZONE WIRELESS

PILOT DO PREZENTACJI 
SPOTLIGHT

Dobrze wyposażona i przenośna.  
Kompaktowa mysz stworzona z myślą 
o niezrównanej wygodzie oraz parametrach 
śledzenia ruchu i pracy – na biurku oraz z dala 
od niego.  
 
Niezwykle precyzyjne śledzenie ruchu na każdej powierzchni – 
nawet szkle – dzięki czujnikowi Darkfield™ o rozdzielczości 
4000 dpi.1 

Możliwość ładowania bez konieczności wyłączenia myszy + 
cały dzień pracy po ładowaniu przez 3 minuty.2 

Kompatybilna z systemami Windows®, macOS, Linux®, iOS, 
iPadOS oraz możliwość parowania i prostego przełączania się 
pomiędzy nawet trzema laptopami, tabletami i smartfonami 
dzięki technologii Easy-Switch™. 

Praca w trybie błyskawicznym lub precyzyjnym.

Stworzony z myślą o koncentracji. Zestaw 
słuchawkowy Bluetooth® z aktywną niwelacją 
szumów oraz wyjątkowym dźwiękiem 
utrzymuje pracowników w swoim żywiole – 
gdziekolwiek przebywają. 
 
Mikrofon z funkcją niwelacji szumów oraz funkcja aktywnej 
eliminacji szumów wyciszają hałasy w tle, a także izolują 
głos użytkownika, dzięki czemu członkowie zespołu wyraźnie 
słyszą siebie nawzajem.  

Proste, intuicyjne sterowanie daje możliwość wyciszenia 
mikrofonu, włączenia funkcji aktywnej eliminacji szumów 
(ANC) oraz bezprzewodowe ładowanie za pomocą ładowarki 
Qi.  

Certyfikowany i kompatybilny z popularnymi aplikacjami 
biznesowymi, z których codziennie korzystasz.3 

Możliwość połączenia jednocześnie z komputerem i ze 
smartfonem – płynnie przełączaj się pomiędzy nimi. Zarządzaj 
ustawieniami dźwięku za pomocą aplikacji Logi Tune. 

Każdy zespół, każdy ekran. Daj zespołom 
pewność siebie do przedstawiania prezentacji 
w profesjonalny sposób, niezależnie od miejsca, 
za pomocą najlepszego w swojej klasie pilota 
z funkcjami działającymi na każdym ekranie.  

Zaznacz, powiększ lub wskaż ważne obszary na ekranie za 
pomocą cyfrowego wskaźnika laserowego.4 

Działa na każdym ekranie cyfrowym – monitorze, tablicy 
interaktywnej, w konfiguracji wielu ekranów – nawet na 
pulpicie udostępnionym podczas wideokonferencji. 

Działa zaraz po podłączeniu do komputera z systemem 
Windows® lub Mac przez odbiornik USB lub Bluetooth® – 
przedstawiaj prezentacje na dowolnym komputerze 
umożliwiającym obsługę przez port USB. 

Jedna minuta ładowania wystarcza na trzy godziny pracy, 
a ładowanie przez 60 minut zapewnia nawet trzy miesiące 
działania.5

1 Minimalna grubość szkła: 4 mm.
2 W przypadku użytku biurowego przez osiem godzin dziennie. Żywotność baterii może zależeć od intensywności użytkowania i warunków pracy komputera.
3 Certyfikaty i kompatybilność można sprawdzić na stronie logitech.com/en-us/product/bluetooth-headset-zone-wireless.

4 Dostępne w aplikacji Logitech Presentation.
5 W zależności od sposobu użycia.
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Smukłe i przenośne urządzenia dla członków Twojego zespołu, którzy lubią popracować na smartfonie podczas 
podróży. Niezwykle cienka i lekka niezależna klawiatura oraz zestaw słuchawkowy z funkcją eliminacji szumów 

sprawią, że każdy smartfon stanie się maszyną do wykonywania wielu zadań jednocześnie. 

ZESTAW DO SMARTFONA 
 

DLA PRACOWNIKÓW MOBILNYCH KORZYSTAJĄCYCH ZE SMARTFONA
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W DRODZE / ZESTAW DO SMARTFONA

LOGITECH  
KEYS-TO-GO

BEZPRZEWODOWY 
ZESTAW SŁUCHAWKOWY  
ZONE WIRELESS

Pracę robi się na każdym smartfonie 
i w każdym miejscu. Ta przenośna, niezwykle 
cienka, bezprzewodowa klawiatura Bluetooth® 
zmienia smartfona w stację roboczą –
aby członkowie Twojego zespołu mogli 
pracować w każdym miejscu.  
 
Grubość ok. ¼ cala, długość 9,5 cala i elastyczność sprawiają, 
że klawiaturę można z łatwością zmieścić w torbie czy 
plecaku, a nawet pomiędzy stronami książki. 

Klawisze pokryte gładką i trwałą warstwą uszczelniająca 
czynią klawiaturę nieprzemakalną i odporną na zabrudzenia, 
a także chronią ją przed uderzeniami i zarysowaniem. 

Akumulator umożliwia 3 miesiące1 pisania bez ładowania – 
a wskaźnik baterii pozwala dostrzec, kiedy bateria jest słaba 
(kabel USB jest dołączony do zestawu).  

Nakładana podstawka na smartfon z systemem iOS 
lub Android™ trzyma go w pionie, aby ułatwić czytanie, 
dzięki czemu staje się stacją roboczą za pomocą jednego 
kliknięcia.

Stworzony z myślą o koncentracji. Zestaw 
słuchawkowy Bluetooth® z aktywną niwelacją 
szumów oraz wyjątkowym dźwiękiem 
utrzymuje pracowników w swoim żywiole – 
gdziekolwiek przebywają. 
 
Mikrofon z funkcją niwelacji szumów oraz funkcja aktywnej 
eliminacji szumów wyciszają hałasy w tle, a także izolują 
głos użytkownika, dzięki czemu członkowie zespołu wyraźnie 
słyszą siebie nawzajem.  

Proste, intuicyjne sterowanie daje możliwość wyciszenia 
mikrofonu, włączenia funkcji aktywnej eliminacji szumów 
(ANC) oraz bezprzewodowe ładowanie za pomocą ładowarki 
Qi.  

Certyfikowany i kompatybilny z popularnymi aplikacjami 
biznesowymi, z których codziennie korzystasz.2 

 
Możliwość połączenia jednocześnie z komputerem i ze 
smartfonem – płynnie przełączaj się pomiędzy nimi. 
Zarządzaj ustawieniami dźwięku za pomocą aplikacji Logi 
Tune.

 
1 W przypadku używania przez 2 godziny dziennie.
2 Certyfikaty i kompatybilność można sprawdzić na stronie logitech.com/en-us/product/bluetooth-headset-zone-wireless.
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NARZĘDZIA 
POPRAWIAJĄCE 
SAMOPOCZUCIE TO 
LEPIEJ RADZĄCE 
SOBIE ZESPOŁY
Pracownicy komputerowi poświęcają więcej czasu niż kiedykolwiek wcześniej 
na wykonywanie powtarzalnych zadań, które mogą powodować większe 
napięcie mięśni, urazy lub tłamsić ogólną produktywność. Coraz więcej 
użytkowników zdaje sobie sprawę z istoty dbania o zdrowie pracując przy 
komputerze i zaczyna domagać się ergonomicznych narzędzi, które pomogą 
zmniejszyć dyskomfort.

Nasze produkty z serii Ergo idą o krok dalej. Zostały one zaprojektowane na 
bazie kryteriów opracowanych przez wiodących specjalistów od ergonomii oraz 
przetestowane w specjalnym laboratorium Ergo, aby w naukowo udowodniony 
sposób ograniczać pracę mięśni oraz poprawiać ogólną posturę i komfort 
użytkowania. Wszystko to bez poświęcania najmniejszych parametrów pracy.

Zwycięstwa osiągnięte w dziedzinie jakości i zdrowia pracy przy komputerze. 
To zwycięstwa dla nas wszystkich.
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Ergonomia i wydajność
Naturalna, ergonomiczna postura. Produkty z serii Ergo 
umożliwiają bardziej naturalne ułożenie dłoni, nadgarstków 
i przedramion, co może pomóc w rozluźnieniu górnej części 
ciała i zmniejszeniu dyskomfortu.

Udowodniona redukcja zaangażowania mięśni. Bardziej 
naturalna postura prowadzi do mierzalnego zmniejszenia 
wysiłku mięśni. Użytkownicy mogą być produktywni podczas 
pracy bez nadwyrężania najważniejszych mięśni.

Naukowe podejście. Korzystamy z laboratorium Ergo 
specjalnie przeznaczonego do opracowywania prototypów, 
testowania i wybierania spośród niezliczonych możliwości 
projektowych – czego wynikiem jest uzyskanie dowiedzionych 
naukowo ergonomicznych rozwiązań o optymalnym kształcie. 

Większy komfort. Udowodnione parametry pracy. Produkty 
z serii Ergo charakteryzują się dowiedzioną łatwością 
przyswajania, która nie wpływa na pogorszenie szybkości 
pisania, czy dokładności wskazywania. 

Użytkownicy narzędzi ergonomicznych nie wracają do 
starych rozwiązań. 9 na 10 osób, które zaczęły korzystać 
z ergonomicznych myszy i klawiatur nie wracają do 
konwencjonalnych urządzeń.1

 

1 Badanie ilościowe marek Logitech na temat użytkowników końcowych i decydentów w 2019 r.
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ERGONOMICZNA 
KLAWIATURA DZIELONA 
ERGO K860
Naturalne pisanie bez wysiłku. Pomaga 
pisać w sposób bardziej rozluźniony, dzięki 
sprawdzonym rozwiązaniom ergonomicznym, 
aby zespół mógł skupić się na pracy.  
 
Dzielona konstrukcja oraz zakrzywiony kształt pozwalają 
ograniczyć wysiłek mięśnia czworobocznego o 21%1 + 
dołączona podpórka zapewnia o 54% większe wsparcie dla 
nadgarstków i o 25% mniej ich skręcania.1 

Zaprojektowana, zbudowana i przetestowana w oparciu 
o kryteria opracowane przez wiodących ergonomistów. 

Klawisze o optymalnej szybkości reakcji w celu poprawy 
dokładności pisania i ograniczenia hałasu. 

Wodoodporna obudowa zabezpieczona przed upadkiem 
z wysokości do 50 cm oraz dowiedziona wydajność pracy do 
10 mln naciśnięć.

ZAAWANSOWANA 
ERGONOMICZNA MYSZ 
MX VERTICAL
Sprawdzona przez użytkowników. 
Zatwierdzona przez ergonomistów. Precyzyjna 
mysz stworzona z myślą o ograniczeniu nacisku 
na nadgarstek i napięcia przedramienia, aby 
zapewnić wyższy poziom komfortu Twojemu 
zespołowi.  
 
Naturalna pozycja uścisku dłoni redukuje aktywność mięśni 
o 10%2 przy zerowej utracie wydajności. 

Precyzyjny czujnik o rozdzielczości 4000 dpi pozwala 
czterokrotnie ograniczyć ruchy dłoni.3

 
Przyciski umożliwiające dostosowanie do funkcji 
specyficznych dla aplikacji4 oraz regulacja szybkości kursora. 
 
Obudowa odporna na upadki z wysokości do 90 cm oraz 
dowiedziona wydajność pracy do 10 mln wysokiej jakości 
kliknięć.

PRODUKTY DO ZDROWSZEJ PRACY

1 W porównaniu z tradycyjną klawiaturą Logitech bez podpórki pod nadgarstki.
2 W porównaniu do tradycyjnej myszy (nie pionowej).
3 W porównaniu do tradycyjnej myszy z czujnikiem 1000 DPI.

4 Wymagane oprogramowanie Logitech Options.
5 W porównaniu ze zwykłą myszą.
6 Żywotność baterii zależy od intensywności użytkowania i warunków pracy na komputerze.

BEZPRZEWODOWY 
TRACKBALL MX ERGO 
WIRELESS 
Standard wygody i precyzji. Mysz 
z manipulatorem kulowym stworzona z myślą 
o ergonomii zapewnia niezrównane wrażenia 
z użytkowania i jest komfortową alternatywą 
dla paneli dotykowych oraz myszy.  
 
Zmniejsza wysiłek nadgarstka i dłoni o 20%5. Regulowany kąt 
w zakresie 0–20°. 

Zaawansowane możliwości śledzenia ruchu z trybem 
precyzyjnym oraz kółko przewijania z przyciskiem 
środkowym. 

Obudowa odporna na upadki z wysokości do 90 cm oraz 
dowiedziona wydajność pracy do 10 mln kliknięć. 

Praca praktycznie bez przerw – naładowanie do pełna 
zapewnia moc na cztery miesiące, a jedna minuta 
ładowania umożliwia pracę na cały dzień.6
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KLAWIATURA DO OBSŁUGI 
WIELU URZĄDZEŃ K380 
MULTI-DEVICE BLUETOOTH®

Wygoda w zasięgu ręki. Małe rozmiary klawiatury 
pozwalają użytkownikom umieścić mysz 
w bardziej dostępnym miejscu, aby zwiększyć 
wygodę. 

Niezwykle małe rozmiary sprawiają, że mysz można położyć 
w łatwo dostępnym miejscu, aby zachować bardziej naturalne 
ułożenie ramion. 

Ciche klawisze przypominające klawiaturę laptopa zawarte 
w lekkiej, smukłej obudowie klawiatury bezprzewodowej. 

Łączność przez Bluetooth® z urządzeniami z systemem 
operacyjnym Windows®, Mac, Chrome OS™, Android™, 
iOS obsługującymi klawiatury zewnętrzne – zapewniając 
elastyczność, wygodę i produktywność podczas pracy 
w dowolnym miejscu na dowolnym ekranie. 

2-letnia żywotność baterii2 + wysoka jakość i normy 
niezawodności3

PRODUKTY DO ZDROWSZEJ PRACY

1 Podana żywotność baterii klawiatury odnosi się do około dwóch milionów naciśnięć klawiszy w ciągu roku, w typowych warunkach pracy biurowej. Wyniki uzyskiwane przez poszczególnych użytkowników mogą być różne.
2 Na podstawie niezależnych danych sprzedaży z najważniejszych globalnych rynków w jednostkach (kwiecień 2019 – kwiecień 2020), tylko kanał detaliczny: CA, CN, FR, DE, ID, KR, RU, SE, TW, TR, UK, US.
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LOGITECH DLA BIZNESU – KONTAKT

Uczynienie zdalnych i biurowych przestrzeni roboczych bardziej 
przyjaznymi dla ludzi i wydajności to długotrwałe zadanie, a każda 
mała wygrana ma znaczenie – niezależnie od tego, czy chodzi o 
idealny zestaw dla menedżera w podróży, czy też o zmieniające 
świat rozwiązania do najważniejszej sali konferencyjnej. 

Każdy wielki sukces rozpoczyna się od pomniejszych zwycięstw – a 
firma Logitech sprawia, że sukces w miejscu pracy łatwo osiągnąć 
dzięki rozwiązaniom dopasowanym do konkretnych potrzeb 
i zaprojektowanym tak, aby spełniać wciąż zmieniające się 
wymagania miejsca pracy. 

Aby zobaczyć najbardziej aktualne zestawy „Wygrywa miejsce 
pracy”, odwiedź stronę logitech.com/business

NAWIĄŻ WSPÓŁPRACĘ 
Z LOGITECH, ABY 
OSIĄGNĄĆ KOLEJNY 
SUKCES W MIEJSCU 
PRACY
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