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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.

Inteligentne urządzenia peryferyjne 
wspierane przez oprogramowanie

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 skon�gurowane 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.
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ZESTAW 
„PRODUKTYWNOŚĆ”

Bezprzewodowy 
zestaw słuchawkowy 
Zone Wireless

DLA NAJWAŻNIEJSZYCH PRACOWNIKÓW UMYSŁOWYCH

ZESTAW „ZARZĄDZANIE”
DLA MENEDŻERÓW WYŻSZEGO SZCZEBLA

Profesjonalna kamera
internetowa Brio 4K

Pilot do prezentacji
Spotlight

ZESTAW „WYDAJNOŚĆ”
DLA ZAAWANSOWANYCH UŻYTKOWNIKÓW

Mysz MX Master 3

Profesjonalna kamera
internetowa Brio 4K

Zestaw słuchawkowy
Zone Wireless Plus

Zestaw słuchawkowy
Zone Wireless Plus

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 bezprzewodowy 
MK540 Advanced

Kamera internetowa dla �rm 
C930e Business Webcam 

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.

Zaawansowana klawiatura 
bezprzewodowa MX Keys

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.

Mysz bezprzewodowa 
MX Anywhere 2S

Zaawansowana klawiatura 
bezprzewodowa MX Keys

NAWIĄŻ WSPÓŁPRACĘ Z LOGITECH, ABY OSIĄGNĄĆ KOLEJNY SUKCES W MIEJSCU PRACY
Każdy wielki sukces rozpoczyna się od pomniejszych zwycięstw, a �rma Logitech sprawia, że 
sukces w miejscu pracy łatwo osiągnąć dzięki rozwiązaniom dopasowanym do konkretnych 
potrzeb i zaprojektowanym tak, aby spełniać wciąż zmieniające się wymagania pracy biurowej.
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