
STORA SEGRAR FÖR ARBETSPLATSER ÖVERALLT



Arbetsplatsen håller på att förändras. 

Oavsett om du arbetar hemifrån, när du är på 
språng eller ansluter och samarbetar på kontoret så 
sker teamarbete överallt och vid alla tidpunkter. Och 
det kräver kraftfulla verktyg som anpassar sig till 
olika användare, arbetsplatser och insatser.  

Samtidigt har IT-miljön blivit alltmer komplex. Du 
möter en ständigt föränderlig dynamik vad gäller 
allt från säkerhet och anslutning till arbetsplatsens 
verktyg och affärskontinuitet. 

Och i slutändan är det ditt jobb att utrusta teamen 
med teknik som hjälper dem att samarbeta i 
realtid, prestera på högsta nivå och förbli anslutna 
för att verksamheten ska kunna fortgå. Oavsett 
var de befinner sig. 

VÄLKOMMEN TILL  
ARBETSPLATSER  
ÖVERALLT
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Kraftfulla verktyg för produktivitet 
och samarbete som är utformade för 
teammedlemmar som är hemma eller 
på resande fot.

Innovativa prestandaenheter 
för kreatörer, tillverkare och 
andra medarbetare – optimerade 
för olika användarbehov och 
datorkonfigurationer. 

Avancerade verktyg för videosamarbete 
för att ansluta team överallt med 
perfekt klarhet – vid deras skrivbord och i 
mötesrum av alla storlekar.

Ergonomiska prestandaverktyg som 
hjälper teamen att må bättre så att de 
kan prestera bättre. 

Lösningar för alla 
arbetsplatser 
 
Våra innovativa verktyg gör att teamen kan 
prestera optimalt överallt. Våra intelligenta tillbehör 
och avancerade lösningar för videosamarbete 
har optimerats för användarprestanda och 
framgångsrik IT. De ger dig handfasta, pålitliga, 
lättimplementerade segrar i hela organisationen. 

Du kammar hem kraftfulla segrar för teamen på 
kontoret, hemma i mötesrum – till och med för 
bokföringen.

Så i slutändan vinner alla.
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OSLAGBAR 
VALUTA FÖR 
PENGARNA UNDER 
LÅNG TID
Valuta för pengarna under 
lång tid är en viktig aspekt 
för IT. Logitech-enheter är 
extremt hållbara, pålitliga 
och kostnadseffektiva. Och 
vår innovativa portfölj släpper 
loss nya nivåer av prestanda 
och produktivitet som ger 
totalt affärsvärde som är svårt 
att slå.

DJUP GLOBAL  
RÄCKVIDD

2 3
UNIVERSELLT 
KOMPATIBLA
Alla våra enheter fungerar med 
ledande företagsoperativsystem 
och affärsappar – över 
stationära datorer, bärbara 
datorer, surfplattor och 
smarttelefoner. Och vårt stora 
urval av kompatibla produkter 
gör det dessutom enkelt 
och smidigt att distribuera 
produkterna globalt – med enkel 
installation och minimalt med 
supportärenden under tiden. 

1
Du behöver en partner som 
uppfyller din höga standard 
vad gäller teknik oavsett 
inom vilket fält företaget 
verkar. Vi är certifierade i fler 
än 90 länder och erbjuder 
global tillgänglighet, med 
omfattande landsspecifik 
kunskap, och kan garantera 
tillförlitlig produktleverans 
och kvalitetsproduktsupport 
(garanti före och efter).

Så här kan Logitech® hjälpa dig till framgång
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Sex skäl till att Logitech är den perfekta 
partnern för att hjälpa dig att säkra 
kraftfulla vinster för verksamheten, 
användarna och IT.
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KONSEKVENT  
ARBETSPLATS
INNOVATION
Vi laserfokuserar på att 
lösa ständigt föränderliga 
arbetsplats- och 
slutanvändarutmaningar. 
Vi skapar intelligenta, 
programvarustyrda tillbehör, 
och verktyg för videosamarbete, 
som släpper loss arbetskraftens 
prestanda, baserat på 
årtionden av vetenskaplig 
expertis inom mänsklig 
interaktion.
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FRIKTIONSLÖST 
FÖR ANVÄNDARE
– OCH FÖR DIG
Vi gör verktyg som är 
omedelbart bekanta för 
användarna och enkla 
att distribuera för IT. 
Vi är hundraprocentigt 
engagerade i att skapa intuitiv, 
människocentrerad hårdvara 
och programvara med snabba 
inlärningskurvor. Och med 
enkel introduktion och smidig 
anslutning – blir det mindre 
friktion för dig också. 

4
DESIGN 
SOM ANVÄNDARNA 
ÄLSKAR
Användare älskar våra verktyg 
eftersom de är kraftfulla, 
snygga och enkla att använda. 
Genom rigorösa designprocesser 
omvandlar vi mänskliga insikter 
till underbara produkter som 
förbättrar estetiken på alla 
arbetsplatser. Vi har vunnit fler än 
250 designpriser sedan 2015 och 
hamnat på Fast Companys lista 
”Top 10 Most Innovative Companies 
in Design” 2018 och 2020.

Så här kan Logitech hjälpa dig till framgång
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SMARTARE 
VERKTYG. BÄTTRE 
PRESTANDA.

Den moderna arbetsplatsen kräver verktyg som 
gör att teamen kan prestera bättra än någonsin 
tidigare. Men vartefter skrivbord fylls med fler 
skärmar och enheter som alla körs på olika 
plattformar kan anslutningar och optimering av 
arbetsytan bli riktigt knepig.

Lösningar för att arbeta bättre möter dessa 
utmaningar med full kraft. Vårt sortiment av 
mestadels trådlösa precisionsverktyg är utformat 
för att öka användarens prestanda och optimera 
användningen av utrymme. Och Logitech-
programvara erbjuder innovativa funktioner som 
kontroll av flera enheter och applikationer som tar 
produktiviteten till en helt ny nivå.

Att kunna accelerera teamets produktivitet. 
Det innebär en stor vinst för arbetsplatsen.
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Minska röran. Förbättra estetiken. Med den trådlösa 
Logitech-tekniken kan användare trådlöst ansluta alla 
enheter via bara en USB-port, vilket ger användarna 
fri rörlighet, samtidigt som skrivbordsutrymmet och 
portverktyget optimeras. 

En uppsättning tillbehör. Universell kompatibilitet och 
vårt programutbud innebär att användare bara behöver 
en uppsättning enheter för att enkelt arbeta på flera 
datorer och skärmar, oavsett operativsystem.

Styr flera skärmar med en enhet. Easy-Switch™ möjliggör 
växling med ett knapptryck mellan datorer, surfplattor 
och mobila enheter. Logitech Flow™ möjliggör enkel 
kontroll över flera datorer och plattformar med dra-och-
släpp-fildelning.

Förbättra arbetsflödet i Microsoft, Adobe med mera. 
Logitech Options™-programvaran har avancerade förval 
som optimerar våra enheter för appspecifik prestanda. 
Användare kan anpassa knappar, skapa kraftfulla 
genvägar med mera. Öppna bara en app. Sedan 
konfigureras varje enhet automatiskt.

Programvarustyrda 
intelligenta tillbehör
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Solida och pålitliga produktivitetsenheter för team som river av uppgifter på fasta arbetsplatser.  
Få smidig anslutning och universell kompatibilitet för möss, tangentbord, webbkameror och headset. 

PRODUKTIVITETSKOLLEKTION 
 

FÖR KÄRNKUNSKAPSMEDAREBETARE
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PRODUKTIVITETSKOLLEKTION

Designad för att få mer gjort.  
Brett distribuerat, trådlöst, normalstort 
tangentbord och en mus som är 
konstruerade för precision, bekvämlighet 
och tillförlitlighet. Bekant skrivupplevelse 
och minskat oväsen.  
 
10 m trådlös frihet med Unifying™ USB-mottagares 
krypterade anslutning. 

Precisionsmus för båda händerna och avancerad 
avläsning.

Integrerat handledsstöd och justerbar 4° och 8° 
lutning för att möta olika behov. 

Anpassningsbara Fn-tangentbordsgenvägar med 
programvaran Logitech Options™. 

 1 Se logitech.com/sv-se/product/c930e-webcam för certifiering och kompatibilitet.
 2 Se logitech.com/sv-se/product/bluetooth-headset-zone-wireless för certifiering och kompatibilitet.

C930e – FÖRETAGS
WEBBKAMERA 

ZONE WIRELESS – 
HEADSET

MK540 ADVANCED – 
TRÅDLÖS  
KOMBINATION

Det näst bästa efter att vara där.  
Låter UC-användare förbättra 
videomöten med full HD 1080p klar 
video, bred bildvinkel och digital zoom. 
 
HD 1080p-video med 30 bildrutor per sekund gör att 
du upplever videomötet nästan lika bra som om du 
faktiskt suttit mittemot varandra. 

90 graders diagonal bildvinkel är perfekt för tydlig 
presentation, och 4 gånger digital zoom beskär 
distraherande bakgrunder. 

RightLight™ 2-teknik och autofokus justeras 
intelligent för att ge skarp video i svagt ljus på flera 
avstånd. 

Stöder H.264 med skalbar videokodning och UVC 
1.5-kodning för att minimera beroendet av dator- 
och nätverksresurser.
 
Certifierad och kompatibel med populära 
företagsapplikationer.1  

Utformat för fokus. Bluetooth®-
headset med aktiv brusreducering och 
exceptionellt ljud håller medarbetarna 
fokuserade – var som helst.
 
Brusreducerande mikrofon och aktiv brusreducering 
minskar omgivningsljud och isolerar användarens 
röst så att team kan höra och bli hörda.  

Enkla, intuitiva reglage inkluderar en mikrofon som 
vänds upp för ljud av, aktiv brusreducering (ANC) 
och trådlös Qi-laddning. 
 
Certifierat och kompatibelt med de 
företagsapplikationer som du använder varje dag.2 

Ansluter till datorn och smarttelefonen samtidigt – 
växla sömlöst mellan dem. Hantera ljudinställningar 
med Logi Tune-appen. 
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Avancerade prestandaenheter för kreatörer, kodare, analytiker och andra avancerade användare. Var och en 
av produkterna blir ännu bättre med programvaran Logitech Options™ som tar appspecifik produktivitet till nya 

nivåer – och Logitech Flow™ som möjliggör intuitiv kontroll av flera enheter och fildelning.

PRESTANDAKOLLEKTION 
 

FÖR AVANCERADE ANVÄNDARE  
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MX MASTER 3 –  
MUS

MX KEYS –  
AVANCERAT TRÅDLÖST 
TANGENTBORD

ZONE WIRELESS 
PLUS – HEADSET

BRIO 4K 
PRO – WEBBKAMERA

Utformad för prestanda. Designad 
för kreatörer, kodare och analytiker 
med unika arbetsflödesbehov – 
precisionsavläsning och snabb, 
tyst rullning med elektromagnetisk 
MagSpeed™.  
 
Designad för handledskomfort, enkel 
kontrollåtkomst och fördefinierade inställningar 
för affärsappar. 

Precis 4 000 DPI Darkfield™-avläsning på alla 
underlag – till och med på glas.1  

Kompatibel med Windows®, macOS, Linux®, 
iPadOS och parkoppla den med upp till 3 
bärbara datorer, surfplattor, smarttelefoner och 
växla enkelt mellan dem med Easy-Switch™. 

Kan användas i upp till 70 dagar efter full 
laddning med USB-C-laddningssladd.2

Byggt för skapande.  
Det avancerade tangentbordet för 
flera operativsystem är utformat 
för att programmerare ska kunna 
koda och skapare ska kunna skapa – 
snabbare, enklare och mer exakt.  
 
Bekvämt, stabilt och anmärkningsvärt solitt 
med sitt hölje med en enda metallplatta och 
reducerat ljud med Perfect Stroke-knappar.  

Kompatibelt med Windows®, macOS, Linux®, iOS 
och Android™. 

Kan användas i upp till 10 dagar efter full 
laddning med USB-C-laddningssladd.2 

Smart belysning anpassar sig automatiskt till 
ljuset i miljön och stänger av belysningen om 
den inte används.

Vår tekniskt mest avancerade 
webbkamera. Högklassig 4K ultra 
high-def-kamera med avancerade 
funktioner levererar professionell 
video i alla miljöer.  
 
Flera upplösningar inkluderar 4K (Ultra HD) vid 
30 fps, 1080p (Full HD) vid 30 eller 60 fps för 
enastående klarhet, jämnhet och detaljer. 

RightLight™ 3 och HDR (High Dynamic Range) 
får användare att se bra ut i alla ljus. 

Stöder ansiktsigenkänning för avancerad 
säkerhet med Windows Hello™ eller annan 
programvara för ansiktsigenkänning. 

3 bildvinkelsinställningar för perfekt 
bildinramning av video3 och 5 gånger digital 
zoom för en närmare titt. 
 
Certifierad och kompatibel med populära 
företagsapplikationer.4 
 

Utformat för fokus. Bluetooth®-
headset håller teamen fokuserade i 
alla miljöer med exceptionellt ljud, 
intuitiva reglage och brusreducering.  
 
Unifying + ljudmottagare ger en tillförlitlig 
anslutning på upp till 10 meter från mus 
och tangentbord och upp till 30 meter från 
headsetet.  

Brusreducerande mikrofon och aktiv 
brusreducering minskar omgivningsbuller så att 
team kan höra och bli hörda.  

Intuitiva och enkla kontroller, mikrofon, aktiv 
brusreducering (ANC) och trådlös Qi-laddning. 

Ansluter till dator och smarttelefon samtidigt 
och växlar sömlöst mellan dem. 
 
Certifierat och kompatibelt med populära 
företagsapplikationer.5  

PRESTANDAKOLLEKTION

1 Minst 4 mm tjocklek på glas
2 Batteritiden kan variera beroende på datormiljö och användning.
3 Kräver nedladdning av programvara.

 

4 Se logitech.com/sv-se/product/brio för certifiering och kompatibilitet.
5 Se logitech.com/sv-se/product/bluetooth-headset-zone-wireless för certifiering och kompatibilitet.
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Avancerade enheter för ledande befattningshavare som behöver en hög prestanda vid skrivbordet, 
vid möten och utanför kontoret. Den är högklassig, anpassningsbar och pålitlig och omfattar 

verktyg som en toppmodern digital pekare och ett trådlöst tangentbord, headset och mus.

EXECUTIVEKOLLEKTIONEN 
 

FÖR HÖGRE TJÄNSTEMÄN
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EXECUTIVE-KOLLEKTIONEN

DEN TRÅDLÖSA 
MOBILA MUSEN 
MX ANYWHERE 2S

MX KEYS –  
AVANCERAT TRÅDLÖST 
TANGENTBORD

BRIO 4K 
PRO – WEBBKAMERA

Bärbar och mycket funktionell.  
Den kompakta musen är designad för 
överlägsen bekvämlighet, avläsning och 
prestanda – vid skrivbordet eller när du är 
på språng.  
 
4 000 DPI Darkfield™-högprecisionsavläsning – 
fungerar överallt, till och med på glas.1 

Laddningsbart utan avbrott och en hel dags 
användning på 3 minuters laddning.2  

Kompatibel med Windows®, macOS, Linux®, iOS, 
iPadOS + para ihop den med upp till 3 bärbara 
datorer, surfplattor, smarttelefoner och växla enkelt 
mellan dem med Easy-Switch™. 

Hypersnabb eller klick-för-klick-precision.

Byggt för skapande. Det avancerade 
tangentbordet för flera operativsystem 
är utformat för att öka produktiviteten 
och effektivisera arbetsflöden – snabbare, 
enklare och mer exakt.  
 
Bekvämt, stabilt och anmärkningsvärt solitt med sitt 
hölje med en enda metallplatta och reducerat ljud 
med Perfect Stroke-knappar.  

Kompatibelt med Windows®, macOS, Linux®, iOS och 
Android™.  

Kan användas i upp till 10 dagar efter full laddning 
med USB-C-laddningssladd.3 

Smart belysning anpassar sig automatiskt till ljuset 
i miljön och stänger av belysningen om den inte 
används.

Vår tekniskt mest avancerade 
webbkamera. Högklassig 4K ultra high-
def-kamera med avancerade funktioner 
levererar professionell video i alla miljöer.  
 
Flera upplösningar inkluderar 4K (Ultra HD) vid 30 
fps, 1080p (Full HD) vid 30 eller 60 fps för enastående 
klarhet, jämnhet och detaljer. 

RightLight™ 3 och HDR (High Dynamic Range) får 
användare att se bra ut i alla ljus. 

Stöder ansiktsigenkänning för avancerad säkerhet 
med Windows Hello™ eller annan programvara för 
ansiktsigenkänning. 

3 bildvinkelsinställningar för perfekt bildinramning av 
video4 och 5 gånger digital zoom för en närmare titt.  
 
Certifierad och kompatibel med populära 
företagsapplikationer.5 

1 Minst 4 mm tjocklek på glas
2 Baserat på 8 timmars daglig användning på kontor. Batteritid kan variera beroende på datormiljö och användning.
3 Batteritiden kan variera beroende på datormiljö och användning.

4 Kräver nedladdning av programvara. 
5 Se logitech.com/sv-se/product/brio för certifiering och kompatibilitet.
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EXECUTIVE-KOLLEKTIONEN

ZONE WIRELESS 
PLUS – HEADSET

PRESENTATÖREN 
SPOTLIGHT

Utformat för fokus. Bluetooth®-headset 
håller teamen fokuserade i alla miljöer med 
exceptionellt ljud, intuitiva reglage och 
brusreducering.  
 
Unifying och ljudmottagare ger en tillförlitlig anslutning 
på upp till 10 meter från mus och tangentbord och upp 
till 30 meter från headsetet.  

Brusreducerande mikrofon och aktiv brusreducering 
minskar omgivningsbuller så att team kan höra och bli 
hörda. 
 
Intuitiva och enkla kontroller, mikrofon, aktiv 
brusreducering (ANC) och trådlös Qi-laddning. 

Ansluter till dator och smarttelefon samtidigt och växlar 
sömlöst mellan dem. 
 
Certifierad och kompatibel med populära 
företagsapplikationer.1

Presentera med självförtroende på vilken 
skärm som helst. Låter användare leverera 
övertygande presentationer med ledande 
presentationskontroll. Styr ett digitalt 
peksystem som fungerar på valfri skärm.  
 
Markera, förstora eller lokalisera fokusområden med en 
digital laser.2 

Fungerar på vilken digital skärm som helst, skärmar, 
smarttavlor, rum med flera skärmar, och till och med 
under skärmdelning av videosamtal. 

Plug-and-play på Windows® och Mac, anslut via USB-
mottagare eller Bluetooth®. Presentera från en värddator 
som tillåter USB-åtkomst. 

Ladda 1 minut för 3 timmars presentation, ladda 60 
minuter för upp till 3 månaders användning.3

1 Se logitech.com/sv-se/product/bluetooth-headset-zone-wireless för certifiering och kompatibilitet.
2 Aktiverad via Logitech Presentation-app.
3 Kan variera beroende på användning.
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Med dramatiska förändringar i hur och var människor arbetar – 
och omedelbara behov av att spridda team ska kunna 
samarbeta effektivt var som helst – har videokonferenser blivit 
en nödvändighet inom många verksamheter. Från trånga 
utrymmen till delade skrivbord, arbetsstationer till att arbeta 
hemifrån – team överallt behöver ansluta via video så att de kan 
samarbeta när som helst.

Våra prisvärda lösningar ger kraften i video till alla arbetsplatser. 
Oavsett om ditt team är på kontoret, arbetar hemifrån eller en 
hybrid av båda, erbjuder våra verktyg överlägsen audiovisuell 
kvalitet och har smart programvara som gör det enkelt att 
använda dem. De är också utformade för kompatibilitet med 
den videokonferensplattform som du föredrar. 

När teamsamarbetet är framgångsrikt. 
Blir verksamheten framgångsrik.

AVANCERAT 
VIDEOSAMARBETE 
FÖR ALLA 
ARBETSPLATSER
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Branschledande 
videokonferenser

Fantastisk optik. Avancerat ljud. Vår egenutvecklade 
objektivteknik ger fantastisk bildkvalitet vid höga 
upplösningar. Samtidigt levererar vår avancerade 
ljudteknik fylligt, rikt, naturligt ljud, minskar oväsen och 
fångar upp röster med enastående klarhet. 

Användare fokuserar på mötet. Vi gör resten. Proaktiv 
Logitech RightSense™-teknik gör högkvalitativa möten 
enkla. Användare startar helt enkelt ett möte medan 
inramning, belysning, ljud och en rad audiovisuella 
förbättringar som skapar den optimala upplevelsen 
justeras automatiskt. 

Redo för den plattform du föredrar. Våra produkter och 
förkonfigurerade lösningar utvecklas i nära samarbete 
med ledande videokonferensleverantörer för att integreras 
sömlöst med de plattformar du redan använder.

Lättinstallerad och enkel att hantera. 
Mötesrumslösningar är förkonfigurerade för distribution i 
stor skala, medan våra paket för personliga arbetsplatser 
helt enkelt är plug-and-play. Och centraliserad 
enhetshantering hjälper teamen att hålla sig anslutna 
och maximera drifttiden.
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Få allt du behöver för att skapa små rum för videomöten, inklusive Logitech MeetUp, en minidator 
med rumsoptimerad programvara och Logitech Tap-pekskärmskontroll.

LÖSNING FÖR SMÅ RUM 
 

FÖR TEAM MED UPP TILL 6 PLATSER
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MÖTESRUM/ LÖSNING FÖR SMÅ RUM

TAP OCH 
MÖTESRUMSDATOR

MEETUP

Gå med i bättre möten. Med en elegant 
design, tyst drift och rörelsesensor för att 
alltid vara redo levererar Tap enkelhet och 
bekvämlighet till onlinemöten. 
 
Reaktionssnabb 10,1 tums pekskärm för enkel 
användning. 

Sladdhantering av kommersiell kvalitet med 
dragavlastning för att hålla anslutningarna täta. 

Mångsidiga tillbehör för bord- och väggmontering 
döljer sladdar och sparar utrymme.

I paket med en mötesrumsdator som är godkänd  
och/eller certifierad för Google Meet Rooms, Microsoft 
Teams Rooms eller Zoom Rooms. 

Alltiettkonferenskamera. MeetUp är 
utformad för små rum och andra mindre 
utrymmen men rymmer stora funktioner i 
en kompakt formfaktor. 
 
4K Ultra HD-kamera med 5 gånger HD-zoom. 

Lins med motoriserad panorering/lutning med 
automatisk inramning med RightSight™. 

Komplett högtalarsystem och strålformande 
mikrofonuppsättning. 

Kompakta mått och mångsidiga monteringsalternativ 
sparar utrymme och minimerar synliga sladdar.
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Dessa förkonfigurerade videokonferenslösningar kombinerar enkelhet med flexibilitet,  
vilket garanterar en perfekt lösning och avancerad prestanda i medelstora mötesrum. 

LÖSNING FÖR MEDELSTORA RUM 
 

FÖR TEAM MED UPP TILL 10 PLATSER
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RALLY RALLY
MIKROFONENHET

RALLYHÖGTALARE

Bättre möten med video i 
studiokvalitet. En ny standard 
sätts för USB-anslutna 
konferenskamerasystem – de 
förenar förstklassig design och 
premiummaterial med oöverträffad 
ljud- och bildprestanda. 

4K Ultra HD PTZ-kamera med 15 gånger 
HD-zoom och automatisk inramning med 
RightSight™. 

RightLight™ med WDR visar deltagarna i 
smickrande ljus, även i förhållanden med svagt 
ljus eller bakgrundsbelysning. 

Modulära ljudkomponenter med RightSound™ 
parar ihop en rumsuppfyllande högtalare med 
en utsökt lyhörd mikrofonenhet så att alla kan 
höra och bli hörda.

Högt och tydligt. Fyll medelstora 
rum med fylligt, tydligt ljud. 
RightSound™-tekniker eliminerar 
förvrängning, hackande och 
vibrationer så att talet är lätt att 
förstå vid bekväma volymnivåer. 
 
Monteras längst fram i rummet så att röster 
och video alltid kommer från samma riktning. 

Antivibrationshölje förhindrar 
kameraskakningar och minimerar 
ljudöverföring mellan angränsande rum. 
 
Finns även som tillbehör för att konfigurera 
medelstora rum med två Rally-högtalare.

Anmärkningsvärt klart, 
naturligt ljud. En utsökt känslig 
mikrofonenhet med RightSound™-
teknik för att fokusera på aktiva 
högtalare samtidigt som ljud och 
störningar undertrycks. 
 
Fyra riktningsoberoende mikrofoner som 
bildar åtta akustiska strålar. 

Justerar automatiskt höga och låga röster så 
att varje röst hörs. 

Mikrofonenhetsstativ (tillval) döljer sladdar 
för en ren bordsskiva. 

Lägg till ytterligare mikrofonenheter för att 
utöka täckningen och hålla kontroller för ljud 
av inom räckhåll.

MÖTESRUM – LÖSNING FÖR MEDELSTORA RUM

TAP OCH 
MÖTESRUMSDATOR
Gå med i bättre möten.  
Med en elegant design, tyst drift 
och rörelsesensor för att alltid vara 
redo levererar Tap enkelhet och 
bekvämlighet till onlinemöten. 
 
Reaktionssnabb 10,1 tums pekskärm för enkel 
användning. 

Sladdhantering av kommersiell kvalitet med 
dragavlastning för att hålla anslutningarna 
täta. 

Mångsidiga tillbehör för bord- och 
väggmontering döljer sladdar och sparar 
utrymme. 

I paket med en mötesrumsdator som är 
godkänd och/eller certifierad för Google Meet 
Rooms, Microsoft Teams Rooms eller Zoom 
Rooms.
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Video av sändningskvalitet och rumsuppfyllande ljud, förkonfigurerad för enkel användning  
och utbyggbar för rum med upp till 46 platser.

LÖSNING FÖR STORA RUM 
 

FÖR TEAM MED 10–46 PLATSER
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MÖTESRUM – LÖSNING FÖR STORA RUM

RALLY PLUS

Studiokvalitetsvideo och röstklarhet. 
En ny standard sätts för USB-anslutna 
konferenskamerasystem – de förenar 
förstklassig design och premiummaterial 
med oöverträffad ljud- och bildprestanda. 

4K Ultra HD PTZ-kamera med 15X HD-zoom och 
automatisk inramning med RightSight™. 

RightLight™ med WDR visar deltagarna i smickrande 
ljus, även i förhållanden med svagt ljus eller 
bakgrundsbelysning. 

Modulära ljudkomponenter med RightSound™ parar 
ihop två rumsuppfyllande högtalare med två utsökta 
lyhörda mikrofonenheter så att alla kan höra och bli 
hörda.

RALLYHÖGTALARE

Högt och tydligt. Två frontmonterade 
högtalare fyller större rum med fylligt, 
tydligt ljud. RightSound™-tekniken 
eliminerar förvrängning, hackande och 
vibrationer så att talet är lätt att förstå 
vid bekväma volymnivåer. 

Monteras längst fram i rummet så att röster och video 
alltid kommer från samma riktning. 

Antivibrationshöljen förhindrar kameraskakningar och 
minimerar ljudöverföring mellan angränsande rum.

TAP OCH 
MÖTESRUMSDATOR
Gå med i bättre möten. Med en elegant 
design, tyst drift och rörelsesensor för att 
alltid vara redo levererar Tap enkelhet och 
bekvämlighet till onlinemöten. 
 
Reaktionssnabb 10,1 tums pekskärm för enkel 
användning. 

Sladdhantering av kommersiell kvalitet med 
dragavlastning för att hålla anslutningarna täta. 

Mångsidiga tillbehör för bord- och väggmontering döljer 
sladdar och sparar utrymme. 

I paket med en mötesrumsdator som är godkänd  
och/eller certifierad för Google Meet Rooms, Microsoft 
Teams Rooms eller Zoom Rooms.
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MÖTESRUM – LÖSNING FÖR STORA RUM

RALLY
MIKROFONENHETER

PRESENTATÖREN 
SPOTLIGHT

Anmärkningsvärt klart, naturligt ljud. 
Två utsökt känsliga mikrofonenheter med 
RightSound™-teknik för att fokusera på 
aktiva högtalare samtidigt som ljud och 
störningar undertrycks.

Varje mikrofonenhet har fyra riktningsoberoende 
mikrofoner som bildar åtta akustiska strålar.
 
Justerar automatiskt höga och låga röster så att varje 
röst hörs. 

Mikrofonenhetsstativ (tillval) döljer sladdar för en ren 
bordsskiva. 

Lägg till ytterligare mikrofonenheter (upp till 7 totalt) 
för att utöka täckningen och hålla kontroller för ljud 
av inom räckhåll.

Alla team, alla skärmar. Ge teamen 
självförtroende att leverera presentationer 
på ett professionellt sätt oavsett var de 
befinner sig med presentationskontroll 
som är bäst i klassen och funktioner som 
fungerar på vilken skärm som helst.  

Markera, förstora eller lokalisera fokusområden med 
en digital laser.1 

Fungerar på vilken digital skärm som helst, skärmar, 
smarttavlor, rum med flera skärmar, och till och med 
under skärmdelning av videosamtal. 

Plug-and-play på Windows® och Mac, anslut via 
USB-mottagare eller Bluetooth® – presentera från en 
värddator som tillåter USB-åtkomst. 

Ladda 1 minut för 3 timmars presentation, ladda  
60 minuter för upp till 3 månaders användning.2

 
1 Aktiverad via Logitech Presentation-app.
2 Kan variera beroende på användning.
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Kvalitetslösningar för videosamarbete för kärnteamet som tar videosamtal direkt från skrivbordet. 
Med en specialbyggd webbkamera och brusreducerande headset säkerställer de optimal video- 

och ljudkvalitet som är idealisk för öppna och bullriga arbetsytor. 

PAKET FÖR PERSONLIGT SAMARBETE 
 

FÖR KÄRNKUNSKAPSMEDARBETARE 
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VID SKRIVBORDET – PAKET FÖR PERSONLIGT SAMARBETE

ZONE WIRED –  
HEADSET

C925e – FÖRETAGS
WEBBKAMERA 

Tillverkat för zonen. Zone Wired är 
designat för öppna arbetsytor och är ett 
USB-headset som levererar förstklassigt 
ljud och pålitlig samtalsklarhet utan allt 
oväsen.
 
40 mm högtalarelement levererar fantastiskt ljud för 
videosamtal och musik med fyllig bas, skarpa högre 
frekvenser och otroligt låg distorsion. 

Brusreducerande teknik med dubbla mikrofoner 
isolerar rösten och undertrycker störande 
bakgrundsljud och levererar fantastiskt tydligare ljud. 

Lätt och bekväm passform för användning hela dagen, 
plus intuitiva kontroller på den trasselfria sladden. 

Kompatibelt med populära samtalsplattformar som 
Microsoft® Teams, Skype for Business och Google 
Voice.1

En webbkamera som menar allvar.  
Plug-and-play HD-video för en förbättrad 
samarbetsupplevelse ansikte mot ansikte 
från praktiskt taget alla stationära 
datorer.  
 
Full 1080p högupplöst video och 30 bildrutor per 
sekund ger verklighetstrogen klarhet till videomöten. 

78 graders diagonal bildvinkel ramar in dig perfekt för 
varje videomöte. 
 
RightLight™ 2-teknik och autofokus justeras intelligent 
för att ge skarp video även i svagt ljus på flera 
avstånd. 

H.264-kodning frigör datorns bandbredd genom att 
bearbeta video i webbkameran, vilket säkerställer en 
jämn videokvalitet under samtalet.

 
 
1 Se logitech.com/en-us/product/usb-headset-wired för certifiering och kompatibilitet.
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Ultrahögkvalitativa videosamarbetslösningar för medlemmar i teamet som behöver se professionella ut och 
låta fantastiska. Paketet kombinerar vår mest avancerade webbkamera som levererar fantastisk 4K-video 

och ett brusreducerande Bluetooth®-headset som är designat för öppna arbetsplatser.

PRO – PAKET FÖR PERSONLIGT SAMARBETE 
 

FÖR AVANCERADE ANVÄNDARE  
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ZONE WIRELESS  
PLUS – HEADSET

BRIO 4K PRO – 
WEBBKAMERA

Utformat för fokus. Bluetooth®-headset 
håller teamen fokuserade i alla miljöer 
med exceptionellt ljud, intuitiva kontroller 
och brusreducering.  
 
Unifying och ljudmottagare ger en tillförlitlig 
anslutning på upp till 10 meter från mus och 
tangentbord och upp till 30 meter från headsetet.  

Brusreducerande mikrofon och aktiv brusreducering 
minskar omgivningsbuller så att team kan höra och bli 
hörda.  

Intuitiva och enkla kontroller, mikrofon, aktiv 
brusreducering (ANC) och trådlös Qi-laddning. 

Ansluter till dator och smarttelefon samtidigt och 
växlar sömlöst mellan dem. 
 
Certifierat och kompatibelt med populära 
företagsapplikationer.1

Vår tekniskt mest avancerade 
webbkamera. Högklassig 4K ultra high-
def-kamera med avancerade funktioner 
levererar professionell video i alla miljöer.  
 
Flera upplösningar inkluderar 4K (Ultra HD) vid 30 fps, 
1080p (Full HD) vid 30 eller 60 fps för enastående 
klarhet, jämnhet och detaljer. 

RightLight™ 3 och HDR (High Dynamic Range) får 
användare att se bra ut i alla ljus. 

Stöder ansiktsigenkänning för avancerad säkerhet 
med Windows Hello™ eller annan programvara för 
ansiktsigenkänning. 
 
3 bildvinkelsinställningar för perfekt bildinramning av 
video2 och 5 gånger digital zoom för en närmare titt. 
 
Certifierad och kompatibel med populära 
företagsapplikationer.3 

1 Se logitech.com/sv-se/product/bluetooth-headset-zone-wireless för certifiering och kompatibilitet.
2 Kräver nedladdning av programvara. 
3 Se logitech.com/sv-se/product/brio för certifiering och kompatibilitet.
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VID SKRIVBORDET – PROPAKET FÖR PERSONLIGT SAMARBETE



Högklassiga samarbets- och presentationslösningar för ledningens kontorslokaler. Samverka 
med vem som helst, var som helst med elegant designade och lättanvända verktyg för 

videosamarbete, presentationer och trådlös laddning för upptagna chefer. 

EXECUTIVE COLLABORATIONKOLLEKTIONEN 
 

FÖR HÖGRE TJÄNSTEMÄN  
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VID SKRIVBORDET – EXECUTIVE COLLABORATIONKOLLEKTIONEN

Enkla videomöten. Ett förkonfigurerat 
system för små rum som låter chefer 
snabbt starta och köra video med 
pekskärmskontroll och högkvalitativ 
video.  
 
Tap touch-styrenheten har en snygg design, tyst 
drift och en rörelsesensor för att alltid vara redo. 
Responsiv 10,1 tums pekskärm för enkel användning.  

Meetup allt-i-ett-konferenskamera med 4K Ultra 
HD-kamera, 5 gånger zoom, extra bred bildvinkel, 
integrerat ljud – stora funktioner i en kompakt 
formfaktor.  

I paket med en mötesrumsdator som är godkänd 
och/eller certifierad för Google Meet Rooms, 
Microsoft Teams Rooms eller Zoom Rooms.

Presentera med självförtroende på 
vilken skärm som helst. Låter användare 
leverera övertygande presentationer med 
ledande presentationskontroll. Styr ett 
digitalt peksystem som fungerar på valfri 
skärm.  
 
Markera, förstora eller lokalisera fokusområden med 
en digital laser.1  

 
Fungerar på vilken digital skärm som helst – kärmar, 
smarttavlor, rum med flera skärmar – och till och 
med under skärmdelning av videosamtal. 

Plug-and-play på Windows® och Mac, anslut via 
USB-mottagare eller Bluetooth®. Presentera från en 
värddator som tillåter USB-åtkomst. 

Ladda 1 minut för 3 timmars presentation, ladda  
60 minuter för upp till 3 månaders användning.2

Använd medan du laddar. Högre 
tjänsteman kan smidigt utföra flera 
uppgifter samtidigt med en trådlös 
laddare som håller iPhone-enheten 
upprätt och synlig. 
 
Pålitlig laddning i stativet för Apple iPhone3, Samsung 
Galaxy, Google Pixel™ med flera. Kompatibelt med de 
flesta fodral som är 3 mm4 eller tunnare. 
 
Snabbladdning för Qi-aktiverade Apple-3 och 
Samsung-telefoner. 

Qi-certifierad för en säkrare och mer pålitlig 
laddningsupplevelse. 

Inbyggda säkerhetsmekanismer inkluderar upptäckt 
av främmande föremål och skydd mot överhettning 
eller överladdning. 

PRESENTATÖREN 
SPOTLIGHT

POWERED – 
TRÅDLÖST 
LADDNINGSSTATIV

LÖSNINGAR FÖR 
SMÅ RUM

 

1 Aktiverad via Logitech Presentation-app.
2 Kan variera beroende på användning.

3 iPhone 8 och senare har stöd för trådlös laddning. 
4 Inte kompatibelt med fodral som innehåller metalldelar, magneter, handtag, stativ och kreditkort.
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Tiden för distansarbete är här. Och allt eftersom din 
personal lägger mer tid på att arbeta hemma eller på 
resande fot behöver de verktyg för att kunna vara lika 
samarbetsbenägna och produktiva som när de är på 
kontoret. Dessutom, eftersom varje medarbetare och 
arbetsplats skiljer sig åt, kräver de lösningar som är 
skräddarsydda efter individuella behov.

Lösningar för att arbeta på distans har innovativa 
verktyg som är trådlösa, enkla att ansluta och 
omedelbart bekanta att använda. Från kraftfulla 
skrivbordskollektioner som återskapar kontorsupplevelsen 
hemma till lätta, slitstarka kollektioner som utökar 
funktionerna för användare av bärbara datorer och 
surfplattor på resande fot. 

Att kunna vara ansluten och produktiv var som helst. 
Det innebär en stor vinst för verksamhetens kontinuitet.

PRODUKTIVITET 
OCH SAMARBETE.
VAR SOM HELST.
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Det som gör att 
distansarbete fungerar

Användarvänligt. Intuitiv design gör våra verktyg enkla 
att installera och omedelbart bekanta att använda. Vilket 
innebär färre helpdesk-ärenden och högre produktivitet.

Oöverträffad kompatibilitet. Våra verktyg fungerar med 
alla större enheter, affärsappar och operativsystem, från 
datorer till surfplattor och smarttelefoner. Användare 
kopplar helt enkelt bara in och börjar jobba.

Den trådlösa friheten. De flesta verktygen för arbete på 
distans är helt trådlösa så att användarna får flexibiliteten 
och portabiliteten hos tillförlitlig trådlös anslutning, med 
minimalt kabeltrassel.

Smart strömförsörjning. Avancerad strömförsörjning 
innebär att alla våra enheter drivs för att fungera längre. 
Några kan köras i 36 månader utan att man behöver byta 
batterier.

Byggd för att hålla länge. Vår utrustning är designad och 
konstruerad för tung daglig skrivbordsanvändning eller när 
du är på språng, liksom noggrant testad och beprövad i fält, 
och kan hantera fall, spill och andra missöden. 

Ergonomiskt medveten. Kollektionerna för distansarbete 
har ergonomiska möss och tangentbord som är utformade 
för att främja bekvämlighet och naturlig hållning utan att 
offra en pixel av prestanda.
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Nödvändigheter för skrivbordet för kärnflexarbetare som ofta arbetar hemma. Designade så att de kan anslutas 
och arbeta igenom uppgifter lika effektivt hemma som de gör på kontoret. De är huvudsakligen trådlösa och 

omedelbart bekanta och gör därför hög produktivitet och videosamarbete enkelt.

ESSENTIALKOLLEKTIONEN 
 

FÖR FLEXIBLA MEDARBETARE 
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MK540 ADVANCED – 
TRÅDLÖS 
KOMBINATION

C925e – FÖRETAGS
WEBBKAMERA 

ZONE WIRELESS  
PLUS – HEADSET

Designad för att få mer gjort.  
Trådlös plug-and-play-mus och 
normalstort tangentbord – en brett 
distribuerad duo som ger en bekant 
känsla och bekvämlighet för användare 
med hög kapacitet.  
 
10 m trådlös frihet med Unifying™ USB-mottagares 
krypterade anslutning. 

Mus för båda händerna + avancerad avläsning. 

Bekant tangentform, integrerat handledsstöd och 
justerbar lutning på 4° och 8°. 

Kvalitetstestad och spillbeständig för upp till 60 ml 
vätska, utan minskad tangentkapacitet.

En webbkamera som menar allvar.  
Plug-and-play HD-video för en 
förbättrad samarbetsupplevelse ansikte 
mot ansikte från praktiskt taget alla 
stationära datorer.  
 
Full 1080p högupplöst video och 30 bildrutor 
per sekund ger verklighetstrogen klarhet till 
videomöten. 

78 graders diagonal bildvinkel ramar in dig perfekt 
för varje videomöte. 

RightLight™ 2-teknik och autofokus justeras 
intelligent för att ge skarp video även i svagt ljus på 
flera avstånd. 

H.264-kodning frigör datorns bandbredd genom att 
bearbeta video i webbkameran, vilket säkerställer en 
jämn videokvalitet under samtalet.

Utformat för fokus. Bluetooth®-headset 
håller teamen fokuserade i alla miljöer 
med exceptionellt ljud, intuitiva kontroller 
och brusreducering.  

 
Unifying + ljudmottagare ger en tillförlitlig anslutning 
på upp till 10 meter från mus och tangentbord och upp 
till 30 meter från headsetet.  

Brusreducerande mikrofon och aktiv brusreducering 
minskar omgivningsbuller så att team kan höra och bli 
hörda.  

Intuitiva och enkla kontroller, mikrofon, aktiv 
brusreducering (ANC) och trådlös Qi-laddning. 

Ansluter till dator och smarttelefon samtidigt och 
växlar sömlöst mellan dem.
 
Certifierat och kompatibelt med populära 
företagsapplikationer.1

ARBETA HEMIFRÅN – ESSENTIALKOLLEKTIONEN

1 Se logitech.com/sv-se/product/bluetooth-headset-zone-wireless för certifiering och kompatibilitet.

LOGITECHS AFFÄRSPRODUKTER – LÖSNINGAR FÖR ATT ARBETA PÅ DISTANS 36



Premiumprecisionsverktyg utformade för kreatörer, kodare, analytiker och andra avancerade 
distansanvändare. De är designade för snabbhet, noggrannhet och avancerad anpassning och 

håller dina högkvalificerade distansmedarbetare i zonen så att de presterar på topp.

PRECISIONSKOLLEKTIONEN 
 

FÖR AVANCERADE ANVÄNDARE 
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ARBETA HEMIFRÅN – PRECISIONSKOLLEKTIONEN

DEN TRÅDLÖSA 
MOBILA MUSEN  
MX ANYWHERE 2S

MX KEYS – AVANCERAT 
TRÅDLÖST 
TANGENTBORD

BRIO 4K PRO – 
WEBBKAMERA

ZONE WIRELESS  
PLUS – HEADSET

Bärbar och mycket funktionell. 
Kompakt mus designad för 
överlägsen kontroll, avläsning och 
prestanda – vid skrivbordet eller  
när du är på språng.  
 
4 000 DPI Darkfield™-högprecisionsavläsning – 
fungerar överallt, till och med på glas.1 

Laddningsbar utan avbrott och en hel dags 
användning på 3 minuters laddning.2 

Kompatibel med Windows®, macOS, Linux®, iOS, 
iPadOS + para ihop den med upp till 3 bärbara 
datorer, surfplattor, smarttelefoner och växla 
enkelt mellan dem med Easy-Switch™. 

Hypersnabb eller klick-för-klick-precision. 
 
Alternativ normalstor mus finns tillgänglig+

+

Byggt för skapande. Det avancerade 
tangentbordet för flera enheter är 
utformat för att programmerare ska 
kunna koda och skapare ska kunna 
skapa, snabbare och enklare, med 
mer precision, var som helst. 
 
Solitt, stabilt, bekvämt och hålls samman av en 
enda metallplatta. 

Minskat buller med Perfect Stroke-tangenter.  

Koppla ihop med upp till tre enheter på en 
Unifying-mottagare och växla mellan dem – 
fungerar på Windows®, macOS, Linux®, iOS och 
Android™. 

Smart belysning anpassar sig till ljusmiljöer och 
stängs av när tangentbordet inte används. 

Alternativt kompakt tangentbord finns 
tillgängligt

Vår tekniskt mest avancerade 
webbkamera. Högklassig 4K ultra 
high-def-kamera med avancerade 
funktioner levererar professionell 
video i alla miljöer.  
 
Flera upplösningar inkluderar 4K (Ultra HD) 
vid 30 fps, 1080p (Full HD) vid 30 eller 60 fps 
för enastående klarhet, jämnhet och detaljer. 

RightLight™ 3 och HDR (High Dynamic Range) 
får användare att se bra ut i alla ljus. 

Stöder ansiktsigenkänning för avancerad 
säkerhet med Windows Hello™ eller annan 
programvara för ansiktsigenkänning. 

3 bildvinkelsinställningar för perfekt 
bildinramning av video3 och 5 gånger digital 
zoom för en närmare titt.  
 
Certifierad och kompatibel med populära 
företagsapplikationer.4 

Utformat för fokus.  
Bluetooth®-headset håller teamen 
fokuserade i alla miljöer med 
exceptionellt ljud, intuitiva reglage 
och brusreducering.  
 
Unifying + ljudmottagare ger en tillförlitlig 
anslutning på upp till 10 meter från mus 
och tangentbord och upp till 30 meter från 
headsetet.  

Brusreducerande mikrofon och aktiv 
brusreducering minskar omgivningsljud så 
att team kan höra och bli hörda.  

Intuitiva och enkla kontroller, mikrofon som 
vänds upp för ljud av, aktiv brusreducering 
(ANC) och trådlös Qi-laddning. 
 
Ansluter till dator och smarttelefon 
samtidigt och växlar sömlöst mellan dem. 
 
Certifierat och kompatibelt med populära 
företagsapplikationer.5  

1 Minst 4 mm tjocklek på glas
2 Baserat på 8 timmars daglig användning på kontor. Batteritid kan variera beroende på datormiljö och användning.
3 Kräver nedladdning av programvara.

 

4 Se logitech.com/sv-se/product/brio för certifiering och kompatibilitet. 
5 Se logitech.com/sv-se/product/bluetooth-headset-zone-wireless för certifiering och kompatibilitet.
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ARBETA HEMIFRÅN – PRECISIONSKOLLEKTIONEN  

MX MASTER 3 –  
MUS 

K780 – TRÅDLÖST 
TANGENTBORD FÖR 
FLERA ENHETER

Normalstorlek. Prestanda.  
En mus i full storlek med en silhuett som 
är perfekt för större händer. Utformad för 
prestanda var som helst. 
 
Handledskomfort, enkel kontroll och åtkomst till sex 
anpassningsbara reglage för att anpassa arbetsflödet1. 
 
Precis 4 000 DPI Darkfield™-avläsning på alla underlag – 
till och med på glas.2 

Snabbt, tyst elektromagnetiskt MagSpeed™-
rullningshjul som växlar mellan hypersnabbt läge och 
spärrläge.  

Kompatibel med Windows®, macOS, Linux®, iPadOS 
och parkoppla den med upp till 3 bärbara datorer, 
surfplattor, smarttelefoner och växla enkelt mellan 
dem med Easy-Switch™.

Alternativa möss och 
tangentbord 
 
För vissa användare är det 
bättre med en normalstor 
mus eller ett mer kompakt 
tangentbord. Vi rekommenderar 
de här alternativen i 
Precisionskollektionen.

Alla funktioner. Mindre format.  
Ett tangentbord med numerisk 
knappsats – 10 % smalare än MX Keys, 
så eventuellt bättre för personer med 
smalare axelbredd. 
 
Tyst, smidigt skrivande på stora konkava tangenter 
med Logitech PerfectStroke™-tangentsystem.

Kompatibelt med Windows®, macOS, iOS,  
Chrome OS™, Android™, känner automatiskt igen vad 
det är anslutet till och mappar sedan knappar och 
funktioner3. 

Bekvämt siffertangentbord, snabbtangenter, en 
integrerad mobilenhetsdocka. 

24 månaders batteritid4, med automatiskt viloläge, 
på/av-knapp och en batteristatuslampa.

 
1 Kräver Logitech Options-programvara.
2 Minst 4 mm tjocklek på glas.

3 USB-utrustad eller Bluetooth® Smart-förberedda enheter med stöd för externa tangentbord (HID-profil). 
4 Batteritiden är beräknad utifrån två miljoner tangenttryckningar per år i kontorsmiljö. Användarupplevelsen kan variera.
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Ergonomiska enheter för användare som vill ha större komfort och smärtlindring. Kollektionen har 
en mängd olika ergonomiska produkter som främjar naturlig hållning och komfort för användare 

med olika behov – liksom precisionsavlösning och exakt skrivande som bibehåller prestanda.

ERGOMEDVETEN KOLLEKTION 
 

FÖR DE SOM SÖKER SMÄRTLINDRING
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ARBETA HEMIFRÅN – ERGOMEDVETEN KOLLEKTION

ERGO K860 – 
ERGONOMISKT DELAT 
TANGENTBORD

MX VERTICAL – 
AVANCERAD 
ERGONOMISK MUS

K380 MULTIDEVICE – 
BLUETOOTH®
TANGENTBORD

MX ERGO – 
TRÅDLÖS MUS 
MED STYRKULA

Naturligt skrivande med mindre 
belastning. Främjar en mer avslappnad, 
naturlig skrivupplevelse med beprövade 
ergonomiska fördelar så att teamet  
kan fokusera på att arbeta.  
 
En delad, böjd form minskar muskelaktivitet 
med 21 % i den övre trapeziusmuskeln1 och 
det medföljande handledsstödet ger 54 % 
mer handledsstöd och 25 % mindre böjning i 
handleden.1

Designat, utvecklat och testat med kriterier som 
fastställts av ledande ergonomer. 

Optimala svarstangenter för skrivnoggrannhet  
och reducerat buller. 

Spillbeständig och fallsäker upp till 50 cm, testad  
för att utföra 10 miljoner tangenttryckningar.

Bekvämlighet inom räckhåll.  
Tangentbord i litet format som gör 
att användare kan placera musen i 
den lättåtkomliga zonen för bättre 
kroppshållning och större komfort. 
 
Tyst och bekant skrivupplevelse som liknar den 
på en bärbar dator med ett tunt, lätt trådlöst 
tangentbord.

Kompakt tangentbord för flera enheter 
och operativsystem som ger användarna 
flexibilitet att arbeta bekvämt och produktivt 
var som helst på vilken skärm som helst.

Ansluter till alla trådlösa Bluetooth®-enheter 
med stöd för externa tangentbord – Windows®, 
Mac, Chrome OS™, Android™, iOS.

2 års batteritid5 och högkvalitativa och 
pålitliga standarder.6

Testad av användare. Godkänd 
av ergonomer. Precisionsmus 
som är utformad för att minska 
tryck på handleden och minska 
underarmsbelastning för att ge 
teamet mer bekvämlighet.  
 
Naturlig handslagsposition minskar 
muskelaktiviteten med 10 %2 utan minskad 
prestanda. 

Högprecisionssensor på 4 000 DPI leder till 
4 gånger mindre handrörelser.3 

Anpassningsbara knappar, applikationsspecifika 
funktioner4 och justerbar markörhastighet. 

Fallsäker upp till 90 cm och testad för att  
utföra 10 miljoner kvalitetsklick.

Standarden för bekvämlighet och 
precision. En ergonomiskt utformad 
mus med styrkula som ger ett 
bekvämt alternativ till styrplattor 
och möss med en exceptionell 
användarupplevelse.  
 
Minskar spänningar i hand och handled med 
20 %.7 0–20° justerbar vinkel.

Avancerad avläsning med precisionsläge och 
rullningshjul och mittknapp.

Fallsäker upp till 90 cm och testad för att 
utföra 10 miljoner klick.

Praktiskt taget inga avbrott – drivs upp till  
4 månader på full laddning och en hel dag 
efter en minuts laddning.8

1 Jämfört med ett traditionellt Logitech-tangentbord utan handledsstöd.
2 Jämfört med en traditionell icke-vertikal mus.
3 Jämfört med en traditionell mus med en sensor på 1 000 DPI.
4 Kräver Logitech Options-programvara.

5 Tangentbordets batteritid är beräknad utifrån två miljoner tangenttryckningar per år i kontorsmiljö. Kan variera beroende på användning.
6 Baserat på oberoende försäljningsdata från stora marknader i enheter (april 2019–april 2020), endast återförsäljningskanal: CA, CN, FR, DE, 
ID, KR, RU, SE, TW, TR, UK, US. 

7 Jämfört med en vanlig mus.
8 Batteritiden kan variera beroende på datormiljö och användning.
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Slitstarka och lätta enheter för medlemmar i teamet som använder en iPad för att få jobbet gjort  
på språng. Koppla bara ihop ett headset, pennan, presentatören och musen via Bluetooth®  

 och förvandla iPad-enheten till en mobil arbetsstation. 

iPadKOLLEKTIONEN 
 

FÖR MOBILA iPadMEDARBETARE  
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iPad
TANGENTBORDSFODRAL

LOGITECH PEBBLE 
M350 – TRÅDLÖS MUS

ZONE WIRELESS – 
HEADSET

Förvandla iPadenheten till en 
produktivitetsmaskin. En portfölj av 
premiumfodral för tangentbord gör varje 
iPad till en bärbar dator med ett klick så att 
användarna kan arbeta när som helst och var 
som helst. 
 
Ett premiumtangentbord med väl fördelade 
bakgrundsupplysta tangenter och hela raden av iOS-
genvägar skapar en bekväm skrivupplevelse som liknar den 
på en bärbar dator – byggt för snabbt och exakt skrivande. 

Upp till fyra mångsidiga lägen låter användare skriva, visa, 
skissa och läsa. Lätt att få tangentbordet ur vägen för 
visning och skissning. 

Skydden på framsidan, baksidan och hörnen i hållbara 
material skyddar iPad-enheten från stötar, repor och spill – 
byggd för att tåla dagligt slitage. 

Enkel smidig installation och lång batteritid. 

Modern, liten och tyst. Denna bärbara 
mus är en viktig enhet på resan. Optisk 
avläsning med hög precision och det breda 
gummihjulet ger optimal prestanda för 
användare som ständigt är på språng. 
 
Optisk avläsning med hög precision och brett 
rullningshjul i gummi. 

90 %1 lägre klick och ultratyst rullning.  

Dubbel anslutning via trådlös Bluetooth®-teknik eller  
2,4 GHz USB-mottagare som ingår. 

Du har ström i upp till 18 månader på ett enda AA-
batteri.2

ON-THE-GO – iPadKOLLEKTIONEN

1 Ljudnivåjämförelse mellan Logitech Pebble M350 och Logitech M170. Mätt av ett oberoende labb.
2 Batteritiden kan variera beroende på datormiljö och användning.
3 Se logitech.com/sv-se/product/bluetooth-headset-zone-wireless för certifiering och kompatibilitet.

Utformat för fokus. Bluetooth®-headset 
med aktiv brusreducering och exceptionellt 
ljud håller medarbetarna fokuserade – var 
som helst.
 
Brusreducerande mikrofon och aktiv brusreducering 
minskar omgivningsljud och isolerar användarens röst så 
att team kan höra och bli hörda.  

Enkla, intuitiva reglage inkluderar en mikrofon som 
vänds upp för ljud av, aktiv brusreducering (ANC) och 
trådlös Qi-laddning. 
 
Certifierat och kompatibelt med de 
företagsapplikationer som du använder varje dag.3 

Ansluter till datorn och smarttelefonen samtidigt – växla 
enkelt mellan dem. Hantera ljudinställningar med Logi 
Tune-appen. 
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ON-THE-GO – iPadKOLLEKTIONEN

 

1 Endast tillgänglig vid installation av programvara på Mac och PC. Kräver installation av Logitech Presentation-programvara. (Endast kompatibel med Windows® 7 eller senare/macOS X 10.12 eller senare.)

LOGITECH CRAYON – 
DIGITAL PENNA FÖR iPad 

R500 – 
LASERFJÄRRKONTROLL 
FÖR PRESENTATION

Gör mer digitalt. En avancerad digital penna 
erbjuder dynamiska sätt för användare att 
interagera med sin iPad, förenkla uppgifter – 
ta handskrivna anteckningar, underteckna 
dokument, markera PDF-filer. 
 
Med Apple Pencil-teknik, vilket ger användare åtkomst till 
hundratals appar som stöds. 

Pixel-precision, noll fördröjningstid och 
handflateavvisande teknik gör att användare kan skriva 
och rita naturligt utan att missa en detalj. 

Ingen parning krävs – tryck bara på "på"-knappen och 
anslut direkt till iPad och börja jobba. 

Den robusta konstruktionen gör att den överlever fall från 
upp till 120 cm. Unik platt design hindrar den från att 
rulla. 

Smidiga presentationer av professionell 
kvalitet. En enkel, pålitlig och problemfri 
fjärrkontroll som ger användare möjlighet  
att leverera presentationer mer professionellt. 
 
En röd laserpekare gör det enklare att hålla fokus under 
mötena. 

Enkel design med tre knappar gör att alla kan navigera 
i presentationsbilderna utan inlärningskurva.  
Dessutom räcker batteriet i ett och ett halvt år. 

Ansluter direkt via USB-mottagare eller Bluetooth®.  
Plug-and-play på Windows®, macOS och kompatibel  
med alla populära presentationsappar – 
ingen programvara eller drivrutin krävs.

Logitech Presentation-appen låter användare anpassa 
knappfunktioner, övervaka batteritiden och ställa in  
en timer på skärmen.1
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Bärbara avancerade produktivitetsverktyg för medlemmar i teamet som ofta arbetar på distans 
med en bärbar dator. En anpassningsbar mus, avancerad digital pekare och brusreducerande 

headset ger teamen fokus oavsett om de arbetar på kontoret eller från ett hotellrum.

KOLLEKTION FÖR BÄRBAR DATOR 
 

FÖR MOBILA MEDARBETARE MED BÄRBARA DATORER 
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ON-THE-GO – KOLLEKTION FÖR BÄRBARA DATORER

DEN TRÅDLÖSA 
MOBILA MUSEN 
MX ANYWHERE 2S

ZONE WIRELESS – 
HEADSET

PRESENTATÖREN 
SPOTLIGHT

Bärbar och mycket funktionell.  
Den kompakta musen är designad för 
överlägsen bekvämlighet, avläsning och 
prestanda – vid skrivbordet eller när du 
är på språng.  
 
4 000 DPI Darkfield™-högprecisionsavläsning – 
fungerar överallt, till och med på glas.1 

Laddningsbart utan avbrott och en hel dags 
användning på 3 minuters laddning.2 

Kompatibel med Windows®, macOS, Linux®, iOS, 
iPadOS och parkoppla den med upp till 3 bärbara 
datorer, surfplattor, smarttelefoner och växla enkelt 
mellan dem med Easy-Switch™. 

Hypersnabb eller klick-för-klick-precision.

Utformat för fokus. Bluetooth®-headset 
med aktiv brusreducering och enastående 
ljud får medarbetarna att förbli 
fokuserade – överallt. 
 
Brusreducerande mikrofon och aktiv brusreducering 
minskar omgivningsljud och isolerar användarens röst 
så att team kan höra och bli hörda.  

Enkla, intuitiva reglage inkluderar en mikrofon som 
vänds upp för ljud av, aktiv brusreducering (ANC) och 
trådlös Qi-laddning.  

Certifierat och kompatibelt med de 
företagsapplikationer som du använder varje dag.3 

Ansluter till datorn och smarttelefonen samtidigt – 
växla sömlöst mellan dem. Hantera ljudinställningar 
med Logi Tune-appen. 

Alla team, alla skärmar. Ge teamen 
självförtroende att leverera presentationer 
på ett professionellt sätt oavsett var de 
befinner sig med presentationskontroll 
som är bäst i klassen och funktioner som 
fungerar på vilken skärm som helst.  

Markera, förstora eller lokalisera fokusområden med 
en digital laser.4 

Fungerar på vilken digital skärm som helst, skärmar, 
smarttavlor, rum med flera skärmar, och till och 
med under skärmdelning av videosamtal. 

Plug-and-play på Windows® och Mac, anslut via 
USB-mottagare eller Bluetooth® – presentera från 
en värddator som tillåter USB-åtkomst. 

Ladda 1 minut för 3 timmars presentation, ladda  
60 minuter för upp till 3 månaders användning.5

1 Minst 4 mm tjocklek på glas.
2 Baserat på 8 timmars daglig användning på kontor. Batteritid kan variera beroende på datormiljö och användning.
3 Se logitech.com/sv-se/product/bluetooth-headset-zone-wireless för certifiering och kompatibilitet.

4 Aktiverad via Logitech Presentation-app.
5 Kan variera beroende på användning.
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Smala och bärbara verktyg för medlemmar i teamet som gillar att ta sig an arbete på sina smarttelefoner 
medan de är på språng. Ett ultratunt, ultralätt trådlöst fristående tangentbord och brusreducerande 

headset förvandlar vilken smarttelefon som helst till en multitasking-maskin. 

SMARTTELEFONKOLLEKTIONEN 
 

FÖR MOBILA MEDARBETARE MED SMARTTELEFONER
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ON-THE-GO – SMARTTELEFONKOLLEKTION

LOGITECH  
KEYSTOGO

ZONE WIRELESS – 
HEADSET

Jobbet blir gjort på vilken smarttelefon 
som helst, var som helst. Detta bärbara, 
ultratunna, trådlösa Bluetooth®-
tangentbord förvandlar användarens 
smarttelefon till en arbetsstation – så att 
teamet kan arbeta var som helst.  
 
Med en tjocklek på ¼ tum, 9,5 tum långt och flexibelt 
kan användarna enkelt skjuta in det i väskor, 
ryggsäckar och till och med mellan boksidor. 

Släta, slitstarka höljestätningar i tangenterna gör dem 
spill- och smutsskyddade och skyddar tangentbordet 
från stötar och repor. 

Laddningsbart batteri ger 3 månaders1 skrivande utan 
laddning – plus att batteriindikatorlampan indikerar för 
användarna när det börjar ta slut (USB-sladd ingår).  

Monterbart stativ håller användarens iOS- eller 
Android™-smarttelefon i upprätt, lättläst läge och 
förvandlar den till en arbetsstation med ett klick.

Utformat för fokus. Bluetooth®-headset 
med aktiv brusreducering och enastående 
ljud får medarbetarna att förbli 
fokuserade – överallt. 
 
Brusreducerande mikrofon och aktiv brusreducering 
minskar omgivningsljud och isolerar användarens röst 
så att team kan höra och bli hörda.  

Enkla, intuitiva reglage inkluderar en mikrofon som 
vänds upp för ljud av, aktiv brusreducering (ANC) och 
trådlös Qi-laddning.  

Certifierat och kompatibelt med de 
företagsapplikationer som du använder varje dag.2  

 
Ansluter till datorn och smarttelefonen samtidigt – 
växla enkelt mellan dem. Hantera ljudinställningar 
med Logi Tune-appen.

 
1 Baserat på två timmars daglig användning.
2 Se logitech.com/sv-se/product/bluetooth-headset-zone-wireless för certifiering och kompatibilitet.
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VERKTYG FÖR 
ATT KÄNNA SIG 
BÄTTRE – FÖR 
FRAMGÅNGSRIKARE 
TEAM

Digitala medarbetare lägger mer tid än någonsin på repetitiva 
uppgifter som kan öka muskelspänningar, orsaka skador 
och påverka den totala produktiviteten negativt. Med större 
medvetenhet om digitalt välbefinnande efterfrågar fler användare 
ergonomiska verktyg som hjälper till att lindra obehag.

Vår Ergo-produktserie går ännu längre. Den är designad med 
kriterier som fastställts av ledande ergonomer och har testats i 
vårt dedikerade Ergo Lab. Det är vetenskapligt bevisat att den 
minskar den huvudsakliga muskelaktiviteten och förbättrar 
den allmänna hållningen och komforten. Och allt utan att 
kompromissa med en pixel av prestanda.

Segrar i prestanda och digitalt välbefinnande 
innebär en vinst för alla.
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Prestandaergonomi
Naturlig ergonomisk hållning. Ergo-serien placerar 
händer, handleder och underarmar i en mer naturlig 
hållning, vilket kan hjälpa överkroppen att slappna av och 
lindrar obehag.

Bevisat minskad muskelaktivitet. Mer naturlig hållning 
leder till en kvantifierbar minskning av muskelaktivitet. 
Användarna kan arbeta produktivt samtidigt som de 
lägger mindre belastning på viktiga muskler.

Ett vetenskapligt förhållningssätt. Med hjälp av 
vårt dedikerade Ergo-laboratorium gör vi prototyper, 
testar och itererar från otaliga designmöjligheter – 
vilket resulterar i vetenskapligt beprövade, optimala 
ergonomiska former. 

Ökad bekvämlighet. Beprövad prestanda. Produkterna 
i vår Ergo-serie är beprövade för enkel användning 
av användare utan förlust av skrivhastighet eller 
peknoggrannhet. 

Ergonomiska användare tittar aldrig bakåt. 9 av 10 
av dem som börjar använda ergonomiska möss och 
tangentbord går aldrig tillbaka till vanliga enheter.1

 

1 Logitechs skyddade kvalitativa forskning för beslutsunderlag och slutanvändare 2019.
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ERGO K860 – 
ERGONOMISKT DELAT 
TANGENTBORD
Naturligt skrivande med mindre belastning. 
Främjar en mer avslappnad, naturlig 
skrivupplevelse med beprövade ergonomiska 
fördelar så att teamet kan fokusera på att 
arbeta.  
 
En delad, böjd form minskar muskelaktivitet med 21 % i den 
övre trapeziusmuskeln1 och det medföljande handledsstödet ger 
54 % mer handledsstöd och 25 % mindre böjning i handleden.1 

Designat, utvecklat och testat med kriterier som fastställts av 
ledande ergonomer. 

Optimala svarstangenter för skrivnoggrannhet och reducerat 
buller. 

Spillbeständig och fallsäker upp till 50 cm, testad för att utföra 
10 miljoner tangenttryckningar.

MX VERTICAL – 
AVANCERAD 
ERGONOMISK MUS

Testad av användare. Godkänd av 
ergonomer. Precisionsmus som är utformad 
för att minska tryck på handleden och minska 
underarmsbelastning för att ge teamet mer 
bekvämlighet.  
 
Naturlig handslagsposition minskar muskelaktiviteten med 
10 %2 utan minskad prestanda. 

Högprecisionssensor på 4 000 DPI leder till 4 gånger mindre 
handrörelser.3

 
Anpassningsbara knappar, applikationsspecifika funktioner4 
och justerbar markörhastighet. 
 
Fallsäker upp till 90 cm och testad för att utföra 10 miljoner 
kvalitetsklick.

PRODUKTER FÖR ATT ARBETA HÄLSOSAMMARE

1 Jämfört med ett traditionellt Logitech-tangentbord utan handledsstöd.
2 Jämfört med en traditionell icke-vertikal mus.

3 Jämfört med en traditionell mus med en sensor på 1 000 DPI.
4 Kräver Logitech Options-programvara.
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K380 MULTIDEVICE – 
BLUETOOTH®
TANGENTBORD

Bekvämlighet inom räckhåll.  
Tangentbord i litet format som gör att 
användare kan placera musen i den 
lättåtkomliga zonen för större komfort. 

Extra litet format placerar musen i den lättåtkomliga zonen 
och håller axlarna i en mer naturlig position. 

Tyst och bekant skrivupplevelse som liknar den på en bärbar 
dator med ett tunt, lätt trådlöst tangentbord. 

Ansluter via Bluetooth® till enheter som kör Windows®, 
Mac, Chrome OS™, Android™, iOS med stöd för externa 
tangentbord – flexibilitet att arbeta bekvämt och produktivt 
var som helst på vilken skärm som helst. 

2 års batteritid3 och högkvalitativa och pålitliga 
standarder.4

PRODUKTER FÖR ATT ARBETA HÄLSOSAMMARE

1 Jämfört med en vanlig mus.
2 Batteritiden kan variera beroende på datormiljö och användning.
3 Tangentbordets batteritid är beräknad utifrån två miljoner tangenttryckningar per år i kontorsmiljö. Kan variera beroende på användning.

MX ERGO –  
TRÅDLÖS MUS 
MED STYRKULA 

Standarden för komfort och precision. 
En ergonomiskt utformad mus med styrkula 
som ger en exceptionell användarupplevelse – 
ett bekvämt alternativ till styrplattor och möss.  
 
Minskar spänningar i hand och handled med 20 %.1 Justerbar 
vinkel 0–20°. 

Avancerad avläsning med precisionsläge och rullningshjul och 
mittknapp. 

Fallsäker upp till 90 cm och testad för att utföra 10 miljoner 
klick. 

Praktiskt taget inga avbrott – drivs upp till 4 månader på full 
laddning och en hel dag efter en minuts laddning.2

4 Baserat på oberoende försäljningsdata från stora marknader i enheter (april 2019–april 2020), 
endast återförsäljningskanal: CA, CN, FR, DE, ID, KR, RU, SE, TW, TR, UK, US.
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LOGITECHS AFFÄRSPRODUKTER – KONTAKT

Att utforma distansarbetsplatsen och själva kontoret på ett 
sätt som gynnar både människor och prestanda kan vara 
en långdragen process, och varenda liten seger spelar roll – 
oavsett om det är den perfekta kollektionen för en högre 
tjänsteman som är ute och reser eller optik som förändrar 
allt för det viktigaste mötesrummet. 

Varje stor vinst börjar med en liten seger – och Logitech gör 
det enklare att skapa en framgångsrik arbetsplats genom 
specialbyggda lösningar som är utformade för att möta 
behoven på en ständigt föränderlig arbetsplats. 

Gå till logitech.com/business för att se de senaste 
kollektionerna för en framgångsrik arbetsplats

SAMARBETA MED 
LOGITECH OCH 
SKAPA EN ÄNNU 
MER FRAMGÅNGSRIK 
ARBETSPLATS
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