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Den moderna arbetsplatsen kräver verktyg som gör 
att teamen kan prestera bättre än någonsin 
tidigare. Men vartefter skrivbord fylls med �er 
skärmar och enheter som alla kör olika plattformar 
kan anslutningar och optimering av arbetsytan bli 
riktigt bekymmersamt.

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-
programvaran erbjuder innovativa funktioner som 
kontroll av �era enheter och applikationer som tar 
produktiviteten till en helt ny nivå.

Att kunna accelerera teamets produktivitet. 
Det innebär en stor vinst för arbetsplatsen.

SMARTARE VERKTYG 
BÄTTRE PRESTANDA

Programvarustyrda 
intelligenta tillbehör

Minska röran. Förbättra estetiken. Med den trådlösa 
Logitech-tekniken kan användare trådlöst ansluta alla enheter 
via en enda 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 arbeta enkelt på �era datorer och 
skärmar, oavsett operativsystem.

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

Förbättra arbets�ödet i Microsoft, Adobe med mera. Logitech 
Options™-programvaran har avancerade förval som optimerar 
våra enheter för appspeci�k prestanda. Användare kan 
anpassa knappar, skapa kraftfulla genvägar med mera. Öppna 
bara en app. Sedan kon�gureras varje enhet automatiskt.
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PRODUKTIVITETS-
KOLLEKTION

Zone Wireless – headset

FÖR KÄRNKUNSKAPSMEDARBETARE

EXECUTIVE-
KOLLEKTIONEN
FÖR HÖGRE TJÄNSTEMÄN

Brio 4K Pro – webbkamera

Presentatören Spotlight

PRESTANDA-
KOLLEKTIONEN
FÖR AVANCERADE ANVÄNDARE

MX Master 3 – mus

Brio 4K Pro – webbkamera Zone Wireless Plus – 
headset

Zone Wireless Plus – headset

Solida och pålitliga produktivitetsenheter för team som river av 
uppgifter på fasta arbetsplatser. Få smidig anslutning och 
universell kompatibilitet för mus, tangentbord, webbkamera och 
headset. 

MK540 Advanced – 
trådlös kombination

C930e – 
företagswebbkamera 

Avancerade prestandaenheter för kreatörer, kodare, analytiker 
och andra avancerade användare. Var och en av produkterna 
blir ännu bättre med programvaran Logitech Options™ som tar 
appspeci�k produktivitet till nya nivåer – och Logitech Flow™ 
som möjliggör intuitiv kontroll av �era enheter och �ldelning.

MX Keys – avancerat 
trådlöst tangentbord

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.

Den trådlösa mobila 
musen MX Anywhere 2S

MX Keys – avancerat 
trådlöst tangentbord

SAMARBETA MED LOGITECH OCH SKAPA EN ÄNNU MER FRAMGÅNGSRIK ARBETSPLATS
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 de 
ständigt föränderliga arbetsplatsbehoven.
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