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Logitechs skyddade kvalitativa forskning för beslutsunderlag och slutanvändare 2019

Ergonomi för bättre resultat

 
 

VERKTYG FÖR ATT KÄNNA
SIG BÄTTRE – 
FÖR FRAMGÅNGSRIKARE TEAM
Digitala arbetare 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 
välbe�nnande efterfrågar �er 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 välbe�nnande  
innebär en vinst för alla.

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 kvanti�erbar 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 komfort. 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
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ERGO K860 – ERGONOMISKT
DELAT TANGENTBORD

MX ERGO 
TRÅDLÖS TRACKBALL 

Naturligt skrivande med mindre belastning.  
Främjar en mer avslappnad, naturlig skrivupplevelse med 
beprövade ergonomiska fördelar så att teamet kan fokusera på 
att arbeta.  

Testad av användare. Godkänd av ergonomer. 
Precisionsmus som är utformad för att minska tryck på 
handleden och minska underarmsbelastning så att 
medarbetarna kan fokusera på arbetet.  

Standarden för komfort och precision.  
En ergonomiskt utformad mus med styrkula som ger en 
exceptionell användarupplevelse – ett bekvämt alternativ till 
styrplattor och möss. 

K380 MULTI-DEVICE – 
BLUETOOTH®-
TANGENTBORD 

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

MX VERTICAL – 
AVANCERAD 
ERGONOMISK MUS

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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