
Genom direkt samarbete med marknadsledande 
tillverkare ger ITPRODEALS dig ett brett utbud av

IT till konkurrenskraftigt pris - oavsett om det
gäller ditt företag eller dig som privatperson.
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Alla priser i detta magasin är exklusive frakt om inget annat anges. Vi reserverar oss mot tryckfel, utsålda varor samt ändringar i teknisk data. 



Logitech

M545  
Wireless Mouse

Alla priser i detta magasin är exklusive frakt om inget annat anges. Vi reserverar oss mot tryckfel, utsålda varor samt ändringar i teknisk data. 

Behändig
Känn dig bekväm var du än  
befinner dig. M545 är lätt att ta 
med och perfekt för alla som  
föredrar en mindre mus. 
Fingertoppsvänliga och mjuka 
gummigrepp som gör   
det bekvämt för handen
18 månaders batteritid
Med på/av-reglage, smart 
viloläge och batteriindikator  
kan du glömma att den här 
musen körs på batterier. 

Tumknappar för bakåt/framåt
Bläddra snabbt genom doku-
ment och favoritwebbplatser 
med knappar som är perfekt 
placerade under tummen. 
Minsta mottagare någonsin 
Vår lättanslutna picomottagare 
är endast 3 mm lång och för-
svinner nästan i datorns USB-
port. Dessutom kan du lägga till 
upp till sex Unifying-enheter.

Logitech

Wireless
Keyboard K270

Logitech Unifying-mottagare
Fäst den lilla trådlösa mottagaren i den bärbara datorn, 
och låt den sitta kvar när du är på resande fot så att du 
enkelt kan ansluta tangentbord.
Avancerad trådlös 2,4 GHz-teknik
Den trådlösa anslutningen är i princip helt fri från fördröj-
ningar, avbrott och störningar samt har en räckvidd på 
upp till 10 meter. Arbeta var du vill – soffhörnan nästa?
24 månaders batteritid
Batterierna i tangentbordet håller i upp till 24 månader 
innan du behöver byta ut dem. Det automatiska viloläget 
hjälper dig att spara energi.
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Logitech

Rally
Mounting Kit

Alla priser i detta magasin är exklusive frakt om inget annat anges. Vi reserverar oss mot tryckfel, utsålda varor samt ändringar i teknisk data. 

Kamerafästet ger flexibilitet att montera kameran på 
en vägg direkt ovanför eller under skärmen för ett 
naturlig synfält och ögonkontakt med fjärranslutna 
deltagare. För större mötesplatser kan fästet inver-
teras för att placera kameran nära taket för en mer 
vidsträckt vy. En stativskruv och ett trepunktsstift-
system ger stabilitet och hjälper till att hålla kameran 
stadig när objektivet är i rörelse.

Logitech

Rally Webcam

Logitech

Rally Webcam

Logitech Rally levererar video i studiokvalitet, oöverträffad 
röstklarhet och RightSense-automatisering för bättre möten 
med videokonferensprogram som fungerar med USB-enheter, 
inklusive Google Hangouts Meet, Microsoft Skype® for
Business, Microsoft Teams och Zoom. 

Med sin förstklassiga design och ett Ultra-HD-bildsystem 
utgör Rally Kamera topprodukten bland fristående video- 
kameror från Logitech. Fullpackad med avancerad optik  
och banbrytande teknik ger Rally Kamera topprestanda i  
yrkesrelaterade mötesrum av alla former och storlekar.  
Med viskande tyst mekanisk panorering / lutning / zoom, 
rakbladsvass 15X HD-zoom, ett brett 90° synfält och kraft-
full 4K-sensor, återger Rally Kamera varje person i rummet 
med verkligt fenomenal videokvalitet.

TILLBEHÖR

 G Rally-kamera 
 G Rally-skärmhubb 
 G  Rally-bordshubb 
 G  Rally-högtalare (x1) 
 G  Rally-mikrofonenhet (x1) 
 G  Fjärrkontroll 
 G  USB typ C till USB typ C 
 G  USB typ A till USB typ B 
 G  CAT6A Ethernet-kabel 
 G HDMI typ A (x2) 
 G A/C-kablar (x2) 
 G Strömförsörjning (x2) 

 G RightSense™ teknik automatiserar 
en bättre användarupplevelse

 G Avancerad optik ramar in varje  
deltagare med fantastisk tydlighet

 G Elegant industriell design för  
professionella mötesrum
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