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Växla mellan tre 
enheter med ett 
headset

Yrkespersoner som jobbar på kontoret, hemma eller på 
språng behöver ofta växla mellan olika ljudkanaler på sin 
bärbara dator, telefon eller andra enheter. Oavsett om det är 
att svara på ett videosamtal, ringa ett telefonsamtal eller 
lyssna på musik kan det vara invecklat och tidsödande att 
växla mellan olika enheter.

Kensingtons 3-i-1 Pro Audi Headset Switch gör att 
yrkespersoner kan använda ett enda kabelanslutet eller 
trådlöst headset för tre olika ljudkällor. Användare kan 
växla smidigt mellan sin bärbara dator, telefon och 
surfplatta och därmed öka produktiviteten.

3-i-1 Pro Audi Headset Switch är kompatibel med 
plattformar som Microsoft Teams, Google Meet, Zoom och 
WebEx. Den har smidiga tryckknappar för att växla enhet, 
ändra volym och tysta ljudet för att leverera en 
professionell ljudupplevelse.

Egenskaper inkluderar:

• Universal enhetskompatibilitet (Windows/macOS)

• Stöd för en professionell skrivbordskonfiguration

• Smart teknik

• Enkel och precis ljudomkoppling

• Volymkontroller och ljud av

• USB-driven
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Enkel och precis ljudomkoppling

Särskilda kanalknappar och LED-
lampor ger visuell bekräftelse av 
aktiva anslutningar.

USB-driven

Inget eluttag krävs och en 
anslutningskabel medföljer.

Volymkontroller och ljud av

Nå och se knapparna enkelt.

Universal enhetskompatibilitet

Använd ditt favoritheadset 
(kabelanslutet eller trådlöst) på 
olika enheter och operativsystem 
(Windows/macOS).

Stöd för en professionell 
skrivbordskonfiguration

Anslut till möten och byt till musik 
utan att byta headset – det ökar din 
produktivitet och ger ett prydligare 
skrivbord.

Smart teknik

Växlar enkelt mellan ljudkällor 
och ansluter automatiskt till 
en kabelansluten enhet och två 
parkopplade enheter.



Tekniska  
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Kanal 1: USB-C-ingång och 
USB-C-ström (5 V/0,9 A)

Supportsida  
QR-kod

Kanal 2 och 3: Bluetooth-enheter
*Parkopplingsknapp för Bluetooth-enheter

Kanal 1: Kabelansluten enhet 
(USB-A eller USB-C) 

*USB-strömkälla

Headsetknapp
Kabelansluten (grön) 

Bluetooth (blå) 
*Parkopplingsknapp för

Bluetooth-headset

Portar för kabelanslutet headset 
3,5 mm-uttag | USB-C-port

Ljud av-knapp
Röd = Ljud av 
Ingen LED = Ljud på

Volym- 
kontroller
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Systemkrav

Operativsystem som stöds Windows 10 eller senare, macOS 11 eller senare

Plug and Play Ingen programvaruinstallation krävs

Ljudkälla

Kanal 1  1 x USB-C (Notebook, PC, MacBook osv.)  
förser även ljudomkopplaren med ström

Kanal 2 och 3 2 x Bluetooth (PC, telefoner, surfplattor osv.)

* Minns tidigare parkopplade enheter. Varje kanal kan dock endast anslutas till en Bluetooth-enhet åt gången.

Ljudanslutningar

Ljudanslutningar 3,5 mm, USB-C, USB-A eller Bluetooth

Ljudkanaler som stöds Stereo LR

Materialspecifikationer

Hölje PC+ABS med textur

Produktens färg Pantone Black C

Produktens mått

Enhetens mått 83 x 53 x 27 mm (3,26 x 2,1 x 1,1 tum)

Enhetens vikt 85 g (0,19 lbs)

Förpackningens mått

Typ av förpackning  Kartong för detaljhandel

Förpackningens mått (enhet) 130 x 42 x 113 mm (5,1 x 0,9 x 4,4 tum)

Förpackningens vikt (enhet) 225 g (0,50 lbs)

Förpackningens innehåll  3-i-1 Pro Audi Headset Switch, USB-C (hane) 
till USB-A (hane)-kabel (2 m, 6,5 tum), USB-C 
(hane) till USB-A (hona)-adapter, 
välkomstblad, snabbinstallationsguide, 
garantikort, överensstämmelseblad

Ytterförpackning 5 st.

Förpackningens mått (huvudkartong) 220 x 132 x 135 mm (8,7 x 5,2 x 5,1 tum)

Samtliga specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Vissa produkter är inte tillgängliga på alla marknader. Namn och design för Kensington och 

ACCO är registrerade varumärken som tillhör ACCO-varumärket. Kensington The Professional’s Choice är ett varumärke som tillhör ACCO-varumärket. Alla andra 

registrerade och oregistrerade varumärken tillhör sina respektive ägare. Thunderbolt och Thunderbolt-logon är varumärken som tillhör Intel Corporation i USA 
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Effekt och miljöförhållanden

Klassificering av nätadapter 5 V/900 mA 
* USB-C till USB-A-kabeln ansluts till den bakre USB-C-porten, vilket förser ljudomkopplaren med både ljud 
och ström.

Arbetstemperatur 0 till 50 °C (32 till 122 °F)

Förvaringstemperatur -18 till 60 °C (-0,4 till 140 °F)

Relativ luftfuktighet 20 till 80 % icke-kondenserande

Ursprungsland, föreskrifter och garanti

Ursprungsland Kina

Certifiering och överensstämmelse  FCC, IC, CE, UKCA, RCM, MIC, VCCI, BQB, RoHS, REACH,  
ACCO RSL

Garanti 2 års begränsad – globalt

Samtliga specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Vissa produkter är inte tillgängliga på alla marknader. Namn och design för Kensington och 
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