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Produkt-

blad

Hör och tala 
med total 
klarhet.

De USB-anslutna Hi-Fi-hörlurarna med mikrofon och volymreglage har ett stereoljud 
av hög kvalitet, brett dynamiskt omfång och djup bas tack vare 40 mm woofers. 
Ytterligare funktioner omfattar en justerbar, vadderad huvudbygel, plyschörondynor 
inslagna i mjukt konstläder som ger bekväm användning i flera timmar, en 
brusdämpande mikrofon, enkelt justerbart volymreglage och kontroller för ljudlös 
användning, robust design med en 1,8 m lång USB-kabel för flexibla rörelser, en 
avgränsare för säkert lyssnande som bidrar till att skydda öronen mot för hög volym, 
kompatibilitet med flera enheter (Windows, Mac, Chromebook) och ett års garanti.

• Exceptionellt stereoljud

• Universell komfort

• Robust design

• 1,8 m USB-kabel

• Brusdämpande mikrofon

• Enkelt justerbart volymreglage med knapp för att göra mikrofonen ljudlös

• Gräns för säkert lyssnande

• Kompatibel med flera enheter

• Ett års garanti
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1 år
begränsad garanti

Gräns för säkert lyssnande
Gränsen för säkert lyssnande sätter 
den maximala uteffekten till 94 dB för 
att skydda öronen mot nedsatt hörsel 
med anknytning till för höga volymer. 

Kompatibel med flera enheter
Fungerar med enheter som har 
Windows, Mac och Chromebook 
installarade.

Ett års garanti
Lita på att Kensington skyddar dig.

94 dB
Gräns

Exceptionellt ljud
40 mm woofers med djup bas och 
brett dynamiskt omfång ger en otrolig 
ljudupplevelse.

Enastående komfort och robust design
Bekvämlighet som är bäst i sin klass 
utformad för att passa alla åldrar. Den 
justerbara huvudbygeln är vadderad, 
och skumdynorna för öronen är 
inlindade i ett mjukt konstläderskydd 
så att de kan användas bekvämt i flera 
timmar. Den flexibla mikrofonarmen 
kan roteras upp till 270° Tåliga 
material, inklusive en 1,8 m lång USB-
kabel så att användaren kan röra sig 
fritt gör det här headsetet utmärkt 
för utbildningsmiljöer, callcenters, 
yrkesverksamma och gamers.

Brusdämpande mikrofon 
med volymreglage och 
ljudavstängningsknapp 
Den brusdämpande mikrofonen 
använder passiv resistansteknik för att 
filtrera bort ljud i omgivningen, vilket 
ger optimal taltydlighet. Justera enkelt 
volymen och stäng av mikrofonens 
ljud med lättåtkomliga reglage som är 
inbyggda i USB-kabeln.



Ljudspecifikationer

Woofer-enhet 40 mm mylar-högtalare

Högtalarimpedans 32 OHM ± 15 %

Märkeffekt 10 mW

Maximal ineffekt 120 mW

Hörlurarnas känslighet 97 ±5 dB (ineffekt = 1 mW vid 1 KHz)

Headsetets frekvensrespons 20 Hz–20 kHz

Mikrofonens känslighet -42 ±5 dB vid 1 kHz (0 dB=1 V/Pa)

Mikrofonström  0,5 mA maximalt

Produktens specifikationer

Enhetens mått  Bredd: 150 mm (5,9 tum) 
Längd: 185 mm (7,28 tum) 
Höjd: 70 mm (2,76 tum)

Inbyggd reglageenhet  Volymjustering, ljud på/av 
roterbar 270° mikrofon

Enhetens vikt 0,17 kg (0,37 lbs)

USB-kabellängd 1,8 m (6 tum)

Färg och material   Svart / ABS-hölje, TPE-kabel, stålhuvudband  
(SUS304), huvudbandsdyna: PU+vaddering

Förpackningens mått

Typ av förpackning Storpack

Förpackningens mått  Bredd: 235 mm (9.25 tum) 
Längd: 335 mm (13,19 tum) 
Höjd: 75 mm (2,95 tum)

Förpackningens vikt  0,171 kg (0,38 lbs)

Ytterförpackning  40 st

Förpackningens innehåll 1 st hörlurar, 1 st garantiperiod,   
 1 st efterlevnadsblad

Miljö

Förvaringstemperatur: -20 °C till 60 °C (-4 till 140 °F)

Arbetstemperatur  -10 °C till 50 °C (14 till 122 °F)

Relativ luftfuktighet  Upp till 80 % icke-kondenserande

Ursprungsland, föreskrifter och garanti

Ursprungsland Kina

Certifiering och överensstämmelse  FCC, IC, CE, UKCA, RCM, VCCI, EN 50332-2, 
EU REACH, RoHS/WEEE, CA Prop 65, ACCO RSL.

Garanti  1 års global garanti

USB-anslutna Hi-Fi-hörlurar med mikrofon och volymreglage 
Artikelnummer: K33065WW | UPC-kod: 085896330653

Tekniska  
specifikationer

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 

och/eller andra länder. © 2021 Kensington Computer Products Group, en del av ACCO Brands. Med ensamrätt. CBT35213SE

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA: contact@kensington.com 


