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De hele dag 
ergonomisch 
comfort met 
de hoogste 
productiviteit.

Voor professionals die de hele dag aan het bellen zijn, levert 

Kensington's universele plug & play H2000 USB-C-headset een 

meeslepende en gefocuste ervaring. De geluidstechnologie is 

exceptioneel en een ergonomisch over-ear ontwerp zorgt voor de 

hoogste productiviteit. 

De H2000 maakt onderdeel uit van het Kensington-ecosysteem 

voor professionele videovergaderingen, welke een complete ervaring 

biedt zodat u productiever kan zijn.

Producteigenschappen:

• Werkt met Microsoft Teams, Zoom, Windows, macOS,  

Chrome OS en meer

• Ergonomisch over-ear ontwerp en draaiende oorkussens

• Draaiende microfoon (tot 270°)

• Technologie voor passieve ruisonderdrukking (PNC)

• Microfoons met ruisonderdrukking van omgevingsgeluid (ENC)

• Snelle toegang tot knoppen voor volume, afspelen/pauzeren, 

dempen en bezet

• Geïntegreerde 'bezet'-lampjes



Product-
blad

H2000 USB-C Over-Ear Headset 
Artikelnummer: K83451WW | UPC-code: 0 85896 83451 9

Pro in-line bediening met LED-indicatoren

Met de snelle toegang tot de knoppen voor volume, 

afspelen/pauzeren, dempen en het geïntegreerde 

'bezet'-lampje kunt u productiever werken. LED-

lampjes bieden geruststellende visuele bevestiging van 

uw status zodat u gefocust kunt blijven.

Zichtbare 'bezet'-lampjes

De led-indicatoren zijn zichtbaar vanaf beide kanten van de 

oorkussens en worden rood als uw microfoon is geactiveerd 

of als u 'bezet' inschakelt met uw in-line bediening. Zo kunt u 

onderbrekingen van collega's minimaliseren en tegelijkertijd uw 

productiviteit maximaliseren.

De hele dag ergonomisch comfort

Over-ear ontwerp met oorkussens van memory 

foam met verkoelende gels die zijn gemaakt van 

luchtdoorlatend materiaal dat warmte overdraagt, 

een verstelbare hoofdband van kunstleer, een 

draaiende microfoon (tot 270°) die aan de linker- 

of rechterkant kan worden gebruikt en draaiende 

scharnieren waarmee u de oorkussens tot 90° kunt 

draaien voor een comfortabele en goede pasvorm.

Professionele ruisonderdrukking en productiviteits- en 

veiligheidsfuncties

Met de technologie voor passieve geluidsonderdrukking (PNC) kunt 

u gefocust blijven door omgevingsgeluid te dempen. De handige 

'draaien om te dempen' boom-microfoon ondersteunt snelle 

geluidsdemping. Ingebouwde gehoorbescherming beschermt uw 

oren tegen geluiden boven 100dBA.

Plug & play

Werkt met populaire toepassingen voor 

gesprekken (Microsoft Teams, Zoom en meer) en 

besturingssystemen (Windows, macOS en Chrome 

OS). Zo kunt u meteen verbinden en gefocust en 

productief blijven.
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USB-C-kabel van 1,8 m (6') en reistas

Een 1,8 m (6') lange USB-C-kabel van gevlochten nylon 

(met inbegrepen USB-C- naar USB-A-dongle) die niet 

in de knoop raakt biedt de betrouwbaarheid van een 

bedrade verbinding en de vrijheid om te staan en te 

strekken tijdens lange gesprekken. Neem je headset 

eenvoudig mee in de flanellen reistas.

Exceptionele geluidstechnologie

Microfoons met verbeterde ruisonderdrukking van 

omgevingsgeluid (ENC) dempen tot 90% van afleidende 

geluiden, zoals tikken op het toetsenbord, zodat anderen 

uw stem goed kunnen horen. Sidetone bevestigt dat u 

wordt gehoord met geluidsbegeleiding om uw gedempte 

status te bevestigen. Dynamische drivers van neodymium 

(40 mm) bieden een exceptionele audio-ervaring met 

breedbandondersteuning voor gesprekken en muziek.

H2000 USB-C Over-Ear Headset 
Artikelnummer: K83451WW | UPC-code: 0 85896 83451 9



Technische  
Specificaties

Audiospecificaties

Luidsprekergrootte Ø 40 mm 

Luidsprekerimpedantie 32 Ω ± 15%

Luidsprekergevoeligheid 110 ± 3 dB (ingangsvermogen = 1 mW bij 1 kHz)

Opgegeven ingangsvermogen 20 mW

Maximaal ingangsvermogen 30 mW

Luidsprekerbandbreedte (muziekmodus) 20 Hz - 20 kHz

Luidsprekerbandbreedte (spreekmodus) 50 Hz - 7000 kHz

Geluidslimiet 100dBA

Microfoontype  Hoofdmicrofoon: eenrichtingsmicrofoon;  
2e microfoon: omnidirectionele microfoon

Gevoeligheid 1ste microfoon -41 ± 3 dB bij 1 kHz (0 dB = 1 V/Pa)

Frequentiebereik 1ste microfoon 100 - 10 kHz

Stroom 1ste microfoon 0,5 µA max.

Gevoeligheid 2e microfoon -44 ± 3 dB bij 1 kHz (0 dB = 1 V/Pa)

Frequentiebereik 2e microfoon 100 - 10 kHz

Stroom 2e microfoon 0,5 µA max.

Ruisonderdrukking van omgevingsgeluid  Dempt 90% van het omgevingsgeluid en vermindert 
het omgevingsgeluid met meer dan 35 dB.

Productspecificaties

Afmetingen eenheid 170 x 191 x 33 mm (6,7 x 7,5 x 1,3")

Inline bedieningseenheid  Volumeaanpassing, dempen/dempen opheffen, 
'bezet'-lampje afspelen/onderbreken,  
sidetone aan/uit 

Vorm headset Over-ear hoofdtelefoon

Draaibare microfoon 270° met 'draaien om te dempen' functie

'Bezet'-lampje  Geïntegreerde (rood brandende) lampjes op de 
hoofdkussens worden automatisch geactiveerd als u 
in gesprek bent.  

Handmatige activatie wordt ook ondersteund:  
1) Druk eenmaal (brandt rood) 
2) Druk en houdt twee seconden ingedrukt (knippert 
rood)  
3) Druk nogmaals (uit)

Gewicht product 0,19 kg (0,42 lbs)

Lengte USB-kabel 1,8 m (6')

Lengte USB-snoer Besturingskabel: 0,9 m (3') / headsetkabel 0,9 m (3')

Kleur en materiaal  Zwart/ABS behuizing 
Nylon gevlochten kabel 
Inline bedieningseenheid PC, TPU, ABS 
Hoofdbandkussen: PU, schuim
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Afmetingen verpakking

Type verpakking Brown box met retailhoes

Afmetingen verpakking (eenheid) 210 x 182 x 85 mm (8,27 x 7,17 x 3,35") 

Gewicht verpakking (eenheid) 281 gr (0,62 lbs)

Masterverpakking 5 stuks

Inhoud verpakking  Hoofdtelefoon, USB-A- naar USB-C-dongle, 
welkomstbijsluiter, korte instructiehandleiding, 
compliance fiche

Voeding en gebruiksomgeving

Opslagtemperatuur -40 tot 60 °C (-40 tot 140 °F)

Bedrijfstemperatuur 0 tot 40 °C (32 tot 104°F) 

Relatieve vochtigheid Maximaal 80% niet-condenserend

Land van herkomst, regelgeving en garantie

Land van herkomst China

Certificeringen en compliance  FCC, IC, CE, UKCA, RCM, VCCI, geluidsdrukniveautest 
EN 50332-2, EU REACH, RoHS/WEEE, CA Prop 65, 
ACCO RSL 

Garantie 2 jaar garantie wereldwijd

Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Producten zijn mogelijk niet op alle markten verkrijgbaar. Kensington, de naam 
ACCO en het beeldmerk van ACCO zijn gedeponeerde handelsmerken van ACCO Brands. Kensington The Professionals’ Choice is een handelsmerk van ACCO 
Brands. Alle andere gedeponeerde en  niet-gedeponeerde handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. Thunderbolt en het Thunderbolt-
logo zijn handelsmerken van Intel Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. © 2022 Kensington Computer Products Group, een onderdeel van 
ACCO Brands. Alle rechten voorbehouden. CBT38333NL

NEEM VOOR MEER INFORMATIE CONTACT OP MET: contact@kensington.com 
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