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Ergonomisk  
komfort  
hele dagen med 
førsteklasses 
produktivitet.

For professionelle, der foretager og modtager opkald dagen 
lang, giver Kensingtons universelle plug and play H2000 USB-C 
-headset en fordybende og fokuseret oplevelse, exceptionel 
lydteknologi og førsteklasses produktivitetsfunktioner via et 
ergonomisk over-ear-design. 

H2000 er en del af Kensingtons professionelle videokonference-
økosystem – hvilket giver en integreret oplevelse, så du bruger 
mere tid på at være produktiv.

Funktionerne omfatter:

• Fungerer sammen med Microsoft Teams, Zoom, Windows, 
macOS, Chrome OS m.fl.

• Ergonomisk over-ear-design og drejelige ørepuder

• Roterende mikrofon (op til 270°)

• Passiv støjdæmpningsteknologi (PNC)

• Miljøstøjdæmpende (ENC) mikrofoner

• Hurtig adgang til knapper for lydstyrke, afspil/pause,  
lyd fra/til og optaget

• Integrerede optaget-lys
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Pro In-Line-knapper med LED-indikatorer

Hurtig adgang til knapper for lydstyrke, afspil/
pause, lyd fra/til og integreret optaget-lys hjælper 
med at maksimere din produktivitet. LED-lys giver 
betryggende visuel bekræftelse på din status, 
så du kan forblive fokuseret.

Synlige optaget-lys

Synlige fra siderne af begge ørepuder, LED-indikatorer 
skifter til rød, når din mikrofon aktiveres, eller når du skifter 
til optaget via dine indbyggede knapper, så kollegaers 
afbrydelser minimeres, og produktiviteten maksimeres.

Ergonomisk komfort hele dagen

Over-ear-design med ørepuder i 
hukommelsesskum tilført kølegel og 
beklædt med åndbart, varmeoverførende 
stof, justérbar hovedbøjle i kunstlæder, en 
roterende mikrofon (op til 270°), der kan 
anbringes i højre eller venstre side, samtidigt 
med roterende samlinger, der gør det muligt 
for ørepuderne at dreje op til 90° for et 
komfortabelt og sikkert pasmål.

Professionel støjdæmpning, produktivitet og 
sikkerhedsfunktioner

Passiv støjdæmpningsteknologi (PNC) gør det muligt for 
dig at forblive fokuseret ved at blokere for omgivende støj. 
Praktisk vend-for-lydløs-mikrofon i boom-stil understøtter 
behov for hurtig lyd fra-funktion. Indbygget hørebeskyttelse 
skærmer dine ører imod lyde, der overstiger 100 dBA.

Plug and play

Fungerer sammen med populære 
opkaldsprogrammer (Microsoft Teams, Zoom 
m.fl.) og operativsystemer (Windows, macOS 
og Chrome OS), så du kan opnå øjeblikkelig 
forbindelse, forblive fokuseret og være 
produktiv.
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1,8 m (6’) USB-C-kabel og rejsetaske

Et langt 1,8 m (6’) sammenfiltringsfrit, flettet USB-
C-kabel i nylon (med inkluderet USB-C til USB-A-
dongle) sørger for driftssikkerheden ved en kablet 
forbindelse samtidigt med friheden til at stå op og 
strække sig under langvarige samtaler. Du kan nemt 
bære rundt på dit headset i flannel posen.

Exceptionel lydteknologi

Forbedrede støjdæmpende (ENC) miljømikrofoner 
dæmper op til 90 % af distraherende lyde, som f.eks. 
tastaturklik, så andre kan høre din stemme tydeligt. 
Sidetone bekræfter, at du høres med lydvejledning, 
der bekræfter din lyd fra-status. Dynamiske 40 
mm neodymium-drivere giver en enestående 
lydoplevelse med bredbåndsunderstøttelse for 
opkald og musik.
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Lydspecifikationer

Højttalerstørrelse Ø 40 mm 

Højttalerimpedans 32Ω ± 15 %

Højttalerfølsomhed 110 ± 3 dB (effektoptag = 1 mW ved 1 kHz)

Nominelt effektoptag 20 mW

Maksimalt effektoptag 30 mW

Højttalerbåndbredde (musiktilstand) 20 Hz - 20 kHz

Højttalerbåndbredde (taletilstand) 50 Hz - 7000 kHz

Lydgrænse 100 dBA

Mikrofontype  Hovedmikrofon: Envejsmikrofon;  
2. mikrofon: Retningsuafhængig mikrofon

1. mikrofon: Følsomhed -41 ± 3 dB ved 1 kHz (0 dB = 1 V/Pa)

1. mikrofon: Frekvensområde 100 -10 kHz

1. mikrofon: Spænding 0,5 µA maks.

2. mikrofon: Følsomhed -44 ± 3 dB ved 1 kHz (0 dB = 1 V/Pa)

2. mikrofon: Frekvensområde 100 -10 kHz

2. mikrofon: Spænding 0,5 µA maks.

Miljømæssig støjdæmpning  Dæmper 90 % af den omgivende støj og reducerer 
den omgivende støj med mere end 35 dB

Produktspecifikationer

Enhedsmål 170 x 191 x 33 mm (6,7 x 7,5 x 1,3”)

Indbygget kontrolenhed  Lydstyrkeregulering, lyd fra/lyd til, optaget-lys,  
afspil/pause, sidetone til/fra 

Headsettets formfaktor Over-ear-hovedbøjle

Rotérbar mikrofon 270° med vend-for-lydløs-funktion

Optaget-lys  Integrerede (konstant røde) lys på hver ørepude  
aktiveres automatisk under en samtale.  

Manuel aktivering understøttes også:  
1) Tryk én gang (konstant rød)  
2) Tryk og hold inde i to sekunder (blinker rødt)  
3) Tryk én gang igen (fra)

Enhedsvægt 0,19 kg (0,42 lbs)

USB-kabellængde 1,8 m (6’)

USB-ledningslængde Kontrolkabel: 0,9 m (3’)/headset-kabel 0,9 m (3’)

Farve og materiale  Sort/ABS-hus 
Flettet nylonkabel 
Indbygget kontrolenhed: PC, TPU, ABS 
Hovedbøjlepolstring: PU, skum
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Emballagemål

Emballagetype Brun kasse med forhandleretui

Emballagemål (enhed) 210 x 182 x 85 mm (8,27 x 7,17 x 3,35”) 

Emballagevægt (enhed) 281 g (0,62 lbs)

Udvendig kasse 5 stk.

Pakkens indhold  Headset, USB-A til C-dongle, velkomstindlæg, 
vejledning til hurtig opstart, overholdelsesark

Strøm og miljø

Opbevaringstemperatur -40 til 60 °C (-40 til 140 °F)

Driftstemperatur 0 til 40 °C (32 til 104 °F) 

Relativ luftfugtighed Op til 80 % ikke-kondenserende

Oprindelsesland, juridiske oplysninger og garanti

Oprindelsesland Kina

Certificeringer og overholdelse af  FCC, IC, CE, UKCA, RCM, VCCI, Lydtryksniveau  
juridiske krav  Test EN 50332-2, EU REACH, RoHS/WEEE, CA Prop 65,  

ACCO RSL 

Garanti 2 års global

Alle specifikationer kan ændres uden varsel. Produkter er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder. Kensington og ACCO-navnet og -designet er registrerede 

varemærker tilhørende ACCO Brands. Kensington The Professionals’ Choice er et varemærke tilhørende ACCO Brands. Alle øvrige registrerede og ikke-registrerede 

varemærker tilhører deres respektive ejere. Thunderbolt og Thunderbolt-logoet er varemærker tilhørende Intel Corporation i USA og/eller andre lande.  

© 2022 Kensington Computer Products Group, en division i ACCO Brands. Alle rettigheder forbeholdes. CBT38333DK

ØNSKER DU FLERE OPLYSNINGER, KAN DU KONTAKTE: contact@kensington.com 
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