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Perfekt ljus för 
videokonferenser.

Kensingtons L1000 Tvåfärgad ringbelysning med fäste för 

webbkamera är en prisvärd belysningslösning med många funktioner 

som snabbt förbättrar hur du ser ut i videosamtal. Ringbelysningen 

ger optimal ljusstyrka för kontorsmiljöer, med möjligheten att 

montera din webbkamera i mitten av ringen för att säkerställa en 

konsekvent perfekt ljusfördelning.

Egenskaper inkluderar:

• Optimerat kontorsljus

• Justerbar färgtemperatur

• Tryckknappskontroller

• Drivs via USB-A (5 V/2,0 A)

• 1/4” fäste för webbkamera mitt i ringen

• Mångsidig placering

• Kompatibel med Kensingtons ekosystem

• Avtorkningskompatibel

• Branschledande garanti

*Stativet säljs separat. Valfria tillbehör inkluderar stativ för stationära datorer (K87651WW), C-klämma 
(K87654WW) och bomarm (K87652WW).
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Optimerat kontorsljus

Fördelar ljus jämnt och eliminerar 
mörka ansiktsskuggor.

Justerbar färgtemperatur

Väljer den bästa ljusfärgen (kall, 
naturlig, varm) var som helst, när 
som helst.

Tryckknappskontroller

Ändra enkelt ljusnivåer med en 
knapptryckning.

Drivs via USB-A

Inget uttag behövs – anslut bara till 
valfri öppen USB-A-port (5 V/2,0 A).

1/4” fäste för webbkamera mitt i 
ringen

Perfekt ljusfördelning – även om du 
ändrar webbkamerans vinkel.

*Stativet säljs separat



Tekniska  
specifikationer

Systemkrav

USB-A-strömtillförsel 5 V/2,0 A

USB-gränssnitt

Typ av USB-kontakt USB-A

Materialspecifikationer

Ringbelysningens bas ABS

Ringbelysningens fodral PC

Kabel TPE

Adaptrar Aluminium

Produktens mått

Enhetens mått Ø260 mm x 33 mm

Enhetens vikt 230 g (med adaptrar 250 g)

Förpackningens mått

Typ av förpackning  Kartong för detaljhandel

Förpackningens mått 270 x 265 x 42 mm (10,63 x 10,43 x 1,65 tum)

Förpackningens vikt 0,35 kg (0,77 pund)

Förpackningens innehåll  Ringbelysning, bruksanvisningar, garanti, 
ProVC-bilaga, överensstämmelsedokument

Ytterförpackning 350 x 270 x 285 mm (13,78 x 10,63 x 11,22 tum)

Effekt och miljöförhållanden

Max ström 5 V/2 A

Min ström 5 V/1 A

Ursprungsland, föreskrifter och garanti

Ursprungsland Kina

Certifiering och överensstämmelse  FCC, IC, CE, RCM, Mexico NOM, Singapore S Mark, 
IEC/EN 60598

Garanti   2 års begränsad – globalt
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