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Koko päivän  
ergonomista 
mukavuutta ja 
ensiluokkaista 
tuottavuutta.

Ammattilaisille, jotka soittavat ja vastaanottavat puheluita 
koko päivän, Kensingtonin universal plug & play H2000 
USB-C -kuulokkeet tarjoavat immersiivisen ja keskittyneen 
kokemuksen, poikkeuksellisen äänitekniikan ja ensiluokkaiset 
tuottavuusominaisuudet ergonomisen muotoilunsa ansiosta. 

H2000 kuuluu Kensingtonin ammattimaiseen 
videoneuvotteluekosysteemiin – se tarjoaa integroidun 
kokemuksen, jonka avulla voit käyttää enemmän aikaa tuottavaan 
työskentelyyn.

Ominaisuuksia ovat esimerkiksi:

• Yhteensopiva seuraavien kanssa: Microsoft Teams, Zoom, 
Windows, macOS, Chrome OS jne

• Ergonominen muotoilu ja kiertonivelellä varustetut korvakupit

• Kääntyvä mikrofoni (jopa 270°)

• PNC-vastamelutekniikka

• ENC-vastamelumikrofonit

• Äänenvoimakkuus-, toisto/tauko-, mykistys- ja varattu-painikkeet 
helposti ulottuvilla

• Integroidut varattu-merkkivalot
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Ammattimaiset johdossa olevat säätimet ja LED-

merkkivalot

Äänenvoimakkuus-, toisto/tauko-, mykistys ja varattu-

painikkeet helposti ulottuvilla, mikä auttaa sinua 

maksimoimaan tuottavuutesi. LED-valot vahvistavat 

visuaalisesti tilasi, joten voit keskittyä itse asiaan.

Näkyvät varattu-valot

LED-valot näkyvät molempien korvakuppien sivuilla ja ne palavat 

punaisina, kun mikrofoni on aktivoitu tai kun olet ottanut 

varattu-tilan käyttöön johdon säädinten kautta – näin minimoit 

työkaverien keskeytykset ja maksimoit tuottavuuden.

Koko päivän ergonominen mukavuus

Kuulokemallissa on viilentävää geeliä sisältävät 

muistivaahtokorvatyynyt, jotka on päällystetty 

hengittävällä, lämpöä siirtävällä kankaalla. 

Säädettävä keinonahkainen pääpanta, kääntyvä 

mikrofoni ( jopa 270°), jota voi pitää oikealla tai 

vasemmalla puolella ja kääntyvät nivelet, joiden 

ansiosta korvakuppeja voi kääntää jopa 90°, 

takaavat kuulokkeiden mukavuuden ja istuvuuden.

Ammattimainen melun vaimennus, tuottavuus- ja 

turvallisuusominaisuudet

PNC-vastamelutekniikka takaa keskittymisen vaimentamalla 

ympäröivät äänet. Kätevä flip-to-mute-mikrofoni on helppo 

mykistää nopeasti. Sisäänrakennettu kuulonsuojaus suojaa 

korviasi yli 100 dBA:n ääniltä.

Plug & Play

Toimii suosittujen puhelusovellusten (Microsoft 

Teams, Zoom jne.) sekä käyttöjärjestelmien 

(Windows, macOS ja Chrome OS) kanssa, jotta voit 

yhdistää välittömästi, keskittyä ja olla tuottelias.
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1,8 m:n USB-C kaapeli ja matkapussi

Pitkä 1,8 metrin sotkeutumaton punottu USB-C-

nailonkaapeli ( jossa USB-C–USB-A-dongle) tarjoaa 

langallisen yhteyden luotettavuuden ja vapauden seistä 

ja venytellä pitkien puheluiden aikana. Kuulokkeita on 

helppo kuljettaa mukana flanellisessa matkapussissa.

Poikkeuksellinen äänitekniikka

Parannetulla ENC-vastamelutekniikalla varustetut 

mikrofonit vaimentavat jopa 90% häiritsevistä äänistä 

(esim. näppäimistöäänet), jotta toiset kuulevat äänesi 

selvästi. Sivuääni varmistaa, että sinut kuullaan, ja 

äänen ohjaus varmistaa mykistyksen. Dynaamiset 

40 mm:n neodyymiajurit tarjoavat poikkeuksellisen 

äänikokemuksen ja laajan kaistatuen puheluille ja 

musiikille.
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Äänentoiston tekniset tiedot

Kaiuttimen koko Ø 40 mm 

Kaiuttimen impedanssi 32 Ω ± 15 %

Kaiuttimen herkkyys 110 ± 3 dB (syöttöteho = 1 mW tasolla 1 kHz)

Nimellissyöttöteho 20 mW

Maksimisyöttöteho 30 mW

Kaiuttimen kaistanleveys (musiikkitila) 20 Hz – 20 kHz

Kaiuttimen kaistanleveys (puhetila) 50 Hz – 7000 kHz

Äänirajoitus 100 dBA

Mikrofonityyppi  Päämikrofoni: yksisuuntainen mikrofoni;  
2. mikrofoni: monisuuntainen mikrofonini

1. mikrofonin herkkyys -41 ± 3 dB tasolla 1 kHz (0 dB = 1 V/Pa)

1. mikrofonin taajuusalue 100–10 kHz

1. mikrofonin sähkövirta enintään 0,5 µA

2. mikrofonin herkkyys -44 ± 3 dB tasolla 1 kHz (0 dB = 1 V/Pa)

2. mikrofonin taajuusalue 100–10 kHz

2. mikrofonin sähkövirta enintään 0,5 µA

ENC-vastamelutekniikka  vaimentaa 90% ympäristön äänistä ja vaimentaa 
ympäristön ääniä yli 35 dB

Tuotteen tekniset tiedot

Yksikön mitat 170 x 191 x 33 mm

Johdon säädinyksikkö:  äänenvoimakkuuden säätö, mykistys / mykistyksen 
poisto, varattu-merkkivalo, toisto/tauko, sivuäänen 
ottaminen käyttöön / pois käytöstä 

Kuulokemalli: over-ear-pääpanta

Kääntyvä mikrofoni 270°, flip-to-mute-toiminto

Varattu-valo:  sisäänrakennettu (kiinteä punainen) valo kussakin 
korvakupissa aktivoituu automaattisesti puhelun 
aikana.  

Myös manuaalista aktivointia tuetaan:  
1) Paina kerran (kiinteä punainen) 
2) Paina ja pidä kahden sekunnin ajan (vilkkuva 
punainen) 
3) Paina vielä kerran (pois)

Yksikön paino 0,19 kg

USB-kaapelin pituus 1,8 m

USB-johdon pituus: säädinkaapeli 0,9 m / kuulokekaapeli 0,9 m

Väri ja materiaali:  Musta/ABS-kotelo 
Punottu nailonkaapeli 
Johdon säädinyksikkö: PC, TPU, ABS 
Pääpannan pehmuste: PU, vaahtomuovi

H2000 USB-C kuulokkeet 
Tuotenumero: K83451WW | UPC-koodi: 0 85896 83451 9



Tekniset  
tiedot

Pakkauksen mitat

Pakkaustyyli: ruskea pakkaus ja jälleenmyyntisuojus

Pakkauksen mitat (yksikkö) 210 x 182 x 85 mm 

Pakkauksen paino (yksikkö) 281 g

Kartonkipakkaus 5 kpl

Pakkauksen sisältö:  kuulokkeet, USB-A–C-dongle, tuotekortti, 
pikakäyttöopas, vaatimustenmukaisuusasiakirja

Virta ja ympäristö

Säilytyslämpötila –40 °C ... +60 °C

Toimintalämpötila 0–40 °C 

Suhteellinen kosteus enintään 80 %, tiivistymätön

Alkuperämaa, sääntely ja takuu

Alkuperämaa Kiina

Sertifikaatit ja vaatimustenmukaisuus  FCC, IC, CE, UKCA, RCM, VCCI, äänenpaineen taso  
Testaus: EN 50332-2, EU REACH, RoHS/WEEE,  
CA Prop 65, ACCO RSL 

Takuu 2 vuotta, maailmanlaajuinen

Tekniset tiedot voivat muuttua ilmoittamatta. Tuotteita ei välttämättä ole saatavilla kaikilla markkina-alueilla. Kensington- ja ACCO-nimet ja -logot ovat ACCO 

Brandsin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kensington The Professionals’ Choice on ACCO Brandsin tavaramerkki. Kaikki muut rekisteröidyt ja  rekisteröimättömät 

tavaramerkit kuuluvat omistajilleen. Thunderbolt ja Thunderbolt-logo ovat Intel Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. 
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