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Draadloos 
gemak met 
premium 
productiviteit.

De Kensington H3000 Bluetooth Headset is gemaakt om te voldoen aan de veeleisende 
behoeften van de moderne werkplek, op kantoor en op afstand. De headset biedt een 
ergonomisch over-ear design voor een meeslepende en gefocuste ervaring, de draadloze 
vrijheid om rond te lopen en dynamische ruisonderdrukkende technologie op basis van 
AI om afleidende achtergrondgeluiden te dempen. 

Met koelgel doordrenkte oorkussens van traagschuim met warmtegeleidende stof 
bieden de hele dag comfort, LED-indicatoren bevestigen de status en verminderen 
afleiding, muziekbediening met oproepdetectietechnologie vereenvoudigen 
overgangen, samen met zijtoon voor een betere belervaring. 

Dynamische 40mm neodymium drivers bieden een superieure audio-ervaring voor 
gesprekken en muziek. De professionele batterij met Rapid Charge snellaadtechnologie 
zorgt ervoor dat de headset blijft werken tijdens het opladen. De H3000, Engineered 
for Intel® Evo™-laptops, maakt onderdeel uit van het Kensington-ecosysteem voor 
professionele videovergaderingen, dat een geïntegreerde ervaring biedt zodat u 
productiever kan zijn.

Producteigenschappen:

• Werkt met Microsoft Teams, Zoom, Windows, macOS, Chrome OS, Siri en meer

• Professioneel ergonomisch over-ear design en draaiende oorkussens (tot 90°) voor 
comfort gedurende de gehele dag

• Roterende microfoon (tot 270°) die zowel aan de rechter- als linkerkant kan worden 
gedragen

• Passieve ruisonderdrukkingstechnologie (PNC) blokkeert omgevingsgeluid

• Door AI aangedreven ENC-microfoons (environmental noise-cancelling) 
onderdrukken storende geluiden

• Snelle toegang tot knoppen voor volume, afspelen/pauzeren, dempen en bezet

• Geïntegreerde 'in gesprek'-lampjes om onderbrekingen door collega's tot een 
minimum te beperken
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Eenvoudig draadloos gemak

Maakt gebruik van multi-point Bluetooth 5.2-technologie om tot 

8 apparaten te koppelen (waarvan er twee tegelijk actief kunnen zijn). 

®

Universele apparaatcompatibiliteit

Werkt met populaire applicaties voor 

videoconferenties (Microsoft Teams, Zoom en 

meer), besturingssystemen (Windows, macOS en 

Chrome OS), mobiele apparaten (iOS en Android) 

en spraakassistenten (Siri en Google Assistant).

Ergonomisch comfort gedurende de hele dag

Over-ear design met oorkussens van traagschuim die 

zijn doordrenkt met koelgel en bedekt met ademende, 

warmtegeleidende stof en een verstelbare kunstleren 

hoofdband. Een roterende microfoon (tot 270°) die zowel aan 

de rechter- als linkerkant kan worden gedragen. Roterende 

scharnieren zorgen ervoor dat de oorkussen tot 90° kunnen 

draaien voor een comfortabele en stevige pasvorm.

Extreem lange batterijduur

Biedt meer dan 60 uur voor muziek en meer 

dan 40 uur voor gesprekken.* Rapid Charge-

technologie biedt 8 uur gebruik na slechts 

15 minuten opladen, de mogeliijkheid uw 

headset te blijven gebruiken terwijl deze is 

aangesloten op de oplader en zorgt voor een 

volle batterij na 90 minuten, zodat u de hele 

dag productief kunt blijven.

*Met uitgeschakeld 'bezet'-lampje - batterijduur is 
afhankelijk van manier van gebruik.

Professionele ruisonderdrukking en 

productiviteits- en veiligheidsfuncties

Met passieve ruisonderdrukking (PNC)-

technologie kunt u gefocust blijven door 

omgevingsgeluid te blokkeren. De handige 

'draaien om te dempen' boom-microfoon 

ondersteunt snelle geluidsdemping. Ingebouwde 

gehoorbescherming beschermt uw oren tegen 

geluiden boven 100 dBA.
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Professionele accessoires

De H3000 is gemaakt voor drukke professionals en u kunt tot 30 m* 

van uw bureau weglopen. Inclusief een USB-C naar USB-A adapter, 

een USB-C-oplaadkabel en een premium hardcase om uw headset 

onderweg te beschermen.

* Uw verbonden apparaat moet zich binnen uw gezichtsveld bevinden.  
Draadloos bereik kan variëren afhankelijk van gebruiks- en 
computeromstandigheden. 

Superieure geluidstechnologie

AI-aangedreven ENC-microfoontechnologie 

(Environmental Noise Cancelling) onderdrukt tot 90% van 

afleidende geluiden, zoals toetsenbordklikken, printers 

en stemmen in de directe omgeving, zodat anderen uw 

stem duidelijk kunnen horen. Sidetone bevestigt dat u 

wordt gehoord met spraakbegeleiding om uw gedempte 

status te bevestigen. Dynamische 40 mm neodymium-

drivers leveren een superieure audio-ervaring met HD 

Voice-ondersteuning voor gesprekken en muziek.

Bediening op het oorkussen met zichtbare 'bezet'-lampjes

Met de snelle toegang tot knoppen voor volume, afspelen/

pauzeren, dempen en geïntegreerde 'bezet'-knoppen kunt 

u productiever werken. LED-lampjes bieden geruststellende 

visuele bevestiging van uw status, zodat u gefocust kunt 

blijven.
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Algemeen

In de doos:  1 x H3000 Headset  
1 x 1,2 m USB-C naar USB-C oplaadkabel  
1 x Hardcase  
1 x USB-C (female) naar USB-A (male) adapter  
1 x Gebruikershandleiding  
1 x Garantie 

Afmetingen eenheid  Breedte: 210 mm 
Diepte: 85 mm 
Hoogte: 182 - 191 mm

Gewicht 311 g

Productmateriaal  Hoofdband: POK, PP, PU, Zn, SUS301, TPE, schuim 
Oorschelp: PC, ABS 
Oorkussen: PU, traagschuim 
Boom-microfoon: TPE, PP, PC, staal  
Hard opbergetui: EVA, PU, elastaan 

Type verpakking Retail (bruine doos met retail sleeve)

Afmetingen verpakking  Breedte: 216 mm 
Diepte: 80 mm 
Hoogte: 236 mm

Gewicht verpakking 823 g

Master Carton 5 stuks

Form Factor Over-ear

Microfoon  270° draaibare microfoon met 'draaien om te 
dempen'-functie

'Bezet'-lampje  Geïntegreerde rode lampjes op beide oorkussens 
gaan automatisch aan wanneer de microfoon 
is ingeschakeld. Kan ook handmatig worden 
geactiveerd door de gebruiker. Twee beschikbare 
modi: constant rood brandend of rood knipperend

Spraakassistentie Siri / Google Assistant

Audiospecificaties

Luidsprekergrootte Ø 40 mm 

Luidsprekerimpedantie 32 Ω

Gemiddeld geluidsdrukniveau 110 dB @ 1 mW @ 1 kHz

Speakergevoeligheid 110 dB @ 1 mW @ 1 kHz

Nominaal ingangsvermogen Speaker  20 mW

Maximaal ingangsvermogen Speaker 30 mW

Frequentiebereik Speaker 20 Hz tot 20 kHz

Speaker bandbreedte (muziekmodus) 20 Hz tot 20 kHz

Speaker bandbreedte (spraakmodus) 100 Hz tot 8 kHz
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Audiospecificaties (vervolg)

Type Microfoon 1 x ECM-microfoon met ondersteuning voor  
AI-algoritme om omgevingsgeluid te onderdrukken

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

Frequentiebereik microfoon 100 tot 10 kHz

Stroom microfoon 0,5 μA max.

Ondersteunde Audio Codecs SBC, AAC

Gehoorbescherming voor de gebruiker Beperkt tot 100 dBA

Batterij

Muziek met uitgeschakeld 'bezet'-lampje 60 Uur+ 

Gesprekken met uitgeschakeld 'bezet'-lampje 40 Uur+

Muziek met ingeschakeld 'bezet'-lampje tot 30 uur

Gesprekken met ingeschakeld 'bezet'-lampje tot 29 uur 
*Volume ingesteld op 50%, varieert met individueel 
gebruik

Oplaadtijd 90 minuten

Energieverbruik 5V/550mA

Compatibiliteit

Besturingssystemen  Windows 10 en hoger 
macOS 11.6 en hoger 
Chrome OS v101 en hoger 
iOS 13.7 en hoger 
Android 11 en hoger

Meeting Platforms Teams, Zoom, WebEx, Google Meet en meer

Certificering Engineered for Intel® Evo™-laptops

Connectiviteit

Verbinding (Computer en mobiele apparaten) Geïntegreerde Bluetooth

Bluetoothversie Bluetooth 5.2

Bluetoothprofielen  HFP: V1.7.2,  
A2DP: 1.3.2,  
AVRCP:1.6.2,  
AVDTP: 1.3

Bluetooth vermogensklasse Klasse 1

Werkbereik Tot 30 m (360° gezichtsveld) 
*Hostapparaten moeten Bluetooth klasse 1 zijn, 
anders is de werkafstand tot 10 m 
*Kan variëren per gebruik en computerstatus

Bluetooth-koppeling Tot 8 apparaten

Gelijktijdige Bluetooth-verbinding Tot 2 apparaten
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Omgeving

Opslagtemperatuur -10 tot 45 °C

Bedrijfstemperatuur 5 tot 40 °C

Relatieve vochtigheid 5% tot 95% niet-condenserend

Fysieke knoppen en bedieningselementen

Volume +/- Volume omhoog/volume omlaag

Aan-/uitknop Inschakelen/uitschakelen

Bluetooth-koppeling/spraakassistentie  Houd de BT-koppelingsknop 5 seconden ingedrukt om 
de Bluetooth-koppelingsmodus te activeren. Druk de 
knop tweemaal in om spraakassistentie (Siri/Google 
Assistant) te activeren

 • Druk eenmaal voor afspelen/pauzeren 
• Lang indrukken (2 seconden): 'bezet'-lampje  
   inschakelen (rood brandend)/'bezet'-lampje  
   uitschakelen (rood brandend) 
• Tweemaal indrukken: 'bezet'-lampje inschakelen  
   (rood knipperend) 
• Driemaal indrukken: sidetone in-/uitschakelen 
• Bij een binnenkomende oproep: druk 1 seconde in  
   om de oproep te beantwoorden, druk 2 seconden in  
   om de oproep te weigeren  
• Tijdens een gesprek: druk 1 seconde in om het  
   gesprek te beëindigen 

Boom-microfoon  Omhoog draaien om te dempen, naar beneden 
draaien om dempen op te heffen

LED-indicatoren

Op de headset • Ingeschakeld: Brandt blauw gedurende 3 seconden

  • In Bluetooth-koppelingsmodus: knippert snel blauw 
• Niet verbonden: knippert afwisselend rood en blauw  
• Verbonden: knippert blauw 
• Minder dan 10% batterijduur: knippert rood 
• Bezig met opladen: pulseert rood 
• Volledig opgeladen: brandt groen 

Land van herkomst, regelgeving en garantie

Land van herkomst China

Compliance en certificeringen  FCC, IC, CE, UKCA, RCM, Japan MIC,  
Sound Pressure Test, China SRRC, Taiwan NCC, Canada  
NRCan, US DoE, US CEC, CB, EU RoHS/REACH/WEEE,  
CA Prop 65, ACCO RSL.

Garantie 2 jaar

Status-LED tussen aan/uit-knop en 
Bluetooth-koppelingsknop

Centrale knop 
(Muziek afspelen/pauzeren |  
'Bezet'-lampje | Sidetone aan/uit)

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. CBT38334NL

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