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Produktivitet 
hele dagen.

Hvis du har dit headset på i timevis i løbet af arbejdsdagen, har du brug for 
et komfortabelt design med professionelle funktioner, der maksimerer din 
produktivitet.

Med Kensingtons universelle plug and play H1000 USB-C-headset får du 
særdeles høj produktivitet, komfort og holdbarhed. Med en støjreducerende 
mikrofon, LED-indikatorer for "optaget" og lyd fra/til, sidetone for bedre 
opkaldsengagement og indbyggede musikknapper er H1000 designet til at 
forbedre din lydoplevelse.

H1000 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 on-ear-design for komfort hele dagen

• 270° drejelig mikrofon, der kan anbringes både til venstre og højre

• Retningsbestemt, støjreducerende (DNC) mikrofon dæmper 
distraherende lyde

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

• Integreret optaget-lys for at minimere kollegaers afbrydelser

• Langt 1,8 m (6’) USB-C-kabel giver mulighed for at stå op under lange 
samtaler
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Pro In-Line-knapper med LED-lys

Hurtig adgang til knapper for lydstyrke, 

afspil/pause, lyd fra/til og integreret 

optaget-lys hjælper med at maksimere 

din produktivitet. LED-indikatorer giver 

betryggende visuel bekræftelse på din 

status, så du kan forblive fokuseret.

1,8 m (6’) USB-C-kabel

Et langt 1,8 m (6’) sammenfiltringsfrit, 

flettet USB-C-kabel i nylon sørger 

for driftssikkerheden ved en kablet 

forbindelse og friheden til at stå op og 

strække sig under langvarige samtaler.

Integreret optaget-lys

LED-indikatoren bag på mikrofonen 

bliver rød ved aktivering for at minimere 

kollegaers afbrydelser og maksimere 

produktiviteten.

Plug and play

Fungerer sammen med populære 

opkaldsprogrammer (Microsoft Teams, 

Zoom m.fl.) og operativsystemer 

(Windows, macOS og Chrome OS).

Komfort hele dagen

Ergonomisk on-ear-letvægtsdesign med 

en justérbar hovedbøjle i kunstlæder, 

komfortable ørepuder og en roterende 

mikrofon (op til 270°), der kan bæres på 

både højre og venstre side.

Avanceret lydteknologi

En retningsbestemt, støjreducerende 

(DNC) mikrofon dæmper distraherende 

lyde, som f.eks. tastaturklik og 

stemmer i nærheden. Sidetone 

bekræfter, at du høres. 40 mm-drivere 

giver en avanceret lydoplevelse med 

HD-stemmeunderstøttelse.



Tekniske  
specifikationer

Lydspecifikationer

Driverstørrelse Ø 40 mm

Driverimpedans 32Ω ± 15 %

Driverfølsomhed 102 ± 5 dB (effektoptag = 1 mW ved 1 kHz)

Nominelt effektoptag 10 mW

Maksimalt effektoptag 30 mW

Driverfrekvensrespons 20 Hz - 20 kHz

Mikrofontype 1 retningsbestemt mikrofon

Mikrofonfølsomhed -40 ± 3 dB ved 1 kHz (0 dB = 1 V/Pa)

Mikrofonfrekvensområde 300 - 5 kHz

Mikrofonspænding 0,5 µA maks.

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

Rotérbar mikrofon 270°

Enhedsvægt 0,19 kg (0,42 lbs)

USB-kabellængde 1,8 m (6’)

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

Emballagemål

Emballagetype  Brun kasse med forhandleretui

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

Emballagevægt (enhed) 0,28 kg (0,62 lbs)

Udvendig kasse 5 stk.

Pakkens indhold  Headset, velkomstindlæg, vejledning til hurtig opstart,  
garantikort, overholdelsesark

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.  
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Strøm og miljø

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

Driftstemperatur -30 til 50 °C (-22 til 122 °F)

Relativ luftfugtighed 20 % 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 begrænset
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