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Tuote-
tiedot

Langaton 
kätevyys yhdistyy 
ensiluokkaiseen 
tuottavuuteen.

Kensingtonin H3000 Bluetooth kuulokkeet on suunniteltu nykypäivän haastaviin 
toimisto- ja etätyöympäristöihin: niissä on ergonominen over-ear -muotoilu, joka tarjoaa 
immersiivisen ja keskittyneen kokemuksen sekä tekoälypohjainen vastamelutekniikka, 
joka vaimentaa häiritsevät taustaäänet. 

Viilentävää geeliä sisältävät memory foam -korvatyynyt, jotka on päällystetty 
lämpöä siirtävällä kankaalla, takaavat koko päivän kestävän käyttömukavuuden, LED-
merkkivalot vahvistavat kuulokkeiden tilan ja vähentävät häiriöitä, musiikkisäätimet 
ja puhelun havaitsemistekniikka yksinkertaistavat siirtymiä tilasta toiseen ja sivuääni 
takaa paremman puhelukokemuksen. 

Dynaamiset 40mm:n neodyymiajurit tarjoavat ensiluokkaisen äänikokemuksen 
puheluille ja musiikille. Ammattimaisessa akussa on käytetty Rapid Charge -tekniikkaa, 
joka mahdollistaa kuulokkeiden käytön myös latauksen aikana. Engineered for Intel® 
Evo™ Laptops -ohjelmaan kuuluva H3000 on osa Kensingtonin ammattimaista 
videoneuvotteluekosysteemiä – 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, Siri jne.

• Ammattimainen ergonominen over-ear-muotoilu ja kiertonivelellä varustetut 
korvakupit (enintään 90°) koko päivän kestävän käyttömukavuuden varmistamiseksi

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

• PNC-vastamelutekniikka peittää ympäristön äänet

• Tekoälypohjaiset ympäristön melua vaimentavat mikrofonit vaimentavat häiritsevät 
äänet

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

• Integroidut varattu-merkkivalot minimoivat työtovereiden keskeytykset



Tuote-
tiedot

Yksinkertaista langatonta kätevyyttä

Käyttää Bluetooth 5.2 -monipisteteknologiaa, jonka avulla 
laitteeseen voidaan yhdistää jopa 8 laitetta ( joista kullakin hetkellä 
on aktiivisena enintään kaksi). 

®

Yleinen laiteyhteensopivuus

Toimii suosittujen puhelusovellusten (Microsoft 
Teams, Zoom jne.) sekä käyttöjärjestelmien 
(Windows, macOS ja Chrome OS), mobiililaitteiden 
(iOS ja Android) ja ääniavustajien (Siri ja Google 
Assistant) kanssa.

Koko päivän kestävä ergonominen mukavuus

Over-ear-muotoilu, jossa on viilentävää geeliä sisältävät 
memory foam -korvatyynyt, jotka on valmistettu 
hengittävästä ja lämpöä siirtävästä kankaasta. Kuulokkeissa 
on myös säädettävä keinonahkainen pääpanta. Kääntyvää 
mikrofonia ( jopa 270°) voi pitää vasemmalla tai oikealla. 
Kiertonivelet mahdollistavat korvakuppien kääntämisen jopa 
90° mukavan ja tiukan istuvuuden varmistamiseksi.

Toimialan johtava akun kesto

Tarjoaa yli 60 tuntia musiikkia ja yli 40 tuntia 
puheluita.* Rapid Charge -tekniikka tarjoaa 
8 tuntia käyttöaikaa vain 15 minuutin 
latauksen jälkeen, mahdollistaa kuulokkeiden 
käytön latauksen aikana ja tarjoaa täyden akun 
90 minuutin latauksen jälkeen – näin pysyt 
tuottavana koko päivän ajan.

*  Kun varattu-valo ei ole päällä; akunkesto vaihtelee 
käytön mukaan.

Ammattimaiset 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 100dBA:n ääniltä.
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Ammattimaiset lisätarvikkeet

Kiireisten ammattilaisten tarpeisiin suunniteltu H3000 
mahdollistaa kulkemisen jopa 30m:n* päähän työpöydästä. 
Mukana toimitetaan yksi USB-C–USB-A-sovitin, USB-C-latausjohto 
ja ensiluokkainen kestävä kotelo, joka suojaa kuulokkeita tien päällä 
ollessasi.

*  Yhdistettyyn laitteeseen on oltava näköyhteys.  
Langaton kantama saattaa vaihdella käyttäjien ja 
tietojenkäsittelyolosuhteiden mukaan. 

Huipputason äänitekniikka

Tekoälypohjainen ENC-vastamelutekniikka vaimentaa 
jopa 90 % häiritsevistä äänistä (esim. näppäimistö- 
ja tulostinäänet sekä lähellä puhuvien henkilöiden 
äänet), jotta toiset kuulevat äänesi selvästi. Sivuääni 
varmistaa, että sinut kuullaan, ja äänen ohjaus varmistaa 
mykistyksen. Dynaamiset 40mm:n neodyymiajurit 
tarjoavat erinomaisen äänikokemuksen ja HD-äänituen 
puheluille ja musiikille.

Ohjaimet äänikupeissa näkyvillä varattu-valoilla

Äänenvoimakkuus-, toisto/tauko-, mykistys- ja varattu-
painikkeet helposti ulottuvilla, mikä auttaa sinua 
maksimoimaan tuottavuutesi. LED-valot vahvistavat 
visuaalisesti tilasi, joten voit keskittyä itse asiaan.
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Yleistä

Tuotepakkauksen sisältö  1kpl H3000 kuulokkeet  
1kpl 1,2 m:n USB-C–USB-C-latausjohto  
1kpl kestävä kotelo  
1kpl USB-C (naaras) – USB-A (uros) -sovitin  
1kpl käyttöohje  
1kpl takuu 

Yksikön mitat  Leveys: 210mm 
Syvyys: 85mm  
Korkeus: 182–191mm

Paino 311g

Tuotemateriaalit  Pääpanta: POK, PP, PU, Zn, SUS301, TPE, vaahtomuovi 
Korvakuppi: PC, ABS 
Korvatyyny: PU, Memory Foam -vaahtomuovi 
Varsimikrofoni: TPE, PP, PC, teräs  
Kestävä kotelo: EVA, PU, elastaani 

Pakkaustyyli  Jälleenmyyntipakkaus (ruskea pakkaus ja 
jälleenmyyntisuojus)

Pakkauksen mitat  Leveys: 216mm 
Syvyys: 80mm 
Korkeus: 236mm

Pakkauksen paino 823g

Kartonkipakkauksen muotoilu 5kpl

Malli Over-ear

Mikrofoni  270° kääntyvä mikrofoni ja flip-to-mute-toiminto

Varattu-valo  Molempiin korvakuppeihin integroidut punaiset 
merkkivalot syttyvät 
automaattisesti, kun mikrofoni on käytössä.  
Käyttäjä voi myös aktivoida sen manuaalisesti.  
Käytössä kaksi tilaa: palaa tasaisen punaisena tai 
vilkkuu punaisena.

Ääniavustaja Siri / Google Assistant

Äänentoiston tekniset tiedot

Kaiuttimen koko Ø 40mm 

Kaiuttimen impedanssi 32 Ω

Keskimääräinen äänenpainetaso 110dB tasolla 1mW taajuudella 1kHz

Kaiuttimen herkkyys 110dB tasolla 1mW taajuudella 1kHz

Kaiuttimen nimellissyöttöteho 20 mW

Kaiuttimen maksimisyöttöteho 30 mW

Kaiuttimen käyttötaajuusalue 20Hz – 20kHz

Kaiuttimen kaistanleveys (musiikkitila) 20Hz – 20kHz

Kaiuttimen kaistanleveys (puhetila) 100Hz – 8kHz
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Äänentoiston tekniset tiedot ( jatkuu)

Mikrofonityyppi 1 x ECM-mikrofoni, jossa on tekoälyalgoritmin tuki 
ympäristön äänien vaimentamiseen

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

Mikrofonin taajuusalue 100–10kHz

Mikrofonin sähkövirta Max. 0,5 μA

Tuetut äänikoodekit SBC, AAC

Käyttäjän kuulonsuojaus Rajana 100dBA

Akku

Musiikin kuuntelu varattu-valo pois päältä Yli 60 tuntia 

Puhelut varattu-valo pois päältä Yli 40 tuntia

Musiikin kuuntelu varattu-valo päällä Enintään 30 tuntia

Puhelut varattu-valo päällä Enintään 29 tuntia 
*Äänenvoimakkuus asetettu tasolle 50%, vaihtelee 
yksittäisen käyttäjän mukaan

Latausaika 90 minuuttia

Virrankulutus 5 V / 550 mA

Yhteensopivuus

Käyttöjärjestelmät  Windows 10 ja uudempi 
macOS 11.6 ja uudempi 
Chrome OS v101 ja uudempi 
iOS 13.7 ja uudempi 
Android 11 ja uudempi

Kokousalustat Teams, Zoom, WebEx, Google Meet jne.

Sertifiointi Engineered for Intel® Evo™ Laptops -ohjelma

Liitettävyys

Liitäntä (tietokone ja mobiililaitteet)  Sisäänrakennettu Bluetooth 

Bluetooth-versio Bluetooth 5.2

Bluetooth-profiilit  HFP: V1.7.2,  
A2DP: 1.3.2,  
AVRCP:1.6.2,  
AVDTP: 1.3

Bluetooth-virtaluokka Luokka 1

Käyttöetäisyys Enintään 30m (360° näköyhteys) 
*Isäntälaitteiden on oltava Bluetooth-luokan yksi 
laitteita, muussa tapauksessa etäisyys on enintään 10m 
*Saattaa vaihdella käyttöyhteyden ja 
tietojenkäsittelyn tilan mukaan

Bluetooth-laiteparin muodostus Enintään 8 laitetta

Samanaikainen Bluetooth-yhteys Enintään 2 laitetta
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Tilan LED-merkkivalo virtakytkimen 
ja Bluetooth-laiteparin 
muodostuspainikkeen välissä

Ympäristötekijät

Säilytyslämpötila –10 °C ... +45 °C
Toimintalämpötila –5 °C ... +40 °C
Suhteellinen kosteus 5~95 %, tiivistymätön

Fyysiset painikkeet ja säätimet

Äänenvoimakkuus +/- Äänenvoimakkuuden lisäys/vähennys
Virtakytkin Virta päällä / virta pois päältä
Bluetooth-laiteparin muodostus /  Pidä Bluetooth-laiteparin muodostuspainiketta 
ääniavustaja  painettuna 5 sekuntia, jotta siirryt Bluetooth-

laiteparin muodostustilaan. Paina painiketta kahdesti 
ottaaksesi käyttöön ääniavustajan (Siri / Google 
Assistant)

 • Paina kerran toistoa/taukoa varten 
• Pitkä painallus (2 sekuntia): ota varattu-merkkivalo  
   käyttöön (palaa tasaisen punaisena) / poista  
   varattu-merkkivalo käytöstä (palaa tasaisen  
   punaisena) 
• Kaksi painallusta: ota varattu-merkkivalo käyttöön  
   (vilkkuva punainen) 
• Kolme painallusta: ota sivuääni käyttöön / poista  
   sivuääni käytöstä 
• Saapuvan puhelun aikana: vastaa puheluun  
   painamalla 1 sekunnin ajan, hylkää puhelu pitkällä,  
   2 sekuntia kestävällä painalluksella  
• Puhelun aikana: katkaise puhelu painamalla  
   1 sekunnin ajan  

Varsimikrofoni Flip-to-mute, poista mykistys laskemalla alas

LED-merkkivalot

Kuulokkeissa • Virta päällä palaa tasaisen sinisenä 3 sekunnin ajan
  • Bluetooth-laiteparin muodostustilassa: vilkkuu  

   nopeasti sinisenä 
• Ei yhteyttä: vilkkuu vuorotellen punaisena ja sinisenä  
• Yhteys muodostettu: vilkkuu sinisenä 
• Akkuvirta alle 10 %: vilkkuu punaisena 
• Latautuu: vilkkuu hitaasti punaisena 
• Täysin ladattu: palaa tasaisen vihreänä 

Alkuperämaa, säännöstely ja takuu

Alkuperämaa Kiina
Vaatimustenmukaisuus ja sertifikaatit  FCC, IC, CE, UKCA, RCM, Japani MIC,  

äänenpainetesti, Kiina SRRC, Taiwan NCC, Kanada  
NRCan, US DoE, US CEC, CB, EU RoHS/REACH/WEEE,  
CA Prop 65, ACCO RSL.

Takuu 2 vuotta

Keskipainike 
(Toista/keskeytä musiikki | 
Varattu-merkkivalo | 
 Sivuääni päällä / pois päältä)

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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