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Produkt
Ark

Trådløs 
bekvemmelighed 
med førsteklasses 
produktivitet.

Kensingtons H3000 Bluetooth-headset er skræddersyet til at opfylde de krævende behov 

i nutidens kontor- og fjernarbejdsmiljøer og leverer et ergonomisk over-ear-design for en 

fordybende og fokuseret oplevelse, trådløs frihed til at bevæge sig og AI-drevet teknologi 

til støjreduktion i omgivelserne til undertrykkelse af distraherende baggrundslyd. 

Ørepuder af hukommelsesskum med kølegel og varmeoverførende stof giver komfort 

hele dagen, LED-indikatorer bekræfter status og reducerer forstyrrelser, musikstyring 

med opkaldsdetektionsteknologi forenkler overgange, sammen med sidetone for en 

bedre opkaldsoplevelse. 

Dynamiske 40 mm neodymium-drivere giver en overlegen lydoplevelse for opkald og 

musik. Det professionelle batteri med Rapid Charge Technology sørger for, at headsettet 

fungerer, mens det oplades. H3000 er udviklet til bærbare Intel® Evo™ computere og 

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, Sire m.fl.

• Professionelt, ergonomisk over-ear-design og drejelige øreskåle (up to 90°)  

for komfort hele dagen

• Roterende mikrofon (op til 270°), der kan anbringes på enten højre eller venstre side

• Passiv støjdæmpningsteknologi (PNC) blokerer for omgivende støj

• AI-drevet miljøstøjdæmpende (ENC) mikrofoner dæmper distraherende lyde

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

• Integreret optaget-lys for at minimere kollegaers afbrydelser
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Enkel trådløs bekvemmelighed

Bruger multi-point Bluetooth 5.2-teknologi til parring med op til 8 

enheder (med to aktive på én gang). 

®

Universel enhedskompatibilitet

Fungerer sammen med populære 

opkaldsprogrammer (Microsoft Teams, Zoom 

m.fl.) og operativsystemer (Windows, macOS og 

Chrome OS), mobile enheder (iOS og Android) og 

stemmeassistenter (Siri og Google Assistant).

Ergonomisk komfort hele dagen

Over-ear-design med hukommelsesskum med kølegel 

dækket af åndbart varmeoverførende stof og justérbar 

hovedbøjle i kunstlæder. En roterende mikrofon (op til 270°) 

kan anbringes på enten højre eller venstre side Roterende gør 

det muligt at dreje øreskålene op til 90° for et komfortabelt 

og sikkert pasmål.

Brancheførende batterilevetid

Leverer mere end 60 timer til musik og 

mere end 40 timer til opkald.* Rapid Charge 

Technology giver 

8 timers brug efter kun 15 minutters 

opladning, så du kan bruge dit headset, mens 

det er tilsluttet strøm, og giver et fuldt batteri 

efter 90 minutter – så du kan være produktiv 

hele dagen lang.

*  Når optaget-lys er slukket. Batteriets levetid varierer 
efter forbrug.

Professionel støjdæmpning,  

produktivitet og sikkerhedsfunktioner

Passiv støjdæmpningsteknologi (PNC) gør 

det muligt for dig at forblive fokuseret ved at 

blokere for omgivende støj. Den praktiske vend-

for-lydløs-mikrofon i boom-stil understøtter 

behov for hurtig lyd fra-funktion. Indbygget 

hørebeskyttelse skærmer dine ører imod lyde, 

der overstiger 100 dBA.
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Professionelt tilbehør

H3000 er bygget til travle professionelle brugere og giver dig 

mulighed for at bevæge dig op til 30 m* fra skrivebordet. Inkluderer 

en USB-C-til-USB-A-adapter, et USB-C-opladerkabel og et 

førsteklasses hårdt etui til at beskytte dit headset på rejsen.

*  Din forbundne enhed skal være inden for synsvidde.  
Trådløs rækkevidde kan variere afhængigt af brugere og computerforhold. 

Overlegen lydteknologi

AI-drevet miljøstøjdæmpningsteknologi (ENC) 

mikrofonteknologi dæmper op til 90 % af distraherende 

lyde, som f.eks. tastaturklik, printere og stemmer i 

nærheden, så andre kan høre din stemme tydeligt. 

Sidetone bekræfter, at du høres med stemmevejledning, 

der bekræfter lyd fra-status. Dynamiske 40 mm 

neodymium-drivere giver en enestående lydoplevelse 

med HD-stemmeunderstøttelse til opkald og musik.

Øreskålskontrolknapper med synlige optaget-lys

Hurtig adgang til knapper for lydstyrke, afspil/pause, lyd 

fra/til og integreret optaget hjælper med at maksimere 

din produktivitet. LED-lys giver betryggende visuel 

bekræftelse på din status, så du kan forblive fokuseret.
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Tekniske  
specifikationer

Generelt

I kassen  1 x H3000-headset  
1 x 1,2 m (4’) USB-C-til-USB-C-opladningskabel  
1 x Hårdt etui  
1 x USB-C (hun) til USB-A (han) adapter  
1 x brugervejledning  
1 x garanti 

Enhedsmål  Bredde: 210 mm (8,27”) 
Dybde: 85 mm (3,35”)  
Højde: 182-191 mm (7,17-7,52”)

Vægt 311 g (0,69 lbs)

Produktmaterialer  Hovedbøjle: POK, PP, PU, Zn, SUS301, TPE, skum 
Øreskål: PC, ABS 
Ørepude: PU, hukommelsesskum 
Boom-mikrofon: TPE, PP, PC, stål  
Hårdt etui: EVA, PU, elastan 

Emballagetype Retail (Brun kasse med forhandleretui)

Emballagemål  Bredde 216 mm (8,48”) 
Dybde : 80 mm (3,15”) 
Højde: 236 mm (9,29”)

Emballagevægt 823 g /1,81 lbs

Master Carton-design 5 stk.

Formfaktor Over-ear

Mikrofon  270° rotérbar mikrofon med  
vend-for-lydløs-funktion

Optaget-lys  Integrerede røde lys på begge øreskåle tænder 
automatisk, når mikrofonen aktiveres.  
Kan også aktiveres manuelt af brugeren.  
To tilstande er tilgængelige: fast rød eller 
blinkende rød.

Stemmehjælp Siri/Google Assistant

Lydspecifikationer

Højttalerstørrelse Ø 40 mm 

Højttalerimpedans 32 Ω

Middel lydtryksniveau 110 dB ved 1mW ved 1kHz

Højttalerfølsomhed 110 dB ved 1mW ved 1kHz

Nominelt indgangseffekt for højttaler 20 mW

Maksimal indgangseffekt for højttaler 30 mW

Frekvensinterval for højttaler 20 Hz til 20 kHz

Højttalerbåndbredde (musiktilstand) 20 Hz til 20 kHz

Højttalerbåndbredde (taletilstand) 100 Hz til 8 kHz
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Lydspecifikationer (fortsat)

Mikrofontype 1 x ECM-mikrofon med AI-algoritme understøttet  
for miljømæssig støjdæmpning

Mikrofonfølsomhed -41 ± 3 dB ved 1 kHz (0 dB=1 V/Pa)

Frekvensområde for mikrofon 100 til 10kHz

Mikrofonspænding 0,5 μA maks.

Understøttede lydcodecs SBC, AAC

Hørebeskyttelse for bruger Begrænset til 100 dBA

Batteri

Musik med Optaget-lys slukket Mere end 60 timer 

Tale med Optaget-lys slukket Mere end 40 timer

Musik med Optaget-lys tændt Op til 30 timer

Tale med Optaget-lys tændt Op til 29 timer 
* Lydstyrke indstillet til 50 %, varierer efter 
individuel brug

Opladningstid 90 minutter

Strømforbrug 5 V/550 mA

Kompatibilitet

Operativsystemer  Windows 10 og nyere 
macOS 11.6 og nyere 
Chrome OS v101 og nyere 
iOS 13.7 og nyere 
Android 11 og nyere

Mødeplatforme Teams, Zoom, WebEx, Google Meet og flere

Certificering Udviklet til bærbare Intel® Evo™ computere

Tilslutningsmuligheder

Forbindelse (Computer og mobile enheder)  Indbygget Bluetooth 

Bluetooth-version Bluetooth 5.2

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

Bluetooth-strømklasse Klasse 1

Funktionsrækkevidde Op til 30 m / 100 ft (360° synsvidde) 
* Værtsenheder skal være Bluetooth klasse 1  
i modsat fald er funktionsrækkevidden op til 10 m/33’ 
* Kan variere efter brug og computerstatus

Bluetooth-parring Op til 8 enheder

Samtidige Bluetooth-forbindelser Op til 2 enheder
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Miljø

Opbevaringstemperatur -10 til 45 °C (-14 til 113 °F)

Driftstemperatur -5 til 40 °C (-41 til 104 °F)

Relativ luftfugtighed 5 % til 95 % ikke-kondenserende

Fysiske knapper kontrolknapper

Lydstyrke +/- Lydstyrke op/Lydstyrke ned

Tænd-sluk knap Tænd/Sluk

Bluetooth-parring/Stemmehjælp  Hold knappen BT-parring nede i 5 sekunder for at starte 
Bluetooth-parringstilstand. Tryk to gange på knappen 
for at aktivere stemmehjælp (Siri/Google Assistant)

 • Tryk én gang for Afspil/Pause 
• Langt tryk (2 sekunder): aktiverer Optaget-lys  
   (fast rød) /deaktiver Optaget-lys (fast rød) 
• To tryk: aktiverer Optaget-lys (blinker rødt) 
• Tre tryk: aktiverer/deaktiverer sidetone 
• Ved et indgående opkald: tryk 1 sekund for at  
   besvare opkaldet, langt tryk i 2 sekunder for at afvise  
   opkaldet  
• Under et opkald: tryk 1 sekund for at afslutte opkaldet 

Boom-mikrofon Vend for lydløs, sænk for lyd

LED-indikatorer

På headset • Tænd: I fast blåt i 3 sekunder

  • I Bluetooth-parringstilstand: hurtigt blinkende blåt 
• Ikke forbundet: skiftende røde/blå blink  
• Forbundet: blinker blåt 
• Lavt batteri, mindre end 10 %: blinker rødt 
• Oplader: pulserende rødt 
• Fuld opladet: fast grøn 

Oprindelsesland, juridiske oplysninger og 
garanti

Oprindelsesland Kina

Overholdelse og certifikater  FCC, IC, CE, UKCA, RCM, Japan MIC,  
lydtrykstest, Kina SRRC, Taiwan NCC, Canada  
NRCan, US DoE, US CEC, CB, EU RoHS/REACH/WEEE,  
CA Prop 65, ACCO RSL.

Garanti 2 år

Status-LED mellem Tænd-sluk-knap og 
Bluetooth-parringsknap

Midterste knap 
(Afspil/Sæt musik på pause | 
Optaget-lys | Sidetone til/fra)

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.  

© 2022 Kensington Computer Products Group, en division i ACCO Brands. Alle rettigheder forbeholdes. CBT38334DK

ØNSKER DU FLERE OPLYSNINGER, KAN DU KONTAKTE: contact@kensington.com 
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