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Product
Sheet

De USB-Hi-Fi-hoofdtelefoon met microfoon van Kensington is een 
duurzame headset met een hoogwaardig stereogeluid, een microfoon 
die stemhelderheid ondersteunt, en comfortfuncties van topkwaliteit. Ter 
ondersteuning van de gemeenschappelijke kern van leernormen, biedt de 
hoofdtelefoon een maximaal uitgangsvermogen van 94 dB om veilig te 
luisteren en ondersteunt de microfoon de nieuwste testresultaten voor 
audio in de klas. De USB-Hi-Fi-hoofdtelefoon met microfoon is geschikt 
voor studenten, callcenters, zakelijke professionals en recreatieve gamers. 
Compatibel met Windows, Mac en Chromebook voor een eenvoudige 
plug & play-ervaring. 

Functies zijn onder andere:

• Hoogwaardig stereogeluid

• Comfort van topkwaliteit

• Microfoon met ruisonderdrukking

• USB-snoer van 1,8 meter

• Compatibiliteit met meerdere apparaten

• Veilige luisterlimiet

Luisteren en 
praten met 
volledige 
helderheid.
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Hoogwaardig stereogeluid wordt 
geleverd door krachtige drivers van 
40 mm met een diepe bas en een 
groot dynamisch bereik voor een 
uitzonderlijke luisterervaring.

Comfort van topkwaliteit: de 
aanpasbare, zachte hoofdband 
is geschikt voor hoofden van alle 
leeftijden en de met schuim gevulde 
oorkussentjes zijn omhuld met een 
zachte bekleding van kunstleer voor 
urenlang comfortabel gebruik.

Microfoon met ruisonderdrukking 
maakt gebruik van passieve 
weerstand-technologie om 
omgevingsgeluid te filteren voor 
een optimale helderheid tijdens het 
praten.

USB-snoer van 1,8 meter heeft de 
ideale lengte voor leeromgevingen 
en kan tegen een stootje.

Compatibiliteit met meerdere 
apparaten zorgt ervoor dat de 
hoofdtelefoon met Windows-, Mac- 
en Chromebook-apparaten werkt.

Veilige luisterlimiet zorgt voor 
een maximaal uitgangsvermogen 
van 94 dB ter bescherming tegen 
gehoorverlies als gevolg van 
overmatig harde geluiden.

94 dB  
limiet



Elektrische specificaties

Drivereenheid mylar-luidspreker van 40 mm

Luidsprekerimpedantie 32 ohm ± 15 %

Opgegeven ingangsvermogen 10 mW

Maximaal ingangsvermogen 120 mW

Gevoeligheid hoofdtelefoon 97 ± 5 dB (ingangsvermogen = 1 mW bij 1 kHz)

Frequentierespons hoofdtelefoon 20 Hz — 20 kHz

Gevoeligheid microfoon -42 ± 5 dB bij 1 kHz (0 dB = 1 V/Pa)

Stroom microfoon max. 0,5 mA

Productspecificaties

Afmetingen eenheid  Breedte: 145 mm 
Lengte: 180 mm 
Hoogte: 70 mm

Draaibaarheid microfoon 270 graden

Gewicht product 0,15 kg

USB-Kabellengte 1,8 meter

Kleur en materiaal  Zwarte/ABS behuizing 
TPE-kabel 
Stalen hoofdband (SUS304) 
Kussen hoofdband: PU + schuim

Verpakking

Type verpakking bulkverpakking

Afmetingen verpakking  Breedte: 200 mm 
Lengte: 285 mm 
Hoogte: 70 mm

Verpakkingsgewicht 0,165 kg

Masterverpakking 40 stuks

Verpakkingsinhoud één hoofdtelefoon

Omgeving

Opslagtemperatuur -20 tot 60 °C

Bedrijfstemperatuur -10 tot 50 °C

Relatieve luchtvochtigheid Tot 80% niet-condenserend

Land van oorsprong,  
juridische vereisten en garantie

Land van oorsprong China

Certificering en conformiteit REACH, RoHS, CA Prop 65, CE

Garantie 1 jaar wereldwijde garantie

Technische  
gegevens
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