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Sopiva koko 
työpäivän 
kestävään 
kuunteluun.

Jos käytät kuulokkeitasi tuntikausia kerrallaan koko työpäivän ajan, tarvitset 
mukavalta tuntuvan muotoilun ja ammattimaiset ominaisuudet, jotka 
maksimoivat tuottavuutesi.

Kensingtonin yleiskäyttöiset, plug & play -tekniikalla toimivat H1000 USB-C 
-kuulokkeet tarjoavat tuottavuutta, käyttömukavuutta ja kestävyyttä. 
Melua vaimentava mikrofoni, LED-merkkivalot varattuna olemiselle ja 
mykistykselle, sidetone-äänipalaute parempilaatuisia puheluita varten ja 
johdossa olevat musiikkisäätimet – H1000 on suunniteltu parantamaan 
äänentoistokokemustasi.

H1000 kuuluu Kensingtonin ammattimaiseen videoneuvotteluekosysteemiin –  
se tarjoaa integroidun kokemuksen, jonka avulla voit käyttää enemmän 
aikaa tuottavaan työskentelyyn.

Ominaisuuksiin kuuluu:

• Yhteensopiva seuraavien kanssa: Microsoft Teams, Zoom, Windows, 
macOS, Chrome OS jne.

• Ergonominen on-ear muotoilu varmistaa koko päivän kestävän 
mukavuuden

• 270 astetta kääntyvää mikrofonia voidaan käyttää oikealla tai 
vasemmalla puolella

• Monisuuntainen melua vaimentava mikrofoni peittää häiritsevät äänet

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

• Integroitu varattu-merkkivalo minimoi työtovereiden keskeytykset

• Pitkä 1,8 metrin USB-C kaapeli mahdollistaa seisomisen pitkien 
puheluiden aikana
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Ammattimaiset johdossa olevat säätimet ja 

LED-merkkivalot

Äänenvoimakkuus-, toisto/tauko-, mykistys ja 

varattu-painikkeet helposti ulottuvilla, mikä 

auttaa sinua maksimoimaan tuottavuutesi. 

LED-merkkivalot vahvistavat visuaalisesti 

tilasi, joten voit keskittyä itse asiaan.

1,8 m:n USB-C kaapeli

Pitkä 1,8 metrin sotkeutumaton punottu 

USB-C nailonkaapeli tarjoaa langallisen 

yhteyden luotettavuuden ja vapauden seistä 

ja venytellä pitkien puheluiden aikana.

Integroitu varattu-merkkivalo

Mikrofonin kääntöpuolella oleva 

LED-merkkivalo muuttuu punaiseksi 

mikrofonin ollessa käytössä työtoverien 

keskeytysten minimoiseksi ja tuottavuuden 

maksimoimiseksi.

Plug & Play

Toimii suosittujen puhelusovellusten 

(Microsoft Teams, Zoom jne.) sekä 

käyttöjärjestelmien (Windows, macOS ja 

Chrome OS) kanssa.

Koko päivän kestävää käyttömukavuutta

Kevyt ergonominen on-ear muotoilu ja 

säädettävissä oleva keinonahkainen pääpanta, 

mukavat korvapehmusteet ja kääntyvä 

mikrofoni ( jopa 270 astetta), jota voidaan 

käyttää sekä oikealla että vasemmalla 

puolella.

Edistyksellinen äänitekniikka

Monisuuntainen melua vaimentava 

mikrofoni peittää häiritsevät äänet, kuten 

näppäimistön naputuksen ja lähistöltä 

kuuluvat äänet. Sidetone-äänipalaute 

varmistaa, että sinut kuullaan. 40 mm:n ajurit 

tarjoavat edistyksellisen äänikokemuksen ja 

HD-äänituen.
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Äänentoiston tekniset tiedot

Ajurin koko Ø 40 mm

Ajurin impedanssi 32 Ω ± 15 %

Ajurin herkkyys 102 ± 5 dB (syöttöteho = 1 mW tasolla 1 kHz)

Nimellissyöttöteho 10 mW

Maksimisyöttöteho 30 mW

Ajurin taajuusalue 20 Hz – 20 kHz

Mikrofonityyppi 1 monisuuntainen mikrofoni

Mikrofonin herkkyys -40 ± 3 dB tasolla 1 kHz (0 dB = 1 V/Pa)

Mikrofonin taajuusalue 300 – 5 kHz

Mikrofonin sähkövirta enintään 0,5 µA

Tuotteen tekniset tiedot

Yksikön mitat 170 x 191 x 33 mm

Johdon säädinyksikkö  Äänenvoimakkuuden säätö, mykistys / mykistyksen 
poisto, varattu-merkkivalo, toisto/tauko

Kääntyvä mikrofoni 270°

Yksikön paino 0,19 kg

USB-kaapelin pituus 1,8 m

Väri ja materiaali  Musta/ABS-kotelo 
Punottu kaapeli 
Johdon säädinyksikkö: PC, TPU, ABS 
Pääpannan pehmuste: PU, vaahtomuovi

Pakkauksen mitat

Pakkaustyyli  Ruskea pakkaus ja jälleenmyyntisuojus

Pakkauksen mitat (yksikkö) 210 x 182 x 85 mm

Pakkauksen paino (yksikkö) 0,28 kg

Kartonkipakkaus 5 kpl

Pakkauksen sisältö  Kuulokkeet, tuotekortti, pikakäyttöopas,  
takuukortti, vaatimustenmukaisuusasiakirja

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 
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Virta ja ympäristö

Säilytyslämpötila –40 °C ... +60 °C

Toimintalämpötila –30 °C ... +50 °C

Suhteellinen kosteus 20–80 %, tiivistymätön

Alkuperämaa, sääntely ja takuu

Alkuperämaa Kiina

Sertifikaatit ja vaatimustenmukaisuus  FCC, IC, CE, UKCA, RCM, VCCI, äänenpaineen taso  
Testaus: EN 50332-2, EU REACH, RoHS/WEEE, CA Prop 65,  
ACCO RSL.

Takuu 2 vuotta, rajoitettu
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