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Ergonomisk  
komfort hela 
dagen med 
premiumproduktivitet.

För proffs som ringer och tar emot samtal hela dagen ger 
Kensingtons universella plug-and-play H2000 USB-C-headset 
en uppslukande och fokuserad upplevelse, exceptionell 
ljudteknik och premium-produktivitetsfunktioner via en 
ergonomisk over-ear-design. 

H2000 är en del av Kensingtons ekosystem för professionella 
videokonferenser och ger en integrerad upplevelse så att du 
ägnar mer tid åt att vara produktiv.

Egenskaper inkluderar:

• Fungerar med Microsoft Teams, Zoom, Windows, macOS, 
Chrome OS med flera

• Ergonomisk over-ear-design och svängbara öronkåpor

• Roterande mikrofon (upp till 270°)

• Passiv brusdämpningsteknik (PNC)

• Miljöbrusdämpande (ENC)-mikrofoner

• Snabb åtkomst till knapparna för volym, spela upp/pausa, 
mute och upptagen

• Integrerade upptagenlampor
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Professionellt inbyggt reglage med LED-indikatorer

Snabb åtkomst till knapparna för volym, spela upp/

pausa, mute och integrerad upptagenlampa hjälper 

dig att maximera produktiviteten. LED-lampor ger 

visuell bekräftelse av din status så att du kan behålla 

fokus.

Synliga upptagenlampor

På sidorna av båda öronkåporna syns att LED-indikatorerna lyser 

rött när mikrofonen är aktiverad eller när du växlar till upptagen via 

dina inbyggda reglage för att minimera avbrott från kollegor och 

maximera produktiviteten.

Ergonomisk komfort hela dagen

Over-ear-design med öronkuddar med minnesskum 

och svalkande gel täckta med andningsaktivt 

värmeöverförande tyg, justerbart huvudband 

i konstläder, en roterande mikrofon (upp till 

270°) som kan bäras på höger eller vänster sida, 

tillsammans med roterande leder som låter 

öronkåporna svänga 90° för bekväm och säker 

passform.

Proffsiga brusdämpnings-, produktivitets- och säkerhetsfunktioner

Passiv brusdämpningsteknik (PNC) låter dig behålla fokus 

genom att blockera omgivande ljud. Smidig vänd för att tysta-

bommikrofon stödjer snabb mute vid behov. Inbyggt hörselskydd 

skyddar öronen mot ljud över 100 dBA

Plug-and-play

Fungerar med populära samtalsapplikationer 
(Microsoft Teams, Zoom med flera) och 
operativsystem (Windows, macOS och 
Chrome OS) – så att du snabbt kan ansluta, 
behålla fokus och vara produktiv.



Produkt-
blad

1,8 m (6 fot) USB-C-kabel och resväska

En lång 1,8 meter (6 fot) trasselfri nylonflätad USB-C-

kabel (med USB-C till USB-A-dongel) ger dig pålitligheten 

med en kabelansluten anslutning och friheten att ställa 

dig upp och stretcha under långa samtal. Ta enkelt 

headsetet med dig i flanellresväskan.

Exceptionell ljudteknik

Förbättrade miljöbrusdämpande (ENC)-mikrofoner 

dämpar upp till 90 % av de distraherande ljuden, t.ex. 

tangentbordsklick, så att andra kan höra din röst tydligt. 

Sidoton bekräftar att du hörs med ljudvägledning 

som bekräftar tystad status. Dynamiska 40 mm 

neodymhögtalare ger en exceptionell ljudupplevelse med 

bredbandsstöd för samtal och musik.
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Ljudspecifikationer

Högtalarstorlek Ø 40 mm 

Högtalarimpedans 32 Ω ± 15 %

Högtalarkänslighet 110 ± 3 dB (ineffekt = 1 mW vid 1 KHz)

Märkeffekt 20 mW

Maximal in-effekt 30 mW

Högtalarbandbredd (musikläge) 20 Hz–20 kHz

Högtalarbandbredd (röstläge) 50 Hz–7000 kHz

Ljudgräns 100 dBA

Mikrofontyp  Huvudmikrofon: enkelriktad mikrofon;  
2:a mikrofon: rundstrålande mikrofon

1:a mikrofonens känslighet -41 ± 3 dB vid 1 kHz (0 dB = 1 V/Pa)

1:a mikrofonens frekvensintervall 100–10 kHz

1:a mikrofonströmmen Max 0,5 µA

2:a mikrofonens känslighet -44 ± 3 dB vid 1 kHz (0 dB = 1 V/Pa)

2:a mikrofonens frekvensintervall 100–10 kHz

2:a mikrofonströmmen Max 0,5 µA

Miljöbrusdämpning  Dämpar 90 % av miljöbruset och 
reducerar miljöbruset med mer än 35 dB

Produktens specifikationer

Enhetens mått 170 x 191 x 33 mm (6,7 x 7,5 x 1,3 tum)

Inbyggd reglageenhet  Volymjustering, ljud av/ljud på, upptagenlampa,  
spela upp/pausa, sidoton på/av 

Headset-formfaktor Over-ear-huvudband

Roterbar mikrofon 270° med vänd för att tysta-funktion

Upptagenlampa  Inbyggda (fast rött sken) lampor på varje öronkåpa  
aktiveras automatiskt under ett samtal.  

Även manuell aktivering stöds:  
1) Tryck en gång (fast rött sken)  
2) Håll intryckt i två sekunder (blinkande rött sken)  
3) Tryck en gång till (av)

Enhetens vikt 0,19 kg (0,42 lbs)

USB-kabellängd 1,8 m (6 fot)

USB-sladdens längd Styrkabel: 0,9 m (3 fot) / headsetkabel 0,9 m (3 fot)

Färg och material  Svart/ABS-hölje 
Nylonflätad kabel 
Inbyggd reglageenhet: PC, TPU, ABS 
Huvudbandsdyna: PU, skum
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Effekt och miljöförhållanden

Typ av förpackning Brun kartong med detaljhandelsomslag

Förpackningens mått (enhet) 210 x 182 x 85 mm (8,27 x 7,17 x 3,35 tum) 

Förpackningens vikt (enhet) 281 g (0,62 lbs)

Ytterförpackning 5 st.

Förpackningens innehåll  Headset, USB-A till C-dongel, välkomstblad, snabb- 
instruktionsguide, överensstämmelseblad

Förpackningens mått

Förvaringstemperatur -40 till 60 °C (-40 till 140 °F)

Arbetstemperatur 0 till 40 °C (32 till 104 °F) 

Relativ luftfuktighet Upp till 80 % icke-kondenserande

Ursprungsland, föreskrifter och garanti

Ursprungsland Kina

Certifiering och efterlevnad  FCC, IC, CE, UKCA, RCM, VCCI, ljudtrycksnivåtest 
EN 50332-2, EU REACH, RoHS/WEEE, CA Prop 65, 
ACCO RSL 

garanti 2 års global garanti

Samtliga specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Vissa produkter är inte tillgängliga på alla marknader. Namn och design för Kensington och 

ACCO är registrerade varumärken som tillhör ACCO-varumärket. Kensington The Professional’s Choice är ett varumärke som tillhör ACCO-varumärket. Alla andra 

registrerade och oregistrerade varumärken tillhör sina respektive ägare. Thunderbolt och Thunderbolt-logon är varumärken som tillhör Intel Corporation i USA 

och/eller andra länder. © 2022 Kensington Computer Products Group, en del av ACCO Brands. Med ensamrätt. CBT38333SE

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA: contact@kensington.com 
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