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Wissel tussen drie 
apparaten met 
één headset.

Professionals die op kantoor, thuis of onderweg werken moeten 
regelmatig heen en weer schakelen tussen audio op hun laptop, 
telefoon of andere apparaten. Of ze nu een videogesprek 
aannemen, een telefoontje plegen of naar muziek luisteren, het 
wisselen tussen verschillende apparaten kan ingewikkeld zijn 
en teveel tijd in beslag nemen.

Met de Universal 3-in-1 Pro Audio Headset Switch van 
Kensington kunnen professionals dezelfde bedrade of draadloze 
headset gebruiken voor drie verschillenden audiobronnen. 
Gebruikers kunnen naadloos schakelen tussen hun laptop, 
telefoon of tablet en zo hun productiviteit verhogen.

De Universal 3-in-1 Pro Audio Headset Switch is compatibel 
met platforms als Microsoft Teams, Google Meet, Zoom en 
WebEx, en heeft handige drukknoppen voor het schakelen 
tussen apparaten, volumebediening en dempen, voor een 
professionele audio-ervaring.

Producteigenschappen:

• Universele apparaatcompatibiliteit (Windows/macOS)

• Ondersteuning voor een professionele bureauopstelling

• Slimme technologie

• Eenvoudig en nauwkeurig wisselen van audio

• Bediening voor volume en dempen

• USB-aangedreven
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Eenvoudig en nauwkeurig wisselen 
van audio

Knoppen voor elk kanaal en 
ledlampjes bieden visuele 
bevestiging voor actieve 
verbindingen.

USB-aangedreven

Geen stopcontact nodig en 
de verbindingskabel wordt 
meegeleverd.

Bediening voor volume en dempen

Goed bereikbare en zichtbare 
knoppen.

Universele apparaatcompatibiliteit

Gebruik uw favoriete headset 
(bedraad of draadloos) voor 
verschillende apparaten en 
besturingssystemen (Windows/
macOS).

Ondersteuning voor een 
professionele bureauopstelling

Neem deel aan vergaderingen en 
schakel over naar muziek zonder een 
andere headset te hoeven gebruiken. 
Zo verhoogt u uw productiviteit en 
blijft uw bureau opgeruimd.

Slimme technologie

Schakelt eenvoudig tussen 
audiobronnen en maakt 
automatisch verbinding met 
één bedraad en twee draadloze 
apparaten.
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Kanaal 1: USB-C-invoer en 
USB-C-voeding (5V/0,9A)

QR-code  
ondersteuningspagina

Kanaal 2 en 3: Bluetooth-apparaten
*Koppelingsknop voor Bluetooth-apparaten

Kanaal 1: Bedraad apparaat 
(USB-A of USB-C) 

*USB-voedingsbron

Headsetknop
Bedraad (groen) 

Bluetooth (blauw) 
*Koppelingsknop voor 

Bluetooth-headset

Poorten voor bedrade headsets 
3,5 mm-aansluiting | USB-C-poort

Dempknop
Rood = gedempt 
Geen led = niet gedempt

Volume- 
bediening
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Systeemvereisten

Ondersteunde besturingssystemen Windows 10 of hoger, macOS 11 of hoger

Plug & play Geen installatie van software nodig.

Audiobron

Kanaal 1  1 x USB-C (Notebook, pc, MacBook, etc.)  
voorziet de Audio Switch ook van stroom

Kanaal 2 en 3 2 x Bluetooth (pc, telefoons, tablets etc.)

* Onthoudt eerder gekoppelde apparaten. Elk kanaal kan echter maar aan één Bluetooth-apparaat tegelijk 
gekoppeld zijn.

Audio-aansluitingen

Audio-aansluitingen 3,5 mm, USB-C, USB-A of Bluetooth

Ondersteunde audiokanalen Stereo LR

Materiaalspecificaties

Behuizing PC+ABS met structuur

Productkleur Pantone Black C

Afmetingen product

Afmetingen eenheid 83 x 53 x 27 mm

Gewicht eenheid 85 g

Afmetingen verpakking

Type verpakking  Retail-doos

Afmetingen verpakking (eenheid) 130 x 42 x 113 mm

Gewicht verpakking (eenheid) 225 g

Inhoud verpakking  3-in-1 Pro Audio Headset Switch, kabel (2 m) voor 
USB-C (mannelijk) naar USB-A (mannelijk), adapter 
voor USB-C (mannelijk) naar USB-A (vrouwelijk), 
welkomstbijsluiter, korte installatiehandleiding, 
garantiekaart, complianceblad

Masterverpakking 5 stuks

Afmetingen verpakking (master) 220 x 132 x 135 mm

Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Producten zijn mogelijk niet op alle markten verkrijgbaar. Kensington, de naam 
ACCO en het beeldmerk van ACCO zijn gedeponeerde handelsmerken van ACCO Brands. Kensington The Professionals’ Choice is een handelsmerk van ACCO 
Brands. Alle andere gedeponeerde en  niet-gedeponeerde handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. Thunderbolt en het Thunderbolt-
logo zijn handelsmerken van Intel Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. © 2022 Kensington Computer Products Group, een onderdeel van 
ACCO Brands. Alle rechten voorbehouden. CBT38512NL

NEEM VOOR MEER INFORMATIE CONTACT OP MET: contact@kensington.com 
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Voeding en gebruiksomgeving

Classificatie voedingsadapter 5V/900mA 
* De kabel voor USB-C naar USB-A wordt aangesloten op de USB-C-poort aan de achterzijde en levert zowel 
geluid als voeding voor de Audio Switch.

Gebruikstemperatuur 0 tot 50 °C

Opslagtemperatuur -18 tot 60 °C

Relatieve vochtigheid 20% tot 80% niet-condenserend

Land van herkomst, regelgeving en garantie

Land van herkomst China

Certificeringen en compliance  FCC, IC, CE, UKCA, RCM, MIC, VCCI, BQB, RoHS, REACH,  
ACCO RSL

Garantie 2 jaar beperkte garantie - wereldwijd

Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Producten zijn mogelijk niet op alle markten verkrijgbaar. Kensington, de naam 
ACCO en het beeldmerk van ACCO zijn gedeponeerde handelsmerken van ACCO Brands. Kensington The Professionals’ Choice is een handelsmerk van ACCO 
Brands. Alle andere gedeponeerde en  niet-gedeponeerde handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. Thunderbolt en het Thunderbolt-
logo zijn handelsmerken van Intel Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. © 2022 Kensington Computer Products Group, een onderdeel van 
ACCO Brands. Alle rechten voorbehouden. CBT38512NL

NEEM VOOR MEER INFORMATIE CONTACT OP VIA: contact@kensington.com 

Universal 3-in-1 Pro Audio Headset Switch 
Artikelnummer: K83300WW | UPC-code: 0 85896 83300 0


