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Optimeret til 
videokonferencer.

Mange professionelle bliver overvældede af den teknologiske viden, 

man skal have for at konfigurere en optimeret kontoropsætning, og af 

de forskellige softwarepakker, man skal bruge for at kunne optimere sin 

videokonferenceoplevelse. De har brug for en løsning, der giver en mere 

enkel oplevelse. W2000 er optimeret til videokonferenceprogrammer og 

leverer derfor højkvalitetsvideo (1080p ved 30 fps), retningsuafhængig 

lyd samt unikke funktioner til beskyttelse af privatliv, optimal 

kameraplacering og bedre billeder selv ved lav belysning. Se bedst muligt 

ud og brug mindre tid på fejlfinding med Kensingtons sammenhængende 

software- og tilbehørsoplevelse.

Funktionerne omfatter:

• Optimeret til Microsoft Teams, Zoom og mere

• Smalt 75° visningsfelt holder fokus på dig

• Mulighed for at tilpasse videoindstillinger med Kensington Konnect™

• Elektronisk panorering, vipning og 2 x zoom for ændringer i 

fokuspunkt

• Manuel 37° lodret og 360° vandret justering

• Stor sensorstørrelse sikrer gode billeder selv ved lav belysning

• Retningsuafhængig mikrofon med støjreduktion

• Opfylder krav til aftørringsbeskyttelse
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Optimeret videoteknologi

Giver video af høj kvalitet ved 1080p 

(1920 x 1080 ved 30 fps) med automatisk 

fokus og forbedret understøttelse i 

omgivelser med lav belysning.

Enkel og stærk software

Kensington Konnect™ giver dig mulighed 

for at tilpasse dine videoindstillinger 

via et klik på en knap og oprette 

brugerdefinerede profiler til forskellige 

brugssituationer.

Fokus på privatlivsbeskyttelse

Smalt 75° diagonalt visningsfelt holder 

fokus på dig ved 1-til-1-opkald, og det 

integrerede linsecover giver dig mulighed 

for at kontrollere, hvornår du kan ses.

Alsidige positioneringsmuligheder

Inkluderer elektronisk panorering, 

vipning og 2 x zoom (ePTZ) med manuel 

37° lodret og 360° vandret justering, så 

du kan få de bedste vinkler.

Kompatibelt med Kensington Ecosystem

Opret en skræddersyet opsætning 

med udgangspunkt i dit miljø ved 

at kombinere med et bordstativ 

(K87651WW) og ringlys (K87653WW) – 

andet tilbehør er også tilgængeligt.

Retningsuafhængig mikrofon

Retningsuafhængig mikrofon med 

støjreducerende teknologi sikrer, at andre 

kan høre, hvad du siger.



Tekniske  
specifikationer

Systemkrav

Understøttede operativsystemer  Windows® 10 eller nyere, macOS® 10.15 eller nyere,  
Chrome OS™

Plug & Play Ja

Software  Kensington Konnect: Download fra Kensingtons  
website (www.kensington.com/konnect)

USB-forbindelser

Kabel 1,5 m (5’) USB-A-kabel med USB-A til USB-C-adapter

Mikrofon

Type Retningsuafhængig mono-mikrofon

Kamera

Megapixels 2

CMOS-sensorstørrelse 1/2,7”

FOV 75° diagonal

Focus Autofokus

Privacy Cover Ja

Montering 1/4” thread-montering, monteringsklemme

LED-indikator

RGB Blåt LED-lys indikerer, at webcam er tændt

Materialespecifikationer

Hovedramme ABS

Frontcover ABS

Bagsidecover ABS

Kameracover ABS

Kameralinse Plast

LED-lysguide PC

Kabel TPE

Klemmeholderbase ABS

Klemmegummi TPU

Klemme løft base ABS

Klemme løft gummi øvre Silicongummi

Klemme løft gummi nedre Silicongummi

1/4” gevindindsats Kobberlegering

Beslagskrue SUS304

Aftørring

Opfylder testen MIL-STD-810H metode 504.3 kontaminering af væske for modstand mod 
nedbrud efter udsættelse for rengørings- og desinfektionsmidler såsom alkohol og blegemidler i 
mindst 24 timer.
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Tekniske  
specifikationer

Produktmål

Enhedsmål Bredde: 89 mm (3,50”) 
 Længde: 48 mm (1,88”) 
 Højde: 53,7 mm (2,11”)

Enhedsvægt 25 g (0,27 lbs)

Enhedens farve og materiale Sort/ABS

Flademål for skrivebord 47,8 cm2

Emballagemål

Emballagetype  Æske til at skyde ind til butikker

Emballagemål (enhed)  Bredde: 153,5 mm (6,04”) 
Længde: 162,1 mm (6,38”) 
Højde: 76,5 mm (3,01”)

Emballagevægt (enhed) 0,3 kg (0,66 lbs)

Pakkens indhold  Webcam, USB A-til-C-adapter, brugsvejledning,  
overholdelsesark, garanti, velkomstbrochure,  
China RoHS-ark

Udvendig kasse 8 stk.

Strøm og miljø

Strøm ved Standby 5V/0.04A 0.2W

Klassificering af strømadapter 5V/200 mA 1W

Driftstemperatur 0 til 40 °C (32 til 104 °F)

Opbevaringstemperatur -15 til 65 °C (5 til 149 °F)

Relativ luftfugtighed 55 % driftstemperatur ved 25 °C

Oprindelsesland,  
juridiske oplysninger og garanti

Oprindelsesland Kina

Certificeringer og overholdelse af  FCC, IC, CE, UKCA, RCM, VCCI, IEC/EN 62368-1, EU 
juridiske krav REACH, RoHS/WEEE, ACCO RSL

Garanti   2 års global garanti
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