
Product-
blad

H1000 USB-C On-Ear Hoofdtelefoon 
Artikelnummer: K83450WW | UPC-code: 0 85896 83450 2

De hele dag 
productief.

Als u tijdens uw werk urenlang uw hoofdtelefoon draagt, heeft u een comfortabel 

ontwerp nodig met professionele functies voor maximale productiviteit.

Kensington’s universele plug & play H1000 USB-C Hoofdtelefoon biedt premium 

productiviteit, comfort en duurzaamheid. De H1000 is ontworpen met een 

ruisonderdrukkende microfoon, led-indicatoren voor 'bezet' en dempen, sidetone 

voor betere telefoongesprekken en in-line muziekbediening voor een geweldige 

audio-ervaring.

De H1000 maakt onderdeel uit van het Kensington-ecosysteem voor professionele 

videovergaderingen, dat een geïntegreerde ervaring biedt zodat u meer tijd kunt 

besteden om productief te zijn.

Producteigenschappen:

• Werkt met Microsoft Teams, Zoom, Windows, macOS,  
Chrome OS en meer

• Ergonomisch oor-ontwerp biedt de hele dag door comfort

• Microfoon kan 270° draaien en zowel links als rechts worden gedragen

• Microfoon met directionele ruisonderdrukking (DNC) onderdrukt afleidende 
geluiden

• Snelle toegang tot knoppen voor volume, afspelen/pauzeren, dempen en 
bezet

• Geïntegreerd 'bezet'-lampje om onderbrekingen door collega's te 
minimaliseren

• 1,8 m lange USB-C-kabel biedt vrijheid om te staan tijdens lange gesprekken
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Professionele in-linebediening met 

led-lampjes

Met de snelle toegang tot knoppen voor 

volume, afspelen/pauzeren, dempen en 

het geïntegreerde 'bezet'-lampje kunt u 

productiever werken. Led-indicatoren bieden 

geruststellende visuele bevestiging van uw 

status zodat u gefocust kunt blijven.

USB-C-kabel van 1,8 m

Een 1,8 m lange USB-C-kabel van gevlochten 

nylon die niet in de knoop raakt biedt de 

betrouwbaarheid van een bedrade verbinding, 

terwijl u tijdens lange gesprekken wel kunt 

gaan staan of u uitrekken.

Geïntegreerd 'bezet'-lampje

De led-indicator aan de achterkant van 

de microfoon wordt rood na activatie 

om onderbrekingen door collega's te 

minimaliseren en productiviteit te 

maximaliseren.

Plug & play

Werkt met populaire toepassingen voor 

gesprekken (Microsoft Teams, Zoom en meer) 

en besturingssystemen (Windows, macOS en 

Chrome OS).

De hele dag comfortabel

Lichtgewicht, ergonomisch oor-ontwerp met 

een verstelbare hoofdband van imitatieleer, 

comfortabele oorkussens en een draaibare 

microfoon (tot 270°) die links of rechts kan 

worden gedragen.

Geavanceerde geluidstechnologie

Een microfoon met directionele 

ruisonderdrukking (DNC) onderdrukt 

afleidende geluiden zoals getik op een 

toetsenbord en nabij stemgeluid. De sidetone 

bevestigt dat u wordt gehoord. 40 mm-drivers 

bieden een geavanceerde audio-ervaring met 

HD-stemondersteuning.
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Audiospecificaties

Drivergrootte Ø 40 mm

Driverimpedantie 32 Ω ± 15%

Drivergevoeligheid 102 ± 5 dB (ingangsvermogen = 1 mW bij 1 kHz)

Opgegeven ingangsvermogen 10 mW

Maximaal ingangsvermogen 30 mW

Frequentierespons driver 20 Hz - 20 kHz

Microfoontype 1 directionele microfoon

Gevoeligheid microfoon -40 ± 3 dB bij 1 kHz (0 dB = 1 V/Pa)

Frequentiebereik microfoon 300 - 5 kHz

Stroom microfoon 0,5 µA max.

Productspecificaties

Afmetingen eenheid 170 x 191 x 33 mm (6,7 x 7,5 x 1,3")

Inline bedieningseenheid  Volumeaanpassing, dempen/dempen opheffen, 
'bezet'-lampje, afspelen/pauzeren

Draaibare microfoon 270°

Gewicht eenheid 0,19 kg (0,42 lbs)

Lengte USB-kabel 1,8 m (6')

Kleur en materiaal  Zwart/ABS behuizing 
gevlochten kabel 
in-line bedieningseenheid: PC, TPU, ABS 
Hoofdbandkussen: PU, schuim

Afmetingen verpakking

Type verpakking  Bruine doos met retailhoes

Afmetingen verpakking (eenheid) 210 x 182 x 85 mm (8,27 x 7,17 x 3,35")

Gewicht verpakking (eenheid) 0,28 kg (0,62 lbs)

Masterverpakking 5 stuks

Inhoud verpakking  Hoofdtelefoon, welkomstbijsluiter, korte 
instructiehandleiding, garantiekaart, complianceblad
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Voeding en gebruiksomgeving

Opslagtemperatuur -40 tot 60 °C (-40 tot 140 °F)

Bedrijfstemperatuur -30 tot 50°C (-22 tot 122 °F)

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, VCCI, geluidsdrukniveautest 
EN 50332-2, EU REACH, RoHS/WEEE, CA Prop 65, 
ACCO RSL.

Garantie 2 jaar beperkt
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