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Produkt-

blad

En universellt 
kompatibel 
plug-and-play-
lösning

USB-headsetet med monoljud, mikrofon och volymreglage är en 

bekväm, tålig och universellt kompatibel USB-A-ansluten plug-and-

play-lösning. Det har en 27 mm woofer, 94 dB gräns för en säker 

upplevelse, en justerbar huvudbygel som passar huvuden i alla 

storlekar, ersättningsbar förseglad plyschörondyna som är bekväm 

hela dagen, en stark 1,8 m lång USB-A-kabel som tål krävande 

användning, kompatibilitet med Windows, Mac och Chromebook, en 

brusdämpande, rundstrålande mikrofon med inbyggt volymreglage 

för enkel enhandsjustering tillsammans med ett års garanti.

Egenskaper inkluderar:

• Universell komfort

• Robust design

• Kompatibel med Windows, Mac och Chromebook

• Rundstrålande, brusdämpande mikrofon med inbyggt volymreglage

• Ett års 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. © 2021 Kensington Computer Products Group, en del av ACCO Brands. Med ensamrätt. CBT35213SE
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Produkt-
blad

27 mm woofer

Möjliggör djup bas och 

ett brett dynamiskt 

omfång

Gräns för säkert lyssnande

Sätter den maximala 

uteffekten till 94 dB 

för att skydda öronen 

mot nedsatt hörsel 

med anknytning till 

långvariga perioder med 

höga volymer. 

Universell komfort 

Den justerbara 

huvudbygeln passar 

huvuden i alla storlekar, 

med en ersättningsbar, 

förseglad 

plyschörondyna för 

komfort hela dagen.

Robust design

Robust huvudbygel 

av plast och en stark 

1,8 m lång USB-A-kabel 

för att tåla krävande 

användning och klara av 

flexibla utbyten.

94 dB
Gräns

Kompatibel med flera 

enheter

Fungerar med enheter 

som har Windows, 

Mac och Chromebook 

installerade.

Rundstrålande, 

brusdämpande 

mikrofon med inbyggt 

volymreglage

Är enkel att använda 

med en hand. 

Ett års garanti

Lita på att Kensington 

skyddar dig.

1 år
begränsad garanti



Ljudspecifikationer

Woofer-enhet 27 mm mylar-högtalare

Högtalarimpedans 32 OHM ± 15 %

Input-effekt 10 mW

Maximal input-effekt 20 mW

Hörlurarnas känslighet 98 ±5 dB (ineffekt = 1 mW vid 1 KHz)

Headsetets frekvensrespons 20 Hz–20 kHz

Mikrofonens känslighet -45 ±5 dB vid 1 kHz (0 dB=1 V/Pa)

Mikrofonfrekvens 100 Hz – 10 kHz

Mikrofondimension Ø 6,0×5,0 mm

Produktens mått

Enhetens mått   Bredd: 50 mm (1,97 tum) 
Längd: 150 mm (5,9 tum) 
Höjd: 150 mm (5,9 tum)

Inbyggd reglageenhet Volymjustering, ljud på/ljud av

Roterbar mikrofon 240°

Enhetens vikt 65 g (0,14 lbs)

USB-kabellängd 1,8 m (6 tum)

Färg och material  Svart/plasthölje (ABS/PP/TPE), TPE-kabel

Förpackningens mått

Typ av förpackning Storpack

Förpackning (enhet)  Bredd: 235 mm (9,25 tum) 
Längd: 335 mm (13,19 tum) 
Höjd: 55 mm (2,17 tum)

Förpackningens vikt (enhet)  90 g (0,2 lbs)

Ytterförpackning  40 st

Förpackningens innehåll  1 st headset, 1 st garantikort, 
1 st efterlevnadsblad

Effekt och miljöförhållanden

Förvaringstemperatur -10 till 55 °C (14 till 131 °F)

Arbetstemperatur -10 to 50°C (14 to 122°F) 

Relativ luftfuktighet  Upp till 80 % icke-kondenserande

Ursprungsland, föreskrifter och garanti

Ursprungsland Kina

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

Garanti  1 års begränsad

Tekniska  
specifikationer
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