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Produkt
Blad

Kensingtons USB Hi-Fi-hörlurar med mikrofon ger ett 
stereoljud av hög kvalitet, en mikrofon utformad för att 
återge en klar röst och bekvämlighetsfunktioner som är 
bäst i sin klass. Hörlurarna har stöd för vanliga, centrala 
undervisningsstandarder och ger en maximal uteffekt 
på 94 dB vilket gör de säkra att använda, och de har en 
mikrofon som har stöd för de senaste testkraven på 
ljudbaserade klassrum. Headsetet passar studenter, 
telefonförsäljningscenter, företagare och datorspelare. 
Kompatibel med Windows, Mac och Chromebooks för en 
enkel plug and play-upplevelse. 

Funktioner inkluderar:

• Stereoljud av hög kvalitet

• Bekvämlighet som är bäst i sin klass

• Brusdämpande mikrofon

• 1,8 meter lång USB-sladd

• Kompatibel med flera enheter

• Gräns för säkert lyssnande

Hör och tala med 
total klarhet.
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USB-kabeln på 1,8 meter 
har en optimal längd för 
undervisningsmiljöer och är stark 
nog att användas på ett krävande 
sätt.

Kompatibiliteten med flera enheter 
gör att hörlurarna fungerar med 
enheter som kör Windows, Mac och 
Chromebook.

Gränsen för säkert lyssnande sätter 
den maximala uteffekten till 94 dB 
för att skydda öronen mot nedsatt 
hörsel med anknytning till för höga 
volymer.

Stereoljudet av hög kvalitet tillförs 
genom starka 40 mm woofers med 
djup bas och ett brett dynamiskt 
intervall för att ge en exceptionell 
ljudupplevelse.

Bekvämlighet som är bäst i sin 
klass – utformad för att passa alla 
åldrar. Det justerbara huvudbandet 
är vadderat, och skumdynorna är 
inlindade i ett mjukt konstläderskydd 
så att de kan användas bekvämt i 
flera timmar.

Den brusdämpande mikrofonen 
använder passiv resistansteknik för 
att filtrera bort ljud i omgivningen, 
vilket ger optimal taltydlighet.



Elektriska specifikationer

Woofer-enhet  40 mm mylar-högtalare

Högtalarimpedans  32 ohm ± 15 %

Märkeffekt  10 mW

Maximal märkeffekt  120 mW

Hörlurarnas känslighet  97± 5 dB (ineffekt = 1 mW vid 1 KHz)

Headsetets frekvensrespons  20 Hz– 20 kHz

Mikrofonkänslighet  -42± 5 dB vid 1 KHz (0 dB = 1V/Pa)

Mikrofonström  0,5 mA maximalt

Produktens specifikationer

Enhetsmått  Bredd: 145 mm (5,7 tum) 
Längd: 180 mm (7,1 tum) 
Höjd: 70 mm (2,76 tum)

Roterbar mikrofon  270°

Enhetens vikt 0,15kg (0,33 lbs)

USB-kabellängd 1,8 m (6ft)

Färg och material  Svart / ABS-hölje 
TPE-kabel 
Stålhuvudband (SUS304) 
Huvudbandsdyna: PU+vaddering

Förpackning

Förpackningsstil  Bulkpaket

Förpackningens mått  Bredd: 200 mm (7,8 tum) 
Längd: 285mm (11,22 tum) 
Höjd: 70 mm (2,76 tum)

Förpackningens vikt:  0,165 kh (0,36 lbs)

Ytterförpackning 40 st.

Förpackningens innehåll  Ett headset

Miljö

Förvaringstemperatur -20 till 60°C (-4 till 140°F)

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

Relativ luftfuktighet Upp till 80 % icke-kondenserande

Ursprungsland, föreskrifter och garanti

Ursprungsland Kina

Certifieringar och efterlevnad  REACH, RoHS, CA, Prop 65, CE

Garanti 1 år globalt

Tekniska  
specifikationer
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