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Produkt-
blad

Trådlös 
smidighet med 
förstklassig 
produktivitet.

Kensingtons H3000 Bluetooth-headset har skräddarsytts för att uppfylla dagens 

kontors- och distansarbetsmiljöers krävande behov. Den har en ergonomisk over-ear-design 

för en immersiv och fokuserad upplevelse, trådlös frihet att förflytta sig och AI-driven 

miljöbrusdämpande teknik för att minska distraherande bakgrundsljud. 

Öronkuddar med minnesskum och svalkande gel täckta med värmeavledande tyg 

ger komfort hela dagen, LED-indikatorer bekräftar status och minskar störningar, 

musikkontroller med samtalsidentifieringsteknik förenklar övergångar och en sidoton 

ger en bättre samtalsupplevelse. 

Dynamiska 40 mm neodymhögtalare ger en exceptionell ljudupplevelse för samtal 

och musik. Det proffsiga batteriet med snabbladdningsteknik ser till att headsetet kan 

användas medan det laddas. H3000 har utformats för Intel® Evo™-laptoppar och är en 

del av Kensingtons ekosystem för professionella videokonferenser och ger en integrerad 

upplevelse så att du ägnar mer tid åt att vara produktiv.

Egenskaper inkluderar:

• Fungerar med Microsoft Teams, Zoom, Windows, macOS, Chrome OS, Siri med flera

• Professionell ergonomisk over-ear-design och svängbara öronkåpor (upp till 90°)  

för komfort hela dagen

• Roterande mikrofon (upp till 270°) som kan bäras på höger eller vänster sida

• Passiv brusdämpningsteknik (PNC) stänger ute omgivande ljud

• AI-drivna miljöbrusdämpande (ENC) mikrofoner dämpar distraherande ljud

• Snabb åtkomst till knapparna för volym, spela upp/pausa, mute och upptagen

• Inbyggda upptagenlampor för att minimera avbrott från kollegor



Produkt-
blad

Enkel trådlös smidighet

Använder Bluetooth 5.2-teknik med flera punkter för parkoppling 

med upp till åtta enheter (med två enheter aktiva åt gången). 

®

Universal enhetskompatibilitet

Fungerar med populära samtalsapplikationer 

(Microsoft Teams, Zoom med flera), operativsystem 

(Windows, macOS och Chrome OS), mobila enheter 

(iOS och Android) och röstassistenter (Siri och 

Google Assistent).

Ergonomisk komfort hela dagen

Over-ear-design med öronkuddar med minnesskum och 

svalkande gel täckta med värmeavledande tyg som andas 

samt justerbart huvudband i konstläder. En roterande 

mikrofon (upp till 270°) kan bäras på höger eller vänster sida. 

Roterande leder gör att öronkåporna kan svängas i upp till 

90° för en bekväm och säker passform.

Branschledande batteritid

Ger 60+ timmar för musik och 40+ timmar för 

samtal.* Snabbladdningsteknik ger 8 timmars 

användning efter bara 15 timmars laddning, 

vilket gör att du kan använda headsetet när 

det är anslutet till ström och ger ett fulladdat 

batteri efter 90 minuter – så att du kan förbli 

produktiv hela dagen.

*  Med upptagetlamporna släckta varierar 
batteritiden beroende på användning.

Proffsiga brusdämpnings-,  

produktivitets- och säkerhetsfunktioner

Passiv brusdämpningsteknik (PNC) gör att 

du kan behålla fokus genom att blockera 

omgivande ljud. Den smidiga vänd för att tysta-

bommikrofonen stödjer snabb mute vid behov. 

Inbyggt hörselskydd skyddar öronen mot ljud 

över 100 dBA
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Produkt-
blad

Proffstillbehör

H3000 är skapad för upptagna proffs och gör att du kan förflytta 

dig upp till 30 m* från skrivbordet. Inkluderar en USB-C- till USB-A-

adapter, en USB-C-laddningskabel och ett förstklassigt hårt fodral 

som skyddar headsetet när du är på resande fot.

*  Din anslutna enhet måste vara inom synhåll.  
Den trådlösa räckvidden kan variera beroende på användare och 
datorförhållanden. 

Överlägsen ljudteknik

AI-driven miljöbrusdämpande (ENC) mikrofon 

dämpar upp till 90 % av de distraherande ljuden, t.ex. 

tangentbordsklick, skrivare och röster i närheten så att 

andra kan höra din röst tydligt. Sidoton bekräftar att du 

hörs med röstvägledning som bekräftar mute-status. 

Dynamiska 40 mm neodymhögtalare ger en avancerad 

ljudupplevelse med HD-röstsupport för samtal och 

musik.

Kontroller på öronkupan med synliga upptagenlampor

Snabb åtkomst till knapparna för volym, spela upp/

pausa, muta, och integrerad upptagenknapp hjälper dig 

att maximera produktiviteten. LED-lampor ger visuell 

bekräftelse av din status så att du kan behålla fokus.
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Tekniska  
specifikationer

Allmänt

Förpackningens innehåll  1 x H3000-headset  
1 x 1,2 m (4’) USB-C- till USB-C-laddningskabel  
1 x hårt fodral  
1 x USB-C (hona)- till USB-A (hane)-adapter  
1 x bruksanvisning  
1 x garanti 

Enhetens mått  Bredd: 210 mm (8,27 tum) 
Djup: 85 mm (3,35 tum)  
Höjd: 182–191 mm (7,17–7,52 tum)

Vikt 311 g (0,69 lbs)

Produktmaterial  Huvudband: POK, PP, PU, Zn, SUS301, TPE, skum 
Öronkåpa: PC, ABS 
Öronkudde: PU, minnesskum 
Bommikrofon: TPE, PP, PC, stål  
Hårt fodral: EVA, PU, elastan 

Typ av förpackning  Detaljhandel (brun kartong med 
detaljhandelsomslag)

Förpackningens mått  Bredd: 216 mm (8,48 tum) 
Djup: 80 mm (3,15 tum) 
Höjd: 236 mm (9,29 tum)

Förpackningens vikt 823 g/1,81 lbs

Ytterförpackningens design 5 st

Formfaktor Over-ear

Mikrofon  270° roterbar mikrofon med  
vänd för att tysta-funktion

Upptagenlampa  Integrerade röda lampor på båda öronkåpor tänds 
automatiskt när mikrofonen är aktiverad.  
Kan även aktiveras manuellt av användaren.  
Två lägen tillgängliga: lyser rött och blinkar rött.

Röstassistans Siri/Google Assistent

Ljudspecifikationer

Högtalarstorlek Ø 40 mm 

Högtalarimpedans 32 Ω

Medelljudtrycksnivå 110 dB vid 1 mW vid 1 kHz

Högtalarkänslighet 110 dB vid 1 mW vid 1 kHz

Högtalarens märkeffekt 20 mW

Högtalarens maximala ineffekt 30 mW

Högtalarens frekvensintervall 20 Hz till 20 kHz

Högtalarbandbredd (musikläge) 20 Hz till 20 kHz

Högtalarbandbredd (röstläge) 100 Hz till 8 kHz
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Tekniska  
specifikationer

Ljudspecifikationer (fortsättning)

Mikrofontyp 1 x ECM-mikrofon med stöd för AI-algoritm  
för miljöbrusdämpning

Mikrofonens känslighet −41 ± 3 dB vid 1 kHz (0 dB = 1 V/Pa)

Mikrofonens frekvensintervall 100 Hz till 10 kHz

Mikrofonström Max 0,5 μA

Ljud-codec som stöds SBC, AAC

Hörselskydd för användare Begränsat till 100 dBA

Batteri

Musik med upptagenlampan av 60 timmar+  

Samtal med upptagenlampan av 40 timmar+

Musik med upptagenlampan på Upp till 30 timmar

Samtal med upptagenlampan på Upp till 29 timmar 
* Volymen inställd på 50 %, varierar beroende på  
   individuell användning

Laddningstid 90 minuter

Effektförbrukning 5 V/550 mA

Kompatibilitet

Operativsystem  Windows 10 och senare 
macOS 11.6 och senare 
Chrome OS v101 och senare 
iOS 13.7 och senare 
Android 11 och senare

Mötesplattformar Teams, Zoom, WebEx, Google Meet med flera

Certifiering Utformat för Intel® Evo™-laptoppar

Anslutningsmöjligheter

Anslutning (dator och mobila enheter) Inbyggd Bluetooth 

Bluetooth-version Bluetooth 5.2

Bluetooth-profiler  HFP: V1.7.2,  
A2DP: 1.3.2,  
AVRCP:1.6.2,  
AVDTP: 1.3

Bluetooth-effektklass Klass 1

Driftavstånd Upp till 30 m/100 ft (360° siktlinje) 
* Värdenheter måste vara Bluetooth klass 1 
   annars är driftavståndet upp till 10 m/33 ft 
* Kan variera beroende på användning och datorstatus

Bluetooth-parkoppling Upp till 8 enheter

Samtidig Bluetooth-anslutning Upp till 2 enheter
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Tekniska  
specifikationer

Miljö

Förvaringstemperatur −10 till 45 °C (−14 till 113 °F)

Arbetstemperatur 5 till 40 °C (41 till 104 °F)

Relativ luftfuktighet 5~95 % icke-kondenserande

Fysiska knappar och kontroller

Volym +/− Volym upp/volym ned

Strömbrytare Ström på/ström av

Bluetooth-parkoppling/röstassistans  Håll BT-parkopplingsknappen intryckt i 5 sekunder 
för att aktivera Bluetooth-parkopplingsläget. Tryck på 
knappen två gånger för att aktivera röstassistans  
(Siri/Google Assistent)

 • Tryck en gång för att spela upp/pausa 
• Tryck länge (2 sekunder): aktivera upptagetlampan  
   (lyser rött)/inaktivera upptagetlampan (lyser rött) 
• Tryck två gånger: aktivera upptagetlampan  
   (blinkar rött) 
• Tryck tre gånger: aktivera/inaktivera sidotonen 
• Vid ett inkommande samtal: tryck 1 sekund för att  
   svara, tryck 2 sekunder för att avvisa samtalet  
• Under ett samtal: tryck 1 sekund för att avsluta  
   samtalet  

Bommikrofon Vänd för mute, sänk för att aktivera ljudet

LED-indikatorer

På headsetet • Ström på: Lyser blått i 3 sekunder

  • I Bluetooth-parkopplingsläget: blinkar blått snabbt 
• Inte anslutet: blinkar rött/blått växelvis  
• Anslutet: blinkar blått 
• Batterinivå lägre än 10 %: blinkar rött 
• Laddar: pulserar rött 
• Fulladdat: lyser grönt 

Ursprungsland, föreskrifter och garanti

Ursprungsland Kina

Efterlevnad och certifikat  FCC, IC, CE, UKCA, RCM, Japan MIC,  
Ljudtryckstest, Kina SRRC, Taiwan NCC, Kanada  
NRCan, US DoE, US CEC, CB, EU RoHS/REACH/WEEE,  
CA Prop 65, ACCO RSL.

Garanti 2 år

LED-statuslampan mellan 
strömknappen och Bluetooth-
parkopplingsknappen

Mittenknapp 
(Spela upp/pausa musik | Upptagen-
lampa | Sidoton på/av)

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. © 2022 Kensington Computer Products Group, en del av ACCO Brands. Med ensamrätt. CBT38334SE

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA: contact@kensington.com 
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