
Oplev Kensingtons  
professionelle lydløsninger
Nøglen til at få udført mere arbejde.

Hør og bliv hørt

Brug mere tid på at høre og blive hørt med Kensingtons professionelle lydløsninger.

Kommunikation, samarbejde og koncentration starter med det bedste headset – med ledning eller trådløst, 
med støjreducerende teknologi, in-line-kontrolfunktioner, komfortable ørepuder, roterbare mikrofoner, 
imponerende holdbarhed og fremragende lydkvalitet.

LØSNING

H3000 Bluetooth  
Over-Ear-headset 
Med H3000 får du en fordybende 
og fokuseret oplevelse. Med 
trådløs frihed til at bevæge dig, 
ørepuder med hukommelsesskum 
tilført kølegel og AI-powered 
miljøstøjdæmpningsteknologi.
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H2000 USB-C  
Over-Ear-headset
Det universelle plug and 
play H2000 giver exceptionel 
lydteknologi og førsteklasses 
produktivitetsfunktioner via et 
ergonomisk over-ear-design. 
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H1000 USB-C  
On-Ear-headset
Med H1000 får du en problemfri 
plug and play-oplevelse med 
høj produktivitet, komfort og 
holdbarhed for en avanceret 
lydoplevelse. 
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Kontakt
Hvis du har spørgsmål eller brug for ekstra hjælp, kan du besøge os online på  
https://www.kensington.com/provc-support/language-selector/

Er du klar til at kommunikere som en professionel?

Besøg Kensingtons side med professionelle videokonferenceløsninger for at få mere 
at vide, om hvordan du kan forenkle din videokonferenceoplevelse og kommunikere 
som en professionel.

Lydløsninger

I en verden, hvor dét at blive hørt betyder alt, ved Kensington, at problemfrie lydovergange 
starter med den bedste switch – med brugervenlige knapper til ændring, tilpasning eller 
dæmpning af signaler.

Når den bruges i kombination med et professionelt headset, løfter en switch din lydoplevelse ved 
at give problemfrie overgange mellem enheder – og sikre, at du altid bliver hørt.

Universal 3-in-1 Pro Audio-headset-switch 
Brug dit foretrukne headset med ledning eller dit foretrukne trådløse 
headset (Bluetooth, USB-C, USB-A eller 3,5 mm), når du skifter 
mellem op til tre forskellige enheder (bærbare computere, telefoner 
og tablets). Husker automatisk tidligere parrede enheder, eliminerer 
behovet for flere headsets og fungerer med Microsoft Teams, Google 
Meet, Zoom, WebEx og mere.
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