
Ervaar de professionele audio-oplossingen 
van Kensington
De sleutel om meer werk gedaan te krijgen.

Horen en gehoord worden

Hoor meer en wordt meer gehoord met de professionele audio-oplossingen van Kensington.

Communicatie, samenwerking en concentratie beginnen met de beste headsets: bedraad of draadloos, met 
ruisonderdrukking, geïntegreerde bediening, comfortabele oorkussens, draaibare microfoons, indrukwekkende 
duurzaamheid en uitstekende geluidskwaliteit.

OPLOS-

H3000 Bluetooth  
Over-Ear Headset 
De H3000 biedt een meeslepende 
en gefocuste ervaring. Met de 
draadloze vrijheid om rond te lopen, 
oorkussens van traagschuim met 
verkoelende gel en technologie 
voor onderdrukking van 
omgevingsgeluid op basis van AI.
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H2000 USB-C  
Over-Ear Headset
De universele plug & play 
H2000 biedt exceptionele 
geluidstechnologie en premium 
productiviteitsfuncties via een 
ergonomisch over-ear ontwerp. 
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H1000 USB-C  
On-Ear Headset
De H1000 levert een naadloze 
plug & play ervaring, premium 
productiviteit, comfort en 
duurzaamheid voor een 
geavanceerde audio-ervaring. 
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Contact
Als u vragen hebt of extra hulp nodig hebt, bezoek ons dan online op  
https://www.kensington.com/provc-support/language-selector/

Klaar om te communiceren als een pro?

Ga naar de pagina met professionele oplossingen voor videovergaderingen 
van Kensington om te ontdekken hoe u uw videovergaderingservaring kunt 
vereenvoudigen en kunt communiceren als een pro.

Audio-oplossingen

In een wereld waar alles draait om gehoord worden, weet Kensington dat soepele audio-
overgangen beginnen met de beste switch, met een gebruiksvriendelijke bediening voor het 
wijzigen, aanpassen of dempen van signalen.

In combinatie met een professionele headset verrijkt een switch uw audio-ervaring door een 
naadloze overgang tussen apparaten zodat u altijd wordt gehoord.

Universal 3-in-1 Pro Audio Headset Switch 
Gebruik uw favoriete bedrade of draadloze headset (Bluetooth, 
USB-C, USB-A of 3,5 mm) terwijl u tussen drie verschillende 
apparaten (laptops, telefoons en tablets) schakelt. Onthoudt 
automatisch eerder gekoppelde apparaten, elimineert de noodzaak 
voor meerdere headsets en werkt met Microsoft Teams, Google Meet, 
Zoom, WebEx en meer.
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