
 

 

Philips
Fones de ouvido para 
crianças

Auricular
Azul e Verde

SHK1030
Projetados para crianças

Adaptado para crianças, volume máximo limitado
Para os pequenos amantes da música com uma grande paixão por som em qualquer lugar, o fone de 

ouvido SHK1030 da Philips é feito sob medida para crianças em fase de crescimento. Isso significa uma 

adaptação perfeita e confortável, com o volume especialmente ajustado para um limite de 85 dB para 

aproveitar com segurança.

Adaptação perfeita para crianças
• Alça ergonômica e ajustável que acompanha o crescimento da criança
• Alça ultraleve para o máximo de conforto e o encaixe ideal
• Com as espumas auriculares macias, o encaixe é confortável e seguro

Proteção adicional para crianças
• Volume máximo limitado de 85 dB para ouvir músicas de modo seguro
• Alça durável em aço inoxidável, feita para horas e horas de movimento

Aproveite a qualidade do som
• Os drivers das caixas de som de neodímio de 32 mm reproduzem um som balanceado e puro



 Alça ergonômica

A alça simples e ergonômica é totalmente ajustável 
para se encaixar confortavelmente na cabeça de 
todas as crianças e desenvolver-se junto elas.

Volume máximo limitado
Com os fones de ouvido para crianças, você pode 
descansar com a garantia de que os níveis de volume 
estão seguros para seu filho. O volume é ajustado a 
um limite máximo de 85 dB para um divertimento 
seguro.

Drivers das Caixas acústicas de 
neodímio

O neodímio é o melhor material para geração de um 
forte campo magnético que se traduz em maior 
sensibilidade em uma bobina de voz, melhor 

resposta de graves e uma qualidade de som pura e 
balanceada.

Espumas auriculares macias

As conchas auditivas são totalmente acolchoadas 
com espuma macia, proporcionando o máximo de 
conforto e segurança.

Alça em aço inoxidável
Não importa quão ativo seja seu pequeno dono, a 
alça em aço inoxidável sobreviverá!

Alça ultraleve

A alça é fina e confortável, de modo que usá-la por 
um longo período é uma experiência agradável. As 
crianças podem até se esquecer de que estão usando 
fones de ouvido.
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Especificações
Som
• Tipo de ímã: Neodímio
• Resposta em frequência: 10 a 24.000 Hz
• Impedância: 32 ohm
• Entrada de energia máxima: 100 mW
• Sensibilidade: 106 dB

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

19,8 x 20,5 x 5,5 cm
• Peso bruto: 0,0853 kg
• Peso líquido: 0,0436 kg
• Peso da embalagem: 0,0417 kg
• EAN: 87 12581 44857 8
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Embalagem em blister
• Tipo de colocação em prateleiras: Ambas

Embalagem externa
• Peso bruto: 0,45 kg
• Embalagem externa (L x L x A): 

20,8 x 18,5 x 25,5 cm
• Peso líquido: 0,1308 kg
• Peso da embalagem: 0,3192 kg
• EAN: 87 12581 44861 5
• Número de embalagens para o cliente: 3

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

13 x 13 x 5,5 cm
• Peso: 0,0436 kg
•
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