
 

 

Philips
Børnehovedtelefoner

On-ear
Blå og grønne

SHK1030
Designet til børn

Skræddersyet størrelse til børn, begrænsning af maks. lydstyrke
Til små musikelskere, der elsker musik, når de er på farten! Philips SHK1030-hovedtelefonerne 
er designet til børn i voksealderen. Det betyder, at de altid passer perfekt og behageligt, og 
lydstyrken er specielt justeret til en begrænsning på 85 dB af sikkerhedshensyn.

Perfekt pasform til børn
• Ergonomisk, justerbar hovedbøjle vokser med barnet
• Den ultralette hovedbøjle giver enestående komfort og pasform
• Bløde ørepuder giver en behagelig og sikker pasform

Ekstra beskyttelse til børn
• Begrænsning af maks. lydstyrke til 85 dB, hvilket giver sikker musikunderholdning
• Holdbar hovedbøjle i rustfrit stål, udviklet til at kunne holde til leg

Nyd kvalitetslyden
• 32 mm neodym-højttalerenheder leverer ren, harmonisk lyd



 Ergonomisk hovedbøjle

Den enkle, ergonomiske hovedbøjle kan justeres, så 
den passer behageligt til børns hoveder, og den kan 
udvides, mens de vokser.

Begrænsning af maks. lydstyrke
Du kan være tryg ved, at lydniveauet i 
hovedtelefonen er sikkert for dit barn. Lydstyrken er 
dæmpet til en maks. grænse på 85 dB og giver sikker 
underholdning.

Neodym-højttalerenheder

Neodym er det bedste materiale til at frembringe et 
stærkt magnetfelt, så der opnås større følsomhed i et 

stemmerør, bedre basgengivelse og en ren, 
harmonisk lydkvalitet.

Bløde ørepuder

Ørekapslerne er polstret helt med blødt skum og 
giver ultimativ komfort og sikkerhed.

Hovedbøjle i rustfrit stål
Uanset hvor vildt barnet leger, kan hovedbøjlen i 
rustfrit stål holde til det.

Ultralet hovedbøjle

Den slanke hovedbøjle er så ultralet og behagelig, at 
den er en fornøjelse at bære i timevis. Børnene kan 
let glemme, at de har den på.
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Specifikationer
Lyd
• Magnet: Neodym
• Frekvenskurve: 10 - 24.000 Hz
• Impedans: 32 ohm
• Max. belastning: 100 mW
• Følsomhed: 106 dB

Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 19,8 x 20,5 x 5,5 cm
• Bruttovægt: 0,0853 kg
• Nettovægt: 0,0436 kg
• Taravægt: 0,0417 kg
• EAN: 87 12581 44857 8
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Blister
• Type af hyldeplacering: Begge

Yderemballage
• Bruttovægt: 0,45 kg
• Ydre indpakning (L x B x H): 20,8 x 18,5 x 25,5 cm
• Nettovægt: 0,1308 kg
• Taravægt: 0,3192 kg
• EAN: 87 12581 44861 5
• Antal forbrugeremballager: 3

Produktmål
• Mål på produkt (B x H x D): 13 x 13 x 5,5 cm
• Vægt: 0,0436 kg
•
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