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Ακουστικά για παιδιά

Αγκαλιάζουν το αυτί
Μπλε και πράσινα

SHK1030
Σχεδιασμένα για παιδιά

Ειδικά σχεδιασμένα για παιδιά, με όριο έντασης ήχου
Τα ακουστικά Philips SHK1030 είναι ό,τι πρέπει για τους μικρούς λάτρεις της 
μουσικής, καθώς έχουν σχεδιαστεί ειδικά για παιδιά. Προσφέρουν πάντα άψογη και 
άνετη εφαρμογή, με μέγιστο όριο έντασης ήχου στα 85dB για ασφαλή ακρόαση.

Ταιριάζει απόλυτα στα παιδιά
• Εργονομικό, ρυθμιζόμενο στήριγμα κεφαλής που προσαρμόζεται στα μέτρα του παιδιού
• Πολύ ελαφρύ στήριγμα κεφαλής, για εξαιρετική άνεση και εφαρμογή
• Μαλακά επικαλύμματα αυτιών για άνετη και ασφαλή εφαρμογή

Επιπλέον προστασία για παιδιά
• Το μέγιστο όριο έντασης ήχου είναι στα 85DB, για ασφαλή μουσική ακρόαση
• Ανθεκτικό στήριγμα κεφαλής από ανοξείδωτο ατσάλι, για ατελείωτο παιχνίδι

Απολαύστε ποιοτικό ήχο
• Οι οδηγοί ηχείων νεοδυμίου 32mm παρέχουν απόλυτα ισορροπημένο ήχο



 Εργονομικό στήριγμα κεφαλής

Το απλό και εργονομικό στήριγμα κεφαλής είναι 
πλήρως ρυθμιζόμενο, ώστε να ταιριάζει άνετα σε 
κάθε παιδικό κεφάλι και να προσαρμόζεται στα 
μέτρα του μικρού σας.

Μέγιστο όριο έντασης ήχου
Με τα παιδικά ακουστικά θα είστε σίγουροι ότι τα 
επίπεδα έντασης είναι ασφαλή για το μικρό σας. Η 
ένταση του ήχου είναι ρυθμισμένη στο μέγιστο 
όριο των 85DB για ασφαλή ακρόαση.

Οδηγοί ηχείων νεοδυμίου

Το νεοδύμιο είναι το καλύτερο υλικό για την 
παραγωγή ισχυρών μαγνητικών πεδίων, 
προσφέροντας μεγαλύτερη ευαισθησία στο πηνίο 
φωνής, καλύτερη απόκριση μπάσων και απόλυτα 
ισορροπημένη ποιότητα ήχου.

Μαλακά επικαλύμματα αυτιών

Τα καλύμματα των ακουστικών είναι πλήρως 
επενδυμένα με μαλακό αφρολέξ, για απόλυτη 
άνεση και ασφάλεια.

Στήριγμα κεφαλής από ανοξείδωτο 
ατσάλι
Όσο ζωηρό κι αν είναι το παιδάκι σας, το 
στήριγμα κεφαλής από ανοξείδωτο ατσάλι έχει 
εξαιρετική αντοχή.

Πολύ ελαφρύ στήριγμα κεφαλής

Το λεπτό στήριγμα κεφαλής είναι τόσο ελαφρύ και 
άνετο, που τα παιδιά μπορούν να το φορούν για 
ώρες χωρίς να τα ενοχλεί.
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Προδιαγραφές
Ήχος
• Τύπος μαγνήτη: Νεοδυμίου
• Συχνότητα απόκρισης: 10 - 24 000 Hz
• Αντίσταση: 32 ohm
• Μέγιστη ισχύς: 100 mW
• Ευαισθησία: 106 dB

Διαστάσεις συσκευασίας
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

19,8 x 20,5 x 5,5 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,0853 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,0436 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,0417 κ.
• EAN: 87 12581 44857 8
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Αμφότεροι

Εξωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 0,45 κ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

20,8 x 18,5 x 25,5 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,1308 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,3192 κ.
• EAN: 87 12581 44861 5
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3

Διαστάσεις προϊόντος
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

13 x 13 x 5,5 εκ.
• Βάρος: 0,0436 κ.
•
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