
 

 

Philips
Lasten kuulokkeet

Korvat peittävät
Sininen ja vihreä

SHK1030
Suunniteltu lapsille

Suunniteltu lapsille, rajoitettu äänenvoimakkuus
Philipsin SHK1030-kuulokkeet on suunniteltu pienille musiikin ystäville. Kasvaville lapsille 
tarkoitetut kuulokkeet tuntuvat päässä miellyttäviltä ja aina sopivan kokoisilta. Kuulokkeiden 
äänenvoimakkuus on rajoitettu enintään 85 desibeliin, joten musiikin kuuntelu on turvallista.

Sopivat lapsille täydellisesti
• Ergonomisen sangan kokoa on helppo säätää lapsen kasvaessa
• Erikoiskevyt kuulokesanka istuu hyvin ja on mukava käyttää
• Pehmeiden korvatyynyjen ansiosta kuulokkeet tuntuvat mukavilta ja istuvat hyvin

Turvallinen lapsille
• Musiikin kuuntelu on turvallista, sillä äänenvoimakkuus on rajoitettu 85 dB:iin
• Ruostumaton terässanka kestää leikeissä

Nauti äänenlaadusta
• 32 mm:n neodyymikaiutinelementit takaavat puhtaan äänitasapainon



 Ergonominen sanka

Ergonominen kuulokesanka on säädettävissä 
jokaisen lapsen päähän sopivaksi myös lapsen 
kasvaessa.

Rajoitettu äänenvoimakkuus
Voit rauhassa antaa lastesi kuunnella musiikkia, sillä 
äänenvoimakkuuden ylärajaksi on asetettu turvalliset 
85 dB.

Neodyymikaiutinohjaimet

Neodyymi vahvistaa magneettikenttää, jolloin 
puhekelan herkkyys, bassotoisto ja äänenlaatu 
paranevat.

Pehmeät korvatyynyt

Kauttaaltaan pehmustetut korvakuvut istuvat 
napakasti ja ovat mukavat käyttää pidempäänkin.

Ruostumaton terässanka
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu sanka 
kestää rajutkin leikit.

Erikoiskevyt kuulokesanka

Ohut kuulokesanka on niin kevyt ja mukava, että sitä 
voi käyttää helposti useita tunteja, ja lapset saattavat 
jopa unohtaa käyttävänsä sitä.
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Tekniset tiedot
Ääni
• Magneettityyppi: Neodyymi
• Taajuusvaste: 10 - 24 000 Hz
• Impedanssi: 32 ohmia
• Enimmäisteho: 100 mW
• Herkkyys: 106 dB

Pakkauksen mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 19,8 x 20,5 x 5,5 cm
• Kokonaispaino: 0,0853 kg
• Nettopaino: 0,0436 kg
• Taara: 0,0417 kg
• EAN: 87 12581 44857 8
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: Läpipainopakkaus
• Hyllysijoitustyyppi: Molemmat

Ulompi pakkaus
• Kokonaispaino: 0,45 kg
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 20,8 x 18,5 x 25,5 cm
• Nettopaino: 0,1308 kg
• Taara: 0,3192 kg
• EAN: 87 12581 44861 5
• Kuluttajapakkausten määrä: 3

Tuotteen mitat
• Tuotteen mitat (L x K x S): 13 x 13 x 5,5 cm
• Paino: 0,0436 kg
•
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