
 

 

Philips
Hoofdtelefoon met 
hoofdband

SHK1030
Ontworpen voor kinderen

Op maat gemaakt voor kinderen, met instelbaar maximumvolume

Deze hoofdtelefoon is speciaal ontworpen voor kinderen en is uitgerust met een vergrendelbare 
volumebox waarop u zelf het maximumvolume kunt instellen. De hoofdtelefoon biedt altijd een 
perfecte pasvorm en is ontworpen om met uw kinderen mee te groeien.

Op maat gemaakt voor kinderen
• Met de vergrendelbare volumeregeling kunt u het maximumvolume instellen
• Perfecte pasvorm: ontwerp op maat gemaakt voor opgroeiende kinderen

Geniet van hoge geluidskwaliteit
• Neodymium-luidsprekerdrivers zorgen voor een puur, gebalanceerd geluid



 Neodymium-luidsprekerdrivers
Neodymium produceert sterke magnetische velden 
en zorgt zo voor een grotere gevoeligheid van de 
spreekspoel, een snelle basrespons en een pure, 
gebalanceerde geluidskwaliteit.

Vergrendelbare volumeregeling
Wees verzekerd van een veilig geluidsniveau voor de 
hoofdtelefoon van uw kind door het 
maximumvolume in te stellen met de vergrendelbare 
volumebox.
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Afmetingen van de verpakking
• EAN: 87 12581 44857 8
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Blister
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

17 x 20,5 x 5 cm
• Brutogewicht: 0,125 kg
• Nettogewicht: 0,048 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,077 kg

Geluid
• Magneettype: Neodymium
• Frequentiebereik: 10 - 24.000 Hz
• Impedantie: 32 ohm
• Maximaal ingangsvermogen: 100 mW
• Gevoeligheid: 106 dB

Omdoos
• EAN: 87 12581 44861 5
• Aantal consumentenverpakkingen: 48
• Brutogewicht: 9,03 kg
• Omdoos (L x B x H): 66 x 40 x 50 cm
• Nettogewicht: 2,304 kg
• Gewicht van de verpakking: 6,726 kg

Binnendoos
• EAN: 87 12581 44860 8
• Aantal consumentenverpakkingen: 6
• Brutogewicht: 0,4632 kg
• Binnendoos (L x B x H): 31,7 x 18,7 x 23,2 cm
• Nettogewicht: 0,288 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,1752 kg
•
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