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SHK1030
Desenhado para crianças

Tamanho adaptado para crianças, volume máximo limitado
Especialmente para mini apreciadores de música com uma grande paixão pela música em movimento, 

os auscultadores SHK1030 da Philips foram concebidos para crianças em crescimento. Isto significa uma 

adaptação sempre perfeita e confortável, com o volume adaptado especialmente a um limite seguro 

de 85 dB

Ajuste perfeito para crianças
• Aro para a cabeça ajustável e ergonómico cresce com a criança
• Aro para a cabeça ultra leve para conforto e adaptação excelentes
• As protecções suaves para as orelhas proporcionam uma adaptação confortável e segura.

Protecção extra para crianças
• Volume máximo limitado a 85 dB para um entretenimento musical seguro
• Aro para a cabeça duradouro em aço inoxidável, para uma utilização exigente

Desfrute de som de qualidade
• Diafragmas dos altifalantes em neodímio de 32 mm para som puro e equilibrado



 Aro para a cabeça ergonómico

O aro para a cabeça simples e ergonómico é 
totalmente ajustável para se adaptar 
confortavelmente à cabeça de qualquer criança e 
para crescer com ela.

Volume máximo limitado
Os auscultadores para crianças permitem-lhe ter a 
certeza de que os níveis de volume são adequados 
para a sua criança. O volume está ajustado para um 
limite máximo de 85 dB, proporcionando um 
entretenimento seguro.

Diafragmas de altifalantes em neodímio

O neodímio é o melhor material para criar um 
campo magnético forte para maior sensibilidade 

numa bobina de voz, melhor resposta de graves e 
qualidade de som pura e equilibrada.

Protecções suaves para os ouvidos

As protecções para as orelhas são totalmente 
almofadadas com uma espuma macia para o máximo 
conforto e a melhor adaptação.

Aro para a cabeça em aço inoxidável
Independentemente da utilização, o aro para a 
cabeça em aço inoxidável sobreviverá.

Aro para a cabeça ultra leve

O aro para a cabeça fino é tão leve e confortável que 
é um prazer usá-lo durante horas a fios. As crianças 
podem facilmente esquecer-se que o estão a usar.
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Especificações
Som
• Tipo de magneto: Neodímio
• Frequência de resposta: 10 - 24 000 Hz
• Impedância: 32 ohms
• Entrada máxima de corrente: 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
• Tara: 0,0417 kg
• EAN: 87 12581 44857 8
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Fictícia
• Tipo de disposição na prateleira: Fictícia

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

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