
 

 

Philips
Hovedtelefoner med krog

SHK1031
Designet til børn

Skræddersyet til børn med kontrol af maksimal lydstyrke
Disse hovedtelefoner er specielt designet til børn. Der medfølger en låsbar betjening til 
indstilling af maksimal lydstyrke. Designet er skræddersyet til børn i voksealderen for at 
sikre en perfekt pasform.

Skræddersyet til børn
• Den låsbare lydstyrkeregulering giver dig mulighed for at indstille den maksimale lydstyrke
• Perfekt pasform: Designet er skræddersyet til børn i voksealderen

Nyd kvalitetslyden
• Neodym-højttalerenheder leverer ren, harmonisk lyd



 Neodym-højttalerenheder
Neodym er det bedste materiale til at frembringe et 
stærk magnetfelt, så der opnås større følsomhed i et 
stemmerør, bedre basgengivelse og en ren, 
harmonisk lydkvalitet.

Låsbar lydstyrkeregulering
Vær sikker på et ufarligt lydstyrkeniveau i dine børns 
hovedtelefoner ved at indstille den maksimale 
lydstyrke med den låsbare lydstyrkebetjening.
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Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 17 x 20,5 x 5 cm
• Bruttovægt: 0,125 kg
• Nettovægt: 0,048 kg
• Taravægt: 0,077 kg
• EAN: 87 12581 50519 6
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Blister

Lyd
• Magnet: Neodym
• Frekvenskurve: 10 - 24.000 Hz
• Impedans: 32 ohm
• Max. belastning: 100 mW
• Følsomhed: 106 dB

Yderemballage
• Bruttovægt: 9,03 kg
• Ydre indpakning (L x B x H): 66 x 40 x 50 cm
• Nettovægt: 2,304 kg
• Taravægt: 6,726 kg
• EAN: 87 12581 50520 2
• Antal forbrugeremballager: 48

Indvendig emballage
• Bruttovægt: 0,4632 kg
• Indvendig emballage (L x B x H): 

31,7 x 18,7 x 23,2 cm
• Nettovægt: 0,288 kg
• Taravægt: 0,1752 kg
• EAN: 87 12581 50521 9
• Antal forbrugeremballager: 6
•
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