
 

 

Philips
Kinderhoofdtelefoons

Voor op het oor
Roze/paars

SHK1031
Ontworpen voor kinderen

Speciaal gemaakt voor kinderen, maximaal volume beperkt
Voor kleine muziekliefhebbers die onderweg naar hun nummers willen luisteren: de 
Philips SHK1031-hoofdtelefoon is speciaal ontworpen voor groeiende kinderen. Hij biedt 
altijd een perfecte, comfortabele pasvorm met een veilig maximaal volume van 85 dB.

Perfecte pasvorm voor kinderen
• Ultralichte hoofdband voor uitstekende pasvorm en uitzonderlijk comfort
• Zachte oorkussens voor een goede en prettige pasvorm
• Ergonomische, verstelbare hoofdband groeit mee met uw kind

Extra bescherming voor kinderen
• Maximale volumegrens van 85 dB voor veilig muziek luisteren
• Duurzame hoofdband van roestvrij staal gemaakt voor extra duurzaamheid

Geniet van hoge geluidskwaliteit
• Neodymium-luidsprekerdrivers van 32 mm zorgen voor een puur, gebalanceerd geluid



 Ergonomische hoofdband

De eenvoudige, ergonomische hoofdband is volledig 
verstelbaar voor een goede pasvorm, en groeit zo 
samen met uw kind mee.

Volumebegrenzing
Met deze kinderhoofdtelefoon weet u zeker dat het 
geluidsniveau veilig is voor uw kind. Het volume is 
afgestemd op een maximum van 85 dB voor veilig 
luisteren.

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.

Zachte oorkussens

De oorschelpen hebben oorkussentjes van een 
zachte schuimlaag voor ultiem comfort en veiligheid.

Roestvrijstalen hoofdband
Hoe ruw u ook bent, de hoofdband van roestvrij 
staal doorstaat alles.

Ultralichte hoofdband

De hoofdband is zo licht en comfortabel dat u hem 
urenlang met plezier kunt dragen. Kinderen kunnen 
zomaar vergeten dat ze hem dragen.
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Specificaties
Geluid
• Magneettype: Neodymium
• Frequentiebereik: 10 - 24.000 Hz
• Impedantie: 32 ohm
• Maximaal ingangsvermogen: 100 mW
• Gevoeligheid: 106 dB

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

19,8 x 20,5 x 5,5 cm
• Brutogewicht: 0,0853 kg
• Nettogewicht: 0,0436 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,0417 kg
• EAN: 87 12581 50519 6
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Blister
• Type schap: Beide

Omdoos
• Brutogewicht: 0,45 kg
• Omdoos (L x B x H): 20,8 x 18,5 x 25,5 cm
• Nettogewicht: 0,1308 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,3192 kg
• EAN: 87 12581 50520 2
• Aantal consumentenverpakkingen: 3

Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

13 x 13 x 5,5 cm
• Gewicht: 0,0436 kg
•
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