
 

 

Philips
Hörlurar för barn

On-ear
Rosa och lila

SHK1031
Utvecklade för barn

Storleksanpassade för barn och med en begränsad maxvolym
Philips-hörlurarna SHK1031 är formgivna för växande barn och är perfekta för små 
musikälskare som vill lyssna på musik var de än är. Det innebär en perfekt och bekväm 
passform, med volym begränsad till 85 dB för säker

Perfekt passform för barn
• Ultralätt huvudband för suverän komfort och passform
• Mjuka öronkuddar för bekväm och säker passform
• Ergonomiskt, justerbart huvudband som växer med barnet.

Extra skydd för barn
• Gräns för maxvolym på 85 dB för en säker musikupplevelse
• Hållbart huvudband i rostfritt stål som är byggt för hårda tag

Njut av kvalitetsljud
• Neodymhögtalarelementen på 32 mm ger ett rent och balanserat ljud



 Ergonomiskt huvudband

Det enkla, ergonomiska huvudbandet är helt 
justerbart för att bekvämt passa alla barns huvud och 
anpassar sig när de växer.

Gräns för maxvolym
Med barnhörlurarna kan du vara säker på att 
volymnivån är säker för ditt barn. Volymen har en 
maxgräns på 85 dB för en säker upplevelse.

Neodymhögtalarelement

Neodym är det bästa materialet för att skapa ett 
starkt magnetfält som ökar högtalarspolens 
känslighet, ger bättre basrespons och en ren, 
balanserad ljudkvalitet.

Mjuka öronkuddar

Öronsnäckorna är stoppade med mjukt skumgummi 
för ultimat komfort och passform.

Huvudband i rostfritt stål
Huvudbandet i rostfritt stål klarar sig oavsett hur 
hårdhänt dess lilla ägare är.

Ultralätt huvudband

Det tunna huvudbandet är så lätt och bekvämt att 
det är en fröjd att bära i flera timmar. Barn glömmer 
lätt bort att de har det på sig.
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Specifikationer
Ljud
• Magnettyp: Neodymium
• Frekvensåtergivning: 10-24 000 Hz
• Impedans: 32 ohm
• Maximal ineffekt: 100 mW
• Känslighet: 106 dB

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

19,8 x 20,5 x 5,5 cm
• Bruttovikt: 0,0853 kg
• Nettovikt: 0,0436 kg
• Taravikt: 0,0417 kg
• EAN: 87 12581 50519 6
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Dummy
• Typ av hyllplacering: Dummy

Yttre kartong
• Bruttovikt: 0,45 kg
• Yttre kartong (L x B x H): 20,8 x 18,5 x 25,5 cm
• Nettovikt: 0,1308 kg
• Taravikt: 0,3192 kg
• EAN: 87 12581 50520 2
• Antal konsumentförpackningar: 3

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 13 x 13 x 5,5 cm
• Vikt: 0,0436 kg
•
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