
 

 

Philips
Детски слушалки

32 мм мембрани/затворен гръб

С наушници
Синьо и зелено
Ограничена сила на звука до 85 
dB

SHK2000BL
Най-добрият спътник на детето

Размер за деца, ограничена максимална сила на звука
Правилните слушалки, с които да представите света на звука на малките любители на музика. 

Техният ясен бас и игрив дизайн са пригодени за подрастващи деца и са изградени достатъчно 

здраво, за да се справят във всяка ситуация. Граница на силата на звука от 85 dB прави музиката 

забавна, но и безопасна.

Идеално прилягане за деца
• Ергономичната, регулируема лента за глава расте заедно с детето
• Изключително лека лента за главата за превъзходен комфорт и прилягане
• Меките наушници предоставят удобно и надеждно прилягане

Допълнителна защита за деца
• Издръжлива конструкция без винтове, създадена за сериозна игра
• Дизайн с големи раковини за уши за ясен звук при всяка сила на звука.

По-качествен звук
• 32-милиметровите неодимови мембрани осигуряват чист и балансиран звук



 Ергономична лента за глава

Семплата, ергономична лента за глава е изцяло 
регулируема, за да приляга удобно върху главата 
на всяко дете и да расте заедно с него.

Неодимови мембрани

Неодимът е най-добрият материал за създаване 
на силно магнитно поле за постигане на по-
голяма чувствителност в гласовата намотка, по-
добро възпроизвеждане на басите и чисто 
балансирано качество на звука.

Дизайн без винтове

Издръжливата конструкция без винтове 
позволява частите на слушалките лесно да се 
откачат и слагат обратно.

Меки наушници

Наушниците са изцяло омекотени с мека пяна за 
съвършен комфорт и надеждност.

Изключително лека лента за главата

Фината лента за глава е толкова изключително 
лека и удобна, че е удоволствие да бъде носена 
часове наред. Децата могат лесно дори да 
забравят, че са я сложили.
SHK2000BL/00

Спецификации
Звук
• Импеданс: 32 ома
• Диаметър на високоговорителя: 32 мм
• Чувствителност: 99 dB (1 kHz)
• Честотен обхват: 12 - 22 000 Hz
• Максимална входяща мощност: 40 mW
• Тип мембрана: Динамичен

Възможности за свързване
• Дължина на кабела: 1,2 м
• Съединител: 3,5 мм

Комфорт
• Ограничена сила на звука (макс. 85 dB)*

Дизайн
• Цвят: Синьо
• Начин на носене: Лента за главата
• Прилягане на ушите: С наушници
• Тип наушници: Затворен гръб
• Материал на наушниците: Дунапрен

Външен кашон
• Бруто тегло: 0,71 кг
• GTIN: 1 69 23410 73064 4
• Външен кашон (л x Ш x В): 24 x 21,5 x 26,2 см
• Нето тегло: 0,3006 кг
• Брой потребителски опаковки: 3
• Тегло на опаковката: 0,4094 кг

Размери
• Дължина на дъгата на лентата за глава: 320 – 360 
мм

• Размери на изделието (ШxДxВ): 13 x 7 x 15,5 см
• Тегло на изделието: 0,1002 кг

Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

19,8 x 22,1 x 7,5 см
• EAN: 69 23410 73064 7
• Бруто тегло: 0,154 кг
• Нето тегло: 0,1002 кг
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Кутия
• Тегло на опаковката: 0,0538 кг
• Начин на поставяне: Окачен

UPC
• UPC: 8 89446 00085 6
•
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