
 

 

Philips
Ακουστικά για παιδιά

Οδηγοί 32 χιλ και ακουστική 

μόνωση

Αγκαλιάζουν το αυτί
Μπλε και πράσινα
Ένταση που περιορίζεται στα 
<85 dB

SHK2000BL
Ο καλύτερος φίλος των παιδιών

Σε μέγεθος για παιδιά, με όριο έντασης ήχου
Τα κατάλληλα ακουστικά για να γνωρίσουν τον κόσμο του ήχου οι νεαροί μουσικόφιλοι. Τα 

καθαρά μπάσα και η παιχνιδιάρικη σχεδίαση είναι ειδικά μελετημένα για τα παιδιά που 

μεγαλώνουν, ενώ η ανθεκτική κατασκευή μπορεί να ανταπεξέλθει σε κάθε κατάσταση. Το όριο 

έντασης ήχου έχει ρυθμιστεί στα 85dB, για απόλυτη ασφάλεια στη διασκέδαση.

Ταιριάζει απόλυτα στα παιδιά
• Εργονομικό, ρυθμιζόμενο στήριγμα κεφαλής που προσαρμόζεται στα μέτρα του παιδιού
• Πολύ ελαφρύ στήριγμα κεφαλής, για εξαιρετική άνεση και εφαρμογή
• Μαλακά επικαλύμματα αυτιών για άνετη και ασφαλή εφαρμογή

Επιπλέον προστασία για παιδιά
• Ανθεκτική σχεδίαση χωρίς βίδες για ατελείωτη ακρόαση
• Καλύμματα ακουστικών μεγάλου μεγέθους για καθαρό ήχο σε οποιαδήποτε ένταση.

Απολαύστε ποιοτικό ήχο
• Οι οδηγοί ηχείων νεοδυμίου 32mm παρέχουν απόλυτα ισορροπημένο ήχο



 Εργονομικό στήριγμα κεφαλής

Το απλό και εργονομικό στήριγμα κεφαλής είναι 
πλήρως ρυθμιζόμενο, ώστε να ταιριάζει άνετα σε 
κάθε παιδικό κεφάλι και να προσαρμόζεται στα 
μέτρα του μικρού σας.

Οδηγοί ηχείων νεοδυμίου

Το νεοδύμιο είναι το καλύτερο υλικό για την 
παραγωγή ισχυρών μαγνητικών πεδίων, 
προσφέροντας μεγαλύτερη ευαισθησία στο πηνίο 
φωνής, καλύτερη απόκριση μπάσων και απόλυτα 
ισορροπημένη ποιότητα ήχου.

Σχεδίαση χωρίς βίδες

Χάρη στην ανθεκτική σχεδίαση χωρίς βίδες, 
μπορείτε να αφαιρείτε και να τοποθετείτε ξανά 
στη θέση τους τα εξαρτήματα των ακουστικών με 
ευκολία.

Μαλακά επικαλύμματα αυτιών

Τα καλύμματα των ακουστικών είναι πλήρως 
επενδυμένα με μαλακό αφρολέξ, για απόλυτη 
άνεση και ασφάλεια.

Πολύ ελαφρύ στήριγμα κεφαλής

Το λεπτό στήριγμα κεφαλής είναι τόσο ελαφρύ και 
άνετο, που τα παιδιά μπορούν να το φορούν για 
ώρες χωρίς να τα ενοχλεί.
SHK2000BL/00

Προδιαγραφές
Ήχος
• Αντίσταση: 32 ohm
• Διάμετρος ηχείου: 32 χιλ.
• Ευαισθησία: 99 dB (1k Hz)
• Εύρος συχνοτήτων: 12 - 22 000 Hz
• Μέγιστη ισχύς: 40 mW
• Τύπος οδηγού: Δυναμικό

Συνδεσιμότητα
• Μήκος καλωδίου: 1,2 μ.
• Υποδοχή σύνδεσης: 3,5 χιλ.

Άνεση
• Περιορισμός έντασης ήχου (μέγ. 85dB)

Σχεδίαση
• Χρώμα: Μπλε
• Στυλ μεταφοράς: Στήριγμα κεφαλής
• Εφαρμογή στο αυτί: Αγκαλιάζουν το αυτί
• Τύπος ακουστικού: Κλειστού τύπου
• Υλικό σύζευξης αυτιού: Αφρός

Εξωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 0,71 κ.
• GTIN: 1 69 23410 73064 4
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

24 x 21,5 x 26,2 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,3006 κ.
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3
• Καθαρό απόβαρο: 0,4094 κ.

Διαστάσεις
• Μήκος τόξου στηρίγματος κεφαλής: 320 - 360 
χιλ.

• Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 13 x 7 x 15,5 εκ.
• Βάρος προϊόντος: 0,1002 κ.

Διαστάσεις συσκευασίας
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

19,8 x 22,1 x 7,5 εκ.
• EAN: 69 23410 73064 7
• Μικτό βάρος: 0,154 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,1002 κ.
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
• Καθαρό απόβαρο: 0,0538 κ.
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Ανάρτηση

UPC
• UPC: 8 89446 00085 6
•
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