
 

 

Philips
Słuchawki dla dzieci

Przetworniki 32 mm/zamkn. 

konstrukcja

Nauszne
Niebiesko-zielone
Ograniczenie głośności <85 dB

SHK2000BL
Najlepszy dziecięcy towarzysz

Specjalny rozmiar dla dzieci, ograniczenie głośności maksymalnej

Idealne słuchawki do wprowadzenia młodych miłośników muzyki do świata dźwięku. Wyraźne basy i 

zabawny design są dostosowane do dorastających dzieci, a solidna obudowa jest wystarczająco 

wytrzymała aby sprawdzić się w każdej sytuacji. Limit głośności 85 dB sprawia, że słuchanie muzyki jest 

przyjemne i jednocześnie bezpieczne.

Doskonałe dopasowanie do głowy dziecka
• Ergonomiczny, regulowany pałąk, który rośnie wraz z dzieckiem
• Bardzo lekki pałąk zapewnia maksymalną wygodę i dopasowanie
• Miękkie poduszki zapewniają pewne i wygodne dopasowanie

Dodatkowa ochrona dla dzieci
• Trwała konstrukcja bez śrub zaprojektowana z myślą o szalonej zabawie
• Duże elementy nauszne zapewniają czysty dźwięk przy każdym poziomie głośności.

Dźwięk wysokiej jakości
• 32-milimetrowe neodymowe przetworniki głośnikowe zapewniają czyste i optymalne 

brzmienie



 Ergonomiczny pałąk

Prosty, ergonomiczny i w pełni regulowany pałąk 
umożliwia wygodne dopasowanie słuchawek do 
głowy każdego dziecka. Dzięki niemu słuchawki 
rosną wraz z naszymi pociechami.

Neodymowe przetworniki głośnikowe

Neodym to materiał, który najlepiej nadaje się do 
wytwarzania silnego pola magnetycznego, dzięki 
czemu uzyskuje się większą czułość cewki 
przetwornika, lepszą charakterystykę tonów niskich 
i czystą zbilansowaną jakość dźwięku.

Konstrukcja bez śrub

Trwała konstrukcja bez śrub pozwala na łatwe 
rozdzielanie i łączenie elementów słuchawek.

Miękkie poduszki

Elementy nauszne są w pełni amortyzowane przez 
miękką piankę gwarantującą najwyższy komfort i 
ochronę.

Bardzo lekki pałąk

Wąski, wyjątkowo lekki pałąk zapewnia wygodę i 
radość z noszenia słuchawek przez długi czas. Dzieci 
szybko zapomną, że mają ja na głowie.
SHK2000BL/00

Dane techniczne
Dźwięk
• Impedancja: 32 Ohm
• Średnica głośnika: 32 mm
• Czułość: 99 dB (1 kHz)
• Zakres częstotliwości: 12–22 000 Hz
• Maksymalna moc wejściowa: 40 mW
• Typ przetwornika: Dynamiczny

Możliwości połączeń
• Długość przewodu: 1,2 m
• Złącze: 3,5 mm

Udogodnienia
• Ograniczenie głośności (maks. 85 dB)

Wykończenie
• Kolor: Niebieski
• Sposób noszenia: Opaska na głowę
• Dopasowanie do ucha: Nauszne
• Typ nausznika: Zamknięty-tylny
• Element łączący ucho: Pianka

Karton zewnętrzny
• Waga brutto: 0,71 kg
• GTIN: 1 69 23410 73064 4
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

24 x 21,5 x 26,2 cm
• Waga netto: 0,3006 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 3
• Waga opakowania: 0,4094 kg

Wymiary
• Długość łuku opaski na głowę: 320–360 mm
• Wymiary produktu (S x G x W): 13 x 7 x 15,5 cm
• Waga produktu: 0,1002 kg

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

19,8 x 22,1 x 7,5 cm
• EAN: 69 23410 73064 7
• Waga brutto: 0,154 kg
• Waga netto: 0,1002 kg
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Pudełko
• Waga opakowania: 0,0538 kg
• Typ ułożenia półki: Zawieszane

UPC
• UPC: 8 89446 00085 6
•
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