Philips
Hörlurar för barn

On-ear
Blått och grönt

SHK2000BL

Barnets bästa vän
Storleksanpassade för barn och med en begränsad maxvolym
Det här är de rätta hörlurarna när små musikälskare ska introduceras till en värld av ljud.
Den rena basen och lekfulla formgivningen är anpassad för växande barn och tuffa nog
att klara av alla situationer. Volymgränsen på 85 dB gör musiken både rolig och säker.
Perfekt passform för barn
• Ergonomiskt, justerbart huvudband som växer med barnet.
• Ultralätt huvudband för suverän komfort och passform
• Mjuka öronkuddar för bekväm och säker passform
Extra skydd för barn
• Skruvfri-och hållbar design för hårda tag
• Ljudisolerande öronkuddar för tydligt ljud oavsett volym
Njut av kvalitetsljud
• Neodymhögtalarelementen på 32 mm ger ett rent och balanserat ljud

SHK2000BL/00

Hörlurar för barn

On-ear Blått och grönt

Funktioner
Ergonomiskt huvudband

Specifikationer
Skruvfri-design

Ljud
•
•
•
•
•
•
•

Magnettyp: Neodymium
Impedans: 32 ohm
Maximal ineffekt: 40 mW
Känslighet: 99 dB
Membran: PET
Frekvensåtergivning: 12 - 22 000 Hz
Högtalardiameter: 32 mm

Design

• Färg: Blå

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

Neodymhögtalarelement

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

Med den skruvfria och hållbara designen kan
hörlurarna enkelt tas ut och sättas in igen.

Mjuka öronkuddar

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

Ultralätt huvudband

Brusisolerande öronkuddar

Ljudisolerande öronkuddar minskar
omgivningsbruset avsevärt så att barn inte behöver
höja volymen för att uppleva musiken.
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Förpackningens mått

• Förpackningens mått (B x H x D):
19,8 x 22,1 x 7,5 cm
• Förpackningens mått (B x H x D):
7,8 x 8,7 x 3,0 tum
• EAN: 69 23410 73064 7
• Bruttovikt: 0,154 kg
• Bruttovikt: 0,340 lb
• Nettovikt: 0,221 lb
• Nettovikt: 0,1002 kg
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Blister
• Taravikt: 0,0538 kg
• Taravikt: 0,119 lb
• Typ av hyllplacering: Båda

Yttre kartong
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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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Produktens mått (B x H x D): 5,1 x 6,1 x 2,8 tum
Produktens mått (B x H x D): 13 x 15,5 x 7 cm
Vikt: 0,1002 kg
Vikt: 0,221 lb

Bruttovikt: 0,71 kg
Bruttovikt: 1,565 lb
GTIN: 1 69 23410 73064 4
Yttre kartong (L x B x H): 9,4 x 8,5 x 10,3 tum
Yttre kartong (L x B x H): 24 x 21,5 x 26,2 cm
Nettovikt: 0,3006 kg
Nettovikt: 0,663 lb
Antal konsumentförpackningar: 3
Taravikt: 0,903 lb
Taravikt: 0,4094 kg

