
 

 

Philips
Sluchátka pro děti

30mm reproduktory / uzavřená

Na uši
Růžová a nachová
Hlasitost omezena na < 85 dB

SHK2000PK
Nejlepší společník pro děti

Šité na míru dětem, omezená maximální hlasitost
Správná sluchátka, která poskytnou milovníkům hudby spoustu zvuku. Čisté basy a hravý 
design jsou přizpůsobeny rostoucím dětem a sluchátka jsou dostatečně pevná, aby zvládla 
každou situaci. S hlasitostí 85 dB je hudba zábavná, ale zároveň bezpečná.

Dětem dokonale padne
• Ergonomický nastavitelný sluchátkový oblouk roste spolu s dítětem
• Ultralehký sluchátkový oblouk zajistí dokonalé pohodlí a dobře padne
• Díky měkkému polstrování sedí sluchátka pohodlně a bezpečně

Zvláštní ochrana pro děti
• Provedení bez šroubování a odolný design pro intenzivní přehrávání
• Provedení s velkými náušníky pro čistý zvuk při jakékoli hlasitosti.

Vychutnejte si kvalitní zvuk
• 32mm neodymové vinutí reproduktorů poskytuje čistý, vyvážený zvuk



 Ergonomický sluchátkový oblouk

Jednoduchý ergonomický sluchátkový oblouk je plně 
nastavitelný, aby pohodlně seděl na hlavě každého 
dítěte a rostl spolu s ním.

Neodymové reproduktory

Neodym je nejlepší materiál pro vytvoření silného 
magnetického pole pro větší citlivost vinutí 
reproduktoru, lepší odezvu basů a čistou, vyváženou 
kvalitu zvuku.

Provedení bez šroubování

Díky provedení bez šroubování a odolnému designu 
lze části sluchátek snadno sundat a zaklapnout zpět 
na místo.

Měkké polstrování sluchátek

Sluchátka jsou zcela polstrována měkkou pěnou, což 
zajišťuje dokonalé pohodlí a bezpečí.

Ultralehký sluchátkový oblouk

Tenký sluchátkový oblouk je tak mimořádně lehký a 
pohodlný, že je radost ho nosit celé hodiny. Děti 
snadno zapomenou, že si ho vůbec nasadily.
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Specifikace
Zvuk
• Impedance: 32 ohmů
• Průměr reproduktoru: 32 mm
• Citlivost: 99 dB (1 kHz)
• Frekvenční rozsah: 12 – 22 000 Hz
• Maximální příkon: 40 mW
• Typ reproduktoru: Dynamický

Možnosti připojení
• Délka kabelu: 1,2 m
• Konektor: 3,5 mm

Pohodlí
• Omezení hlasitosti (max. 85 dB)

Design
• Barva: Růžovo nachová
• Způsob nošení: Sluchátkový oblouk
• Padnou do uší: Na uši
• Typ náušníku: Uzavřená konstrukce
• Materiál náušníků: Pěna

Vnější obal
• Hrubá hmotnost: 0,71 kg
• GTIN: 1 69 23410 73063 7
• Vnější obal (D x Š x V): 24 x 21,5 x 26,2 cm
• Čistá hmotnost: 0,3006 kg
• Počet spotřebitelských balení: 3
• Hmotnost obalu: 0,4094 kg

Rozměry
• Délka sluchátkového oblouku: 320–360 mm
• Rozměry výrobku (Š x H x V): 13 x 7 x 15,5 cm
• Hmotnost výrobku: 0,1002 kg

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 19,8 x 22,1 x 7,5 cm
• EAN: 69 23410 73063 0
• Hrubá hmotnost: 0,154 kg
• Čistá hmotnost: 0,1002 kg
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Krabice
• Hmotnost obalu: 0,0538 kg
• Typ umístění poličky: Zavěšení

UPC
• UPC: 8 89446 00084 9
•
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