
 

 

Philips
Lasten kuulokkeet

30 mm:n elementit / suljettu 

takaosa

Korvien päälle asetettavat
Pinkki ja violetti
Äänenvoimakkuuden rajoitus 85 
desibeliä

SHK2000PK
Ihanteellinen lapsille

Suunniteltu lapsille, rajoitettu äänenvoimakkuus
Esittele musiikin kiehtova maailma lapsillesi näillä kuulokkeilla, joiden selkeät bassoäänet ja leikkisä 
muotoilu on suunniteltu erityisesti lapsille, ja jotka kestävät kovempaakin käyttöä. Kuulokkeiden 85 
dB:n äänenvoimakkuuden enimmäisraja pitää musiikin kuuntelun myös turvallisena.

Sopivat lapsille täydellisesti
• Ergonomisen sangan kokoa on helppo säätää lapsen kasvaessa
• Erikoiskevyt kuulokesanka istuu hyvin ja on mukava käyttää
• Pehmeiden korvatyynyjen ansiosta kuulokkeet tuntuvat mukavilta ja istuvat hyvin

Turvallinen lapsille
• Ruuviton ja kestävä rakenne kestää koviakin leikkejä
• Suuret korvakuvut luovat kirkkaan äänen äänenvoimakkuudesta riippumatta.

Nauti äänenlaadusta
• 32 mm:n neodyymikaiutinelementit takaavat puhtaan äänitasapainon



 Ergonominen sanka

Ergonominen kuulokesanka on säädettävissä 
jokaisen lapsen päähän sopivaksi myös lapsen 
kasvaessa.

Neodyymikaiutinohjaimet

Neodyymi vahvistaa magneettikenttää, jolloin 
puhekelan herkkyys, bassotoisto ja äänenlaatu 
paranevat.

Ruuviton rakenne

Ruuvittoman ja kestävän rakenteen ansiosta 
kuulokeosat on helppo irrottaa ja kiinnittää 
uudelleen.

Pehmeät korvatyynyt

Kauttaaltaan pehmustetut korvakuvut istuvat 
napakasti ja ovat mukavat käyttää pidempäänkin.

Erikoiskevyt kuulokesanka

Ohut kuulokesanka on niin kevyt ja mukava, että sitä 
voi käyttää helposti useita tunteja, ja lapset saattavat 
jopa unohtaa käyttävänsä sitä.
SHK2000PK/00

Tekniset tiedot
Ääni
• Impedanssi: 32 ohmia
• Kaiuttimen halkaisija: 32 mm
• Herkkyys: 99 dB (1 000 Hz)
• Taajuusalue: 12 - 22 000 Hz
• Enimmäisteho: 40 mW
• Ajurityyppi: Dynaamiset

Liitännät
• Johdon pituus: 1,2 m
• Liitin: 3,5 mm

Käyttömukavuus
• Äänenvoimakkuuden enimmäisrajoitus (85 dB)

Muotoilu
• Väri: Vaaleanpuna-violetti
• Tyyli: Hihna
• Korvakiinnitys: Korvien päälle asetettavat
• Korvakupin tyyppi: Suljettu malli
• Korvaliitinmateriaali: Vaahtomuovi

Ulompi pakkaus
• Kokonaispaino: 0,71 kg
• GTIN: 1 69 23410 73063 7
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 24 x 21,5 x 26,2 cm
• Nettopaino: 0,3006 kg
• Kuluttajapakkausten määrä: 3
• Bruttopaino: 0,4094 kg

Mitat
• Kuulokesangan pituus: 320–360 mm
• Tuotteen mitat (LxSxK): 13 x 7 x 15,5 cm
• Laitteen paino: 0,1002 kg

Pakkauksen mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 19,8 x 22,1 x 7,5 cm
• EAN: 69 23410 73063 0
• Kokonaispaino: 0,154 kg
• Nettopaino: 0,1002 kg
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: Laatikko
• Bruttopaino: 0,0538 kg
• Hyllysijoitustyyppi: Ripustus

UPC
• UPC: 8 89446 00084 9
•
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