
 

 

Philips
Căști pentru copii

Difuzoare de 30 mm/design închis

Supraauriculare
Roz cu mov
Volum limitat <85 dB

SHK2000PK
Cel mai bun dispozitiv pentru copii

Dimensiune adaptată copiilor, volum maxim limitat
Căştile potrivite pentru a introduce iubitorii de muzică în lumea sunetului. Basul clar şi designul 
jucăuş sunt adaptate pentru copii în creştere, iar construcţia este suficient de solidă pentru a face 
faţă oricărei situaţii. O limită de volum de 85 dB păstrează muzica distractivă şi totodată sigură.

Potrivire perfectă pentru copii
• Banda de susţinere ergonomică, ajustabilă crește odată cu copilul
• Bandă de susţinere ultra-ușoară pentru confort și potrivire superbe
• Pernuţele moi pentru urechi oferă o potrivire confortabilă și sigură

Protecţie suplimentară pentru copii
• Design durabil fără șuruburi, conceput pentru redare intensă
• Design cu cupe mari pentru sunet clar la orice volum.

Bucură-te de sunet de calitate
• Difuzoarele mari pentru boxe din neodim, de 32 mm, oferă un sunet perfect echilibrat



 Bandă de susţinere ergonomică

Banda de susţinere ergonomică, simplă este complet 
ajustabilă, pentru a se potrivi capului oricărui copil în 
mod confortabil și pentru a crește odată cu el.

Difuzoare din neodim

Neodimul este cel mai bun material pentru 
producerea unui câmp magnetic puternic, facilitând 
obţinerea unei sensibilităţi mai ridicate a bobinei 
acustice, unui răspuns de bas îmbunătăţit și unui 
sunet pur și echilibrat.

Design fără șuruburi

Designul durabil fără șuruburi permite pieselor 
căștilor să se rabateze și să revină ușor la locul lor.

Pernuţe moi pentru urechi

Carcasele căștilor sunt complet protejate de burete 
moale pentru confort desăvârșit și siguranţă.

Bandă de susţinere ultra-ușoară

Banda de susţinere subţire este atât de ușoară și 
confortabilă încât purtarea ei este o plăcere ore în 
șir. Copiii pot uita cu ușurinţă că o poartă.
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Specificaţii
Sunet
• Impedanţă: 32 Ohm
• Diametru difuzor: 32 mm
• Sensibilitate: 99 dB (1 kHz)
• Gamă de frecvenţe: 12 - 22.000 Hz
• Putere maximă de intrare: 40 mW
• Tip de difuzor: Dinamic

Conectivitate
• Lungime cablu: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm

Confort
• Limitarea volumului (max. 85 dB)

Design
• Culoare: Roz cu mov
• Stil de purtare: Cu bandă de cap
• Fixare auriculară: Supraauriculare
• Tip de cupe: Design închis
• Material de contact: Burete

Cutie exterioară
• Greutate brută: 0,71 kg
• GTIN: 1 69 23410 73063 7
• Cutie exterioară (L x L x Î): 24 x 21,5 x 26,2 cm
• Greutate netă: 0,3006 kg
• Număr de ambalaje: 3
• Greutate proprie: 0,4094 kg

Dimensiuni
• Lungimea arcului benzii de cap: 320 - 360 mm
• Dimensiunile produsului (l x A x H): 13 x 7 x 15,5 

cm
• Greutate produs: 0,1002 kg

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

19,8 x 22,1 x 7,5 cm
• EAN: 69 23410 73063 0
• Greutate brută: 0,154 kg
• Greutate netă: 0,1002 kg
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Cutie
• Greutate proprie: 0,0538 kg
• Tipul amplasării pe rafturi: Atârnare

UPC
• UPC: 8 89446 00084 9
•
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