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SHK2010
Σχεδιασμένα για παιδιά

Μέγεθος σχεδιασμένο για παιδιά, έλεγχος μέγιστης έντασης

Αυτά τα ακουστικά είναι ειδικά σχεδιασμένα για παιδιά. Συμπεριλαμβάνεται κουτί ελέγχου 
έντασης που κλειδώνει για να ρυθμίσει την έξοδο μέγιστης έντασης. Η σχεδίαση έχει 
γνώμονα τα παιδιά που αναπτύσσονται και στοχεύει στην άψογη προσαρμογή.

Ειδικά σχεδιασμένο για παιδιά
• Ο έλεγχος έντασης που κλειδώνει σας επιτρέπει να ορίζετε τη μέγιστη ένταση
• Απόλυτη εφαρμογή: σχεδίαση για παιδιά που αναπτύσσονται

Απολαύστε ποιοτικό ήχο
• Οι οδηγοί ηχείων νεοδυμίου παρέχουν απόλυτα ισορροπημένο ήχο
 



 Απόλυτα ισορροπημένος ήχος
Το νεοδύμιο είναι το καλύτερο υλικό για την 
παραγωγή ισχυρών μαγνητικών πεδίων που 
σημαίνει μεγαλύτερη ευαισθησία στο πηνίο 
φωνής, καλύτερη απόκριση μπάσων και απόλυτα 
ισορροπημένη ποιότητα ήχου.

Έλεγχος έντασης που κλειδώνει
Μείνετε ήσυχοι για τα ασφαλή επίπεδα έντασης 
για τα ακουστικά των παιδιών σας, ορίζοντας το 
μέγιστο επίπεδο έντασης με το κουτί ελέγχου 
έντασης που κλειδώνει.
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Εσωτερική συσκευασία
• EAN: 87 12581 44862 2
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 6
• Μικτό βάρος: 1,0565 κ.
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

33 x 22,9 x 19,4 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,246 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,8105 κ.

Ήχος
• Τύπος μαγνήτη: Νεοδυμίου
• Συχνότητα απόκρισης: 10 - 24 000 Hz
• Αντίσταση: 32 ohm
• Μέγιστη ισχύς: 100 mW
• Ευαισθησία: 106 dB

Εξωτερική συσκευασία
• EAN: 87 12581 44863 9

• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 48
• Μικτό βάρος: 10,021 κ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

68,2 x 48 x 41,6 εκ.
• Καθαρό βάρος: 1,968 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 8,053 κ.

Διαστάσεις συσκευασίας
• EAN: 87 12581 44858 5
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

17,6 x 22 x 5,2 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,1275 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,041 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,0865 κ.
•
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