
 

 

Philips
Lasten langattomat 
Bluetooth®-kuulokkeet

32 mm:n elementit / avoin takaosa

Korvat peittävät

SHK4000TL
Langatonta tekniikkaa lapsille

Suunniteltu pienten menoon ja korviin, rajoitettu äänenvoimakkuus

SHK4000-Bluetooth -kuulokkeet on suunniteltu nuorille musiikin ystäville. Kuulokkeet ovat erittäin 

kevyet ja niissä on pehmeät korvatyynyt ja erityisesti lasten päähän suunniteltu kuulokesanka – 

langattoman musiikin iloa myös perheen pienimmille! 85 dB:n äänenvoimakkuuden enimmäisraja pitää 

musiikin kuuntelun myös turvallisena.

Sopivat lapsille täydellisesti
• Säädettävä kuulokesanka kasvaa lapsen mukana
• Erikoiskevyt kuulokesanka istuu hyvin ja on mukava käyttää
• Pehmeiden korvatyynyjen ansiosta kuulokkeet tuntuvat mukavilta ja istuvat hyvin
• Mukana neljä tarra-arkkia

Turvallinen lapsille
• Musiikin kuuntelu on turvallista, sillä äänenvoimakkuus on rajoitettu 85 dB:iin

Kätevä ja langaton
• Bluetooth 3.0- ja HSP/HFP/A2DP/AVRCP-yhteensopivuus
• Vaivaton puheluiden ja musiikin hallinta langattomasti
• Lataa helposti 0,6 metrin USB-kaapelin avulla.

Nauti äänenlaadusta
• Neodyymi-kaiutinohjaimet tuottavat puhdasta, tasapainoista ääntä



 0,6 m USB-latauskaapeli
Lataa helposti 0,6 metrin USB-kaapelin avulla.

Säädettävä kuulokesanka

Ergonominen kuulokesanka on säätyy jokaisen 
lapsen päähän sopivaksi ja kasvaa heidän 
mukanaan.

Bluetooth 3.0

Yhdistä kuulokkeet minkä tahansa Bluetooth-
laitteen kanssa ja nauti langattomasta 
kristallinkirkkaasta äänestä.

Rajoitettu äänenvoimakkuus

Voit rauhassa antaa lastesi kuunnella musiikkia, 
sillä äänenvoimakkuuden ylärajaksi on asetettu 
turvalliset 85 dB.

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.

Puhelut ja musiikki langattomasti

Yhdistä kuulokkeet älylaitteeseen Bluetooth-
tekniikalla ja nauti langattomasta musiikista ja 
puheluista ilman häiritseviä johtoja. Vaihda 
helposti kappaleesta toiseen ja vastaa 
puheluihin korvakuvun ohjauspainikkeilla.

32 mm:n neodyymielementit

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

Mukana neljä tarra-arkkia

Voit mukauttaa kuulokkeita mukana 
toimitetuilla tarroilla. Ne on helppo irrottaa ja 
kiinnittää uudelleen, joten voit vaihtaa tyyliäsi 
niin usein kuin haluat.
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Muotoilu
• Väri: Sinivihreä

Liitännät
• Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Bluetooth-versio: 3.0+EDR
• Enimmäiskantama: Jopa 15 m m

Virta
• Puheaika: 9* h
• Valmiusaika: 200* h
• Musiikin toistoaika: 9* h
• Akkutyyppi: litiumpolymeeri

Ääni
• Taajuusalue: 10–22 000 Hz
• Magneettityyppi: Neodyymi
• Kaiuttimen halkaisija: 32 mm
• Impedanssi: 24 ohmia
• Enimmäisteho: 100 mW
• Herkkyys: 85 dB

Käyttömukavuus
• Äänenvoimakkuuden säätö
• Puhelujen hallinta: Vastaaminen/puhelun 

lopettaminen, Puhelun hylkääminen, Edellisen 
numeron uudelleenvalinta, Puhelujen pito, 
Siirtyminen puhelun ja musiikin välillä

Lisätarvikkeet
• USB-johto: Lataamista varten
• Pikaopas: Mukana

Ulompi pakkaus
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 19,2 x 18,5 x 24,3 cm
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 

7,6 x 7,3 x 9,6 tuumaa
• Kokonaispaino: 0,7 kg
• Kokonaispaino: 1,543 lb
• Taara: 0,4345 kg
• Taara: 0,958 lb
• GTIN: 1 69 51613 99307 8
• Kuluttajapakkausten määrä: 3
• Nettopaino: 0,2655 kg
• Nettopaino: 0,585 lb

Pakkauksen mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 17,5 x 22 x 7 cm
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 

6,9 x 8,7 x 2,8 tuumaa
• Nettopaino: 0,0885 kg
• Nettopaino: 0,195 lb
• Kokonaispaino: 0,167 kg
• Kokonaispaino: 0,368 lb
• Taara: 0,0785 kg
• Taara: 0,173 lb
• EAN: 69 51613 99307 1
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: Läpipainopakkaus
• Hyllysijoitustyyppi: Molemmat

Tuotteen mitat
• Tuotteen mitat (L x K x S): 12,2 x 14,8 x 6,5 cm
• Tuotteen mitat (L x K x S): 4,8 x 5,8 x 2,6 tuumaa
• Paino: 0,076 kg
• Paino: 0,168 lb
•
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