
 

 

Philips
Draadloze Bluetooth®-
hoofdtelefoons voor 
kinderen

Drivers van 32 mm/open 

achterkant

Voor op het oor

SHK4000TL
Kinderen gaan voor draadloos

Op maat gemaakt voor jongeren in beweging, maximaal volume beperkt

De SHK4000 Bluetooth-hoofdtelefoon is ontworpen voor uw jonge muziekliefhebbers. De ultralichte, 

zachte kussens en op maat gemaakte hoofdband zijn ontworpen voor groeiende kinderen die graag 

draadloos muziek luisteren. Dankzij een volumebegrenzing van 85 dB is muziek luisteren leuk en veilig.

Perfecte pasvorm voor kinderen
• Instelbare hoofdband groeit mee met het kind
• Ultralichte hoofdband voor uitstekende pasvorm en uitzonderlijk comfort
• Zachte oorkussens voor een goede en prettige pasvorm
• Vier stickervellen inbegrepen

Extra bescherming voor kinderen
• Maximale volumegrens van 85 dB voor veilig muziek luisteren

Handig en draadloos
• Ondersteunt mobiele apparaten met Bluetooth 3.0 en HSP/HFP/A2DP/AVRCP
• Bedien en beleef draadloos uw muziek en telefoongesprekken
• 0,6 m USB-kabel voor gemakkelijk opladen

Geniet van hoge geluidskwaliteit
• Neodymium-luidsprekerdrivers zorgen voor een puur, gebalanceerd geluid



 USB-oplaadkabel van 0,6 m
0,6 m USB-kabel voor gemakkelijk opladen

Instelbare hoofdband

De eenvoudige, ergonomische hoofdband is 
volledig verstelbaar om comfortabel om het 
hoofd van elk kind te passen en met het kind 
mee te groeien.

Bluetooth 3.0

Koppel uw hoofdtelefoon met een Bluetooth-
apparaat om draadloos van haarzuivere muziek 
te genieten.

Volumebegrenzing

Met deze kinderhoofdtelefoon weet u zeker 
dat het geluidsniveau veilig is voor uw kind. Het 

volume is afgestemd op een maximum van 85 
dB voor veilig luisteren.

Zachte oorkussens

De oorschelpen hebben oorkussentjes van een 
zachte schuimlaag voor ultiem comfort en 
veiligheid.

Ultralichte hoofdband
De hoofdband is zo licht en comfortabel dat u 
hem urenlang met plezier kunt dragen. 
Kinderen kunnen zomaar vergeten dat ze hem 
dragen.

Draadloze muziek en draadloos bellen

Koppel uw smartphone met uw hoofdtelefoon 
via Bluetooth en geniet van de vrijheid en het 
plezier van haarzuivere muziek en 
telefoongesprekken - zonder lastige kabels. 
Wissel tussen nummers en beantwoord 
oproepen via de in de oordoppen verwerkte 
bediening.

Neodymium-drivers van 32 mm

Neodymium produceert sterke magnetische 
velden en zorgt zo voor een grotere 
gevoeligheid van de spreekspoel, een snelle 
basrespons en een pure, gebalanceerde 
geluidskwaliteit.

Vier stickervellen inbegrepen

Pas de stijl van de hoofdtelefoon aan met de 
meegeleverde stickers. Ze zijn er eenvoudig 
weer af te halen, dus u kunt het design zo vaak 
u maar wil veranderen.
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Ontwerp
• Kleur: Teal

Connectiviteit
• Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Bluetooth-versie: 3.0+EDR
• Maximumbereik: Tot 15 m m

Vermogen
• Spreektijd: 9* uur
• Stand-bytijd: 200* uur
• Afspeelduur van muziek: 9* uur
• Batterijtype: Li-Polymer

Geluid
• Frequentiebereik: 10 - 22.000 Hz
• Magneettype: Neodymium
• Diameter van luidspreker: 32 mm
• Impedantie: 24 ohm
• Maximaal ingangsvermogen: 100 mW
• Gevoeligheid: 85 dB

Comfort
• Volumeregeling
• Gespreksbeheer: Oproep aannemen/beëindigen, 

Oproep weigeren, Herhaling van laatste nummer, 
Gesprek in wacht, Schakelen tussen muziek en 
gesprekken

Accessoires
• USB-kabel: Inbegrepen voor opladen
• Snelstartgids: Inclusief

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 19,2 x 18,5 x 24,3 cm

• Omdoos (L x B x H): 7,6 x 7,3 x 9,6 inch
• Brutogewicht: 0,7 kg
• Brutogewicht: 1,543 lb
• Gewicht van de verpakking: 0,4345 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,958 lb
• GTIN: 1 69 51613 99307 8
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
• Nettogewicht: 0,2655 kg
• Nettogewicht: 0,585 lb

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

17,5 x 22 x 7 cm
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

6,9 x 8,7 x 2,8 inch
• Nettogewicht: 0,0885 kg
• Nettogewicht: 0,195 lb
• Brutogewicht: 0,167 kg
• Brutogewicht: 0,368 lb
• Gewicht van de verpakking: 0,0785 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,173 lb
• EAN: 69 51613 99307 1
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Blister
• Type schap: Beide

Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

12,2 x 14,8 x 6,5 cm
• Afmetingen van product (B x H x D): 

4,8 x 5,8 x 2,6 inch
• Gewicht: 0,076 kg
• Gewicht: 0,168 lb
•
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Specificaties
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* De werkelijke resultaten kunnen variëren
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