
 

 

Philips
Auscultadores sem fios 
Bluetooth® para crianças

Diafragmas de 32 mm/posterior 

aberta

On-ear

SHK4000TL
Sem fios para crianças

Adaptado a jovens em movimento, volume máximo limitado
Os auscultadores Bluetooth SHK4000 foram concebidos para jovens apreciadores de música. Ultra 

leves, almofadados e com aro para a cabeça adaptável, estes foram construídos para as crianças em 

crescimento desfrutarem de música sem fios. O limite de volume de 85 dB mantém a música divertida, 

mas segura.

Ajuste perfeito para crianças
• Aro para a cabeça ajustável cresce com a criança
• Aro para a cabeça ultra leve para conforto e adaptação excelentes
• As protecções suaves para as orelhas proporcionam uma adaptação confortável e segura.
• Quatro folhas de autocolantes incluídas

Protecção extra para crianças
• Volume máximo limitado a 85 dB para um entretenimento musical seguro

Práticos e sem fios
• Compatível com dispositivo móvel Bluetooth 3.0 e HSP/HFP/A2DP/AVRCP
• Controlo sem fios e entretenimento com música e chamadas
• Cabo USB de 0,6 m para carregamento fácil

Desfrute de som de qualidade
• Controladores dos altifalantes de neodímio para som puro e equilibrado



 Cabo de carregamento USB de 0,6 m
Cabo USB de 0,6 m para carregamento fácil

Aro para a cabeça ajustável

O aro para a cabeça simples e ergonómico é 
ajustável para se adaptar confortavelmente à 
cabeça de qualquer criança e para crescer com 
ela.

Bluetooth 3.0

Emparelhe os seus auscultadores com 
qualquer dispositivo Bluetooth para desfrutar 
de música sem fios cristalina.

Volume máximo limitado

Os auscultadores para crianças permitem-lhe 
ter a certeza de que os níveis de volume são 

adequados para a sua criança. O volume está 
ajustado para um limite máximo de 85 dB, 
proporcionando um entretenimento seguro.

Proteções suaves para os ouvidos

As protecções para as orelhas são totalmente 
almofadadas com uma espuma macia para o 
máximo conforto e a melhor adaptação.

Aro para a cabeça ultra leve
O aro para a cabeça fino é tão leve e 
confortável que é um prazer usá-lo durante 
horas a fios. As crianças podem facilmente 
esquecer-se que o estão a usar.

Música e chamadas sem fios

Emparelhe o seu dispositivo inteligente com os 
seus auscultadores através de Bluetooth e 
desfrute da liberdade de música e chamadas 
telefónicas com som cristalino, sem confusão 
de cabos. Mude de faixa e atenda chamadas 
com os controlos intuitivos integrados na 
protecção para os ouvidos.

Diafragmas em neodímio de 32 mm

O neodímio é o melhor material para criar um 
campo magnético forte para maior 
sensibilidade numa bobina de voz, melhor 
resposta de graves e qualidade de som pura e 
equilibrada.

Quatro folhas de autocolantes incluídas

Personalize os seus auscultadores com os 
autocolantes incluídos. São fáceis de descolar e 
retirar, para poder alterar o design sempre que 
desejar.
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Design
• Cor: Verde azulado

Conetividade
• Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Versão Bluetooth: 3.0+EDR
• Alcance máximo: Até 15 m m

Potência
• Tempo conv.: 9* horas
• Tempo em espera: 200* horas
• Tempo de reprodução de música: 9* hr
• Tipo de bateria: Polímero de lítio

Som
• Limites frequência: 10 - 22 000 Hz
• Tipo de magneto: Neodímio
• Diâmetro do altifalante: 32 mm
• Impedância: 24 ohm
• Entrada máxima de corrente: 100 mW
• Sensibilidade: 85 dB

Funcionalidades
• Controlo do volume
• Gestão de chamadas: Atender/Terminar Chamada, 

Rejeitar Chamada, Remarcação do último número, 
Chamada em Retenção, Alternar entre chamada e 
música

Acessórios
• Cabo USB: Incluído para carregamento
• Manual de início rápido: Incluído

Embalagem exterior
• Embalagem exterior (C x L x A): 

19,2 x 18,5 x 24,3 cm
• Embalagem exterior (C x L x A): 

7,6 x 7,3 x 9,6 polegadas
• Peso bruto: 0,7 kg
• Peso bruto: 1,543 lb
• Tara: 0,4345 kg
• Tara: 0,958 lb
• GTIN: 1 69 51613 99307 8
• Número de embalagens para o consumidor: 3
• Peso líquido: 0,2655 kg
• Peso líquido: 0,585 lb

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

17,5 x 22 x 7 cm
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

6,9 x 8,7 x 2,8 polegadas
• Peso líquido: 0,0885 kg
• Peso líquido: 0,195 lb
• Peso bruto: 0,167 kg
• Peso bruto: 0,368 lb
• Tara: 0,0785 kg
• Tara: 0,173 lb
• EAN: 69 51613 99307 1
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Blister
• Tipo de disposição na prateleira: Ambos

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

12,2 x 14,8 x 6,5 cm
• Dimensões do produto (L x A x P): 

4,8 x 5,8 x 2,6 polegadas
• Peso: 0,076 kg
• Peso: 0,168 lb
•
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* Os resultados reais podem variar
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