
 

 

Philips
Trådlösa bluetooth® -
hörlurar för barn

32 mm högtalarelement/öppen 

baksida

On-ear

SHK4000TL
Trådlöst för barn

Storleksanpassade för barn i rörelse, med en begränsad maxvolym

SHK4000 Bluetooth-hörlurarna är utformade för unga musikälskare. De är ultralätta med 
mjuka kuddar och ett anpassat huvudband och är utformade för växande barn så att de 
kan lyssna på musik trådlöst. Volymgränsen på 85 dB gör musiken både rolig och säker.

Perfekt passform för barn
• Justerbart huvudband växer med barnet
• Ultralätt huvudband för suverän komfort och passform
• Mjuka öronkuddar för bekväm och säker passform
• Fyra etikettark ingår

Extra skydd för barn
• Gräns för maxvolym på 85 dB för en säker musikupplevelse

Praktisk och trådlös
• Stöder Bluetooth 3.0 för mobila HSP-/HFP-/A2DP-/AVRCP-enheter
• Trådlös kontroll av både musik och samtal
• 0,6 m USB-kabel för enkel laddning

Njut av kvalitetsljud
• Neodymium-högtalarelementen ger rent, balanserat ljud



 0,6 m USB-laddningskabel
0,6 m USB-kabel för enkel laddning

Justerbart huvudband

Det enkla, ergonomiska huvudbandet är 
justerbart för att bekvämt passa alla barns 
huvud och anpassar sig efter dem när de växer.

Bluetooth 3.0

Para ihop dina hörlurar med valfri Bluetooth-
enhet för kristallklar trådlös 
musikunderhållning.

Gräns för maxvolym

Med barnhörlurarna kan du vara säker på att 
volymnivån är säker för ditt barn. Volymen har 
en maxgräns på 85 dB för en säker upplevelse.

Mjuka öronkuddar

Öronsnäckorna är stoppade med mjukt 
skumgummi för ultimat komfort och passform.

Ultralätt huvudband
Det tunna huvudbandet är så lätt och bekvämt 
att det är en fröjd att bära i flera timmar. Barn 
glömmer lätt bort att de har det på sig.

Musik och samtal trådlöst

Para ihop din smarta enhet med hörlurarna 
med hjälp av Bluetooth och njut av friheten 
som kristallklar musik och kristallklara 
telefonsamtal ger – utan trassel med kablar. Du 
kan byta spår och besvara samtal med de 
intuitiva kontrollerna inbyggda i 
öronsnäckorna.

Neodymelement på 32 mm

Neodym är det bästa materialet för att skapa 
ett starkt magnetfält som ökar högtalarspolens 
känslighet, ger bättre basrespons och en ren, 
balanserad ljudkvalitet.

Fyra etikettark ingår

Skräddarsy hörlurarna med de medföljande 
etiketterna. De är enkla att ta bort, så att du 
kan byta design så ofta du vill.
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Funktioner
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Design
• Färg: Blågrön

Anslutningar
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Bluetooth-version: 3.0 +EDR
• Maximal räckvidd: Upp till 15 m m

Effekt
• Samtalstid: 9* timmar
• Standby-tid: 200 * tim
• Uppspelningstid för musik: 9* tim
• Batterityp: Litiumbatteri

Ljud
• Frekvensomfång: 10–22 000 Hz
• Magnettyp: Neodymium
• Högtalardiameter: 32 mm
• Impedans: 24 ohm
• Maximal ineffekt: 100 mW
• Känslighet: 85 dB

Bekvämlighet
• Volymkontroll
• Samtalshantering: Besvara/avsluta samtal, Avvisa 

samtal, Uppringning av senast slagna nummer, 
Parkerat samtal, Växla mellan samtal och musik

Tillbehör
• USB-kabel: Medföljer för laddning
• Snabbstartguide: Medföljer

Yttre kartong
• Yttre kartong (L x B x H): 19,2 x 18,5 x 24,3 cm
• Yttre kartong (L x B x H): 7,6 x 7,3 x 9,6 tum
• Bruttovikt: 0,7 kg
• Bruttovikt: 1,543 lb
• Taravikt: 0,4345 kg
• Taravikt: 0,958 lb
• GTIN: 1 69 51613 99307 8
• Antal konsumentförpackningar: 3
• Nettovikt: 0,2655 kg
• Nettovikt: 0,585 lb

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

17,5 x 22 x 7 cm
• Förpackningens mått (B x H x D): 

6,9 x 8,7 x 2,8 tum
• Nettovikt: 0,0885 kg
• Nettovikt: 0,195 lb
• Bruttovikt: 0,167 kg
• Bruttovikt: 0,368 lb
• Taravikt: 0,0785 kg
• Taravikt: 0,173 lb
• EAN: 69 51613 99307 1
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Blister
• Typ av hyllplacering: Båda

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 12,2 x 14,8 x 6,5 cm
• Produktens mått (B x H x D): 4,8 x 5,8 x 2,6 tum
• Vikt: 0,076 kg
• Vikt: 0,168 lb
•
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* Det faktiska resultatet kan variera
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