
Kinderhoofdtelefoons

• Voor op het oor
• Roze/paars

SHK2000PK/00

Perfect voor uw kind
 

Op maat gemaakt voor kinderen, maximaal volume beperkt

 
De perfecte hoofdtelefoon om de jongste muziekliefhebbers te laten kennismaken met een wereld vol geluid. De speelse

vormgeving en de heldere bas zijn ideaal voor opgroeiende kinderen. Het sterke ontwerp kan elke situatie aan. Dankzij een

volumebegrenzing van 85 dB is muziek luisteren leuk en veilig.

Voordelen

Perfecte pasvorm voor kinderen
• Ergonomische, verstelbare hoofdband groeit mee met uw kind
• Zachte oorkussens voor een goede en prettige pasvorm
• Ultralichte hoofdband voor uitstekende pasvorm en uitzonderlijk

comfort
 
Extra bescherming voor kinderen
• Geluidsisolerende oorkussens voor helder geluid bij elk volume

• Duurzaam ontwerp zonder schroeven voor langere levensduur
 
Geniet van hoge geluidskwaliteit
• Neodymium-luidsprekerdrivers van 32 mm zorgen voor een puur,

gebalanceerd geluid
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Kenmerken

Ergonomische hoofdband

De eenvoudige, ergonomische hoofdband is volledig verstelbaar voor een
goede pasvorm, en groeit zo samen met uw kind mee.

Neodymium-luidsprekerdrivers

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

Geluidsisolerende oorkussens
Geluidsisolerende oorkussens verminderen de omgevingsgeluiden aanzienlijk,
zodat kinderen ook in de muziek kunnen opgaan zonder het volume hoog te
zetten.

Ontwerp zonder schroeven

Dankzij het duurzame ontwerp zonder schroeven gaan de onderdelen van de
hoofdtelefoon minder snel kapot bij hardhandig gebruik.

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.

Specificaties
Dit is een pre-salesfolder. De inhoud van deze folder geeft de informatie weer voor zover bekend op de datum en voor het land hierboven genoemd. De inhoud van deze folder kan
zonder kennisgeving worden gewijzigd. Philips aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze folder.

Geluid
Magneettype Neodymium
Impedantie 32 ohm
Maximaal ingangsver-
mogen

40 mW

Gevoeligheid 99 dB
Diafragma PET
Frequentiebereik 12 - 22.000 Hz
Diameter van luid-
spreker

32 mm

Ontwerp
Kleur Roze

Afmetingen van het product
Diepte 2,8 inch
Diepte 7 cm
Hoogte 6,1 inch
Hoogte 15,5 cm
Gewicht 0,1002 kg
Gewicht 0,221 lb
Breedte 5,1 inch

Breedte 13 cm

Afmetingen van de verpakking
Hoogte 22,10 cm
Breedte 19,80 cm
Diepte 7,50 cm
Nettogewicht 0,10 kg
Brutogewicht 0,15 kg
EAN 06923410730630
Aantal producten 1
Land van herkomst CN
Harmonised Systems-
code

851830

Omdoos
Lengte 24,00 cm
Breedte 21,50 cm
Hoogte 26,20 cm
Brutogewicht 0,71 kg
EAN 16923410730637
Aantal consumenten-
verpakkingen

3
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Laadunit
Aantal consumenten-
verpakkingen

180

Lengte 107,50 cm
Breedte 72,00 cm
Hoogte 104,80 cm
Brutogewicht 43,60 kg
Nettogewicht 18,00 kg
GTIN/EAN 66923410730632

Type 8845
Aantal consumenten-
artikelen per stapel-
laag

45

Aantal stapellagen
per unit

4

Aantal omdozen per
laag

15
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