
 

 

Philips
Børnehovedtelefoner

32 mm enheder/lukket bagside

On-ear
Blå og grønne
Lydstyrke begrænset til <85 dB

SHK2000BL
Perfekt til børn

Perfekt størrelse til børn, begrænsning af maks. lydstyrke
De rette hovedtelefoner til at introducere små musikelskere for en verden af lyd. Den tydelige bas og 

det legesyge design er skræddersyet til børn i voksealderen. Konstruktionen er robust og kan holde til 

enhver situation. En begrænset lydstyrke på 85 dB gør det sjovt, men alligevel sikkert, at lytte til 

musikken.

Perfekt pasform til børn
• Ergonomisk, justerbar hovedbøjle vokser med barnet
• Den ultralette hovedbøjle giver enestående komfort og pasform
• Bløde ørepuder giver en behagelig og sikker pasform

Ekstra beskyttelse til børn
• Skruefrit og holdbart design, der er bygget til hård afspilning
• Design med store ørekapsler giver klar lyd ved enhver lydstyrke.

Nyd kvalitetslyden
• 32 mm neodym-højttalerenheder leverer ren, harmonisk lyd



 Ergonomisk hovedbøjle

Den enkle, ergonomiske hovedbøjle kan justeres, så 
den passer behageligt til børns hoveder, og den kan 
udvides, mens de vokser.

Neodym-højttalerenheder

Neodym er det bedste materiale til at frembringe et 
stærkt magnetfelt, så der opnås større følsomhed i et 
stemmerør, bedre basgengivelse og en ren, 
harmonisk lydkvalitet.

Skruefrit design

Skruefrit og holdbart design, der giver mulighed for 
nemt at tage hovedtelefonens dele af og på.

Bløde ørepuder

Ørekapslerne er polstret helt med blødt skum og 
giver ultimativ komfort og sikkerhed.

Ultralet hovedbøjle

Den slanke hovedbøjle er så ultralet og behagelig, at 
den er en fornøjelse at bære i timevis. Børnene kan 
let glemme, at de har den på.
SHK2000BL/00

Specifikationer
Lyd
• Impedans: 32 ohm
• Højttalerdiameter: 32 mm
• Følsomhed: 99 dB (1k Hz)
• Frekvensområde: 12 - 22.000 Hz
• Max. belastning: 40 mW
• Enhedstype: Dynamisk

Tilslutningsmuligheder
• Kabellængde: 1,2 m
• Stik: 3,5 mm

Komfort
• Lydstyrkebegrænsning (maks. 85 dB)

Design
• Farve: Blå
• Bærestil: Hovedtelefoner med krog
• Ørestykke: On-ear
• Ørepudetype: Lukket bagside
• Ørekoblingsmateriale: Skum

Yderemballage
• Bruttovægt: 0,71 kg
• GTIN: 1 69 23410 73064 4
• Ydre indpakning (L x B x H): 24 x 21,5 x 26,2 cm
• Nettovægt: 0,3006 kg
• Antal forbrugeremballager: 3
• Taravægt: 0,4094 kg

Mål
• Buelængde for hovedbånd: 320-360 mm
• Produktmål (B × D × H): 13 x 7 x 15,5 cm
• Produktvægt: 0,1002 kg

Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 19,8 x 22,1 x 7,5 cm
• EAN: 69 23410 73064 7
• Bruttovægt: 0,154 kg
• Nettovægt: 0,1002 kg
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Kasse
• Taravægt: 0,0538 kg
• Type af hyldeplacering: Hængende

UPC
• UPC: 8 89446 00085 6
•
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