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 personalizado para crianças — controle o volume máximo

e ouvido foram especificamente projetados para crianças. Eles são fornecidos 

trole de volume fixo para definir o volume máximo. O design é personalizado 

, garantindo uma adaptação perfeita à medida que elas se desenvolvem.

nalizados para crianças
ntrole de volume fixo permite que você defina o volume máximo

ptação perfeita: design personalizado, que acompanha o desenvolvimento das crianças

eite a qualidade do som
rivers dos alto-falantes de neodímio fornecem um som balanceado e puro
 

Philips
Fones de ouvido c/ apoio 
na nuca

SHK2010



uto
 

Embalagem interna
• EAN: 87 12581 44862 2
• Número de embalagens para o cliente: 6
• Peso bruto: 1,0565 kg
• Embalagem interna (L x L x A): 

33 x 22,9 x 19,4 cm
• Peso líquido: 0,246 kg
• Peso da embalagem: 0,8105 kg

Som
• Tipo de ímã: Neodímio
• Resposta de freqüência: 10 a 24.000 Hz
• Impedância: 32 Ohm
• Potência máxima de entrada: 100 mW
• Sensibilidade: 106 dB

Embalagem externa
• EAN: 87 12581 44863 9

• Número de embalagens para o cliente: 48
• Peso bruto: 10,021 kg
• Embalagem externa (L x L x A): 

68,2 x 48 x 41,6 cm
• Peso líquido: 1,968 kg
• Peso da embalagem: 8,053 kg

Dimensões da embalagem
• EAN: 87 12581 44858 5
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo da embalagem: Blister
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

17,6 x 22 x 5,2 cm
• Peso bruto: 0,1275 kg
• Peso líquido: 0,041 kg
• Peso da embalagem: 0,0865 kg
•
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