
 

Philips
Auscultadores com 
Gancho de Orelhas

SHK3020
Desenhado para crianças

Tamanho adaptado a crianças, controlo do volume máximo
Estes auscultadores foram concebidos especificamente para crianças. Caixa de controlo 
do volume bloqueável para definir o volume máximo. O design é adaptado a crianças em 
crescimento para um óptimo ajuste.

Feito à medida das crianças
• O controlo do volume bloqueável permite definir o volume máximo
• Ajuste perfeito: feito à medida de crianças em crescimento

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



 Som puro e equilibrado
O neodímio é o melhor material para criar um 
campo magnético forte para maior sensibilidade 
numa bobina de voz, melhor resposta dos graves e 
som puro e equilibrado.

Controlo do volume bloqueável
Fique tranquilo quanto aos níveis de volume dos 
auscultadores dos seus filhos, regulando o volume 
máximo com a caixa de controlo bloqueável.
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Som
• Tipo de magneto: Neodímio
• Frequência de resposta: 10 - 24 000 Hz
• Impedância: 32 ohm
• Entrada máxima de corrente: 100 mW
• Sensibilidade: 106 dB

Embalagem Interior
• EAN: 87 12581 44864 6
• Número de embalagens para o consumidor: 6
• Peso bruto: 0,616 kg
• Embalagem interior (C x L x A): 

23,3 x 18,5 x 11,3 cm
• Peso líquido: 0,195 kg
• Tara: 0.421 kg

Embalagem exterior
• EAN: 87 12581 44865 3

• Número de embalagens para o consumidor: 48
• Peso bruto: 5,831 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 

48,8 x 39,8 x 26,6 cm
• Peso líquido: 1,56 kg
• Tara: 4,271 kg

Dimensões da embalagem
• EAN: 87 12581 44859 2
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Blister
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

9,9 x 21,9 x 2,9 cm
• Peso bruto: 0.08 kg
• Peso líquido: 0,0325 kg
• Tara: 0,0475 kg
•
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