Philips
Auscultadores para
crianças

On-ear
Azul e verde

SHK2000BL

A melhor companhia para as crianças
Tamanho para crianças, volume máximo limitado
Os auscultadores certos para iniciar os pequenos amantes de música ao mundo do som. Os graves
límpidos e o design divertido foram concebidos para crianças em crescimento e estão construídos de
forma suficientemente resistente para aguentar todas as situações. O limite de volume de 85 dB
mantém a música divertida, mas segura.
Ajuste perfeito para crianças
• Aro para a cabeça ajustável e ergonómico cresce com a criança
• Aro para a cabeça ultra leve para conforto e adaptação excelentes
• As protecções suaves para as orelhas proporcionam uma adaptação confortável e segura.
Protecção extra para crianças
• Design durável e sem parafusos para uma utilização exigente
• As protecções para os ouvidos com isolamento de ruído oferecem um som nítido em qualquer
volume
Desfrute de som de qualidade
• Diafragmas dos altifalantes em neodímio de 32 mm para som puro e equilibrado

SHK2000BL/00

Auscultadores para crianças
On-ear Azul e verde

Destaques
Aro para a cabeça ergonómico

Especificações
Design sem parafusos

Som
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•
•
•
•

Tipo de magneto: Neodímio
Impedância: 32 ohms
Entrada máxima de corrente: 40 mW
Sensibilidade: 99 dB
Diafragma: PET
Frequência de resposta: 12 - 22 000 Hz
Diâmetro do altifalante: 32 mm

Design

• Cor: Azul

Dimensões do produto

O aro para a cabeça simples e ergonómico é
totalmente ajustável para se adaptar
confortavelmente à cabeça de qualquer criança e
para crescer com ela.

Diafragmas de altifalantes em neodímio

O neodímio é o melhor material para criar um
campo magnético forte para maior sensibilidade
numa bobina de voz, melhor resposta de graves e
qualidade de som pura e equilibrada.

O design durável e sem parafusos permite que as
peças dos auscultadores se desencaixem e voltem a
encaixar no lugar facilmente.

Proteções suaves para os ouvidos

As protecções para as orelhas são totalmente
almofadadas com uma espuma macia para o máximo
conforto e a melhor adaptação.

Aro para a cabeça ultra leve

Protecções para os ouvidos com
isolamento de ruído

• Dimensões do produto (L x A x P):
5,1 x 6,1 x 2,8 polegadas
• Dimensões do produto (L x A x P):
13 x 15,5 x 7 cm
• Peso: 0,1002 kg
• Peso: 0,221 lb

Dimensões da embalagem

• Dimensões da embalagem (L x A x P):
19,8 x 22,1 x 7,5 cm
• Dimensões da embalagem (L x A x P):
7,8 x 8,7 x 3,0 polegadas
• EAN: 69 23410 73064 7
• Peso bruto: 0,154 kg
• Peso bruto: 0,340 lb
• Peso líquido: 0,221 lb
• Peso líquido: 0,1002 kg
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Blister
• Tara: 0,0538 kg
• Tara: 0,119 lb
• Tipo de disposição na prateleira: Ambos

Embalagem exterior
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As protecções para os ouvidos com isolamento de
ruído reduzem significativamente o ruído ambiental,
por isso as crianças não precisam de volume para
mergulhar na música.
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O aro para a cabeça fino é tão leve e confortável que
é um prazer usá-lo durante horas a fios. As crianças
podem facilmente esquecer-se que o estão a usar.
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Peso bruto: 0,71 kg
Peso bruto: 1,565 lb
GTIN: 1 69 23410 73064 4
Embalagem exterior (C x L x A):
9,4 x 8,5 x 10,3 polegadas
Embalagem exterior (C x L x A):
24 x 21,5 x 26,2 cm
Peso líquido: 0,3006 kg
Peso líquido: 0,663 lb
Número de embalagens para o consumidor: 3
Tara: 0,903 lb
Tara: 0,4094 kg

