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ETY Kids 5
Hörlurar med volymbegränsning
Våra barns mediavanor har ändrats. Nuförtiden spenderar de
ofta flera timmar varje dag med att spela spel, lyssna på musik
och titta på filmklipp. Ett barns hörsel är extra känslig och även
ljudnivåer som vi själva uppfattar som ofarliga kan vara skadliga.
Särskilt när man sitter länge med hörlurarna på.
ETY Kids är speciellt utvecklade för barn och ungdomars känsliga
öron. De har en integrerad volymbegränsning som gör att ljudet
aldrig överstiger den rekommenderade gränsen på 85 dB, oavsett
hur högt de spelar.

Skonar barnets hörsel
Den vanligaste anledningen att man skruvar upp volymen är
för att överrösta ljud som stör. ETY Kids unika ljudisolerande
design stänger effektivt ute oväsen från omgivningen så att dina
barn kan lyssna på en lagom ljudnivå. Med sina mjuka lameller i
följsam silikon anpassar de sig efter formen på hörselgången och
sitter säkert på plats utan att trilla ur.
ETY Kids levererar ett kristallklart och naturligt ljud med hög
detaljrikedom som dina barn kommer att älska. Samtidigt kan du
som förälder känna dig säker på att deras hörsel inte skadas.

Stryktålig och trasselfri
ETY Kids har en smart trasselfri sladd som gör att man slipper
nysta upp dem efter att de legat i fickan eller väskan. De är enkla
att använda och mycket stryktåliga. ETY Kids är tillverkade i allergitestad silikon, CE-godkända och snälla mot miljön.

Teknisk data

ETY Kids vs. standardlur

Rek. ålder

4 + år

Skillnaden i ljudnivå mellan ETY Kids och en
hörlur av standardmodell (Svepande sinuston 300mV drivning)

Maximal volym

85 dB

Frekvensomfång

20 Hz - 15 kHz

Ljudisolering

35 - 42 dB

Impedans

300 Ohm

Kabel

120 cm, 5 mm teleplugg

Färger

Strawberry, Lemon, Liquorice
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I paketet
 ETY Kids 5 hörlurar
 3 olika öroninsatser
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