
ملحق كبل Lightning
كبالت تصميم يتم Shure Lightning® أجهزة بين المستمر التوصيل لتحقيق iOS أذن وسماعات
رأس وسماعات Shure. موصل على باحتوائها وتتميز Lightning ميكرفون مع تحكم أزار وثالث
الصوتية واالستخدامات الهاتفية للمكالمات .مضمن

الميزات
• كبل محول Lightning®

• وظيفية تحكم أزار بثالث مزود
• مضمن ميكرفون
• ومتانة بجودة يتميز Shure األسطورية

بُعد عن التحكم جهاز استخدام

الموسيقى مرةتشغيل األوسط الزر فوق انقر
واحدة

مؤقتًا الموسيقى مرةإيقاف األوسط الزر فوق انقر
.واحدة

الصوت مستوى ضبط
مستوى رفع زر فوق انقر
خفض زر أو (+) الصوت
لزيادة (-) الصوت مستوى
خفضه أو الصوت .مستوى

التالي المسار إلى الزراالنتقال فوق مزدوجًا نقرًا انقر
.األوسط

السابق المسار إلى الزراالنتقال فوق مرات ثالث انقر
.األوسط

الحالي المسار تشغيل مرورإعادة بعد مرات ثالث انقر 6
.ثوانٍ

السريع الزرالتقديم فوق مزدوجًا نقرًا انقر
ضغطه في واستمر .األوسط

مكالمة/إرسال مرةإنهاء األوسط الزر فوق انقر
.واحدة

موقع بزيارة تفضل www.shure.com المعلومات من مزيد .لمعرفة

تطبيق خالل من دوري بشكل الثابت البرنامج تحديث يتم قد Shure. إرشادات التطبيق لك سيقدم
.التحديث

المواصفات
موصل
Lightning

الخارجي الجزء
ABS االجهاد من الكبل تحرير بخاصية مزود TPE.

للكابل طول أقصى
50 بوصة

قطرالكابل
3 مم

الصافي الوزن
أونصة0.7

االعتماد شهادات
     : أنواع استخدام يؤدي قد بها. والموصى المزودة الكابالت أنواع استخدام على االختبار يعتمد
اإللكترومغناطيسي التوافق أداء تدهور إلى (المعزولة) المغطاة خالف أخرى .كابالت

عالمة حمل ويستحق الصلة ذات األوروبية التوجيهات لجميع األساسية المتطلبات المنتج هذا يحقق
CE.
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العالمة مع التطابق إعالن على الحصول يمكن CE :من www.shure.com/europe/compli-
ance

المعتمد األوروبي :الممثل
Shure Europe GmbH
وأفريقيا األوسط الشرق أوروبا، - الرئيسية المقرات
وإفريقيا األوسط والشرق أوروبا مناطق اعتمادات القسم:
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Germany
:هاتف 49-7262-92 49 0
:فاكس 49-7262-92 49 11 4
اإللكتروني :البريد info@shure.de

لـ "مصنوع العبارات تعني iPod" لـ و"مصنوع iPhone" لـ و"مصنوع iPad" اإللكتروني الملحق أن
بـ خصيصًا للتوصيل تصميمه تم قد iPod أو iPhone أو iPad من اعتماده تم وقد التوالي على
أداء معايير الستيفاء المطور قبل Apple. وشركة Apple أو الجهاز هذا تشغيل عن مسؤولية غير
مع الملحق هذا استخدام أن مالحظة يرجى التنظيمية. والمعايير السالمة معايير عن توافقه iPod
أو iPhone أو iPad الالسلكي األداء على يؤثر .قد

iPad iPhoneو iPodو iPodو classicوiPod nano iPodو touch Retinaو تجارية عالمات
لشركة .Apple Inc أن كما األخرى. والدول المتحدة الواليات في iPadمسجلة Air iPadو mini
لشركة تجاريتان عالمتان .Apple Inc التجارية العالمة استخدام ويتم "iPhone" من بترخيص Ai-
phone K.K.

أن بالذكر وجدير Mac® ®Lightningو لشركة مسجلتان تجاريتان عالمتان .Apple Inc

Shure IncorporatedRMCE-LTG     Shure Remote + Mic Lightning®

2/2Shure Incorporated 5800 West Touhy Avenue Niles, IL 60714-4608 USA Phone: +1-847-600-2000 Email: info@shure.com


	ﻛﺒﻞ ﻣﻠﺤﻖ Lightning
	اﻟﻤﻴﺰات

	اﺳﺘﺨﺪام ﺟﻬﺎز اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ
	
	اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت
	ﺷﻬﺎدات اﻻﻋﺘﻤﺎد

