
Cabo Acessório Lightning
Os cabos Lightning® da Shure são projetados para fornecer funcionalidade
contínua entre dispositivos iOS e fones auriculares e fones de ouvido da
Shure. Eles apresentam um conector Lightning e três controles de botão
com microfone em linha para chamadas telefônicas e aplicações de voz.

Recursos
• Adaptador de cabo Lightning®

• Funcionalidade de três controles de botão
• Microfone em linha
• Confiabilidade e qualidade lendárias da Shure

Uso do Controle Remoto

Clique no botão central uma vezReproduzir música

Clique no botão central uma vez.Pausar música

Clique nos botões de mais volume
(+) ou menos volume (-) para
aumentar ou diminuir o volume.

Ajustar volume

Clique no botão central duas vezes.Ir para a próxima faixa

Clique no botão central três vezes.Ir para a faixa anterior

Clique três vezes após 6 segundos.Recomeçar faixa atual

Clique no botão central duas vezes
e mantenha pressionado.Avanço Rápido

Clique no botão central uma vez.Enviar/Encerrar Ligação

Visite www.shure.com para obter mais informações.

O firmware do produto pode ser atualizado periodicamente por meio do
aplicativo da Shure. O aplicativo fornecerá as instruções de atualização.

Especificações
Conector
Lightning

Alojamento
com alívio de tensão de TPE.

Comprimento Máximo do Cabo
50 pol.

Diâmetro do cabo
3 mm

Peso Líquido
0,7oz.

Certificações
Observação: O teste é baseado no uso dos tipos de cabos recomendados
e fornecidos. O uso de outros tipos de cabos que não blindados (telados)
pode degradar o desempenho da compatibilidade eletromagnética.

Atende a todos os requisitos essenciais das Diretivas Europeias relevantes
e pode exibir a marca CE.

A Declaração de Conformidade da CE pode ser obtida em:
www.shure.com/europe/compliance

Representante Autorizado Europeu:
Shure Europe GmbH
Headquarters Europe, Middle East & Africa
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Department: EMEA Approval
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Alemanha
Telefone: +49-7262-92 49 0
Fax: +49-7262-92 49 11 4
E-mail: info@shure.de

“Made for iPod” (Fabricado para iPod), “Made for iPhone” (Fabricado para
iPhone) e “Made for iPad” (Fabricado para iPad) significam que o acessório
eletrônico foi projetado especificamente para ser conectado ao iPod, iPhone
ou iPad, respectivamente, e foi certificado pelo desenvolvedor para atender
os padrões de desempenho da Apple. A Apple não é responsável pela oper-
ação deste dispositivo ou de que ele cumpra normas de segurança e regu-
latórias. Observe que o uso deste acessório com o iPod, iPhone ou iPad
pode afetar o desempenho sem fio.

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch, e Retina são marcas
comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países. iPad Air
e mini-iPad são marcas comerciais da Apple Inc. A marca iPhone é usado
com uma licença da Aiphone K.K.

Mac® e Lightning® são marcas registradas da Apple Inc.
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