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RMCE-USB -- Shure Remote + Mic USB-C 
Cable

USB-C Accessory Cable

Shure USB-C cables are designed for continued functionality between mobile devices and your Shure earphones 
and headphones. They feature a USB-C connector and three button controls with in-line microphone for phone 
calls and voice applications.

الميزات
• USB-C محول كابل
• مزود بثالث أزار تحكم وظيفية
• ميكرفون مضمن
• األسطورية Shure يتميز بجودة ومتانة

استخدام جهاز التحكم عن بُـعد

تشغيل الموسيقى انقر فوق الزر األوسط مرة واحدة
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إيقاف الموسيقى مؤقتًـا .انقر فوق الزر األوسط مرة واحدة

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

االنتقال إلى المسار التالي ا مزدوجًـا فوق الزر األوسطًانقر نقر .

االنتقال إلى المسار السابق .انقر ثالث مرات فوق الزر األوسط

إعادة تشغيل المسار الحالي ٍثوان 6 انقر ثالث مرات بعد مرور .

التقديم السريع ا مزدوجًـا فوق الزر األوسط واستمر في ضغطهًانقر نقر .

إنهاء مكالمة/إرسال .انقر فوق الزر األوسط مرة واحدة

.لمعرفة مزيد من المعلومات www.shure.com (http://www.shure.com) تفضل بزيارة موقع

Specifications
موصل
USB-C

عمق البت
بت 24 / بت 16

معدل تصنيف العينات
كيلوهرتز 96

الجزء الخارجي
ABS مزود بخاصية تحرير الكبل من االجهاد TPE.

أقصى طول للكابل
بوصة 50

قطرالكابل
مم 3

الوزن الصافي
أونصة0.7

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

.تدهور أداء التوافق اإللكترومغناطيسي
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.CE يحقق هذا المنتج المتطلبات األساسية لجميع التوجيهات األوروبية ذات الصلة ويستحق حمل عالمة

www.shure.com/europe/compliance :من CE يمكن الحصول على إعالن التطابق مع العالمة

:الممثل األوروبي المعتمد

Shure Europe GmbH

أوروبا، الشرق األوسط وأفريقيا - المقرات الرئيسية

اعتمادات مناطق أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا :القسم

Jakob-Dieffenbacher-Str. 12

75031 Eppingen, Germany

0 49 92-7262-49 :هاتف

4 11 49 92-7262-49 :فاكس

info@shure.de :البريد اإللكتروني

Android التوافق مع

 Android .متوافقة Android ليس جميع أجهزة .USB-C ووصلة USB Audio Class 2.0 التي تدعم Android هذا الجهاز متوافق مع أجهزة
Google Inc. عالمة تجارية لشركة


