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- ในขณะทีพ่ ดู โทรศัพท โดยใชรปู แบบแฮนดฟรี อาจ
เกิดเสียงรบกวนโดยขึ้นอยูกับอุปกรณหรือการ
สื่อสารแวดลอม
• โดยขึน้ อยูก บั อุปกรณทเี่ ชือ่ มตอ อุปกรณอาจใชเวลา
ในการติดตอสื่อสารชั่วครูหนึ่ง

หากเสียงหายบอยครั้งระหวางเลน

หูฟงสเตอริโอ
ระบบตัดเสียงรบกวน
แบบไรสาย

คําแนะนําอางอิง

• อาจจะทําใหดีขึ้นไดดวยการตั้งคาโหมดคุณภาพ
เสียงไวที่ “priority on stable connection”
สําหรับรายละเอียดเพิม่ เติม โปรดดูคาํ แนะนํา Help
• อาจจะทําใหดีขึ้นไดดวยการเปลี่ยนการตั้งคา
คุณภาพการเลนไรสายหรือปรับโหมดการเลนไรสาย
ไวที่ SBC บนอุปกรณที่ใชงาน สําหรับรายละเอียด
เพิ่มเติม โปรดดูคูมือการใชงานที่จัดมาใหพรอมกับ
อุปกรณที่ใชงาน
• หากทานฟงเพลงจากเครื่องสมารทโฟน อาจจะทํา
ใหดีขึ้นไดดวยการปดแอพพลิเคชั่นที่ไมจําเปนหรือ
ทําการรีบูทเครื่องสมารทโฟน

การใชงานแอพการโทรสําหรับสมารทโฟนและ
เครื่องคอมพิวเตอร
• เครื่องนี้รองรับการรับสายปกติเทานั้น ไมรองรับ
แอพการโทรสําหรับสมารทโฟนและเครื่อง
คอมพิวเตอร

การชารจไฟเครื่อง

http://rd1.sony.net/help/mdr/whxb900n/h_zz/
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• เครือ่ งนีส้ ามารถชารจดวย USB เทานัน้ จําเปนตอง
ใชพอรท USB ของเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล
หรือตัวแปลงไฟ AC USB สําหรับการชารจไฟ
• ควรใชสาย USB Type-C ที่จัดมาให
• ระหวางการชารจไฟ ไมสามารถเปดเครื่องนี้ ได, ไม
สามารถใชงานฟงกชนั่ Bluetooth และการตัดเสียง
รบกวนได
• หากไมได ใชงานเครือ่ งเปนเวลานาน แบตเตอรีแ่ บบ
ชารจไฟอาจจะมีระยะเวลาการใชงานสั้นลง ใหทํา
การชารจไฟหลายๆ ครั้ง ระยะเวลาในการใชงาน
ของแบตเตอรี่ก็จะเพิ่มขึ้น หากทานเก็บเครื่องไว
เปนเวลานาน ควรชารจไฟทุกๆ หกเดือน เพือ่ ปองกัน
แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
• หากระยะเวลาในการใชงานสัน้ ลง เปลีย่ นแบตเตอรี่
ที่ชารจไฟไดดวยกอนใหม กรุณาปรึกษาตัวแทน
จําหนายโซนี่ใกลบานทาน เพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่

หากเครื่องใชงานได ไมถูกตอง

WH-XB900N
หูฟงสเตอริโอไรสาย
ระบบตัดเสียงรบกวน
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อยาวางเครือ่ งเลนในพืน้ ทีท่ จี่ าํ กัด เชน ชัน้ วางหนังสือ
หรือตูแบบบิวอินท
อยาวางแบตเตอรี่ (กอนแบตเตอรีห่ รือแบตเตอรีภ่ ายใน)
ในสถานทีร่ อ นจัด เชน กลางแดด, ไฟ หรือสิง่ ทีใ่ กลเคียง
เปนเวลานาน
อยาถอดถานหรือแบตเตอรี่
อยาวางแบตเตอรี่ในบริเวณทีร่ อ นจัด หลีกเลีย่ งการจัด
เก็บไว ในทีแ่ สงแดดสองโดยตรง ในกรณีทมี่ กี ารรัว่ ไหล
ของของเหลว อยาใหของเหลวทีร่ วั่ ซึมโดนผิวหนังหรือ
ดวงตา หากเกิดขึ้นใหลางออกดวยนํ้าเปลา และ
รีบไปพบแพทย
ถานและแบตเตอรี่จําเปนตองมีการชารจไฟกอนการ
ใชงาน โปรดดูคําแนะนําของบริษัทผูผลิตหรือคูมือ
การใชงานอุปกรณ เพื่อทําการชารจไฟอยางถูกตอง
หากเก็บไวเปนระยะเวลานาน อาจจะจําเปนตองมีการ
ชารจไฟหลายๆ ครั้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการชารจ
ไฟสูงสุด
ทําการกําจัดแบตเตอรี่อยางถูกตอง
อุปกรณนี้ไดผา นการทดสอบแลววาตรงตามขอจํากัดที่
กําหนดไว ใน EMC สําหรับการใชสายทีส่ นั้ กวา 3 เมตร
ระดับเสียงดังอาจจะสงผลตอการไดยินของทาน
อยาใชงานเครื่องขณะกําลังเดิน, ขับขี่ยานยนตทุก
ประเภท การกระทําเชนนี้ อาจทําใหเกิดอุบัติเหตุได
หามใช ในสถานที่ที่เปนอันตราย เวนแตวาจะไดยิน
เสียงรอบขาง
หามใหเครื่องโดนนํ้า เพราะเครื่องไมกันนํ้า หากมีนํ้า
หรือวัตถุแปลกปลอมเขาไปเขาไปในเครื่อง อาจจะทํา
ใหไฟฟาซ็อตได หยุดใชงานเครือ่ งทันทีและปรึกษาตัว
แทนจําหนายโซนี่ใกลบานทาน พึงจดจําขอควรระวัง
ตามดานลางนี้
- งดใชงานบริเวณอางลางหนา
ระมัดระวังไมใหเครื่องหลนลงไปในอางลางจาน
หรือภาชนะที่บรรจุนํ้าอยู
- งดใชงานขณะที่ฝนตกหรือหิมะตกหรือในสถานที่ที่
มีความชื้น
- งดใชงานขณะที่เหงื่อไหล
หากสัมผัสเครื่องดวยมือเปยกหรือวางเครื่องในผา
ที่เปยกชื้น จะทําใหเครื่องเปยกได
สําหรับรายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับผลจากการใชงาน
โทรศัพทมอื ถือหรืออุปกรณไรสายอืน่ ๆ ทีเ่ ชือ่ มตอกับ
เครือ่ ง โปรดดูคาํ แนะนําในคูม อื อุปกรณไรสาย
หามเสียบปลัก๊ USB เมือ่ เครือ่ งเลนหรือสายชารจเปยก
ถามีการเสียบปลั๊ก USB อาจทําใหเกิดไฟฟาลัดวงจร
เนือ่ งจากของเหลว (นํา้ ประปา, นํา้ ทะเล, นํา้ อัดลม ฯลฯ)
เขาไปในเครือ่ งเลนหรือสายชารจ หรือมีสงิ่ แปลกปลอม
อาจทําใหเครื่องรอนหรือเกิดความผิดปกติได

ขอสังเกตเกีย่ วกับไฟฟาสถิตย

การเกิดไฟฟาสถิตยขนึ้ ในรางกายอาจจะเปนสาเหตุให
เกิดเสียงซาในหูของทานได ผลนีส้ ามารถลดนอยลงได
โดยการสวมเสือ้ ผาทีท่ าํ จากวัสดุธรรมชาติ

ขอควรระวัง

เกี่ยวกับการสื่อสาร BLUETOOTH®
• เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth จะทํางานภายในระยะ
หางประมาณ 10 เมตร ระยะในการสื่อสารสูงสุด
อาจแตกตางกันออกไป โดยขึ้นอยูกับระยะของสิ่ง
กีดขวาง (คน, โลหะ, ผนัง หรืออื่นๆ) หรือแมเหล็ก
ไฟฟาในบริเวณแวดลอม
• สถานะในดานลางนี้อาจจะทําใหไมเกิดการสื่อสาร
Bluetooth หรือเสียงรบกวน หรือเสียงหอน
- มีคนกีดขวางระหวางเครือ่ งและอุปกรณ Bluetooth
วางอุปกรณ Bluetooth ใหหนั หนาไปทางเสาอากาศ
ของเครื่อง อาจจะทําใหสัญญาณเสียงออกดีขึ้น
- มีสิ่งกีดขวาง เชน โลหะหรือผนังระหวางเครื่อง
และอุปกรณ Bluetooth
- เมือ่ อุปกรณ Wi-Fi หรือเตาไมโครเวฟที่ใชงานหรือ
เตาไมโครเวฟที่อยูใกลๆ กับเครื่อง
- เมื่อเปรียบเทียบกับการใชงานภายในอาคาร การ
ใชงานภายนอกอาคารขึ้นอยูกับการสะทอน
สัญญาณจากกําแพง, พื้นและเพดานซึ่งเสียงอาจ
จะขาดหายบอยกวาการใชงานภายในอาคาร
- เสาอากาศภายในเครื่องตามภาพประกอบในเสน
ประ (ดังรูป A ) ความไวของการสื่อสารดวย
Bluetooth จะดีขึ้นโดยการปรับทิศทางระหวาง
อุปกรณ Bluetooth ที่เชื่อมตอและเสาอากาศ
ภายในเครื่อง
• เนื่องจากอุปกรณ Bluetooth และ Wi-Fi
(IEEE802.11b/g/n) ใชความถีเ่ ดียวกัน (2.4 GHz),
เมื่อใชเครื่องใกลกับอุปกรณ Wi-Fi คลื่นไมโครเวฟ
จึงอาจทําใหเกิดเสียงรบกวนหรือเสียงหอนหรือสงผล
ใหความเร็วในการสื่อสารลดลง ในกรณีเหลานี้ ควร
ปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้
- ทําการเชื่อมตอเครื่องและอุปกรณ Bluetooth
เมื่อใชงานเครื่องนี้หางจากอุปกรณ Wi-Fi อยาง
นอย 10 เมตร
- ถาใชงานเครือ่ งนีภ้ ายในระยะ 10 เมตรจากอุปกรณ
Wi-Fi ควรปดการทํางานของอุปกรณ Wi-Fi
- ติดตั้งเครื่องนี้และอุปกรณ Bluetooth ให ใกลกัน
มากที่สุดเทาที่จะทําได
• คลื่นไมโครเวฟที่สงออกมาจากอุปกรณ Bluetooth
อาจมีผลตอการใชงานอุปกรณอิเล็คทรอนิคสทาง
การแพทย ควรปดการทํางานของเครือ่ งและอุปกรณ
Bluetooth อื่นๆ เมื่ออยูในสถานที่ตอไปนี้ เพราะ
อุปกรณเหลานี้อาจทําใหเกิดอุบัติเหตุได
- ในโรงพยาบาล, ใกลกับที่นั่งสําหรับบุคคลพิเศษ
บนรถไฟ, บริเวณสถานที่ที่กาซไวไฟ, ใกลประตู
แบบเปดอัตโนมัติหรือสัญญาณเตือนเพลิงไหม
• เนื่องจากคุณสมบัติของเทคโนโลยีไรสาย เสียงที่
เลนในเครื่องนี้จะลาชาเล็กนอยจากเสียงและเพลง
ที่เลนบนอุปกรณ ดังนั้นภาพและเสียงอาจไมสอด
คลองกัน ขณะกําลังรับชมภาพยนตรหรือเลนเกม
• ผลิตภัณฑนี้จะมีคลื่นวิทยุเมื่อใชงานในโหมดไรสาย
เมือ่ ใชงานเครือ่ งในโหมดไรสายบนเครือ่ งบิน ปฏิบตั ิ
ตามคําแนะนําของลูกเรือเกี่ยวกับการใชงานที่ไดรับ
อนุญาตในโหมดไรสาย
• เครือ่ งนีร้ องรับระบบปองกันขอมูลซึง่ อยูในมาตรฐาน
Bluetooth เพื่อปองกันการเชื่อมตอสัญญาณเมื่อใช
เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth แตขนึ้ อยูก บั การตัง้ คา
การทํางานและปจจัยอื่นๆ ระบบปองกันอาจจะไม
สามารถปองกันขอมูลไดเพียงพอ ดังนั้น ควรระมัด
ระวังเมื่อติดตอสื่อสารโดยใชเทคโนโลยีไรสาย
Bluetooth
• โซนี่ไมขอรับผิดชอบตอขอมูลทีร่ วั่ ไหลออกไประหวาง
ติดตอสื่อสารดวย Bluetooth
• ไมขอรับประกันวา เครื่องนี้สามารถเชื่อมตอกับ
อุปกรณ Bluetooth ไดทุกเครื่อง
- อุปกรณที่มีการทํางาน Bluetooth ตองไดการ
รับรองและไดมาตรฐาน Bluetooth ซึ่งกําหนดขึ้น
มาโดย Bluetooth SIG, Inc. และไดรบั การรับรอง
- ถึงแมอปุ กรณทเี่ ชือ่ มตอจะไดมาตรฐาน Bluetooth
ดังที่แสดงในดานบนแลวก็ตาม แตอุปกรณบาง
เครื่องอาจจะไมเชื่อมตอหรือทํางานอยางถูกตอง
โดยขึ้นอยูกับการทํางานหรือขอมูลจําเพาะของ
อุปกรณ หรือผลของวิธีการควบคุม, การแสดงผล
หรือการใชงานจะแตกตางกัน

• ปฏิบัติตามขั้นตอนดานลางนี้ เพื่อรีเซ็ทเครื่อง
(ดังรูป B )
ขณะทําการชารจไฟ กดปุม และ CUSTOM
พรอมกัน เครือ่ งจะทําการรีเซ็ท ขอมูลการจับคูจ ะไม
ถูกลบ
• หลังจากทําการรีเซ็ทตามขั้นตอนขางตน แลวยังคง
เกิดปญหาขึ้นอยูอีก ทําการติดตั้งเครื่อง ดังตอไปนี้
ถอดสาย USB Type-C และปดเครื่อง จากนั้นกด
ปุม และ CUSTOM พรอมกันแลวคางไวนาน
กวา 7 วินาที ตัวแสดง (สีนํ้าเงิน) กระพริบ 4 ครั้ง
และเครื่องจะรีเซ็ทกลับไปยังคาตั้งตนจากโรงงาน
ขอมูลการจับคูทั้งหมดจะถูกลบ
• หลังจากติดตั้งเครื่อง อาจจะไมสามารถเชื่อมตอไป
ยัง iPhone หรือเครื่องคอมพิวเตอรของทานได ใน
กรณีนี้ ใหลบขอมูลการจับคูของเครื่องจาก iPhone
หรือเครือ่ งคอมพิวเตอร แลวจากนัน้ ทําการจับคูใหม
อีกครั้ง

เกี่ยวกับฟงกชั่นการตัดเสียงรบกวน

• วงจรการตัดเสียงรบกวนสามารถตัดเสียงรบกวน
จากภายนอก (เชน เสียงภายในรถหรือเสียงของ
เครื่องปรับอากาศภายในหองพัก) ดวยไมโครโฟน
ภายในเครือ่ งทีส่ ง สัญญาณ เพือ่ หักลางเสียงรบกวน
ภายนอก
- ผลการตัดเสียงรบกวนอาจจะไมมีผลในสภาพ
แวดลอมทีเ่ งียบมากหรืออาจจะไดยนิ เสียงบางเสียง
- ผลการตัดเสียงรบกวนจะทํางานเมื่อเสียงรบกวน
ในคลื่นความถี่ตํ่า ถึงแมวา เสียงรบกวนลดลง
ไมไดหายไปทั้งหมด
- เมื่อทานใชงานเครื่องบนรถไฟหรือรถยนต เสียง
รบกวนอาจจะเกิดขึ้นตามสภาพถนน
- โทรศัพทมือถืออาจจะเกิดการรบกวนหรือเสียง
รบกวนอาจเกิดขึน้ หากวางเครือ่ งหางจากโทรศัพท
มือถือ
- ผลการตัดเสียงรบกวนอาจจะแตกตางกันไปหรือ
อาจเกิดเสียงบี๊บ (หอน) ขึ้น ในกรณีนี้ ใหปด
เครือ่ งและสวมใสเครือ่ งอีกครัง้ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก บั การ
สวมเครื่อง
- หามปดไมโครโฟนของเครื่องดวยมือของทานหรือ
วัตถุอนื่ ๆ การกระทําเชนนี้ ฟงกชนั่ ตัดเสียงรบกวน
หรือโหมดเสียงรอบขางอาจจะทํางานไมถูกตอง
หรืออาจเกิดเสียงบีฟ (หอน) ขึ้น ในกรณีนี้ ใหเอา
มือของทานหรือวัตถุอื่นๆ ออกจากไมโครโฟนของ
เครื่อง (ดังรูป C )

ขอควรทราบเกี่ยวกับการสวมเครื่อง

• เนื่องจากหูฟงมีความหนาแนนสูง การพยายามยัด
ใสเขาไปในหูหรือดึงหูฟงออกอยางรวดเร็ว อาจจะ
ทําใหแกวหูเสียหายได
การกดหูฟงขณะใสอยูที่หูอาจจะเกิดเสียงดังคลิก
ออกจากสวนของลําโพง ไมใชความผิดปกติ

ขอควรทราบอื่นๆ

• อยาวางเครื่องในบริเวณที่มีแรงสั่นสะเทือนมาก
เกินไป
• หากทานติดสติกเกอร, อืน่ ๆ บนแผงควบคุมเซ็นเซอร
สัมผัส อาจจะทําใหเซ็นเซอรสัมผัสทํางานไมถูกตอง
• ระมัดระวังอยาใหนิ้วมือของทานโดนเครื่อง เมื่อ
กําลังพับเก็บ
• เมื่อทานใชงานเครื่องเปนหูฟงไรสาย ใชสายหูฟงที่
จัดมาใหเทานั้น ควรแนใจวา เสียบสายหูฟงอยาง
แนนหนา
• การใชอุปกรณ Bluetooth อาจจะใชฟงกชั่นบน
โทรศัพทเคลื่อนที่ไมได ขึ้นอยูกับคลื่นวิทยุและสถาน
ที่ที่อุปกรณกําลังใชงานอยู
• อยาออกแรงกดทับเครื่องนี้ เพราะอาจทําใหเครื่อง
เสียหายไดระหวางการเก็บรักษานาน
• หากทานรูสึกไมสะดวกสบายหลังจากใชงานเครื่อง
ใหหยุดใชงานเครื่องทันที
• เอียรแพดอาจเสียหายหรือเสื่อมสภาพได เนื่องจาก
การจัดเก็บหรือการใชงานเปนเวลานาน

การทําความสะอาดเครื่อง

• เมื่อเครื่องสกปรก ใหทําความสะอาดโดยการเช็ด
ดวยผาแหงนุม ๆ หากเครือ่ งสกปรกมาก ให ใชผา ชุบ
ดวยนํ้ายาทําความสะอาดที่เจือจางกอนเช็ดทําความ
สะอาด หามใชตัวทําละลาย เชน ทินเนอร, เบนซิน
หรือแอลกอฮอล ซึ่งอาจทําใหตัวเครื่องเสียหาย
• หากทานมีคําถามหรือปญหาใดๆ เกี่ยวกับเครื่องนี้ที่
อยูนอกเหนือจากคูมือเลมนี้ กรุณาปรึกษาตัวแทน
จําหนายโซนี่ใกลบานทาน
อุปกรณทดแทน: เอียรแพด
กรุณาติดตอตัวแทนจําหนายโซนี่ใกลบานทานสําหรับขอมูล
เกี่ยวกับอุปกรณทดแทน

บริเวณตําแหนงของฉลากหมายเลขเครื่อง
ดังรูป D

ขอมูลจําเพาะ
หูฟง
แหลงไฟฟา:
DC 3.7 V: แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนแบบชารจ
ไดภายในเครื่อง
DC 5 V: เมื่อชารจไฟดวย USB
อุณหภูมิขณะใชงาน:
0 C ถึง 40 C
อัตราใชกําลังไฟ:
1.5 วัตต
จํานวนชั่วโมงการใชงาน:
เมื่อทําการเชื่อมตอผานอุปกรณ Bluetooth
เวลาในการเลนเพลง: สูงสุด 30 ชั่วโมง
(NC ON),
สูงสุด 30 ชัว่ โมง (Ambient Sound Mode),
สูงสุด 35 ชั่วโมง (NC OFF)
เวลาในการสื่อสาร: สูงสุด 30 ชั่วโมง
(NC ON), สูงสุด 30 ชั่วโมง (Ambient
Sound Mode), สูงสุด 32 ชั่วโมง
(NC OFF)
เวลาการเตรียมพรอม: สูงสุด 50 ชั่วโมง
(NC ON), สูงสุด 50 ชั่วโมง (Ambient
Sound Mode), สูงสุด 300 ชั่วโมง
(NC OFF)
เมื่อทําการเชื่อมตอดวยสายหูฟงดวย NC ON:
สูงสุด 40 ชั่วโมง
ขอควรทราบ: จํานวนชั่วโมงการใชงานอาจจะ
สั้นลง ขึ้นอยูกับการเขารหัสและเงื่อนไขการ
ใชงาน
เวลาในการชารจไฟ:
ประมาณ 7 ชั่วโมง
(รองรับการชารจไฟแบบรวดเร็วซึ่งชารจไฟ
10 นาที สามารถเลนเพลงได 60 นาที)
ขอควรทราบ: จํานวนชั่วโมงการชารจไฟและ
การใชงานอาจจะแตกตางกันขึ้นอยูกับเงื่อนไข
การใชงาน
อุณหภูมิขณะชารจไฟ:
5 C ถึง 35 C
นํ้าหนัก:
ประมาณ 254 กรัม
O

O

O

O

เครื่องรับสัญญาณ

คาความตานทาน:
50 Ω (1 kHz) (เมื่อทําการเชื่อมตอดวยสายหู
ฟงขณะที่เปดเครื่อง)
25 Ω (1 kHz) (เมื่อทําการเชื่อมตอดวยสายหู
ฟงขณะที่ปดเครื่อง)
Sensitivity:
101 dB/mW (เมื่อทําการเชื่อมตอดวยสายหู
ฟงขณะที่เปดเครื่อง)
103 dB/mW (เมื่อทําการเชื่อมตอดวยสายหู
ฟงขณะที่ปดเครื่อง)
ชวงตอบสนองคลื่นความถี่:
3 Hz - 20,000 Hz (JEITA)

อุปกรณที่จัดมาให:
หูฟงสเตอริโอไรสายระบบตัดเสียงรบกวน (1)
สาย USB Type-C™ (USB-A ถึง USB-C™)
(ประมาณ 20 ซม.) (1)
สายหูฟง (ประมาณ 1.2 ม.) (1)
กระเปาพกพา (1)

ขอมูลจําเพาะดานการสื่อสาร
ระบบสื่อสาร:
Bluetooth Specification เวอรชั่น 4.2
สัญญาณออก:
Bluetooth Specification Power Class 2
ระยะในการสื่อสารสูงสุด:
ระยะหางประมาณ 10 เมตร1)
คลื่นความถี่:
คลื่น 2.4 GHz (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)
โปรไฟล Bluetooth ที่เขากันได2):
A2DP / AVRCP / HFP / HSP
การเขารหัสที่รองรับ3):
SBC / AAC / LDAC™ / Qualcomm®
aptX™ audio / aptX HD
ชวงตอบสนองสัญญาณ (A2DP):
20 Hz – 40,000 Hz (วัดสัญญาณเดีย่ ว LDAC
96 kHz, 990 kbps)
1)
ระยะในการใชงานจริงอาจแตกตางออกไป โดยขึน้
อยูก บั ปจจัยตางๆ เชน สิง่ กีดขวางระหวางอุปกรณ,
สนามแมเหล็กรอบๆ เตาไมโครเวฟ, ไฟฟาสถิตย,
ความไวในการรับสัญญาณ, ประสิทธิภาพของเสา
อากาศ, ระบบปฏิบัติการ, ซอฟทแวรการทํางาน
และอื่นๆ
2)
โปรไฟลมาตรฐานของ Bluetooth แสดงถึง
จุดประสงคการสื่อสารดวย Bluetooth ระหวาง
อุปกรณ
3)
การเขารหัส: รูปแบบการแปลงและบีบอัดสัญญาณ
เสียง
การออกแบบและขอมูลจําเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได
โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

ระบบพื้นฐานสําหรับการ
ชารจไฟแบตเตอรี่ดวยการใช USB
ตัวแปลงไฟ AC USB

สายตัวแปลงไฟ AC USB ที่มีจําหนายทั่วไปใหกําลัง
ไฟมากกวา 0.5 A (500 mA)

รุน iPhone/iPod ที่เขากันได
iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus,
iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s,
iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPod touch
(6th generation)
(ณ เดือนเมษายน 2562)

เครื่องหมายการคา

• Apple, iPhone, iPod และ iPod touch เปน
เครือ่ งหมายการคาของ Apple Inc. ซึง่ จดทะเบียน
ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
• การใช Made for Apple หมายถึง อุปกรณอิเลค
ทรอนิคสทอ่ี อกแบบมาเพือ่ ตอกับผลิตภัณฑ Apple
ทุกประเภทและไดรับการรับรองจากผูพัฒนา เพื่อ
ใหเขากับมาตรฐานของ Apple Apple ไมรบั ผิดชอบ
ตอการทํางานของผลิตภัณฑนี้ หรือการสอดคลอง
ตอมาตรฐานดานความปลอดภัย และกฎเกณฑขอ
บังคับ
• Android เปนเครือ่ งหมายการคาของ Google LLC.
• โลโกและเครื่องหมายคําวา Bluetooth® เปน
เครือ่ งหมายการคาจดทะเบียนของ Bluetooth SIG,
Inc. และการใชงานเครือ่ งหมายโดยโซนี่ คอรปอเรชัน่
ที่อยูภายใตการไดรับอนุญาต
• N-Mark เปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมาย
การคาจดทะเบียนของ NFC Forum, Inc. ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาและในประเทศอื่นๆ
• Qualcomm aptX เปนผลิตภัณฑของ Qualcomm
Technologies, Inc. และ/หรือบริษัทในเครือ
Qualcomm เปนเครื่องหมายการคาของ
Qualcomm Incorporated ซึ่งจดทะเบียนใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ aptX เปน
เครือ่ งหมายการคาของ Qualcomm Technologies
International, Ltd. ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
• ชื่อและโลโก LDAC เปนเครื่องหมายการคาของ
Sony Corporation
• USB Type-C™ และ USB-C™ เปนเครือ่ งหมาย
การคาของ USB Implementers Forum.
• เครื่องหมายการคาและชื่อทางการคาอื่นๆ เปน
เครื่องหมายการคาของบริษัทเจาของนั้น

