
HI-TECH

الجودة األوروبية من ايطاليا

NIBELUNG
الحلول الربمجة ملخترب اللغة

IDL A.A. & IDL A.A.C.
مختربات اللغة – اجهزة

سامعات الرأس & األثاث

تعلم اللغة
ترجمة اللغات

إدارة الفصول الدراسية
التفاعل مع الطالب

صوت االتصاالت
تدفق الفيديو / الصوت

األنشطة الزوجية / الجامعية
ومائدة مستديرة

مسجل رقمي
)أيًضا يف اإلصدار املنزيل(

االختبارات القصرية واالمتحانات
التوليف الصويت )تحويل النص إىل كالم(

مهمة النشاط عرب اإلنرتنت مع VPN مخصص
استخدام محتوى التعلم

”CLOUD“ يف مجلدات
تراخيص مدى الحياة )بدون رسوم سنوية(
 IDL قابلة لالستخدام مع شبكة صوت

خارجية )أجهزة(



NIBELUNG لأللواح الحاسوبية
إدخال كافة مزايا التنقل وإمكانية النقل إىل مخترب الوسائط 

املتعددة امليلء بامليزات والخاصيات الحاسوبية

إمكانية استخدام كافة الوظائف يف إطار بيئة شبكة محلية 

السلكية “ Wireless LAN” لخلق مخترب لغة السليك.

التواصل يف إطار ثنائيات ومجموعات	 

االختبارات والتدريبات واالمتحانات	 

 	”video ”واملريئ ”Audio”البث املبارش السمعي

املسجل متعدد الوسائط	 

ارسال ونقل الشاشات	 

NIBELUNG
الحل الربمجي للتدريس 

بقاعات الحاسوب

مخترب اللغة
تم تصميمه لالستخدام الفعال داخل الصفوف الدراسية وإلرشاك 

الدروس واألنشطة بأحدث محتوى تعليمي للوسائط املتعددة.

نحن نقدم كافة التحديثات والدعم 
التقني املجاين مدى الحياة

NPW
”Nibelung“ مراقبة الطاقة من قبل

برنامج مستقل ومتكامل لألجهزة اللوحية 	 

يف الفصل الدرايس

رصد ومراقبة صحة البطارية وحالتها	 

دعم نظام تشغيل آندرويد	 

التدريب عىل ترجمة اللغات
نظام NIBELUNG مناسب متاما للرتجمة اللغوية باملخترب 

ويسمح للطالب مبامرسة الرتجمة الفورية و واملتتالية 
والشفوية عن بعد

تسجيل مصادر الصوت 	 
تسجيل صوت الطالب	 
ل مزدوج املسار)املصدر+الطالب(	  مسجِّ
عدة جلسات يف وقت واحد	 

األنشطة 
القراءة	 

الوصول الذايت	 

االصغاء	 

املناقشة	 

الدردشة مع مجموعة مختارة	 

تسجيل صويت مع مخطط سمعي	 

محاكاة محادثة هاتفية	 

العمل من خالل امللفات املعدة من قبل املعلم	 

توزيع وجمع املهام	 

نشاط موجه عىل اإلنرتنت حيث يحدد املعلم الصفحات 	 

التي ميكن للطالب فتحها

نقل مبارش للشاشة من املعلم أو شاشة أي طالب	 

التفاعل مع الطالب
اإلنرتكوم)التواصل الثنايئ(-تواصل خاص فيام بني املعلم والطالب	 

االستامع املتكتم-االستامع إىل أحد الطالب بشكل 	 

متكتم)تجسس(

التسجيل-تسجيل صوت الطالب يف أي وقت	 

املكاملة الجامعية: تواصل املعلم مع طالب أو مجموعة أو مع 	 

الصف الدرايس ككل

تسجيل املحادثات- تسجيل املحادثات فيام بني املعلم والطالب 	 

أو فيام بني الطالب

إطالق الربامج- للمجموعة أو للصف الدرايس ككل	 

الرتاسل-تبادل الرسائل النصية فيام بني املعلم والطالب	 

تحويل امللفات- إىل املجموعات أو إىل الصف الدرايس ككل	 

اإلرسال عرب الشاشة-بواسطة املعلم مبا يف ذلك استخدام 	 

املكروفون أو بواسطة الطالب مبا يف ذلك استخدام املكروفون

وظيفة ماكينات املعلومات املنطقية- التصميم التشاريك مع 	 

استخدام الصور واألشكال والنصوص 

الدمج بني األساليب لتحديد 

منهج التدريس وزيادة فعالية 

الدروس مع مجموعة أنشطة 

واسعة النطاق



املصادر متعددة الوسائط   
يسمح مخترب NIBULUG للغات باستخدام عدد يصل إىل 10 مصادر 

فيديوية/صوتية بشكل متزامن

صوت املدرس	 
صوت الطالب	 
امللفات الصوتية 	 
القرص املدمج الصويت	 

كارت الصوت	 
امللفات املرئية )الفيديوية(	 
 الفيديو املبارش	 
يوتيوب	 

NIBELUNG هو الحل الربمجي الذي 
يحول غرفة الحاسوب التقليدية إىل 

مخترب متعدد الوسائط
وهو حل ال يتطلب استخدامه إىل 

مهارات خاصة بل إن أي مدرس 
يستطيع بسهولة أن:

يدير االسبات اآللية بالصف الدرايس	 
ينقل املقاطع السامعية	 
ينقل الفيديوهات	 
يستخدم مختلف امللفات  	 

وصفحات الشبكة العنكبوتية كمواد 
تدريسية

إدارة الحاسوب 
تحكم كامل عن بعد مبا يف ذلك الكامريا 	 

الشبكية )ويب( الخاصة بالطالب

استعراض الصور املصغرة لشاشة الطالب	 

Autoscan عرض تلقايئ لشاشة الطالب 	 

التحكم يف استخدام التطبيق)دعم قامئة 	 

باألبيض واألسود(

التحكم يف الوصول إىل اإلنرتنت	 

التحكم يف الوصول لألجهزة الخارجية	 

تشغيل/إيقاف التحكم	 

نظام االختبارات 
األسئلة األحادية واملتعددة اإلجابات	 

ملء الفراغات- أدخل الكلامت الناقصة	 

إعادة الرتتيب- رتب اإلجابات برتتيبها 	 

الصحيح

إيجاد العالقة-إيجاد مرادفات ومضادات 	 

كلامت معينة

اإلجابة املفتوحة-منطقة نصية إلدخال 	 

النص الصحيح

السحب واإلفالت -إسحب التسميات 	 

النصية وأفالتها يف املنطقة املحددة 

البقعة الساخنة: أنقر عىل منطقة 	 

محددة الستخراج اإلجابة

تطبيق مدمج

نظام االختبار
طريقة مريحة وسهلة إلنشاء 

ا  اختبارات ومتارين مذهلة برصيً

بأساليب أسئلة مختلفة وإمكانية 

اإلجابة الصوتية

املسجل متعدد الوسائط

يسمح مسجل الوسائط الغني بامليزات 

للطالب باالستامع أو عرض املحتوى وتسجيل 

صوتهم يف نفس الوقت.

إعادة تشغيل التسجيل من املسار الرئييس 

للمقارنة وللوصول لفهم أفضل للنطق 

الصحيح



IDL هو منتج احرتايف ، مصمم إلنتاج وتسجيل 
الصوت بأعىل جودة ، وهو أمر رضوري يف بيئة 

تعلم اللغات األجنبية.

IDL
مخترب اللغة-أاالجهزة

خلق محيط مثايل للتواصل

مخترب أجهزة اللغات- جودة قصوى-كفاءة 

بالغة-سهولة االستخدام

IDL مخترب اللغة-أاالجهزة
يسمح بالتواصل الفوري فيام بني الطالب 

واملعلم يف أي وقت خالل كل نشاط مخترب.

ميكن للمدرس اتخاذ إجراءات بشأن أي 

طالب ، يف الوقت الحقيقي دون تأخري يف 

كل من الفيديو والصوت ، فقط مخترب نظام 

االجهزة ميكنه ضامن هذا “الوقت الحقيقي”.

يتميز IDL باملرونة والوحدات النمطية 

، مام يسمح بالرتقية والتوسع من 

الصوت النشط إىل مقارنة الصوت 

النشط وكذلك الصوت املريئ عن طريق 

إضافة شبكة فيديو خارجية دون إضاعة 

أي جزء تم رشاؤه.

ميثل IDL طفرة حقيقية من حيث االحرتاف والصوت 

عايل الدقة. قيمة ملموسة قابلة للقياس تجعل من 

ا يف السوق يف قطاعها IDL رائًدا عامليً

IDL
صوت نشط

وهي مصممة لتعزيز االتصال الشفوي وتسمح بتامرين لغوية بسيطة 

، وإعادة إنتاج املواقف اليومية النموذجية.

تجعل الواجهة الرسومية بالكامل IDL أداة بسيطة وفورية من 

االستخدام األول والدرس مع الفصل

يتطلب الكمبيوتر الشخيص اواحد عىل مكتب املعلم	 

ال يحتاج املستخدمون إىل مهارات تقنية أو مهارات تقنية 	 

املعلومات

سهل االستخدام للغاية ، مام يضمن تحكاًم كامالً ومستمرًا عىل 	 

الفصول وأنشطة الفصل

مناسب لالستخدام املكثف للغاية	 

صفر صيانة مطلوبة من قبل الكادر التعليمي	 

املنتج ميثل أداة عمل فعالة ال تفرض ظروفا تشغيلية محددة عىل 	 

املستخدمني.

أنشطة التعلم
االستامع ملصدر الصوت والقيام باملامرسة 	 

الشاملة.

التحدث  و---سواء مع التسجيل عىل 	 

الحاسوب املوجود عىل مكتب املعلم )كل 

طالب بدوره(أو بدون تسجيل

استخدام شبكة فيديوية )اختياري(-	 

االصغاء ومشاهدة مصدر فيديوي : مشغل 

أقراص الفيديو الرقمية-حاسوب املعلم-

القمر الصناعي..إلخ 

التواصل البسيط والفعال
تواصل املدرس مع طالب أو مجموعة من الطالب أو مع الصف 	 

الدرايس ككل

اإلنرتكوم ميكن املعلم من التواصل الخاص ثنايئ االتجاه مع طالب 	 

مختار

نقل االتصال فيام بني املعلم وبني أحد الطالب أو بني املعلم واثنني 	 

من الطالب إىل مجموعة من الطالب أو إىل الصف الدرايس ككل

أنشطة  املؤمتر الجامعي التي تشمل عددا يصل إىل إىل أربعة طالب 	 

ويقوم فيها املعلم بوظيفة إدارة الحوار

مكاملة الطالب مع وجود تأخري زمني  وقامئة باملكاملات املستلمة	 

االستامع املتكتم لكل طالب بغض النظر عن النشاط الذي يقوم به	 

االصغاء التلقايئ  ملجموعة من الطالب أو للفصل الدرايس بأكمله مع 	 

إمكانية تحديد وقت املسح املتغري 



العمل املتنوع 
إنشاء مجموعات يصل عددها إىل 4 مجموعات ويتحدد عدد الطالب 	 

بكل منها بحسب الحاجة

االستخدام املتزامن واملتنوع ألربعة أنشطة يف مجموعات العمل 	 

األربع

ميكن لكل طالب أو مجموعة من الطالب مامرسة أي نشاط و/أو 	 

وظيفة  بنقرة واحدة بالفأرة 

إنشاء أزواج الصوت يف ثالث وضعيات وهي الوضعية التسلسلية 	 

التلقائية والعشوائية التلقائية واليدوية بالكامل

مؤمتر جامعي ميكن للمعلم التداخل فيه كمدير للحوار يف أي وقت	 

إنشاء مجموعة حرة لألنشطة املستقلة خارج إطار املجموعات 	 

التقليدية

استخدام صوت أحد الطالب كمصدر سامعي لبقية الصف الدرايس	 

توزيع األصوات واملالحظات 
 للمعلم بإعطات الدرجات وإبداء املالحظات ذات الصلة للطالب)بعد االختبار عىل سبيل املثال( 

وميكن حفظ البيانات IDL تسمح واجهة 

الخاصة بكل صف بسهولة داخل مجلد للملفات الشخصية الخاصة باملعلم زذلك لضامن وصول 

أسهل مع إمكانية الطبع

وبهذه الطريقة يكون لدى املعلم سجل تاريخي للبيانات ميكن أن يكون مفيدا لألغراض 

اإلحصائية  كمعدل حضور الطالب والدرجات الحاصل عليها كل منهم وتركيبة كل صف درايس 

واملالحظات التي تم إبدائها أثناء األنشطة

الحاسب الشخيص للمعلم

سامعة املعلم --< معلم سامعة

موزع الصوت

3 الطالب 2 الطالب 1 الطالب 

عزز مهارات طالبك 

IDL اللغوية مع



برمجيات متعددة 

املستخدمني للتحكم يف 

الصف الدرايس مع مخترب 

لغات IDL االعتيادي 

والرقمي 

ميكن للمعلم من خالل واجهة املستخدم الرسومية 
مامرسة التحكم الكامل بوحدة الطالب السامعية بغض 

النظر عن النشاط الذي يقوم به الطالب
يظهر وصف نيص بقرب كل أمر قبل تنفيذه مبجرد توجيه 

سهم الفأرة بحيث ميكن ملن ميتلك أقل خربة استخدام 
املخترب بشكل فوري .

وصول شخيص وتلقايئ إىل عنرص التحكم يف برنامج 	 
املخترب الرئييس من خالل محرك USB الذي يحتوي 

بشكل أسايس عىل وظيفتني هام :
USB -التعرف اللحظي عىل املعلم مبجرد إدخاله محرك 

األقراص الرقمي الخاص به يف موصل 
-السامح للمعلم بسهولة نقل جلسات العمل التي 

يقودها الطالب إىل محرك األقراص القلمي الخاص به 
للتصحيح املنزيل

تحميل الصف الدرايس بتوزيع حقيقي للمحطات 	 
الحاسوبية ومبعلومات أساسية مثل اسم الطالب 

ورقمه واملجموعة التي ينتمي إليها  واألنشطة 
الجارية و..إلخ

تشغيل وإيقاف اللوحة الصوتية للطالب 	 
الحفظ الفوري والتلقايئ لدرجات الطالب ومعدل 	 

حضوره باملخترب
سهولة بدء أي جلسة عمل للطلبة املختارين من 	 

خالل وظيفة السحب واإلسقاط- وجود  منطقة 
“تطبيقات” تحتوي عىل راوبط رسيعة إىل األنشطة 
التي يرغب املعلم يف القيام بها وإرسالها إىل الطالب.

إمكانية إنشاء املعلم ألربع مجموعات عمل واإلرسال 	 
عرب أربعة مصادر صوتية خارجية إىل املجموعات 

األربع بشكل متزامن مع إمكانية رقمنة املحتويات 
املرسلة من الخارج

توفر خاصية مكاملة الطالب -ما مل يعطلها املعلم- 	 
والتي ميكن من خاللها للطالب االتصال باملعلم 
يف حالة احتياجه ألي مساعدة يف أي وقت وذلك 

بالضغط عىل الزر املناسب املوجود باللوحة الصوتية  

IDL واجهة تعلم اللغات الرقمية

واجهة مقارنة الصوت النشط

 نظام IDL الرقمي هو نظام متنوع لدراسة اللغات ال يتطلب يف عمله 

إال حاسوبا واحدا من قبل املعلم. 

أما محطة  الطالب الحاسوبية فمزودة مبسجل رقمي مهني يتيح 

الثبات واالستمرارية والجودة العالية للمقاطع السامعية وهو نظام 

مثايل لتعزيز التواصل بكل أشكاله وكذلك للتسجيل املتزامن للمسار 

الصويت الرئييس واملسار الخاص بالطالب،

ولنظام IDL الرقمي ميزة أخرى تتمثل يف سامحه للمعلم بنسخ أي 

نوع من امللفات)سامعي/مريئ/فوتوغرايف/نيص( مبارش إىل

محرك األقراص الخاص بالطالب املتصل مبسجل IDL ، وبهذه الطريقة 

ميكن توزيع املهام املراد القيام بها داخل وخارج املخترب

مخترب لغوي سهل االستخدام 
يوفر IDL الرقمي وسائل اتصال ممتعة ، باإلضافة إىل التعلم ,تقييم 

الطالب.

يتيح النظام واجهة رسومية سهلة للمعلم ,ويسمح بإنشاء فصول 

متعددة دون أن يخىش من االضطرار لسحب العمل الذي 

قام به الطالب لكون ذلك يتم بشكل تلقايئ وذلك 

بفضل واجهة النظام الرسومية الصديقة 

للمستخدم .

يوفر نظام IDL الرقمي تواصال لطيفا 

وفعاال فضال عن توفريه لبيئة تعلم 

تفاعلية للطالب، يتيح نظام IDL الرقمي 

مجموعة بالغة التنوع من أنشطة التعلم 

مثل القراءة واالستامع والفهم والتكرار 

واإلجابات املسجلة، والعمل الثنايئ والجامعي 

و...إلخ  

 



التعلم  
يوفر نظام التعلم التفاعليي للغات الرقمي وظائف مفيدة، بحيث ميكن للطالب فتح 

مسار صويت من مجلد يحدده املعلم ويبدأ العمل عليه )ميكن للطالب فتح نفس املسار أو 

مسارات أخرى يف نفس املجلد وميكن لها أنت تعمل جميعها بشكل مستقل(

فبفضل موصل يو اس يب USB املدمج يف وحدة الصوت الخاصة بالطالب، 

ا عىل محرك  ميكن نقل مسار املعلم واملسار الخاص بالطالب تلقائيً

أقراص يو اس يب خارجي ، أو مبارشة عىل مشغل إم يب ثري 

MP3 )يجب عىل املعلم تفعيل هذا الوضع( حتى 

يتمكن الطالب من متابعة العمل عىل املسار حتى 

خارج املخترب.

جرى تطوير نظام التعلم التفاعليي للغات كمسجل 

للحالة الصلبة و كام متت محاكاته أيضا كربنامج لذاته، 

وبالتايل ميكن تكييفه أيضا يف فئة موجودة وقامئة من 

املعايري الخاصة بالحاسوب.

الجلسات 
ويستند نظام التعلم التفاعليي للغات إىل فكرة تقديم األنشطة عىل مفهوم 

“الدورات”.

فيختار املعلم النشاط الذي يقرتحه، وينتقي الطالب الذين يجب أن يشاركوا فيه، ويضع 

حد زمني ملهمة تطويره مع الرشح. تُخربك لوحة التشغيل الخاصة باملعلم وشاشة عرض 

إل يس دي LCD الخاصة بوحدة صوت الطالب ببدء جلسة عمل. وعند الوصول إىل الحد 

الزمني للجلسة، يقوم الربنامج بإغالق جلسة العمل واسرتجاع جميع النتائج.

ميكن أن تحتوي جلسات عمل نظام التعلم التفاعليي للغات الرقمي عىل ملفات صوتية 

رقمية من جهاز الحاسوب الخاص بذاملعلم أو من مصادر خارجية مختلفة مثل: مشغل 

إم يب ثري MP3، والهواتف الذكية، واألقراص املضغوطة ، وأقراص دي يف دي DVD، وجهاز 

استقبال األقامر الصناعية، وغريها.

ودامئا سيكون مبقدور املعلم -الذي يرسل محتوى وسائط متعددة إىل الطالب من أجل 

ا، توقف، تقديم وتأخري( التدريب- من التحكم يف التشغيل يف أي وقت )توقف مؤقتً

التدريس 
االستامع إىل املادة الصوتية	 
متارين االستامع والفهم	 
املحادثة مع أو بدون تسجيل صويت وتسجيل 	 

املسار الرئييس واملسار الخاص بالطالب:
متارين القراءة	 
متارين النطق	 
تقليد النموذج	 
ترجمة فورية	 
ترجمة تتبعية	 
محاكاة الهاتف	 
العمل يف ثنائيات عشوائية	 
العمل يف ثنائيات متتالية	 
العمل اليدوي يف ثنائيات	 
سؤال شفهي مع التسجيل أو بدونه 	 
مؤمتر جامعي مع مدرس يدير 	 

املناقشة

التحكم يف عملية تعلم الطالب 
ميكن من خالل  نظام للتعلم التفاعيل للغات تقييم 

أنشطة الطالب:
اختبار )االختيار من متعدد(	 
اختبار )صواب / خطأ(	 

عندما ينهي الطالب جلسة اختبار، يتلقى املعلم 
ا، وستتاح إحصائية للحصول عىل عرض  النتائج تلقائيً

رسيع لنتيجة االختبار، مع إمكانية تصدير البيانات 
بتنسيق HTML والقدرة عىل طباعتها وإرسالها يف 

شكل ورقي للطالب مع التصحيحات.

 الصوت عند الطلب  
يسمح هذا الوضع للطالب برؤية تجربة التعلم الذايت 

من خالل القدرة عىل استدعاء املسارات الصوتية من 
مجلد يختاره املعلم.

حرية اختيار املسار الصويت	 
 	 )USB( نسخة من املسار عىل فالش شخيص

بندريف، للتمكن من متابعة نفس النشاط 
املحتربي حتى يف املنزل، بفضل محايك الربنامج 

لنفس املسجل الرقمي

استخدام شبكة فيديو )اختياري(  
االستامع إىل مادة فيلمية خارجية وعرضها عىل: جهاز 
دي يف دي، أو جهاز استقبال القمر الصناعي، كمبيوتر 

املدرس الشخيص، وما إىل ذلك.



 لوح خشبي
 معاد تدويره

ا بيئيً

”L-H2010” سامعة الرأس
ا عىل مستوى  ا وقويً تعد سامعة الرأس L-H2010 منتًجا احرتافيً

عاٍل من املوثوقية، وهي مصممة لالستخدام املنتظم يف مخترب 

اللغات.

تتكون سامعة الرأس من مكونات حديثة 

تضمن استمرارية االستخدام ووضع 

التشغيل السلس والبسيط

تم تصميم سامعة 

الرأس وملحقاتها 

لالستخدام يف املخترب 

أيًضا مع أجهزة 

الكمبيوتر.

األثاث 
يعد اقرتاح الطاوالت املناسبة عنرصًا مهاًم عند اقرتاح مخترب لغوي 

متعدد الوسائط، حيث يجب أن يلبي احتياجات العمل وتوفري 

مساحة مناسية ألغراض السالمة.

تنتج LAIN SRL األثاث الخاص باملعلم ومحطة الطالب ، و وفًقا 

للترشيعات املتعلقة بالسالمة واستخدام املواد الصحيحة التي 

 LAIN SRL تفرضها املؤسسات التعليمية. ويعد األثاث الذي اقرتحته

قوي للغاية. فالخشب مغطى بطبقة من املواد املضادة للخدش 

متوفرة بألوان مختلفة )حسب الطلب(. وميكن أن تكون طاولة 

الطالب: مبقعد واحد أو مبقعدين مع حاجز )نوع الكابينة( وزجاج 

أمامي أو بدون حاجز، مع داعم خشبي للكمبيوتر. وتوجد القناة التي 

تضم األسالك واألجهزة أسفل سطح العمل. وطاولة املعلم بها خزانة 

جانبية ميني / يسار مثالية لوضع الكمبيوتر واألجهزة األخرى، وميكن 

قفلها مبفتاح ملزيد من األمان.

الخصائص الهيكلية 
إن الهيكل الداخيل مصنوع من الفوالذ، وهو ما يعني أن الهيكل الخارجي 

مصنوع من مادة لينة ومقاومة، وهو رضوري ويضمن استخدام طويل األمد 

ودائم من قبل الطالب.

تبدو سامعة الرأس كعنرص قوي من الوهلة األوىل.	 

يتم التحكم بدرجة الصوت مبارشًة من كابل سامعات األذن من أجل 	 

ضبطها بسهولة.

طول كابل التوصيل هو 200 سم.	 

إن وسائد األذن قابلة للتبديل – ومتوفر أيًضا وسائد أذن صحية 	 

وميكروفون.

الخصائص الوظيفية
دقة صوت عالية.	 

كبسولة ميكروفون أحادية االتجاه مع خاصية خفض الضوضاء 	 

املحيطة عالية الجودة.

ميكن أن تعمل يف حضور مجاالت مغناطيسية قوية.	 

تتوفر توصيالت متعددة لتناسب أي جهاز، دون انقطاع عريض.	 

قطر سامعة األذن: 50 مم	 

حساسية سامعة األذن: 112 ديسيبل +/- 3 ديسيبل	 

املقاومة الكهربائية: 32 أوم +/- 10%	 

فاصل الرتدد: 20 – 20 كيلو هرتز	 

الطاقة الخارجة: 20 ميليل فولط 	 

حساسية امليكروفون: 56- ديسيبل +/- 2 ديسيبل 	 

كبسولة امليكروفون: أحادية االتجاه	 

طول الكابل: 2.0 مرت	 

التوصيل: 2 × 3.5 مم | أطراف صغرية | يو إس يب	 

التحكم يف الصوت يف الكابل )ليس لطراز يو إس يب( 	 

3.5 مم موصالت مطلية بالذهب	 

الوزن: 275 جرام 	 


