
سماعة راقصة بأضواء الفاكهة الأفوكادو
تأرجح الرقص مع مشغل الموسيقى
سيليكون ABS Plasitc :المواد
LED الطيف الترددي 7 مصابيح
TWS اتصال لاسلكي
V5.0 :حل بلوتوث
مكالمة بدون استخدام اليدين
مكبر الصوت: 3 وات * 1
استجابة التردد: 20 هرتز -20 كيلو هرتز
وقت العمل: حتى 4 ساعات
وقت شحن البطارية: 1 ساعة
مزود الطاقة: بطارية مدمجة
لون المنتج: متعدد الألوان اختياري
يدوي ، صندوق هدايا ، USB الملحقات: كابل شحن
سم x7.05x5.70 حجم المنتج: 15.10
رمز النظام المنسق ： 8518210000















:التعليمات

:عن الشركة



ما هي مدة تعامل شركتك مع الأعمال الإلكترونية؟ هل تصنع؟ -

Sawolol هي شركة تصميم وتطوير وتصنيع أكثر من 12 عامًا من الخبرة ونحن متخصصون
في منتجات الإلكترونيات العصرية ذات القيمة المضافة إلى السوق الإلكترونية
.الاستهلاكية

ما هو تدقيق المصنع الذي قمت به؟ -

مع نظام ISO9001 و BSCI و Sedex 4P قام تصنيعنا بالفعل بمراجعة المصنع لـ
.مراقبة الجودة الاحترافي

أي سوق هو سوق عملك الرئيسي؟ -

سوق العمل الرئيسي لدينا هو أوروبا والولايات المتحدة وآسيا وأمريكا الجنوبية
.إلخ

هل لشركتك علامتك التجارية الخاصة أم لا؟ -

الخاصة بقسم الصوت الذكي للتصميم الحاصل SAWOLOL لدينا علامتنا التجارية
على براءة اختراع ولدينا خدمة شريك خاصة لوكيل علامتنا التجارية في كل سوق محلي
.للتعاون التجاري لفترة طويلة

ما هو مصطلح الدفع لشركتك؟ -

مقدمًا (إيداع 30٪ قبل تأكيد الطلب والتوازن قبل الشحن) T / T عادةً ما يكون
في الأفق لطلب كمية كبيرة ؛ بالنسبة لطلب عينة بكمية صغيرة LC للطلب الشامل أو
.أيضًا Alipay أو Western union أو PayPal ، لا بأس من تحويل الدفع عبر

ما هو المعرض الذي ستحضره شركتك كل عام؟ -

في كل من إصدار الربيع والخريف HKTDC عادة سنحضر معرض هونغ كونغ للإلكترونيات
وما إلى ذلك ، يرجى التواصل معنا للحصول على معلومات محدثة بشكل CES ومعرض
!شكرًا ، info@sawolol.com عادل عبر موقعنا الإلكتروني أو بريدنا الإلكتروني

:حول أضواء مكبر الصوت الراقص

الرقص بقيادة أضواء السماعات؟ OEM / ODM يمكنك أن تفعل -

مع فريق البحث والتطوير OEM / ODM لدينا خبرة قوية في منتجات الصوت المخصصة
وفريق تصميم المنتج الذي يمكنه تقديم 3 منتجات تصميم جديدة كل ثلاثة أشهر
.بتصميم فريد ووظيفة عالية الجودة لشريكنا التجاري

ما شهادة لأضواء السماعة الراقصة الخاصة بك؟ -

، CE ، ROSH ، FCC تتوافق منتجاتنا مع معايير اختبار المنتجات الإلكترونية
BQB إلخ.



ما هي مهلة الطلب العادي؟ -

الوقت العينة: 3-7 أيام عمل للعينات العادية ؛

.وقت الطلب الجماعي: 25-35 يومًا بعد الموافقة على العينة للطلبات اليومية

؟Dancing Led light ما هي الحزمة لمورد سماعات البلوتوث -

عادةً ما يكون صندوق الهدايا القياسي الخاص بنا ، ولا بأس من عمل صندوق تغليف
.مخصص حسب المتطلبات

؟Dancing Led light ما هي مدة الضمان لمكبر الصوت -

هو سنة واحدة من تاريخ الشحن LED الضمان لمكبر الصوت البلوتوث مع أضواء
للبضائع في الوضع الطبيعي

.استخدم باستثناء البطاريات وغيرها من الملحقات القابلة للاستهلاك

كيف أعرف أن جهازي المتحرك متوافق؟ -

التي تعمل Apple أجهزة .(BLE) منخفضة الطاقة Bluetooth يجب أن يدعم جهازك تقنية
Android 6.0 أو أحدث متوافقة ، وكذلك معظم الأجهزة التي تعمل بنظام iOS 11 بنظام
.والإصدارات الأحدث

الراقص هو منتج لعبة؟ Sawolol هل مكبر صوت -

هو مكبر صوت غير قابل للاستخدام للأطفال دون سن Sawolol Dancing 3 لا ، مكبر صوت
.سنوات. إنه منتج استهلاكي مع اتجاه الموضة في تكنولوجيا الصوت

الراقص؟ Sawolol ما هو مصدر الطاقة لمكبر الصوت -

على بطاريات مدمجة قابلة لإعادة الشحن Sawolol Dancing يحتوي مكبر الصوت
.لقيادة السماعة الراقصة في حالة العمل

الراقص؟ Sawolol هل يمكننا ضبط سرعة الرقص لمكبر الصوت -

.نعم ، يمكنك ضبط سرعة الرقص عبر زر التحكم في سرعة الرقص

،info@sawolol.com يرجى التواصل معنا بحرية لأي استفسار عبر بريد خدمة العملاء
!شكرًا! سوف ندعمك بالكامل على تعاوننا التجاري الطويل القادم ، شكرًا


