
سماعة حقيقية tws الباندا
Materaialس: ABS Platic

نسخة بلوتوث: 5.0
metersمسافة بلوتوث: 10
mAسماعة رأس البطارية سعة: 35
سعة بطارية تخزين مربع: 300 مللي أمبير
وقت اللعب: 4 ساعات
hoursرسوم مربع مسجل: 3-2
حجم مربع: 5.5 * 4.9 سنتيمتر

















:التعليمات

:عن الشركة

كم من الوقت تتعامل شركتك مع الأعمال الإلكترونية؟ هل تصنع؟ -

Sawolol هي تصميم وتطوير، شركة تصنيع أكثر من 12 عاما من الخبرة ونحن متخصصون في منتجات
.المستهلك Eletronic الإلكترونيات الأزياء العصرية ذات قيمة مضافة لسوق

أي مصنع التدقيق الذي فعلته؟ -

مصنع بتدقيق  بالفعل  تصنيعنا  تقوم   SEDEX  4P،  BSCI،  ISO9001 الجودة  مراقبة  نظام  مع 
.المهنية

ما السوق هو سوق العمل الرئيسي الخاص بك؟ -

.آسيا، أمريكا الجنوبية إلخ ،U.S.A ،سوق العمل الرئيسي لدينا هو أوروبا

هل شركتك لديها علامتك التجارية الخاصة أم لا؟ -

Sawolol لدينا العلامة التجارية الخاصة بنا على براءة اختراع لدينا،  لقسم الصوت الذكي 
ولدينا خدمة شريك خاص وكيل العلامة التجارية لدينا في كل سوق محلي للتعاون التجاري لفترة
.طويلة

أي مصطلح الدفع لشركتك؟ -

مقدما (إيداع 30٪ قبل تأكيد الطلب والتوازن قبل الشحن) للطلب الشامل أو T / T عادة ما يكون
LC في الأفق لطلب كمية كبيرة؛ لأمر عينة مع كمية صغيرة، فلا بأس لنقل الدفع عبر PayPal،
.أيضا Alipay ويسترن يونيون أو

ما هو المعرض سيحضر شركتك كل عام؟ -

معرض نحضر  ما  عادة   HKTDC Hong  Kong والخريف  الربيعي  الإصدار  من  كل  في  للإلكترونيات 
يرجى الاستمرار في الاتصال بنا للحصول على معلوماتنا العادلة المحدثة ،.CES ET عادل و
!شكرا ،us@sawolol.com عبر موقع الويب الخاص بنا أو بريدنا

:TWS Wireless Bluetooth earbuds حول

اللاسلكية؟ Bluetooth سماعات OEM / ODM TWS هل يمكنك أن تفعل -

مخصصة مع فريق البحث والتطوير، فريق تصميم OEM / ODM لدينا خبرة قوية في منتجات صوتي
عالية وظيفة  فريد  تصميم  مع  سنوية  ربع  جديدة  تصميم  منتجات   3 تقديم  يمكنه  الذي  المنتج 
أعمالنا شريك  إلى  .الجودة 

https://www.sawololaudio.com/ar/product/cute-duck-tws-true-earphone-aep-0213.html


؟TWS اللاسلكية Bluetooth ما هي شهادة سماعات -

.إلخ FCC، BQB ،روش ،CE منتجاتنا تمتثل لمعايير اختبار منتجات الإلكترونيات من

ما هو مهلة الطلب الطبيعي؟ -

وقت العينة: 3-7 أيام عمل للعينات العادية؛

.وقت الطلب الجماهي: 25-35 يوما بعد الموافقة على الطلبات اليومية

؟TWS أي حزمة ل سماعات بلوتوث اللاسلكية -

حسب الطلب  حسب  حزمة  بصندوق  للقيام  يرام  ما  وعلى  القياسية،  هدايانا  علبة  تكون  ما  عادة 
.المتطلبات

سماعات بلوتوث اللاسلكية؟ TWS كم من الوقت ضمان -

هي سنة واحدة من تاريخ الشحن للبضائع تحت طبيعية TWS اللاسلكية Bluetooth ضمان سماعات
.استخدام استبعاد البطاريات وغيرها من الملحقات المستهلكة

لدينا العملاء  خدمة  بريد  عبر  استفسار  لأي  بحرية  معنا  الاتصال  يرجى   info@sawolol.com.
!شكرا! سنقوم بدعمك الكامل لتعاون عملنا لفترة طويلة، شكرا


