
Smart Audio Blue-ray-bril
Bluetooth-versie: V5.0
Ontvangerbereik: 10m
Framemateriaal: roestvrij staal
Afneembaar frame is optioneel
Lenzen (AC anti-blauWe lens)
Batterij: 110mAh polymeer (links) 110mAh polymeer (rechts)
Waterdichte kwaliteit: IP65
Oplaadtijd: 2H
Werktijd: 4-6H
Oplaadingang: 5V 1A
Opladen (Magnetische oplaad vingerhoed)
2-pins (links) 2-pins (rechts)
Bedien Frequentie (160 MHz)
Productgrootte: 158 * 142 mm;
Lensgrootte (52 * 41 mm)
Netto gewicht: 43g

over bedrijf:

- Hoe lang uw bedrijf omgaan met elektronische zaken? Bent u vervaardigd?

Sawolol is een ontwerpikontwikkeling, vervaardigingsbedrijf; over 1 3 jarenlange ervaring
en wij zijn gespecialiseerd in trendy mode-elektronicaproducten met een toegevoegde
waarde elektronische consumentenmarkt.

- Welke fabrieksaudit heb je gedaan?

Onze productie deed al (fabrieksaudit van Sedex 4P, BSCI, ISO9001 met) a professioneel
kwaliteitscontrolesysteem.

- Welke markt is uw belangrijkste zakelijke markt?

Onze belangrijkste zakelijke markt is Europa, de V.S., Azië, Zuid-Amerika enz.

- Heeft uw bedrijf uw eigen merk of niet?

W e hebben ons eigen merk SAWOLOL voor ons gepatenteerde ontwerp voor slimme audio
en we hebben een speciale partnerservice voor onze merkagent in elke lokale markt voor
langdurige zakelijke samenwerking.

- wat? ich betalingstermijn voor uw bedrijf ?
Normaal gesproken is het vooraf T / T (30% aanbetaling vóór orderbevestiging en het saldo
vóór verzending) voor massale bestelling of LC op zicht voor grote hoeveelheidsbestelling;
Voor een voorbeeldbestelling met een klein bedrag, is het ok om de betaling over te maken
via PayPal, Western Union of Alipay ook.



- Welke beurs zal uw bedrijf elk jaar bijwonen?
Normaal gesproken zullen we de HKTDC Hong Kong Electronics Fair bijwonen in zowel de
lente- als de herfsteditie en: CES Fair etc., houd contact met ons voor onze beurs
bijgewerkte informatie via onze website of onze mail! info@sawolol.com , Met dank!

Over producten:

- Kun je OEM / ODM-producten doen?

We hebben een sterke, ervaren in OEM / ODM op maat gemaakte audioproducten met R &
D-team, Product Design, Team dat driemaandelijks 3 nieuwe designproducten kan voorzien
van een uniek ontwerp en een hoogwaardige functie aan onze zakenpartner .

- Welk certificaat voor uw producten?

Onze producten voldoen aan de elektronische producten, de testnorm van CE, ROSH, FCC,
BQB enz.

- Wat is de doorlooptijd voor de normaale bestelling?

Steekproef Tijd: 3-7 werkdagen voor normale monsters;

massa bestelling tijd: 25-35 dagen na goedkeuring van het monster voor dagelijkse
bestellingen.

- Welk pakket voor de producten?

Normaal gesproken is het onze standaard geschenkdoos en het is OK om een op maat
gemaakte pakketdoos te maken vanaf: vereisten .

- Hoe lang voor de productgarantie?

De garantie van producten is één jaar vanaf de datum van verzending voor de goederen
onder normal

gebruik exclusief batterijen en andere vervangbare accessoires.

- Hoe weet ik of mijn mobiele apparaat compatibel is?
Uw apparaat moet Bluetooth Low Energy (BLE) ondersteunen. Apple-apparaten met iOS 11
of hoger zijn compatibel, evenals de meeste apparaten met Android 6.0 en hoger.
- Zijn Sawolol Dancing Speaker een speelgoedproduct?
Nee. Sawolol Dancing-luidspreker is een audioluidspreker die onwerkbaar is voor kinderen
jonger dan 3 jaar. Het is een consumentenproduct met trendmode in audiotechnologie.
- Wat is de voeding van de Sawolol Dancing Speaker?
Sawolol Dancing Speaker heeft ingebouwde oplaadbare batterijen om de dansende speaker
in werksituatie aan te drijven.
- Kunnen we de danssnelheid van de Sawolol Dancing Speaker aanpassen?
Ja, je kunt de danssnelheid aanpassen via de knopbediening van de danssnelheid.

https://www.sawololaudio.com/nlmailto:info@jaskeyworld.com.html


Neem vrijblijvend contact met ons op voor elke vraag! via onze klantenservice mail
info@sawolol.com , bedankt! We zullen u volledig steunen voor onze oude
samenwerking tussen bedrijven, bedankt!


