
Koe dansende spreker
Swing Dansen met muziekspeler
Materiaal: ABS PLASITC SILICONE
Twsc draadloze interconnectie
Bluetooth-oplossing: v5.0
Handsfree call
Ondersteuning TF-kaart
Spreker: 3 W
Frequentierespons: 20Hz-20KHz
Werktijd: maximaal 4 uur
Tijd van de batterij: 1 uur
Voeding: ingebouwde batterij
Productkleur: multi-color is optioneel
Accessoires: USB-oplaadkabel, handleiding, geschenkdoos

Productformaat: 13 * 9 * 6 cm

















FAQ:

Over het bedrijf:

- Hoe lang uw bedrijf omgaat met elektronisch bedrijf? Bent u Fabricage?

Sawolol  is  ontwerp,  ontwikkeling,  fabricagebedrijf  van  meer  dan  12  jaar  en  we  zijn
gespecialiseerd in trendy fashion-elektronica-producten met een toegevoegde waarde voor
de Eletronic-markt van de consument.

- Welke fabrieksaudit heb je gedaan?

Onze fabrikant heeft al de fabrieksaudit van Sedex 4P, BSCI, ISO9001 met een professioneel
kwaliteitscontrolesysteem.

- Welke markt is uw belangrijkste zakelijke markt?

Onze belangrijkste zakelijke markt is Europa, U.S.A, Azië, Zuid-Amerika enz.

- Heeft uw bedrijf uw eigen merk of niet?

We hebben ons eigen merk Sawolol voor ons gepatenteerde Design Smart Audio-sectie en
we  hebben  speciale  partnerservice  voor  onze  merkagent  in  elke  lokale  markt  voor
langdurige zakelijke samenwerking.

- Welke betalingstermijn voor uw bedrijf?

Normaal gesproken is het vooraf vooraf (30% aanbetaling vóór orderbevestiging en het
saldo vóór verzending) voor massa-order of LC op zicht voor grote hoeveelheid bestelling;
Voor monsterorder met een klein bedrag is het OK om de betaling via Paypal, Western
Union of Alipay ook over te dragen.

- Welke eerlijke uw bedrijf zal elk jaar bijwonen?

Normaal gesproken zullen we naar HKTDC HONG KONG ELECTRONICS-beurs bijwonen in
zowel de veer- als de herfsteditie en CES-beurs, enz., Houd contact met ons op voor onze
beurs bijgewerkte informatie via onze website of onze e-mail info@sawolol.com, bedankt!

:

- Kun je OEM / ODM DANCEER SPEAKERS doen?

We hebben een sterke ervaring in OEM / ODM Aangepaste audioproducten met R & D-team,
Product Ontwerp Team Wie kan 3 nieuwe ontwerpproducten driemaandelijks met uniek
ontwerp en hoge kwaliteitsfunctie bieden aan onze zakenpartner.



- Welk certificaat voor uw dansende diersprekers?

Onze dansende dierenluidspreker is voldaan aan elektronica-producten die standaard van
CE, ROSH, FCC, BQB enz.

- Wat is de doorlooptijd voor de normale volgorde?

Sample Time: 3-7 werkdagen voor normale monsters;

Massa-ordertijd: 25-35 dagen na steekproefgoedkeuring voor dagelijkse bestellingen.

- Welk pakket voor de dansende dierenluidsprekers?

Normaal gesproken is het onze standaard geschenkdoos en het is OK om op maat gemaakte
pakketdoos te doen volgens de vereisten.

- Hoe lang voor de dansende diersprekersgarantie?

De garantie van dansende diersprekers is een jaar vanaf de datum van verzending voor de
goederen onder normaal Gebruik exclusief batterijen en andere uitgavenaccessoires.

- Hoe weet ik of mijn mobiele apparaat compatibel is?

Uw apparaat moet Bluetooth Low Energy (BLE) ondersteunen. Apple-apparaten met iOS 11
of later zijn compatibel, evenals de meeste apparaten met Android 6.0 en later.

- Zijn Sawolol Dancing-luidspreker speelgoedproduct?

No.Sawolol-dansende spreker is een audio-luidspreker, die onwerkbaar is voor de kinderen
jonger dan 3 jaar. Het is een consumentenproduct met trendmode in audiotechnologie.

- Wat de voeding naar Sawolol Dancing Speaker?

Sawolol-dansende spreker heeft een ingebouwde oplaadbare batterijen om de dansende
spreker in de werksituatie te besturen.

- Kunnen we de dansende snelheid van Sawolol Dancing-luidspreker aanpassen?

Ja, u kunt de danssnelheid aanpassen via de knopregeling van de danssnelheid.

Neem  gratis  contact  met  ons  op  voor  elke  query  via  onze  klantenservicemail
info@sawolol.com,  Bedankt!  We  zullen  u  volledig  ondersteunen  voor  onze  lange  tijd
aankomende zakelijke samenwerking, bedankt!


