
Alto-falante Cube LED com luzes completas de 360 graus

Material: ABS Plasitc
Especificação Bluetooth: V5.0
Suporte: Cartão TF/AUX/Chamada viva-voz luzes completas giratórias de 360 
graus função de tempo com despertador
Alto-falante: 52MMm/4ohms/8W
Relação sinal-ruído: 90HZ-20K/65dB
Bateria: 2200mAh
Tensão de alimentação: 5v
Tempo de trabalho: até 5 horas
Tempo de carregamento: 4 horas
Cores: multicolorido é opcional
Acessórios: cabo de carregamento USB, manual, caixa de presente
Tamanho do produto: 16*16*18 cm
Código HS: 8518210000



















PERGUNTAS FREQUENTES:



Sobre fornecedor de alto-falante de luz led bluetooth:

-Você pode fazer o bluetooth do alto-falante de luz led oem/odm?

Temos uma forte experiência em produtos de áudio personalizados OEM/ODM com equipe
de P & D, equipe de design de produto que pode fornecer 3 novos produtos de design
trimestralmente com design exclusivo e função de alta qualidade para nosso parceiro de
negócios.

- Qual certificado para o seu alto-falante de luz led bluetooth?

Nosso bluetooth de alto-falante de luz led está em conformidade com o padrão de teste de
produtos eletrônicos de ce, rosh, fcc, bqb etc.

- Qual é o prazo de entrega para o pedido normal?

Tempo da amostra: 3-7 dias úteis para amostras normais;
Tempo de pedido em massa: 25-35 dias após a aprovação da amostra para pedidos diários.

- Qual pacote para o alto-falante de luz led bluetooth?
Normalmente é a nossa caixa de presente padrão e não há problema em fazer uma caixa de
pacote personalizada conforme os requisitos.

- Quanto tempo para a garantia do bluetooth do alto-falante de luz led?

A garantia do alto-falante de luz led bluetooth é de um ano a partir da data de envio para as
mercadorias em uso normal, excluindo baterias e outros acessórios descartáveis.

Entre em contato conosco livremente para qualquer consulta através do nosso e-mail de
atendimento ao cliente info@sawolol.com, obrigado! Vamos apoiá-lo totalmente para a
nossa cooperação comercial de longa data, obrigado!

https://www.sawololaudio.com/pt/category/led-light-speaker.html

