
Orador de dança de porco
Balanço dançando com musical player
Material: ABS Plasitc Silicone
TWS sem fio interconexão
Solução Bluetooth: v5.0
Chamada de mãos livres
Suporte TF Cartão
Orador: 3 W
Resposta de frequência: 20hz-20khz
Tempo de trabalho: até 4 horas
Tempo de carga da bateria: 1 hora
Fonte de alimentação: construído na bateria
Cor do produto: multicolor é opcional
Acessórios: cabo de carregamento USB, manual, caixa de presente
Tamanho do produto: 13 * 9 * 6cm



















PERGUNTAS FREQUENTES:

Sobre companhia:

- Quanto tempo sua empresa lida com negócios eletrônicos? Você é fabricado?

Sawolol é design, desenvolvimento, fabricação com mais de 12 anos de experiência e nos
especializamos em produtos na moda moda eletrônica com valor agregado ao mercado de
consumidores eletrônicos.

- Qual auditoria de fábrica você fez?

Nosso fabrico já fez auditoria de fábrica do SEDEX 4P, BSCI, ISO9001 com um sistema de
controle de qualidade profissional.

- Qual mercado é o seu principal mercado comercial?

Nosso principal mercado de negócios é a Europa, U.S.A, Ásia, América do Sul etc.

- Sua empresa tem sua própria marca ou não?

Nós temos nossa própria marca Sawolol para nossa seção de áudio inteligente de design
patenteada e temos serviço de parceiro especial para nosso agente de marca em cada
mercado local por uma cooperação comercial de longo tempo.

- Qual termo de pagamento para sua empresa?

Normalmente, é adiantado (depósito de 30% antes da confirmação do pedido e do saldo
antes do envio) para a ordem em massa ou LC à vista para a ordem grande quantidade; Para
a ordem da amostra com pequena quantidade, é bom transferir o pagamento via PayPal,
Western Union ou Alipay também.

- Que feira sua empresa vai comparecer a cada ano?

Normalmente, vamos participar da Feira de Eletrônica HKTDC Hong Kong em ambas as
edições de primavera e outono e CES FAIR etc., por favor, mantenha contato conosco para a
nossa  informação  de  atualização  justa  através  do  nosso  site  ou  nosso  e-mail
info@sawolol.com.,  obrigado!

:

Você pode fazer orador Bluetooth animal OEM / ODM?

Temos um forte experiente 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
trimestrais  com  design  exclusivo  e  função  de  alta  qualidade  para  nosso  parceiro  de



negócios.

- Qual certificado para o seu alto-falante bluetooth animal?

Nosso orador de Bluetooth animal é cumprir com produtos eletrônicos teste padrão de CE,
Rosh, FCC, BQB etc.

- Qual é o tempo de entrega para a ordem normal?

Tempo de amostra: 3-7 dias úteis para amostras normais;

Tempo de ordem em massa: 25-35 dias após a aprovação da amostra para pedidos diários.

- Qual pacote para o orador animal Bluetooth?

Normalmente,  é  a  nossa caixa de presente padrão e  é  ok fazer  uma caixa de pacote
personalizada conforme os requisitos.

- Quanto tempo para a garantia de alto-falante Bluetooth animal?

A garantia  do  orador  animal  Bluetooth  é  um ano  a  partir  da  data  de  envio  para  as
mercadorias em Use a exclusão de baterias e outros acessórios dispensáveis.

- Como sei se o meu dispositivo móvel é compatível?

Seu dispositivo deve suportar a baixa energia Bluetooth (BLE). Os dispositivos da Apple com
iOS 11 ou posterior são compatíveis, bem como a maioria dos dispositivos com o Android 6.0
e depois.

- O falante da dança Sawolol é produto de brinquedo?

No.Sawolol Dancing Speaker é um alto-falante de áudio, que é impraticável para as crianças
menores  de  3  anos  de  idade.  É  um produto  consumidor  com moda de  tendência  em
tecnologia de áudio.

- Qual a fonte de alimentação para o falante de dança de Sawolol?

O falante de dança de Sawolol tem uma bilheteria recarregável para conduzir o alto-falante
dançando na situação de trabalho.

- Podemos ajustar a velocidade de dança do falante de dança de Sawolol?

Sim, você pode ajustar a velocidade de dança através do controle do botão da velocidade de
dança.



Por favor entre em contato conosco livremente para qualquer consulta através do nosso
correio de atendimento ao cliente info@sawolol.com, Obrigado! Vamos apoiar você para o
nosso longo período que vem a cooperação comercial, obrigado!


