
شروط التجارة فوب شنتشن / قوانغتشو / هونغ كونغ
السعة الإنتاجية جهاز كمبيوتر شخصى / شهر 500،000
دفع T / T ، باي بال.
موعد التسليم .أيام عمل لصنع العينة. 10 إلى 15 يوم عمل للإنتاج 3-7
التعبئة كرتون التصدير القياسي / كرتون مخصص
شحن (DHL / UPS / FEDEX) عن طريق البحر أو الجو أو التسليم السريع
موك قطعة 100
مكان المنشأ دونغقوان ، قوانغتشو ، الصين
شهادة CE ، FCC ، ROHS ، REACH ، UKCA

:مواصفات المنتج

الزاوية مثالية لنقل البيانات بسرعة عالية في USB 3.0 تُعد تجميعات كبلات
المساحات الضيقة. نهايات الزاوية المتينة المصبوبة توفر المساحة والضغط على
رؤوس الموصلات ومخففات الضغط ومنافذ التوصيل. كما أنها تنشئ مسارات كبلية
مرتبة ومنظمة. تتوفر خيارات موصل بزاوية 90 درجة و 45 درجة بأعلى وأسفل ولليسار
ليس لها C نظرًا لأن موصلات النوع .USB 3.0 و USB 2.0 ولليمين في كل من معايير
اتجاه ، فهي مناسبة لليسار واليمين أو لأعلى ولأسفل في وقت واحد. تم تصنيع جميع
وتستخدم ملامسات مطلية بالذهب UL الكابلات باستخدام سترات معترف بها من
الرائدة في صناعة كبلات L-com.com للحصول على اتصال قوي وموثوق. شاهد مجموعة
USB الزاوية اليوم. الميزات
ذكر مناسب للتوجه لأعلى أو لأسفل إلى النوع المستقيم C بزاوية 90 درجة من النوع
A ذكر
30 ميكرو بوصة من الملامسات المطلية بالذهب توفر وصلات موثوقة مع دورات تزاوج
متكررة
متوافقة USB 3.0 مراجعة
توفر الأغطية الخلفية المصبوبة المتانة والقوة المتزايدة عند نقطة دخول الكبل
لحل مشكلات الاتصال الصعبة في المساحات الضيقة
لقدرة ممتازة على نقل الطاقة AWGمع موصلات طاقة UL 2725 PVC 26 سترة
تطبيق
تخزين البيانات واكتسابها
الاختبار والقياس
نقل الفيديو أو الكاميرات
تخزين البيانات المحمولة
أجهزة وواجهات الألعاب

:كما ننتج الكابلات التالية

، الزاوية اليمنى USB TYPE C كبلات

c من النوع USB 3.1 برغي قفل كبلات

.C من النوع USB كابلات

https://www.cngoochain.com/ar/category/usb-31-type-c-cable.html
https://www.cngoochain.com/ar/category/usb-31-type-c-cable.html
https://www.cngoochain.com/ar/category/usb-31-type-c-cable.html
https://www.cngoochain.com/ar/category/usb-31-type-c-cable.html






تعريف عن الشركة

المحدودة هي شركة متخصصة في تصنيع مجموعات الكابلات المخصصة ، وتصنع كبلات Goochain Technology شركة
USB مخصصة ، ومصنِّع كابلات البوجو المغناطيسية ، وكابلات تخطيط القلب الطبية ، وكابلات تمديد
الطاقة ، وكابلات إيثرنت ، والمقابس والشواحن الطبية ، وأسلاك الأسلاك وكابلات الكمبيوتر ، تأسست في
عام 2015 ولدينا 2000 متر مربع ورشة عمل تجميعات الكابلات المخصصة ، حوالي 80 عاملاً ، وردية واحدة 8
الدولي لصنع الكابلات والكابلات الطبية وأجهزة الشحن ISO ساعات في اليوم. اتبعنا معيار إدارة
.المخصصة لدينا بسعر المصنع الصيني

https://www.cngoochain.com/ar/about-us/about-goochain.html
https://www.cngoochain.com/ar/about-us/about-goochain.html


:الشهادات

من USB كبلات ، Pogo pin الكابلات الطبية ، كبلات الكمبيوتر ، كابلات ، Goochain المخصصة USB كابلات
لقد اجتازت جميعها ، USB السريعة ، كابلات تمديد PD شواحن ، C من النوع USB موصلات ، C النوع
، الشهادة الدولية المطلوبة حتى نتمكن من التصدير في جميع أنحاء العالم



التعليمات
Q1: هل يمكنني بدء طلب عينة أولاً قبل طلب المزيد؟
عينات مجانية إذا كان لدينا مخزون ، يجب فرض رسوم على العينة المخصصة بعض Goochain ج: بالتأكيد ، تقدم
.تكلفة الإعداد. نحن نقدر لك طلب عينة منا للتحقق من الجودة

س 2: ما هي طرق الدفع التي تقبلونها؟
.L / C التحويل المصرفي ، ويسترن يونيون و ، T / T ، ج: ضمان التجارة علي بابا ، باي بال

Q3: كيف يفعل المصنع الخاص بك فيما يتعلق بمراقبة الجودة؟
ج: الجودة هي الأولوية. يولي قسم مراقبة الجودة مع أخصائي ضمان الجودة المحترف أهمية كبيرة لمراقبة
إلخ .ISO9001: 2008 و CE FCC و SGS و Rohs الجودة من البداية إلى النهاية. لقد اكتسب مصنعنا مصادقة

س 4: المصنع؟ نعم! هل يمكنني تخصيص العناصر التي أحبها ، مثل طباعة الشعار الخاص بنا أو تغيير
التصميم؟
يرجى الاتصال بنا أو مندوب .OEM / ODM ج: نعم ، نحن مصنع يضم أكثر من 100 موظف. نحن نقدم خدمة
.المبيعات لدينا للتحقق من التفاصيل

Q5: وقت التسليم والضمان؟ ما خدمة الشحن التي ستستخدمها لبضاعي؟
، DHL ، Fedex ج: لدينا مهلة حوالي 2-4 أسابيع ، ويمكننا تقديم ضمان 12 شهرا منذ التسليم. استخدمنا
UPS ، TNT ، EMS كعميل مثل.

س 6: أين يقع المصنع الخاص بك؟ كيف يمكنني زيارة هناك؟
A ج: بالتأكيد. يسعدنا استقبالك في دونغقوان وإطلاعك على مكان عملنا. يقع مصنعنا في 3. الطابق ، المبنى
.قوانغدونغ ، الصين ، Dongguan مدينة ، Huangjiang مدينة ، Shebei الأول ، قرية Kangyang رقم 8 شارع ،


