
شروط تجارية فوب شنتشن / قوانغتشو / هونغ كونغ
السعة الإنتاجية قطعة / الشهر 000 ، 500
دفع T / T ، باي بال.
موعد التسليم .أيام عمل لجعل العينة. من 10 إلى 15 يوم عمل للإنتاج 3-7
التعبئة والتغليف كرتون التصدير القياسي / كرتون حسب الطلب
شحن (DHL / UPS / FEDEX) عن طريق البحر أو الجو أو التسليم السريع
موك قطعة 100
مكان الولادة دونغقوان ، قوانغتشو ، الصين
شهادة CE ، FCC ، ROHS ، REACH ، UKCA

:خصائص المنتج

وكابل إمداد الطاقة (CBL-282-045-01-A) بطول 2 متر USB VX805 / VX820 كابل

B من النوع USB وكبل ، USB 2.0 سرعة نقل بيانات تصل إلى 480 ميجابت في الثانية لأجهزة
USB 1.0 كامل السرعة (12 ميجابت في الثانية) و USB 1.1 متوافق مع الإصدارات السابقة مع
منخفض السرعة (1.5 ميجابت في الثانية).
الطول حوالي: 6.6 قدم (2 متر) AWG / 1P ، 22AWG / 2Cمواصفات الكبل: 28
.معلبة من أجل وضوح الإشارة الأمثل لتقليل التداخل PVC المادة: موصلات
PLUG & PLAY: قم بتوصيل موصل Type-A Male القياسي بجهاز الكمبيوتر الخاص بك ، وموصل
Double 14Pin Pitch 1.27 IDC بجهاز Verifone Vx805 Vx820.
نقلًا أكثر استقرارًا للبيانات ويوفر لك طريقة عمل USB VX805 / VX820 متوافق: يوفر كبل
.أكثر كفاءة

Goochain كشركة مصنعة لكابلات ماسح الباركود ، نحن متخصصون في صنع أنواع مختلفة من كبلات
Verifone وكابلات USB الماسح الضوئي

المزيد من كابلات ماسح الباركود للرجوع اليها

لماسح الباركود RJ45 RJ48 RJ50 10P10C إلى USB A كابل تمديد حلزوني ملفوف من
Ls2208 رمز

RJ50 10P10C TPUW إلى كابل ماسح ضوئي USB 12 فولت للماسح الضوئي DATALOGIC
Gryphon

لتوشيبا RJ11 إلى كابل محول pin SDL RS485درج نقود 4

Smart UPS الخاص بـ RJ50 إلى كابل التحكم USB من APC كابل

https://www.cngoochain.com/ar/product/4pin-SDL-RS485-cash-drawer-to-RJ11-adapter-cable-for-Toshiba.html








تعريف عن الشركة

USB المحدودة هي شركة محترفة لتجميعات الكابلات المخصصة ، وتصنيع كبلات Goochain Technology شركة
المخصصة ، ومصنع كبلات دبوس بوجو المغناطيسية ، وكابلات تخطيط القلب الطبية ، ومورد أقطاب مشبك
في الصين ، USB وكابلات إيثرنت ، والمقابس الطبية ، ومصنع كبل الصوت ، USB تارجوس ، وكابلات تمديد
وتسخير الأسلاك و كابلات الكمبيوتر ، التي تأسست في عام 2015 ولدينا ورشة عمل مخصصة لتجميع الكابلات
ISO بمساحة 2000 متر مربع ، حوالي 80 عاملاً ، وردية واحدة هي 8 ساعات في اليوم. نتبع معايير إدارة
.الدولية لتصنيع الكابلات المخصصة والكابلات الطبية وأجهزة الشحن بسعر المصنع الصيني



:الشهادات

، Pogo pin والكابلات الطبية ، وكابلات الكمبيوتر ، وكابلات ، Goochain المخصصة من USB كابلات
، PowerUSB السريعة ، وكابلات تمديد PD وشواحن ، C من النوع USB وموصلات ، C من النوع USB وكابلات
،اجتازت جميعها الشهادة الدولية المطلوبة حتى نتمكن من التصدير إلى العالم بأسره. العالمية





أسئلة مكررة
Q1: هل يمكنني بدء طلب عينة قبل أن أطلب المزيد؟
يقدم عينة مجانية إذا كان لدينا مخزون ، عينة مخصصة تحتاج إلى تكلفة الإعداد. Goochain ، ج: بالتأكيد
.نحن نقدر أنك طلبت منا عينة للتحقق من جودتنا

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 حصل مصنعنا على مصادقة

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

Q5: وقت التسليم والضمان؟ ما خدمة الشحن التي ستستخدمها لمنتجاتي؟
، DHL ، Fedex ج: لدينا مهلة حوالي 2-4 أسابيع ويمكننا أن نقدم 12 شهرا الضمان من التسليم. نحن نستخدم
UPS ، TNT ، EMS كعميل.

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

 

 


