
شروط التجارة فوب شنتشن / قوانغتشو / هونغ كونغ
السعة الإنتاجية قطعة / الشهر 500،000
قسط t / t، paypal.
موعد التسليم .أيام عمل لصنع العينة. 10 إلى 15 يوم عمل للإنتاج 3-7
التعبئة كرتون التصدير القياسية / كرتون مخصص

شحن عن طريق البحر، عن طريق الجو أو عن طريق التسليم السريع (دي إتش إل / يو بي
(إس / فيديكس

موك 500pcs.
مكان المنشأ دونغقوان، قوانغتشو، الصين
شهادة CE، FCC، بنفايات، الوصول، UKCA

:مواصفات المنتج

التقطي للتركيب على لوحة ثنائي الفينيل متعدد SMT Type Type Ecg Snap تم تصميم مقبس
المفاجئة المقبس أن استخدام لحام، المواد ECG الإناث mm 5.0mmالكلور، ونحن أيضا 4.0
،هذه هي النيكل مطلي أو مطلية بالذهب لدينا اتصال جيد للطاقة ECG من مقبس المفاجئة

هذه على ثنائي الفينيل متعدد الكلور أو لحام على ECG من السهل جدا تركيب مقبس المفاجئة
،الخاص بك ECG أسلاك الرصاص

لمزيد من المعلومات والرسومات، لا تتردد في الاتصال بنا

https://www.cngoochain.com/ar/product/reusable-gold-coated-40mm-50mm-ecg-ekg-emg-snap-electrodes.html
https://www.cngoochain.com/ar/product/reusable-gold-coated-40mm-50mm-ecg-ekg-emg-snap-electrodes.html
https://www.cngoochain.com/ar/product/reusable-gold-coated-40mm-50mm-ecg-ekg-emg-snap-electrodes.html






تعريف عن الشركة

Goochain التكنولوجيا المحدودة هي الشركة المصنعة لجمعيات الكابلات المخصصة المهنية، تصنيع كابلات
USB مخصصة، الصانع كابلات دبوس بوغو المغناطيسي، كابلات ECG الطبية، كابلات امتداد PowereDUSB،
كابلات إيثرنت، شاحنات طبية، تسخير الأسلاك وكابلات الكمبيوتر، التي تأسست في عام 2015 ولدينا 2000
ورشة متر مربعات مخصصة للكابلات مخصصة، حوالي 80 عاملا، تحول 1 هو 8 ساعات في اليوم. اتبعنا معيار
.الدولي لجعل كبلاتنا المخصصة والكابلات الطبية وأجهزة الشحن مع سعر المصنع الصيني ISO إدارة

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


:الشهادات

موصلات ،POGO CABLE C الكابلات الطبية، كابلات الكمبيوتر، كابلات ،Goochain مخصصة USB كابلات
جميعا الشهادة الدولية المطلوبة حتى PowerEdusB كابلات تمديد ،PD أجهزة الشحن السريع ،USB C نوع
،نتمكن من تصدير جميع أنحاء العالم



التعليمات
Q1: هل يمكنني أن أبدأ ترتيب عينة أولا قبل الطلب أكثر؟
a: بالتأكيد، goochain .توفير عينات مجانية إذا كان لدينا مخزون، يجب شحن عينة مخصصة تكلفة الإعداد
.نحن نقدر لك أن تطلب عينة منا للتحقق من الجودة لدينا

Q2: ما طرق الدفع التي تقبلها؟
L / C حوالة مصرفية، ويسترن يونيون و ،T / T ،ج: ضمان تجارة علي بابا، باي بال

Q3: كيف يفعل المصنع الخاص بك بشأن مراقبة الجودة؟
a: الجودة هي الأولوية. يقوم قسم مراقبة الجودة بأخصائي ضمان الجودة المهني بأهمية كبيرة للسيطرة على
المصادقة. إلخ ROHS، SGS، CE FCC، ISO9001: 2008 الجودة من البداية إلى النهاية. حصل المصنع على

Q4: مصنع؟ نعم! هل يمكنني تخصيص العناصر التي أحبها، مثل طباعة شعارنا الخاص، أو تغيير التصميم؟
يرجى الاتصال بنا أو ممثل مبيعاتنا .OEM / ODM ج: نعم، نحن مصنع مع أكثر من 100 موظف. نحن نقدم خدمة
.للتحقق من التفاصيل

Q5: التسليم في الوقت المحدد والضمان؟ ما هي خدمة الشحن التي ستستخدمها في البضائع الخاصة بي؟
ج: لدينا المهلة لدينا حوالي 2-4 أسابيع، ويمكننا تقديم ضمان لمدة 12 شهرا منذ التسليم. استخدمنا
DHL، FedEx، UPS، TNT، EMS كعميل مثل.

q6: أين يقع المصنع الخاص بك؟ كيف يمكنني زيارة هناك؟
a: بالتأكيد. نحن أكثر من سعيد لاستقبالك في دونغقوان ويظهر لك حول مكان عملنا. لدينا مصنع موجود في
قرية شبى، مدينة هوانغجيانغ، مدينة دونغقوان، ،A، No.8 Kangyang 1st Street الثالث. الطابق، بناء
.قوانغدونغ، الصين


