
شروط التجارة فوب شنتشن / قوانغتشو / هونغ كونغ
السعة الإنتاجية قطعة / الشهر 500،000
قسط T / T، باي بال.
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

USB 3.1 SuperSpeed C-C 1 كابلM واحد المسمار قفل نوع C الذكور 10 جيجابايت

Signle Locking المسمار: USB C إلى كابل USB C Cable مع لوحة Lock Locking Scling سيوفر آلية
تزودا أكثر موثوقية وتأمين لتطبيق المستخدم الصناعي وغيرها من المستخدمين. وهي مصممة خصيصا
لمعدات الصناعة.
أيضا نقل الصوت والفيديو من جهاز الكمبيوتر أو الكمبيوتر USB C Male To Male Cable يدعم هذا
.المحمول إلى شاشاتك

Max 20V سلك، ودعم الشحن السريع في core 1 Copper USB Cهو USB-C 16 كبل موصل قفل المسمار واحد
3A 10 الحالي ونقل البياناتGBPS. وقت أقل للانتظار، وأكثر من الوقت للترفيه.

المكونات قابلة للعكس، نوع قفل مع المسمار المصمم خصيصا للمعدات الصناعية، USB Type C نظام
،MacBook (PRO)، Google ChromeBook Pixel، Surface Pro العادية مثل USB-C متوافق أيضا مع أجهزة
Surface Book 2، Nokia N1 Tablet، Samsung Galaxy S10 / S10 / S10E / S9 / S9 / S9 / S8 / S8 ، 3 بكسل
3 /XL / 2 / 2XL / XL، OnePlus 6 / 6T / 5 / 5T / 3 / 3T / 2 وغيرها من الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية
.USB نوع USB مع منفذ

Goochain يوفر أيضا لوحة جبل USB نوع C اكشاف الكابلات، يمكننا أيضا أن نفعل العفن المخصص
لمطابقة أبعادك المطلوبة لمسافة المسمار

كابل ذكر USB C ذكر إلى برغي قفل USB C صور لوحة جبل برغي قفل

https://www.cngoochain.com/ar/product/custom-panel-mount-usb-type-c-extension-cable-male-to-female.html
https://www.cngoochain.com/ar/product/custom-panel-mount-usb-type-c-extension-cable-male-to-female.html
https://www.cngoochain.com/ar/product/custom-panel-mount-usb-type-c-extension-cable-male-to-female.html








كابلات الصانع مقدمة C نوع USB 3.1 المسمار قفل

Goochain Technology Co.، Ltd هي الشركة المصنعة لجمعيات الكابلات المخصصة المهنية، تصنيع كابلات
USB مخصصة، كابلات POGO دبوس مغناطيسية، كابلات ECG الطبية، كابلات امتداد PowerEdus، كابلات
إيثرنت، المقابس الطبية وشواحن، تسخير الأسلاك وكابلات الكمبيوتر، تأسست في السنة لعام 2015 ولدينا
ورشة عمل جمعيات كبلات مخصصة 2000، حوالي 80 عامل، 1 نوبة واحدة هي 8 ساعات في اليوم. تابعنا معيار
.الدولي لجعل كابلاتنا المخصصة والكابلات الطبية وأجهزة الشحن مع سعر المصنع الصيني ISO إدارة



:الشهادات

موصلات نوع ،POGO CABLE C الكابلات الطبية، كابلات الكمبيوتر، كابلات ،Goochain مخصصة USB كبلات
USB C، أجهزة شحن سريعة PD، كابلات Poweredusb Cables جميعها جميعا الشهادة الدولية المطلوبة حتى
،نتمكن من تصدير جميع أنحاء العالم



التعليمات
Q1: هل يمكنني أن أبدأ ترتيب عينة أولا قبل الطلب أكثر؟
a: بالتأكيد، توفر Goochain 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 التحويل المصرفي، ويسترن يونيون و ،T / T ،ج: ضمان التجارة علي بابا، باي بال

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

Q4: مصنع؟ نعم! هل يمكنني تخصيص العناصر التي أحبها، مثل طباعة شعارنا الخاص، أو لتغيير 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. الكلمة، بناء
.قوانغدونغ، الصين


