
Commerciële
voorwaarden FOB- Shenzhen/Guangzhou/Hongkong

Productiecapaciteit 500.000PCS/maand
Betaling T/T, PayPal.

Tijd om te bezorgen 3-7 werkdagen om het monster te maken. 10 tot 15 werkdagen voor
productie.

verpakking standaard omdozen/aangepaste dozen:
Verzenden Over zee, door de lucht of per expreslevering (DHL/UPS/FEDEX)
MOQ: 100 STKS:
Geboorteplaats Dongguan, Guangzhou, China
Certificering CE, FCC, ROHS, BEREIK, UKCA

Producteigenschappen:

Vergulde 3,5 mm audio-aansluiting 3 in 1 ecg-snapelektrode-draadkabel

1 meter lengte grijze kleur afgeschermde draad 3 draad 2,5 mm ecg drukknop verbindingskabel

PVC TPU TPE draadstandaard van medische kwaliteit voor 3,5 mm 3 in 1 ecg-kabels

Vergelijkbaar model is

3,5 mm audio-aansluiting naar 3-aderige 3,5 mm vrouwelijke snap ecg-kabel

1,5 mm din tot 2,5 mm vrouwelijke snap 6-aderige ecg-kabel

https://www.cngoochain.com/product/Custom-3-lead-ECG-EEG-EKG-EMG-Female-Snap-cable-with-35mm-stereo-audio-jack-china-factory.html
https://www.cngoochain.com/product/Custom-EEG-ECG-Cable-6-electrode-leads-25mm-eeg-ecg-snap-to-15mm-din-cable.html


Bedrijfsintroductie

Goochain-technologie Co., Ltd. is een professionele fabrikant van op maat gemaakte kabelassemblages,
productie van op maat gemaakte usb-kabels, fabrikant van magnetische pogo pin-kabels, medische ecg-
kabels, leverancier van targus clip-elektroden, PoweredUSB-verlengkabels, Ethernet-kabels, medische
stekkers en opladers, kabelbomen en computerkabels, opgericht in het jaar 2015 en we hebben een op
maat gemaakte kabelassemblagewerkplaats van 2000 vierkante meter, ongeveer 80 werknemers, 1 ploeg
is 8 uur per dag. We volgen de internationale ISO13485-beheerstandaard om onze aangepaste kabels,
medische kabels en opladers te vervaardigen met Chinese fabrieksprijs.

https://www.cngoochain.com/product/Custom-EEG-ECG-Cable-6-electrode-leads-25mm-eeg-ecg-snap-to-15mm-din-cable.html


Certificaten:

Op maat gemaakte USB-kabels van Goochain, medische kabels, computerkabels, Pogo-pinkabels, USB-
type c-kabels, USB-type C-connectoren, PD-snelladers, PoweredUSB-verlengkabels, ze zijn allemaal
geslaagd voor het vereiste internationale certificaat zodat we naar de hele wereld kunnen exporteren.
wereld,



Veel Gestelde Vragen
Vraag 1: Kan ik een voorbeeldbestelling starten voordat ik meer bestel?
A: Natuurlijk, Goochain biedt een gratis monster als we voorraad hebben, op maat gemaakte monsters
moeten instelkosten in rekening worden gebracht. We stellen het op prijs dat u ons om een monster
vraagt om onze kwaliteit te controleren.

Q2: Welke betaalmethoden accepteert u?
A: Alibaba Trade Assurance, PayPal, T/T, Bankoverschrijving, Western Union en L/C

Vraag 3: Hoe doet uw fabriek het met betrekking tot kwaliteitscontrole?
A: Kwaliteit is prioriteit. QC-afdeling met professionele kwaliteitsborgingsspecialist hecht van het begin
tot het einde veel belang aan kwaliteitscontrole. Onze fabriek heeft Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008-
authenticatie verkregen. Enz

Vraag 4: Fabriek? Ja! Kan ik de items die ik leuk vind aanpassen, zoals ons eigen logo
afdrukken of het ontwerp aanpassen?
A: Ja, we zijn een fabriek met meer dan 100 werknemers. Wij bieden OEM/ODM-service. Neem voor meer
informatie contact met ons of onze verkoopvertegenwoordiger op.

Q5: Levertijd en garantie? Welke verzendservice gebruiken jullie voor mijn producten?
A: Onze doorlooptijd is ongeveer 2-4 weken en we kunnen 12 maanden garantie bieden vanaf levering.
We gebruiken DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS als klant.

Q6: Waar is uw fabriek gevestigd? Hoe kan ik daar terecht?
een: Zeker. We heten je graag welkom in Dongguan en leiden je rond op onze werkplek. Onze fabriek is
gevestigd in 3rd. Verdieping, Gebouw A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town,
Dongguan City, Guangdong, China.


