
ticari terimler FOB Shenzhen/Guangzhou/Hongkong
Üretim kapasitesi 500.000 adet/ay
Ödeme T/T, PayPal.
Teslimat süresi Örnek yapmak için 3-7 iş günü. Üretim için 10 ila 15 iş günü.
Ambalajlama standart ihracat kartonları/özelleştirilmiş kartonlar
Nakliye Deniz, hava veya ekspres teslimat (DHL/UPS/FEDEX)
ADEDI 100 ADET
doğum yeri Dongguan, Guangzhou, Çin
sertifika CE, FCC, ROHS, REACH, UKCA

Ürün özellikleri:

Tak ve Çalıştır ve kullanımı kolay, APP indirmenize gerek yok, fotoğraflarınızı ve
videolarınızı kameranızdan sosyal ağınızda özgürce paylaşın, Artık PC kullanmaya gerek
yok, Hızlı ve kolay!
USB Kamera Adaptörümüz USB 3.0'ı destekler, 5Gbps'ye kadar aktarım hızı, USB 2.0'dan
daha hızlıdır, zamandan tasarruf etmenize yardımcı olur.
USB Kamera Adaptörü, iPhone SE 2020/11/11 Pro/11 Pro Max/Xs/Xs Max/X/8/8
Plus/7/7Plus/6/6 Plus/5/5S/SE için iPad Air için yaygın olarak kullanılabilir /Mini /Pro (iPhone
için IOS 9.2 ila 13 ve iPad için IOS 8.0 veya Daha Sonrası), JPEG ve RAW gibi standart
fotoğraf formatlarını ve H.264 ve MPEG-4 dahil SD ve HD video formatlarını destekler.
İPad cihazı için iPhone için uygun dışında, zoyuzan USB OTG Adaptörü ayrıca Dijital
kamera, kart okuyucu, USB flash sürücü, MIDI klavye, fare, U Disk, Hub'lar, mini taşınabilir
fan, elektronik gibi daha fazla USB 3.0 Cihazı için yaygın olarak kullanılabilir. piyano,
mikrofon vb.

Özel bir Cep telefonu çözüm şirketi olarak aşağıdaki benzer ürünleri de üretiyoruz,

Lightning Extender Erkek - Dişi Lightning Extender Adaptörü

Sağ Açı USB C Adaptörü Düşük Profilli 90 Derece Genişletici PD 100W Hızlı Şarj
Tipi C Erkek - Dişi genişletici adaptör

Özel Yıldırım uzatma kablosu Erkek dişi yıldırım genişletici dock kablosu iphone
için

USB C dişi Yıldırım 8pin erkek adaptör dönüştürücü iPhone ve ipad için OTG
Kablosu

Yıldırım Dişi - USB C Erkek Adaptör genişletici

https://www.cngoochain.com/tr/product/lightning-extender-male-to-female-lightning-extender-adapter.html
https://www.cngoochain.com/tr/product/custom-lightning-extension-cable-male-to-female-lightning-extender-dock-cable-for-iphone.html
https://www.cngoochain.com/tr/product/custom-lightning-extension-cable-male-to-female-lightning-extender-dock-cable-for-iphone.html




































şirket tanıtımı

Goochain teknolojisi Co, ltd. profesyonel bir özel kablo tertibatları üreticisi, özel usb kabloları, manyetik
pogo pin kabloları üreticisi, tıbbi ekg kabloları, targus klip elektrotları tedarikçisi, PoweredUSB uzatma
kabloları, Ethernet kabloları, tıbbi fişler ve şarj cihazları, kablo demetleri ve bilgisayar kabloları,
kurulmuş, 2015 yılında ve 2000 metrekarelik özel kablo montaj atölyemiz var, yaklaşık 80 işçi, 1 vardiya
günde 8 saattir. Özel kablolarımızı, tıbbi kablolarımızı ve şarj cihazlarımızı Çin fabrika fiyatıyla üretmek
için uluslararası ISO yönetim standardını takip ediyoruz.



Sertifikalar:

Goochain özel usb kabloları, medikal kablolar, bilgisayar kabloları, Pogo pin kabloları, USB tip c kablolar,
USB tip C konektörler, PD hızlı şarj cihazları, PoweredUSB uzatma kabloları, tüm dünyaya ihracat
yapabilmemiz için gerekli uluslararası sertifikayı geçti. dünya,





Sıkça Sorulan Sorular
S1: Daha fazla sipariş vermeden önce örnek bir sipariş başlatabilir miyim?
C: Elbette, Goochain stoklarımız varsa ücretsiz numune sağlar, özelleştirilmiş numunenin kurulum
maliyetinin tahsil edilmesi gerekir. Kalitemizi kontrol etmek için bizden numune istediğiniz için teşekkür
ederiz.

Q2: Hangi ödeme yöntemlerini kabul ediyorsunuz?
A: Alibaba Ticaret Güvencesi, PayPal, T/T, Banka Havalesi, Western Union ve L/C

Q3: Fabrikanız kalite kontrol konusunda nasıl gidiyor?
C: Kalite önceliklidir. Profesyonel kalite güvence uzmanı olan QC departmanı, en başından sonuna kadar
kalite kontrolüne büyük önem vermektedir. Fabrikamız Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008 kimlik
doğrulamasını aldı. Vb

S4: Fabrika? Evet! Kendi logomuzu yazdırmak veya tasarımı değiştirmek gibi sevdiğim öğeleri
özelleştirebilir miyim?
C: Evet, 100'den fazla çalışanı olan bir fabrikayız. OEM/ODM hizmeti sunuyoruz. Detaylar için lütfen
bizimle veya satış temsilcimizle iletişime geçin.

S5: Teslim süresi ve garanti? Ürünlerim için hangi nakliye hizmetini kullanacaksınız?
C: Teslim süremiz yaklaşık 2-4 haftadır ve teslimattan itibaren 12 ay garanti verebiliriz. Müşteri olarak
DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS kullanıyoruz.

S6: Fabrikanız nerede bulunuyor? Orayı nasıl ziyaret edebilirim?
C: Tabii. Sizi Dongguan'da ağırlamaktan ve iş yerimizi gezdirmekten çok mutluyuz. Fabrikamız 3. sırada
yer almaktadır. Kat, Bina A, No.8 Kangyang 1. Cadde, Shebei Köyü, Huangjiang Kasabası, Dongguan
Şehri, Guangdong, Çin.


