
Ticaret Şartları 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.
Paketleme Standart İhracat Kartonları/Özel Kartonlar
Nakliye Deniz yoluyla, Hava yoluyla veya ekspres teslimat (DHL/UPS/FEDEX)
ADEDI 100 ADET
Anavatan Dongguan, Guangzhou, Çin
sertifika CE,FCC,ROHS,REACH,UKCA

Ürün Özellikleri:

Manyetik konektör Pogo pinli kablo Uygulama:
1)SmartBand/SmartWatch/Blutooth ve erkek olan diğer giyilebilir elektronikler
manyetik yaylı pogo pinli konnektör ,
2) Tablet PC/Dizüstü/Cep telefonu;
3) Küçük ev aletleri/Akıllı ev/Ses kutusu LED el feneri/Kulaklık;
4)Tıbbi cihaz ürünü;
5)Kahve makinesi/Dans makinesi;
6) Akıllı koku lambası;
7) Pet izci/Kaybı önleyin izci;
8) Yetişkin Ürünleri
9)Endüstriyel Robot
10) Çocuk Oyuncakları
11) Elektronik sigara vb.

https://www.cngoochain.com/tr/category/spring-loaded-pin-connector.html


Yaylı pogo pinli konnektör Manyetik konnektör avantajları:

DC fiş yaylı pogo pin kabloları
1) İnsanlaşmış tasarım otomatik adsorpsiyon bağlantılı deneyim; Kolay operasyon;
2) Cihazı daha kolay çıkarmak için manyetik bir arayüz kullanır.
3) Uzun bir yaşam döngüsü içinde çalışın. 100.000-200.000 yeniden bağlanma
ömrünü destekler;
4) Mükemmel su geçirmez tasarım elde edebilirsiniz, ev sahibi kadın toz geçirmez
ve su geçirmez (IPX8) elde edebilir
5) Yerden tasarruf edin, PCB adaptörlü dişi pogo stiline ve SMT DIP bağlama
jumper bağlantısına ulaşabilir;
6) Daha az çalışma süresi ile yüksek akım (5A-10A), daha hızlı şarj desteği;
7) Mükemmel korozyon derecesi (48H-120H) zorlu ortamları karşılar;



8) Ürün şekli eşleştirme ile karşılamak için özelleştirilmiş şekil, ürün satış
noktasını iyileştirin;
9) Mıknatıs konumlandırma, mıknatısların kullanımı ve çift devre korumasına
yönelik yapı, yönü ayırt eder (Kullanıcı odaklı ve kullanıcı dostudur;
10)Mükemmel ölçeklenebilirlik arayüzü, Elde edilebilir (Güç Sinyali Video Ses Jakı
Vb);
11) Geliştirme süresi kısa, özelleştirme için düşük maliyetli kalıp;
12) Güvenilir bir yüksek RF sinyal iletimi sağlayın. Konektörümüz USB 2.0 ve
HDMI 1.3 sertifikalıdır.

biz de yaparız USB Tip C - 4pin 5pin Pogo pinli konnektör kabloları iPad için,
Herhangi bir özel gereksiniminiz varsa, lütfen bizimle iletişime geçmekten
çekinmeyin,

https://www.cngoochain.com/tr/product/usb-type-c-to-10pin-magnetic-pogo-pin-cable.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, yılında
kurulan 2015 ve 2000 metrekarelik özel kablo montaj atölyemiz var, yaklaşık 80 işçi, 1 vardiya günde 8
saat. Çin fabrika fiyatı ile özel kablolarımızı, tıbbi kablolarımızı ve şarj cihazlarımızı yapmak için
uluslararası ISO yönetim Standardını izledik.



Sertifikalar:

Goochain özel usb kabloları, Tıbbi 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 uluslararası gerekli sertifikayı geçti,



SSS
S1: Daha fazla sipariş vermeden önce numune siparişi verebilir miyim?
C: Elbette, Goochain stoğumuz varsa ücretsiz numune sağlar, özelleştirilmiş numune bazı kurulum
maliyetleri için ücretlendirilmelidir. Kalitemizi kontrol etmek için bizden numune sipariş ettiğiniz 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 çalışıyor?
A: Kalite önceliktir. Profesyonel kalite güvence uzmanına sahip QC departmanı, en başından sonuna
kadar kalite kontrolüne büyük önem vermektedir. Fabrikamız Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008 kimlik
doğrulamasını kazanmıştır. 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. Ayrıntıları kontrol etmek
için lütfen bizimle veya satış temsilcimizle iletişime geçin.

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

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.


