
Ticaret Terimleri FOB Shenzhen / Guangzhou / Hongkong
Üretim kapasitesi 500.000 / ay
Ödeme T / T, PayPal.
Teslimat süresi numuneyi yapmak için 3-7 iş günü. üretim için 10 ila 15 iş günü.
Paketleme Standart İhracat karton / Özel Kutuları
Nakliye deniz, hava yoluyla veya ekspres teslimat ile (DHL / UPS / Fedex)
Moq 500pcs
Anavatan Dongguan, Guangzhou, Çin
Belgelendirme CE, FCC, RoHS, REACH, UKCA

Ürün Özellikleri:

Bu SMT Tipi Kadın EKG çekin soket PCB'nize Kurulu monte şekilde tasarlanmıştır, biz de
yapmak 4.0mm 5.0mm Bayan geçmeli soket EKG O Lehimleme için kullanımı soket ek
bileşeni güç için iyi bir temas olmasını kaplama nikel kaplama veya altın olan bu EKG
malzemesi,

Bunlar EKG çekin soketi ekg kurşun teller üzerinde PCB veya lehimleme üzerinde monte
etmek çok kolaydır,

Daha fazla bilgi ve çizimler bizimle temas kurmaktan çekinmeyin lütfen İçin

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






şirket tanıtımı

Goochain Technology Co., Ltd Özel usb kabloları, manyetik pogo pin kabloları üreticisi imalat,
profesyonel özel kablo montajları üreticisi Tıp 2015 yılında kurulan kabloları, PoweredUSB uzatma
Kablolar, Ethernet kabloları, Tıbbi fişleri ve şarj, Kablolama koşumları ve bilgisayar kablolar, EKG ve biz
2000 var olan metrekare özel kablo montajları atölyesi, yaklaşık 80 işçi, 1 vardiya günde 8 saattir. Biz
Çinli fabrika fiyatı ile bizim özel kablolar, tıbbi kabloları ve şarj yapmak için uluslararası ISO yönetimi
Standart izledi.

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


Sertifikalar:

Biz tüm dünyada ihraç böylece Goochain özel usb kabloları, Tıbbi kablolar, bilgisayar kabloları, Pogo pin
kablolar, USB Tip C kabloları, USB Tip C konnektörleri, PD Hızlı şarj cihazları, PoweredUSB uzatma
Kablolar tüm uluslararası gerekli sertifika geçti



SSS
S1: Can Daha siparişi vermeden önce ilk örnek bir sipariş başlar?
C: stok varsa Tabii, Goochain ücretsiz örnekler sağlamak, özelleştirilmiş örnek maliyet kadar bazı dizi
tahsil edilmelidir. Sizi kalitesini kontrol etmek bizden numune sipariş için teşekkür ederiz.

S2: Hangi ödeme yöntemleri kabul ediyorsunuz?
C: Alibaba Ticaret Güvence, Paypal, T / T, Banka Transferi, Western Union ve L / C

S3: Nasıl fabrika kalite kontrol konusunda işe yarar?
C: Kalite önceliktir. Profesyonel kalite güvence uzmanı ile QC departmanı çok çok başından sonuna kadar
kontrol eden kaliteye büyük önem verilmektedir. 2008 kimlik: Fabrikamız RoHS, SGS, CE FCC ISO9001
kazanmıştır. Vesaire

S4: Fabrika? Evet! Böyle kendi logo basmak veya tasarım değiştirme gibi gibi öğeleri,
özelleştirebilir miyim?
C: Evet, 100'den fazla çalışanı olan bir fabrika bulunmaktadır. Biz OEM / ODM hizmeti sunuyoruz. Bize
veya detayları ile kontrol etmek temsilcisi satışlarımızı irtibata geçiniz.

S5: Teslim süresi ve garanti? nakliye hangi hizmet benim mallar için kullanacak?
C: Bizim teslim süresi yaklaşık 2-4 haftadır ve biz teslim beri 12 ay garanti edebilir. Biz gibi müşteri
olarak DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS kullandı.

S6: En fabrika nerede bulunur? Oraya nasıl gidebilir?
A: Elbette. Biz çok mutlu Dongguan sizi alıp bizim işyeri sizi gezdirmek için vardır. Fabrikamız 3.
bulunur. Zemin, Yapı A, No.8 Kangyang 1 Sokak, Shebei Köyü, Huangjiang Town, Dongguan City,
Guangdong, Çin.


