
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 500 ADET
Anavatan Dongguan, Guangzhou, Çin
sertifika CE,FCC,ROHS,REACH,UKCA

Ürün Özellikleri:
100 yeni ve kaliteli.
Anahtarlı USB kablosu. Bununla, USB kablosunu takıp çıkarmanız gereken günler geride kaldı, sadece
hafif bir basış; operasyon başlayacak/bitecek.
Raspberry pi'de ve USB lambası, usb fanı, Sürüş Kaydedici, LED Masa Lambası vb. gibi diğer benzer
uygulamalarda kullanılabilir.
Hatasız veri iletimi.
Sadece güç kaynağı için değil, aynı zamanda veri iletimi için de.
LED göstergesi ile çalışma durumunu görebilirsiniz.
USB şarj cihazı için bu USB 2.0 Uzatma Kablosu, tamamen şarj olduğunda, anahtarı kapatın, USB
kablosunu çıkarmaya gerek yok
Sabit sürücüler, yazıcılar, fare, klavyeler ve USB hub'ları gibi USB çevre birimlerini getirmek için PC ve
Mac kullanıcıları için destek.

Özellikler:
Öğe Türü: USB 2.0 uzatma hattı
Malzeme: Plastik
Siyah renk
Kablo uzunluğu: (Yaklaşık) 50cm，100cm/(Opsiyonel)

Biz de yapmak USB Tip C anahtar kabloları, Herhangi bir özel gereksiniminiz varsa lütfen bizimle
iletişime geçmekten çekinmeyin.

https://www.cngoochain.com/tr/product/custom-90-degree-usb-31-type-c-extension-cable-with-led-indicator-on-off-switch.html






şirket tanıtımı

Goochain Technology Co, Ltd profesyonel bir özel kablo montajları üreticisi, özel usb kabloları, Manyetik
pogo pin kabloları üreticisi, Tıbbi ekg kabloları, PoweredUSB uzatma Kabloları, Ethernet kabloları, Tıbbi
fişler ve şarj cihazları, Kablo demetleri ve bilgisayar kabloları, 2015 yılında kuruldu ve 2000 yılında
kuruldu. metrekare özel kablo montajları atölyesi, yaklaşık 80 işçi, 1 vardiya günde 8 saattir. Özel
kablolarımızı, tıbbi kablolarımızı ve şarj cihazlarımızı Çin fabrika fiyatıyla yapmak için uluslararası ISO
yönetim Standardını izledik.

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


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.


