
OC103T الذكية تحذير السلامة الخلفية الذيل ضوء الدراجة الذيل مصباح

Omni OC103T ضوء خلفي ذكي مستوحى من Tesla.Which هو مستقبل إضاءة الدراجة. هذه القطعة الذكية من طقم
يتم ضبطها على أساس ظروف الإضاءة المحيطة وكذلك سرعة الدراجة عند إقرانها. مشرق الصمام الذيل الاضاءه
يتم الجمع بينها بشكل مثالي للحصول على انتباه السائقين بعيداً عن الكتل ، نظرًا لإشارة الدوران
.وأوضاع الوامض المختلفة

نظام ضوء الدراجة الذكية الذي يتكيف مع الظروف البيئية المتغيرة .1
2. يمكن التحكم في السطوع و الكثافة عن طريق التحكم عن بعد اللاسلكي
3. سيغير الضوء الخلفي سطوعه لتنبيه حركة المرور خلف ذلك الدراج يقترب ويبطئ
للماء - لا تقلق بشأن الأمطار IP66 4. معيار
 5. عمر البطارية - 3 ساعات في وضع الطاقة العالية

        جنرال لواء 

العلامة التجارية: اومني 
اكتب: ذيل ضوء 
وضع: أنبوب السرج 

مناسبة ل: الدراجات عبر البلاد ، الثابتة والعتاد دراجة ، الدراجات الجبلية ، الطريق الدراجة 

أفضل استخدام: الظهر ، التخييم ، تسلق ، المشي لمسافات طويلة 
Li 1400mAH :سعة البطارية 
IP66 :للماء 
وأجهزة الكمبيوتر ، ABS :المادة 
لون أسود 

المعلمات   النصوع: 75 لومن 

صفقة  حلقة × USB ، 1 الذكية تحذير السلامة الخلفية الذيل الخلفي ، 1 × كابل OC103T × محتويات الحزمة: 1 
مطاطية ، 1 × دليل

https://www.smartlockssupplier.com/ae/products/Bicycle-Rear-Light.htm


















؟Omni س: كيف تصبح موزع

جـ: يجب أن يكون لدى الموزع موارد ذات صلة لمهندس المنتج والسوق والعملاء والدعم الفني. ويتم التفاوض
على المبيعات السنوية المحددة وتأكيدها من خلال توقيع اتفاقية الوكالة بين الطرفين.

أوديإم الخدمة متاحة؟ ، oem :س

a: 1 = إذا موك kpcs ، يمكن أن نقدم للعملاء odm و oem .المنتجات ، دعم أفضل والخدمة

س: ماذا عن الرصاص الوقت لكمية بالجملة؟

ج: عادة ما يستغرق الأمر حوالي 2 أسابيع.

؟Omni سؤال: مقارنة مع المنافسين الأقران ، ما هي ميزة

أمبير ؛ د ، الإنتاج إلى اختبار اعتماد معايير عالية ، رقابة & R ج: أ. التركيز على الإنتاج.من المنتج
صارمة على جودة المنتجات للتأكد من أنها تصل إلى المستوى الأعلى.
أمبير ؛ د قوي من 40 مهندسا. & R    ب. منتجات جديدة متوفرة بشكل مستمر ، مع فريق
   ج. تجربة ناضجة وأمبير. قوية الحركة الديمقراطية البرتقالية & أمبير ؛ خدمة صانعي القطع الاصلية.
   د. التسليم في الوقت المحدد ، أقل من تأخير تسليم 5٪ في السنوات العشر الماضية.
   ه. دعم فني جيد عبر الإنترنت وأمبير. الدعم الفني في الموقع في الوقت المناسب.

س: ما هي حلول أومني؟

a: نحن نقدم حلول مثل نظام تقاسم الدراجة قفل ، نظام وقوف السيارات تقاسم ، e- الدراجة النظام الذكي.








