
Omni kastvergrendeling is 's werelds meest geavanceerde bluetooth smart lock. Smart-slot kan aan elke
kast, kast of lade worden bevestigd en wordt in een paar seconden geïnstalleerd - biedt levenslange
bescherming. Geen sleutels of vergrendelingen nodig om te openen, de Smartlock-app is nu uw toets,
altijd aan en altijd verbonden.

Omni kastvergrendeling is een bluetooth-vergrendeling en de eerste echte oplossing als het gaat om
bescherming van wat belangrijk is. Installeer het apparaat eenvoudig op elke kast, kast of lade en
synchroniseer met de Smart lock-app om uw telefoon in de sleutel te veranderen. 





















 Merknaam  Omni
 Naam  Ladeblokkering / kastvergrendeling / elektronische sensorvergrendeling
 Materiaal  ABS-materiaal voor milieubescherming
 Producteigenschappen  Waterdicht / vocht / hoge temperatuur / anti-corrosie
 Grootte  62 x 57 x 20 mm
 Gewicht (zonder batterij)  52g
 aantal gebruikers  maximaal 45 gebruikers
 Open manieren  App om de deur te openen
 Productlevensduur  Open minstens 100.000 keer
 Toepassingsgebied  laden, garderobekasten, etc. enkele open of dubbel open deuren



Vraag: Hoe wordt Omni's distributeur?

A: Distributeur moet verwante middelen hebben van ingenieur voor product, markt, klant en technische
ondersteuning. Een specifieke jaarlijkse verkoop zal worden onderhandeld en bevestigd door
ondertekening van een agentuurovereenkomst tussen beide partijen.

Q: OEM, ODM Service is beschikbaar?

A: Als MOQ = 1KPCS, klanten ODM & OEM-producten zou kunnen bieden, betere ondersteuning en
service.

Q: hoe zit het met doorlooptijd voor bulkhoeveelheid?

A: Gewoonlijk duurt het ongeveer 2 weken.

Vraag: Wat is het voordeel van Omni vergeleken met vergelijkbare concurrenten?

A: a. Focus op productie. Van product R & D, productie tot testen hanteren hoge normen, controleren
strikt de kwaliteit van producten om ervoor te zorgen dat ze het hoogste niveau bereiken.
   b. Nieuwe producten zijn continu beschikbaar, met een sterk R & D-team van 40 ingenieurs.
   c. Oudere ervaring & Sterke ODM & OEM-service.
   d. Levering op tijd, het is minder dan 5% vertraagde levering in de afgelopen 10 jaar.
   e. Goede technische ondersteuning, online & onsite technische ondersteuning op tijd.

Vraag: Wat zijn oplossingen van Omni?

A: Wij bieden oplossingen zoals het delen van het fietssluitsysteem, het delen van het parkeersysteem,
het e-bike slimme systeem.

Shenzhen Omni Intelligente Technologie Co ltd is gevestigd in Shenzhen Lianchuang Technische Zone,
een nationale high-tech onderneming gespecialiseerd in R & D, productie en verkoop van intelligente
transport serie en smart home producten, integratie hardware en software ontwikkeling. Omni producten
heeft populair in meer dan 100 landen en regio's over de hele wereld.

OMNI is toegewijd in het leveren van de optimale slimme producten, oplossingen en diensten voor zowel
binnenlandse als wereldwijde klanten door zich te houden aan de OMNI-filosofie "Technologische
innovatie, productupdate, serviceconcentratie".

Meer dan 30 technologische uitvindingen en patenten
Meer dan 40 ingenieurs en technici in R & D Afdeling
Meer dan 200 werknemers in Omni Intelligent
Meer dan 4000 ㎡ kantoor- en productiegebied










