
OC103T Smart Safety Warning Tylne tylne światło Bike Lampa tylna

Inteligentne tylne światło Omni OC103T inspirowane Teslą. O tym, co jest przyszłością oświetlenia
rowerowego. Ten sprytny element zestawu dostosowuje się do warunków oświetlenia otoczenia, a także
prędkości roweru po sparowaniu. Zdalne sterowanie i jasne światło tylne LED są doskonale połączone,
aby odciągnąć uwagę kierowców od bloków, dzięki sygnałowi kierunkowemu i różnym trybom migania.

1. Inteligentny system oświetlenia rowerowego, który dostosowuje się do zmieniających się warunków
środowiskowych
2. Jasność i intensywność można kontrolować za pomocą bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania
3. Światło tylne zmieni jasność, sygnalizując ruch, za którym rowerzysta zbliża się i zwalnia
4. Wodoodporny standard IP66 - nie martw się o deszcz
5. Żywotność baterii - 3 godziny w trybie wysokiej mocy

 Generał        

 Marka: Omni
 Typ: Tail Light
 Umieszczenie: Saddle Tube
 Nadaje się do: jazdy na rowerze przełajowym, roweru o stałym przełożeniu, roweru górskiego, roweru
szosowego
 Najlepsze wykorzystanie: Backpacking, Camping, Wspinaczka, Turystyka
 Pojemność baterii: Li 1400mAH
 Wodoodporność: IP66
 Materiał: ABS, PC
 Czarny kolor

 Parametry  Luminancja: 75 lumenów 

 Pakiet  Zawartość opakowania: 1 x OC103T Smart Safety Warning Tylne światło tylne, 1 x kabel USB, 1 x gumowy
pierścień, 1 x podręcznik

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


















P: Jak zostać dystrybutorem Omni?

Odp .: Dystrybutor ma powiązane zasoby produktu, rynku, klienta i inżyniera wsparcia technicznego.
Określona roczna sprzedaż jest negocjowana i potwierdzana przez podpisanie umowy agencyjnej między
obiema stronami.

P: OEM, ODM Usługa jest dostępna?

Odp .: Jeśli MOQ = 1KPCS, może zaoferować klientom ODM i produkty OEM, lepsze wsparcie i serwis.

P: Co powiesz na czas realizacji dla ilości hurtowych?

Odp .: Zwykle zajmuje to około 2 tygodnie.

P: W porównaniu z konkurentami rówieśniczymi, jaka jest przewaga Omni?

Odp .: Skoncentruj się na produkcji. Od produktu R & D, produkcja do testowania przyjmuje wysokie
standardy, ściśle kontroluj jakość produktów, aby zapewnić, że osiągną najwyższy poziom.
   b. Nowe produkty dostępne w sposób ciągły, z silnym zespołem R & D z 40 inżynierami.
   do. Dojrzałe doświadczenie i & Silne ODM i Usługa OEM.
   re. Dostawa na czas, jest mniejsza niż 5% opóźnienia dostawy w ciągu ostatnich 10 lat.
   mi. Dobre wsparcie techniczne, online i Pomoc techniczna na miejscu w czasie.

P: Jakie są rozwiązania Omni?

Odp .: Zapewniamy takie rozwiązania, jak udostępnianie systemu blokady roweru, współdzielenie
systemu parkowania, inteligentny system E-bike.








