
Co może zrobić tylne światło roweru podczas jazdy na rowerze i
jazdy na rowerze?
Omni Tryby błysku Tylne światło rowerowe Tylne światło LED roweru z czujnikiem
wstrząsów i przełącznikiem wykrywania światła dziennego zapewnia bezpieczeństwo
codziennej jazdy w ciemności.
Charakteryzuje się doskonałą wodoodpornością IP66, aby pozbyć się uszkodzeń
spowodowanych ulewnym deszczem.
Jest łatwy w instalacji, a wysokiej jakości gumka trzyma się bardzo mocno, nie martw się, że
wypadnie.
Charakteryzuje się długim czasem pracy, wysokim światłem, automatycznym
włączaniem/wyłączaniem. Praktyczny do nocnej jazdy na świeżym powietrzu.
Omni Inteligentne tylne światło rowerowe z możliwością ładowania, specjalnie
zaprojektowane dla entuzjastów jazdy na rowerze.
● Główne cechy tylnego światła rowerowego
☆ Wbudowana bateria Li 5 V 900 mAh, z 36-godzinnym ciągłym czasem pracy, praktyczna na
długą jazdę
☆ USB do ładowania, może zasilać telefon komórkowy lub komputer USB
☆ 16 diod LED, z widoczną odległością 200 m, bezpieczniejszą podczas nocnej jazdy na
rowerze
☆ Projekt automatycznego wykrywania noc / dzień, wygodniejszy dla Ciebie
☆ Projekt automatycznego wykrywania roweru w celu oszczędzania energii
☆ Wodoodporny standard IP66, nie martw się o lekkie deszcze
☆ Wykonane z gumy PC ABS, trwałe i wytrzymałe w użyciu
☆ Świetny partner dla entuzjastów kolarstwa
● Specyfikacja produktu tylnego światła rowerowego

Ogólny:

Marka: Omni
Typ: światło tylne
Umieszczenie: Rurka siodłowa
Nadaje się do: kolarstwa przełajowego, kolarskiego roweru, roweru górskiego, roweru
szosowego
Najlepsze zastosowanie: wędrówki z plecakiem, kemping, wspinaczka, piesze wycieczki
Pojemność baterii: Li 900mAH
Wodoodporność: IP66
Materiał: ABS, PC
Czarny kolor

Parametry:
Luminancja: 85 lumenów
Ilość diod LED: 16 diod LED

Pakiet: Zawartość Paczki: 1x Omni Tryby błysku Tylne światło roweru, 1 x kabel USB, 1 x gumowy
pierścień, 1 x instrukcja

● Zdjęcie produktu tego tylnego światła rowerowego

https://www.smartlockssupplier.com/pl/products/OC103T-Smart-Safety-Warning-Rear-Tail-light-Bike-Tail-lamp.html






















● Niestandardowe pytanie
P: Jak zostać Omni dystrybutorem?

Odp.: Dystrybutor powinien mieć powiązane zasoby inżyniera produktu, rynku, klienta i
wsparcia technicznego. Konkretna roczna sprzedaż zostanie wynegocjowana i potwierdzona
podpisaniem umowy agencyjnej między obiema stronami.

P: Dostępna jest usługa OEM, ODM?

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

P: A co z czasem realizacji dla ilości hurtowej?

Odp.: Zwykle trwa to około 2 tygodni.

?



O: Skoncentruj się na produkcji. Od badań i rozwoju produktów, produkcji po testowanie,
przyjmij wysokie standardy, ściśle kontroluj jakość produktów, aby zapewnić, że osiągną
najwyższy poziom.
b. Nowe produkty dostępne w sposób ciągły, z silnym zespołem R&D składającym się z 40
inżynierów.
c. Dojrzałe doświadczenie i silna usługa ODM i OEM.
d. Dostawa na czas, jest niższa niż 5% opóźnienia dostawy w ciągu ostatnich 10 lat.
mi. Dobre wsparcie techniczne, wsparcie techniczne online i na miejscu na czas.

?

Odp.: Zapewniamy rozwiązania, takie jak udostępnianie systemu blokowania rowerów,
udostępnianie systemu parkowania, inteligentny system rowerów elektrycznych.
● O nas



● Certyfikaty



● Proces transakcji




