
Blokada gabinetowa Omni to najnowocześniejsza na świecie inteligentna blokada bluetooth. Zamki
SMART są dołączane do dowolnej szafki, szafki lub szuflady i instalowane w ciągu kilku sekund -
zapewniają ochronę przez całe życie. Nie ma potrzeby otwierania zamków ani kluczy, aplikacja Smart
lock jest teraz Twoim klucz, zawsze włączony i zawsze podłączony.

Blokada szafki Omni to urządzenie blokujące bluetooth i pierwsze prawdziwe rozwiązanie, jeśli chodzi o
ochronę ważnych elementów. Łatwo instaluj urządzenie w dowolnej szafce, szafce lub szufladzie i
synchronizuj z aplikacją Smart lock, aby zmienić telefon w klucz. 





















 Nazwa handlowa  Omni
 Nazwa  Blokada szuflady / Zamek szafki / Elektroniczna blokada czujnika
 Materiał  ABS materiał ochrony środowiska
 Charakterystyka
produktu  Wodoodporność / wilgoć / wysoka temperatura / antykorozyjne

 Rozmiar  62 x 57 x 20 mm
 Waga (bez akumulatora)  52g
 Liczba użytkowników  do 45 użytkowników
 Otwarte sposoby  Aplikacja do otwierania drzwi
 Żywotność produktu  Otwórz co najmniej 100 000 razy
 Szereg zastosowań  szuflady, szafy ubraniowe itp. drzwi pojedyncze lub otwierane podwójnie



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.

Shenzhen Omni Intelligent Technology Co., Ltd. znajduje się w Shenzhen Lianchuang Technical Zone,
krajowym high-tech specjalizującym się w R & D, produkcji i sprzedaży inteligentnych serii
transportowych i inteligentnych produktów domowych, integrując rozwój sprzętu i oprogramowania.
Produkty OMNI mają był popularny w ponad 100 krajach i regionach na całym świecie.

OMNI zajmuje się dostarczaniem optymalnych inteligentnych produktów, rozwiązań i usług dla klientów
krajowych i globalnych, stosując się do filozofii OMNI "Innowacje technologiczne, aktualizacja produktu,
koncentracja usług".

Ponad 30 wynalazków technologicznych i patentów
Ponad 40 inżynierów i techników w dziedzinie R &; D Departament
Ponad 200 pracowników w Omni Intelligent
Ponad 4000 ㎡ powierzchni biurowej i produkcyjnej










