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Takstar

Versión en español

Presentación de la empresa
Fundada en 1995, Takstar es una empresa líder en la industria electroacústica. La empresa

ofrece las mejores soluciones posibles de procesamiento de audio. Desde entonces nuestra

línea de productos creció, ofreciendo una amplia gama de micrófonos profesionales,

auriculares, amplificadores de voz y aplicaciones integradas.

De esta forma, permitimos que el usuario cumpla el sueño de disfrutar del entretenimiento

de alta calidad y generamos una relación confiable en relación a la tecnología innovadora y

los productos de alto nivel.

Con prestigio internacional e influencia en el mercado, nos aliamos R&D, diseño,

fabricación, ventas y servicios con la misión de garantizar el desarrollo continuo de la

industria.

A base de producción, Takstar cuenta con aproximadamente 210.000 m2, 2.500 empleados,

fábricas de procesamiento completas y equipamientos de vanguardia.

Prioridad principal
Nuestra misión principal es garantizar una experiencia de audio agradable y, al mismo

tiempo, ofrecer soluciones creativas para los usuarios de todo el mundo.
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Desafío de la empresa
● Innovación

● Optimización de procesos

● Riguroso control de calidad

● Satisfacción del cliente

Principales productos
Micrófonos, auriculares, amplificadores y aplicaciones integradas.

Canales de distribución
Tenemos representantes en todo el mundo y nuestros productos también son vendidos en

Amazon.

Directivas generales
Proceso de entrega de mercaderías para centros de distribución en el exterior.

Preguntas frecuentes
¿Mis productos ofrecen garantía?
Nuestros productos incluyen garantía, excepto para accesorios. Se aplican restricciones.

¿Puedo facturar mis productos?
Sí, podemos facturarlos por ti, solo debes enviarnos toda la información después de

realizada la compra. Partiendo desde el día de la compra, tienes 8 días corridos para que

podamos hacer la factura. De lo contrario, el producto será facturado como producto del día

y solo podremos brindarte un recibo de venta.

¿Qué pasa si mi producto tiene una falla de fábrica?
Garantizamos la calidad de nuestros productos, todos pasan por diversas etapas de

inspección antes del envío. Si tienes ese tipo de problema, por favor, no hagas un reclamo,

primero habla con nosotros y nos encargaremos. Nuestros productos tienen garantía,

excepto los accesorios.

Contacto
jiangtao.guo@takstar.com

Asistencia técnica: 400-6828-333

mailto:jiangtao.guo@takstar.com
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Versão em portuguese

Apresentação da empresa
Fundada em 1995, a Takstar é fabricante líder na indústria eletroacústica. A empresa

oferece as melhores soluções possíveis de processamento de áudio. Desde então, nossa

linha de produtos cresceu, oferecendo uma ampla gama de microfones profissionais, fones

de ouvido, amplificadores de voz e aplicações integradas.

Dessa forma, permitimos que o usuário realize seu sonho de desfrutar de entretenimento de

alta qualidade e criamos uma parceria de confiança para tecnologia inovadora e produtos

de alto nível.

Com reputação internacional e influência no mercado, aliamos R&D, design, fabricação,

vendas e serviços com a missão de garantir o desenvolvimento contínuo da indústria.

A base de produção da Takstar conta com aproximadamente 210.000 m2, 2.500

funcionários, fábricas de processamento completas e equipamentos altamente avançados.

Principal prioridade
Nossa missão é garantir uma experiência de áudio agradável e, ao mesmo tempo, oferecer

soluções criativas para usuários em todo o mundo.

Desafio da empresa
● Inovação

● Otimização de procedimentos

● Rigoroso controle de qualidade

● Satisfação dos clientes

Principais produtos
Microfones, fones de ouvido, amplificadores e aplicações integradas.

Canais de distribuição
Temos representantes em todo o mundo e os produtos são vendidos também na Amazon.
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Diretrizes gerais
Processo de entrega de mercadorias para centros de distribuição no exterior.

Perguntas frequentes

Meus produtos oferecem garantia?
Nossos produtos incluem garantia, exceto para acessórios. Restrições se aplicam.

Meus produtos podem ser faturados?
Sim, podemos faturar para você, basta nos enviar todas as suas informações após a

compra. Você tem 8 dias a partir da data da compra para que possamos fazer o faturamento

para você, caso contrário, o produto será faturado como o produto do dia e podemos

fornecer somente um recibo de venda.

O que acontece se meu produto apresentar defeito de fabricação?
Nós garantimos a qualidade dos nossos produtos, já que eles passam por diversos

procedimentos de inspeção antes do envio. Se você tiver esse tipo de problema, por favor,

não abra uma reclamação, fale conosco primeiro, nós vamos cuidar primeiro do seu

problema. Nossos produtos têm garantia, exceto para acessórios.

Contato
jiangtao.guo@takstar.com

Assistência técnica: 400-6828-333

mailto:jiangtao.guo@takstar.com
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English version

Company Introduction
Established in 1995, Takstar is a leading manufacturer in the electro-acoustic industry. The

company devotes itself to providing you with the best possible audio processing solutions.

Our product range has since grown into a diverse array of professional microphones,

headphone sets, voice amplifiers and integrated applications.

This way, we help the user fulfill their dream of enjoying high-quality entertainment and

become their trustworthy partner for innovative technology and top-level products.

Being of international reputation and market influence, we combine R&D, design,

manufacturing, sales and service on our mission to assure continuous development of the

industry.

Takstar’s production base boasts up to 210,000 sq. meters with 2,500 employees, complete

processing workshops and highly advanced equipment.

Our Top Priority
It is our assignment to guarantee a comfortable audio experience and at the same time

provide creative solutions for users all around the world.

Company Challenge
Innovation    Procedural  Optimization    Strict Quality Control    Satisfy Customers.

Main products
Microphone, headphone, amplifiers and integrated applications.

Distribution channels
We have agents all over the world and the products are sold on platforms such as Mercado

Libre and Amazon.

General guidance
The process of delivering goods to overseas warehouses.
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Frequently Asked Questions

Do I have a guarantee on my products?
Our products include a warranty, except accessories. Restrictions apply.

Can I invoice my products?
Yes, we can bill for you. You need to send us all your information once the purchase is

made. You have 8 days from the purchase date so that we can make you an invoice,

otherwise the product will be invoiced as the product of the day and we can only give you a

sales note.

What happens if my item has a manufacturing defect?
Our products go through many inspection procedures before shipment, and our quality can

be guaranteed. If you encounter this kind of problem, please kindly contact us first, do not

make a claim, we will deal with your problem for the first time. Our products include a

warranty, except accessories.

Contact Information
jiangtao.guo@takstar.com

Service Hotline: 400-6828-333

mailto:jiangtao.guo@takstar.com

