สิทธิพิเศษสําหรับบัตรเครดิตกสิกรไทย

สินคาหลากหลาย

ตามไลฟสไตล
ดวย

1 ก.ย. 64 – 31 ม.ค. 65

แลกคะแนน โทร. K-Contact Center
02 8888888 กด 823 หรือชองทาง K PLUS

GADGET

เครื่องฟอกอากาศ Xiaomi Mi Air
Puriﬁer Pro H (มูลคา 8,990 บาท)

เครื่องดูดความชื้น Deerma
รุน CS90M (มูลคา 500 บาท)

รหัสสินคา
KGW870

82,000

รหัสสินคา

KGW872

KGW874

4,700

10,000

KGW872C

KGW874C

คะแนน
หรือ

1,600 คะแนน

29,000 คะแนน

+300 บาท

+5,350 บาท

หนาจอสัมผัสแบบ OLED ครอบคลุมพื้นที่ 42-72 ตร.ม. ไสกรองแบบ HEPA
กรองอนุภาคขนาดเล็ก 0.3 ไมครอน ควบคุมการทํางานผานแอปพลิเคชัน Mi Home
ทั้งบนระบบ iOS และ Android
เครื่องวัดอุณหภูมิชนิดสแกนดวย
หนาผากเเละฝามือ Maxkin (มูลคา 1,290 บาท)

รุน HX10 (มูลคา 1,290 บาท)

รหัสสินคา

คะแนน
หรือ

KGW870C

เครื่องขจัดความชื้นรองเทา Deerma

คะแนน
หรือ

3,600 คะแนน
+650 บาท

ตัวเคร�องดูดความชืน้ ใชแลวชารจแบตใหม มีชอ งแสดงสีของเม็ดดูดซับ ใชสาํ หรับ
ขนาดพื้นที่ไมเกิน 5m² สามารถดูดซับความชื้นได 360 องศา

ใหอุณหภูมิคงที่ 45 - 65 องศา ไมทํารายผิวของรองเทา 4 โหมดการทํางาน โหมด
มาตรฐาน, โหมดรองเทาหนัง, โหมดลมออน และโหมดโอโซน ลดความชื้นในรองเทา
สาเหตุของเชื้อแบคทีเรียและกลิ่นอับ

สายรัดขอมืออัจฉริยะ Xiaomi

สมารทวอรช GARMIN LILY

รุน
 Mi Smart Band 6 (มูลคา 2,890 บาท)

(มูลคา 8,490 บาท)

รหัสสินคา

รหัสสินคา

รหัสสินคา

KGW875

KPV1208

KNP991

11,000

14,990

84,500

KGW875C

KPV1208C

KNP991C

คะแนน
หรือ

คะแนน
หรือ

5,300 คะแนน

3,900 คะแนน

+1,000 บาท

+710 บาท

คะแนน
หรือ

29,600 คะแนน
+5,500 บาท

ระยะการตรวจวัดอุณหภูมทิ ี่ 10-15 ซม. หนาจอแสดงผลแบบดิจติ อล เม�อตรวจจับ
อุณหภูมสิ งู เกินคาทีก่ าํ หนดจะมีไฟ LED กระพริบเตือนและมีเสียงเตือน ความไว
ของการตรวจวัดอุณหภูมิ: 0.5 วินาที

จอภาพ AMOLED ขนาด 1.56 นิ้ว เซ็นเซอรวัดหัวใจแบบออปติคอล คุณสมบัติ
ดานออกกําลังกาย การวิ่ง, วายนํ้า, ปนจักรยาน, การเดิน, บาสเกตบอล,
แบดมินตัน, ฟตเนส, แอโรบิค, กระโดดเชือก, ไตรกีฬา เปนตน

สายหนัง หนาจอ 25.4x21.3 มม. จอสัมผัส การแจงเตือน การโทร ขอความ อีเมล
ติดตามจํานวนกาว อัตราการเตนของหัวใจ และอ�นๆ อีกมากมาย แบตเตอรี่ใชนาน
สูงสุด 5 วัน

หูฟงไรสาย Xiaomi Mi True Wireless
Earbuds Basic 2 (มูลคา 699 บาท)

หูฟง Gaming Headphone Onikuma

หูฟงไรสาย on ear Dpower

รุน
 K9 (มูลคา 990 บาท)

รุน HP-1 (สีดํา,สีเงิน) (มูลคา 890 บาท)

รหัสสินคา

รหัสสินคา

รหัสสินคา

KGW869

KPV1209

KNP993 (สีดํา)
KNP994 (สีเงิน)

คะแนน
หรือ

คะแนน
หรือ
KNP993C (สีดํา)
KNP994C (สีเงิน)

5,800

7,900

KGW869C

KPV1209C

คะแนน
หรือ

2,800 คะแนน

2,030 คะแนน

+500 บาท

+380 บาท

เช�อมตอผาน Bluetooth 5.0 เรียกใชงาน Google Assistant/Siri ได ตัวหูฟง
สามารถใชงานได 4 ชั่วโมง หูฟงสามารถกันนํ้า ระดับIPX4 รองรับระบบ iOS,
ระบบ Android

ออกแบบมาใหสามารถใชงาน Cross-Platform ทั้งบน PC, Mobile Android
/iOS, เคร�องเลนเกม Console ไมโครโฟนมีระบบตัดเสียงรบกวน Noise Cancelling
และสามารถดัดงอได 360 องศา

ลําโพงไรสาย Tronsmart รุน
 T6 mini

ลําโพงบลูทูธ Dpower รุน M15 (1 คู)

(สีดาํ ), T6 mini (สีแดง) (มูลคา 1,590 บาท)

(มูลคา 990 บาท)

รหัสสินคา
KPV1214 (สีดํา)
KPV1215 (สีแดง)

KPV1214 (สีดํา)

7,500

+490 บาท

KPV1215 (สีแดง)

1,750 คะแนน
+290 บาท

KNP993 (สีดํา)

บลูทธู 5.0+EDR รองรับสายนานสูงสุด 120 ชม. ระยะใชงาน 10 เมตร, สนทนา
ตอเน�องนานสูงสุด : 5-6 ชม. ความจุแบตเตอรี่ : 200 mAh
กลองวงจรปดไรสาย Xiaomi Mi 360º
Home Camera 2K (มูลคา 1,390 บาท)
รหัสสินคา

KNP992

KGW871

5,900

9,000

KNP992C

KGW871C

2,100 คะแนน

2,600 คะแนน

4,900

รหัสสินคา

คะแนน
หรือ

คะแนน
หรือ
KPV1214C (สีดํา)
KPV1215C (สีแดง)

+400 บาท

KNP994 (สีเงิน)

คะแนน
หรือ

3,200 คะแนน
+600 บาท

ตัวลําโพงกันนํ้าได ใน ระดับ IPX6 กระจายเสียงรอบทิศทาง 360 องศา เลนได
ตอเน�อง นาน 24 ชั่วโมง ที่ความดัง ไมเกิน 50% รองรับ True Wireless

ลําโพงบลูทธู มินิ เสียงดี เช�อมตอ 2 ตัวพรอมกันดวยระบบ TWS (True Wireless
Stereo), แบตเตอรี่ 1200 mAh, ใชงานตอเน�อง 4 ชม.

ความละเอียดของภาพ : 1080P มุมมองกลองพาโนรามา 360 องศา ดูภาพ
Real-time ผาน Wi-Fi และบันทึกลงอุปกรณได รองรับ SD Card Class 10 ขึน้ ไป
สูงสุด 32GB

ถังขยะเซ็นเซอรอัตโนมัติ 30 ลิตร
HAFELE รุน ECOM-235 (มูลคา 1,990 บาท)

เมาสไรสาย Logitech

คียบอรดไรสาย Logitech รุน MX Keys

รุน MX ANYWHERE 3 (มูลคา 2,790 บาท)

Advanced Wireless (มูลคา 3,999 บาท)

รหัสสินคา

รหัสสินคา

รหัสสินคา

KGW873

KGW876

KGW877

14,000

26,000

37,000

KGW873C

KGW876C

KGW877C

คะแนน
หรือ

คะแนน
หรือ

4,900 คะแนน

9,100 คะแนน

+900 บาท

+1,700 บาท

คะแนน
หรือ

13,000 คะแนน
+2,350 บาท

สแตนเลสสตีล 430 วัสดุฝาปด ABS เปนมิตรกับสิง่ แวดลอม ขนาด (กวาง x สูง)
: 300 x 565 มมใชรวมกับถาน AA จํานวน 4 กอน (ไมมีในชุดจําหน�าย) ไมมีถัง
พลาสติกดานใน, สามารถใชถุงขยะที่จะสวมใสไดอยางงายดาย

เมาสไรสายขนาดเล็กจาก Logitech ลูกกลิ้งแบบ MagSpeed แบตเตอรี่อายุการ
ใชงานสูงสุด 70 วัน เช�อมตอไดสูงสุดพรอมกัน 3 อุปกรณ

คียบ อรดภาษาอังกฤษไรสายเช�อมตอได 2 ระบบทัง้ ระบบ 2.4G Wireless USB Receiver และ
ระบบ Bluetooth สามารถใชงานรวมกับคอมพิวเตอร โนตบุค ทีม่ ชี อ ง USB-A และ iPad Macbook
ที่ไมมีชอง USB-A แตมีระบบการเช�อมตอ Bluetooth จําอุปกรณการเช�อมตอได 3 เคร�อง

แทนชารจไรสาย Remax รุน RP-W19

แบตเตอรี่ ชารจไรสาย Yoobao

พัดลมพกพาแบบคลองคอ ARTEX

(มูลคา 499 บาท)

รุน W13 (มูลคา 1,490 บาท)

รุน
 FAN101 สีขาว, FAN103 สีเขียว (มูลคา 690 บาท)

รหัสสินคา

รหัสสินคา

รหัสสินคา

KGW879

KGW880

KPV1210 (สีขาว)
KPV1211 (สีเขียว)

คะแนน
หรือ

คะแนน
หรือ
KPV1210C (สีขาว)
KPV1211C (สีเขียว)

4,200

12,000

KGW879C

KGW880C

คะแนน
หรือ

1,500 คะแนน

4,200 คะแนน

+270 บาท

+740 บาท

Output Power : 10 วัตต สามารถเปดปดไฟไดมีปุมสัมผัสอยูดานหลัง ชองเสียบ
power in แบบ Type-C พรอมไฟแสดงสถานการณทํางาน แถมสาย Type-C ยาว 1
เมตร
เครื่องปนนํ้าพกพาไรสาย Deerma
รุน NU06 (มูลคา 750 บาท)
รหัสสินคา

Input DC 5.0V 2A. ชารจเขา 8 ชั่วโมง Output1 DC 5V/ 2A / 9V 2A / 12V
1.5A. [Quick Charge] Output2 DC 5V 2A รองรับ Qualcomm Quick
Charge 3.0

LI F E S TY LE

หูฟงแบบอินเอียร Marshall MODE EQ
Black & Brass (มูลคา 3,490 บาท)
รหัสสินคา

KGW878

6,300

KGW898

23,000

คะแนน
หรือ

คะแนน
หรือ

KGW878C

2,200 คะแนน

KGW898C

8,200 คะแนน

+410 บาท

+1,500 บาท

ความจุ 400 มิลลิลิตร มอเตอรการทํางานที่มีความเร็วสูงสุด 21,000 รอบตอนาที
แกวปนทําจากวัสดุเกรด PCTG ที่ใชกับอาหารได ใชงานแบบไรสาย พกพาไปได
ทุกที่
อุปกรณตกแตงขนคิ้ว Orbit
รุน EBL-67BL (มูลคา 690 บาท)

ไดรเวอรขนาด 9 มม. รับโทรศัพทและควบคุมการฟงเพลง ฟงชั่นกการลดเสียง
เบสเพ�อความสุนทรียที่เพิ่มขึ้น
กระจกตั้งโตะ 2 ดานพรอมไฟ LED
HAFELE รุน ECOM-129 (มูลคา 1,290 บาท)

4,900

1,700 คะแนน
+290 บาท

เครื่องเปาผม Philips รุน HP8232/00
(มูลคา 1,890 บาท)
รหัสสินคา
KGW895

16,000
คะแนน
หรือ

KGW895C

5,600 คะแนน
+1,000 บาท

ฟงกชั่น ThermoProtect ควบคุมอุณหภูมิที่ 57 องศา ปรับระดับความรอน และ
แรงลมไดอยางละ 6 ระดับ ไอออนิคคอนดิชั่นนิ่ง ชวยถนอมเสนผม หัวเปา Slim
Styling กําลังไฟ 2,200 วัตต
กระเปาเดินทาง 17 นิ้ว Giogracia
รุน Mercury (มูลคา 3,500 บาท)

รหัสสินคา

รหัสสินคา

KNP995

KGW890

KNP1014

3,900

6,200

16,900

KNP995C

KGW890C

KNP1014C

คะแนน
หรือ

1,400 คะแนน

2,200 คะแนน

+220 บาท

+400 บาท

KPV1211 สีเขียว

พัดลมพกพา แบบคลองคอ ชองระบายลม ใหญ ลมแรง มีหนาจอบอกคา
แบตเตอรี่ / ระดับลม แบตเตอรี่ความจุ 2000 mAh สายชารจ USB

รหัสสินคา

คะแนน
หรือ

KPV1210 สีขาว

คะแนน
หรือ

5,900 คะแนน
+1,050 บาท

ใบมีดสเตนเลส, มีหวีปรับระดับตัด ,แปรงปดทําความสะอาดเคร�อง , กะทัดรัด ใช
งานงาย, ใชถา น AAA 1 กอน (ไมรวมถาน)

กระจกตัง้ โตะ 2 ดาน ขนาดเสนผาศูนยกลาง 7 นิว้ ประกอบ 2 ดาน 1 ดานสองปกติและอีกดาน
ขนาดขยาย 3 เทา หมุนกลับดานได 360 องศา ใชกบั แบตเตอรีถ่ า นอัลคาไลน ขนาด AAA 4 กอน

สไตล Business วัสดุ ABS สี silver โครงเบาพิเศษ, 4 ลอ double wheel
หมุน 360 องศา, รหัสล็อค ระบบตัวเลข, คันชักปรับได

เบาะรองหลังเมมโมรี่โฟม R-COOL
MARVEL (มูลคา 3,590 บาท)

เครื่องฟอกอากาศในรถยนต ARTEX

เครื่องวัดความดันโลหิตที่ขอมือ
OMRON รุน HEM-6181 (มูลคา 2,590 บาท)

รุน AIR-CX (มูลคา 1,690 บาท)

รหัสสินคา

รหัสสินคา

รหัสสินคา

KGW897

KPV1217

KGW894

12,000

13,000

23,000

KGW897C

KPV1217C

KGW894C

คะแนน
หรือ

คะแนน
หรือ

4,200 คะแนน

4,600 คะแนน

+730 บาท

+800 บาท

ฆพ.169/2562

คะแนน
หรือ

8,100 คะแนน
+1,500 บาท

ขนาดสินคา 40x36x10/4 ซม. ออกแบบตามหลักสรีระศาตร บรรเทาอาการปวด
เม�อย ปวดหลัง มีปลอกผา สามารถซักได

ระบบตรวจจับสภาพอากาศแบบ Real-time การทํางานแบบ Automode ไฟแสดงคา AQI
(Air Quality Indicator light) แบงออกเปน 3 สี หนาจอบอกคา AQC คือ คาวัดคุณภาพ
อากาศ แสดงเปนคาตัวเลข ปุมยูวี สามารถเลือก เปด-ปด แสง UV ที่ใชฆาเชื้อได

ใชงานสะดวกสบายดวยเทคโนโลยีที่ไมตอ งเพิม่ ลมชวยใหบบี รัดนอยลง สัญลักษณบง ชีก้ ารเตนผิดจังหวะ
ของหัวใจ สัญลักษณแสดงการเคล�อนไหวขณะวัด หน�วยความจํา 60 หน�วย ฆพ.169/2562 ผูนําเขา:
บริษัท ออมรอน เฮสธแคร (ประเทศไทย) จํากัด อาคารรสาทาวเวอร 2, ชั้น 22 ยูนิต 2202-1, 2203
เลขที่ 555 ถนนพหลโยธิน แขวง จตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท 02-021-5555

เครื่องชั่งนํ้าหนัก วัดมวล รุน BF 198

ที่สูบลมขนาดพกพา SKS RaceDay

เซิรฟสเก็ต Surf Skate Sway

(มูลคา 2,200 บาท)

(มูลคา 990 บาท)

รหัสสินคา
KNP1007

รหัสสินคา

รหัสสินคา

KNP1008

KPV1223 (สีเหลือง)
KPV1224 (สีชมพู)

คะแนน
หรือ

คะแนน
หรือ
KPV1223C (สีเหลือง)
KPV1224C (สีชมพู)

16,900

7,900

KNP1007C

KNP1008C

คะแนน
หรือ

6,000 คะแนน

2,800 คะแนน

+1,100บาท

รุน CX4 (สีเหลือง, สีชมพู) (มูลคา 6,800 บาท)

+500 บาท

KPV1223 (สีเหลือง)

39,000

14,000 คะแนน
+2,500 บาท

KPV1224 (สีชมพู)

ชัง่ นํา้ หนัก, วัดมวล, คํานวณผล BMI, แสดงผลแคลอรี่ AMR, หนาจอ LCD แสงสีขาว
และปุม สัมผัส, บันทึกได 10 ทาน, รับนํา้ หนัก 180 กก.

วัสดุอลูมิเนียม, กําลังสูบแรงดันสูง 10 bar/144 PSI นํ้าหนัก 101 กรัม

เปนสเก็ตที่เลนงาย วงเลี้ยวกวางโคงนุมนวล แข็งแรง เหมาะสําหรับผูเริ่มตนหัด
เลนใหม ฝกการทรงตัว และการถายเทนํ้าหนักไดดี

จักรยานพับ 20IN OYAMA

จักรยานเสือภูเขา 26 นิ้ว Zimple

สกูตเตอรไฟฟา Tankre ลาย Web

รุน PEGASUS (สีดํา, สีแดง) (มูลคา 7,290 บาท)
รหัสสินคา
KPV1218 (สีดํา)
KPV1219 (สีแดง)

KPV1218 (สีดํา)

64,000

คะแนน
หรือ
KPV1218C (สีดํา)
KPV1219C (สีแดง)

รุน ORIGIN (มูลคา 4,900 บาท)
รหัสสินคา

รหัสสินคา

KNP1015

KNP1016

32,900

39,900

KNP1015C

KNP1016C

คะแนน
หรือ

KPV1219 (สีแดง)

11,600 คะแนน

23,000 คะแนน

+2,100 บาท

+4,000 บาท

(มูลคา 4,900 บาท)

คะแนน
หรือ

14,000 คะแนน
+2,600 บาท

ตัวเเฟรมผลิตจาก อัลลอย 6061 คุณภาพดี มาพรอมกับชุดเกียร shimano 6
speed และลอ 20 เพิ่มความสนุกในการปนเพ�อความคลอง ระบบ V เบรค
หนา-หลัง

เฟรม: ไฮเท็นไซนสตีล เบรค: ดิสเบรค คุณภาพสูง เกียร: SHIMANO TZ 21
speed วงลอ: อัลลูมิเนียมอัลลอยด ยาง 26x2.35 (สินคาไมประกอบเปนคัน)

มีกุญแจเปด/ปด ขับเคล�อนโดยการบิดคันเรง มีเบรคมือ ไฟหนา/ไฟทาย/ไฟเบรค
/ไฟเลี้ยว ความเร็วสูงสุด 25 ก.ม./ชม รับนํ้าหนัก 100 กก.

โตะอเนกประสงค CASSA สีไมเขม,
สีขาว (มูลคา 990 บาท)

โตะพับอเนกประสงค โตะญี่ปุน โตะทํางาน
บนเตียง + ลิ้นชัก Thaibull (มูลคา 1,990 บาท)

หองนํ้าแมวอัจฉริยะขจัดกลิ่นอัตโนมัติ
Randolph รุน TC01 (มูลคา 2,699 บาท)

รหัสสินคา
KPV1220 (สีไมเขม)
KPV1221 (สีขาว)

KPV1220 (สีไมเขม)

8,200

รหัสสินคา

รหัสสินคา

KPV1225

KPV1226

17,000

20,000

KPV1225C

KPV1226C

คะแนน
หรือ

คะแนน
หรือ
KPV1220C (สีไมเขม)
KPV1221C (สีขาว)

6,100 คะแนน

3,100 คะแนน
+500 บาท

KPV1221 (สีขาว)

+1,000 บาท

คะแนน
หรือ

7,000 คะแนน
+1,250 บาท

วัสดุหนาท็อป ไม MDF เคลือบลายไม โครงขาเหล็ก พนสีคลือบ ขนาด 40x47x35 ซม.

วัสดุ MDF ขอบดานขาง ABS ขาโตะทําจากอลูมิเนียม แข็งแรง มั่นคง รับนํ้าหนัก
ได 30 กก. ขนาดสินคา 40x60x40 ซม. ปรับความสูงได 29-40 ซม. ปรับองศา
ความลาดเอียงได

มีหนาจอ LED บอกระดับคาอากาศ แผนดักทรายแมวในตัว แถมนํ้าหอมดับกลิ่น
อึแมว มีแบตเตอรี่ในตัว ความจุแบตเตอรี่ 2300 mAh

เครื่องกําจัดขุยบนเสื้อผา 2in1 ARTEX

กระเชาของขวัญ PRIVILEGE

เครื่องสกัดนํ้าผลไม ปน บดสับ Philips

แถม ลูกกลิ้งขจัดฝุน รุน AR1 (มูลคา 690 บาท)

(มูลคา 1,990 บาท)

รุน HR1847/00 (มูลคา 3,490 บาท)

รหัสสินคา

รหัสสินคา

รหัสสินคา

KPV1222

KPV1216

KGW896

5,000

15,500

31,000

KPV1222C

KPV1216C

KGW896C

คะแนน
หรือ

คะแนน
หรือ

5,400 คะแนน

2,000 คะแนน

+950 บาท

+300 บาท

คะแนน
หรือ

11,000 คะแนน
+2,000 บาท

สามารถตัดขุยผาไดทุกชนิด ไมตองทิ้งใหเสียของ หรือไมตองใชกรรไกรเล็มให
ยุงยากลําบาก มีลูกกลิ้งขจัดฝุนในตัวเคร�อง วิธีการชารจ การชารจ USB

1. นํ้าเสาวรส 50% 1000 มล. 2. นํ้าผึ้งดอยคํา 730 กรัม 3. มัลเบอรรี 3 รส 100 กรัม 4. นม
ถั่วเหลือง 400 กรัม X 12 5. ดอยคํา เคร�องด�มขิงผงสูตรนํ้าตาลนอย 9 กรัม x 12 ซอง
6. นํ้าเจียวกูหลานและดอกคําฝอย 500 มล. 7. กระบอกนํ้า 300 มล. 8. กระเชาหนัง 9. โบว

ความเร็ว 2 ระดับ กําลังไฟ 350 วัตต ความยาวสายไฟ 1.2 ม. ทีบ่ รรจุกาก 500 มล.
ความจุโถปน 1 ลิตร

เครื่องสกัดนํ้าผลไม Electrolux

ชุดกระทะ 4 ชิ้น Tefal รุน COOK HEALTHY

หมอทอดไรนํ้ามัน Philips

รุน ETJE1-40SS (มูลคา 3,590 บาท)

(มูลคา 1,990 บาท)

รุน HD9270/91 (มูลคา 5,990 บาท)

รหัสสินคา

รหัสสินคา

รหัสสินคา

KGW891

KGW892

KGW893

28,000

20,000

50,000

KGW891C

KGW892C

KGW893C

คะแนน
หรือ

คะแนน
หรือ

9,800 คะแนน

7,000 คะแนน

+1,800 บาท

+1,300 บาท

คะแนน
หรือ

17,500 คะแนน
+3,250 บาท

กําลังไฟ 700 วัตต ความจุเหยือก 700 มล. เลือกตัง้ ความเร็ว 2 ระดับ ความจุถงั
ใสกาก 1.6 ลิตร ที่สกัดกากมีพรอมถวยตวง ระบบล็อคนิรภัย

ใชไดกบั เตาทุกประเภท รวมทัง้ เตาแมเหล็กไฟฟา ผิวเคลือบกันติดล�นไมตดิ กระทะ
ประกอบดวย กระทะกนแบน 24 ซม จํานวน 1 ชิน้ กระทะกนลึก 28 ซม. จํานวน
1 ชิ้น STW20/lid จํานวน 1 ชิ้น

เทคโนโลยี Rapid Air อรอย กรอบนอก ฉํา่ ใน สุกทัว่ ถึง ระบบดิจติ อล Touch
Screen งาย แคกดปุม ไมตอ งกลับอาหารขณะปรุง ความจุ 1.2 กก. / 6.2 ลิตร
สําหรับ 5 ทีร่ ะดับความรอน 80-200 เซลเซียส

HOU SE HOL D

เครื่องฟอกอากาศ Newwave

เครื่องฟอกอากาศ Levoit

เครื่องฟอกอากาศ Sharp รุน FP-J30TA

รุน AP-2025 (วัด PM2.5) (มูลคา 1,990 บาท)

(มูลคา 4,990 บาท)
รหัสสินคา
KGW883

37,000

รหัสสินคา

รหัสสินคา

KNP1019

KPV1230

15,900

27,000

KNP1019C

KPV1230C

คะแนน
หรือ

คะแนน
หรือ

5,500 คะแนน

KGW883C

13,000 คะแนน

+950 บาท

+2,400 บาท

ครอบคลุมพื้นที่ 23 ตร.ม. แผนกรองฝุน HEPA สลายสารกอภูมิแพจากไรฝุน
ION SHOWER ฆาเชื้อไขหวัดใหญสายพันธใหมได

หองขนาด 25-40 ตร.ม. กรองฝุน pm 2.5 เชื้อไวรัส แบคทีเรีย ขนสัตว กลิ่น
มี HEPA Filter สามารถตรวจวัด PM2.5 ได ขนาด 36x16x57 ซม.

เครื่องดูดฝุนไรสาย Deerma รุน VC25

ไมถูพื้น หัวฉีดแบบสเปรย Deerma

(มูลคา 3,350 บาท)

รุน Core200s (มูลคา 3,290 บาท)

รุน TB500 (มูลคา 590 บาท)

คะแนน
หรือ

9,500 คะแนน
+1,700 บาท

เปนเคร�องฟอกอากาศ HEPA แท 3 ชั้น ครอบคลุมพื้นที่ขนาด 35 ตร.ม ควบคุม
การทํางานปรับแรงลม ตั้งเวลา ปด-เปด และ ปด-เปดไฟ ไดตามที่ตองการผาน
มือถือโปรแกรม VeSync
เครื่องดูดฝุนฆาเชื้อยูวี กําจัดไรฝุน
Deerma รุน CM300S (มูลคา 1,390 บาท)

รหัสสินคา

รหัสสินคา

รหัสสินคา

KGW886

KPV1212

KPV1228

24,000

5,000

10,000

KGW886C

KPV1212C

KPV1228C

คะแนน
หรือ

คะแนน
หรือ

8,400 คะแนน

1,800 คะแนน

+1,500 บาท

+300 บาท

คะแนน
หรือ

3,600 คะแนน
+600 บาท

มัลติฟง กชนั่ : ปรับดาม สัน้ /ยาว, 3หัวแปรง ระบบเคร�อง:มอเตอรใบพัดคู/ สูญญากาศ
พลังงาน: 150 วัตต กําลังไฟ: 14.4 โวลล แรงดูด: 10,000 Pa

ระบบสเปรย สามารถพนละอองนํา้ ไดไกล 95 ซม. ถังเก็บนํา้ 350 มล. เติมนํา้ เพียงครัง้ เดียว
สามารถทําความสะอาดไดถึง 100 ตรม. ผาถูพื้น ชวยจับฝุนขนาดเล็กและทําความสะอาด
ชองวางอยางทั่วถึงหมุนได 360 องศา ทําความสะอาดมุมและสถานที่สูงไดอยางงายดาย

แรงดูดสูงสุด 12,000 Pa การดูดที่ทรงพลัง พรอมปลอยรังสีอัลตราไวโอเลต
UV-C เพ�อกําจัดไรและกําจัดฝุน มีระบบปองกันการรั่วไหลของรังสี UV สองชั้น
เพ�อความปลอดภัย แผนกรอง HEPA ที่ลางทําความสะอาดได

หุนยนตดูดฝุนอัจฉริยะ Mi Robot
Vacuum-Mop Essentia Xiaomi

เครื่องดูดฝุนไรสาย 20 โวลต
BLACK&DECKER รุน
 BSV2020G-B1

เครื่องพนอเนกประสงค+นํ้ายาฆาเชื้อ
2 ลิตร+เจลลางมือ 35 มล. AJ

รุน
 SKV4136GL (มูลคา 6,990 บาท)

(มูลคา 6,990 บาท)

รุน SG-001 SETCV (มูลคา 1,990 บาท)

รหัสสินคา

รหัสสินคา

รหัสสินคา

KPV1213

KPV1227

KPV1242

57,000

57,000

16,990

KPV1213C

KPV1227C

KPV1242C

คะแนน
หรือ

คะแนน
หรือ

20,000 คะแนน

20,000 คะแนน

+3,500 บาท

+3,650 บาท

คะแนน
หรือ

6,000 คะแนน
+1,100 บาท

การควบคุมระยะไกลผานแอพมือถือ เปด/ปด และติดตามความคืบหนาในการทําความสะอาด
ถังเก็บนํ้าอิเล็กทรอนิกสปมนํ้าที่มีความแมนยําปองกันพื้น พลังดูด 2200Pa ความจุของ
แบตเตอรี่ 2500 mAh ครอบคลุม 90 ตร.ม. ถุงเก็บฝุน 420 มล. ขนาดของถังเก็บนํา้ 200 มล.

กําลังไฟ 20 โวลต (Max) สามารถใชงานไดถึง 4 รูปแบบ ระยะเวลาการใชงาน
นานถึง 40 นาที กลองใสฝุนใหญ สะดวกในการทิ้งและทําความสะอาด

เคร�องพนปรับได 3 ทิศทาง ความจุ 800 มิลลิลิตร กําลังไฟ 650 วัตต นํ้ายาฆา
เชื้อ 2 ลิตร เจลลางมือ 35 มล. 10 หลอด

ปมแชดูดนํ้า 1" Sumo รุน SF250

เครื่องขัดเงารถยนต Sumo รุน 1801

เครื่อง เปาลม-ปรับรอบ Makita

(มูลคา 1,990 บาท)

(มูลคา 3,990 บาท)

รุน M4001B (มูลคา 3,500 บาท)

รหัสสินคา

รหัสสินคา

รหัสสินคา

KNP1011

KNP1012

KNP1009

16,900

27,900

22,900

KNP1011C

KNP1012C

KNP1009C

คะแนน
หรือ

คะแนน
หรือ

6,000 คะแนน

9,800 คะแนน

+1,100 บาท

+1,800 บาท

คะแนน
หรือ

8,100 คะแนน
+1,500 บาท

กําลังไฟ 250 วัตต ทําจากพลาสติกเกรดดี ทนแรงสั่นสะเทือน/แรงกระแทก
ไดดี มอเตอรมีระบบปองกันไฟไหม, สวิตซลูกลอย เปด-ปดอัตโนมัติ

กําลังไฟ 950 วัตต ขนาดกะทัดรัด ความเร็วรอบตํ่า (600 รอบตอนาที) นํ้าหนัก
2.5 กก. ควบคุมงาย และลดความเม�อยลาจากการทํางาน

กําลังไฟ 600 วัตต, 2 in 1 เปาลม ปรับรอบไดหลายสปด หรือ ดูดฝุน พรอมถุง
เก็บฝุน

กรรไกรตัดแตงไรสาย Makita

เครื่องฉีดนํ้าแรงดันสูง 100 บาร BLACK
&DECKER รุน PW1450TD-B1 (มูลคา 2,290 บาท)

บันไดอลูมิเนียมอเนกประสงค Sumo

รุน UM164DWE (มูลคา 6,900 บาท)

รุน ML-16A (มูลคา 3,690 บาท)

รหัสสินคา

รหัสสินคา

รหัสสินคา

KNP1010

KPV1233

KNP1013

51,900

21,000

30,900

KNP1010C

KPV1233C

KNP1013C

คะแนน
หรือ

คะแนน
หรือ

18,200 คะแนน

7,400 คะแนน

+3,400 บาท

+1,300 บาท

คะแนน
หรือ

10,900 คะแนน
+2,000 บาท

ตัดไดทงั้ ใบตัดและใบเล็ม แบตเตอรี่ 10.8 V. (2 กอน) พรอมแทนชารจ ความยาว
ใบตัด 160 มม. (6.5/16") ความเร็วชวงชัก 2500 spm., ขนาด 29.2x17.8x13 ซม.

กําลังไฟ 1,300 วัตต 100 บาร อัตราการไหลของนํ้า 5.5 ลิตร/นาที ความยาวสาย
ไฟ 3 เมตร กานฉีดปรับไดพรอมหัวฉีดแบบบิดควบคุมแรงดันนํ้าไดอยางงายดาย

ใชภายในหรือนอกอาคาร พับได 4 ทอน 9 แบบ ตัวล็อคแข็งแรงทนทาน
ปลอดภัย รับนํ้าหนัก 150 กก. กางสูงสุด 4.4 ม. นํ้าหนัก 12 กก.

เครื่องดักยุง Alectric รุน MOK1

พัดลมไอเย็นรุน Masterkool

พัดลมตั้งพื้นปรับระดับ ขนาด 12 นิ้ว
HAFELE รุน ECOM-229 (มูลคา 4,990 บาท)

(มูลคา 699 บาท)

รุน MIK-06EX (มูลคา 1,790 บาท)

รหัสสินคา

รหัสสินคา

รหัสสินคา

KNP1004

KPV1240

KGW882

5,500

15,000

25,000

KNP1004C

KPV1240C

KGW882C

คะแนน
หรือ

คะแนน
หรือ

2,000 คะแนน

5,300 คะแนน

+330 บาท

+900 บาท

คะแนน
หรือ

8,800 คะแนน
+1,650 บาท

กําลังไฟ 5 วัตต ครอบคลุมพื้นที่ 50-100 ตรม. เสียงรบกวน 30dB, สายชารจ
USB

ดีไซนทันสมัย กระทัดรัด ประหยัดพื้นที่ ปรับระดับแรงลมได 3 ระดับ แผนทําความเย็นชนิด
พิเศษ ชวยลดอุณหภูมใิ นหองใหเย็นลงไดสงู สุด 15 องศา ความจุถงั นํา้ 3.5 ลิตร ใชงานตอเน�อง
10 – 12 ชม. กําลังไฟ 50 วัตต

ควบคุมดวยการสัมผัส หนาจอ LCD รีโมทควบคุมการทํางาน ปรับแรงลมได 12
ระดับ สายได ปรับระดับได ใชงานตอผานชอง USB ได

พัดลมตั้งโตะ USB Alectric รุน DF1

พัดลมตั้งพื้น 16 นิ้ว Tefal

พัดลมตั้งพื้น 16 นิ้ว Mitsumaru

(มูลคา 699 บาท)

รุน VF4410T0 (มูลคา 1,890 บาท)

รุน AP-SF1602AT (สีฟา, สีเขียว) (มูลคา 1,390 บาท)

รหัสสินคา

รหัสสินคา

รหัสสินคา

KNP1001

KNP996

KPV1235 (สีฟา)
KPV1236 (สีเขียว)

คะแนน
หรือ

คะแนน
หรือ
KPV1235C (สีฟา)
KPV1236C (สีเขียว)

6,900

17,900

KNP1001C

KNP996C

คะแนน
หรือ

2,450 คะแนน

6,250 คะแนน

+400 บาท

+1,150 บาท

KPV1235 (สีฟา)

9,750

3,400 คะแนน
+650 บาท

KPV1236 (สีเขียว)

กําลังไฟ 5 วัตต วัสดุ ABS+PC แข็งแรง, กะทัดรัด, หมุนซาย ขวา ปรับขึ้นลง
ได, แบตเตอรี่ 4,000 mAh, ชารจแบตเตอรี่ผานพอรต USB Type C

กําลังไฟ 45 วัตต, 3 ใบพัด, ซี่ตะแกรงพัดลมมีความหนา แข็งแรง, นํ้าหนักเบา,
ปรับระดับความสูง 0.9-1.3 ม. ระบบเทอรโมฟวส ตัดไฟอัตโนมัติ

พัดลมตัง้ พืน้ สไลด สามารถปรับความสูงได 110 – 130 ซม. ปรับได 3 ระดับ ผลิต
จากวัสดุคุณภาพดี แข็งแรงทนทาน

เตารีดไอนํ้า Philips รุน DST5020/20

เครื่องรีดถนอมผาแบบพกพา Tefal

หมอหุงขาว 1 ลิตร ELECTROLUX

(มูลคา 1,790 บาท)

รุน DT 3030 (มูลคา 1,890 บาท)

รุน E7RC1-550K (มูลคา 2,690 บาท)

รหัสสินคา

รหัสสินคา

รหัสสินคา

KGW881

KNP1021

KPV1234

17,000

17,900

25,000

KGW881C

KNP1021C

KPV1234C

คะแนน
หรือ

คะแนน
หรือ

6,000 คะแนน

6,300 คะแนน

+1,050 บาท

+1,150 บาท

คะแนน
หรือ

8,800 คะแนน
+1,600 บาท

พลังไอนํ้าตอเน�อง 40 กรัม/นาที พลังไอนํ้าพิเศษ 180 กรัม กําลังไฟ 2,400 วัตต
ขนาดแท็งนํ้าบรรจุ 320 มล. แผนทําความรอน SteamGlide Plus ระบบปองกัน
นํ้าหยดขณะรีด

กําลังไฟ 1,300 วัตต พลังไอนํ้าตอเน�อง 19 กรัม/นาที แทงกนํ้า 120 มล.
หัวพนไอนํ้าพลาสติก สายไฟยาว 2.6 ม. รีดไดทุกเนื้อผา

กําลังไฟ 625-744 วัตต ระบบทําความรอน 3 ดาน ตั้งเวลาลวงหนาสูงสุด 24
ชั่วโมง หมอชั้นใน 2 ชั้น เคลือบสารปองกันการติด หมอชั้นในหนา 1.7
มิลลิเมตร

เครื่องชงกาแฟ 0.75 ลิตร Alectric

กาตมนํ้าไฟฟา 1 ลิตร MEX

กาตมนํ้า 1.7 ลิตร Alectric รุน KT2

รุน 5C (มูลคา 1,590 บาท)

รุน KPL110W (มูลคา 1,390 บาท)

(มูลคา 690 บาท)

รหัสสินคา

รหัสสินคา

รหัสสินคา

KNP1003

KPV1231

KNP1002

9,900

11,000

6,900

KNP1003C

KPV1231C

KNP1002C

คะแนน
หรือ

คะแนน
หรือ

3,500 คะแนน

3,900 คะแนน

+600 บาท

+700 บาท

กําลังไฟ 600 วัตต ชงกาแฟไดครั้งละ 5 แกว มาพรอมที่เติมนํ้าโปรงแสง
มองเห็นระดับนํ้า จากภายนอกไดชัดเจน
เครื่องเตรียมอาหารไรสาย (บดเนื้อ)
Deerma รุน JR08 (มูลคา 2,500 บาท)

คะแนน
หรือ

2,450 คะแนน
+400 บาท

วัสดุภายในผลิตจากสเตนเลส 304 คุณภาพสูง 2 ชั้น ฐานกาตมนํ้าแบบไรสาย
สามารถหมุนได 360 องศา ไฟแสดงสถานะการทํางาน LED สีฟา มองเห็นได
อยางชัดเจน

กําลังไฟ 1,850 วัตต ตัง้ เวลานํา้ เดือด 5-6 นาที พลาสติกใส ทนความรอน มองเห็น
ระดับนํา้ จากภายนอกไดชดั เจน

เครื่องปนผลไมพลังสูง Newwave

เตาปงยางแบบยาว 2IN1 Mitsumaru

รุน BDP-1500 (มูลคา 1,990 บาท)

รุน AP-MC55 (มูลคา 2,990 บาท)

รหัสสินคา

รหัสสินคา

รหัสสินคา

KNP1000

KNP1022

KPV1239

22,900

15,900

21,000

KNP1000C

KNP1022C

KPV1239C

คะแนน
หรือ

คะแนน
หรือ

8,100 คะแนน

5,500 คะแนน

+1,450 บาท

+1,000 บาท

คะแนน
หรือ

7,400 คะแนน
+1,300 บาท

กําลังไฟ 220 วัตต ใชงานแบบไรสาย, ปนเนื้อสัตว, ปอกกระเทียม, ตีไขและทํา
ขนมโดยการตีสวนผสมใหขึ้นฟู

กําลังไฟ 1,500 วัตต ความเร็วรอบ/นาที สูงสุด 26,000 PRM, โถปนพลาสติก
อยางดี, ปรับความเร็วได, SAFETY LOCKS

กําลังไฟ 3,200 วัตต แรงดันไฟฟา 220 โวลต ความถี่ไฟฟา 50 Hz กระทะเคลือบ
สารเทปลอน ปองกันอาหารไหมติดกระทะ ปุมปรับความรอนได 2 ปุม ใหความรอน
คงที่สมํ่าเสมอ

เตาแมเหล็กไฟฟา Newwave

เตาแกสตั้งโตะ MEX รุน PC727CB

เตาแผนความรอน imarﬂex

รุน NW-IR13 (มูลคา 1,590 บาท)

(มูลคา 3,600 บาท)

รุน IF-463 (มูลคา 1,590 บาท)

รหัสสินคา

รหัสสินคา

รหัสสินคา

KNP998

KPV1229

KPV1232

12,900

30,000

14,000

KNP998C

KPV1229C

KPV1232C

คะแนน
หรือ

คะแนน
หรือ

4,500 คะแนน

10,500 คะแนน

+820 บาท

+1,900 บาท

กําลังไฟ 1,350 วัตต ความรอนไดสูงถึง 270 °C ทรงกลม เขากับทรงหมอและ
กระทะ พรอมเมนูการตั้งคา 6 แบบ
ไมโครเวฟ 20 ลิตร beko

รุน MOC20100W (มูลคา 2,190 บาท)

คะแนน
หรือ

4,900 คะแนน
+900 บาท

กระจกนิรภัยสีดํา tempered glass 2 หัวเตาแกสทองเหลืองรมดํา 120 มม. หัวเตา
ซาย - หัวเตาขวา เปลวไฟ 2 ชั้น ไฟแรง 3,800 วัตต ตะแกรงรองภาชนะ ทําจาก
เหล็กเคลือบสี จานรองหัวเตา สเตนเลส สตีลเนื้อดี

ใชไดกับภาชนะหลากหลายรูปทรงมีโหมดการใชงานใหเลือกตามประเภทอาหาร
มีระบบตั้งเวลาและปุมปรับระดับความรอนไดตามความตองการ วัสดุตัวเตาผลิต
จากวัสดุคุณภาพสูง กําลังไฟ 1,600 วัตต

เตาอบไฟฟา เตาอบขนมปง OIDIRE From
Germany รุน LED2-B /LED-G (มูลคา 1,590 บาท)

เตาอบขนมปงไอนํ้า XIAOMI MIJIA
SMART OVEN (มูลคา 3,990 บาท)

รหัสสินคา

รหัสสินคา

รหัสสินคา

KGW884

KPV1241

KNP1020

21,000

12,500

25,900

KGW884C

KPV1241C

KNP1020C

คะแนน
หรือ

คะแนน
หรือ

7,400 คะแนน

4,400 คะแนน

+1,350 บาท

+800 บาท

คะแนน
หรือ

9,100 คะแนน
+1,700 บาท

กําลังไฟ 700 วัตต ตั้งเวลาปรุงอาหารไดนาน 30 นาที 5 โปรแกรมไมโครเวฟ
ฟงกชั่น Defrost ละลายอาหารแชแข็ง

ความจุขนาด 12 ลิตร สามารถอบอาหารไดเยอะ เตาอบระบบไอนํ้า ชวยใหอาหาร
ที่ปรุงมีรสชาติที่นุมนวล กรอบนอก นุมใน และยังคงรสชาติของวัตถุดิบไวดังเดิม

กําลังไฟ 1,300 วัตต ความจุ 12 ลิตร มีระบบอบไอนํา้ ใชงานผาน App ใชอณุ หภูมิ
ความรอนจากไฟ 2 ดวง

เครื่องนึ่งไอนํ้า Tefal รุน VC100630

หมอนึ่งไฟฟา Tefal รุน VC 204810

เครื่องผสมอาหาร Bear รุน BR0046

(มูลคา 1,990 บาท)

(มูลคา 1,890 บาท)

(มูลคา 990 บาท)

รหัสสินคา

รหัสสินคา

รหัสสินคา

KGW885

KNP997

KPV1243

19,000

17,900

9,500

KGW885C

KNP997C

KPV1243C

คะแนน
หรือ

คะแนน
หรือ

6,300 คะแนน

6,700 คะแนน

+1,050 บาท

+1,200 บาท

คะแนน
หรือ

3,300 คะแนน
+600 บาท

กําลังไฟ 900 วัตต ความจุ 9 ลิตร แทงคนํ้าความจุ 1.8 ลิตร ตั้งเวลาประกอบ
อาหารได 60 นาที พรอมเสียงเตือนเม�อครบเวลา พรอมถาดอเนกประสงค และ
ถาดหลุมตมไข

กําลังไฟ 800 วัตต ความจุรวม 6 ลิตร ถาดนึ่ง 3 ชั้น นึ่งอาหารไดพรอมกัน ตั้ง
เวลา 60 นาที ตัดไฟอัตโนมัติเม�อครบเวลา

ปรับความแรงได 5 ระดับ มีกลองสําหรับเก็บอุปกรณ สะดวกสบายงายตอการ
จัดเก็บและใชงาน หัวตีสแตนเลส ทนทานและไมเปนสนิม ถอดลางทําความ
สะอาดงาย

กลองขาวอุนรอนไฟฟา OIDIRE รุน BX02

KID

กลองขาวสเตนเลสฝาล็อค Namiko

(สีชมพู), BX01 (สีเขียว) (มูลคา 990 บาท)
รหัสสินคา
KPV1237 (สีชมพู)
KPV1238 (สีเขียว)

KPV1237 (สีชมพู)

6,900

ปนโตทรงกลมฝาล็อค 2ชั้น Namiko
(มูลคา 790 บาท)

รหัสสินคา
KNP1005

5,900

คะแนน
หรือ
KPV1237C (สีชมพู)
KPV1238C (สีเขียว)

คะแนน
หรือ

KNP1005C

2,400 คะแนน

2,100 คะแนน

+450 บาท

KPV1238C (สีเขียว)

+350 บาท

(มูลคา 690 บาท)

รหัสสินคา
KNP1006

3,900
คะแนน
หรือ

KNP1006C

1,400 คะแนน
+230 บาท

ขนาดบรรจุ 750 มล. ภาชนะบรรจุอาหาร เปนเซรามิกอยางดี ทนความรอน
ตัวกลองเปนพลาสติกทนความรอน อุนอาหารแคเสียบปลั๊ก โดยใชความรอนอุน

ความจุ 1,600 มล. วัสดุ : ภายใน สเตนเลส,ภายนอก พลาสติก PP เหมาะสําหรับ
บรรจุอาหารไดตามที่ตองการ ขนาดกะทัดรัด

ความจุ 850 มล. วัสดุดานใน ชอนและตะเกียบ สเตนเลส304, แผนปดรูระบาย
อากาศและยางซีล ซิลิโคน, กลอง ฝาครอบ ตัวล็อค พลาสติก PP

เครื่องทําไอศกรีม Newwave

หูฟงเกมมิ่ง LOGITECH รุน G331

ครัว+อุปกรณ 35 ชิ้น BBToys

รุน NW-ICM01 (มูลคา 990 บาท)

(มูลคา 1,190 บาท)

รหัสสินคา

รหัสสินคา

KNP999

KGW888

6,900
คะแนน
หรือ

KNP999C

2,450 คะแนน
+450 บาท

กําลังไฟ 7 วัตต ขนาด 0.6 ลิตร เพียงนําโถแชชองฟรีซ 8 ชม. ทําไอศกรีม
Homemade ใชเวลา 15 นาที ดวยเมนูหลากหลาย Frozen Yogurt/Ice-cream/Sorbet
รถบังคับ SPHERO (มูลคา 11,900 บาท)

รุน BB360831P (สีชมพู), BB360831B (สีฟา)

(มูลคา 990 บาท)

รหัสสินคา

10,900

KPV1244 (สีชมพู)
KPV1245 (สีฟา)

KGW888C

คะแนน
หรือ
KPV1244C (สีชมพู)
KPV1245C (สีฟา)

คะแนน
หรือ

3,900 คะแนน
+700 บาท

7,000

2,400 คะแนน
+450 บาท

เนนเสียงเบสที่ชัดและแรงกระแทกสูง ทํางานในชวงเสียง 20 - 20 kHz ขับพลัง
เสียงดวยไดรเวอรขนาด 50 มม. ไมโครโฟนขนาด 6 มม. เช�อมตอผานแจ็ค 3.5 มม.
ใชไดทั้งบน PC, Console และ สมารทโฟน

ครัวมีไฟ-เสียง-นํ้าไหลไดจริง+อุปกรณ 35 ชิ้น

Ninebot by Segway E8 Blue
eKickScooter (มูลคา 12,900 บาท)

BUG SURF SKATE รุน CX7

รหัสสินคา

รหัสสินคา

KGW887

KGW889

KNP1017 (Shark)
KNP1018 (Maple)

คะแนน
หรือ

คะแนน
หรือ
KNP1017C (Shark)
KNP1018C (Maple)

109,900

120,000

KGW887C

KGW889C

39,900 คะแนน
+7,100 บาท

ควบคุมผานแอปพลิเคชัน iOS และ Android สามารถใชงานไดประมาณ 40
นาทีตอการชารจหนึ่งครั้ง วิ่งไดเร็วประมาณ 6 ไมล/ชั่วโมง มีปฏิกิริยาตอบโตเม�อ
สัมผัสตัวรถได

42,000 คะแนน
+7,500 บาท

สําหรับเด็กอายุ 6-12 ป หรือสวนสูง 115 - 145 ซม. ความเร็วสูงสุด 14 กม.
/ชม. ระยะทางที่วิ่งได 10 กม. หรือ 40 นาที นํ้าหนัก 8 กก. รับนํ้าหนักสูงสุด
50 กก. ความจุแบตเตอรี่ 2,550 mAh / 55.08 Wh

KPV1245 (สีฟา)

(Shark, Maple) (มูลคา 4,990 บาท)

รหัสสินคา

คะแนน
หรือ

KPV1244 (สีชมพู)

KNP1017 (Shark)

35,900

12,600 คะแนน
+2,300 บาท

KNP1018 (Maple)

บอรดไมเมเบิ้ลจีน 7 ชั้น ยาว 74 ซม. (29 นิ้ว), แกนฐานลอ ระบบสปริง, ลูก
ยางฐานลอวัสดุ PU 8. หนาบอรดติดกันล�น รับนํ้าหนัก 150 กก.

รายละเอียดเพิ่มเติม

