สิทธิพิเศษสําหรับบัตรเครดิตกสิกรไทย

ความสุขงายๆ
แลกไดดวย

1 ม.ค. 65 – 30 เม.ย. 65
แลกคะแนน โทร. K-Contact Center
02 8888888 กด 823 หรือชองทาง K PLUS

G A D GET

หูฟงไรสาย HAPPY PLUGS Air 1 Plus

หูฟง Redmi Buds 3 Pro Graphite
Black (มูลคา 1,790 บาท)

หูฟงบลูทูธ d-power รุน BT12
(มูลคา 990 บาท)

(มูลคา 3,290 บาท)

รหัสสินคา

รหัสสินคา

รหัสสินคา

31,900

17,900

5,900

หรือ

หรือ

หรือ

KGW912

KGW908

คะแนน

KNP1023

คะแนน

KGW912C
11,170 คะแนน
+2,000 บาท

คะแนน

KGW908C
6,300 คะแนน
+1,000 บาท

KNP1023C
2,100 คะแนน
+400 บาท

เช�อมตอ Bluetooth 5.1 แบตเตอรีใชงานได 40 ชม. ไมโครโฟนแบบคู รองรับ
14 คําสั่งผานการสัมผัส เลนเพลงนาน 6.5 ชม. พรอมกลองชารจ

ระบบ True Wireless ระบบตัดเสียงแบบ Active Noise Cancelling เช�อมตอ
ดวย Bluetooth 5.2 ใชงานไดสูงสุด 28 ชม. (รวมเคสชารจ)

บลูทธู เวอรชนั่ : 5.0+EDR / BLE เวลาการใชงาน : 1.5-2 ชัว่ โมง เวลาชารจ : 40
นาที มีกลองสําหรับชารจบูลทูธหูฟงสองขาง เช�อมตออัตโนมัติเม�อดึงหูฟงออก
แถมฟรี เคสยางซิลิโคนขาว

กลองวงจรปดแบบ Set Mi Wireless
Outdoor (มูลคา 3,690 บาท)

กลองวงจรปดไรสาย Fujitel IP
Camera (มูลคา 1,890 บาท)

กลองติดรถยนต Mi รุน 70Mai

รหัสสินคา

(มูลคา 1,990 บาท)

รหัสสินคา

รหัสสินคา

KNP1024

KNP1025

KGW902

34,900

15,900

10,900

คะแนน

คะแนน

คะแนน

หรือ

หรือ

หรือ

KNP1024C
12,300 คะแนน
+2,200 บาท

KNP1025C
5,570 คะแนน
+1,050 บาท

KGW902C
3,900 คะแนน
+700 บาท

มุมมองกวาง 130° ความละเอียด 1080p เทคโนโลยี WDR + Smart Night Vision กันนํา้ กันฝุน ระดับ IP65 และ
ทนทานตออุณหภูมิ, ระบบแจงเตือนผาน Smartphone, PIR ระบบตรวจจับการเคล�อนไหว Human Detection
ระบบตรวจจับมนุษย รองรับการทํางานรวมกับ Gateway ทีจ่ ะชวยใหการบันทึกขอมูลงายยิง่ ขึน้ สามารถขอมูลรวม
กับ micro-SD Card Max 32GB ผานสาย USB ไปยัง Smartphone และสามารถเก็บขอมูลบน Cloud

ระบบบีบอัดภาพแบบ Smart H.264 กลองความละเอียด 2MP. 1080P, ปรับ
ซาย-ขวา 350 องศา, ขึ้น-ลง 100 องศา, ใส SD CARD ไดสูงสุด 128GB.,
รองรับการดูภาพผาน iPhone, Android

ความละเอียด 1920x1080p Sensor เลนส 130 องศา เช�อมตอ app 70mai
ประกอบดวย : ตัวกลอง ที่ยึดกระจก Adapter ที่จุดบุหรี่ สาย USB 3.5M

กลองติดรถยนต Wiﬁ Proof

กลองเว็บแคม Hikvision รุน DS-U02

จอยเกมไรสาย GameSir รุน T4 Pro

รุน PF5702K (มูลคา 4,990 บาท)

(มูลคา 1,290 บาท)

(มูลคา 1,890 บาท)

รหัสสินคา

รหัสสินคา

รหัสสินคา

29,900

10,900

15,900

หรือ

หรือ

หรือ

KGW907

KPV1247

คะแนน

KPV1246

คะแนน

KGW907C
10,470 คะแนน
+1,900 บาท

คะแนน

KPV1247C
3,850 คะแนน
+650 บาท

KPV1246C
5,570 คะแนน
+1000 บาท

กลองหนา 2k 2560x1440p มุมมองกลองหนา กวาง 170 องศา เลนสกระจก 6
ชั้น Sony IMX355 หนาจอแสดงผล 3 นิ้ว Wifi เช�อมตอสามารทโฟน ผาน
Application Roadcam

ความละเอียดสูงสุด 2 ลานพิกเซล สายเช�อมตอ 1.5 เมตร ไมโครโฟนแบบในตัว
รับรองการใชงาน USB 2.0 เช�อมตอกับระบบ Windows 7/10, Andriod, Linux ,
macOS

เช�อมตอดวย USB 2.4GHz หรือ Bluetooth มีแทนวางมือถือ (หนาจอ 3.5 ถึง
6 นิ้ว) D-pad และ จอยสติ๊กไวตอแรงกด รองรับเกม Apple Arcade และ MFI

นาิกาขอมือ Huawei Watch Fit

คียบอรด + เมาสไรสาย Anitech

แบตเตอรีสํารอง 30,000 mAh
Yoobao PD33 (มูลคา 1,490 บาท)

(มูลคา 3,499 บาท)

KGW903
(Mint Green)

(มูลคา 890 บาท)

รหัสสินคา

KGW903 (Mint Green)
KGW904 (Sakura Pink)
33,900 คะแนน

รหัสสินคา

6,900

10,900

KNP1026

KGW911

คะแนน

หรือ

คะแนน

หรือ

KGW903C (Mint Green)
KGW904C (Sakura Pink)
11,900คะแนน
+2,170 บาท

KGW904
(Sakura Pink)

รหัสสินคา

หรือ

KNP1026C
2,500 คะแนน
+450 บาท

KGW911C
3,850 คะแนน
+700 บาท

วัดอัตราการเตนหัวใจแบบ Real Time SpO2 ฟงกชั่นวัด Blood oxygen
8.HUAWEI TruSleep™ ฟงกชั่นการแจงเตือน ทั้งขอความ ตั้งปลุก

คียบ อรด : Interface : USB 2.0 • Key life : Eight mil ion times • Key : 107 Keys • Cable length : 126 cm.
• Water proof • Windows : 98/2000/N/ME/XP/Vista/10/8/7MAC OS X เมาส : • Compatible Notebook
/PC/ Mac • Suitable Left and Right hand • Batterry AA 1 PC. • Wireless Technology 2.4 GHz

Input(TypeC): DC 5V 3A/9V=2A/12V=1.5A(PD18W) Output 1: DC 4.5V
5A/5V=4.5A/5V=2.4A/9V=2A/12V=1.5A(SCP22.5W, QC\FCP18W)

เครื่องฟอกอากาศฆาเชื้อไวรัส Daikin
Streamer รุน MC40UVM6 (มูลคา 10,900 บาท)

หนากากฟอกอากาศ LG

เครื่องเปาลม สําหรับเปารองเทาเเหง

รุน Puricare Gen2 (มูลคา 6,490 บาท)

รุน Deerma HX10 (มูลคา 1,290 บาท)

รหัสสินคา

รหัสสินคา

รหัสสินคา

79,900

63,900

9,900

KNP1027

KGW905

คะแนน

KGW900

คะแนน

หรือ

คะแนน

หรือ

KNP1027C
28,000 คะแนน
+4,850 บาท

หรือ

KGW905C
22,370 คะแนน
+4,100 บาท

KGW900C
3,500 คะแนน
+620 บาท

ขนาดหอง 31 ตรม. กําจัดเชื้อไวรัสโคโรน�าไดถึง 99.9% กําจัดเชิ้อรา แบคทีเรีย และกลิ่น
เซนเซอรวดั คาฝุน PM 2.5 ได 6 ระดับ ดูดลมเขา 3 ทิศทาง ระบบ Streamer ปลอยอิเล็คตรอน
ไฟฟาความเร็วสูง มีคุณสมบัติในการสลายเชื้อโรคได แผนกรองใชไดตลอดอายุการใชงาน

เซ็นเซอรชวยปรับพัดลมอัตโนมัติตามอัตราการหายใจ แผนกรองอากาศ HEPA
ฟลเตอร H13 class พูดชัดเจนขึ้นดวยไมโครโฟนยูนิตดานใน นํ้าหนัก 94 กรัม

เคร�องอบรองเทา ลดความชื้น รองเทาแหงไว ใหอุณหภูมิคงที่ประมาณ 45-65
องศา 4 โหมดการทํางาน มาตรฐาน,รองเทาหนัง,ลมออน และโอโซน

ไมโครโฟน Audio-Technica

ไมถูพื้น หัวฉีดนํ้าแบบสเปรย Deerma

Mi Smart Scale 2 LED Display
Bluetooth 5.0 (มูลคา 490 บาท)

รุน ATR2500X-USB (มูลคา 3,790 บาท)

รุน TB500 Black (มูลคา 390 บาท)

รหัสสินคา

รหัสสินคา

รหัสสินคา

27,900

3,700

4,900

KGW899

KGW901

คะแนน

คะแนน

หรือ

เครื่องพนอนุภาคไฟฟาพลาสมา
คลัสเตอร สําหรับในรถยนต Sharp
รุน IG-GC2B-P (มูลคา 4,990 บาท)
KGW909
(สีชมพู)

รหัสสินคา

หรือ

KGW901C
1,300 คะแนน
+240 บาท

ระบบสเปรย ประหยัดนํา้ ไมตอ งชุบนํา้ ไมตอ งบิดผา พนละอองนํา้ ไดไกล 95 ซม.
นํ้าหนักเพียง 0.75 กก. ผาไมโครไฟเบอรคุณภาพสูง ชวยจับฝุนขนาดเล็ก

HOUS EHOL D
เครื่องกรองนํ้า Midea รุน MC122-2
(มูลคา 2,190 บาท)

KGW906C
1,700 คะแนน
+300 บาท

บางเพียง 1.475 cm. หนาจอแสดงผลแบบ Hidden LED display บันทึกสถิติ
ติดตามไดเปนรายอาทิตย/เดือน/ป แอปพลิเคชัน Mi Fit ใชไดทั้ง IOS 9 และ
android 4.4 ขึ้นไป ที่มี bluetooth 4.0
กาตมนํ้าไฟฟา 1.8 ลิตร Anitech
รุน SK108-BK (มูลคา 690 บาท)

รหัสสินคา

KGW909 (สีชมพู)
KGW910 (สีทอง)
32,900 คะแนน

รหัสสินคา

KPV1270
(สีดํา)

KPV1259

14,900

KPV1270 (สีดํา)
KPV1271 (สีขาว)
5,900 คะแนน

คะแนน

หรือ

หรือ

KGW909C (สีชมพู)
KGW910C (สีทอง)
11,500คะแนน
+2,150 บาท

KGW910
(สีทอง)

คะแนน

หรือ

KGW899C
9,800 คะแนน
+1,850 บาท

สําหรับใชงาน podcasting, home studio recording และ voiceover ตอหูฟง
ไดจากตัวไมโครโฟน ใชงานไดทั้ง Windows และ Mac

KGW906

KPV1259C
5,300 คะแนน
+900 บาท

หรือ

KPV1270C (สีดํา)
KPV1271C (สีขาว)
2,100 คะแนน
+360 บาท

KPV1271
(สีขาว)

ฆาเชื้อไวรัส เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย ตลอดจนสลายกลิ่นอับชื้น ใชงานผาน
USB อายุการใชงานยาวนาน 17,500 ชั่วโมง

ระบบการกรอง 5 ขัน้ ตอน พรอมชุดกรอง CARBON FIBER FILTER สามารถกํา
จัดคลอรีนไดถงึ 96%, อายุสารกรอง 1,200 ลิตร, อัตราการไหลของนํา้ : 2.5 ลิตร
/นาที

ความจุ 1.8 ลิตร กําลังไฟ 1,500-1,800 วัตต ตัดไฟอัตโนมัติเม�อนํ้าเดือด
วัสดุภายในแสตนเลส S201 วัสดุภายนอกพลาสติก PP ปลอดภัย

เครื่องชงกาแฟเอสเพรสโซ Oggi รุน MC2

เครื่องปนนํ้าผลไม พรอมโถบด Family

ปมลมอัตโนมัติแบบพกพา Michelin

แถม อะแดปเตอร 4 แบบ มูลคา 800 บาท

(มูลคา 990 บาท)

(มูลคา 3,990 บาท)

รุน 3321 (มูลคา 2,290 บาท)

KNP1039(สีชมพู)

KNP1036
(สีขาว)
KNP1037
(สีแดง)

รหัสสินคา

รหัสสินคา

KNP1038 (สีเขียว)

KNP1036 (สีขาว)
KNP1037 (สีแดง)
30,900 คะแนน

KNP1038 (สีเขียว)
KNP1039 (สีชมพู)
8,900 คะแนน

KNP1036C (สีขาว)
KNP1037C (สีแดง)
10,900 คะแนน
+2,000 บาท

KNP1038C (สีเขียว)
KNP1039C (สีชมพู)
3,200 คะแนน
+600 บาท

หรือ

รหัสสินคา

KPV1264

21,900
คะแนน

หรือ

หรือ

KPV1264C
7,700 คะแนน
+1,300 บาท

ใชกาแฟแคปซูลไดทั้งแบบ Nespresso และ Dolce-Gusto POD และกาแฟบดได ป
มแรงดัน 19 บาร (ULKA Pump จากประเทศอิตาลี) ระบบอัตโนมัติ ตัง้ ปริมาณนํา้ ในการ
ชงได 2 ระดับ ใชงาย รวดเร็วเพียง 1 นาที เหมาะกับใชงานที่บานและในออฟฟต

ความจุโถปน 1.5 ลิตร ความจุโถบด 30 กรัม. ปรับความเร็วได 2 ระดับ
ใบมีดสเตนเลสอยางดี

เทคโนโลยีแบบเฉพาะจากมิชลิน ฟงกชั่นเปดเคร�องอัตโนมัติ เพียงยกกานเติมลม
ขึ้น 70 องศา ทนทาน กานเติมลมหมุนได 5,000 ครั้ง

กาตมนํ้าพับได Anitech รุน SPK06

เครื่องกรองนํ้าแบบติดหัวกอก Philips
On tap ﬁltration รุน AWP3704

เหยือกกรองนํ้าดื่ม Philips

(มูลคา 890 บาท)

(มูลคา 2,580 บาท)

รุน AWP2937WHT (มูลคา 1,990 บาท)

รหัสสินคา

รหัสสินคา

รหัสสินคา

7,900

20,900

12,900

หรือ

หรือ

หรือ

KNP1041

KNP1042

คะแนน

KNP1043

คะแนน

KNP1041C
2,800 คะแนน
+520 บาท

คะแนน

KNP1042C
7,400 คะแนน
+1,300 บาท

KNP1043C
4,600 คะแนน
+820 บาท

ความจุ 0.6L กําลังไฟ 800 วัตต ตัวทําความรอนทําจากสเตนเลส S304 ดานนอก
เปนซิลโิ คน Food Grade ปลอดภัย ทนความรอนไดสงู ถึง 230°c ตมนํา้ เดือดไดสงู สุด
100°c ตัวเคร�องและดามจับพับเก็บได ตัดไฟอัตโนมัติเม�อนํ้าเดือดหรือนํ้าแหง

วัสดุ พลาสติก ระบบการกรอง X-Guard Ultra 4 ขั้นตอน ชวยลดสารตะกั่วที่ละลาย
นํา้ ได,คลอรีน กรองนํา้ ไดถงึ 1000L. กรองอนุภาคทีเ่ ล็กได 0.1 ไมครอน ลดความขุน
ของนํ้าไดถึง99.99% มีตัวจับเวลาเชิงกลเพ�อเตือนการเปลี่ยนตัวกรองตรงเวลา

กรองนํ้าที่มีสารตะกั่วได 99% ชวยลดสารไมโครพลาสติกคลอรีนและปูนขาวที่กอ
ใหการเกิดตะกรันในเคร�องครัว วัสดุ ABS, ความจุ 3.4 L. นํ้าหนักเบาชวยลดสาร
ตะกั่วสารที่ทําใหเสียรสชาติและอ�นๆ มีจอดิจิตอลแสดงอายุการใชงานของไสกรอง

หมอไฟฟาอเนกประสงค Smarthome

หมอทอดไรนํ้ามัน Anitech รุน CO-1304

เครื่องทําแซนดวิชและเตาแผนความรอน
Bear รุน BR0043 (มูลคา 3,290 บาท)

รุน SFP601 (มูลคา 750 บาท)

(มูลคา 3,290 บาท)

KNP1032 (สีดํา)

รหัสสินคา

KPV1248

5,900

รหัสสินคา

KNP1033
(สีเขียว)

รหัสสินคา

KNP1032 (สีดํา)
KNP1033 (สีเขียว)
20,900 คะแนน

คะแนน
หรือ

KPV1260

27,900
คะแนน

หรือ

KPV1248C
2,100 คะแนน
+370 บาท

หรือ

KNP1032C (สีดํา)
KNP1033C (สีเขียว)
7,400 คะแนน
+1,300 บาท

KPV1260C
9,800 คะแนน
+1,800 บาท

ความจุ 2 ลิตร หมอเคลือบ Poly-Flon ฝาแกวทนความความรอน สามารถ ตม
ผัด แกง ทอดได

กําลังไฟฟา 1,300 วัตต - ความจุ 4 ลิตร ปรับอุณหภูมิได 80-200 องศา, ตั้งเวลา 30 นาที
ขดลวดสเตนเลส, ตะแกรงทอด ถอดลางได ตัดไฟอัตโนมัติเม�อเคร�องมีความรอนสูง

ฟงกชั่นแบบ 3 in 1 อบ, ตม, ทอด ปุมควบคุมแยกทํางาน 2 ฝง ระหวาง อบ ตม
ทอด กําลังไฟ 1,300 วัตต (เตาอบ 600 วัตต / หมอตมและกระทะ 700 วัตต)

หมอนึ่งไฟฟา Sonar รุน JK-250S

ชุดหมอและกระทะ สแตนเลสสตีล 8 ชิ้น
Hafele รุน ECOM-263 (มูลคา 3,490 บาท)

ชุดมีดเซรามิค 5 ชิ้นพรอมแทนเสียบมีด
Hafele รุน ECOM-298 (มูลคา 990 บาท)

(มูลคา 790 บาท)

KPV1265
(สีชมพู)

KPV1265 (สีชมพู)
KPV1266 (สีฟา)
5,900 คะแนน

รหัสสินคา

รหัสสินคา

23,900

6,900

KPV1265C (สีชมพู)
KPV1266C (สีฟา)
2,100 คะแนน
+360 บาท

หรือ

KPV1261C
8,400 คะแนน
+1,450 บาท

หรือ

รหัสสินคา

KPV1261
คะแนน

หรือ

KPV1266
(สีฟา)

KPV1262
คะแนน

KPV1262C
2,450 คะแนน
+450 บาท

ใชทําอาหารไดหลายเมนู ไมวาจะเปน ตม ตุน อุน นึ่ง รอนเร็วทันใจ ใชงานงาย
ขนาดกะทัดรัด ไมเปลืองพื้นที่

ประกอบดวย หมอมีดามเล็กพรอมฝา หมอตุนเล็กพรอมฝา หมอตุนใหญพรอมฝา
กระทะกนแบนเคลือบผิวกันติด

เซรามิคและสแตนตั้งแบบอะคริลิคสําหรับเสียบมีด มีดเซรามิคปอกผลไม มีด
เซรามิค อัถประโยชน มีดเชฟเซรามิค มีดเชฟเซรามิค ที่ปอกเปลือกเซรามิค

เตาแมเหล็กไฟฟา Sonar รุน ID-002

เตายาง+ตมไฟฟา Anitech

เตายางไฟฟา Anitech

(มูลคา 1,490 บาท)

รุน BBQ-11S(Ver.2) (มูลคา 1,590 บาท)

รุน SGR-1600(Ver.2)-GR (มูลคา 990 บาท)

รหัสสินคา

รหัสสินคา

รหัสสินคา

10,900

10,900

8,900

หรือ

หรือ

หรือ

KPV1263

KPV1268

คะแนน

KPV1269

คะแนน

KPV1263C
3,900 คะแนน
+650 บาท

คะแนน

KPV1268C
3,900 คะแนน
+650 บาท

KPV1269C
3,200 คะแนน
+560 บาท

กําลังไฟ 1,500 วัตต ใชงาน 7 ฟงกชัน ทําไดหลากหลายเมนู เชน สุกี้/ผัด/ยาง/ทอด
/ซุป/ตุน/นึ่ง

กําลังไฟ 1,700 วัตต หมอซุป 1.2 ลิตร พรอมฝาแกว หนาเตาและหมอดานใน
เคลือบสารกันติดภาชนะเพิ่ม 2 ชั้น ปรับความรอน 2 จุด พรอมชองระบายนํ้ามัน
พรอมถาดรองที่ถอดลางได

กําลังไฟ 1,600 วัตต วัสดุหนาเตาเคลือบสารกันติดภาชนะ เพิ่ม 2 ชั้นพรอม
ชองระบายนํ้ามันพรอมถาดรองที่ถอดลางได

เตาแกสหนากระจก 3 หัว Starker

เตาปงยางพรอมหมอชาบู Starker

เตาแกสอินฟาเรด แถมฟรี หัวปรับแรงดัน
Hafele รุน ECOM-246 (มูลคา 4,590 บาท)

(มูลคา 1,990 บาท)

รุน HM-1500WB (มูลคา 1,490 บาท)

รหัสสินคา

รหัสสินคา

รหัสสินคา

18,900

11,900

22,900

หรือ

หรือ

หรือ

KNP1034

KNP1035

คะแนน

KPV1257

คะแนน

KNP1034C
6,700 คะแนน
+1,190 บาท

คะแนน

KNP1035C
4,200 คะแนน
+750 บาท

KPV1257C
8,100 คะแนน
+1,350 บาท

เตาแกส 3 หัวผสม ประกอบดวย 1 หัวอินฟาเรดใหญ, 1 หัวทองเหลืองใหญ และ 1 หัวทองเหลือง
เล็ก (ใชพรอมกันได) หัวเตาทําจากทองเหลืองแท อายุการใชงานยาวนานหัวอินฟาเรดชวยประหยัด
แกสได 30% ใหความรอนมากกวา 20%หนาเตากระจกนิรภัย หนา 8 มม. แข็งแรง ทนความรอน

กําลังไฟ 1,500 วัตต เตาทําจากอลูมิเนียม หนาเตาเคลือบ Non stick ทําให
ไมติดกระทะ สามารถทําชาบู และบารบีคิวไดพรอมกัน

กระจกนิรภัยขนาด 7 มม. ตะแกรงวางภาชนะเหล็กหลอ ลูกบิดพลาสติกเปดบิด
เตาดานหนา แผนรองนํา้ มันหยดสแตนเลสสตีล เหมาะสําหรับใชกบั หัวปรับแรงดัน
ตํ่าเทานั้น

หมอหุงขาว 1.8 ลิตร Tefal

หมอหุงขาว 1.8 ลิตร Newwave

เครื่องบดสับอาหาร 2 ลิตร Newwave

รุน RK736B66 (มูลคา 1,990 บาท)

รุน RC-1802 (มูลคา 690 บาท)

รหัสสินคา

รหัสสินคา

18,900

5,900

หรือ

หรือ

KGW917

รุน NW-CP20GL (มูลคา 990 บาท)

KPV1256

คะแนน

รหัสสินคา

KPV1251 (สีเขียว)

KPV1251 (สีเขียว)
KPV1252 (สีเหลือง)
6,900 คะแนน

คะแนน

KGW917C
6,620 คะแนน
+1,200 บาท

KPV1256C
2,100 คะแนน
+360 บาท

หรือ

KPV1251C (สีเขียว)
KPV1252C (สีเหลือง)
2,450 คะแนน
+400 บาท

KPV1252 (สีเหลือง)

กําลังไฟ 750 วัตต AI อัจฉริยะ ปรับเวลาและอุณหภูมิในการหุงเองอัตโนมัติ หมอ
ชั้นในหนา 2.0 มม. ผิวเคลือบ 4 ชั้น หนาจอดิจิทัล พรอมไฟ LED 11 โปรแกรม
การใชงาน

ขนาด 1.8 ลิตร พรอมถาดนึ่ง ใชงานงาย ระบบอุนทิพย หมอในใชวัสดุสเตนเลส
ถาดนึ่งใชวัสดุพลาสติกอยางดี

ความจุ 2 ลิตร กําลังไฟ 350 วัตต รอบหมุน 25,000 RPMใบมีดสเตนเลส 404
ปลอดภัย ทนทาน ระบบปองกันอุณหภูมิที่มอเตอรสูงเกิน โถแกวอยางดี

เตาอบตั้งโตะ Electrolux รุน EOT4805K

เตาอบ 12 ลิตร Newwave

เครื่องทําขนมปง Newwave

(มูลคา 2,490 บาท)

รุน NW-OV90 (มูลคา 1,990 บาท)

รหัสสินคา

KPV1253
(สีเขียว)

KGW913

23,900
คะแนน
หรือ

KGW913C
8,370 คะแนน
+1,500 บาท

รุน NW-BM01 (มูลคา 2,990 บาท)

รหัสสินคา

รหัสสินคา

KPV1250

KPV1253 (สีเขียว)
KPV1254 (สีขาว)
11,900 คะแนน

21,900

KPV1253C (สีเขียว)
KPV1254C (สีขาว)
4,200 คะแนน
+750 บาท

KPV1250C
7,700 คะแนน
+1,400 บาท

คะแนน
หรือ

หรือ

KPV1254
(สีขาว)

กําลังไฟ 1,500 วัตต ระบบตัดไปอัตโนมัติพรอมเสียงสัญญาณเตือน มีพัดลมกระจาย
ความรอนเลือกทําความรอนบน-ลางได

ความจุ 12 ลิตร สามารถปรับระดับไฟได 3 รูปแบบ ไฟบน ไฟลาง และไฟ
บน-ลาง ตั้งเวลาไดสูงสุด 60 นาที

เคร�องผสมและอบขนมปงอัตโนมัติ เมนูหลากหลายกวา 10 รายการ อบขนมปง
ได 2 ขนาด ใชงานงาย

เครื่องทําวาฟเฟล Newwave

เครื่องดักยุงและแมลง Duracraft

ไมถูพื้นและถังปนอเนกประสงค
Shimono รุน N11 (มูลคา 890 บาท)

รุน NW-WFW01 (มูลคา 690 บาท)

รุน Killer 2 (มูลคา 1,590 บาท)

รหัสสินคา

รหัสสินคา

รหัสสินคา

4,900

13,900

7,900

หรือ

หรือ

หรือ

KPV1255

KNP1040

คะแนน

KPV1258

คะแนน

KPV1255C
1,800 คะแนน
+300 บาท

คะแนน

KNP1040C
4,900 คะแนน
+850 บาท

KPV1258C
2,800 คะแนน
+500 บาท

ทําไดครั้งละ 2 แผน กําลังไฟ 700 วัตต ใหความรอนไดดี ใชงานงาย

พื้นที่ 150 ตรม. ลอยุงดวยหลอดไฟ UV Black light ไมอันตรายตอดวงตา อายุการใชงานหลอด
UV Black light นานถึง 3,000 ชั่วโมง ใชไดทั้งภายใน-นอกอาคารวัสดุพลาสติก Polypropylene
ทนตอความรอนนํ้าหนักเบา ตั้งพื้นหรือแขวนได มีหูหิ้ว สะดวกตอการเคล�อนยาย

ผาไมโครไฟเบอร ดูดซับนํา้ ไดดเี ยีย่ ม ดามเหล็กแข็งแรง มีตวั ล็อคตรงดาม ตัวถังปน
รีดนํ้าไดแหงสนิทยิ่งขึ้น เพียงปุมเดียวและล็อคแน�น ถอดเขาออกงาย

เครื่องดูดฝุน Philips รุน FC9350/01

เครื่องดูดฝุนไรถุงเก็บฝุน Philips

เครื่องดูดฝุน Deerma รุน DX300

(มูลคา 3,290 บาท)

รุน FC9351/01 (มูลคา 3,690 บาท)

(มูลคา 1,890 บาท)

รหัสสินคา

รหัสสินคา

รหัสสินคา

29,900

29,900

16,900

หรือ

หรือ

หรือ

KGW914

KGW918

คะแนน

KNP1031

คะแนน

KGW914C
10,470 คะแนน
+2,000 บาท

คะแนน

KGW918C
10,470 คะแนน
+2,000 บาท

KNP1031C
6,000 คะแนน
+1,050 บาท

พลังดูดสูงถึง 370 วัตต Power input 1,800 วัตต ถังเก็บฝุน 1.5 ลิตร ไสกรอง
HEPA อุปกรณเสริม หัวดูดขนาดเล็ก และแปรงจัดเก็บในทอดูด

พลังดูด PowerCyclone 5 พลังดูดสูง 370 วัตต Power input 1,900 วัตต
ขนาดกะทัดรัด และนํ้าหนักเบา ถังเก็บฝุน 1.5 ลิตร อุปกรณเสริม หัวดูดขนาด
เล็ก และแปรงจัดเก็บในทอดูด

กําลังไฟ 600 วัตต แรงดูด 15000 PA ความจุ 0.8 ลิตร ขนาดเล็กและบางเบา
เพ�อลดการใชแรงและการทําความสะอาดไดอยางสะดวกสบายมากยิง่ ขึน้ ออกแบบ
มอเตอรไวดานขางทอดูดฝุน

พัดลมตั้งพื้น 18 นิ้ว Ogawa รุน OA-18D

พัดลมอุตสาหกรรมตั้งโตะ 18 นิ้ว
House Worth รุน JT189 (มูลคา 1,290 บาท)

พัดลมสี่เหลี่ยม 12 นิ้ว Cocoru

(มูลคา 1,590 บาท)

รุน TST-JY06 (มูลคา 890 บาท)

รหัสสินคา

รหัสสินคา

รหัสสินคา

12,900

10,900

7,900

หรือ

หรือ

หรือ

KNP1028

KPV1267

KPV1249

คะแนน

คะแนน

คะแนน

KNP1028C
4,600 คะแนน
+820 บาท

KPV1267C
2,800 คะแนน
+460 บาท

KPV1249C
3,900 คะแนน
+650 บาท

กําลังไฟ 85 วัตต แรงลม 3 ระดับ ใบพัด 5 แฉก ทําใหเสียงเงียบ แตไดลมทีแ่ รง
ปรับระดับความสูงได ขาตั้งฐานกลม โครงสรางแข็งแรงทนทาน ประกอบงาย
รับประกันสินคา 1 ป / มอเตอร 2 ป

ปรับความเร็วลมได 3 ระดับ ใบพัด 3 แฉก ผลิตจากพลาสติกคุณภาพดี ขาตั้ง
เหล็กแข็งแรงทนทานพรอมจุกยางกันล�น

ปรับแรงลม 3 ระดับ ตั้งเวลาปด 60 นาที ตะแกรงหนาหมุนกระจายลมได ใชไดทั้ง
ตั้งพื้น และตั้งโตะ

เตารีดไอนํ้า Tefal รุน FV2845T0

เตารีดไอนํ้า Tefal รุน FV5875T1

หมอนหนุนยางพารา Jessica

(มูลคา 1,490 บาท)

(มูลคา 2,590 บาท)

(มูลคา 1,170 บาท)

รหัสสินคา

รหัสสินคา

รหัสสินคา

13,900

24,900

7,900

หรือ

หรือ

หรือ

KNP1029

KGW916

KPV1272

คะแนน

คะแนน

คะแนน

KNP1029C
8,800 คะแนน
+1,700 บาท

KGW916C
4,900 คะแนน
+900 บาท

KPV1272C
2,800 คะแนน
+460 บาท

แผนหนาเตารีดเคลือบ Durilium AirGlide รีด พลังไอนํ้าตอเน�อง 40 กรัม/นาที
พลังไอนํ้าพิเศษ 210 กรัม/นาที กําลังไฟ 2,600 วัตต

กําลังไฟ 2,800 วัตต หนาเตารีด Durilium Airglide,- พลังไอนํ้าตอเน�อง 50 กรัม/นาที, พลัง
ไอนํ้าพิเศษ 260 กรัม/นาที, ความจุแทงคนํ้า 270 มล., พลังไอนํ้าแนวตั้ง, ดักจับตะกรัน, ระบบ
ปองกันนํ้าหยด, ตัดไฟอัตโนมัติ

หมอนหนุนยางพารา Jessica ขนาด กวาง 34 ซม. ยาว 58 ซม. สูง 10 ซม.

เครื่องทํานํ้าอุน Sharp รุน WH-34

เครื่องฟอกอากาศ Sharp

เครื่องฆาเชื้อโรคในอากาศ Masterkool

(มูลคา 3,690 บาท)

รุน FU-A80TA-W (มูลคา 15,900 บาท)

รุน AS01 (มูลคา 4,590 บาท)

รหัสสินคา

รหัสสินคา

รหัสสินคา

29,900

99,900

39,900

หรือ

หรือ

หรือ

KNP1030

KGW915

คะแนน

KPV1275

คะแนน

KNP1030C
10,500 คะแนน
+1,900 บาท

คะแนน

KGW915C
34,965 คะแนน
+6,500 บาท

KPV1275C
14,000 คะแนน
+2,600 บาท

กําลังไฟ 3,500 วัตต ปลอดภัยดวยระบบนิรภัย ELB ตัดกระแสไฟ ภายใน 0.1
วินาที เม�อเกิดไฟรั่ว ผานมาตราฐาน IP25 ปองกันเศษวัสดุและนํ้าเขาเคร�อง
ควบคุมการทํางานดวย Flow Switch ตัดการทํางานเม�อไมมีนํ้าไหลเขาเคร�อง

ระบบพลาสมาคลัสเตอรแบบเขมขน ฆาเชื้อโรค เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไขหวัด
นก แผนกรองฝุน HEPA ดักจับฝุนละอองตาง ที่มีขนาดเล็ก 0.3 ไมครอน ไดถึง
99.97%

ระบบ Ozone ฆาเชื้อโรค, เชื้อรา, ไวรัส, แบคทีเรีย, กลิ่นไมพึงประสงค, ควัน,
สารเคมี, Covid-19 มากกวา 99.99% มั่นใจ ดวยกระบวนการฆาเชื้อโรค
ประสิทธิภาพสูง

L IFE STYLE

เครื่องวัดความดันโลหิตระบบดิจิทัล
Citizen รุน CH-456 (มูลคา 2,900 บาท)

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไมสัมผัส ระบบ
อินฟราเรด รุน HFS-1000 (มูลคา 2,500 บาท)

เครื่องจายนํ้ายา แบบกด VRH
ModernLife รุน AYT638B สีดํา

/ รุน AYT638W สีขาว
(มูลคา 800 บาท)

KPV1273
(สีดํา)

รหัสสินคา

คะแนน

คะแนน

หรือ

หรือ

KNP1047C
8,800 คะแนน
+1,560 บาท

ใสไดทั้งสบู เจล แอลกอฮอล นํ้ายาลางจาน จายนํ้ายาแบบกด แปนกดย�นออกใชงานงาย ที่บรรจุนํ้ายา
ถอดลางทําความสะอาดไดงาย มีอุปกรณพรอมติดตั้งทั้งแบบเจาะ และกาว 3M แบบติดผนัง

1. บันทึกคาการวัดไดสูงสุด 90 ครั้ง 2. แสดงคาเฉลี่ยจากการวัด 3 ครั้งสุดทาย 3. แถบสีแสดงระดับ
ความดันโลหิต 4 ระดับ 4. แสดงสัญลักษณการเตนหัวใจทีผ่ ดิ ปกติ บริษทั เอ็มมีเนนซ อินเตอรเนชัน่ แนล
จํากัด ของเลขที่ 5 ซ.ประชานุกูล 3 (รัชดาภิเษก 66) ถ.รัชดาภิเษก แขวงวงศสวาง เขตบางซ�อ
กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศัพท 0 2910 1255 www.eminence.co.th

เครื่องฟอกอากาศในรถยนต FLOW

ปรอทวัดไขทางปาก Omron

แถม ไสกรองอากาศ (มูลคา 1,590 บาท)

20,900

24,900

หรือ

KPV1274
(สีขาว)

KNP1046

KNP1047

KPV1273 (สีดํา)
KPV1274 (สีขาว)
5,900 คะแนน
KPV1273C (สีดํา)
KPV1274C (สีขาว)
2,100 คะแนน
+350 บาท

รหัสสินคา

รหัสสินคา

รุน MC-246 (มูลคา 290 บาท)

KNP1046C
7,400 คะแนน
+1,300 บาท

ใชวดั อุณหภูมริ า งกาย วัตถุ และอุณหภูมหิ อ ง มีหน�วยความจําในตัวเคร�อง 32 ครัง้ วัดหางจากสิง่ ทีต่ อ งการวัด 2-3 เซนติเมตร ใชไดทงั้
ระบบองศาเซลเซียส (°C) และองศาฟาเรนไฮต (°F) ปดเคร�องเองอัตโนมัตเิ ม�อไมไดใชงานเปนเวลา 1 นาที มีแสงไฟ LED 3 สี ชวย
บงบอกระดับอุณหภูมทิ ง้ั รางกาย วัตถุ และอุณหภูมหิ อ ง ขอควรระวัง ไมควรเก็บเคร�องไวทอี่ ณุ หภูมติ าํ่ กวา -20*C (-4*F) หรือสูงกวา 50*C
(1220F) หรือความชืน้ สัมพัทธสงู กวา 93% (293%RH) หากไมไดใชงานเทอรโมมีเตอรเปนเวลานาน ควรนําแบตเตอรีอ่ อกและเก็บไวใน
ทีท่ ปี่ ลอดภัย โดยแบตเตอรีท่ ใ่ี ชแลวควรเก็บแยกตางหาก การทําความสะอาดเซ็นเซอร ใหใชสาํ ลีชบุ แอลกอฮอลหรือเอทานอลพอหมาด
เช็ดบนพืน้ ผิวเซ็นเซอรดว ยความระมัดระวัง บริษทั เอ็มมีเนนซ อินเตอรเนชัน่ แนล จํากัด เลขที่ 5 ซ.ประชานุกลู 3 (รชั ดาภิเษก 66)
ถ.รชั ดาภิเษก แขวงวงศสวาง เขตบางซ�อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศัพท 0 2910 1255 www.eminence.co.th

ลูวิ่งไฟฟา 360º X1 (SH-5412)
Black (มูลคา 19,900 บาท)

รหัสสินคา

รหัสสินคา

รหัสสินคา

KGW924

KNP1054

KGW930

2,690

11,900

189,900

คะแนน

คะแนน

คะแนน

หรือ

หรือ

หรือ

KGW924C
950 คะแนน
+170 บาท

KNP1054C
4,200 คะแนน
+720 บาท

KGW930C
66,500 คะแนน
+12,100 บาท

ใชไฟ 12 โวลท จากที่จุดบุหรี่ในรถยนต พื้นที่ 8 ตรม., Hepa Flter, ชองUSB
ชารจไฟได, ขนาด 7.4x7.4x15.8 ชม. รับประกัน 1 ป แถมไสกรอง 1 ชิ้น

วัดผานทางปาก ทวารหนัก หรือใตวงแขน วัดคาไดทงั้ องศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต มีเสียง
เตือนเปนจังหวะ เม�อเคร�องทําการวัดอุณหภูมิเสร็จ ฆพ. 2236/2560 ผูนําเขา: บริษัท ออมรอน
เฮสธแคร (ประเทศไทย) จํากัด อาคารรสาทาวเวอร 2, ชั้น 22 ยูนิต 2202-1, 2203 เลขที่
555 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท 02-021-5555

มอเตอร 2.5 แรงมา ปรับความเร็วได 0.8–16 กม./ชม. ปรับความชันได
0-12% ขนาดพื้นที่วิ่ง 125x42 ซม. หนาจอ LCD ขนาด 5 นิ้วรับนํ้าหนักได
สูงสุด 110 กก.

เครื่องผสมอาหาร 4.3 ลิตร Hafele

เครื่องคั้นนํ้าสมอัตโนมัติ Hafele

เครื่องตมไขขนาดเล็ก Hafele

รุน ECOM-239 (มูลคา 4,290 บาท)

รุน ECOM-153 (มูลคา 2,990 บาท)

รุน ECOM-166 (มูลคา 1,390 บาท)

รหัสสินคา

รหัสสินคา

รหัสสินคา

21,900

11,900

6,900

KGW925

KGW926

KGW923

สินคาหมด

สินคาหมด

สินคาหมด

โถผสมอาหารวัสดุสแตนเลสสตีลขัดเงา ความจุ 4.3 ลิตร ปุมบิดปรับระดับได
6 ระดับ อุปกรณ: ตะขอตีแปงโดว, ตะกรอตีไข, ใบพายผสมแปง, ฝาครอบแกน
หมุน, ฝาครอบโถ

ตัวเคร�องพรอมตัวกรองวัสดุสแตนเลสสตีล พรอมทั้งอุปกรณเปด-ปด ปองกัน
นํ้าหยด มาพรอมอุปกรณสําหรับคั้นนํ้าสมหรือคั้นนํ้ามะนาว

ตมไขได 1-3 ฟองและสุกไดพรอมกัน สวิตชเปด/ปด พรอมไฟแสดงสถาณะ
การใชงาน ฟงกชันปดอัตโนมัติและเสียงสัญญาณเตือนเม�อไขตมสุก

กระเปาเก็บความเย็น Igloo
CLPS & CL SPT 36 (มูลคา 2,650 บาท)

กระติกนํ้าสุญญากาศ ZOJIRUSHI

ถังนํ้าแข็งพรอมที่คีบนํ้าแข็ง

คะแนน

คะแนน

หรือ

หรือ

KNP1053
(สีเทา)

รหัสสินคา

KNP1052 (สีแดง)
KNP1053 (สีเทา)
20,900 คะแนน

หรือ

KGW925C
4,165 คะแนน
+750 บาท

KGW926C
7,770 คะแนน
+1,450 บาท

KNP1052
(สีแดง)

คะแนน

รุน SE-KAE48 (มูลคา 1,100 บาท)
KNP1048 (สีนํ้าตาล)
KNP1049
(สีนํ้าเงิน)

รหัสสินคา

KNP1048 (สีนํ้าตาล)
KNP1049 (สีนํ้าเงิน)
10,900 คะแนน

KGW923C
2,450 คะแนน
+400 บาท

(มูลคา 1,200 บาท)

KNP1050 (สีขาว)

หรือ

หรือ

หรือ

KNP1048C (สีนํ้าตาล)
KNP1049C (สีนํ้าเงิน)
3,850 คะแนน
+650 บาท

KNP1052C (สีแดง)
KNP1053C (สีเทา)
7,400 คะแนน
+1,300 บาท

รหัสสินคา

KNP1050 (สีขาว)
KNP1051 (สีดํา)
11,900 คะแนน

KNP1051
(สีดํา)

KNP1050C (สีขาว)
KNP1051C (สีดํา)
4,200 คะแนน
+720 บาท

กระเปาเก็บความเย็นทรงเหลี่ยม จัดเก็บงายพรอมสายสะพายปรับได พับจัดเก็บ
ได ภายในบุอยางดีนํ้าไมรั่วซึม พกพาสะดวก ขนาดความจุ 36 กระปอง ขนาด
สินคา: 38.1 x 25.4 x 32.4 ซม.

กระติกนํ้าสุญญากาศเก็บความเย็นและความรอน ขนาด 0.48 ลิตร บริเวณ
ปากกวาง ทําความสะอาดไดงาย นํ้าหนักเบา พกพาสะดวกมีตะแกรงกรอง
ใบชา ดานลาง 2 ชั้น

กระติกเก็บนํ้าแข็ง สามารถเก็บไดประมาณ 1-3 ชั่วโมง มีฉนวนกันความรอน
2 ชั้น และมีชองสําหรับเก็บที่คีบนํ้าแข็ง

ชุดเครื่องครัว 6 ชิ้น Tefal รุน SO CHEF

Corelle Collection Snoopy 14 ชิ้น

บันไดอะลูมิเนียม 4 ขั้น Hafele

(มูลคา 1,790 บาท)

(มูลคา 3,590 บาท)

รุน ECOM-120 (มูลคา 2,385 บาท)

รหัสสินคา

รหัสสินคา

รหัสสินคา

16,900

27,900

14,900

หรือ

หรือ

หรือ

KNP1058

KGW929

KGW922

คะแนน

คะแนน

คะแนน

KNP1058C
9,800 คะแนน
+1,800 บาท

KGW929C
6,000 คะแนน
+1,100 บาท

KGW922C
5,220 คะแนน
+950 บาท

ใชไดกับเตาทุกประเภท ผิวเคลือบกันติด ไทเทเนียม ชั้นบน (Titanium) จุด
Thermo Signal ที่อุณหภูมิ 180 องศา กระทะรอนพรอมที่จะทําอาหาร

1 ชุด ประกอบดวย: จานเล็กกนลึก 12.5x2 2 ชิ้น จานกลางกนลึก 14.5x2.5 2 ชิ้น
ชามกลาง 13x4.5 2 ชิน้ ชามเล็ก 11x4.5 2 ชิน้ ถวยนํา้ จิม้ 7.5x2 2 ชิน้ แกวมัค
8x9 2 ชิ้น ที่วางตะเกียบ 2 ชิ้น (ขนาด cm.)

ขนาดตอการขยาย 148x76x44 ซม. ขนาดตอการพับ 156x50x5 ซม. ความหนา
ของอลูมิเนียม 1.2 มม. ขั้นที่ 4 สูงจากพื้น 103 ซม.

นาิกามัลติสปอรต Suunto 5
Graphite Copper (มูลคา 11,900 บาท)

กลองเครื่องประดับพรอมกระจก
Swarovski (มูลคา 1,490 บาท)

อุปกรณตกแตงหนวดเครา
Remington Beard Kit รุน MB-4046
(มูลคา 3,500 บาท)

รหัสสินคา

รหัสสินคา

รหัสสินคา

89,900

9,900

29,900

หรือ

หรือ

หรือ

KGW927

KGW928

คะแนน

KNP1044

คะแนน

KGW927C
31,500 คะแนน
+5,550 บาท

คะแนน

KGW928C
3,500 คะแนน
+650 บาท

KNP1044C
10,500 คะแนน
+2,000 บาท

ใชงานยาวนานตอเน�องสูงสุด 14 วัน โหมดออกกําลังกายตอเน�องใชได 20
ชม. / 40 ชม. แนะนําการออกกําลังกายอัตโนมัติ ลวงหนา 7 วัน รองรับชนิด
กีฬามากถึง 80 ชนิดกีฬา

ทําจากหนัง PU สีขาว รูปทรงสี่เหลี่ยมขนาด 13.5 x 13.5 x 6.5 ซม. มีประดับ
ดวยคริสตัล Swarovski ถาดกํามะหยี่ 2 ชั้น สีขาว

ใบมีดเคลือบไททาเนียม ใบมีดลับคมในตัว มีปอปอัพ ทริมเมอร เพ�อใชตัดแตง หวีรองตัดเครา หรือ
เสนผม และ หวีรองตัดเคราขนาดสั้น หวีรองตัดเคราแนบเนื้อ แบตเตอรี่ NiMH ใชไดนาน 90 นาที
ชารตไฟ 4 ชม. สามารถใชแบบไรสาย และ เสียบสายตรงได, ขณะชารจมีไฟแสดงสถานะ

ไดรเปาผม Nobby by Tescom
Negative Ion Hair (มูลคา 2,200 บาท)

กระเปาเดินทาง Caggioni รุน Python Z

เตนท พับได ขนาด 2-4 คน

ขนาด 20 นิ้ว (มูลคา 6,550 บาท)

(มูลคา 1,590 บาท)

รหัสสินคา

รหัสสินคา

รหัสสินคา

19,900

21,900

11,900

หรือ

หรือ

หรือ

KNP1057

KNP1045

KPV1276

คะแนน

คะแนน

คะแนน

KNP1057C
7,700 คะแนน
+1,300 บาท

KNP1045C
7,000 คะแนน
+1,300 บาท

KPV1276C
4,200 คะแนน
+750 บาท

ใชไดกับไฟทั่วโลก กําลังไฟ 1,500 วัตต พับได ปรับลมเย็นได มีเนกาทีฟไอออน
ปองกันไฟฟาสถิตย ชวยใหผมเงางาม

วัสดุ โพลีพร็อพไพลีน (PP) กระเปาเดินทางแบบโครง มีตัวลอค 3 ตําแหน�ง
รอบกระเปา 4 ลอ หมุนได 360 องศา รหัสลอค TSA คันชักคู อลูมิเนียม ปรับ
ความสูงได

วัสดุผา Oxford กันนํ้ากันแดดไดดี เพิ่มหลังคากันนํ้า ตะเข็บหนากันนํ้าไดดี
ตาขายความหนาแน�นสูง ปองกันยุงและระบายอากาศไดดี โครงสราง PMMA
วัสดุไฟเบอร

ถุงนอน แบบพกพา สําหรับเดินทาง

จักรยานแมบาน 24" DELTA

จักรยานไฟฟา 14 IN STL Leadacid
EM รุน Eco (มูลคา 15,990 บาท)

(มูลคา 990 บาท)

รหัสสินคา

รุน VINCENT (มูลคา 4,590 บาท)
KNP1055 (สีนํ้าเงิน)

KPV1277

7,900
คะแนน
หรือ

KNP1056
(สีแดง)

KPV1277C
2,800 คะแนน
+500 บาท

ขนาดกระทัดรัด นํ้าหนักเบา พกพาสะดวกวัสดุทนทาน ไมขาด ไมเป�อนงาย
อายุการใชงานยาวนาน
จักรยานพับได 20 นิ้ว รุน F1
(มูลคา 3,590 บาท)

รหัสสินคา

KNP1055 (สีนํ้าเงิน)
KNP1056 (สีแดง)
38,900 คะแนน
KNP1055C (สีนํ้าเงิน)
KNP1056C (สีแดง)
13,700 คะแนน
+2,350 บาท

เฟรม : HIGHTTENSTEEL โคงรูปทรง JAPAN STYLE เบรค : วี-เบรค มือเบรค : อลูมเิ นียม
อัลลอยด นํา้ หนักเบาไมเปนสนิม วงลอ : อลูมเิ นียมอัลลอยด 2 ชัน้ นํา้ หนักเบาไมเปนสนิม
ตะกรา : แข็งแรงพิเศษ ดีไซน : สีสัน สวยงาม (จัดสงไมประกอบเปนคัน)
จักรยานทรงตัว CHICCO RED BULLET
รหัสสินคา

34,900

19,900

หรือ

หรือ

KPV1280C
12,500คะแนน
+2,250 บาท

KPV1278 (สีแดง)
KPV1279 (สีเขียว)
149,900 คะแนน
หรือ

KPV1278C (สีแดง)
KPV1279C (สีเขียว)
53,000 คะแนน
+9,100 บาท

KPV1279
(สีเขียว)

กําลังมอเตอรไฟฟา 350 วัตต ชนิดแบตเตอรี่ : แบบตะกั่วกรด (Lead Acid)
ชารจ 6-8 ชม. ความเร็วสูงสุด : 25 กม./ชม. ระยะทางสูงสุด : 35-40 กม.
(ขึ้นอยูกับการขับขี่)

KIDS

รหัสสินคา

คะแนน

KPV1278
(สีแดง)

หรือ

(มูลคา 2,495 บาท)
KPV1280

รหัสสินคา

จักรยานเด็ก ขนาด 12 นิ้ว รุน 12A/12B
(มูลคา 3,590 บาท)

KPV1281
(สีชมพู )

KGW919
คะแนน

KGW919C
7,000 คะแนน
+1,300 บาท

รหัสสินคา

KPV1281 (สีชมพู)
KPV1282 (สีเขียว)
29,900 คะแนน
หรือ

KPV1282
(สีเขียว)

KPV1281C (สีชมพู)
KPV1282C (สีเขียว)
10,500 คะแนน
+1,750 บาท

โครงสรางโครง/บอดี้/เฟรม ตัวถังทําจาก Steel แข็งแรงทนทาน วงลอ Alloy
ขนาด 20 นิ้ว เกียร 1 Speed มีอานนั่ง ซอนทาย สําหรับ 2 คน

เบาะนั่งปรับความสูงไดตั้งแต 13-15 นิ้ว นํ้าหนักเม�อประกอบ 1.75 กก. เฟรม
อลูมิเนียมขนาด 16 นิ้ว ลอขนาด 11 นิ้ว เหมาะสําหรับเด็ก 2-5 ขวบ

เฟรม Hi-tensile กามเบรค PVC แบบนิ่ม สําหรับเด็ก ขาจาน ขาจานเลื้อย
ตะกรา พลาสติก สีสันน�ารัก ลอ สีสันตามตะกรา

ตัวตอ LEGO รุน 60301-TBD CITY

คียบอรด Logitech MK470
Slim Combo (มูลคา 1,960 บาท)

หูฟงเกมมิ่ง Logitech

WILDLIFE 2 2021 (มูลคา 1,695 บาท)

รุน G335 Wired (มูลคา 2,290 บาท)

รหัสสินคา

รหัสสินคา

รหัสสินคา

15,900

15,900

19,900

หรือ

หรือ

หรือ

KNP1059
คะแนน

KNP1059C
5,600 คะแนน
+1,050 บาท

สําหรับอายุ 4+ ฝกสมาธิ เสริมทักษะ ความคิดสรางสรรค จินตนาการอยาง
ไรขีดจํากัด

KGW920
คะแนน

KGW920C
5,565 คะแนน
+1,050 บาท

ตัวรับสัญญาณ USB แบบ Plug & Play การเช�อมตอไรสาย 2.4 GHz ใน
ระยะ 10 เมตร Support OS Windows 10 up, Windows 8, Windows 7,
Surface

KGW921
คะแนน

KGW921C
7,000 คะแนน
+1,300 บาท

ใชงานงายแบบ Plug & Play ไดรเวอรเสียงขนาด 40 มม. รองรับชวงความถี่
20Hz - 20KHz ปรับระดับเสียงไดที่ตัวหูฟง

รายละเอียดเพิ่มเติม

