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Code: 20262
Point: 3,009,000

Code: 20263
Point: 2,878,000

เครือ่ งเป่ ำผม Supersonic™
Dyson รนุ่ Iron/Fuchsia สีชมพู
•
•

•
•

ดิจิตอลมอเตอร์ร่นุ V9
ความเร็ว 110,000 รอบต่อ
นาที
ระบบควบคุมความร้อนอัจฉริยะ
วัดอุณหภูมไิ ด้ 20 ครั้งต่อวินาที
ป้องกันไม่ให้ลมร้อนจัด ทา
ลายเส้นผม
ระบบไอออนประจุลบ ช่วยลด
ไฟฟ้าสถิตในเส้นผม
ปรับระดับความร้อนในการเป่ า
ได้ 4 ระดับ 100oC, 80oC,
60oC และ 28oC (เป่ าเย็น)

กล้อง GOPRO HERO 8
BLACK รนุ่ TBA-008
•
•

•

กล้องความละเอียด 12 ล้าน
พิกเซล
มีการอัปเกรดระบบกันสัน่ ไหวเป็ น
HyperSmooth 2.0 ที่สามารถใช้
งานได้กบั ทุกความละเอียดและ
เฟรมเรท รวมไปถึง Boost mode
ทาให้เราได้ความนิง่ ยิ่งขึน้ กว่าเดิม
สามารถถ่ายความละเอียดวิดโี อได้
สูงสุด 4K 60fps, 1080p 240fps
หรือ 8x Slo-Mo

Code: 20264
Point: 1,560,000
นำฬิกำ Smart warch Fitbit
Versa2 รนุ่ FB507BKBK-FRCJK
•
•
•
•
•
•
•

ติดตามจานวนก้าว เวลาที่ขยับ
ตัว และ การนอนหลับ
เตือนให้ขยับตัว วัดค่าแคลอรี่ที่
เผาผลาญไปตลอดวัน
แจ้งเตือนการโทร
การติดตามอัตราการเต้นของ
หัวใจ 24/7
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ 5 วัน
ตลอดเวลา
หน้าจอแบบ Amoled
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Code: 20265
Point: 750,000
ห ูฟังบล ูทูธ Plantronics
BackBeat fit 2100 Black
•
•
•
•

ผิวเคลือบแบบสะท้อนแสงบนตัว
หูฟังให้การมองเห็นได้อย่างชัดเจน
และฟี เจอร์ Always Aware™
ที่ชว่ ยให้คณ
ุ ได้ยินเสียงแวดล้อม
รอบตัว เพิม่ ความปลอดภัยในการ
ออกกาลังกายมากยิ่งขึน้
ใช้งานได้นานต่อเนือ่ งถึง 7 ชัว่ โมง
ต่อการชาร์จครัง้ เดียว
หูฟังทาจากวัสดุที่มคี วามแข็งแรง
ทนทาน, กันนา้ และกันเหงือ่ ได้ใน
ระดับ IP57

Code: 20267
Point: 3,200,000
กล้องติดรถยนต์ Dtech
รนุ่ TCM048

Code: 20266
Point: 292,000
กระติก Thermos 1.8 ลิตร
3 ชัน้ รนุ่ TIFILO-1800 SBK
•
•
•

กระติกอาหาร ขนาด 1.8 ลิตร
จานวน 3 ชัน้ พร้อมช้อน
เก็บความร้อน

•
•
•
•
•
•
•
•

ประเภท: รถ DVR กล้อง Full HD
เลนส์กล้อง TFT: เลนส์มมุ กว้าง
120-170
ความละเอียดสูงสุด: 1080p
ความละเอียดภาพถ่าย: สูงสุด 12M
รองรับไมโครโฟน รองรับกล้องหลัง
รองรับการ์ดหน่วยความจา
ขนาดกล้องหลัง: 1.8 * 1.8 * 2.7
ซม. / 0.7 * 0.7 * 1.1
นา้ หนักสุทธิ: 0.5kg / 17.6oz
รับประกันสินค้า 1 ปี เต็ม
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Code: 20268
Point: 1,560,000
เครือ่ งฟอกอำกำศ ขนำด 23
ตร.ม Sharp รนุ่ FP-JM30B-B
•

•
•
•

ประสิทธิภาพของพลาสม่าคลัส
เตอร์ และประสิทธิภาพการกรอง –
ในอากาศ เชือ้ ไวรัส เชือ้ รา กลิน่
บุหรี่ กลิน่ แอมโมเนีย เห็บไร และ
กลิน่ ไม่พงึ ประสงค์ที่เกาะแน่นการ
สลายกลิน่ ที่ตดิ แน่น กลิน่ บุหรี่ และ
กลิน่ ตัว
การทางานของพัดลม: สูงสุด /
ปานกลาง / โหมดนอนหลับ (เบา)
แรงดันไฟฟ้า / ความถี่กระแสไฟฟ้า
(โวลต์/เฮิรตซ์): 220/50
อายุการใช้งาน – แผ่นกรองฝุ่ น
สูงสุด 2 ปี

Code: 20270
Point: 440,000
Code: 20269
Point: 300,000
เบำะรองนัง่ เพื่อส ุขภำพ รนุ่ HT-001
+ เบำะรองหลังเพื่อส ุขภำพทรงสูง
BEWELL รนุ่ H-06
• ขนาด : กว้าง 36 x สูง 40 x ลึก
8.5 (เซนติเมตร)
• ตัวเบาะทาจากเมมโมรี่โฟม
(Memory Foam) ไม่ยบุ คืนตัว
100% ออกแบบมาเพื่อคลายแรง
กดทับจากการนัง่ เป็ นเวลานาน
• ตัวผ้า Soft Plush นุม่ สบาย ไม่เก็บ
ฝุ่ น

Hatari พัดลมทำวเวอร์
รนุ่ TW-Classic white
•
•
•
•

•
•
•

ปรับแรงลมได้ 5 ระดับ
ปรับรัศมีสา่ ยได้ 3 ระดับ 60 องศา,
120 องศาและ180องศา
ตัง้ เวลา เปิ ด - ปิ ด นานสูงสุด 9 ชม.
ไฟส่องสว่าง เพิ่ม-ลดและเปลีย่ นสีไฟ
ได้ 4 สี ขาว,ฟ้า,ชมพู,เขียว
ปลอดภัยด้วยระบบตัดไฟอัตโนมัติ
เทอร์มอล ฟิ วส์
มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง ด้วยระบบ
รองลืน่ บอล แบริ่ง
มาตรฐานความปลอดภัย มอก.
934-2558
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Code: 20272
Point: 250,000

Code: 20271
Point: 350,000
กำต้มน้ำไฟฟ้ำ 1 ลิตร
Tefal รนุ่ KO2618
•
•
•
•
•
•
•
•

กาลังไฟ 1800 – 2150 วัตต์
ความจุ 1 ลิตร
กาต้มนา้ ไฟฟ้าประกอบด้วยวัสดุ 2
ชัน้
สะดวกและปลอดภัย ตัดไฟอัตโนมัติ
เมือ่ นา้ เดือด
ฝาเปิ ดใช้งานง่าย ด้วยปุ่ มเปิ ด
ด้านบนฝา
แผงทาความร้อนปิ ดด้วยสแตน
เลสสตีล ทาความสะอาดง่าย
มาพร้อมแผ่นกรองชา
กาต้มนา้ หมุนบนฐานได้รอบทิศทาง
ใช้งานสะดวก

Code: 20273
Point: 264,000
เตำอบไฟฟ้ำอเนกประสงค์
9 ลิตร Imarflex IF-831

หม้อต้มอเนกประสงค์
House worth รนุ่ HW-EP01
•

•

•
•
•
•
•

หม้ออเนกประสงค์ขนาด 1.8 ลิตร
ฝาหม้อผลิตจากแก้วคุณภาพดี
หนา สามารถมองเห็นอาหารขณะ
ปรุง
หม้อในผลิตจากสแตนเลส 304
แข็งแรงทนทาน
ระบบตัดไฟอัตโนมัตเิ มือ่ ความร้อน
สูงเกินไป
หูจบั สามารถพับเก็บได้
สามารถประกอบอาหารได้
หลากหลาย อุ่น, ต้ม, นึง่
กาลังไฟฟ้า 600 วัตต์
นา้ หนักสินค้า 1.5 กิโลกรัม

•
•

•

เตาอบอเนกประสงค์ขนาดความจุ 9
ลิตร
ปุ่ มควบคุมความร้อนที่สามารถปรับ
ระดับความร้อนได้ 3 รูปแบบมี
HEATERให้ความร้อน 2 ด้าน
(ด้านบนด้านล่าง)ทาให้อาหารสุก
ทัว่ ถึง
มีถาดด้านบนตัวเครื่องสามารถ ปิ้ ง
ย่าง อาหารได้ มีถาดรองเศษอาหาร
ทาความสะอาดง่าย แรงดันไฟฟ้า
220 V. 50 HZ.กาลังไฟฟ้า 800 W.
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Code: 20274
Point: 390,000
เตำป้ ิ งย่ำงอเนกประสงค์
Imarflex EG-648
•

•

•

เตาปิ้ งย่างอเนกประสงค์ลายหิน
อ่อน แยกฟั งก์ชนั ่ ย่างและต้ม
เคลือบเทปล่อนพร้อมหม้อเคลือบ
เทปล่อนพร้อมฝาแก้ว 1ชุด
สามารถปรับอุณหภูมไิ ด้ตามความ
ต้องการ ทาให้อาหารไม่ตดิ หน้า
เตาขนาดใหญ่ มีถาดเก็บนา้ มันจาก
การปิ้ งย่าง
แรงดันไฟฟ้า 220V.50Hz.
กาลังไฟฟ้า 2500 W.

Code: 20275
Point: 2,990,000
ทีวี Andriod UHD LED 50 นิ้ว
Sharp รนุ่ 4T-C50BK1X
•
•

•
•
•
•

•

ความละเอียดระดับฟลูเอชดี
(1,920 x 1,080 พิกเซล)
X2 Master Engine เทคโนโลยีชว่ ย
ลดนอยส์รบกวนยกระดับภาพเป็ น
ระดับ Full HD ทาให้ภาพมีมติ ิ และ
คมชัดมากขึน้
ช่องต่อ USB เพื่อรับชมไฟล์
ภาพยนตร์, เพลง และภาพ
ระบบเสียง Original Surround
กาลังเสียง 10 วัตต์ + 10 วัตต์
ช่องต่อ HDMI เพื่อการเชือ่ มต่อ
อุปกรณ์ภาพและเสียง
มีตวั รับสัญญาณ Digital ในตัว

Code: 20276
Point: 490,000
ไมโครเวฟ (20 ลิตร) Sharp
รนุ่ R-2201F-K
•
•
•
•
•
•
•

ความจุ(ลิตร): 20
ระบบ: สัมผัส
ละลายนา้ แช่แข็งอัตโนมัต:ิ ได้
ตัง้ ความร้อนได้(ระดับ): 11
ตัง้ เวลาทาอาหารได้(นาที): 99.50
ปรุงอาหารได้ทงั้ หุง ต้ม ตุน๋ อบ และ
นึง่ ระดับความร้อน 11 ระดับ พร้อม
โปรแกรมอัตโนมัติ 6 โปรแกรม
โปรแกรมป้องกันเด็กใช้เครื่อง
(CHILD LOCK)
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Code: 20279
Point: 556,000

Code: 20277
Point: 318,000
เตำรีดไอน้ำ Tefal
รนุ่ FV1848T0 สีน้ำเงิน
•
•
•
•
•
•

เตารีดไอนา้ หน้าเตารีดเคลือบ
เซรามิคขนาดใหญ่พิเศษ รีดเรียบ
ลืน่ ไม่สะดุด
พลังไอนา้ สมา่ เสมอในปริมาณที่
พอเหมาะ ขจัดรอยยับทีร่ ีดยาก
มาพร้อมกับปุ่ มปล่อยไอนา้ และฉีด
นา้ ที่ใช้งานได้อย่างถนัดมือ
ด้วยระบบป้องกันนา้ หยด จึงช่วย
ป้องกันนา้ หยดเปื้ อนลงบนผ้า
สะดวกด้วยระบบป้องกันการเกิด
ตะกรัน เพื่อไอนา้ แรงยาวนาน
ช่องบรรจุนา้ ที่มขี นาดใหญ่ เติมนา้
ง่าย ช่วยให้มองเห็นระดับนา้

Code: 20278
Point: 536,000
หม้อห ุงข้ำวคอมพิวเตอร์
Philips รนุ่ HD4533/35
•
•

•

ระบบความร้อน เทคโนโลยี Smart
3D/ให้ความร้อนหมุนเวียนอย่าง
มีประสิทธิภาพ ทัว่ ถึง สมา่ เสมอ
หม้อชัน้ ในหนาพิเศษ 3 มม.
เคลือบสารกันติด ให้ขา้ วและ
ธัญพืชรสชาติดี อร่อย สุกทัว่ ถึง
ทุกเม็ด/เคลือบ5ชัน้ เพื่อนความ
ทนทานและป้องกันรอยขีด
มี 10 เมนู เพื่อการหุงข้าวและ
ทาอาหารที่งา่ ยดาย/ฝาในถอด
ล้างทาความสะอาดได้งา่ ย/
หน้าจอระบบดิจิตอลขนาดใหญ่

เครือ่ งฉีดน้ำ Black&Decker
รนุ่ PW1400S-B1
•

•
•

มอเตอร์ สามารถดูดนา้ ได้ / ความ
ดันสูงสุด: 110 บาร์ อัตราการไหล
สูงสุด 390 Ltrs / 1 Hour การใช้
พลังงาน: 1400 W
ประเภทมอเตอร์: Universal ความถี:่
220-240 V / 50-60 Hz นา้ หนัก:
6.7 กิโลกรัม
อุปกรณ์เสริม: - ท่อแรงดันสูง (5
เมตร) - สายไฟฟ้า (5 เมตร) สามารถปรับหมุนได้ - เชือ่ มต่ออย่าง
รวดเร็วและเชือ่ มต่อฟรี - สวิตช์โรตา
รี่ - โลหะพุม่
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Code: 20280
Point: 380,000
เครือ่ งด ูดฝุ่นไร้สำย 10.8V
BLACK&DECKER
BHHV315J-B1
•

•

•

ไฟแสดงผลแบตเตอรี่ / ปรับระดับ
ความแรงได้ 2 ระดับ/แบตเตอรี่
10.8V Lithium-ion battery
technology
ดูดฝุ่ นในโซนที่ยากจะเข้าถึงเช่น ใต้
เตียง หรือบนตู/้ กล่องเก็บฝุ่ น
รูปแบบใหม่ถอดออกทาความ
สะอาดได้งา่ ย/นา้ หนักเบา ขนาด
กะทัดรัด พกพาสะดวก
รับประกันสินค้าถึง 1 ปี โดย
BLACK&DECKER

Code: 20281
Point: 152,000
แท่นชำร์จ wireless Hoco
รนุ่ S9 white
•
•
•
•
•
•

Capacity: 5000mAh;Rated
capacity: 3200mAh
Input: Type-C: 5V/2A MAX
Output: USB: DC5V/2A MAX
Size: 119*51*24mm Weight:
233g
With Type-C charging
cable,L=1.2m
Night light & wireless charging
function; can use as mobile phone
holder

