มาอัพเดท package สินค้ากันดีกว่า

สวัสดีผอู้ ่านทุกท่านครับ ในฉบับนี้ผมขอมาอัพเดท package สินค้ากันสักหน่ อย ลูกค้าหลายๆ
ท่านสงสัยและสับสน ถามผมอยูเ่ ป็ นประจําว่าอันไหน package เก่า อันไหน package ใหม่ มันแตกต่าง
กันยังไง แม้แต่คนขายเองก็ยงั หลงๆ ลืมๆ บ้างเหมือนกัน ผมขออธิบายจาก package ทีผ่ มเคยเห็น
จริงๆ นะครับ เรามาดูกนั ดีกว่าว่ามีอะไรทีเ่ ปลีย่ นแปลงบ้าง
1. ปัตตาเลี่ยน Andis
กล่องปตั ตาเลีย่ น Andis นี่มหี ลายรุน่ มาก ผมขอแบ่งตามประเภทของแรงดันไฟฟ้าทีใ่ ช้งานนะ
ครับ ซึง่ จะมี 2 ประเภทด้วยกันคือ ใช้แรงดันไฟฟ้า 110V กับ 230V
ในส่วนของ package เก่า ไม่ว่าจะเป็ นปตั ตาเลีย่ นทีใ่ ช้แรงดันไฟฟ้า 110V หรือ 230V ตัว
กล่องปตั ตาเลีย่ นจะใช้เหมือนกัน เพียงแต่กล่องปตั ตาเลีย่ นทีใ่ ช้แรงดันไฟฟ้า 230V จะมีสติกเกอร์แปะที่
ก้นกล่องเพื่อบอกรหัสสินค้าว่าปตั ตาเลี่ยนตัวนี้ใช้แรงดันไฟฟ้า 230V (ผมเคยอธิบายในฉบับที่ 178)
ส่วนกล่องใส่ปตั ตาเลีย่ นสีฟ้าจะเปลีย่ นบ่อยมาก ตัง้ แต่ทผ่ี มเริม่ ขายจนถึงปจั จุบนั ก็เปลีย่ นไปหลายแบบ
แล้ว

ปัตตาเลี่ยน Andis (Package เก่า)
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ส่วนกล่องใส่ปตั ตาเลี่ยนใหม่นนั ้ จะดูดขี น้ึ น่ าใช้มากขึน้ กล่องใหม่จะถูกผลิตเพื่อฉลองครบรอบ
90 ปี ของบริษทั Andis เมือ่ ปีทผ่ี า่ นมา แต่ทน่ี ่าแปลกใจก็คอื ทาง Andis มีการออกแบบกล่องใหม่เพือ่ ใช้
หรือ 230V ซึ่งในส่วนของปตั ตาเลี่ยนที่ใช้
แบ่งแยกระหว่างปตั ตาเลี่ยนที่ใช้แรงดันไฟฟ้า 110V
แรงดันไฟฟ้า 110V จะมีสองสีท่เี พิม่ เข้ามาคือ สีชมพูกบั สีม่วง ส่วนของปตั ตาเลี่ยนที่ใช้แรงดันไฟฟ้า
230V ผมเคยเห็นแค่เพียง 4 สีเท่านัน้ คือ ดํา แดง นํ้าเงิน เทา

ปัตตาเลี่ยน Andis ที่ใช้แรงดันไฟฟ้ า 110V (Package ใหม่)

ปัตตาเลี่ยน Andis ที่ใช้แรงดันไฟฟ้ า 230V (Package ใหม่)
2. ใบมีดปัตตาเลี่ยน Andis
ใบมีดปตั ตาเลีย่ น Andis ก็ได้มกี ารปรับเปลีย่ นหลายอย่างโดยเฉพาะเบอร์ 10 ซึง่ ถูกผลิตเพื่อ
ฉลองครบรอบ 90 ปี ของบริษทั Andis เมื่อปี ท่ผี ่านมาอีกเช่นกัน ซึ่งบางล๊อตจะมีการเปลี่ยนทัง้
package และเปลีย่ นการสกรีนเบอร์ลงใบมีด บางล๊อตเปลีย่ นแต่ package อย่างเดียว แต่ทงั ้ หมดทีผ่ ม
นํามาโชว์เป็ นของแท้หมดนะครับ ส่วนใบมีดเบอร์อ่นื ๆ ยังใช้ package เดิมครับ
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ใบมีด Andis (Package เก่า)

ใบมีด Andis (Package ใหม่)

3. ใบมีดปัตตาเลี่ยน Oster
ใบมีดปตั ตาเลีย่ น Oster ก็ได้มกี ารปรับเปลีย่ น package ใหม่หมด ใช้สเี ขียวทีด่ ูสดใสมากขึน้
แต่คุณภาพยังเหมือนเดิม น่าจะเปลีย่ นมาได้สกั พักนึงแล้วครับ น่าจะประมาณปี นึงได้

ใบมีด Oster (Package เก่า)

ใบมีด Oster (Package ใหม่)

4. กรรไกร Witte - Roseline
กรรไกร Witte – Roseline ได้มกี ารปรับเปลีย่ นใบรับประกันทีอ่ ยูด่ า้ นในของกล่องเก็บกรรไกร
โดยทีจ่ ะเพิม่ ตัวหนังสือทีบ่ อกว่าเป็ นของแท้ 100% ผลิตจากเมือง Solingen ประเทศเยอรมัน ไม่ใช่ของ
จีน เกาหลี ไต้หวัน และปากีสถาน ซึง่ ใบรับประกันนี้กเ็ ปลีย่ นมาได้สกั ปี นึงแล้วครับ ตัง้ แต่ผมเดินทางไป
งาน Interzoo 2012 เมือ่ ปี ทผ่ี า่ นมา ผมได้ถามกับเจ้าของบริษทั Witte ว่าทําไมถึงเปลีย่ นใบรับประกัน ก็
อย่างทีร่ ๆู้ กันนะครับ ว่าประเทศทีเ่ ค้าได้กล่าวมานัน้ ผลิตสินค้าเลียนแบบกรรไกรของเค้าเยอะมาก
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กรรไกร Witte – Roseline ด้านซ้าย (package เก่า) ด้านขวา (package ใหม่)
สรุปเพื่อให้เข้าใจง่ายๆ ก็คอื package สินค้าของแต่ละบริษทั ทีเ่ ปลี่ยน ก็เปลีย่ นไปตามวาระ
ตามกาลเวลา ตามสถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ในขณะนัน้ แต่ในอีกมุมมองนึง package เหล่านี้มนั สามารถบอก
เราได้ว่ามันถูกผลิตมาตัง้ แต่เมื่อไหร่ มันเป็ นของเก่าเก็บหรือเปล่า หรือเป็ นของเก่าทีเ่ อามาหลอกขาย
สุดท้ายนี้ผมหวังว่าข้อมูลอัพเดท package สินค้าเหล่านี้จะเป็ นแนวทางช่วยท่านตัดสินใจซือ้ อุปกรณ์ตดั
ขนสุนขั ได้บา้ งนะครับ พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ
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