เพิ่มตังค์อีกหน่ อย สบายใจไปอีกนาน !!!

สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่านครับ ในช่วงทีผ่ ่านมาทางร้านของเราได้มกี ลุ่มลูกค้าตัดขนสุนัขทีต่ ดั ขน
เองทีบ่ า้ น (Home Users) เพิม่ มากขึน้ ซึง่ แต่ละคนก็จะถามคาถามเดียวกันว่า “จะซือ้ ปตั ตาเลีย่ นรุ่นไหน
ดี จะเอาไปตัดน้องหมาเองที่บ้าน” ซึ่งผมและคุณอิสรียก์ ็จะอธิบายและแนะนาเหมือนเดิมในทุกๆ ครัง้
ผมจึงคิดว่าเราน่ าจะเอาเนื้อเรื่องตรงนี้มาแบ่งปนั ท่านอื่นๆ บ้างนะ เผื่อจะได้อ่านไว้เป็ นความรู้เล็กๆ
น้อยๆ สาหรับการเลือกซือ้ ปตั ตาเลีย่ น
ผมได้เคยเขียนอธิบายไว้เบือ้ งต้นเกีย่ วกับการเลือกซือ้ ปตั ตาเลีย่ นสาหรับท่านทีอ่ ยากตัดขนสุนัข
เองทีบ่ า้ นในนิตยสารโลกสัตว์เลีย้ ง ฉบับที่ 193 แต่เนื้อหาในฉบับนัน้ จะอธิบายการเลือกซือ้ ปตั ตาเลีย่ น
สาหรับตัดขนสุนัขเองทีบ่ า้ น 1-2 ตัว แต่ถ้าทีบ่ ้านมีน้องหมาเยอะกว่านัน้ ละ จะซื้อปตั ตาเลีย่ นตัวไหนดี
ลองมาตามอ่านดูทลี ะคาถามนะครับ
1. ทาไมถึงเลือกตัดสิ นใจตัดขนน้ องหมาเอง ?
ทีบ่ า้ นมีน้องหมาหลายตัว พาไปตัดขนแต่ละครัง้ หมดไปหลายพันบาท ไปบ่อยๆ ก็ไม่ไหว
นะพี่ (สงสัยร้านตัดขนสุนขั บางร้าน ยังไม่มโี ปรโมชันตั
่ ดขนสุนขั ทัง้ บ้าน ราคาพิเศษ)
2. ที่บ้านน้ องหมามีน้องหมากี่ตวั ?
จานวนน้องหมาส่วนใหญ่ทล่ี กู ค้าตอบคือ เกือบสิบตัวทุกบ้าน
3. เคยซื้อปัตตาเลี่ยนมาตัดเองรึยงั ?
ถ้ากลุ่มทีเ่ คยซือ้ ปตั ตาเลีย่ นมาตัดเองแล้ว เค้าจะเล่าให้ฟงั ตามนี้ครับ
 เคยซื้อมาแล้วพี่ อันละ 900 บาท ตัวครัง้ เดียวทิง้ เลย ครัง้ ต่อไปตัดไม่เข้า (อันนี้ผมไม่
แปลกใจ เพราะเป็นเรือ่ งปกติของสินค้าเลียนแบบทีม่ าจากจีน)
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 เคยซื้อมาแล้วพี่ สามพันกว่าบาท มันมาเป็ นกล่อง มีหวีรองให้ดว้ ย ตัดไปได้สกั พักตัด
หมดบ้านได้รอบเดียว ใบมีดก็ท่อื แล้ว ตัดไม่เข้า ตอนไปซื้อคนขายเค้าก็บอกว่าใบมีดสามารถลับคมได้
ด้วย แต่พอไปถามร้านลับคม ทุกร้า นก็บอกว่าใบมีดแบบนี้ลบั คมไม่ได้ พอกลับไปถามคนขาย เค้าก็ไม่
สนใจทาเป็นไม่รไู้ ม่ช้ี เค้าก็ยงั ยืนยันว่าลับคมได้ แต่เค้าไม่มเี ครือ่ งจะลับคมให้
แต่ถ้าในกรณีทล่ี ูกค้ายังไม่เคยลองตัดขนเอง ผมจะแนะนาให้ไปซือ้ ปตั ตาเลีย่ นตัวถูกๆ มา
ลองตัดเองก่อน เพื่อพิสูจน์ว่าตัวเองสามารถตัดขนน้องหมาได้ แล้วก็มลี ูกค้าอีกหลายท่านเหมือนกันที่
ยืนกรานว่าขอซือ้ ปตั ตาเลีย่ นดีๆ เลยไม่อยากซือ้ ของถูก เดีย๋ วมันก็ใช้งานได้ไม่นานอีก ไม่อยากเสียตังค์
หลายรอบ ขอแบบทีเดียวจบ
บทสรุปของลูกค้ากลุ่มนี้ ผมกับคุณอิสรียจ์ ะแนะนาปตั ตาเลีย่ นรุ่น Wahl KM2 (2 speed) แล้ว
มันมีดยี งั ไงบ้างละ มาตามดูกนั ครับ

Wahl KM2 (2 Speed) จะมีลกั ษณะทีเ่ ด่นๆ ดังนี้
 มอเตอร์ให้กาลังขับ 3,000 - 3,400 SPM
 มอเตอร์เป็ นแบบฟนั เฟือง Gear Driven Rotary ทีใ่ ห้กาลังขับทีม่ พี ลัง สามารถรองรับกับงาน
ตัดขนสุนขั หนักๆ ได้ดี ตัดสังกะตังได้ดมี ากๆ
 มีปมุ่ ปรับความเร็วแบบ 2 จังหวะ (2 speed)
 สามารถใช้งานได้กบั ใบมีด A5 หลายยีห่ ้อ เช่น Wahl, Andis, Oster (ลับคมได้แน่ นอน
100%)
 น้าหนักเบาแค่ 372 กรัม
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สายไฟยาวถึง 4.5 เมตร
ใช้ไฟ 220V เสียบปลักไฟ
๊ ใช้งานได้ทนั ที
ใช้งานควบคู่กบั หวีรองปตั ตาเลีย่ นได้
มาพร้อมกับใบมีด Wahl Ultimate Competition #10, น้ ามันหล่อลื่น และแปรงทาความ

สะอาด
 รับประกัน 1 ปี
สรุปจุดเด่นของรุ่นนี้ก็คอื ใบมีดลับคมได้, ใช้งานควบคู่กบั หวีรองปตั ตาเลี่ยนได้, ใช้ไฟ 220V
เสียบปลักไฟ
๊ ใช้งานได้ทนั ที และทีส่ าคัญปตั ตาเลีย่ นรุ่นนี้ตดั สังกะตังได้ดมี าก ให้กาลังขับได้ดกี ว่ารุ่นอื่น
เพราะมอเตอร์เป็ นแบบฟนั เฟือง
ลูกค้าหลายท่านทีเ่ ปิดร้านตัดขนสุนขั ก็ได้ซอ้ื รุน่ นี้ไปใช้ดว้ ยเหมือนกัน บางร้านก็ซอ้ื ไปเป็ นเครื่อง
สารองเพราะราคาค่าตัวไม่แพงอยู่ท่ี 6,000 บาท เห็นไหมครับ เพิม่ ตังค์อกี นิดเดียวเอง ก็ได้ของแบบมือ
อาชีพเค้าใช้กนั แล้ว ดีกว่าไปซือ้ เครื่องถูกๆ แล้วใช้งานได้ไม่นาน ส่วนเรื่องอะไหล่ไม่ต้องห่วง ผมสังซื
่ อ้
กับบริษทั Wahl โดยตรง อะไหล่มคี รบทุกชิน้ ครับ
ฝากประชาสัมพันธ์อกี เรื่องนึงครับ เนื่องจากช่วงที่ผ่านมามีลูกค้าหลายท่านสอบถามคุณอิสรีย์
อยู่เป็ นประจาว่าทีร่ า้ นรับบัตรเครดิตไหม ทาให้เราต้องดาเนินการติดต่อ กับทางธนาคารกสิกรไทยเพื่อ
มารองรับกับความต้องการของลูกค้าในการชาระสินค้าด้วยบัตรเครดิต ตอนนี้เรามีบริการให้กบั ลูกค้าทุก
ท่านแล้วครับ รูดปื๊ดกันได้ทนั ที

ในเบื้องต้นก็คงให้รูดบัตรชาระสินค้าตามปกติไปก่อน เดีย๋ วต่อไปในอนาคตจะมีโปรโมชัน่ 0%
อย่างแน่นอน อาทิเช่น โปรโมชันไดร์
่ ไล่น้า 0% 3 เดือน คอยติดตามกันให้ดๆี นะครับ
เป็ นอย่างไรกันบ้างครับกับ Wahl KM2 (2 speed) ทีผ่ มมานาเสนอ ผมหวังว่าคงเป็ นอีกหนึ่ง
ตัวเลือกให้ท่านผูอ้ ่านทุกท่านในการพิจารณาเลือกซือ้ ปตั ตาเลีย่ น พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ
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