ไดร์ร้อนๆ จาก DoubleK มาแล้วจ้า !!!

สวัสดีทา่ นผูอ้ า่ นทุกท่านครับ วันเวลามันช่างผ่านไปรวดเร็วเหลือเกิน แปบๆ ก็กลับมาพบกันอีก
ครัง้ เป็ นประจําทุกเดือนกับคอลัมน์ “เทคนิคดีๆ ทีเ่ ล่าสู่กนั ฟงั ” ผมได้กลับไปนัง่ ย้อนดูนิตยสารโลกสัตว์
เลี้ยงฉบับเก่าๆ ตัง้ แต่ท่ผี มได้เขียนฉบับแรกจนถึงปจั จุบนั ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่าง
มากมาย ได้เห็นข่าวสารในแวดวงสัตว์เลีย้ งบ้านเราทีม่ พี ฒ
ั นาการขึน้ ได้เห็นแนวโน้มของการเลีย้ งสัตว์
แปลกๆ ใหม่ๆ ในบ้านเรา ได้เห็นการพัฒนาของเครื่องมืออุปกรณ์ตดั ขนสุนัขหลายยี่หอ้ ได้เห็นการ
แข่งขันของตลาดโลกเสรี ทําให้ผมเห็นถึงความเคลื่อนไหวและไม่หยุดนิ่งของวงการนี้
บางครัง้ ผมได้ตงั ้ คําถามกับตัวเองว่า “ร้านเราควรทีจ่ ะหยุดและพอได้หรือยัง?” แต่คําตอบทีผ่ ม
ตอบตัวเองในทุกๆ ครัง้ ก็คอื “เราต้องเดินก้าวต่อไป เราหยุดอยู่กบั ทีไ่ ม่ได้ ถ้าเราหยุดอยู่กบั ทีเ่ มื่อไหร่
คนอื่นเค้าจะแซงหน้าเราไปทันที” ด้วยเหตุน้ีเองผมต้องคอยเสาะหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มานํ าเสนออยู่
ตลอด ไม่อย่างงัน้ ลูกค้าหนีไปร้านอื่นหมด
คราวนี้กถ็ งึ คิวไดร์รอ้ นจาก DoubleK ทีเ่ พิง่ ลงจากเครื่องบินมาหมาดๆ หลังจากทีแ่ ฟนพันธุแ์ ท้
DoubleK เรียกร้องให้ผมเอาเข้ามาขายสักที จริงๆ ผมควรทีจ่ ะนําเข้ามาขายพร้อมกันกับไดร์ไล่น้ํารุ่น
2000XL (1 motor) และรุน่ Extreme (2 motors) แต่ตดิ ปญั หาเรื่องเดียวครับคือ ไดร์รอ้ นมันหนัก มีขา
ด้วย ทําให้ค่าขนส่งก็แพงเป็ นเงาตามตัวไปด้วย ส่วนเรื่องคุณภาพเชื่อใจได้ 100% ไม่อย่างงัน้ ไดร์ไล่น้ํา
ทัง้ 2 รุน่ ทีผ่ มนําเข้ามา จะขายไปได้ยงั ไงเกือบ 300 ตัว
ถ้าท่านไหนยังไม่มไี ดร์ DoubleK อยู่ตดิ ร้าน รีบหาซือ้ นะครับ เดีย๋ วตกขบวนไม่ทนั คนอื่นเค้า
แล้วคุณจะสัมผัสได้ถงึ พละกําลังของแรงลม ทีไ่ ม่ได้เป็ นเพียงแค่ตวั เลขโฆษณาขายของ มันแรงจริงๆ จน
คุณอิสรียต์ ้องคอยยํ้ากับลูกค้าเสมอว่า “ถ้าจะเป่าน้องหมาตัวเล็ก ต้องเอามือบังก่อนนะ ไม่งนั ้ น้องหมา
ตกโต๊ะแน่นอน
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อีกเรื่องทีถ่ อื ว่าเป็ นจุดเด่นของ DoubleK คือ “ความเงียบ” มันเงียบจริงๆ ครับ ถ้าเปิ ดเทียบกับ
ไดร์ยห่ี อ้ อื่นๆ ในท้องตลาดบ้านเรา โดยเฉพาะไดร์ทต่ี วั เครื่องทํามาจากโลหะ เสียงมันดังลันร้
่ านจริงๆ
น้องหมาตกใจตื่นหมด แถมยังโดนกระแทกก็เป็ นรอยบุบได้งา่ ย

2000XL

Extreme

เรากลับมาเข้าทีเ่ รื่องไดร์รอ้ นของ DoubleK กันดีกว่า (ผมก็ออกนอกประเด็นไปเรื่อย) รุน่ นี้มชี ่อื
รุน่ ว่า ChallengAIR 9000II เป็ นไดร์รอ้ นทีม่ าพร้อมกับขาตัง้ ทีม่ นคง
ั ่ เลื่อนไปมาได้สะดวก
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รายละเอียดทีส่ าํ คัญๆ ของไดร์รอ้ นเปา่ ขนสุนขั รุน่ 9000 II ได้แก่
 สามารถทําให้สุนขั และสัตว์อ่นื ๆ แห้งอย่างรวดเร็ว มันมีทงั ้ ลมอุ่นและลมร้อน ลมอุ่นก็แรงไม่
แพ้ไดร์ไล่น้ํา ลมร้อนก็รอ้ นสมใจ สามารถปรับความร้อนได้ 3 ระดับ (น้อย, ปานกลาง, มาก)
 เสียงไม่ดงั เนื่องจากวัสดุทใ่ี ช้ทาํ housing เป็ นพลาสติก polyethylene เมื่อเทียบกับยีห่ อ้ อื่น
ทีใ่ ช้โลหะหรือสแตนเลส
 มีความทนทานสูง เนื่องจากตัวเครือ่ งแข็งแรงมาก ไม่เป็ นสนิม ไม่บุบ ไม่แตกร้าวง่าย เหมือน
ตัวเครื่องที่ทํามาจากโลหะ จึงทําให้คงรักษาสภาพเครื่องได้ดกี ว่าและนานกว่า ที่สําคัญคือ วัสดุท่ี
นํามาใช้ทาํ เป็ นตัวเครือ่ ง เป็ นวัสดุทไ่ี ม่ลามไฟและติดไฟ ซึง่ เป็ นมาตรฐานหรือข้อกําหนดของสินค้ายุโรป
(CE: European Conformity) และในอีกหลายๆ ประเทศทัวโลก
่
 ใช้มอเตอร์เพียงตัวเดียว โดยทีไ่ ม่จาํ เป็ นต้องใช้แปรงถ่าน (Brushless motor) และมอเตอร์ให้
กําลังถึง 1/3 HP
 มี 5 ล้อทีส่ ามารถเคลื่อนทีไ่ ปมาสะดวกและแข็งแรง และเป็ นระบบ Gas spring สามารถปรับ
เลื่อนไดร์ขน้ึ ลงได้งา่ ยขึน้
 หัวปลายไดร์ (nozzle) มีให้เลือกใช้หลายแบบ สามารถถอดเปลีย่ นได้งา่ ย
 Air Volume (ให้กาํ ลังแรงลม): 260 CFM
 Amps: 16.08
 Watts: 3,698
 ใช้ไฟ 220 Volts เสียบปลักไฟบ้
๊
านเราใช้งานได้ทนั ที
 รับประกัน 2 ปี เต็ม ทัง้ ตัวเครื่องและหัวปลายไดร์ ยกเว้นสายไดร์ พร้อมดูแลอะไหล่ตลอด
อายุการใช้งาน มีเครือ่ งสํารองให้ใช้ระหว่างซ่อม
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ส่วนค่าตัวก็อยู่ท่ี 25,000 บาทครับ จ่ายเงินเพิม่ อีกนิด สบายใจ อุ่นใจกว่ากันเยอะ เพราะคุณ
สามารถใช้ได้ยาวๆ นานไปเลย มีการรับประกันอยูใ่ นมือแน่ๆ 2 ปี
สามารถไปทดลองสินค้าตัวเป็ นๆ ได้แล้วนะครับ ผมประกอบเครือ่ งให้เสร็จแล้วครับ แต่ถา้ จะยก
กลับบ้าน ขอลูกค้าทีม่ แี รงนิดนึงยกไดร์กลับครับ เพราะตัวไดร์หนักเกือบถึง 20 kg. คุณอิสรียย์ กไม่ไหว
ครับ
มีอกี เรื่องนึงเป็ นเรื่องขําๆ ทีฝ่ ากมาจากคุณอิสรียค์ รับ เพราะช่วงนี้จะมีลูกค้าโทรมาถามคุณอิส
รียบ์ ่อยมาก ว่า “ทําไมร้านพีข่ ายถูกจัง? ของปลอมรึเปล่า?” คุณอิสรียก์ ต็ อบไปเล่นๆ ว่า “น้องก็ลอง
ถามร้านที่ขายแพงสิคะ ว่า ทําไมพีข่ ายแพงจัง?" ผมฟงั ครัง้ แรกก็ขําดีเนอะ ตลกดี คิดได้ไง เป็ นเรื่อง
ปกติทร่ี า้ นของเราจะโดนใส่รา้ ยอยูเ่ ป็ นประจํา ผมชินแล้วครับกับเรือ่ งนี้
ของแท้ ของจริง ของปลอม ผมว่ามันไม่ได้วดั ทีร่ าคาขายนะครับ ผมก็เห็นสินค้าหลายอย่างใน
บ้านเราทีเ่ ป็ นของปลอมแล้วเอามาขายเท่าราคาของแท้เยอะแยะไป ประมาณว่าตาดีได้ ตาร้ายเสีย ร้าน
แบบนี้เยอะครับ ผมว่าอยู่ทจ่ี รรยาบรรณของคนขายมากกว่าครับ ถ้าเค้าเอาของปลอมมาหลอกขายว่า
เป็ นของแท้ พอลูกค้าจับได้รา้ นเค้าก็ตายเองแหละครับ เวรกรรมมันตามทันเร็วครับ ชาติน้ีกเ็ ห็นแล้ว
สาเหตุทร่ี า้ น MaMa Grooming Shop ของเรา ขายเฉพาะของแท้ และราคาถูก เพราะต้นทุน
ค่าใช้จา่ ยของเราน้อย และเราไม่ได้บวกกําไรมากจนเกินไป แค่น้ีเราก็พออยูไ่ ด้แล้วครับ
ถ้าอยากรูว้ ่าของแท้ ของปลอมดูกนั ยังไง มาถามผมก็ได้ครับหรือบางทีผมจะเอามาเล่าให้ฟงั ใน
ฉบับต่อๆ ไปก็ได้ครับ พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

MaMa Grooming Shop
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