Update สินค้าใหม่ๆ ร้อนๆ

สวัสดีท่านผูอ้ ่านทุกท่านครับ กลับมาพบกันอีกครัง้ แล้ว เดือนนึงมันผ่านไปเร็วจริงๆ ผมต้องขอ
กองบรรณาธิการนิตยสารโลกสัตว์เลีย้ งว่า “ขออีกสองสามวันครับพี่ ช่วงนี้งานเยอะมาก ไม่มเี วลาเขียน
คอลัมน์เลย” แต่สุดท้ายแล้วก็ตอ้ งแบ่งเวลามาเขียนให้ท่านผูอ้ ่านทุกท่านได้ตดิ ตามกันอย่างแน่นอน
พอดีช่วงนี้สนิ ค้าตัวใหม่ๆ เข้ามาทีร่ า้ นของเราเยอะก็เลยจะมาประชาสัมพันธ์อพั เดทข่าวสารที่
เกีย่ วข้องสินค้าสักหน่อย ท่านผูอ้ ่านทุกๆ ท่านจะได้ไม่ตกเทรนด์กนั เรามาเริม่ สินค้าตัวแรกกันเลยดีกว่า
ครับ
1. ปัตตาเลี่ยน Oster รุ่น A6
หลายๆ ท่านอาจจะเห็นปตั ตาเลีย่ น Oster รุ่น A6 ผ่านตากันมาบ้างแล้ว ร้านของเราก็นาเข้ามา
ขายได้แล้วสักพักนึง แต่ยงั ไม่ได้ลงประชาสัมพันธ์ผ่านทางหน้า เว็บไซต์ เพราะตอนแรกนัน้ เรานาเข้ามา
ขายแบบ Pre-order พอลูกค้าถามบ่อยๆ เข้า ก็ตอ้ งนาเข้ามาขายเลยครับ

Oster A6

Oster A5
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ปตั ตาเลีย่ น Oster รุน่ A6 รูปร่างหน้าตาจะค่อนข้างทันสมัยขึน้ มาหน่ อยเมื่อเทียบกับรุ่น A5 ทีด่ ู
เชยและดูโบราณเอามากๆ เพราะถูกมันออกแบบมาหลายสิบแล้ว นานมากจนไม่คดิ ว่า Oster จะ
ออกปตั ตาเลีย่ นรุน่ ใหม่ออกมา
รายละเอียดทีส่ าคัญๆ ของปตั ตาเลีย่ น Oster รุน่ A6 คือ
 รูปร่างเพรียว (แต่ยงั สามารถใช้งานหนักๆ ได้เหมือนเดิม)
 ปรับความเร็วได้ 3 ระดับที่ 3100, 3600 และ 4400 รอบต่อนาที
 มอเตอร์เป็นแบบ Rotary
 สามารถใช้ได้กบั ใบมีดตระกูล A5 ได้ทุกยีห่ อ้ เช่น Andis, Wahl
 ใช้กบั ไฟ 220V ของบ้านเราได้ทนั ที
 น้าหนัก ค่อนข้างเบาเพียง 0.35 kg.
2. ปัตตาเลี่ยนตัดขนแกะ Heiniger รุน่ Xpert
ร้านของเราได้นาปตั ตาเลี่ยนตัดขนม้าและตัดขนวัวเข้ามาขายได้หลายปี แล้ว แต่ ไม่นานมานี้ม ี
ลูกค้าท่านนึงโทรมาสอบถามผมว่าทางร้านมีปตั ตาเลีย่ นตัดขนแกะขายไหม ตอนแรกผมก็เข้าใจว่าปตั ตา
เลีย่ นตัดขนม้าสามารถใช้ตดั ขนแกะได้ ลูกค้าท่านนัน้ บอกว่า ปตั ตาเลีย่ นตัดขนแกะฟนั มันจะห่างๆ ผม
เลยรีบไปเปิด catalog ดู เออจริงด้วย ปรากฎว่าปตั ตาเลีย่ นตัดขนม้ากับตัดขนแกะทัง้ ตัวเครื่องและใบมีด
มันไม่เหมือนกันจริงครับ ปตั ตาเลี่ยนตัดขนแกะฟนั มันจะห่างกว่าปตั ตาเลี่ยนตัดขนม้า อีกทัง้ มันยังมี
ใบมีดทีเ่ หมาะกับแกะแต่ละพันธุอ์ กี ด้วย

ปัตตาเลี่ยนตัดขนแกะ Heiniger รุ่น Xpert

ปัตตาเลี่ยนตัดขนม้า Heiniger รุ่น Delta 3
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ใบมีดปัตตาเลี่ยนตัดขนแกะ Heiniger
รายละเอียดทีส่ าคัญๆ ของปตั ตาเลีย่ นตัดขนแกะ Heiniger รุน่ Xpert คือ
 มอเตอร์ใช้พลังงานไฟฟ้า 200 Watts
 ความเร็วในการตัด 2500 รอบต่อนาที
 ยาว 301 มม.
 หนักประมาณ 1.18 kg.
 เสียงเครือ่ งดัง 79 dB (A)
ปตั ตาเลีย่ นตัดขนแกะ Heiniger รุ่น Xpert ถือได้ว่าเป็ นปตั ตาเลีย่ นรุ่นใหม่ท่สี ุดของ Heiniger
และใช้เทคโนโลยีใหม่สุดทีป่ ตั ตาเลีย่ นยีห่ อ้ อื่นยังไม่ม ี โดยทีม่ อเตอร์ใช้พลังงานไฟฟ้าเพียง 200W แต่
สามารถให้กาลังในการตัดเทียบเท่ากับปตั ตาเลีย่ นรุน่ ก่อนหน้านี้ทใ่ี ช้พลังงานไฟฟ้า 350W
3. หวีแปรงหัวเข็ม Andis
นี่กเ็ ป็นอีกหนึ่งสินค้าทีล่ กู ค้าถามอยูเ่ ป็นประจา พอนึกขึน้ ได้กเ็ ลยรีบสังมาขายลู
่
กค้า หวีแปรงหัว
เข็ม Andis มีคุณสมบัตทิ ส่ี าคัญดังนี้
 ตัวเข็มจะไม่ทาให้สุนขั เกิดการระคายเคือง
 ช่วยขจัดสิง่ สกปรกหรือขนหลุดร่วงทีอ่ ยูต่ ามตัวสุนขั
 ช่วยกระตุน้ ผิวหนังและรูขมุ ขนสุนขั
 ไม่เกิดไฟฟ้าสถิตย์ขณะแปรงขนสุนขั
 ด้านจับแปรงกระชับและกันลื่น ทาให้ไม่เกิดการเมือ่ ยล้าขณะแปรงขน
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หวีแปรงหัวเข็ม Andis
4. เสื้อตัดขนสุนัข MaMa Grooming Shop
สินค้ารายการสุดท้ายถือได้ว่าเป็ นสินค้าที่ลูกค้ าร้านเราหลายๆ ถามตลอดเวลาเกือบทุกวันว่า
เมื่อไหร่จะมีสกั ที เสื้อตัวเก่าขาดแล้วขาดอีก ตอนนี้ เสือ้ ตัดขนสุนัข MaMa Grooming Shop มีพร้อม
จาหน่ายแล้วครับ
กว่าจะได้มาเป็นเสือ้ ตัวนี้ใช้เวลาอยู่นานพอสมควร ทัง้ หาผ้า ตามสีทต่ี ้องการ หาแบบเสือ้ อีก ผม
ก็ไปซือ้ เสือ้ ตัวอย่างมาจาก USA พอจะให้หาผ้าตามนัน้ ก็ไม่มอี กี แถมแม่ผมยังบอกว่าลักษณะผ้าแบบนี้
เมืองไทยไม่มขี ายหรอก เพราะมันเป็ น ผ้ากันน้ า ใส่ตดั ขนบ้านเราไม่ได้หรอก อากาศมันร้อน ผ้าแบบนี้
มันอับไม่ระบายอากาศ ไปหาผ้าทีม่ นั กันน้ าได้นิดหน่ อย แต่แห้งเร็วดีกว่า สุดท้ายก็ได้เสือ้ ตามทีท่ ุกท่าน
ได้เห็นกันละครับ
พอเสือ้ มาถึงทีร่ า้ นวันแรก น้องคนนึงก็ตดั สินใจซือ้ ไปเลยครับ 2 ตัว คุณอิสรียเ์ ลยชักภาพเป็ นที่
ระลึกและขอเป็ นนางแบบมาลงนิตยสารฉบับนี้ ดว้ ย ลืมบอกไปเสือ้ ตัดขนสุนัข MaMa Grooming Shop
มีสเี ดียวคือ สีฟ้า และมี 2 size คือ L, XL
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เป็ นยังไงบ้างครับกับการ Update สินค้าใหม่ๆ ร้อนๆ ทีผ่ มนามาเสนอในฉบับนี้ ส่วนราคาของ
สินค้าแต่ละชนิดสอบถามราคาทีค่ ุณอิสรียไ์ ด้เลย ผมขอรับรองว่า “ของถูก ของดี ของแท้ 100%” ยังมี
อยูจ่ ริงครับ พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

MaMa Grooming Shop
www.mamagroomingshop.com
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