สุดยอดปัตตาเลี่ยน Wahl KM10

สวัสดีท่านผูอ้ ่านทุกท่านครับเป็ นอย่างไรกันบ้างครับ ผมนี่ยุ่งมากเลยครับ งานเยอะมากทัง้ งาน
ราษฎร์งานหลวงจนแทบจะไม่มเี วลามาเขียนลงคอลัมน์ ฉบับนี้ ต้องขอขอบคุณกองบรรณาธิการอีกครัง้
นะครับทีย่ งั อุตส่าห์รอคอลัมน์ ฉบับนี้ของผม ในฉบับนี้คงต้องของพูดถึง Wahl KM10 ซะหน่ อยว่ามันมีดี
ยังไง หลังจากทีส่ นิ ค้าตัวเป็นๆ เข้ามาถึงเมืองไทยเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
ผมได้ประมาณการเอาไว้ว่ากว่าคอลัมน์ ฉบับนี้จะได้ตพี มิ พ์ สินค้าล๊อตแรกทีผ่ มได้สงเข้
ั ่ ามานัน้ ก็
ใกล้จะหมดแล้วครับ ทาให้ผมต้องเตรียมสังสิ
่ นค้าล๊อตใหม่ เข้ามาเพื่อที่ลูกค้าหลายๆ ท่านจะได้ไม่ต้อง
เสียเวลาในรอคอยครับ ทีน่ ้เี รามาเข้าเรือ่ งกันดีกว่าว่า Wahl KM10 นัน้ มีดอี ะไรบ้าง
รูปลักษณ์กล่องภายนอกรอบนี้ Wahl มาแปลกครับ ทากล่องใหญ่ขน้ึ ตอนแรกผมก็งงเหมือนกัน
ว่าทาไมสังสิ
่ นค้ารอบนี้ค่าส่งมันแพงขีน้ พอเปิดออกดูถึงได้รวู้ ่า Wahl KM10 นัน้ มีกระเป๋าสาหรับใส่ปตั
ตาเลีย่ นมาด้วย ทาให้ลกู ค้าสามารถนาปตั ตาเลีย่ นไปตัดขนสุนขั นอกสถานทีไ่ ด้งา่ ยขึน้

www.mamagroomingshop.com

ส่วนอุปกรณ์ทแ่ี ถมมาด้วยกับปตั ตาเลีย่ นได้แก่
1. ใบมีด Wahl Ultimate Competition Blade #10 ซึง่ เป็ นใบมีด Wahl ทีส่ ามารถตัดขนสุนัขได้
อย่างรวดเร็ว, ร้อนช้า และยังมีอายุการใช้งานทีย่ นื ยาวกว่าใบมีดปกติ 2.5 เท่าอีกด้วย
2. น้ามันหล่อลื่น
3. แปรงปดั ขน
4. คู่มอื การใช้งาน (ต้องขออภัยลูกค้าทุกท่านด้วยยังไม่มภี าษาไทยนะครับ)
คราวนี้มาต่อทีร่ ายละเอียดทางเทคนิคกันบ้างว่า Wahl KM10 มีดอี ะไรกันบ้าง
1. ใช้มอเตอร์เทคโนโลยีรนุ่ ใหม่ล่าสุดทีเ่ ป็นแบบไม่ตอ้ งใช้แปรงถ่าน (Brushless Motor)
2. อายุการใช้งานของมอเตอร์มากกว่า 10,000 ชัวโมง
่
3. มอเตอร์ให้กาลังขับที่ 3,000 และ 3,700 SPM
4. ปตั ตาเลีย่ นสามารถปรับความเร็วได้ 2 ระดับ
5. มีการออกแบบรูปทรงทีส่ มดุล โค้งมน ตามหลักการ Ergonomic Design ทีส่ ามารถช่วยลด
อาการบาดเจ็บ และเมือ่ ยล้าของข้อมือ เมือ่ ใช้งานเป็นเวลานานๆ
6. มีกริปยางเพื่อช่วยให้จบั กระชับในเวลาใช้งาน
7. สามารถใช้งานกับใบมีดตระกูล A5 ได้หลายยีห่ อ้ เช่น Wahl, Andis, Oster
8. น้าหนักเบาเพียงแค่ 350 กรัม
9. สายไฟยาวถึง 4.2 เมตร
10. รับประกัน 5 ปีเต็ม
เพิม่ เติมอีกนิดหลังจากทีผ่ มได้ไป training การซ่อมปตั ตาเลี่ยนรุ่นนี้ทเ่ี ยอรมัน จุดเด่นที่สาคัญ
ของ Wahl KM10 คือ สายไฟ สามารถตัดต่ อได้ ง่าย โดยไม่จาเป็ นต้ องซื้อสายไฟใหม่เมื่อปัตตา
เลี่ยนมีอาการติ ดๆ ดับๆ
อย่างที่ผมได้เคยเล่าให้ฟงั ว่า Wahl KM10 นัน้ เป็ นปตั ตาเลีย่ นทีถ่ ูกพัฒนาจากเทคโนโลยีของ
ทางประเทศเยอรมัน ในด้านคุณภาพ ความคงทน และอายุการใช้งานที่ยาวนาน คงไม่ต้องบอกกล่าว
อะไรกันมาก ไม่งนั ้ เค้าไม่กล้ารับประกันถึง 5 ปี หรอกครับ ส่วนลูกค้าท่านไหนทีช่ อบปตั ตาเลี่ยนสีฟ้า
สดใสก็ไม่ควรพลาด Wahl KM10 นะครับ
ผมว่ามีหลายท่านคงอยากรูเ้ หมือนกันว่า ปตั ตาเลีย่ นทีม่ ขี ายอยู่ในปจั จุบนั รุ่นไหนมันดีทส่ี ุด ผม
เลยจัดทาเปรียบเทียบรายละเอียดทางเทคนิคของปตั ตาเลีย่ น Wahl KM10, Andis AGC Super 2
Speed และ Oster A6 มาให้ดกู นั เพื่อเอาไว้เป็ นข้อมูลประกอบการตัดสินใจการซือ้ ปตั ตาเลีย่ นของท่าน
ครับ
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ส่วนเรื่องความดังของปตั ตาเลี่ยน พอดีว่าผมไม่มเี ครื่องวัดความดังของเสียง เอาเป็ นว่าลูกค้า
ท่านไหนอยากรูว้ ่าเครือ่ งไหนดังสุด ให้โทรถามหลังไมค์ทค่ี ุณอิสรีย์ 081-5675877 ได้เลยครับ หรือจะไป
ทดลองกับปตั ตาเลีย่ นตัวจริงๆ ได้ทร่ี า้ นของเรา
ส่วนเรื่องสุดท้ายของฉบับนี้ขออัพเดท package ใหม่ล่าสุดของใบมีด Andis UltraEdge หน่ อย
ครับ เพราะเริม่ มีเข้ามาบ้างแล้วครับ ผมกลัวว่าจะมีลูกค้าบางท่านจะเข้าใจผิดอีก หาว่าร้านเราเอาของ
ปลอมเข้ามาขาย ผมยังยืนยันตามเดิมนะครับ “ถ้าลูกค้ าท่ านใดพบว่า อุปกรณ์ ตดั ขนสุนัขที่ ซื้อมา
จากร้านมะหมากรูมมิ่ งช้ อป แล้วได้ทาการพิ สูจน์ จากบริ ษทั ผู้ผลิ ตว่าเป็ น “ของปลอม” ทางร้าน
เรายิ นดีชดใช้ค่าเสียหายเป็ นจานวนเงิ น 5 เท่าของราคาสิ นค้าที่ท่านได้ซื้อไปจากเรา”

ใบมีด Andis (Package เก่า)

ใบมีด Andis (Package ใหม่)
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คงต้องขอโทษผู้อ่านทุกท่านอีกครัง้ ที่เ นื้อ หาของคอลัมน์ ฉบับนี้อ าจจะน้ อ ยไปนิด ผมหวังว่ า
หลังจากที่ท่านได้อ่านแล้ว สามารถนาเอาไปใช้เป็ นข้อมูลประกอบการตัดสินใจการซื้อปตั ตาเลีย่ นของ
ท่านครับ พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ
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