ต่างกันที่สีหรือมีดีอะไรมากกว่า ?

สวัสดีทุกท่านครับ ต้องขอโทษลูกค้าหลายๆ ท่านด้วยทีช่ ่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ทางผมและ
คุณอิสรีย์ค่อนข้างยุ่ง เนื่องจากเราทัง้ สองได้ตดั สินใจใช้ชวี ติ คู่ร่วมกัน หลังจากที่ได้ค บหากันมานาน
พอสมควร ทาให้ผมและคุณอิสรียไ์ ม่สะดวกทีจ่ ะให้ลูกค้าหลายๆ ท่านได้เข้ามาซือ้ อุปกรณ์ตดั ขนสุนัขกับ
ทางร้าน ยังไงต้องขอโทษกับลูกค้าทุกท่านอีกครัง้ ด้วยครับ
เนื่องจากช่วงนี้ผผู้ ลิตใบมีดปตั ตาเลีย่ นหลายเจ้าด้วยกัน ได้ทาการผลิตใบมีดสีแปลกๆ ออกมาสู่
ท้องตลาด ทาให้ลูกค้าหลายท่านเกิดความสับสนว่า ใบมีดสีๆ นั ้นมันมีดหี รือแตกต่างกับของใบมีดเดิม
ยังไง ดังนัน้ ในฉบับนี้ผมจะขอสรุปถึงความแตกต่างของใบมีดแบบย่อๆ สัก 3 แบรนด์ดงั ละกันนะครับ มี
Andis, Oster และ Wahl
1. Andis
เริม่ กันทีข่ าใหญ่แห่งวงการตัดขนสุนัขบ้านเราก่อนเลย ปจั จุบนั ใบมีด Andis จะมีทงั ้ หมด 4 รุ่น
ด้วยกันคือ
 Andis® UltraEdge™ Blades
 Andis® CeramicEdge Blades
 Andis® ShowEdge Blades
 Andis® UltraEdge EGT Blades
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Andis UltraEdge Blades

Andis CeramicEdge Blades

Andis ShowEdge Blades

Andis® UltraEdge EGT Blades

 Andis® UltraEdge™ Blades เป็นใบมีดทีเ่ ราใช้กนั อยูท่ ุกวันปกติ ซึง่ มีค่าความแข็งของ
ใบมีดอยู่ 62 HRC
 Andis® CeramicEdge Blades เป็ นใบมีดทีใ่ ช้วสั ดุเซรามิคชัน้ สูงทีต่ ้านทานความร้อน
ไม่จ าเป็ น ต้อ งใช้น้ า หล่ อ เย็น ตัว ใบมีดด้านหน้ าจะเป็ นเหล็ก ตัว ใบมีดด้านหลัง ที่เ ลื่อ นไปมาจะเป็ น
เซรามิค ข้อดี คือ ใบมีดไม่เกิดความร้อนเมือ่ ใช้งาน ข้อเสีย คือ ถ้าใบมีดล่วงหล่น จะทาให้ใบมีดเซรามิค
แตกหักได้งา่ ย ทาให้ไม่สามารถใช้งานได้
 Andis® ShowEdge Blades เป็ นใบมีดที่เหมาะสาหรับใช้ตดั ขนสุนัขตอนประกวด
แข่งขัน ขนสุนขั ทีไ่ ด้จะมีความละเอียดสูง อีกทัง้ ยังช่วยลดเวลาในการใช้กรรไกร
 Andis® UltraEdge EGT Blades เป็ นนวัตกรรมใบมีดรุ่นใหม่ล่าสุดของ Andis ทีใ่ ช้
เทคโนโลยี Electro-Glide Technology ซึง่ เป็ นเทคโนโลยีในการเคลือบผิวของใบมีด เพื่อต้านทานการ
กัดกร่อนและการเกิดสนิม ซึง่ ส่งผลให้สามารถตัดขนสุนัขได้รวดเร็ว มากขึน้ และใบมีดมีอายุการใช้งานที่
ยาวนานขึน้ ใบมีดรุ่นนี้จะมีทงั ้ 3 สีด้วยกัน คือ สีชมพูและสีดา สาหรับตัดขนสุนัข และใบมีดสีเขียว
สาหรับตัดขนแมว
ตอนนี้รา้ นของเราได้นาเข้าใบมีดสีชมพูเข้ามาจาหน่ ายแล้วนะจ๊ะ แต่มจี านวนจากัด ทีส่ าคัญ
ขายเท่าราคาใบมีดปกติ ท่านไหนทีส่ นใจรีบโทรหาคุณอิสรียเ์ ลยนะครับ
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2. Oster
Oster เป็ นอีกหนึ่งแบรนด์ทช่ี ่างตัดขนสุนัขส่วนใหญ่ไว้วางใจ ปจั จุบนั ใบมีด Oster จะมีทงั ้ หมด
2 รุน่ ด้วยกันคือ
 Oster® CryogenX™ Blades
 Oster® Elite CryogenX™ Blades

Oster CryogenX Blades

Oster Elite CryogenX Blades

 Oster® CryogenX™ Blades เป็นใบมีดทีเ่ ราใช้กนั อยูท่ ุกวันปกติ ซึง่ มีค่าความแข็งของ
ใบมีดอยู่ 62 HRC ทาให้คมตัดมีอายุการใช้งานทีย่ าวนาน
 Oster® Elite CryogenX™ Blades เป็ นใบมีดทีเ่ กรดสูงขึน้ มาของ Oster ซึง่ มีค่าความ
แข็งของใบมีดอยู่ 82 HRC ผิวของใบมีดถูกเคลือบด้วย Titanium เพื่อต้านทานการกัดกร่อนและการเกิด
สนิม ซึ่งส่งผลทาให้ตดั ขนสุนัขได้ล่นื และง่ายขึน้ คมตัดมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าใบมีด แบบปกติ
และคลายความร้อนได้ดกี ว่าใบมีดแบบปกติ 30%
3. Wahl
Wahl เป็ นอีกหนึ่งแบรนด์ทม่ี ชี ่อื เสียงมายาวนานในเรื่องของความทนทาน ปจั จุบนั ใบมีด Wahl
จะมีทงั ้ หมด 2 รุน่ ด้วยกันคือ
 Wahl Competition Series Blades
 Wahl Ultimate Competition Series Blades
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Wahl Competition Series Blades

Wahl Ultimate Competition Series Blades

 Wahl Competition Series Blades เป็ นใบมีดรุ่นพืน้ ฐานของ Wahl สีจะออกเงินๆ
เทาๆ
 Wahl Ultimate Competition Series Blades เป็ นรุ่นสูงสุดของ Wahl ในขณะนี้ สีของ
ใบมีดจะดาเงาวาว มีการเคลือบผิวของใบมีดด้วย Chrome เพื่อต้านทานการกัดกร่อนและการเกิดสนิม
ทาให้ใบมีดมีอายุการใช้งานทีย่ าวนานขึน้
ทางร้านมะหมากรูมมิง่ ช้อปได้เตรียมวางแผนทีจ่ ะนาใบมีด Wahl Ultimate Competition Series
Blades เข้ามาขายในบ้านเราภายในปี 2558 นี่เลยครับ เพราะลูกค้าหลายท่านที่ได้ใช้ใบมีด Wahl
Ultimate Competition Series Blades ทีต่ ดิ มากับปตั ตาเลีย่ น Wahl KM10 ประทับใจทีใ่ บมีดร้อนช้า
และมีความคมทีน่ านกว่าหลายๆ ยีห่ อ้
เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเนื้อหาในฉบับนี้ ผมหวังว่าคงเป็นประโยชน์ต่อการเลือกซือ้ ใบมีดของ
ท่านผู้อ่ านทุก ท่ านนะครับ ถ้าท่านไหนอยากได้ใ บมีด Andis สีชมพู รีบโทรติดต่ อคุ ณอิสรีย์ 0815675877 ได้เลยครับ สินค้ามีจานวนจากัด พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ
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