หวีรองปัตตาเลี่ยนสาหรับตัดขนสุนัข

สวัสดีท่านผูอ้ ่านทุกท่านครับ กลับมาพบกันอีกครัง้ ครับ ช่วงนี้มลี ูกค้าหลายท่านโทรมาถามบ่อย
มาก ว่าหวีรองปตั ตาเลี่ยนที่ร้านมะหมากรูมมิง่ ช้อปนี่ เอาไปใช้ตดั ผมคนได้ไหม ผมกับคุณอิสรียก์ ็งง
เหมือ นกันว่าทาไมลูก ค้าถึงคิดว่าหวีรองตัด ขนสุ นัขถึง สามารถใช้ง านร่ว มกันปตั ตาเลี่ยนของคนได้
เพราะผมของคนกับขนของสุนัขมันไม่เหมือนกัน สรุปง่ายๆ ก็คอื มันไม่สามารถใช้ร่วมกันได้นะครับ
เข้าใจตรงกันนะ
จริง ๆ แล้ว นี่ ห วีรองปตั ตาเลี่ย นเหมาะส าหรับช่ างตัด ขนสุ นัข มือ ใหม่ ห รือ มือ สมัค รเล่ น ที่ไ ม่
ต้องการซือ้ ใบมีดปตั ตาเลีย่ นครบทุกขนาดความยาว แต่กม็ บี า้ งบางครัง้ ทีอ่ ยากใช้ความยาวหลายขนาด
หวีรองปตั ตาเลีย่ นจึงเป็ นอีกหนึ่งทางเลือกในการประหยัดเงินซือ้ อุปกรณ์
นอกจากนี้ช่างตัดขนสุนัขมืออาชีพส่วนใหญ่กย็ งั เลือกซือ้ หวีรองปตั ตาเลีย่ นติดร้านไว้ เผื่อใช้ใน
กรณีทใ่ี บมีดปตั ตาเลีย่ นปกติตดั ไม่เข้าหรือส่งไปลับคม หรือตัดขนสุนัขทีต่ ้องการความยาวมากๆ เพราะ
ใบมีปตั ตาเลีย่ นปกติขนาดความยาวทีต่ ดั ได้คอื 19 mm. (ใบมีด Andis #3/4)
คราวนี้เรามาดูกนั ว่าหวีรองปตั ตาเลี่ยนสาหรับตัดขนสุนัขที่ร้านมะหมากรูมมิง่ ช้อปของเราได้
นามาขายมียห่ี อ้ ไหนกันบ้าง
1. WAHL STAINLESS STEEL ATTACHMENT COMBS
ชุดหวีรองปตั ตาเลีย่ น Wahl รุ่นนี้ถอื ได้ว่า เป็ นรุ่นยอดนิยมทีช่ ่างตัดขนสุนัข มืออาชีพส่วนใหญ่
เลือกใช้
 ตัวใบมีดทามาจาก stainless อย่างดี ไม่ละลายเมือ่ เจอกับความร้อนจากใบมีด
 มีให้เลือกใช้ 8 ขนาด สามารถตัดขนได้ยาว 3, 6, 10, 13, 16, 19, 22 และ 25 mm.
 มาพร้อมกล่องใส่หวีรองอย่างดี
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 สามารถใส่ควบคู่กบั ใบมีดปตั ตาเลีย่ นตระกูล A5 เบอร์ #8.5, #9, #10, #15 และ #30
แต่ใช้งานได้ดที ส่ี ุดเมือ่ ใช้ควบกับใบมีดปตั ตาเลีย่ น Wahl Competition Series #30

ชุดหวีรองปัตตาเลี่ยน Wahl
2. ANDIS SMALL UNIVERSAL SNAP-ON COMBS
ชุดหวีรองปตั ตาเลีย่ น Andis (ขนาดหวีรองสัน้ ) รุน่ นี้ถอื ได้ว่าก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นและหนึ่งยีห่ อ้ ทีข่ าย
ดีของร้านเรา เหมาะสาหรับตัดขนสุนขั ขนสัน้ ๆ
 ตัวใบมีดทามาจากพลาสติกคุณภาพสูงอย่างดี
 มีให้เลือกใช้ 9 ขนาด สามารถตัดขนได้ยาว 1.5, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 13 และ 14 mm.
 ใช้งานได้ดที ส่ี ุดใส่ควบคู่กบั ใบมีดปตั ตาเลีย่ นตระกูล A5 เบอร์ #10, #30, #35 และ #40
วิธสี งั เกตชุดหวีรองปตั ตาเลีย่ น Andis (ขนาดหวีรองสัน้ ) แบบง่ายๆ ก็คอื package ทีบ่ รรจุหวี
รองจะเป็นสีสม้ อ่อน และมี 9 ขนาดความยาว
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ชุดหวีรองปัตตาเลี่ยน Andis (ขนาดหวีรองสัน้ )
3. ANDIS LARGE UNIVERSAL SNAP-ON COMBS
ชุดหวีรองปตั ตาเลีย่ น Andis (ขนาดหวีรองยาว) รุ่นนี้ถอื ได้ว่าก็เป็ นอีกหนึ่งรุ่นและหนึ่งยีห่ อ้ ที่
ขายดีของร้านเรา เหมาะสาหรับตัดขนสุนขั ขนยาวๆ
 ตัวใบมีดทามาจากพลาสติกคุณภาพสูงอย่างดี
 มีให้เลือกใช้ 8 ขนาด สามารถตัดขนได้ยาว 16, 17, 19, 21, 22, 24, 25 และ 32 mm.
 ใช้งานได้ดที ส่ี ุดใส่ควบคู่กบั ใบมีดปตั ตาเลีย่ นตระกูล A5 เบอร์ #10, #30, #35 และ #40
วิธสี งั เกตชุดหวีรองปตั ตาเลีย่ น Andis (ขนาดหวีรองยาว) แบบง่ายๆ ก็คอื package ทีบ่ รรจุหวี
รองจะเป็นสีเขียวอ่อน และมี 8 ขนาดความยาว

ชุดหวีรองปัตตาเลี่ยน Andis (ขนาดหวีรองยาว)
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ลองตัดสินใจเปรียบเทียบกันดูนะครับว่า หวีรองปตั ตาเลีย่ นสาหรับตัดขนสุนัข ยีห่ อ้ ไหน รุ่นไหน
จะเหมาะกับการใช้งานและกระเป๋าเงินของท่านมากทีส่ ุด
เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับข้อมูลรายละเอียดของหวีรองปตั ตาเลีย่ นสาหรับตัดขนสุนัข ทีร่ า้ นมะ
หมากรูมมิง่ ช้อปได้นาเข้ามาบริการลูกค้าทุกท่าน ผมหวังว่าคงเป็ นประโยชน์กบั ผู้อ่านทุกท่านบ้างนะ
ครับ พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ
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