ปัตตาเลี่ยนหลากหลายสีสรรของ ANDIS

สวัสดีท่านผูอ้ ่านทุกท่านครับ กลับมาพบกันอีกครัง้ เป็ นประจาทุกเดือนครับ ช่วงนี้มลี ูกค้าหลาย
ท่านมาสอบถามคุณอิสรียเ์ กีย่ วกับปตั ตาเลีย่ นตัดขนสุนัขของ Andis ว่าทีร่ า้ นมีสอี ะไรบ้าง จริงๆ แล้วเรา
มีขายอยู่ 2 สีครับ คือ สีแดงกับสีน้ าเงิน ช่วงหลังๆ มานี้ผมก็ไม่ได้สงป
ั ่ ตั ตาเลีย่ น Andis สีน้ าเงิน เข้ามา
ขาย ไม่รวู้ ่าคิดไปเองรีเปล่า เหมือนกับว่า ปตั ตาเลีย่ นสีน้ าเงินจะมีปญั หามากกว่าเครื่องสีแดง ทัง้ ที่มนั
เหมือนกันหมดทุกอย่างต่างกันแค่สกี บั ชื่อรุน่
ก่อนหน้านี้มลี ูกค้าบางท่านถามผมว่า ร้านอื่นนาเข้าปตั ตาเลีย่ น Andis สีชมพูเข้ามาขาย ทาไม
ร้านผมไม่นาเข้ามาขายบ้างหละ ซึง่ ณ. เวลานัน้ ผมได้เช็คไปกับทางตัวแทน Andis ที่ผมซื้ออยู่เป็ น
ประจา เค้าบอกว่า พวกปตั ตาเลี่ยนสีสรรต่างๆ นี้ ตอนนี้ทาง Andis ยังไม่ทาออกมาขาย ให้ใช้ปตั ตา
เลีย่ นสีแดงหรือสีน้าเงินกันไปก่อน ถ้า Andis ทาออกมาขายเมือ่ ไหร่แล้วจะบอก
วันนี้ผมพอมีเ วลาว่างเลยไปท่อ งเวบของ Andis ดูสกั หน่ อ ย แต่ผ มได้เ ข้าไปดูใ นส่ วนของ
International เพราะหน้าเว็บไซต์หลักของ Andis จะเป็ นสินค้าทีว่ างขายใน USA และ Canada เป็ น
หลัก นอกจากนัน้ ทีส่ าคัญสินค้าในหน้าหลักใช้แรงดันไฟฟ้า 110V ซึง่ ไม่สามารถเสียบปลักไฟแล้
๊
วใช้งาน
ได้ทนั ทีในบ้านเรา เพราะบ้านเราใช้แรงดัน ไฟฟ้าที่ 220V หลายท่านทีซ่ อ้ื สินค้าจากต่างประเทศบ่อยๆ
จะเข้าใจ ถ้าอยากใช้อุปกรณ์ทใ่ี ช้ไฟฟ้า 110V ต้องมีตวั หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้าจาก 220V เป็ น 110V ซึง่
มันวุ่นวายมาก อย่าไปใช้กนั เลยครับ
ก่อนหน้ านี้ผมก็ได้นาปตั ตาเลี่ยน Andis ที่ใช้แรงดันไฟฟ้า 110V เข้ามาขาย ราคาของปตั ตา
เลีย่ น Andis ทีใ่ ช้ไฟฟ้า 110V จะถูกกว่า ทีใ่ ช้ไฟฟ้า 220V พอสมควร แต่กม็ ลี ูกค้าหลายท่านส่งกลับมา
ให้ผมซ่อมอยูเ่ ป็นประจา สาเหตุทส่ี ่งมาให้ผมซ่อม คือ เผลอเสียบปลักไฟเข้
๊
ากับรูปลักไฟบ้
๊
านปกติ ผลที่
ตามมาคือ switchboard ไหม้ครับ ถ้าเปลีย่ น switchboard ใหม่ ราคาเปลีย่ น switchboard รวมกับราคา
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ซื้อเครื่องใหม่ 110V จะแพงกว่าซื้อเครื่องใหม่ท่ใี ช้แรงดันไฟฟ้า 220V ตัง้ แต่แรก ดังนัน้ ผมเลยไม่
นาเข้าปตั ตาเลีย่ นทีใ่ ช้แรงดันไฟฟ้า 110V เข้ามาขายอีกเลย

หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้ าจาก 220V เป็ น 110V
เรากลับมาเข้าเรือ่ งของเราต่อนะครับ จากการทีผ่ มได้ไปดูในส่วนของ International ผมแปลกใจ
มากตอนนี้ปตั ตาเลีย่ น Andis ทีใ่ ช้แรงดันไฟฟ้า 220V มีครบเกือบทุกสี ทาให้เชื่อถือได้ว่าเราจะมีโอกาส
ได้ใช้ปตั ตาเลีย่ น Andis สีอ่นื ๆ บ้างแล้ว
แต่ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจกันก่อนนะครับ ว่าปตั ตาเลีย่ น Andis ทีม่ สี สี รรสะดุดตาพวกนี้มที งั ้ ทีใ่ ช้
แรงดันไฟฟ้า 110V และ 220V หน้าตาภายนอกเหมือนกันทุกอย่าง แต่ กม็ จี ุดสังเกตทีส่ าคัญแตกต่างกัน
ครับ ผมเคยเขียนอธิบายวิธกี ารดูความแตกต่างที่นิตยสารโลกสัตว์เลีย้ งฉบับที่ 178 ถ้าท่านหาไม่เจอ
หรือหาซือ้ ไม่ได้ สามารถเข้าไปอ่านได้ท่ี www.mamagroomingshop.com ในส่วนของแถบเมนู : แหล่ง
ความรู้ ในฉบับนัน้ จะบอกเทคนิคการดูเปรียบเทียบอย่างละเอียด
แต่ ถ้าท่านไม่มเี วลาไปค้นหา ผมให้ท่านสังเกตรหัสสินค้าที่ติดมากับกล่อ งปตั ตาเลี่ยนละกัน
ปกติมนั จะอยูท่ างด้านใต้ของกล่องปตั ตาเลีย่ น

ตัวอย่างรหัสสิ นค้า

www.mamagroomingshop.com

ทีผ่ ่านมามีพ่อค้าแม่คา้ บางท่านชอบบอกลูกค้าว่าสามารถเสียบไฟใช้ได้ทนั ที แต่ต้องเสียผ่า นตัว
แปลงไฟฟ้านะ ตัวแปลงไฟฟ้านี้รา้ นเราจะแถมให้ฟรี ก็มลี ูกค้าหลายท่านก็ซอ้ื ตามคาโฆษณาของพ่อค้า
แม่คา้ ครับเพราะราคาถูกกว่า แต่พอปตั ตาเลี่ยนเครื่องนัน้ ถึงมือผมทีไร switchboard ไหม้ทุกที เพราะ
บางร้านคนซือ้ ปตั ตาเลีย่ นกับคนตัดขนสุนัขเป็ นคนละคนกัน คนซือ้ ไม่ได้บอกวิธกี ารใช้งานกับคนใช้งาน
๊ บ switchboard ไหม้เลย
อย่างละเอียดและครบถ้วน บางครัง้ ก็มคี รับ คนซือ้ ก็ลมื เอง เผลอเสียปลักไฟปุ
๊
มันที
ดังนัน้ ผมจึงได้ทาตารางสรุปเปรียบเทียบรหัสสินค้าของปตั ตาเลีย่ น Andis ที่ใช้แรงดันไฟฟ้า
110V กับ 220V เพื่อให้ท่านได้สามารถตรวจเช็คปตั ตาเลี่ยนให้ดกี ่อนซื้อ ว่าปตั ตาเลี่ยนของท่านนัน้
เป็ นปตั ตาเลี่ยนที่ถูกผลิตเพื่อให้ใช้แรงดันไฟฟ้า 220V จากโรงงานผลิต หรือ ถูกดัดแปลงจากที่ใ ช้
แรงดันไฟฟ้า 110V เป็น 220V
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ผมต้องขออภัยทุกท่านด้วย ถ้าท่านไม่สามารถเห็นสีของปตั ตาเลี่ยนได้ เพราะบทความส่วน
ใหญ่จะเป็นสีขาวดาครับ
ส่วน EU กับ UK เป็ นประเภทของขาปลักไฟครั
๊
บ แต่ผมขอแนะนาให้ท่านเลือกรหัสปตั ตาเลีย่ น
้ าบ้านเราได้ทนั ที ถ้าท่านเลือกแบบ UK
ทีใ่ ช้ขาปลักไฟของ
๊
EU ดีกว่า เพราะสามารถเสียบกับปลักไฟฟ
๊
มา ท่านอาจต้องหาตัวแปลงปลักไฟครั
๊
บ ทาให้ยงุ่ ยากเข้าไปอีก
แต่ ถ้าปตั ตาเลี่ยนของท่านเป็ นขาแบน (US) สันนิษฐานได้เลยครับว่าปตั ตาเลี่ยนของท่านถูก
ผลิตเพื่อให้ใช้แรงดันไฟฟ้า 110V จากโรงงานผลิต หรือถูกดัดแปลงจากทีใ่ ช้แรงดันไฟฟ้า 110V เป็ น
220V

เป็ นอย่างไรกันบ้างครับกับข่าวคราวอัพเดทของปตั ตาเลีย่ น Andis ผมหวังว่าคงเป็ นประโยชน์
กับผูอ้ ่านทุกท่านบ้างนะครับ พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ
MaMa Grooming Shop
www.mamagroomingshop.com
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