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gadget

ชอปสินคาหลากหลาย
ทุกไลฟสไตล
ดวย

ความคมชัดระดับ 1080p Full HD รองรับการตรวจจับภาพบุคคล มองเห็นไดไกล

ในเวลากลางคืน ดวย IR อินฟาเรด ปรับองศากลองสูงสุด 355 องศา และแนวต้ัง

110 องศา

กลอง Smart wifi Camera Plus
รุน PCR-101 (มูลคา 1,590 บาท)

เครื่องเดินวงรี จักรยานนั่งปน
แบบ 2-in-1 รุน GS-8712 (มูลคา 8,990 บาท)

หนาจอ LCD แสดงความเร็ว เวลา ระยะทาง แคลอรี่ และ อัตราการเตนของ

หัวใจ ปรับความหนืดไดสูงสุด 8 ระดับ ขับเคล�อนดวยสายพานระบบ Manual 

รับน้ำหนักผูเลนไดถึง 85 กก.

l i festyle

เครื่องบดและชงกาแฟอัตโนมัติ 2in1
Jowsua รุน JW661 (มูลคา 3,590 บาท)

หนาจอ LCD ตั้งเวลาอัตโนมัติ ถอดลางทำความสะอาดได บดและชงกาแฟใน

เคร�องเดียว แผนทำความรอน เก็บความรอนได 2 ชม. 

household

รหัสสินคา

KPV1190

KPV1190C

9,500 คะแนน
+1,700 บาท

26,900
คะแนน

หรือ

ชุดตัวตอรถถัง 531 ชิ้น /ตัวตอ
ปราสาทเจาหญิง 413 ชิ้น BBToys
(มูลคา 1,580 บาท)

ตัวตอรถถัง 531 ชิ้น / ตัวตอปราสาทเจาหญิง 413 ชิ้น เหมาะสำหรับเด็ก

อายุตั้งแต 6 ป ขึ้นไป

รหัสสินคา

KPV1174

KPV1174C

3,900 คะแนน
+650 บาท

10,900
คะแนน

หรือ

รหัสสินคา

KPV1206 (รถถัง)
KPV1207 (ปราสาท)

KPV1206 (รถถัง)
KPV1207 (ปราสาท)
2,500 คะแนน

+450 บาท

6,900
คะแนน

หรือ

FREEFREE แถม SD Card 16 GB

ระบบปฏิบัติการ WEAR OS + SUUNTO APP Built-in. รองรับประเภทกีฬา

70+ ชนิด ควบคุมและเลนเพลงผานนาฬ�กาได หนาจอ AMOLED แบบ Touch Screen

นาิกา SUUNTO Suunto 7
Graphite Copper  (มูลคา 16,900 บาท)

รหัสสินคา

KGW850

KGW850C

57,900 คะแนน
+10,900 บาท

162,900
คะแนน

หรือ

รหัสสินคา

KGW846

KGW846C

12,900 คะแนน
+2,200 บาท

34,900
คะแนน

หรือ

หนาจอ 1.64 น้ิว AMOLED 456 x 280 HD หน�วยความจำ 4 GB ระบบ

ปฏิบัติการท่ีรองรับ- Android 7 หรือสูงกวา- iOS 9.0 หรือสูงกวา (รองรับ GPS)

รหัสสินคา

KPV1173

KPV1173C

7,300 คะแนน
+1,300 บาท

20,900
คะแนน

หรือ

นาิกา Huawei Watch Fit
Graphite Black (มูลคา 3,499 บาท)

สมารทวอทช MI Watch Lite
(มูลคา 1,490  บาท)

รหัสสินคา

KNP954

KNP954C

5,145 คะแนน
+990 บาท

14,700
คะแนน

หรือ

กลองแอคชั่น SJCAM
รุน C100 (มูลคา 2,990 บาท)

มีทั้งโหมดถายภาพและวีดีโอ กันน้ำ 30 เมตร ใชงานไดสูงสุด 200 นาที เม�อปด

WIFI งายและสะดวกในการแชรผาน TikTok และ INSTAGRAM

รองรับการใชงานภายในบานเลนสมุมกวาง 110 ° องศา ความละเอียดของภาพ: 

2K (2304 X 1296P) หรือ 3 ลานพิกเซล แอปพลิเคชันรองรับ Android 4.4

และ iOS 9.0 ขึ้นไป

หนาจอ TFT LCD ขนาด 1.4 นิ้ว, GPS+GLONASS, กันน้ำ 5 ATM 11 โหมด

การออกกำลังกาย, วัดอัตราการเตนของหัวใจ, การนอน หนาปดนาฬ�กากวา 120 ธีม

ใชงานรวมกับแอปพลิเคชั่น รับประกัน 1 ป

กลองวงจรปด Xiaomi 360° Home
Security Camera 2K Pro (มูลคา 1,590 บาท)

รหัสสินคา

KGW842

KGW842C

5,500 คะแนน
+1,100 บาท

15,900
คะแนน

หรือ

บลูทูธ 5.0+EDR / BLE ชารจ 40 นาที ใชงานได 1.5-2 ชม.มีกลองสำหรับชารจ

บูลทูธหูฟงสองขาง เช�อมตออัตโนมัติเม�อดึงหูฟงออก แถมฟรี เคสยางซิลิโคน

หูฟงบูลทูธ d-power
รุน BT-12 (มูลคา 990 บาท)

รหัสสินคา

KNP955

KNP955C

2,600 คะแนน
+450 บาท

7,200
คะแนน

หรือ

ใชงานตอเน�องสูงสุด 180 วัน ความคมชัด FULL HD กันน้ำ กันฝุนดีเยี่ยมตรวจ

จับความเคล�อนไหวพรอมแจงเตือนผานสมารทโฟน สำรองขอมูลไดนาน 2 เดือน

ลำโพง Eufy EufyCam 2C
(2 Cam + 1 Homebase 16GB) (มูลคา 13,287 บาท)

รหัสสินคา

KGW849

KGW849C

45,900 คะแนน
+8,200 บาท

128,900
คะแนน

หรือ

กำลังขับ 20 วัตต พรอม Passive คู และ Subwoofers มีไมโครโฟนในตัว 

แบตเตอรี่ 5,200mAh สามารถชารจโทรศัพทได ดาวนโหลดแอปพลิเคชัน

Soundcore เพ�อปรับแตงEQ  IPX7 ปองกันน้ำ

ลำโพง SoundCore Boost Black
Anker รุน AK243-Z (มูลคา 3,595 บาท)

รหัสสินคา

KGW845

KGW845C

11,900 คะแนน
+2,100 บาท

32,900
คะแนน

หรือ

ลำโพงบลูทูธ d-power
รุน Parco (มูลคา 650 บาท) 

บลูทูธ เวอรช่ัน 4.2, Output Power:10W, แบตเตอร่ี 1,000 mAh ชารจ 4-5 ชม.

เลนได 5 ชม.

รหัสสินคา

KNP957 (สีน้ำเงิน)
KNP958 (สีเทา)

KNP957C (สีน้ำเงิน)
KNP958C (สีเทา)

1,500 คะแนน
+250 บาท

4,200
คะแนน

หรือ

ไมโครโฟน USB เช�อมตอกับคอมพิวเตอร สายยาว 1.8 ม. ขั้วตอเปนแบบ

USB-C อะแดปเตอร USB-C เปน USB-A รูปแบบการรับเสียงรอบทิศทาง

ครอบคลุมการรับเสียง 360°

รหัสสินคา

KGW839

KGW839C

2,800 คะแนน
+500 บาท

7,900
คะแนน

หรือ

ไมโครโฟน Audio Technica
รุน ATR4650-USB (มูลคา 850 บาท)

ตัวรับสัญญาณ USB แบบปลั๊กแอนดเพลยใหการเช�อมตอไรสาย 2.4 GHz ที่

มั่นคงภายในระยะ 10 เมตร

คอมโบคียบอรดและเมาสไรสายแบบบาง
รุน Logitech MK470 SILM Combo (มูลคา 1,990 บาท)

รหัสสินคา

KPV1177 (สีดำ)
KPV1178 (สีขาว)

KPV1177C (สีดำ)
KPV1178C (สีขาว)
6,200 คะแนน
+1,200 บาท

17,900
คะแนน

หรือ

LG-MK470D สีดำ

LG-MK470W สีขาว

Bluetooth 5.0 สั่งงานงายไรปุมกด เพียงแตะ 2 ครั้งเพ�อสั่งการเรียกใชงาน AI 

Assistant ซึ่งไดทั้ง Siri, Google Assistant และ Xiao AI ใชงานกับระบบ

ปฏิบัติการ iOS, Android

หูฟง Xiaomi Mi True Wireless
Earphones 2 Basic (มูลคา 999 บาท)

รหัสสินคา

KGW860

KGW860C

3,900 คะแนน
+650 บาท

10,900
คะแนน

หรือ

Output: 1 type-c PD 20W ( Fast Charger) วัสดุ:ABS+PC Plastic; Fire

retardant V-0 หัวชารจและสายชารจ ยาว 1 ม.  

รหัสสินคา

KNP956

KNP956C

2,100 คะแนน
+400 บาท

6,200
คะแนน

หรือ

รหัสสินคา

KGW843

KGW843C

5,900 คะแนน
+1,100 บาท

16,900
คะแนน

หรือ

เซตหัวชารจและสายชารจ d-power 
รุน Set QA10 (มูลคา 690 บาท)
(สำหรับ iPhone 12 ทุกรุน)

ที่ชารจ PowerPort+ 6 Anker
รุน AK67 (มูลคา 1,740 บาท)

ปองกันไฟกระชากไฟเกิน ไฟลัดวงจร มีเซ็นเซอรตรวจจับความรอน Quick 

Charge Output: 3.6V-6.5V/2.4A, 6.5V-9V/2A, 9V-12V/1.5A PowerIQ 

Output: 5V/8.4A (2.4A ตอชอง)

น้ำหนัก 200 กรัม ขนาด 105x63x23 มม. Input/Output Type-C: 5V-3A,

9V-2A Output USB: 5V-3A / 9V-2A / 12V-1.5A

แบตเตอรี่สำรอง Yoobao 13,000mAh
รุน PD13-V2 (มูลคา 1,050 บาท)

รหัสสินคา

KGW840

KGW840C

3,500 คะแนน
+600 บาท

9,900
คะแนน

หรือ

เครื่องชั่งน้ำหนักอัจฉริยะ Anker
รุน Smart Scale C1 (มูลคา 1,590 บาท)

วัดไดทั้งหมด 12 แบบ เชน น้ำหนัก, ไขมันในรางกาย, คาดัชนีมวลกาย, มวล

กระดูก, มวลกลามเนื้อและอ�น ๆ 

รหัสสินคา

KPV1176

KPV1176C

3,900 คะแนน
+650 บาท

10,900
คะแนน

หรือ

ระบบเซ็นเซอรอินฟราเรด ที่ใชเวลาตรวจจับและปลอยสบู ระบบหัวปม ที่ชวยลด

หรือประหยัดปริมาณสบู ใชงายโดยไมตองสัมผัส ใชแบตเตอรี่อัลคาไลน AA

จำนวน 2 กัอน

เครื่องกดสบูเจลอัตโนมัติ Xiaomi
Deerma รุน DEM-XS100 (มูลคา 890 บาท)

รหัสสินคา

KPV1181

KPV1181C

2,700 คะแนน
+500 บาท

7,900
คะแนน

หรือ

หุนยนตดูดฝุนอัจฉริยะ Eufy
รุน T2117Z11-AK175/EY4 (มูลคา 9,990 บาท)

บางที่สุดเพียง 7.3 ซม. พลังดูดถึง 1500Pa ทำความสะอาดไดนานถึง 100 นาที 

เช�อมตอ Wi-Fi ได

รหัสสินคา

KGW848

KGW848C

26,900 คะแนน
+5,000 บาท

76,900
คะแนน

หรือ

กระบวนการผลิตกรดไฮโปคลอรัส (Hypochlorous acid) มีประสิทธิภาพในการ

ฆาเชื้อโรค ไวรัส แบคทีเรีย 99.99% ปรับความเขมขนได 2 ระดับ

เครื่องผลิตน้ำฆาเชื้อโรคแบบพกพา
Masterkool รุน DG01 (มูลคา 1,590 บาท)

รหัสสินคา

KGW862

KGW862C

4,900 คะแนน
+850 บาท

13,900
คะแนน

หรือ

รองรับหัวก็อกน้ำแบบ M20, M22, M24 และ G1/2 ใชงานไดสูงสุด 4-6 เดือน

ตอการชารจเต็ม 1 ครั้ง ชารจประมาณ 3 ชม.

หัวกอกอินฟาเรด Xiaomi
รุน HD-ZNJSQ-02 (มูลคา 890 บาท)

รหัสสินคา

KPV1182

KPV1182C

2,700 คะแนน
+500 บาท

7,900
คะแนน

หรือ

แมกุญแจสแกนลายนิ้วมือ สามารถบันทึกลายนิ้วมือไดสูงสุด 10 ลายนิ้วมือ ใช

ล็อคประตูหนาตางเหล็กดัดตูนิรภัยหองเก็บของ 1 การชารจสามารถใชงานได

6-7 เดือน

รหัสสินคา

KPV1175

KPV1175C

5,300 คะแนน
+950 บาท

14,900
คะแนน

หรือ

กุญแจอัจฉริยะ PrompTec+
รุน FP-04 (มูลคา 1,590บาท)

รหัสสินคา

KPV1179 (สีฟา-เหลือง)
KPV1180 (สีดำ-เหลือง)

KPV1179C (สีฟา-เหลือง)
KPV1180C (สีดำ-เหลือง)
2,100 คะแนน

+350 บาท

5,900
คะแนน

หรือ

รางปล๊ัก 4 ท่ี 4 สวิทซ  กำลังไฟ 2300 วัตต  มีระบบตัดไฟเม�อไฟเกิน

ปลั๊กไฟ 4 ชอง Wallace
(มูลคา 750 บาท)

ความละเอียดภาพ 1,920x1,080 พิกเซล รองรับการใชงาน Netflix, Youtube,

Prime Video และ Browser

รหัสสินคา

KGW847

KGW847C

25,900 คะแนน
+4,700 บาท

72,900
คะแนน

หรือ

สมารททีวี ขนาด 40 นิ้ว Sharp
รุน 2T-C40CE1X (มูลคา 7,990 บาท)

รหัสสินคา
KPV1186

KPV1186C

4,900 คะแนน
+900 บาท

13,900
คะแนน

หรือ

คำเตือน: อานคำเตือนในฉลากและ เอกสารกำกับ

เคร�องมือแพทยกอนใช นำเขาโดย: บริษัท สมาพันธเฮล

จำกัด เลขท่ี 7 ซอยโพธ์ิแกว 4 แขวงคลองจ่ัน เขต

บางกะป กรุงเทพฯ 10240 โทร. 02-018-2100

เครื่องวัดความดันโลหิต Microlife
รุน A2 Classic (มูลคา 1,590 บาท)

ฆพ.1126/2562

ดวยเทคโนโลยีผาพันแขนแบบ IntelliWrap ที่ทำใหวัดความดันโลหิตไดรอบทิศทาง

แบบ 360 องศา ดวยผาพันแขนที่ใหญขึ้นขนาด 22-42 ซม ฆพ. 540/2563 ผูนำเขา

: บริษัท ออมรอน เฮสธแคร (ประเทศไทย) จำกัด อาคารรสาทาวเวอร 2, ชั้น 22 

ยูนิต 2202-1, 2203 เลขที่ 555 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท 02-021-5555

รหัสสินคา

KGW865

KGW865C
8,800 คะแนน
+1,600 บาท

24,900
คะแนน

หรือ

เครื่องวัดความดันโลหิตแบบตนแขน
+ Adapter OMRON รุน HEM-7156 (มูลคา 2,790 บาท)

วัสดุ ABS แบบซิป ขยายขางได ลอคู 4 ลอ หมุน 360 องศา รหัสล็อค TSA 

มาตรฐานสากล คันชักอลูมิเนียม ปรับระดับได

รหัสสินคา
KNP988 (สีดำ)

KNP989 (สีแดงเบอรกันด้ี)
KNP990 (สีน้ำเงิน)

KNP988C (สีดำ)
KNP989C (สีแดงเบอรกันด้ี)

KNP990C (สีน้ำเงิน)
4,900 คะแนน

+850 บาท

13,900
คะแนน

หรือ

กระเปาเดินทาง 19" Giogracia
รุน Angolo (มูลคา 4,385 บาท)

ยางยืดแบบเสน ทรงกากบาท บริหารไดหลายทา ดามจับยาง TPR กระชับไมล�น

ยางสีแดง ขนาดโดยประมาณ 9.5x1.6 มม. ยาว 70ซม.

ยางยืดเหยียด BODY SHAPER
รุน SG-1090 (มูลคา 890 บาท)

รหัสสินคา

KPV1184

KPV1184C

2,400 คะแนน
+420 บาท

6,900
คะแนน

หรือ

ชวยบริหารกำลังขา หัวเขา และอัตราการเตนของหัวใจ ปรับคาความหนืด 8 ระดับ

รับน้ำหนัก 100 กก. ขนาด 93x55x125 ซม. นน 29 กก.

รหัสสินคา

KNP985

KNP985C

15,000 คะแนน
+2,600 บาท

42,900
คะแนน

หรือ

รหัสสินคา

KGW867

KGW867C

13,900 คะแนน
+2,500 บาท

38,900
คะแนน

หรือ

จักรยานปนออกกำลังกาย Rhino
รุน Magnetic Bike (มูลคา 5,990 บาท)

360º MX26 Blue-Black bungee
4DPro (มูลคา 3,900 บาท)

สายปรับระดับไดยาว 37.5-91.5 ซม. เชือกยางยืดเข็มขัดพยุงยาว 73.8 ซม.

สายตอชวงปลายยาว 96 ซม. ดามมือจับยาว 21 ซม.

ควมคุมการทำงานดวยรีโมทคอนโทรล รับน้ำหนักได 90 กก. หนาจอ LED

การแสดงผล เวลา ระยะทาง ความเร็ว

รหัสสินคา

KPV1185

KPV1185C

27,900 คะแนน
+4,900 บาท

79,900
คะแนน

หรือ

รหัสสินคา

KPV1183

KPV1183C

27,900 คะแนน
+4,900 บาท

79,900
คะแนน

หรือ

ลูวิ่งไฟฟา MINIX Running Pad
รุน Mini Pad (มูลคา 8,900 บาท)

Duo Back พนักพิงหลัง 2 ชิ้น โอบกระชับกระดูกสันหลัง และชวยรักษาสมดุล

ของระบบกลามเนื้อ รับน้ำหนัก 120 กก. นำเขาจากเกาหลี

รหัสสินคา

KNP973 (สีเขียว)
KNP974 (สีดำ)

KNP973C (สีเขียว)
KNP974C (สีดำ)

45,900 คะแนน
+7,750 บาท

129,000
คะแนน

หรือ

เกาอี้เพื่อสุขภาพ Hara Chair
รุน NIETZSCHE-H (มูลคา 16,800 บาท)

เครื่องชั่งน้ำหนักวิเคราะหมวลกาย
รุน BF Limited (มูลคา 2,200 บาท)

ชั่งน้ำหนัก, วัดมวลไขมัน, มวลน้ำ, มวลกลามเนื้อ มวลกระดูก และแคลลอรี่ เปน

เปอรเซ็นต, ตัวเลขใหญ ดูในที่มืดได, รับน้ำหนัก 180 กก.

กำลังไฟ 15 วัตต แรงดัน 220-240 โวลท ใบมีดโครเมียม มี Taper ปรับยก

ใบมีด 3 ระดับ สายไฟยาว 2 เมตร

รหัสสินคา

KPV1189

KPV1189C

2,400 คะแนน
+450 บาท

6,900
คะแนน

หรือ

รหัสสินคา

KNP959

KNP959C

6,700 คะแนน
+1,300 บาท

18,900
คะแนน

หรือ

เครื่องตัดผม Lesasha
รุน LS1235 (มูลคา 890 บาท)

ขนาด 18 ออนซ รักษาความรอนไดนานถึง 12 ชั่วโมง ขวดที่มีผนังสองชั้นนี้

ไดรับการออกแบบและทำจากสแตนเลสสตีล 18/8 มีเชือกที่ฝาขวดแบบถอดได

ปราศจาก BPA และ Phthalate

รหัสสินคา

KPV1187 (สีดำ)
KPV1188 (สีขาว)

KPV1187C (สีดำ)
KPV1188C (สีขาว)
3,900 คะแนน

+700 บาท

10,900
คะแนน

หรือ

ขวดน้ำสแตนเลส  Zoku Stainless Steel
Powder Coated Bottle (มูลคา 1,290 บาท)

น้ำหนัก 1.4 กก. มีพัดลมปรับระดับความแรง-เบาได วัสดุ PETKIT  ABS และ 

Food Grade หลนไมแตก ขนาด 30x33x45 ซม. แผนรองนั่งดานในกระเปา

ถอดมาซักได

รหัสสินคา

KGW864

KGW864C

6,300 คะแนน
+1,200 บาท

17,900
คะแนน

หรือ

กระเปาใสสัตวเลี้ยง Petkit
(มูลคา 3,500 บาท)

กำลังไฟ 500 วัตต ปรับความแรง/เร็ว 2 ระดับ ใบมีดสเตนเลสสตีลเปลี่ยนอุปกรณ

3 แบบ: หัวปนพรอมหยือก 0.5 ลิตร, โถบดสับอาหาร 0.5 ลิตร และหัวตีครีม

เครื่องปนแบบมือถือ 3 in 1 
Russel Hobbs รุน 24702-56 (มูลคา 3,200 บาท)

รหัสสินคา

KNP963

KNP963C

9,900 คะแนน
+1,800 บาท

27,900
คะแนน

หรือ

กำลังไฟ 900 วัตต ทำได 3 เมนู : วาฟเฟล โดนัท และคัพเคก พรอมแผนเคลือบ

สารกันติด

เครื่องทำวาฟเฟล โดนัท และคัพเคก
Russel Hobbs รุน 24620-56 (มูลคา 3,100 บาท)

รหัสสินคา

KNP964

KNP964C

9,500 คะแนน
+1,700 บาท

26,900
คะแนน

หรือ

จอแสดงขอมูลแบบดิจิตอล วัสดุภายนอกสแตนเลสสตีล 8 โปรแกรมทำอาหาร

อัตโนมัติ ความจุ 4.2 ลิตร ตั้งเวลาสูงสุด 60 นาที กำลังไฟ 1,500 วัตต

หมอทอดไรน้ำมัน Tefal
รุน EY402D66 (มูลคา 5,990 บาท)

รหัสสินคา

KGW868

KGW868C

15,100 คะแนน
+2,750 บาท

42,900
คะแนน

หรือ

ความจุสูง 3.5 ลิตร กำลังไฟ 1,500 วัตต ปรับอุณหภูมิไดตั้งแต 80-200 องศา

ตั้งเวลาได 0-30 นาที ตัวหมอและตะกราถอดลางทำความสะอาดงาย

หมอทอดไรน้ำมัน 3.5 ลิตร Aconatic
รุน AN-AFY3504 (มูลคา 2,290 บาท)

รหัสสินคา

KPV1193

KPV1193C

6,600 คะแนน
+1,200 บาท

18,900
คะแนน

หรือ

กำลังไฟ 1,400 วัตต ความจุ 4.5 ลิตร ทําอาหารไดหลากหลาย ตั้งเวลาสูงสุด

60 นาที ตั้งอุณหภูมิตั้งแต 80-200 องศา

หมอทอดไรนํ้ามัน Newwave
รุน AF-351 (มูลคา 1,790 บาท)

รหัสสินคา

KNP965

KNP965C

6,000 คะแนน
+1,100 บาท

16,900
คะแนน

หรือ

กำลังไฟ 1,340–1,600 วัตต แรงดัน 15 บารเทียบเทาเคร�องชงกาแฟขนาดใหญ 

แทงกน้ำ 0.8 ลิตร พรอมฝาปด ทำกาแฟหรือเคร�องด�มอ�นๆ จากแคปซูล

เครื่องชงกาแฟแคปซูล Dolce Gusto
รุน Piccolo XS  (มูลคา 2,490 บาท)

รหัสสินคา

KNP971

KNP971C

8,100 คะแนน
+1,450 บาท

22,900
คะแนน

หรือ

ชองใสผลไมทรงกลมขนาดใหญ 60 มม. โถเก็บกาก ขนาด 0.95 ลิตร

เครื่องสกัดน้ำผลไม Tefal
รุน ZE370 (มูลคา 1,790 บาท)

รหัสสินคา

KPV1199

KPV1199C

6,000 คะแนน
+1,000 บาท

16,900
คะแนน

หรือ

เคร�องปงขนมปง ปงได 2 แผน ,กำลังไฟ 750 วัตต ปรับความเกรียมได 6 ระดับ,

ฟงคชั่นหยุดปง กาตมน้ำ กำลังไฟ 900-1,800 วัตต เดือดเร็ว ตัดไฟอัตโนมัติ

เครื่องปงขนมปง Orbit +
กาตมน้ำไฟฟา 1.7 ลิตร (มูลคา 1,880 บาท)

รหัสสินคา

KNP962

KNP962C

5,300 คะแนน
+950 บาท

14,900
คะแนน

หรือ

ควบคุมการทำงานดวยระบบปุมสัมผัส ตั้งเวลาปรุงอาหารไดสูงสุด 99 นาที กำลัง

ไฟ 800 วัตต ระดับความรอน 11 ระดับ

ไมโครเวฟ 20 ลิตร SHARP
รุน R-2201F-K  (มูลคา 2,590 บาท)

รหัสสินคา

KGW855

KGW855C

9,000 คะแนน
+1,700 บาท

25,900
คะแนน

หรือ

เตาอบ ความจุ 10 ลิตร พรอมตะแกรงและถาดอบอาหาร ปรับอุณหภูมิไดทั้งบน

และลาง หรือบน/ลาง  ตั้งเวลาไดสูงสุด 15 นาที กระทะทอดอาหารเคลือบ

Non-Stick

เครื่องทำอาหารเชา House Worth
รุน HW-B002C (มูลคา 1,590 บาท)

รหัสสินคา

KPV1201

KPV1201C

5,200 คะแนน
+950 บาท

14,900
คะแนน

หรือ

เคร�องทำแซนดวิช + ปงขนมปงได 2 แผน ปรับระดับความเกรียมได 6 ระดับ

ถาดรองเศษขนมปงเปดไดงายตอการทำ

เครื่องทำแซนดวิช รุน HW-SW05 + 
เครื่องปงขนมปง 2 ชิ้น House Worth
รุน HW-T04W (มูลคา 1,590 บาท) รหัสสินคา

KPV1204

KPV1204C

4,500 คะแนน
+800 บาท

12,900
คะแนน

หรือ

ใชประกอบอาหาร ปง ยาง รีดน้ำมันไดสูงสุด 40% ทนทานตอการใชงานหนัก

ทนความรอน 455 องศาเซสเซียส ยางอาหารได

ชุดกระทะยางรีดน้ำมัน กลาดิเอเตอร
โฟรดีเอ็กซ 36ซม. พรอมเตาแกสปกนิก
Seagull (มูลคา 1,790 บาท)รหัสสินคา

KPV1205

KPV1205C

6,000 คะแนน
+1,100 บาท

16,900
คะแนน

หรือ

กำลังไฟ 650 วัตต ระบบอุนทิพย ระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ ชองระบายไอนํ้า 

ถอดลางได ฟรี ถาดรองนึ่ง ทัพพีและกระปองตวงขาว

หมอหุงขาวไฟฟา 1.8 ลิตร Newwave
รุน RC-1802 (มูลคา 899 บาท)

รหัสสินคา

KNP966

KNP966C

2,200 คะแนน
+400 บาท

6,200
คะแนน

หรือ

กำลังไฟ 1,300 วัตต เตาอเนกประสงค 2in1 แยกหมอตมและถาดปงยาง วัสดุเคลือบ

ผิวพิเศษ non stick ทําอาหารไดหลากหลาย

เตาไฟฟา BBQ & Shabu Newwave
รุน SH-1301 (มูลคา 1,390 บาท)

รหัสสินคา

KNP967

KNP967C

4,550 คะแนน
+750 บาท

12,900
คะแนน

หรือ

กำลังไฟ 300 วัตต วัสดุสเตนเลส 3.5 ลิตร  ปรับความเร็ว 5 ระดับ และ

ฟงกชั่นเทอรโบ เหมาะสำหรับการใชงานที่หลากหลาย

เครื่องผสมอาหาร Tefal 
รุน HT312138 3.5 ลิตร (มูลคา 1,990 บาท)

รหัสสินคา

KNP972

KNP972C

6,650 คะแนน
+1,200 บาท

18,900
คะแนน

หรือ

ความจุ 9 ลิตร กำลังไฟ 15 วัตต จอแสดงผล LCD เวลาในการทำงาน 5-60นาที

ใชสำหรับลางผัก ผลไม เนื้อสัตวและอาหารทะเล

เครื่องลางผักระบบโอโซน
Smarthome (มูลคา 2,490 บาท)

รหัสสินคา

KGW863

KGW863C

5,300 คะแนน
+950 บาท

14,900
คะแนน

หรือ

ผิวเคลือบไทเทเนียม เพิ่มความแข็งแรง รอบขัด 16,000 รอบ ใชไดกับเตา

ทุกประเภท รวมทั้งเตาแมเหล็กไฟฟา

ชุดเซตกระทะเเละหมอ 4 ชิ้น Tefal
รุน G135S495 (มูลคา 1,290 บาท)

รหัสสินคา

KGW861

KGW861C

4,500 คะแนน
+800 บาท

12,900
คะแนน

หรือ

ใชงานไดหลากหลาย ปงยาง ตม อุน และนึ่ง ปรับได 3 ระดับ วัสดุแข็งแรง

มีฝาปดกระจกที่ทำใหสามารถมองเห็นอาหารภายใน กำลังไฟ 1,400 วัตต

กระทะปงยางบารบีคิว 2in1 HOMU
(มูลคา 1,290 บาท)

รหัสสินคา

KPV1191 (สีช็อคโกแลต)
KPV1192 (สีครีม)

KPV1191C (สีช็อคโกแลต)
KPV1192C (สีครีม)
3,800 คะแนน

+700 บาท

10,900
คะแนน

หรือ

รุน JW681 ช็อคโกแลต

รุน JW680 ครีม

หมอตมอเนกประสงค Family
(มูลคา 990 บาท)

กำลังไฟ 600 วัตต ความจุ 1.5 ลิตร, ทำอาหารหลากหลาย สะดวก รวดเร็ว ผลิต

จากสเตนเลส ไมเปนสนิม ฝาแกว ที่จับกระชับ

รหัสสินคา

KNP960 (สีแดง)
KNP961 (สีเงิน)

KNP960C (สีแดง)
KNP961C (สีเงิน)

2,200 คะแนน
+400 บาท

6,200
คะแนน

หรือ

ผิวเคลือบไทเทเนียม กระจายความรอนไดดี 1 ชุด: หมอ 2 หู พรอมฝาแกว

20 ซม., กระทะกนลึก 28 ซม., ทัพพี

ชุดเครื่องครัวTefal
รุน Fresh Start Set 4 pcs (มูลคา 1,190 บาท)

รหัสสินคา

KNP970

KNP970C

4,200 คะแนน
+700 บาท

11,900
คะแนน

หรือ

เตาแกสหัวคูหัวเตาทำจากสแตนเลส ใหความรอนสม่ำเสมอหนากระจกทนความรอน 

ตัวถังระบบสีเคลือบแข็ง ชนิดแกส ปโตรเลียม ความดันแกส 2,800 Pa.

เตาแกสหัวคูหนากระจก Imarflex
รุน IG-426 (มูลคา 1,890 บาท)

รหัสสินคา

KPV1197

KPV1197C

6,300 คะแนน
+1,100 บาท

17,900
คะแนน

หรือ

รหัสสินคา

KGW851

KGW851C

2,700 คะแนน
+500 บาท

7,900
คะแนน

หรือ

หมออเนกประสงค CASIKO สีชมพู
รุน CK-7799 (มูลคา 990 บาท)

ความจุ 3 ลิตร มาพรอมฝาแกว ปรับอุณหภูมิ ได 2 ระดับ กำลังไฟ 1,000  วัตต

กำลังไฟ 2,100-2,200 วัตต ปุมควบคุมการทำงาน ระบบดิจิตัลทัชสกรีน 6 ฟงกชั่น

การทำอาหาร ปรับกำลังไฟได 10 ระดับ 

เตาแมเหล็กไฟฟา Tefal
รุน H7208 (มูลคา 2,690 บาท)

รหัสสินคา

KGW856

KGW856C

9,500 คะแนน
+1,700 บาท

26,900
คะแนน

หรือ

ทำอาหารไดหลากหลาย ผัด, ทอด, ตุน, สุกี้ หมอในทำจากสแตนเลสเนื้อหนา

อยางดี สวิตชปรับความรอน 3 ระดับ กระทะปงยางเคลือบ Non-stick ทำความ

สะอาดงาย

กระทะอเนกประสงค 2in1 
House Worth รุน HW-EP202 (มูลคา 1,590 บาท)

รหัสสินคา

KPV1202

KPV1202C

5,300 คะแนน
+800 บาท

14,900
คะแนน

หรือ

ความจุขนาดใหญพิเศษ 2.0 ลิตร กำลังไฟ 700 วัตต หมอชั้นในเคลือบ 4 ชั้น 

พรอมเคลือบลายหินออนและขอบโคงมน ระบบอุนอัตโนมัติ ตอเน�องสูงสุด 12 ชม.

หมอหุงขาว ขนาด 2 ลิตร Tefal
รุน RK362566 (มูลคา 1,590 บาท)

รหัสสินคา

KPV1198

KPV1198C

4,500 คะแนน
+800 บาท

12,900
คะแนน

หรือ

มีถาดสแตนเลสแบงออกเปนชองสำหรับใสอาหาร และมีถวยสแตนเลสพรอมฝา

สำหรับใสน้ำซุป ฝามียางซิลิโคนปองกันการรั่วไหล มีหูหิ้ว ในชุด มีชอน 1 คัน

ตะเกียบสแตนเลส 1 คู

กลองขาว+น้ำซุป พรอมชอน
ตะเกียบสแตนเลส RRS (มูลคา 690 บาท)

รหัสสินคา

KPV1203

KPV1203C

1,700 คะแนน
+350 บาท

4,900
คะแนน

หรือ

ABS เรซินคุณภาพสูงกระจกสองสวางโดยไมเสียรูป วัสดุ PP เกรดอาหารทน

ความรอนสะอาดและมั่นใจยิ่งขึ้น

ที่ใสมีดฆาเชื้อ UV อัตโนมัติ Huohou 
(มูลคา 1,999 บาท)

รหัสสินคา

KGW841

KGW841C

4,900 คะแนน
+900 บาท

13,900
คะแนน

หรือ

การควบคุมที่สะดวกดวย Mi Home APP โหมดการทำงาน: อัตโนมัติ, กลางคืน

กำหนดเวลาเปด / ปดโดยผูปกครอง แสง: สวางสลัวหรือปด

เครื่องฟอกอากาศ Xiaomi Mi
รุน 3C EU (มูลคา 3,190 บาท)

รหัสสินคา

KGW844

KGW844C

11,900 คะแนน
+2,000 บาท

31,900
คะแนน

หรือ

ตรวจจับคุณภาพอากาศอัตโนมัติ ปองกันฝุน PM2.5 ได ระบบการกรองคุณภาพสูง

ดวยแผนกรองหลายชั้น 2 โหมดการทำงาน โหมดอัตโนมัติ/โหมดการนอนตั้งเวลา

ปดเคร�องได สำหรับหองขนาด 25-45 ตร.ม.

เครื่องฟอกอากาศ AJ
รุน AP-001 (มูลคา 2,590 บาท)

รหัสสินคา

KPV1194

KPV1194C

7,300 คะแนน
+1,300 บาท

20,900
คะแนน

หรือ

กำลังไฟ 72 วัตต ปรับแรงลม 4 Speed ตั้งเวลาปดสูงถึง 1 ชม. ปรับสาย 

ซาย-ขวา

พัดลมตั้งพื้น 18 นิ้ว Master Kool
รุน MSF-18 (มูลคา 1,890 บาท)

รหัสสินคา

KNP969

KNP969C

5,900 คะแนน
+1,050 บาท

16,900
คะแนน

หรือ

ระบบ 3in1 ในเคร�องเดียว เพิ่มความเย็น ฟอกอากาศ เพิ่มปริมาณความชื้นใน

อากาศ หนาจอแสดงผล LED ควบคุมดวย รีโมทคอนโทรล

พัดลมไอเย็น Sumo
รุน EA-65 (มูลคา 3,990 บาท)

รหัสสินคา

KNP980

KNP980C

12,500 คะแนน
+2,300 บาท

35,900
คะแนน

หรือ

ปรับแรงลมได 3 ระดับ ปรับระดับความสูงได 5 ระดับ ไดตั้งแต 87.0-107.0 ซม. 

ปรับสายซาย-ขวา และหยุดสายได ตั้งเวลาเปด-ปดอัตโนมัติไดนานสูงสุด 8 ชม.

พัดลมปรับระดับ 16 นิ้ว Hatari
รุน HT-S16D4 (มูลคา 1,290 บาท)

รหัสสินคา

KPV1196

KPV1196C

4,200 คะแนน
+700 บาท

11,900
คะแนน

หรือ

พลาสติก PP เหนียว แข็งแรง  ระบบปรับสาย ปรับแรงลงได 3 ระดับ กำลังไฟ

102 วัตต

พัดลมอุตสาหกรรม 20 นิ้ว Imarflex
รุน HG-A2002 (มูลคา 1,290 บาท)

รหัสสินคา

KGW852

KGW852C

3,500 คะแนน
+550 บาท

9,900
คะแนน

หรือ

เครื่องดูดฝุนดามจับ Tefal
(มูลคา 1,590 บาท)

รหัสสินคา

KGW854

KGW854C

5,900 คะแนน
+1,100 บาท

16,900
คะแนน

หรือ

หัวพนไอน้ำ พลาสติก น้ำหนักเบา ความยาวสายไฟ 2.6 ม. พรอมใชงานใน

15 วินาที กำลังไฟ 1,300 วัตต พลังไอน้ำตอเน�อง 20 กรัม ปริมาณไอน้ำ สูงสุด

20 กรัม/นาที

เครื่องดูดฝุนแบบดาม 2in1 Deerma
รุน DX118C  (มูลคา 990 บาท)

รหัสสินคา

KNP975

KNP975C

3,200 คะแนน
+550 บาท

8,900
คะแนน

หรือ

กำลังไฟ 600วัตต  วัสดุ ABS+ PC, 3 หัวแปรง ทำความสะอาด, ระบบกรอง

Hepa, ตัวกรองลางได สายไฟยาว 5 ม. ถังเก็บฝุน 1.2 ลิตร

ใชไฟ 12 โวลต จากที่จุดบุหรี่ในรถยนต พลังดูดไซโคลน หัวดูดตามซอกมุม

เครื่องดูดฝุนในรถยนตพลังไซโคลน
Coido รุน 6133 (มูลคา 1,600 บาท)

รหัสสินคา

KNP984

KNP984C

3,800 คะแนน
+650 บาท

10,900
คะแนน

หรือ

กำลังไฟ 1,800 วัตต ปรับความแรงไอนา 2 ระดับ เคร�องพรอมใชงานภายใน

45 วินาที แทงคนา 1.5 ลิตร (ถอดได) อุปกรณ :แปรงรีดผาและถุงมือ

เครื่องรีดไอน้ำถนอมผา Tefal
รุน IT 2460 (มูลคา 3,490 บาท)

รหัสสินคา

KNP968

KNP968C

12,000 คะแนน
+2,100 บาท

32,900
คะแนน

หรือ

กำลังไฟ 1,700 วัตต พลังไอน้ำตอเน�อง 30 กรัม ตอนาที เคร�องพรอมใชงาน

ภายใน 45 วินาที ความจุแทงคน้ำ 1.5 ลิตร ใชงานตอเน�อง 40 นาที

เครื่องรีดถนอมผา Tefal
รุน IT3420 (มูลคา 2,990 บาท)

รหัสสินคา

KGW866

KGW866C

10,900 คะแนน
+1,900 บาท

28,900
คะแนน

หรือ

หัวพนไอน้ำ พลาสติก น้ำหนักเบา กำลังไฟ 1,300 วัตต พลังไอน้ำตอเน�อง19 กรัม/

นาที แทงกน้ำ 120 มล. อุปกรณเสริม: ถุงผา หัวแปรง แกวสำหรับเติมน้ำ

เครื่องรีดถนอมผาไอน้ำ Tefal
รุน DT3030E0 (มูลคา 1,990 บาท)

รหัสสินคา

KPV1200

KPV1200C

6,600 คะแนน
+1,200 บาท

18,900
คะแนน

หรือ

เตารีดไอน้ำ Tefal
รุน FV1848 (มูลคา 1,590 บาท)

รหัสสินคา

KGW853

KGW853C

3,900 คะแนน
+600 บาท

10,900
คะแนน

หรือ

กำลังไฟ 2,500 วัตต พลังไอน้ำตอเน�อง 40 กรัม/นาที พลังไอน้ำพิเศษ 130 กรัม/

นาที รีดผาแนวตั้งได ระบบปองกันน้ำหยด ชวยปองกันน้ำหยดเปอนลงบนผา

โคมไฟสองบริเวณ แบบแยกแผงโซลา พรอมเซนเซอร, ติดอัตโนมัติเม�อเริ่มมืด,

กันน้ำ กันแดด, พรอมอุปกรณติดตั้ง

โคมไฟโซลาเซลล 40W พรอมรีโมท
Spectra (มูลคา 1,990 บาท)

รหัสสินคา

KNP982

KNP982C

6,000 คะแนน
+1,100 บาท

16,900
คะแนน

หรือ

เคร�องไลหนู แมลงสาบ: โดยคล�น Ultrasonic และคล�น Bionic,  วัสดุทนไฟ,

พื้นที่ 150 ตรม. ไมตียุง: ตียุง, ตั้งหรือแขวนช็อ ตยุง แบตเตอรี่ 1,200 mAh

เครื่องไลหนูและแมลงสาบ Dermove
รุน HCR-051 +ไมตียุง รุน Indy (มูลคา 1,640 บาท)

รหัสสินคา

KNP981

KNP981C

3,900 คะแนน
+650 บาท

10,900
คะแนน

หรือ

เคร�องสำหรับตัดแตงพุมไมและกิ่งไม มอเตอรพลังสูง 320 วัตต ความยาวใบ

350 มม.(14") ใบมีดสเตนเลส คุณภาพสูง ไมเปนสนิม

เครื่องตัดแตงกิ่งไม Makita
รุน MUH 355 (มูลคา 4,900 บาท)

รหัสสินคา

KNP976 (สีแดง)
KNP977 (สีเขียว)

KNP976C (สีแดง)
KNP977C (สีเขียว)

13,900 คะแนน
+2,600 บาท

39,900
คะแนน

หรือ

รถเข็นตัดหญาไฟฟา Makita
รุน ELM3320 (มูลคา 7,900 บาท)

รหัสสินคา

KNP978

KNP978C

22,400 คะแนน
+4,100 บาท

63,900
คะแนน

หรือ

กำลังไฟ 2,100 วัตต สำหรับงานทั่วไป เชน ลางรถ ลางพื้น คราบสกปรกตางๆ

งานสวน กระทัดรัด เคล�อนยายสะดวก

เครื่องฉีดน้ำแรงดัน 150 บาร Lavor
รุน  LAV-H150V2 (มูลคา 4,900 บาท)

รหัสสินคา

KNP979

KNP979C

12,500 คะแนน
+2,300 บาท

35,900
คะแนน

หรือ

กำลังไฟ 1,200 วัตต มอเตอร 3,400 รอบ/นาที ใบมีด 330 มม. ตัดและเก็บใน

ทันที (พ้ืนท่ีสูงสุด 400 ตรม.) ถุงใสเศษหญา 30 ลิตร

(พรอมสายไฟ 15 ม.)

กำลังไฟ 12 โวลต ใชกับที่จุดบุหรี่ในรถยนต มีปมลม พรอมเกยวัด และไฟฉุกเฉิน,

สูบยางรถ จักรยาน มอเตอรไซค บอลยางตางๆ 

เครื่องปมลมในรถยนต พรอมไฟฉุกเฉิน
Coido รุน 3301 (มูลคา 1,990 บาท)

รหัสสินคา

KNP983

KNP983C

4,200 คะแนน
+700 บาท

11,900
คะแนน

หรือ

แรงดัน (bar/MPa) 110 อัตราการไหล 360 อุณหภูมิน้ำเขาสูงสุด 40

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Karcher
รุน K 2 Compact *EU (มูลคา 2,990 บาท)

รหัสสินคา

KPV1195

KPV1195C

9,800 คะแนน
+1,750 บาท

27,900
คะแนน

หรือ

จักรยานเด็ก 20" Rosetta
(มูลคา 3,900 บาท)

เฟรม:เหล็กไฮเทนไซน คอ:อลูมิเนียม อัลลอยด เบรค: กามปู+จาน (อยางดี),

บังโซแบบเต็ม จัดสงไมประกอบเปนคัน

kid

รหัสสินคา

KNP986 (สีฟา)
KNP987 (สีชมพู)

KNP986C (สีฟา)
KNP987C (สีชมพู)
9,100 คะแนน
+1,600 บาท

25,900
คะแนน

หรือ

โตะกิจกรรมหรรษา Bright Starts
(มูลคา 2,310 บาท)

เปยโนรูปการตูนตัว ชางหมุน หนังสือดนตรี มีเสียงเพลงมากถึง 60 เพลง เรียนรู

ในเร�องภาษาอังกฤษและภาษาสเปนโดยผานสี รูปทรง ตัวเลข และอ�นๆ

รหัสสินคา

KGW858

KGW858C

8,000 คะแนน
+1,500 บาท

22,900
คะแนน

หรือ

มีสายรัดตัวเด็กแบบ 3 จุด ปรับความสูงได 3 ระดับ ถาดปรับได 3 ระดับ

ถอดออกได เหมาะสำหรับเด็กอายุ 6 เดือน – 3 ขวบ รับน้ำหนักเด็กได 15 กก.

น้ำหนักสินคา 2.2 กก.

เกาอี้ทานขาว CHICCO Pocket Snack
Booster Seat -Lime สีเขียว (มูลคา 2,495 บาท)

รหัสสินคา

KGW859

KGW859C

8,400 คะแนน
+1,600 บาท

23,900
คะแนน

หรือ

ผลิตจากพลาสติก ABS ชวยสงเสริมพัฒนาการทางดานการจดจำ เสริมสราง

จินตนาการความคิดสรางสรรค เหมาะสำหรับอายุ 7 ปขึ้นไป จำนวน: 401 ชิ้น

ตัวตอเสริมทักษะ LEGO
(มูลคา 1,355 บาท)

รหัสสินคา

KGW857

KGW857C

4,900 คะแนน
+850 บาท

13,900
คะแนน

หรือ


