
FAIRTEX SUPER RUN NC 
ลู่วิง่แฟรเ์ทคซปุเปอรร์นั

FOLDING BED 80CM 
เตียงพับอเนกประสงค์

OCTASMART ESSENTIALS
PILLOW หมอนนอนสบาย

SKG ชดุชงกาแฟ
พรอ้มเครือ่งบดเมล็ดกาแฟ

SKG
จกัรยานไฟฟา้ 2 ล้อ 

ACONATIC LED TV
Digital 43 น้ิว 43HD511AN

SANSHIRO SF-108 (NEW)
พัดลมอุตสาหกรรม 18 น้ิว

RABBIT ICE 
เครือ่งทำาน้ำาแข็ง

BLACK HAWK
เครือ่งสูบลมไฟฟา้ไรส้าย

LIVINGTON AIR PURIFIER
6 FILTER เครือ่งฟอกอากาศ

ARCTIC AIR FREEDOM 
พัดลมไอโอนิกแบบพกพา

NUTRI GOLD
เครือ่งปั่ นพลังไซโคลนิก

•	ความเรว็สูงสุด	30	-	45	กม./ชม.	•	ระยะวิง่ต่อการชารจ์เต็ม		
	 40	-	50	กม.	•	รองรบัน้ำาหนักได้สูงสุด	180	กก.	ฟร!ี	ท่ีสูบลม,
	 หมวกกันน็อค	และลำาโพงบลูทูธ	(คละแบบ)	มูลค่ารวม	1,050.-

•	ปรบัระดับความสูง-ต่ำาได้	98	-	112	ซม.	•	ดีไซน์	3	ใบพัด
	 ปรบัความแรงได้	3	ระดับ	•	ประหยดัไฟ	ใชค่้าไฟเพียง	34	สตางค์
	 /ชัว่โมง	•	ระบบตัดไฟอตัโนมติั	•	เลข	มอก.	934-2558

•	แรงดันลม	150	psi	ใชง้านงา่ย	•	เหมาะมติีดรถไวใ้ชย้ามฉกุเฉิน	
•	ใชไ้ด้ท้ังแบบมสีาย	หรอืไรส้าย	•	สายยาว	3	เมตร	ใชง้านโดย	
	 เสียบเข้ากับท่ีจุดบุหรีใ่นรถยนต์

•	ดึงอากาศรอ้นเข้ามา	เปล่ียนใหเ้ป็นอากาศบรสุิทธิเ์ย็น
•	กรองอากาศได้ทุกท่ีทุกเวลา	•	เลือกปรบัแรงลมได้	3	ระดับ
•	อสิระท้ัง	2	มอื	ทำากิจกรรมได้เต็มท่ี	•	ขนาด	20	x	15-42	x	6	ซม.

รหสั
3040

รหสั
3041

190,000 คะแนน
(ปกติ	249,000	คะแนน)

76,000 คะแนน
+ 13,000 บาท

รหสั
3046

รหสั
3047

38,000 คะแนน
(ปกติ	76,600	คะแนน)

15,000 คะแนน
+ 2,500 บาท

รหสั
3052

รหสั
3053

8,000 คะแนน
(ปกติ	14,900	คะแนน)

3,200 คะแนน
+ 530 บาท

รหสั
3056

รหสั
3057

5,300 คะแนน
(ปกติ	9,900	คะแนน)

2,100 คะแนน
+ 350 บาท

รหสั
3042

รหสั
3043

125,000 คะแนน
(ปกติ	149,900	คะแนน)

50,000 คะแนน
+ 8,300 บาท

รหสั
3048

รหสั
3049

66,000 คะแนน
(ปกติ	116,800	คะแนน)

26,000 คะแนน
+ 4,400 บาท

รหสั
3054

รหสั
3055

10,900 คะแนน
(ปกติ	21,900	คะแนน)

4,400 คะแนน
+ 700 บาท

รหสั
3058

รหสั
3059

24,000 คะแนน
(ปกติ	44,800	คะแนน)

9,600 คะแนน
+ 1,600 บาท

รหสั
3060

รหสั
3061

29,000 คะแนน
(ปกติ	60,890	คะแนน)

12,000 คะแนน
+ 1,900 บาท

รหสั
3062

รหสั
3063

19,500 คะแนน
(ปกติ	39,900	คะแนน)

7,800 คะแนน
+ 1,300 บาท

รหสั
3044

รหสั
3045

13,000 คะแนน
(ปกติ	19,900	คะแนน)

5,200 คะแนน
+ 900 บาท

รหสั
3050

รหสั
3051

38,000 คะแนน
(ปกติ	49,900	คะแนน)

15,000 คะแนน
+ 2,500 บาท

•	เหมาะสำาหรบัเมล็ดกาแฟค่ัวบด	และกาแฟพ็อด	•	ระบบไอน้ำาทำา 
	 ฟองนม	มลูีกบดิปรบัแรงดันเพ่ือเพ่ิมความละเอยีด	•	ระบบไอน้ำา	 
	 ทำาน้ำารอ้น	หรอื	อุน่เครือ่งด่ืมอืน่ใหร้อ้น

•	หน้าจอ	LED	ขนาด	43	น้ิว	•	ความละเอยีดหน้าจอ	1920*1080		
	 Full	HD	•	กำาลังขับลำาโพง	8w*2	เสียงสมจรงิ	•	มุมมองการ
	 รบัชมของจอภาพ	178/178	ฟร!ี	ขาแขวนติดผนัง	มูลค่า	890.-

•	ผลิตน้ำาแข็งได้อตัโนมติั	16	กก./วนั	ผลิตไวรอบละ	6	-	9	นาที	
•	กินไฟเพียง	95	วตัต์	•	ขนาด	24.2	x	35.3	x	33	ซม.	ฟร!ี	ท่ีตัก
	 น้ำาแข็ง,	voltage	protector,	ปากกาวดัค่าน้ำา	มูลค่า	1,090.-

•	ครอบคลุมพ้ืนท่ี	40	ตร.ม.	ความแรงลม	4	ระดับ	
•	Automatic	ระบบอตัโนมติั	เลือกแรงลมตามคณุภาพของอากาศ
•	ION	ไอออน	ทำาใหอ้ากาศบรสุิทธิ	์•	Sterilize	ระบบรงัสี	UV	

•	กำาลังไฟ	1,000	วตัต์	•	ใบมดีหมุน	20,000	รอบต่อนาที
•	ใบมดี	cross	blade	6	แฉก	ปั่ นเรว็	ละเอยีด	•	ใบมดี	flat		
	 blade	2	แฉก	ปั่ น	สับ	ผสม	ซอส	ดิป	•	สายไฟยาว	1	เมตร

สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติมได้ท่ี บรษิัท ทีวไีดเรค็ จำากัด @tvdcat02 666 0519

•	ความเรว็	1	-	14	วิง่ต่อเน่ืองได้	90	นาที	ท่ีความเรว็	15	-	22		
	 วิง่ได้ต่อเน่ือง	45	นาที	•	มอเตอร	์HP	3.0	ปรบัความชนัได้	20	%
	 รบัประกัน	3	ป	ี•	รองรบัน้ำาหนักผู้ใชสู้งสุด	135	กก.

(1	ตัว)		A.สีเทาออ่น	B.สีดำา	โปรดระบุสี

•	ชว่ยปอ้งกันไรฝุน่	เชือ้รา	และแบคทีเรยี	•	ระบายอากาศได้ดี
•	เมมโมรีโ่ฟมความหนา	2	ซม.		พรอ้มชอ่งระบายอากาศ		
	 10,000	ชอ่ง	•	ออกแบบหมอนตามหลักสรรีศาสตร์

•	ปรบัเอนได้	6	ระดับ	•	โครงสรา้งเหล็ก	แข็งแรง	ทนทาน
•	มล้ีอเคล่ือนท่ีได้งา่ย	มท่ีีล็อกล้อ	•	ขนาด	180	x	190	x	36	ซม.	
ฟร!ี	หมอนองิ,	ผ้าคลุม	และผ้าอเนกประสงค์	มูลค่ารวม	290.-



ULTRA GRILL 2IN1
เตาปิ้ งย่างแบบยาว

PARTY FOODS
ตะกรา้ใส่อาหารหมุนได้

PHOENIXGOLD FREE 
FLIGHT เตารดีไอน้ำาไรส้าย

TRAMPOLINE แทรมโพลีน
ปรบัระดับได้มีบารจ์บั

SMARTHOME หม้อหงุข้าว
ลดน้ำาตาล ขนาด 1.8 ลิตร

AOVA
เตาแก๊สกระจกนิรภัย 3 หวั

MINI CHOPPER
เครือ่งปั่ นไรส้ายจิว๋ 

HAPPY HOME SPIN BIKE
จกัรยานออกกำาลังกาย
รุน่ FG-B120

KASHIWA เครือ่งปั่ นน้ำาผัก
ผลไม้อเนกประสงค์ 2 โถ

SPATULA
ชดุอุปกรณ์ทำาอาหาร

TISSUE BOX
กล่องทิชชูติ่ดผนัง

POWER SMART จกัรเย็บผ้า
ไฟฟา้ แบบพกพา 12 ตะเข็บ 
พรอ้มชดุอุปกรณ์ตัดเย็บ

HUS SPORT PLUS TRAVEL
BAG กระเปา๋เดินทางใบใหญ่

BALANCE CORE เครือ่งบรหิาร
หน้าท้องแบบบาลานซ์

•	ปรบัลดอุณหภูมไิด้ตามความต้องการ	•	แยกการทำางานระหวา่ง	 
	 ทำาสุก้ี	และบารบ์ีคิวได้	•	ความจุหมอ้	2	ลิตร	ความจุเตา	5	ลิตร
•	กำาลังไฟฟา้	1800	วตัต์	•	มอก.1641-2552

•	แผ่นความรอ้นแยก	2	ชดุ	•	มรีะบบตัดไฟอตัโนมติั	เมือ่อุณหภมูสูิง
	 ผิดปกติ	•	ปรบัอุณหภูมไิด้	5	ระดับ	•	เคลือบสาร	non-stick	
•	กำาลังไฟฟา้	2200	วตัต์	•	มอก.1641-2552

•	ตะกรา้อเนกประสงค์	มชีอ่งแบ่ง	6	ชอ่ง	•	หมุนได้	360	องศา	
•	ทำาจากวสัด	ุPolypropylene	คุณภาพสูง	•	ประหยัดพ้ืนท่ีบน
	 โต๊ะอาหาร	•	ขนาด	35	x	35	x	12.5	ซม.

•	เครือ่งซกัผ้าฝาบน	พรอ้มท่อออ่นสำาหรบัน้ำาเข้า	และน้ำาท้ิง
•	ระบบ	2in1	เป็นท้ังเครือ่งซกัผ้า	และเครือ่งปั่ นผ้า	•	ต้ังเวลาในการ
	 ซกัได้	ประหยัดน้ำา	และพลังงาน	•	ความจุถังซกั	4.5	กก.

•	โครงสรา้งเหล็กหนาคุณภาพดี	•	รบัแรงกระโดดได้ถึง	150	กก.	
•	ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง	100	ซม.	•	ด้ามจบัปรบัสูงต่ำาได้
	 ความสูงจากพ้ืนถึงปลายด้ามจบั	132	ซม.

•	ลดน้ำาตาลออกอตัโนมติัระหวา่งการหงุข้าว	•	หมอ้ชัน้ในทำาจาก 
	 สเตนเลสเคลือบเงา	 อาหารไมติ่ดหมอ้	 •	 มฟีงัก์ชนัหลายเมนู
	 เชน่	หงุข้าว	หงุเรว็	แกง	ต้มซปุ	ต้มโจก๊	เค้ก	น่ึง	โยเกิรต์	เป็นต้น

•	เตาแก๊ส	3	หวั	(หวัฟู	่3	หวั)	•	สามารถใชง้าน	3	หวัเตาพรอ้มกันได้	
•	ทำาความสะอาดงา่ย	ไมเ่ป็นสนิม	•	ขนาดเตาแก๊ส	กวา้ง	67	ซม.	 
	 ลึก	41	ซม.		สูง	10	ซม.	•	น้ำาหนัก	5.1	กก.

•	แค่กดเพียง	5	-	10	วนิาที	ก็ละเอยีด	•	ใชง้านไรส้าย	ชารจ์ด้วย				
	 Micro	USB	•	ใบมดีสเตนเลส	3	แฉก	คมทนทาน	•	กำาลังไฟ
	 300	วตัต์	•	โถปั่ นพลาสติก	PET	(ใส)	•	แบตเตอรี	่1300	mAh

•	ถังน้ำาความจุ	2	ลิตร		พรอ้มใชง้านใน	45	วนิาที		•	ชว่ยลดรอยยับ
	 โดยไมท่ำาลายเน้ือผ้า	•	พรอ้มแผ่นรองรดี	สามารถจดัเก็บได้
 ฟร!ี	ชัน้วางของอเนกประสงค์	มูลค่า	1,090.-

•	ใชไ้ด้ท้ังมอ็ปกลมขนยาว	และมอ็ปเหล่ียมขนส้ัน	•	ถังผลิตจาก	
	 พลาสติก	PP	คุณภาพดี		มล้ีอลากขนาดใหญ่	•	ขนาดถัง	30		
	 x	50	x	26	ซม.	•	ไมม้อ็ปสูง	137.5	ซม.

•	สามารถปรบัการปั่ นได้	3	ระดับ	•	แฮนด์จบัปรบัได้	5	ระดับ	
•	รองรบัน้ำาหนักได้สูงสุด	150	กก.	•	ขนาด	111	x	102	x	48	ซม.		
•	ปรบัระดับความหนืดได้ตามต้องการ

•	ในชดุประกอบด้วย	กระชอน,	ตะหลิว	และหว่งแขวนรวม	7	ชิน้																																																																		
	 ใชว้สัดซุลิิโคนเกรดอาหาร	•	ทนความรอ้นได้สูงสุด	200	องศา
•	มแีท่นหว่งแขวนเก็บงา่ย

•	กล่องใส่ทิชชูกั่นน้ำา	ติดผนังได้โดยไมต้่องเจาะ	•	ใส่ได้ท้ังทิชชู	่
	 มว้น	และทิชชูแ่ผ่น	•	ชอ่งดึงกระดาษ	2	แบบ	•	วางมอืถือหรอื	
	 แท็บเล็ตได้	•	ขนาด	12.5	x	20	x	20.5	ซม.

•	ควบคมุความเรว็ได้	2	ระดับ	เลือกลายตะเขบ็ได้	12	ลาย	•	ใชไ้ฟบา้น
หรอืถ่านขนาด	AA	4	ก้อน	•	เย็บด้วยระบบด้ายคู่-เย็บรงัดมุได้

•	ขนาดของจกัร	กวา้ง	12	x	ยาว	28	x	สูง	27	ซม.

•	ยืดเหยียดกล้ามเน้ือ	ชว่ยสรา้งกล้ามท้อง	
•	โรลเลอรโ์ฟมรองรบัหลัง	และต้นคอ	•	รองรบัน้ำาหนักได้สูงสุด	 
	 100	กก.	•	ขนาด27	x	45	x	65	ซม.

รหสั
3074

รหสั
3075

2,700 คะแนน
(ปกติ	3,900	คะแนน)

1,100 คะแนน
+ 180 บาท

รหสั
3076

รหสั
3077

2,200 คะแนน
(ปกติ	2,590	คะแนน)

900 คะแนน
+ 150 บาท

รหสั
3078

รหสั
3079

2,700 คะแนน
(ปกติ	4,900	คะแนน)

1,100 คะแนน
+ 180 บาท

รหสั
3080

รหสั
3081

3,100 คะแนน
(ปกติ	5,900	คะแนน)

1,200 คะแนน
+ 210 บาท

รหสั
3094

รหสั
3095

19,500 คะแนน
(ปกติ	29,900	คะแนน)

7,800 คะแนน
+ 1,300 บาท

รหสั
3064

รหสั
3065

29,000 คะแนน
(ปกติ	59,990	คะแนน)

12,000 คะแนน
+ 1,900 บาท

รหสั
3070

รหสั
3071

13,000 คะแนน
(ปกติ	15,900	คะแนน)

5,200 คะแนน
+ 900 บาท

รหสั
3082

รหสั
3083

13,000 คะแนน
(ปกติ	29,900	คะแนน)

5,200 คะแนน
+ 900 บาท

รหสั
3092

รหสั
3093

13,000 คะแนน
(ปกติ	55,500	คะแนน)

5,200 คะแนน
+ 900 บาท

รหสั
3098

รหสั
3099

13,000 คะแนน
(ปกติ	29,900	คะแนน)

5,200 คะแนน
+ 900 บาท

รหสั
3084

รหสั
3085

14,500 คะแนน
(ปกติ	39,800	คะแนน)

5,800 คะแนน
+ 1,000 บาท

รหสั
3086

รหสั
3087

14,500 คะแนน
(ปกติ	29,900	คะแนน)

5,800 คะแนน
+ 1,000 บาท

รหสั
3066

รหสั
3067

12,000 คะแนน
(ปกติ	25,900	คะแนน)

4,800 คะแนน
+ 800 บาท

รหสั
3088

รหสั
3089

12,000 คะแนน
(ปกติ	14,900	คะแนน)

4,800 คะแนน
+ 800 บาท

รหสั
3090

รหสั
3091

10,700 คะแนน
(ปกติ29,900	คะแนน)

4,300 คะแนน
+ 700 บาท

รหสั
3072

รหสั
3073

10,900 คะแนน
(ปกติ	25,900	คะแนน)

4,400 คะแนน
+ 700 บาท

รหสั
3068

รหสั
3069

10,900 คะแนน
(ปกติ	24,900	คะแนน)

4,400 คะแนน
+ 700 บาท

รหสั
3096

รหสั
3097

38,500 คะแนน
(ปกติ	69,900	คะแนน)

15,400 คะแนน
+ 2,600 บาท

ตรวจสอบคะแนนสะสมได้เองท่ี โมบายแบงก์ก้ิง จากธนาคารกรุงเทพ หรอื โทร 0 2638 4000 กด 1522
เงือ่นไขเปน็ไปตามท่ีธนาคารและรา้นค้าฯ กำาหนด ดาวน์โหลดแบบฟอรม์การแลกคะแนนได้จาก www.bangkokbank.com/thankyou หรอื Scan

(1	เครือ่ง)

(1	เครือ่ง) (1	เครือ่ง)

OVANA
เครือ่งถนอมผ้าไอน้ำา

PRINCESS MOP
ถังม็อป 2 หวัปั่ น

•	Steam	Burst	พลังไอน้ำาต่อเน่ือง	•	Anti-Drip	ระบบปอ้งกัน 
น้ำาหยด	•	Anti-Calc	และ	Self-Clean	•	ชว่ยขจดัคราบตะกรนั 
ท่ีสะสม	•	ระบบปดิเครือ่งอตัโนมติั

•	กระเปา๋สีน้ำาเงนิ	59	x	32	x	26	ซม.•	กระเปา๋สีเทาเงนิ	45	x	
23	x	23	ซม.	•	กระเปา๋สีน้ำาตาล	48	x	26	x	30	ซม.
ฟร!ี	เซตกระเปา๋	แวน่	นาฬิกาผู้หญิง	มูลค่า	1,290.-

SMARTHOME เครือ่งทำาอาหาร
อเนกประสงค์ 4IN1

CEFLAR
เครือ่งซกัผ้ามินิ 4.5 กก.

•	ความจุ	1.5	ลิตร	•	ปรบัความเรว็ได้ต้ังแต่ระดับ	1	-	4	•	ใบมดีสเตนเลส
	 3	แฉก	คมกรบิ	•	โถพลาสติก	2	แบบ	โถแหง้และโถเปยีก
 ฟร!ี	KASHIWA	เครือ่งปั่ นน้ำาผักผลไม	้มูลค่า	999.-


