
แลกคะแนนสะสมโทร. 1595
กด 1114 กด หมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก + # + กด รหัสโทรศัพท 4 หลัก

หมอสุกี้ พรอมถาดบารบีคิว NESCO
รุน NC-58601

• ถาดบารบีคิว ขนาดใหญ  36 ซม.
• หมอสุกี้ พรอมฝาปดแกว ขนาด 21 ซม. ความจุ 2.5 ลิตร
• หนาถาดและดานในหมอเคลือบสารกันติด Non Stick Coating
• ปรับอุณหภูมิได 150-250 องศา กำลังไฟ 1500 วัตต

รหัสสินคา : 087051688
23,000 คะแนน หรือ
14,000 คะแนน + 900 บาท

Life Style

โตะเอนกประสงค ยืด-หดได Peem
รุน P0001

• ปรับความกวางได 120 - 230 ซม.
• ปรับความสูงได 55-87 ซม.
• ขนาด 120 x 46 ซม.
• หมุนได 360 องศา มีลอเลื่อนสำหรับเคลื่อนยาย

รหัสสินคา : 087031689
37,000 คะแนน หรือ
22,000 คะแนน + 1,500 บาท

กระเปาสะพายขาง Esprit

• ขนาดกระเปา 63 ซม. x 45 ซม. 
• สายสะพายยาว 18 ซม.
• ทำจากวัสดุผาโพลีเอสเตอรอยางดีแข็งแรงทนทาน
 และน้ำหนักเบา

รหัสสินคา : 087031691
10,000 คะแนน หรือ
6,000 คะแนน + 400 บาท

ชุดจานเยื่อไผ 5 ชิ้น Wispex
รุน JH6148

• ผลิตจากเย่ือไผ ปลอดสารพิษ ไดรับการรับรองจาก FDA & LFGB
• รองรับอุณหภูมิระหวาง -20C ถึง 70C
• สามารถใชกับเคร่ืองลางจาน ไมเหมาะสำหรับใชกับไมโครเวฟ
 และเตาอบ

รหัสสินคา : 087051692 ลายวัว
 087051693 ลายเตาทอง
4,000 คะแนน หรือ
2,000 คะแนน + 200 บาท

ไมคโครโฟน แบบไรสาย AJ
รุน MIC-001

• คลื่นความถี่ VHF 165-210 MHz
• ตอบสนองความถี่ 60Hz 16KHz 3db
• ระยะใชงานประมาณ 50 เมตร 
• แรงดันไฟฟาแบตเตอรี่ : 9V การใชงานตอเนื่อง 6 ชั่วโมง

รหัสสินคา : 087031690
30,000 คะแนน หรือ
18,000 คะแนน + 1,200 บาท

สอบถามขอมูลสินคาเพิ่มเติมไดที่ บริษัท จีดับบลิิว รีโวลูชั่น จำกัด
โทร. 0 2212 5868-9

Home Appliance

โตะเอนกประสงค Peem
รุน P0004

• ใชวางคอมพิวเตอร  ทำงาน อานหนังสือ ปรับความสูงได 70-90 ซม.
• หนาโตะ กวาง 40 ซม. ยาว 60 ซม.    
• หนาโตะ ปรับเอนได 45 องศา และมีขอบก้ัน

รหัสสินคา : 087031682
20,000 คะแนน หรือ
12,000 คะแนน + 800 บาท

กลองเอนกประสงคสำหรับหองครัว Peem

• ขนาด 39.5 x 20 x 18 ซม.
• ผลิตจากพลาสติก PP
• มีชองตางๆสำหรับเก็บอุปกรณไดหลากหลาย

รหัสสินคา : 087051683
20,000 คะแนน หรือ
12,000 คะแนน + 800 บาท

เครื่องปงขนมปงและชงกาแฟ OTTO
รุน CM-020

• ใชสำหรับปงขนมปงและชงกาแฟไดในเวลาเดียวกัน
• แยกการใชงานได ปงขนมปงไดครั้งละ 2 แผน มีที่รองเศษขนมปง
• กำลังไฟ 900 W

รหัสสินคา : 087051684 สีสม
   087051685 สีเหลือง
8,900 คะแนน หรือ
6,000 คะแนน + 290 บาท

เครื่องฟอกอากาศและดักยุง SHARP
รุน FP-FM40B-B

• สำหรับหองขนาด 30 ตร.ม.
• มีลําแสงยูวี ทําใหดึงดูดยุงบินเขามาจะถูกกระแสลมดูดไว     
• ระบบพลาสมาคลัสเตอร
• แผนกรองฝุน HEPA ดักจับฝุนละออง ขนาดเล็กถึง 0.3 ไมครอน
 ไดถึง 99.97%
• ความแรง 4 ระดับ (อัตโนมัติ,เบา,ปานกลาง,สูง)

รหัสสินคา : 087061586
125,000 คะแนน หรือ
75,000 คะแนน + 5,000 บาท

เตารีดไอน้ำ 2,000 วัตต Philips
รุน GC1026/30

• พลังงานไอน้ำตอเนื่อง 25 กรัม/นาที พลังไอน้ำพิเศษ 90 กรัม/
แผนความรอน Non-stick
• ความจุแท็งคน้ำ 200 มิลลิลิตร
• ระบบขจัดตะกรัน calc-clean

รหัสสินคา : 087051687
9,000 คะแนน หรือ
5,000 คะแนน + 400 บาท

บัตรเครดิต

แลกคะแนนสะสม
สมารท รีวอรด
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เต็นทติดตั้งสำเร็จรูปสำหรับ 2 คน STL
รุน MN200

• ขนาด 150 x 220 x 115 ซม. • เพียงแคกางออกเหมือนมุงเม่ือใชงาน
และกดปุมเพื่อหุบปดเหมือนมุงเมื่อตองการเก็บ
• โครงเต็นทผลิตจากไฟเบอรกลาส แข็งแรง ทนทาน
• เต็นททำจากโพลีเอสเตอรเคลือบ PU มีความทนทานและแหงเร็ว

รหัสสินคา : 087021662
45,000 คะแนน หรือ
27,000 คะแนน + 1,800 บาท

โตะพับพรอมเกาอี้ 4 ที่นั่ง Disney ลาย Stitch
รุน YT-09210W

• วัสดุโตะ: ABS, วัสดุเกาอี้: PP, ขา: อลูมิเนียม
• ขนาดเมื่อกาง 85.5 x 65.5 x 66.0 ซม.
• ขนาดเมื่อพับเก็บ 84.5 x 10 x 32.5 ซม.
• น้ำหนัก 7.5 KGS มีชองสำหรับเสียบรม

รหัสสินคา : 087031671
25,000 คะแนน หรือ
15,000 คะแนน + 1,000 บาท

ชุดอุปกรณเลนโยคะ 360º 
รุน MB-35000

• ชวยเสริมสรางกลามเนื้อสวนตางๆ และกระตุนการทำงาน
 กลามเนื้อใหทำงาน มีประสิทธิภาพมากขึ้น
• อุปกรณประกอบดวย 1.เสื่อโยคะ 2.ลูกบอลโยคะ
 3.สายยางยืดโยคะ 4.อิฐบล็อคโยคะ

รหัสสินคา : 087091672
24,000 คะแนน หรือ
14,000 คะแนน + 1,000 บาท

รถยืนไฟฟาแบบ 2 ลอ Smart
รุน 2T

• ความเร็วสูงสุด 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง
• ความจุแบตเตอรี่ 156 วัตต-ชั่วโมง
• วิ่งไดระยะทาง 15 กิโลเมตร ตอการชารจไฟ 1 ครั้ง
• น้ำหนัก 10 กิโลกรัม ขนาด 65 x 23 x 26 ซม.

รหัสสินคา : 087091677
95,000 คะแนน หรือ
57,000 คะแนน + 3,800 บาท

กลองติดรถยนต DTECH
รุน TCM037

• บันทึก 1280x720P@30fps เลนสกวาง 140 องศา จอ 3 นิ้ว
• Parking mode ถาจอดรถแมวาปดเครื่องยนตก็ยังบันทึกภาพ
• ขางๆและ save ได มีระบบ G sensor
• โหมด WDR ชวยในการในการมองเห็นตอนกลางคืน

รหัสสินคา : 087181678
15,000 คะแนน หรือ
9,000 คะแนน + 600 บาท

กลองวงจรปด IP FUJITEL
รุน I9813

• กลองไรสายความคมชัด 1MP
• ดูภาพ Real Time ผาน Smart Phone 
• รองรับ iOS และ Android 
• สามารถสาย ซาย-ขาว ขึ้น-ลง พูดและฟงเสียงได 

รหัสสินคา : 087181674
24,000 คะแนน หรือ
14,000 คะแนน + 1,000 บาท

สายรัดขอมือเพื่อสุขภาพ Jawbone
รุน UP3 

• เก็บขอมูลการเคล่ือนไหว การออกกำลังกาย การนอน การเตนของหัวใจ
• แสดงขอมูลพรอมใหคำแนะนำผาน App ดวยระบบ Smart Coach
• ปลุกคุณตื่นในชวงที่สดชื่นดวยระบบ Smart Alarm

รหัสสินคา : 087071675 สีดำ
   087071676 สีเทา
78,000 คะแนน หรือ
46,000 คะแนน + 3,200 บาท

Traveling

กระเปาเดินทาง 20 นิ้ว Disney
รุน NZ71028

• ขนาด 20 นิ้ว
• 4 ลอหมุนไดรอบทิศทาง 360 องศา
• กระเปาผลิตจาก ABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene) 
• ปดกระเปาดวยซิปไนลอน มีระบบตั้งรหัสเพื่อล็อคกระเปา

รหัสสินคา : 087021663
30,000 คะแนน หรือ
18,000 คะแนน + 1,200 บาท

ที่นอนสูญญากาศ STL

• ที่นอนขนาด 60 x 186 x 3 ซม.
• เพียงแคหมุนวาลวออกอากาศจะถูกดูดเขาไป แลวปดวาลวเม่ือใชงาน
• คลายวาลวออกแลวมวนท่ีนอน เพ่ือไลอากาศออกเม่ือตองการเก็บ
• สูบลมเฉพาะสวนหมอนเทานั้น

รหัสสินคา : 087021664 สีเขียว
   087021665 สีเทา
14,000 คะแนน หรือ
8,000 คะแนน + 600 บาท

จักรยานพับ 20 นิ้ว K-POP
รุน KP-2005TSP18

• ลออลูมิน่ัม แบบสองช้ัน ตัวปรับเกียร Shimano 18 สปด แบบกด
• เบรคแบบ V-Brake หนา-หลัง ยาง ขนาด 20"x1.35
• สามารถรับน้ำหนักไดถึง 90 กก.

รหัสสินคา : 087021666 สีชมพู
   087021667 สีแดง
   087021668 สีเหลือง
70,000 คะแนน หรือ
42,000 คะแนน + 2,800 บาท

โซฟาลม พับเก็บได Peem
รุน P0003 

• ไมตองเปาลม เพียงกางออก สะบัด แลวปดปากถุง ใชงานไดทันที
• ขนาดเมื่อพับเก็บ 225 x 73 ซม.
• ขนาดหลังบรรจุลม 165 x 60 ซม. 

รหัสสินคา : 087031669 สีน้ำเงิน
   087031670 สีชมพู
18,000 คะแนน หรือ
10,000 คะแนน + 800 บาท

วงลอออกกำลังกายสีน้ำเงิน 360º
รุน MB-47001

• ชวยกระชับหนาทอง และกลามเนื้อสวนบนของรางกาย
• สรางกลามทองแบบไดผลจริง
• ที่จับมีโฟมหุมไมเจ็บมือขณะใชงาน
• ขนาด 25 x 17.5 ซม.

รหัสสินคา : 087091673
4,900 คะแนน หรือ
3,000 คะแนน + 190 บาท

แบตเตอรี่สำรอง 20,000 mAh Yoobao
รุน M25

• ความจุ 20,000 mAh     
• มีไฟฉาย LED สัญญาณไฟ LED แสดงความจุของแบตเตอรี่
• Input DC 5V=2A, Output 2 ชอง DC 5V=2A/1A

รหัสสินคา : 087181681
8,900 คะแนน หรือ
6,000 คะแนน + 290 บาท

แวนตา 3 มิติ VRTRID
รุน VR-E551

• ท่ีล็อคมือถือ เพ่ือปองกันการตกหลนขณะสวมใส
 มาพรอมสายรัด และท่ีรองแผนหนาเน้ือน่ิม เพ่ือความสบาย
 ในการสวมใส 
• น้ำหนัก 400g มือถือท่ีรองรับ Up to iPhone 6S Plus
• วัสดุ พลาสติก และโครเม่ียม

รหัสสินคา : 087181679
13,000 คะแนน หรือ
8,000 คะแนน + 500 บาท

อะแดปเตอร Fast charge Yoobao
รุน YB-711 US

• ชารจเร็วข้ึนกวาปกติ สูงสุดถึง 75%
• สามารถใชกับ Apple Iphone, Ipad, Smart phone 
และ Tablet ทุกรุน Adapter Fast Charge 2.0
Input: AC100-240V/0.5A-50/60Hz
Output: 5V/2.4A, 9V/1.5A, 12V/1.1A

รหัสสินคา : 087181680
5,900 คะแนน หรือ
4,000 คะแนน + 190 บาท

Sport and Gadget


