
เคร่ืองหนีบผม LESASHA ระบบไอน้ำ รุน LS0953
รหัสสินคา : 040031617
9,000 คะแนน หรือ
5,000 คะแนน + 400 บาท
• หนีบผมตรงไดท้ัง ผมแหง และเปยกหมาด
• หนาแผนเซรามิคกวางพิเศษ หนีบผมไดในปริมาณมาก 
• สายไฟยาว 2.5 เมตร กำลังไฟ 40 วัตต

พัดลม TOWER HATARI รุน HT-TW20R
รหัสสินคา : 040051619
23,000 คะแนน หรือ
14,000 คะแนน + 900 บาท
• ระบบสัมผัส TOUCH SCREEN
• ปรับแรงลมได 4 ระดับ
• ระบบการทำงานแบบ IONIZE

หมอหุงขาวดิจิตอล 1.2 ลิตร ELECTROLUX 
รุน ERC6503W
รหัสสินคา : 040051621
24,000 คะแนน หรือ
14,000 คะแนน + 1,000 บาท
• ความจุ 1.2 ลิตร
• 9 โปรแกรมทำอาหาร จอ LCD แสดงผลทำงาน
• ระบบทำความรอน 3 ทิศทาง อุนอัตโนมัติยาวนาน 12 ช่ัวโมง

เตารีดไอน้ำ PHILIPS รุน GC2920
รหัสสินคา : 040051620
14,000 คะแนน หรือ
8,000  คะแนน + 600 บาท
• ระบบ COCARE แผนความรอน Steam glide 
• พลังไอน้ำ 2,200 วัตต รอนเร็วพรอมใชงาน 
• ผลิตไอน้ำตอเน่ืองมากถึง 35 กรัม/นาที และพลังไอน้ำเพ่ิมพิเศษ 
 95 กรัม/นาที
• มีระบบปองกันน้ำหยด ปองกันเน้ือผาเปนรอยดางขณะรีดผา

ราวแขวนผาสแตนเลส 2 ชั้น HouseHold Society
รุน SHHG-4007 
รหัสสินคา : 040051624
10,000 คะแนน หรือ
6,000 คะแนน + 400 บาท
• ผลิตจากสแตนเลส มีช้ันสแตนเลสสำหรับวางผาหม, กางเกง
• ขนาด 150 x 41.5 x 151 ซม.

เครื่องออกกำลัง SIX PACK CARE 
HouseHold Society
รหัสสินคา : 040091623
30,000 คะแนน หรือ
18,000 คะแนน + 1,200 บาท
• เอนตัวในทา Sit Up ไดถึง 180 องศา 
• เพ่ิมหมอนรองศีรษะและชวงคอ 
• รับน้ำหนักผูใชงานสูงสุด 120 กก. 
• สินคาประกอบเอง มาพรอมสายแรงตานสำหรับออกกำลังกายแขน

เครื่องฟอกอากาศ SHARP รุน FP-F30TA-A
รหัสสินคา : 040051616
48,000 คะแนน หรือ
29,000 คะแนน + 1,900 บาท
• ระบบพลาสมาคลัสเตอร พนอนุภาคไฟฟาบวกและลบ 
 สามารถฆาเช้ือไวรัส เช้ือรา เช้ือแบคทีเรียในอากาศ 
 และสลายกล่ินอับช้ืน ตลอดจนสลายฤทธ์ิการกอภูมิแพจากไรฝุน

หมออเนกประสงค IMARFLEX รุน EP-750
รหัสสินคา : 040051622
10,000 คะแนน หรือ
6,000 คะแนน + 400 บาท
• ความจุ 1.8 ลิตร ใช ทอด ตม น่ึง หุง สุก้ี และชาบู 

• ฝาแกวคุณภาพดี ทนความรอนสูง ทำความสะอาดงาย 

• กำลังไฟฟา 1,000 วัตต

ถังปนม็อบ MASTER 8 รุน T9015
รหัสสินคา : 040051615
15,000 คะแนน หรือ
9,000  คะแนน + 600 บาท
• ถังปนม็อบ MASTER 8 พรอมผา 2 ผืน
• ขนาด 24 x 26 x 25 ซม.

เคร่ืองดูดฝุน IMARFLEX รุน VC-932
รหัสสินคา : 040051614
18,000 คะแนน หรือ
11,000 คะแนน + 700 บาท
• กำลังไฟฟา 1,600 วัตต รูปทรงทันสมัย สีทอง - สีเงิน 
• เครื่องทำจากพลาสติก ABS ทนความรอนสูง สะดวกในการใชงาน 
• มีชองระบายอากาศอยูดานหลังเครื่อง ลดความรอน
• มีหัวแปรงปลายมีดไวดูดฝุน มีระบบกรองฝุน 
• ความจุ 2 ลิตรสายไฟยาว 3 เมตรมีระบบเก็บสายไฟอัตโนมัติ 

สอบถามขอมูลสินคาเพิ่มเติมไดที่
บริษัท พริวิลเลจ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด โทร. 0-2932-2621

แลกคะแนนสะสมโทร. 1595
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ชุดปากกาคริสตัลพรอมแฟลตไดรฟ 
8 GB SWAROVSKI  
รหัสสินคา : 040031618
42,000 คะแนน หรือ
25,000 คะแนน + 1,700 บาท
• ประดับคริสตัลจากสวารอฟก้ี เหมาะสำหรับเปนของขวัญ  
 สำหรับคนพิเศษ

กระเปาเปขาง WXD รุน CG027
รหัสสินคา : 040031625 สีดำ
  040031626 สีชมพู
8,000 คะแนน หรือ
4,000 คะแนน + 400 บาท
• สามารถใสไดท้ัง iPad, Tablet, Smartphone มี 3 ช้ัน
• ผลิตจาก Nylon คุณภาพสูง ปองกันรอยขีดขวนและ
 ปองกันน้ำไดเปนอยางดี
• ขนาด 29 x 18 x 8 ซม.

เงื่อนไขของการแลกสินคา ตามที่ทางธนาคารฯ กำหนด ทานสามารถดูรายละเอียด และเงื่อนไขของรายการ Smart Reward Catalog เพิ่มเติมไดที่ sc.com/th หรือ โทร. 1595

เครื่องพิมพภาพดวนทันใจ FUJIFLIM รุน SP-1
ฟรี Instax Mini Film 10x2
รหัสสินคา : 040081603
60,000 คะแนน หรือ
36,000 คะแนน + 2,400 บาท
• สงภาพจาก Smart Phone / Tablet ที่ใชระบบปฏิบัติการ 
 ISO และ Android ผานระบบ Wifi จากเครื่องพิมพ
 ใช Battery Lithium CR2 จำนวน 2 กอน มี Template ใหเลือก 

กลอง Instax Mini 8 FUJIFILM 
รุน Minnie Mouse Pink
รหัสสินคา : 040081602
29,000 คะแนน หรือ
17,000 คะแนน + 1,200 บาท
• ระบบแฟลชในตัว ถายภาพไดดีในพื้นที่ที่มีแสงนอย เลือกปรับโหมด
 ได 5 แบบ Bright Sunny and bright, Sunny-Slightly cloudy, 
 Cloudy-Shade, Indoors-Night และ Hi-Key 
• ขนาดเล็กกะทัดรัด น้ำหนักเบา พกพาสะดวก

เครื่องชั่งน้ำหนัก TANITA รุน HD-660BLUE
รหัสสินคา : 040031611
11,000 คะแนน หรือ
6,000  คะแนน + 500 บาท
• ช่ังน้ำหนักสูงสุด 150 กก.
• หนาจอแสดงผล 30 มม.
• แบตเตอรี่ AA จำนวน 2 กอน

กระเปาสตางค Kipling รุน creativity XL
รหัสสินคา : 040031612
22,000 คะแนน หรือ
13,000 คะแนน + 900 บาท
• มีสายคลองขอมือ สามารถถอดออกได
• ดานในแบงออกเปนชองซิป 1 ชอง และชองสำหรับใสของ 2 ชอง
• ขนาด 21.5 × 13.5 × 4 ซม.
• สินคาจัดสงคละสี โทรแจงใหทราบกอนจัดสงสินคา

นาิกาอัจฉริยะ MyKronoz รุน SM-KZ-ZEWATCH3(B)
รหัสสินคา : 040081606
48,000 คะแนน หรือ
29,000 คะแนน + 1,900 บาท
• รับสายโทรศัพท พรอมสนทนาในตัว
• แสดงเบอรโทรศัพท หรือช่ือสายเรียกเขา
• ตรวจจับ และบันทึกจำนวนกาว ระยะทาง แคลอร่ีเบิรน
• วัดระดับคุณภาพการนอน
• หนาจอทัชสกรีน
• ระบบชารจไฟดวย Watchband

ลอวิ่งไฟฟา Airwheel รุน X3SB
รหัสสินคา : 040081607
143,000 คะแนน หรือ
86,000  คะแนน + 5,700 บาท
• ความเร็วสูงสุด 18 กม./ช่ัวโมง
• ความจุแบตเตอร่ี 132 วัตต/ช่ัวโมง
• กำลังมอเตอร 400 วัตต
• ว่ิงไดระยะทาง 18 กิโลเมตร ตอการชารจไฟ 1 คร้ัง
• ขนาดลอ เสนผานศูนยกลาง 14 น้ิว
• น้ำหนัก 9.8 กิโลกรัม
• ขนาด 45 x 39 x 16 ซม.
• รองรับน้ำหนักได 120 กิโลกรัม

กลอง Action GoPro รุน HERO
รหัสสินคา : 040081604
50,000 คะแนน หรือ
30,000 คะแนน + 2,000 บาท
• สามารถถายวิดีโอได ความละเอียด 1080p (30fps) และ 720p (60fps) 
 ถายภาพนิ่งความละเอียด 5 ลานพิกเซลได ความเร็ว 5 ภาพ/วินาที, 
 มีระบบ QuikCapture, SuperView และ Auto Low Light 
 พรอมทั้งกันน้ำไดลึก 40 เมตร

นาิกาอัจฉริยะสำหรับเด็ก POMO รุน KT01S Frozen Blue
รหัสสินคา : 040081605
40,000 คะแนน หรือ
24,000 คะแนน + 1,600 บาท
• มีไมโครโฟนรองรับการสนทนาสายโทรศัพทผานสายรัดขอมือได
• ใชระบบระบุตำแหนงโดย GPS Tracker สามารถใสซิมการด
 สำหรับการบันทึกเบอรโทรศัพท และเพื่อโทรออก
• ปุมคำสั่งเพียง 5 ปุม สำหรับการจดจำและการใชงานที่งาย
 สำหรับเด็ก รองรับการเชื่อมตออุปกรณผาน Bluetooth
• ครอบคลุมการใชงานทั้งระบบ iOS และ Android

กลองกันน้ำ FUJIFILM รุน XP80 
รหัสสินคา : 040081601 
69,000 คะแนน หรือ
41,000 คะแนน + 2,800 บาท
• กลองกันน้ำความละเอียด 16 ลานพิกเซล 
• เซ็นเซอร BSI-CMOS ซูม 5 เทา เลนสมุมกวาง 28 มม. มี wifi ในตัว  
• จอ LCD สวาง สบายตา ปองกันแสงสะทอน ขนาด 2.7 นิ้ว  
 มี Advance Filter 11 แบบ

ผาหมสเวตเตอรลายริ้ว 2 ผืน
รหัสสินคา : 040031613
9,000 คะแนน หรือ
5,000 คะแนน + 400 บาท
• ผาหมสเวตเตอรลายริ้ว 2 ผืน ขนาด 60 x 80 นิ้ว

สกูตเตอรไฟฟา E-Scooter รุน ES-3
รหัสสินคา : 040031609
47,000 คะแนน หรือ
28,000 คะแนน + 1,900 บาท
• กำลังมอเตอร 140 วัตต แบตเตอรี่ 12V/4.5Ah x2
• รับน้ำหนักสูงสุด 80 กก. ใชเวลาชารจ 6 ชั่วโมง
• ระทางวิ่งตอการชารจ 15 กม.
• ความเร็วสูงสุด 13 กม./ชั่วโมง
• น้ำหนักเครื่อง 11.5 กก.
• ขนาด 81 x 37 x 90 ซม.

ชุดอุปกรณแทนชารต AVANTREE รุน AVT-915
รหัสสินคา : 040081610
15,000 คะแนน หรือ
9,000  คะแนน + 600 บาท
• สำหรับการชารจอุปกรณท่ีหลากหลายของคุณท่ีบานหรือท่ีทำงาน 
 สามารถจัดเก็บและจายไฟอยางรวดเร็ว 4 deiveces พรอมกันและ
 จะทำใหโตะทำงานหรือโตะของคุณเปนระเบียบเรียบรอย

หุนยนตดูดฝุน MISTER ROBOT รุน THE WORLD EXTRA
รหัสสินคา : 040051608
38,000 คะแนน หรือ
22,000 คะแนน + 1,600 บาท
• ทำความสะอาดไดตอเน่ืองยาวนานกวา 90 - 100 นาที
• การทำงานแบบ 3 in 1 ท้ังกวาดพ้ืน ดูดฝุน และถูพ้ืนในเวลาเดียวกัน 
• ทําความสะอาดหองขนาด 40 - 50 ตร.ม.

กระบอกน้ำ Finlandek มูลคา 89 บาท เม�อใชคะแนนแลกสินคา

ตั้งแต 30,000 คะแนนขึ้นไป ในแคตตาล็อคเลมนี้/หมายเลขบัตร/เดือน

สินคามีจำนวนจำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของกำนัล

โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
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