ิ ค้าแลกคะแนนประจําปี 2018
สน
Pic

Product

Detail

Point

สินค ้าส่งเสริมการขาย มูลค่า
1,000 บาท

 ป้ ายไวนิล แผ่นพับ ฯลฯ มูลค่า
เสือ
1,000 บาท ดูรายละเอียดเพิม
" เติมที"
http://www.drpr.co.th/new/index.p
hp#goods

50

บัตรกํานัล Lotus หรือ Big C

ใช ้ชําระสินค ้าแทนเงินสด ไม่รวมร ้าน
เช่า มูลค่า 2,000 บาท

120

เงินสด

เงินสดเข ้าบัญชี มูลค่า 2,000 บาท

140

SAMSUNG Galaxy Note 8

SAMSUNG Galaxy Note 8 หน ้าจอ 6.3"

SAMSUNG Galaxy J2 Prime

SAMSUNG Galaxy J2 Prime

SAMSUNG Galaxy J7 Pro

SAMSUNG Galaxy J7 J7 Pro

4.7นิว

1,950.00

299.00

650.00

iphone 8 ความจุ 64 GB

ชิปเซ็ตประมวลผล 64-bit Hexa-Core Apple
A11 กล ้องด ้านหลังความละเอียด 12 ล ้าน
พิกเซล ฟี เจอร์กันนํ า IP67

1,700.00

iphone 8 plus ความจุ 64 GB

ชิปเซ็ตประมวลผล64-bit Hexa-Core Apple
A11 กล ้องด ้านหลังแบบคู(่ Dual-Camera)
ความละเอียด 12 ล ้านพิกเซล กันนํ าIP67

1,950.00

SAMSUNG LED TV 40"
UA40M5100

40" Full HD Connected M5100 Series 5
Clean ViewWide
Color Enhancer

830.00

หลอดภาพ LED Backlight ขนาด 32 นิว
ความละเอียด WXGA 1,366 x 768 พิกเซล
ระบบ Super Eco Mode ลดการใช ้พลังงาน
SHARP LED TV 32" 32LE180
ระบบเสียง Original Surround
Antenna Booster เพิม
" ประสิทธิภาพในการรับ
สัญญาณ

475.00

ชุดลําโพง Soundbar 80W. 2.2 Ch ชุดขยาย
เสียง TV เสียงใสชัดเจนเหมือนอยูใ่ นโรงหนัง
SAMSUNG Soundbar 80W. 2.2
ต่อผ่าน HDMI ใช ้กับ TV ได ้ทุกยีห
" ้อ ของให ้มี
Ch HW-J250
ช่องต่อ HDMI พิเศษ สามารถเล่นเพลงผ่าน
USB และ Bluetooth ได ้

250.00

Sharp เครือ
" งฟอกอากาศใน
รถยนต์ IG-DC2B

Sharp เครือ
" งฟอกอากาศในรถยนต์
พลาสม่าคลัสเตอร์ เพือ
" สุขภาพทีด
" ี ด ้วย
ระบบฟอกอากาศในรถยนต์ทย
ี" อดเยีย
" ม


เทคโนโลยีพลาสม่าคลัสเตอร์ทส
ี" ามารถฆ่าเชือ
 รา เชือ
 แบคทีเรีย สลายกลิน
ไวรัส เชือ
" ไม่พงึ
ประสงค์
ครือ
" งฟอกอากาศ SHARP FP-F30 เหมาะสําหรับห ้องนอน ขนาด 21 ตรม. ทําให ้
 โรคต่างๆอย่างรวดเร็ว
ห ้องปราศจากเชือ
แผ่นกรองฝุ่ น HEPA ดักจับฝุ่ นละอองต่าง ๆ ที"
มีขนาดเล็กถึง 0.3 ไมครอนได ้ถึง 99.97%

180.00

299.00

พัดลมตัง โต๊ะ Mitsubishi D16

พัดลมตัง โต๊ะ Mitsubishi D16 ใบพัด 16 นิว
คละสี

90.00

พัดลมตัง พืน
 mitsubishi

พัดลมตัง พืน
 16 นิว
ระบบหล่อลืน
" อัตโนมัตล
ิ ดการสึกหรอ มอเตอร์
ทนทานให ้สายลมเย็นได ้นาน เฟื องคอพิเศษ
รองรับการผลักหัวพัดลมได ้ 5 จังหวะ

105.00

เครือ
" งทํานํ าอุน
่ 3500 W

225.00

Sharp เครือ
" งทํานํ าอุน
่ 3500 W
WH-235M

• กําลังไฟฟ้ า(วัตต์) : 3500
• ระบบความปลอดภัย : ELB CHECKER
• ระบบควบคุมอุณหภูม ิ : ETCควบคุมอุณหภูม ิ
" ม ้แรงดันนํ าเปลีย
" น
SHARP เครือ
" งทํานํ าอุน
่ ดิจต
ิ อล นํ าให ้คงทีแ
WH-237D
• ฝั กบัว(ระดับ) : 3
• รับประกันHeater(ปี ) : 5
• อืน
" ๆ : ปรับอุณหภูมริ ะบบ DIGITAL 32-48
องศา

400.00

SHARP เครือ
" งทํานํ าร ้อน - เย็น
SB-29S

SHARP เครือ
" งทํานํ าร ้อน - เย็น ใช ้งานง่าย
เหมาะสําหรับ สํานักงาน ( ถังนํ าเป็ นรูปภาพ
ประกอบ )

325.00

SAMSUNG เตาเอาไมโครเวฟ
ดิจต
ิ อล MG23K3575

Samsung เตาอบไมโครเวฟ ดิจต
ิ อล อุน
่ และ
ย่าง , 23 ลิตร

275.00

SHARP เตาอบไมโครเวฟ 22
ลิตร มือหมุน R280

SHARP เตาอบไมโครเวฟ 22 ลิตร มือหมุน
รุน
่ มาตรฐาน

155.00

Electrolux เตาอบตัง โต๊ะ
EOT3805K

Electrolux เตาอบตัง โต๊ะ ความจุ 15 ลิตร
ขนาดกระทัดรัด เหมาะทุกสถานที" กําลังไฟ
ั" การทํางานที"
1200 วัตต์ มาพร ้อมฟั งก์ชน
หลากหลายไม่วา่ จะ ปิ ง อบ หรือย่างก็สามารถ
ทําได ้ เเละยังมีแผงทําความร ้อนระบบควอทซ์
บน – ล่าง พร ้อมตัวป้ องกัน เเละยังสามารถ
ปรับระดับความร ้อนระหว่าง 100 – 250 องศา
เซลเซียส

140.00

หม ้อหุงข ้าวไฟฟ้ า SHARP

ขนาด 1.8 ลิตร มีแผ่นอุน
่ รอบหม ้อ ช่วย
่ ้าวได ้อย่างทั"วถึง ลิน
กระจายความร ้อนไปสูข

พิเศษทีฝ
" าหม ้อ ช่วยควบคุมระดับ

65.00

SHARP หม ้อหุงข ้าว 1.8 ลิตร POLY-FLON
ข ้าวไม่ตด
ิ หม ้อ มีระบบควบคุมอุณหภูมข
ิ ณะอุน
่
ภายใน

95.00

SHARP หม ้อหุงข ้าว 1.8 ลิตร
POLY-FLON ข ้าวไม่ตด
ิ หม ้อ
KS-R18ST

ควบคุมอุณหภูมแ
ิ ละเวลาขณะหุงอย่างแม่นยํา
ข ้าวจึงนุ่มทุกเม็ด อาหารคาว-หวาน
SHARP หม ้อหุงข ้าว ดิจต
ิ อล 1.8 เบเกอรี" และอาหารประเภทตุน
๋ คงคุณค่า
ลิตร KS-COM18
โภชนาการ

165.00

พร ้อมโปรแกรมหุงข ้าวหลากหลาย

กระติกนํ าร ้อน SHARP

ขนาด 3.3 ลิตร รูปทรงโค ้งมน ดีไซน์ลํานํ า
สมัยคูค
่ รัวคุณ สเกลบอกระดับนํ า มองเห็น
ชัดเจน ปลั=กไฟระบบแม่เหล็ก ป้ องกันอุบัตเิ หตุ
จากการสะดุดสายไฟ

65.00

Toshiba กระติกนํ าร ้อนดิจต
ิ อล
ความจุ 2.5 ลิตร รุน
่ PLK-25

มีหน ้าจอ LCD บอกอุณหภูมใิ นกระติก
ระบบ Auto Clean ล ้างกระติกอัตโนมัต ิ
ระบบ Sensor ควบคุมอุณหภูมอ
ิ ัตโนมัตเิ มือ
" ไฟ
ในห ้องมืด
มีโปรแกรมแจ ้งเตือนระดับนํ าใกล ้หมด

160.00

PHILIPS เตารีดไอนํ า GC29

PHILIPS เตารีดไอนํ าถนอมผ ้า ช่วยขจัดรอย
ขีดข่วน ด ้วยพลังไอนํ าทีส
" มํ"าเสมอ
เพิม
" พลังไอนํ าได ้สูงถึง 140 กรัม

105.00

SHARP เตารีดแห ้ง หนัก 3.5
ปอนด์ AM-465T

SHARP เตารีดแห ้ง หนัก 3.5 เคลือบโพลีฟ
ลอน ลืน
" เรียบไม่ตด
ิ ผ ้า

70.00

หม ้อทอดไร ้นํ ามัน
ทําอาหารได ้ง่าย ใส่ใจสุขภาพ
PHILIPS หม ้อทอดไร ้นํ ามัน เพือ
"
ตัง อุณหภูมไิ ด ้สูงสุด 200 °C
สุขภาพ HD9220
ตัง เวลาทําอาหารได ้นาน 30 นาที
ขนาดเครือ
" ง 31.5 x 28.7 x 38.4 ซม.

435.00

PHILIPS เครือ
" งแยกกากสกัดนํ า
ผลไม่ HR1823

ระบบกรองแยกกาก Micro mesh ช่วยให ้สกัด
นํ าผลไม ้ได ้มากยิง" ขึน

ทีแ
" ยกฟองในโถรองนํ าผักและผลไม ้ นํ าสกัดที"
ได ้จึงใสน่ารับประทาน
สกัดนํ าผักและผลไม ้ได ้อย่างต่อเนือ
" งด ้วยโถ
รองกากผักและผลไม ้จุ 500 มล.

180.00

เครือ
" งปั" นนํ าผลไม ้ พร ้อมดืม
"
PANASONIC MX-GM0501

กําลังไฟ 250 วัตต์ ให ้ประสิทธิภาพในการปั" น
ใช ้งานได ้อย่างง่ายดายด ้วยเครือ
" งปั" นนํ าผลไม ้
ทีป
" ั" น และดืม
" ได ้ในแก ้วเดียว ไม่ต ้องเปลีย
" น
ภาชนะให ้วุน
่ วาย
มาพร ้อมขนาดความจุ 500 มิลลิลต
ิ ร และ
ใบมีดสแตนเลส 4 แฉก ปั" นผลไม ้ได ้อย่าง
เนียนละเอียด ให ้รสสัมผัสทีเ" นียนนุ่ม

120.00

PHILIPS เครือ
" งปั" นนํ าผลไม ้
HR2115 2 ลิตร

PHILIPS เครือ
" งปั" นนํ าผลไม ้ ความจุ 2 ลิตร
ใช ้งานได ้หลากหลาย

105.00

Electrolux เครือ
" งปิ งขนมปั ง
ETS1303W

่ งใส่ขนมปั ง
ช ้กําลังไฟฟ้ า 730 – 870 วัตต์ มีชอ
2 ช่อง ขนาด 35 มิลลิเมตร เเละควบคุมความ
ร ้อนถึง 7 ระดับ

เครือ
" งทําแซนวิช PHILIPS
HD2393


แผ่นทําความร ้อนขนมปั ง 2 ชิน
แผ่นความร ้อนแบบตัดและปิ ดขอบปิ ดไม่ให ้
ส่วนผสมภายในล ้นออกมา
ง่ายต่อการทําความสะอาดด ้วยแผ่นความร ้อน
เคลือบสารกันติด
ปุ่ มเร่งความร ้อนให ้ทําแซนวิชเสร็จไว
สัญญาณไฟแสดงเครือ
" งร ้อนและพร ้อมใช ้งาน
ขนาดกะทัดรัด สามารถจัดเก็บในแนวตัง ได ้

100.00

Starker หม ้อสุก ี บาร์บค
ี วิ เตาปิ งย่าง
อเนกประสงค์

120.00

Starker หม ้อสุก ี บาร์บค
ี วิ 1300
วัตต์ HMP30C

75.00

กระทะไฟฟ้ าคุณภาพเคลือบสาร
ไททาเนียมอย่างดี TOSHIBA
HGN

Electrolux เตาแม่เหล็กไฟฟ้ า รุน
่
ETD29

Philips เครือ
" งขจัดไรฝุ่ น รุน
่
FC6230

เครือ
" งดูดฝุ่ นแบบกล่อง
ELECTROLUX ZAP9910
1800W

ความจุ เส ้นผ่านศูนย์กลาง 22.8x49 ซม.
ปรับความร ้อนได ้ 0 – 230 องศา C ระดับ
กระทะภายในเคลือบสารไททาเนียม
กําลังไฟ 1000 วัตต์
เพิม
" พืน
 ผิวกระจายความร ้อนด ้วยDimple

150.00

ปรับความร ้อนได ้ 8 ระดับ
ใช ้งานง่าย สะดวก
ดีไซน์สวย ขนาดกะทัดรัด
มีความปลอดภัยสูง
ทําความสะอาดง่าย

175.00

 โรคและแบคทีเรียทีพ
ฆ่าเชือ
" น
ื ผิวด ้วยหลอดยูว ี
คุณภาพสูง เหมาะกับทีน
" อน โซฟา
กล่องเก็บฝุ่ นแบบใส กว ้าง ถอดล ้างง่าย
สามารถปรับเลือกโหมดการทํางานได ้ 3 แบบ
ให ้เหมาะสําหรับพืน
 ผิวแต่ละชนิด

480.00

กําลังมอเตอร์ 1800 วัตต์
กําลังดูด 320 วัตต์
ปรับระดับแรงดูดได ้ทีต
" ัวเครือ
" งท่อดูด
อลูมเิ นียมแบบ Telescopic
ระบบกรองฝุ่ นแบบ Cyclonic ทีก
" ล่องเก็บฝุ่ น
สามารถถอดล ้างทําความสะอาดได ้

240.00

เครือ
" งวัดความดันโลหิต
MICROLIFE A2

"วัดง่าย ๆ ได ้ทุกวัน" เพือ
" นคูส
่ ข
ุ ภาพประจํา
บ ้านคุณ
Pad แสดงสัญญาณเตือน ทีอ
" าจบ่งชีว า่ มี
อัตราการเต ้นของหัวใจผิดปกติ
พร ้อมแสดงสัญญาลักษณ์ บนหน ้าจอ22-42
แขนเล็กแขนมีแถบสีแสดงระดับความดัน บอก
" งของค่าความดันใหญ่ก็ใช ้ได ้
ความเสีย
ด ้วยคัฟฟ์ ปลอกแขน M L ขนาด 22 - 42 ซม.

195.00

เครือ
" งชัง" นํ าหนักคุณภาพ
HEALTHY-MIX

สามารถรองรับนํ าหนักได ้สูงสุดถึง 150
กิโลกรัม รูปทรงสวยงาม
หน ้าปั ดแสดงตัวเลขแบบดิจต
ิ อลขนาดใหญ่
ตัวเครือ
" งด ้านหน ้าทําจากซิลโิ คลนกันลืน
"
เปิ ดเครือ
" งให ้ทํางานได ้ง่าย เพียงใช ้เท ้าสัมผัส
เบาๆ บริเวณเครือ
" งชัง" นํ าหนัก
ใช ้แบตเตอรีแ
" บบ AAA

80.00

ล ้อบริหารหน ้าท ้อง ABLOOM
AB1256

เครือ
" งออกกําลังกายลดหน ้าท ้อง
ลูกกลิง ออกกําลังกายบริหารหน ้าท ้อง เพิม
"
ความแข็งแกร่งของกล ้ามเนือ
 หน ้าท ้อง หัวไหล่
และแขน
สามารถรับนํ าหนักของผู ้ใช ้งานได ้มากกว่า 100
กก.
ใช ้งานได ้ง่าย สะดวก เหมาะทัง ผู ้หญิงและ
ผู ้ชาย
ลูกกลิง 4 ล ้อ เพิม
" ความสะดวกในการใช ้งาน
สินค ้าคุณภาพส่งออกยุโรปและ USA

120.00

PASONIC FAX KX-PT981

เครือ
" งโทรสาร กระดาษความร ้อน

270.00

Canon Printer Inkjet E480

อิงค์เจ็ท All-in-One ปริน
 แสกน แฟกช์

235.00

Epson Printer รุน
่ L120

ปริน
 เตอร์คณ
ุ ภาพขนาดกระทัดรัด ใช ้งานง่าย
พร ้อมแท ้งหมึกประกอบจากโรงงาน รับประกัน
ศูนย์ EPSON

250.00

EPSON ปริน
 เตอร์ L360

ปริน
 เตอร์คณ
ุ ภาพ ปริน
 แสกน พร ้อมแท ้งหมึก
ประกอบจากโรงงาน รับประกันศูนย์ EPSON

315.00

"
กล ้องติดรถยนต์ระดับพรีเมีย
" ม ยีห
" ้อ HP ฟั งชัน
HP กล ้องติดรถยนต์ ระดับ FULL
หลากหลาย มาพร ้อมความละเอียดระดับ FULL
HD รุน
่ F505
HD

295.00

ฮาร์ดดิสเก็บข ้อมูลพกพา ภายนอก เล็ก
WD Exc.HDD 1TB USB 3.0 รุน
่
กระทัดรัด ความจุสงู ถึง 1000 GB รองรับ
WDBGPU0010
UBS 3 ช่องต่อใหม่ลา่ สุด

145.00

ประกอบไปด ้วย DeskTop LENOVO + จอ
ACER LED 21.5" + Keyboard, Mouse
พร ้อมใช ้งาน CPU : Intel Core i3 เพือ
" การ
ประมวลทีร" วดเร็ว มาพร ้อม แรม 4 กิ= ก +
ฮาร์ดดิตถึง 1000 กิ= ก

1,195.00

PANASONIC แอร์ตด
ิ ผนัง
Standard 18,000 BTU.

เหมาะ สําหรับขนาดห ้อง 20-28 ตรม.

1,750.00

PANASONIC แอร์ตด
ิ ผนัง
Standard 12,000 BTU.

เหมาะ สําหรับขนาดห ้อง 16-20 ตรม.

1,150.00

LENOVO คอมจัดชุด + จอคอม
ACER 21.5 นิว E73

สินค้าอืน
 ๆเพิม
 เติมสามารถสอบถามได้ท ี แผนกส่งเสิมการขาย 02-640-7777 ต่อ 8253-8258
ID LINE..mit-promo หรือ salepromo@mittare.com

