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iGrow 
คืนเส้นผมให้คุณ
ด้วยหมวกเลเซอร์      

ผู้ที่มีปัญหาเรื่องผมบาง 
ผมหลุดร่วง ตอนนี้หายกังวล
กันได้แล้วนะคะ เพราะ Apira 
Science บริษัทผู้พัฒนาอ้างว่า 
iGrow คืออุปกรณ์ที่ออกแบบ
ให้มีลักษณะคล้ายหมวกกันน็อค
ภายในจะได้รับการติดตั้งไดโอด 
“เลเซอร์” 21 หลอด และ LED ที่
ให้แสงสว่างอีก 30 หลอด ช่วย
ให้เส้นผมบนศีรษะหนา ดกด�า                        
และมีสุขภาพของเส้นผมที่ดีขึ้น
ภายใน 2-3 สัปดาห์หลังใช้โดย
รับประกันคืนเงิน หากใช้แล้ว
ไม่เห็นผลอีกต่างหาก อย่างไร
ก็ตามนะคะ มันไม่มีข้อสรุป
ยืนยันที่ชัดเจนว่า เหตุใดแสง
เลเซอร์ถึงมีผลต่อการเพิ่ม
ปริมาณของเส้นผม ตลอดจนจะ
เกิดผลข้างเคียงหรือไม่? (ดูแล้วก็
สงสัยว่าจะเวิร์คจริงหรือเนี่ย)   
iGrow มาพร้อมกับรีโมทควบคุม
การท�างานค่ะ สามารถเลือก 
ฟังค์ชันได้ตามแพทเทิร์นของ
เส้นผมบนศีรษะ อีกทั้งยังมีหูฟัง
ไว้ต่อกับเครื่องเล่น MP3 หรือ 
iPod เพื่อฟังเพลงขณะใช้ iGrow 
ได้อีกด้วย สนนราคาของมัน
อยู่ที่ 695 เหรียญสหรัฐฯ หรือ
ประมาณ 21,000.-บาทค่ะ

■ ■■ ที่มา: igrowlazer.com

หุ่นยนต์สุดเจ๋ง 
“รับลูกบอลล์
+ ใช้เครื่องชงกาแฟ”

Rollin’ Justin เป็นหุ่นยนต์                   
ที่ใช้กล้องสเตรีโอสโคป และ

ที่ เ ห็ น แ ล ะ เ ป็ น ไ ป

ซอฟท์แวร์ส�าหรับการมองเห็น
ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่ ท�า
ให้จัสตินสามารถมองเห็น
การเคลื่อนไหวของลูกบอลล์                   
ที่ขว้างลอยมายังตัวมันได้ทั้ง
ขนาด ทิศทาง ตลอดจน
สามารถค�านวณความเร็วเพื่อหา
ต�าแหน่งที่เหมาะสมในการยืน
และยื่นมือไปรอรับลูกบอลล์ก่อน
ที่จะตกถึงมือได้อย่างรวดเร็วและ
แม่นย�า (เก่งกว่าเราอีก!!) โดย
การค�านวณที่เกิดขึ้นจะท�าให้

ของเครื่องชงที่มีความแคบมาก 
แถมยังสามารถน�าถ้วยมารอง
รับกาแฟที่ท�าเสร็จได้ด้วยค่ะ ยัง
ไม่มีข้อมูลนะคะว่าหุ่นยนต์จัสติน                         
ราคาเท่าไหร่ แต่ถ้าอยากได้
จริงๆเก็บเงินรอไว้เลยก็ดีค่ะ

■ ■■ ที่มา: dlr.de

ทีมที่ลงแข่งส่วนใหญ่ถือ
คติที่ว่า “Less is more” คือ
ใช้ชิ้นส่วนให้น้อยที่สุด เพื่อให้
น�้าหนักเบาที่สุด เพื่อท�าระยะ
ทางให้ไกลที่สุดค่ะ รถที่ท่าน
เห็นในภาพเป็นผลงานของ
ทีม Quantum จากมหาลัย

ศีรษะของจัสติน ที่ติดตั้งกล้อง
สามารถมองตามลกูบอลลจ์นกว่า
จะถึงมือที่ระยะ 2 เซนติเมตร 
ภายในระยะเวลาแค่ 5 มลิลวินิาที
เท่านั้น(วะ..วะ..วะ..ว้าวววว) 
ความน่าที่งของจัสตินไม่ได้หมด
แค่นั้นนะคะ มันยังชงกาแฟด้วย
เครื่องชงได้ด้วย บาริสต้าจัสติน
หยิบจับชิ้นส่วนที่ใส่เมล็ดกาแฟ
สดที่บดแล้ว เสียบเข้าไปในช่อง

รถพลังแสงแดด
สุดตระการตา

ท่านเคยได้ยินการแข่งขันที่
มีชื่อว่า World Solar Challenge            
บ้างมั๊ยคะ มันคือการขับรถ
พลังงานแสงอาทิตย์ข้ามทวีป
ออสเตรเลียที่จัดขึ้นทุก 2 ปีค่ะ 
การแข่งขันนี้เป็นการแข่งขันที่
เก่าแก่ เปรียบได้กับ Daytona 
500 หรือ Monaco Grand Prix 
ของรถแสงอาทิตย์เลยทีเดียว  

เวลาสร้างรถแข่งพลังแสง
อาทิตย์เนี่ย มีปัจจัยที่ต้องค�านึง
อยู่ 2 อย่างค่ะ นั่นคือต้องใช้
พลังงานให้คุ้มค่าที่สุด และท�าให้
รถมีน�้าหนักเบาที่สุด ส่วนปัจจัย
อื่นๆเป็นเรื่องรองลงไป เพราะ
โจทย์คือการขับรถข้ามทวีปแต่ให้
ใช้พลังงานเท่ากับใช้ไดร์เป่าผมให้
ผมแห้งเท่านั้นเองค่ะ               

มิชิแกนใช้ทุนสร้างไปมากกว่า 
1 ล้านเหรียญ และถือว่าเป็น
รถพลังแสงอาทิตย์ที่ทันสมัย
ที่สุด ใช้เทคโนโลยีชั้นน�า ตั้งแต่                      
แบตเตอรีย์ มอเตอร์ จนถึง
ระบบการสื่อสาร ซึ่งทั้งหมดนี้
ใช้พลังงานจากแสงแดดทั้งนั้น
เลยค่ะ ตัวถังท�าจากคาร์บอน 
ไฟเบอร์ ชิ้นส่วนหลักต่างๆท�า
จากอะลูมิเนียมและไทเทเนียม 
ท�าให้รถมีน�้าหนักเบา ติดตั้ง
มอเตอร์ไฟฟ้าจาก CSIRO                           
ขับเคลื่อนล้อหลัง ตัวถังติดตั้ง                                
แผงโซลาร์บนพืน้ที ่65 ตารางฟตุ                                       
ใช้เซลประมาณ 600-800 ตวั 
สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 2 
กิโลวัตต์ ท�าความเร็วได้ 60 ไมล์            
ต่อชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีแบตฯ  
ลิเธียมโพลีย์เมอร์ขนาด 5 kwh 
ไว้ใช้ยามที่ไม่มีแดดด้วยนะคะ 
(สงสัยเอาไว้พาสาวๆออกเที่ยว
ตอนกลางคืน) ตัวถังมีความยาว 
16 ฟุต กว้าง 6 ฟุต สูง 3.5 
ฟุต เพื่อให้พื้นผิวเรียบที่สุด แรง
เสียดทานอากาศน้อยที่สุด รถ
คันนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาเป็น
รถประหยัดพลังงานในอนาคตค่ะ 
ไม่รู้ว่าเมื่อถึงตอนนั้นน้องมาร์ช
กับน้องบริโอจะว่ายังไงน้า??? 

■ ■■ ที่มา: wired.com
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จักรยานสะเทิ้นน�า้ 
ที่คิดว่าตัวเองเป็นโลมา 

Pool Bike Monte-Carlo 
เป็นจักรยานออกก�าลังกาย
ที่จดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วนะ
คะ ใช้ส�าหรับปั่นในสระว่าย
น�้าได้ (เพื่อ???) ข้อดีของมัน
คือสามารถเพิ่มความแข็งเกร่ง
และความอึดให้กับร่างกายของ
ท่าน อีกทั้งยังเมื่อยน้อยกว่าปั่น
บนบกอีกค่ะ เจ้าเครื่องนี้เหมาะ
ส�าหรับฝึกซ้อมนักปั่นจักรยาน       
มืออาชีพเพราะในน�้ามีแรง
ต้านทานมากกว่าบนบก เป็นผล
ท�าให้นักปั่นน่องเหล็กสามารถ
ควบคุมการเคลื่อนไหวได้อย่าง
ช้าๆ เพื่อให้กล้ามเนื้อแข็งแรง

ตัวเครื่องมาพร้อมหน้า
จอ LCD กันน�้า สามารถแสดง
ข้อมูลเวลา ความเร็ว ระยะทาง
และพลังงานที่ใช้ไป วัสดุที่ใช้ท�า
จากไนล่อน, ABS และไฟเบอร์
กลาสที่มีความทนทานสูง แต่       
ข้อเสียก็คือไม่สามารถน�าไป
ใช้ในน�้าเค็มได้ค่ะ (ใครจะทะลึ่ง
เอาไปปั่นในทะเลกัน)  ราคาอยู่
ที่ 899.95 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 
27,000.-บาทค่ะ (เพิ่มเงินอีก
หน่อยซื้อมอ’ไซค์มาแว้นนนนน 
สบายกว่ากันเยอะ)  

■ ■■ ที่มา: poolbikemc.com

ตู้กดน�้าจอสัมผัส 
ส่งให้เพื่อนได้

ตอนนี้กระแส Social 
Network มาแรงจริงๆนะคะ 
เจ้าของผลิตภัณฑ์ต่างก็งัดกลยุทธ์
มาสู้กันผ่าน  Social Network 
สุดฤทธิ์ หนึ่งในนั้นคือเป๊ปซี่ค่ะ 
ได้เปิดตัวเครื่องกดน�า้อัตโนมัติ
รุ่นใหม่ล่าสุดในงานแสดงสินค้า
ที่ชิคาโกที่ผ่านมา ตู้นี้เป็นตู้กดน�้า
โดยใช้จอสัมผัส แถมยังเชื่อมต่อ
กับ Social Network ท�าให้เรา
สามารถส่งน�า้อัดลมให้เพื่อนเรา
ได้ฟรีอีกด้วย เพียงแค่กดเลือก
เครื่องดื่มที่ต้องการ ใส่ชื่อผู้รับ 
หมายเลขโทรศัพท์ ข้อความส่วน
ตัวพร้อมกับโค้ดลับ ถ้าท่านไม่
อยากพิมพ์เป็นข้อความจะเลือก
ส่งเป็นคลิปวิดีโอก็ได้นะคะ ถ่าย

จากตัวเครื่องนี้ได้เลย เพราะมี
กล้องติดตั้งไว้ ส่วนผู้รับก็แค่น�า
โค้ดลับที่ได้ไปใส่เครื่องนี้ตู้ไหน
ก็ได้ ก็จะได้เป๊ปซี่ไปทันทีโดยไม่
ต้องหยอดสตางค์ค่ะ เครื่องนี้จะ
ช่วยขยายความสนุกของ Social 
Network ที่ไม่อยู่แค่บนหน้า
คอมพ์หรือมือถือเท่านั้นค่ะ ต่อ
ไปเป๊ปซี่จะใช้ตู้นี้ร่วมกับ Social 
Network อื่นๆอย่าง Facebook, 
Twitter ซึ่งเป๊ปซี่บอกว่าให้คอย
จับตาดูให้ดีว่าตู้นี้จะมีวิวัฒนาการ
อย่างไร แน่นอนว่าคู่แข่งตัวเป้ง
อย่างโค้กย่อมไม่อยู่เฉยแน่ๆ 
ต้องรอดูว่าโค้กจะงัดกลเม็ดอะไร
ใหม่มาสู้ค่ะ

■ ■■ ที่มา: mashable.com

iRing
ผู้ควบคุม iPod
และ iPhone  

iRing เป็นคอนเส็พท์ใหม่
ล่าสุดของ Apple ค่ะ ต้อง
ปรบมือให้กับ Victor Soto ผู้
ออกแบบให้ iRing มีลักษณะ
ที่เรียบง่าย แต่สวยงาม มี
ประโยชน์ในการใช้งานกับ
ผลิตภัณฑ์ในเครือของ Apple 
เท่านั้น                           

iRing สามารถควบคุมการ
เล่นและระดับเสียงของ iPod 
และ iPhone ผ่านทาง wireless 
bluetooth มาพร้อมหน้าจอ 
แสดงผลระบบสัมผัสแบบ OLED 
การชาร์จท�าผ่านแท่นชาร์จที่เป็น
เฉพาะตัวของ iRing นั้นๆ และ
การชาร์จหนึ่งครั้งสามารถใช้งาน
ได้นาน 2 วันค่ะ เราสามารถ
ควบคุมการหยุด/เล่น เดินหน้า 
ถอยหลังผ่านสามปุ่มใต้แหวน
ได้ ส่วนการควบคมุระดบัเสยีงกท็�า                           
ได้โดยการเลื่อนนิ้วผ่านแถบ
ข้างๆจอแสดงสถานะเอา
ค่ะ iRing ยังเป็นแค่คอนเส็พท์
เท่านั้นนะคะ ยังไม่มีผลิตออกมา
จ�าหน่าย สาวก Apple ก็คงต้อง
ร้องเพลงรอกันต่อไปค่า

■ ■■ ที่มา: gizmodo.com



จ า ก

โชว์รูม
■   ‘หนึ่งเดียว คนเดิม’

สวัสดีค่า สวัสดีฤดูฝร้อน 
(ฝน + ร้อน) นะคะ แหม

ช่วงนี้อะไรๆมันดูยุ่งเหยิงไปทั่ว
โลกจริงๆ อากาศฤดูกาลก็แปลก
ประหลาดไปหมด ร้อนจ้าๆอยู่
ดีๆ ฝนตกตูมๆบ้านแทบพัง 
แถมพอตกเสร็จปุ้บไม่ทันไร แดด
ออกจ้า อากาศร้อนอ้าวขึ้นมาอีก 
งงค่ะ งงจนบางครั้งร่างกายเรา
ปรับกันไม่ทัน ก็ต้องรักษาเนื้อ
รักษาตัวกันนะคะ 

เอาล่ะค่ะเดือนนี้เป็นเดือน
มิถุนายนแล้ว หลายๆท่านคงจ�า
ได้และรู้กันแล้วว่า จะมีอะไรเกิด
ขึ้นก็ขอให้ได้ติดตามกันเลยค่ะ

Conice                     
Hi-Fi Festival 2011                          
15 มิถุนายน                  
ถึง 15 กรกฎาคม 2554

เริ่มจากงาน Two-In-One 
เหมือนเช่นเคยค่ะ ปีนี้ ตั้งแต่

วันที่ 15 มิถุนายน ถึง 15 
กรกฎาคม 2554 นี้ เป็นช่วง
เวลาส�าคัญของเราแล้ว กับงาน
ลดราคากลางปีครั้งใหญ่ของ

เรา ที่หลายท่านทราบ และรอ
คอยกันอยู่นะคะ นั่นก็คืองาน 
Conice Hi-Fi Festival 2011 
ของเรานั่นเอง ที่ปีนี้จัดเป็น
ปีที่เท่าไหร่ก็ลืมไปแล้วละคะ แต่
เอาเป็นว่า เราจัดกันมาหลาย
ปีแล้ว และก็เป็นที่รู้ๆกันอยู่ว่า 
งานกลางปีนี้ “ลดแบบจัดหนัก” 
แน่นอนค่ะ

โดยในปีนี้เราจัดให้มีการ
ปรับราคาลดราคาเครื่องเสียง 
NAD, PSB, NHT, Velodyne 
กันแบบพิกัดระดับสูง เช่นเดียว
กับงานปลายปีที่ผ่านมาเลย
ค่ะ สินค้าแต่ละเครื่องแต่ละรุ่น
ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ไหน ก็ลดลงมา
ให้ได้จับจ่ายกันอย่างสนุกสนาน
กันเช่นเคย โดยตัวไฮ-ไลท์ ก็ยก
ตัวอย่างเช่น เครื่องเล่นซีดี ยอด
นิยม NAD C 515BEE งานนี้
ลดเหลือเพียงเครื่องละ 8,700.-
บาทเท่านั้น เป็นต้น 

หรืออย่างที่เราเอากลับมา
ตามค�าเรียกร้อง (อีกครั้ง) ก็
คือสินค้าในกลุ่มแอ็คเซสซารีย์  
อย่าง Supra และ Britannia 
ก็มีการลดราคาลงมากว่า 30 

เปอร์เซ็นต์จากราคาปกติค่ะ ไม่
ว่าจะเป็นสายสัญญาณ, สาย
ล�าโพง, สายไฟ AC, หัวแจ็ค
ต่างๆ ลดหมดทุกชิ้นแบบสะใจ
สุดๆเลยทีเดียว โดยนอกจาก
สาย Supra แล้ว แน่นอนว่า 
ชั้นวาง Bell’O ก็กลับมาลดแบบ
คลั่งๆกันอีกรอบตามค�าเรียก
ร้อง เรียกว่าเอาให้หมดล็อทแบบ
เทกระจาดกันไปเลยงานนี้ นี่
ก็เป็นอีกครั้งที่ชั้นวางเครื่อง/
ขาตั้งล�าโพง Bell’O มีการลด
ราคาจากราคาปกติลงมากว่า 35 
เปอร์เซ็นต์ ทุกรุ่น ทุกแบบ ทุก                           
ขนาด ลดกนัไปเลย 35 เปอร์เซน็ต์                               
จากราคาขายสุทธิ ลดกันสะใจ
แบบ ลดกันแรงสสส์ เพื่อความ
สะใจพระเดชพระคุณท่าน จะได้มี
ชั้นวางสวยๆ ดีไซน์งามๆ งาน
สร้างประณีต ราคาถูกมากๆ ไม่
ว่าจะเป็นรุ่นไหน ถ้ามีตราสินค้า     
Bell’O ติดอยู่ ลดหมด 35 
เปอร์เซ็นต์ ไม่ว่ารุ่นใหม่ล่าสุด 
หรือรุ่นยอดนิยม จะไปทางไหนก็
ลด 35 เปอร์เซ็นต์หมดค่ะ ใครที่
พลาดโอกาสคราวที่แล้วไป ก็อย่า
ได้พลาดกันอีกนะคะ เพราะพอ
เอามาลดราคาอีกรอบ เจ้านาย               
เราก็เริ่มมองค้อนๆอย่างไร
ชอบกลแล้วล่ะค่ะ

เป็นชุดก็...
มาอีกแล้ว 

เมื่อคราวที่เราจัดงานคราว
ที่แล้ว มีการจัดชุดขึ้นมาซึ่งต้อง

Conice Hi-Fi Festival
+

Electronica @ Paragon
ม า ถึ ง แ ล้ ว ! ! !

8,700.-!!
  ■ เครื่องเล่นซีดี ยอดนิยม 

NAD C 515BEE 
งานนี้ลดเหลือเพียง
เครื่องละ 8,700.-บาท
เท่านั้น
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เรียกว่า เป็นการจัดชุดราคา  
โพรโมชันที่ประสบความส�าเร็จ
มากที่สุดครั้งหนึ่งก็ว่าได้ เพราะ
ได้รับการตอบรับอย่างดียิ่ง
มากๆ จนมาเที่ยวนี้เราก็มานั่ง
คิดกันว่า งาน Conice Hi-Fi 
Festival 2011 ครั้งนี้ จะจัดชุด
อะไรกันดีหนอ ซึ่งคิดเท่าไหร่ก็
คิดผลลัพธ์ออกมาเป็นชุดเดิมๆ
นี่ล่ะค่ะ เพราะว่ามันลงตัวที่สุด
แล้ว เข้าท่าที่สุดแล้ว เราก็เลยน�า
เอาชุดเครื่องเสียงราคาดีๆที่จัด
เมื่อคราวที่แล้ว ทั้งหมด 5 ชุด 
มาลงขายงานนี้อีกที ใครพลาด
ไปคราวที่แล้ว คราวนี้อย่าพลาด
นะคะ เอาเป็นว่ามาดูกันดีกว่ามี
อะไรบ้าง (ยก Wording มาจาก
คราวที่แล้วเลยคะ อิอิ Recycle) 

ชุดแรก อันนี้ฉายหนังซ�้านิด
นึง เพราะเป็นชุดยอดนิยมที่เรา
จัดกันหลายครั้งแล้ว แต่พอหยุด
โพรโมชันไป ก็มีค�าเรียกร้องให้
จัดกันอยู่ตลอด และเราก็ไม่คิด
ว่า ในระดับราคานี้ จะมีอะไรที่
ดีไปกว่านี้แล้วละคะ ใครอยาก
จะสัมผัสความเป็นไฮ-เอ็นด์ ใน  
ราคาจิ๊บๆ ก็ต้องนี่เลย ชุด NAD 
C 316BEE + NAD C 515BEE 
+ PSB Alpha B1 สุดยอด ยอด
สุด แห่งชุดเครื่องเสียงราคาเริ่ม
ต้นที่ให้เสียงได้ดีเยี่ยมคุ้มค่าทุก

บาททุกสตางค์ ชุดนี้ ราคาปกติ
อยู่ที่ 40,400.-บาท เราไม่ขาย 
ขอขายกันที่ราคา 26,900.-บาท
เท่านั้นค่ะ

ชุดต่อมา เป็นชุดที่ยอดเยี่ยม 
เข้ามาสู่ความเป็นไฮ-เอ็นด์ มาก
ขึ้นอีก กับชุดที่มีอินติเกรตเตด 
แอมป์ ที่เพิ่งคว้ารางวัล 2010 
Product of the Year Awards 
จากหนังสือ The Absolute 
Sound มาสดๆร้อนๆ กับ
แอมป์ NAD C 326BEE ซึ่ง
คราวนี้มาจับกับเครื่องเล่นซีดี 
NAD C 545 BEE และล�าโพง 
PSB Image B6 รุ่นวางหิ้งยอด
นิยมสูงสุดของ PSB มารวม
ชุดเข้าด้วยกันเป็นชุดฟังเพลงที่
ลงตัวสุดๆชุดหนึ่ง เสียงเนียน 
สะอาด ฟังสบายความเป็นดนตรี
สูงมากๆ มิติดีเยี่ยม ชุดนี้ราคา
ปกติ 68,000.-บาท แต่ในช่วง
โพรโมชันงานนี้ ลดเหลือเพียง 
47,500.-บาท เท่านั้นเอง เรียก
ได้ว่าส�าหรับวงเงินต�า่กว่า 5 
หมื่นบาทแล้ว นี่เป็นชุดที่คุ้มค่า
ลงตัวที่สุดชุดหนึ่งก็ว่าได้ค่ะ

ชุดที่สาม เขยิบมาเพิ่มแอมป์          
ให้เป็นรุ่นใหญ่ขึ้นอีกหน่อย 
ส�าหรับท่านที่ต้องการพลังที่เต็ม
เม็ดเต็มหน่วยขึ้นอีกระดับ โดย
เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดอีกต่างหาก กับ 

NAD C 356BEE ตัวนี้ก�าลังเพิ่ม
เป็น 80 วัตต์ ขับล�าโพง PSB 
Image B6 ได้เต็มอิ่มยิ่งขึ้นไป
อีก โดยคงเครื่องเล่นซีดี NAD 
C 545BEE เอาไว้เช่นเดิม ชุด
นี้ก็เยี่ยม ใครที่มีห้องขนาด
กลาง หรือชอบฟังเพลงที่เต็ม
อิ่มแบบพลังหนักแน่นขึ้นไปอีก 
แต่ยังคงไว้ด้วยความละเมียด
ละไม นิ่มนวลชวนฝันอยู่ ก็ลุย
ชุดนี้กันได้เลยคะ ปกติราคา
ขายอยู่ที่ 76,500.-บาท แต่ใน
งานนี้เราเอามาลดเหลือเพียง 
53,300.-บาทเท่านั้นเอง ขอ        
กระซิบว่าคุณภาพเสียงชนชุด

แสนได้ไม่อายใครคะส�าหรับชุดนี้
ชุดฟังเพลง ชุดสุดท้าย ที่น�า

มาเสนอนี้ เป็นชุดใหญ่เต็มที่ของ 
Classic Series กบัอนิตเิกรตเตด 
แอมป์ NAD C 375BEE ก�าลัง
เต็มอิ่ม 120 วัตต์ต่อข้าง เอา
มาจับคู่กับเครื่องเล่นซีดี NAD 
C 545BEE ขับล�าโพงตั้งพื้น
ชั้นยอดของ Image Series 
จากPSB คือ Image T5 กลาย
เป็นชุดไฮ-เอ็นด์ ชั้นเยี่ยมชุด
หนึ่งที่ให้เสียงกว้างขวาง ใหญ่โต 
เบสส์แน่นหนัก เวทีเสียงกว้าง
ขวางโอ่โถง จริงจังเร้าใจ แต่แฝง
ไว้ด้วยความนุ่มนวล หวาน อิ่ม 

  ■ NAD C 316BEE + NAD C 515BEE + PSB Alpha B1 สุดยอด ยอดสุด แห่ง
ชุดเครื่องเสียงราคาเริ่มต้น

  ■ อินติเกรตเตด แอมป์ ที่เพิ่งคว้ารางวัล 2010 Product of the Year Awards จาก
หนังสือ The Absolute Sound มาสดๆร้อนๆ - NAD C 326BEE

  ■ เครื่องเล่นซีดี NAD C 545 BEE ส�าหรับชุดฟังเพลงไฮ-เอ็นด์

  ■ Image T5 ล�าโพง  
ตั้งพื้นชั้นยอดของ  
Image Series จาก 
PSB Speakers
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■  NAD T 747 หัวใจหลักของชุดดูหนัง Full HD Surround Sound

ในแบบของล�าโพง PSB ที่ไม่
เคยท�าให้ใครผิดหวัง กับราคา
ปกติอยู่ที่ 136,000.-บาท ซึ่งใน
งานนี้เราขอลดราคาพิเศษอยู่ที่ 
94,500.-บาทเท่านั้น ประหยัด
ไปร่วมสี่หมื่นเลยทีเดียวค่ะ

ชุดสุดท้ายเป็นชุดดูหนังแบบ
ครบๆเต็มๆกันไปเลย ครบถ้วน
กระบวนความในแบบ Full HD 
Surround Sound คือ มีครบทั้ง 
Dolby True HD และ DTS HD  
กับชุดที่เริ่มต้นจากเอ/วี รีซีฟเวอร์   
NAD T747 เป็นหัวใจหลัก บวก   
เข้ากับเครื่องเล่น Blu-ray Disc          
รุ่นล่าสุดแบบครบเครื่องจาก 
NAD คือ NAD T577 เอาไว้ดู
หนังแบบ Hi-Def เต็มขั้นพัน
แปดสิบพี แล้วเอาล�าโพง PSB 
Image T5 เป็นคู่หน้า Image 
C4 เป็นเซ็นเตอร์ และ Image 
B5 เป็นล�าโพงเซอร์ราวน์ด ชุดนี้
หนักแน่นเปี่ยมพลัง ดูหนังมันส์ 
ฟังเพลงเพราะ ราคาปกติอยู่ที่ 
168,000.-บาท เราไม่ขาย ขอ
ขายกันสบายๆที่ 117,400.-บาท

15 มิถุนายน ถึง 15 กรกฎาคม 
อย่าลืมๆ

เอาเป็นว่าอย่าลืมนะคะ เรา
มีนัดกัน 15 มิถุนายน ถึง 15 
กรกฎาคม นะคะ เรามีงานลด
ราคากลางปีครั้งยิ่งใหญ่ของ
เรากันคืองาน Conice Hi-Fi 
Festival 2011 นี่เองโดยสถานที่
จัดงาน ก็โชว์รูมของเราทุกสาขา
ค่ะ ส�านักงานใหญ่ซอยหอการค้า, 
ซีคอน สแควร์ (ปรับปรุงใหม่                    
สว่างไสวสวยงามมาก), เซ็นทรัล      
เวิลด์ พลาซ่า, The Power 
รังสิต, แฟชั่นไอส์แลนด์, 

รัตนาธิเบศร์, พระราม 2, The 
Mall บางแค, งามวงศ์วาน, 
ท่าพระ, บางกะปิ และสยาม  
พารากอน 

ต่างจังหวัด ร้านค้าตัวแทน
จ�าหน่ายใกล้บ้านท่าน, โคไน้ซ์               
สาขาเชียงใหม่, ภาคใต้ก็
นครศรีธรรมราช, วิชชุสิน-
หาดใหญ่ สะดวกที่ไหนไปที่นั่น
ราคาเท่ากันทุกแห่งค่ะ

2011                     
Electronica Showcase                    
@ Siam Paragon                
29 มิถุนายน                        
ถึง 11 กรกฎาคม 2554      

และนี่ก็เป็นที่ทราบกันดีอีก
งานหนึ่ง ที่เรียกว่า “งาน

ซ้อนงาน” นัน่กค็อืงานใหญ่สดุหรู
ของทางฝั่ง PowerMall ที่เป็น
คู่ค้าของเรามานานหลายปีแล้ว
เช่นกัน งานใหญ่ที่สุดอีกงาน
ที่ทาง PowerMall เขาน�าเสนอ 
อย่างยิ่งใหญ่มากๆติดกันมา
หลายปีแล้วนะคะ โดยเป็นงาน
ที่รวบรวมสารพันเครื่องใช้ไฟฟ้า   
อีเล็คทรอนิคส์ ทุกรูปแบบที่
เรียกว่าอัดเต็ม จัดหนัก ไฮ-โซ 
กันมาทุกปี โดยเฉพาะใครที่มอง
สินค้าในกลุ่ม TV จอแบน และ
เครื่องเสียงไฮ-เอ็นด์ ในราคาสุด
คุ้ม ก็ต้องไปงานนี้แหละค่ะ 

ส�าหรับทางเราเองก็ออกงาน
กับเขามาแต่แรกจัด มาทุก
ปี อย่างปีนี้เราก็ไปค่ะ อลังการ
งานสร้างเช่นเคย และก็เป็นที่
รู้กันนะคะ ว่างานนั้น จะอยู่ใน
ช่วงเดียวกับงาน Conice Hi-Fi 

Festival 2011 ของเรานั่นเอง 
โดยที่จัดกันที่ Paragon นี้จะ
มีในวันที่ 29 มิถุนายน ถึง 11 
กรกฎาคม 2554 นี้นี่เอง ซึ่ง
ก็เป็นโอกาสดีที่ท่านจะไปจับ
จ่ายใช้สอย ซื้อสินค้าราคางาน 
Conice Hi-Fi Festival กันที่นั่น
ก็ได้ เพราะเราขายราคาเดียวกัน
ไม่มีผิด แล้วก็เป็นที่ทราบดีนะ
คะว่า ในงานนั้น สารพัดบัตร    
เครดิท เขาจะมีทีเด็ด จ�าพวก
ของแถม, ของช�าร่วย, ลดเพิ่ม 
On Top ไปจนถึงผ่อนยาวๆๆ
นานๆๆ อีกมากมายก่ายกอง
ให้เลือกกัน เรียกว่ายิ่งซื้อเยอะ
ของแถมยิ่งคุ้มแบบสุดๆ เรียก
ว่า เร้าใจกันมากๆ คุ้มมากๆ จน
หลายท่านรอคอยงานนี้กันเป็น
พิเศษเลยทีเดียวค่ะ

ก็อย่าพลาดกันนะคะ พา
ครอบครัวไปเที่ยวกันแล้ว ก็แวะ
ไปเยี่ยมพวกเรากันได้ ปีนี้เราจัด
หนัก และจัดเต็มค่ะ

สรุป 15 มิถุนายน ถึง 15 
กรกฎาคม 2554 เน้นๆ เนื้อๆ 
Conice Hi Fi Festival 2011 
อย่าพลาดกันนะคะ สะดวกที่ไหน 
ไปที่นั่นได้เลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็น
โชว์รูม ร้านค้าตัวแทนจ�าหน่าย 
PowerMall, The Power by 
Home Pro รวมถึงงาน Siam 
Paragon เอาเป็นว่า รักใครชอบ
ใคร ไปกันได้เลยค่ะ  

แล้วพบกันฉบับหน้านะคะ 
สวัสดีค่ะ

  ■ คอนเสอร์ท Chang Draught Present Fatboy 
Slim Live in Bangkok 10 มิ.ย. เวลา 
20.30น. ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ บัตร
ราคา 2,500 และ 1,500 บาท

  ■ คอนเสอร์ท Golf mike Took 22 มิ.ย. เวลา 
20.00น. ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ บัตร
ราคา 2,500, 2,000, 1,500, 1,200 และ 
900 บาท

  ■ คอนเสอร์ท Kylie Minogue Aphrodite Tour 
2011 Live in Bangkok 25 มิ.ย. เวลา 
20.00น. อิมแพ็ค เมืองทองธานี บัตร
ราคา 6,000, 5,000, 4,000, 3,000 และ 
2,000 บาท 

  ■ การแสดงแม่นาค มหาอุปรากร 3 องก์ โดย 
สมเถา สุจริตกุล 12-13 ก.ค. เวลา 20.00น. 
ณ ศาลาเฉลิมกรุง บัตรราคา 3,000, 
2,000, 1,000 และ 500 บาท

  ■ การแสดงเดี่ยว 9 สนุก สันติ อหิงสา: อุดม 
แต้พานิช 5-18 ส.ค. เวลา 13.00น. และ 
19.00น. ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ บัตร
ราคา 2,500, 2,000, 1,500, 1,000 และ 
500 บาท

  ■ ทุกการแสดงสามารถติดต่อ/ซื้อบัตรได้ที่    
thaiticketmajor ทุกสาขา

  ■ บ้ า น ท ว า ท ศิ น มีวันหยุดพิเศษคือ 
วันที่ 15 ก.ค. ตรงกับวันอาสฬหบูชา

ป ร ะ ดิ ทิ น ก รุ ง เ ท พ ฯ
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