ONSiTE
SERVICE

ส ะ ด ว ก ก ว า คุ ม ก ว า
กับบริการ Canon Onsite Service Plus
ตรวจเช็คและบริการมากกวา 14 รายการ

การทดสอบการทำงานฟงกชน่ั ตางๆ
เพือ่ ใหอปุ กรณถา ยภาพของทานมีความพรอม
ในการใชงานทุกระบบ ตัวอยาง เชน การลัน่ ชัตเตอร
รูปแบบตางๆ One Shot, Continues Shot, Live View,
Video Record ตลอดจนการทำงานของปุม ตางๆ
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ตรวจสอบการทำงานของระบบโฟกัส
เพราะถาระบบโฟกัสเกิดขอผิดพลาด
กลองจะไมสามารถเก็บภาพไดแบบคมชัด
เสีย่ งมากหากออกหนางานสำคัญๆ
แลวคุณพลาดจุดนี้
ทำความสะอาดเซนเซอรรบั ภาพ
เพราะหากเซนเซอรรบั ภาพเกิดสกปรก
จะทำใหภาพที่ไดเสียหาย ถูกบดบัง
สิง่ ทีต่ ง้ั ใจถาย วิวภาพ
หรือจุดสำคัญๆ ของภาพได
ตรวจเช็คความแนนตึงของนอตรอบตัวอุปกรณ
และชิน้ สวนทีส่ ามารถขยับไดภายนอกใหแนน
เพราะอาจจะทำใหเกิดความเสียหายที่
คาดไมถงึ กับตัวกลองในขณะใชงานได

ทำความสะอาดภายนอก
ตัวกลองและเลนส ใหดใู หม
และพรอมใชงานอยูเ สมอ
ทำการอัปเดตเฟรม แวรลา สุด
เปรียบเสมือนการติดอาวุธใหม
ทีท่ นั สมัยใหกบั อุปกรณของทาน
ตรวจเช็คความเร็วชัตเตอร
และจำนวนทีใ่ ชไป สามารถคาดการณอนาคต
อายุการใชงานของชัตเตอรไดแมนยำขึน้
ทำการปรับความเร็วชัตเตอร ใหอยูในมาตรฐาน
ชัตเตอร ใชงานบอยอาจออนลาลงบาง
เราจะทำการรีเซ็ตใหแข็งแกรงขึน้ มาใหม
ตรวจเช็คระบบโฟกัสเบือ้ งตนของกลอง
เทียบกลองคุณกับเลนสมาตรฐานของศูนย
ตรวจเช็คระบบโฟกัสเบือ้ งตนของเลนส
เทียบเลนสคณ
ุ กับกลองมาตรฐานของศูนย
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ตรวจเช็คความสมดุลของ White Balance
เช็ควาความสมดุลของ White Balance
ทีใ่ ชงานประจำเพีย้ นไปหรือไม เรามีเครือ่ งมือพรอมบริการ

ตรวจเช็คจุดขาว-ดำ และจุดสีตา งๆ ทีป่ รากฎ
บนจอภาพ (Hot หรือ Dead Pixels)
มีหรือไมมี ดีหรือไมดี นำมาใหเราตรวจเช็คใหครับ

ทำการปรับความสมดุลของ White Balance
ใหอยูใ นมาตรฐาน แมนยำ สามารถนำภาพใชงาน
รวมกับทีมงาน ชางภาพคนอืน่ ๆ สงพิมพ
ตีพมิ พ สบายๆ

ทำการปรับลด และแก ไขจุดขาว-ดำ และจุดสีตา งๆ
ในพืน้ ทีเ่ ซนเซอรรบั ภาพ (Hot หรือ Dead Pixels)
หากตรวจเจอ เราจัดการให ถาหากไมหนักเกินไป
สามารถรับกลับไปใชงานไดทนั ที

อัตราคาบริการ:
จำนวน
คาบริการตอชิน้ (บาท)
15 - 30
420
31 - 45
400
46 - 60
380
61 - 75
360
76 - 90
340
หมายเหตุ: ราคาขางตนรวม VAT 7% แลว
รวมใหบริการสำหรับสินคากลุม EOS Cinema Product และ Pro DV

เงือ่ นไขการใหบริการ:
1. ขัน้ ต่ำ 15 ชิน้ ตอการ Onsite 1 ครัง้
2. ใหบริการเฉพาะสินคา Canon เทานัน้ (ประกันศูนยและไมไชประกันศูนย)
3. ใหบริการเฉพาะในเขต กรุงเทพฯ และปริมณฑล
4. บริการนี้ไมอยูใ นเงือ่ นไขการรับประกันตามปกติของการซือ้ สินคา
5. อัตราคาบริการนี้ไมรวมคาอะไหล
6. จะตองมีพน้ื ทีใ่ หสำหรับทีมงานที่ไปใหบริการอยางนอย 12 ตารางเมตร และมีชอ งเสียบปลัก๊ ไฟฟาอยางนอย 1 ตำแหนง

สิทธิประโยชนเพือ่ เติม:
• ฟรี! คาแรง เมือ่ นำกลองและอุปกรณไปซอมเพิม่ เติมทีศ่ นู ยบริการของแคนนอน ภายในระยะเวลา 1 เดือน
• ฟรี! ใหยมื อุปกรณ ใชสำรองระหวางซอม*1**2 เมือ่ นำกลองและอุปกรณเขารับบริการทีศ่ นู ยบริการของแคนนอน
ภายในระยะเวลา 3 เดือน
• ฟรี! จัดสงกลับ เมือ่ นำกลองและอุปกรณเขารับบริการทีศ่ นู ยบริการของแคนนอน ภายในระยะเวลา 3 เดือน
(ใหบริการเฉพาะพืน้ ทีก่ รุงเทพฯและปริมลฑลเทานัน้ )
*1 ในกรณีท่ไี มสามารถซอมใหแลวเสร็จทันตามรอบปกติ (มากกวา 2 สัปดาห)
**2 ขึน้ อยูก บั อุปกรณทม่ี สี ำรองในขณะนัน้ และภายใตเงือ่ นไขและขอกำหนดของแคนนอน

สะดวกกวา:
• ประหยัดเวลาทีต่ อ งเดินทางไปศูนยบริการฯ เอง
• ไมตอ งเขาคิวรับบริการ
• มีโอกาสปรึกษากับชางโดยตรง
คุม คากวา:
• ประหยัดคาใชจา ยกวา ถาตองนำกลองมาซอมเองทีศ่ นู ยบริการ
ตารางเปรียบเทียบคาใชจา ย
จำนวน
คาบริการตอชิน้
คาบริการตอชิน้
นำกลองมาซอมเองทีศ่ นู ยฯ
15 - 30
31 - 45
46 - 60
61 - 75
76 - 90

Canon Onsite Service Plus

420
400
380
360
340

(ยังไมรวมคาเดินทางของลูกคา)

767
767
767
767
767

ลูกคาที่ ใหความไววางใจในบริการของเรา

บริษทั แคนนอน มารเก็ตติง้ (ไทยแลนด) จำกัด (สำนักงานใหญ) 98 อาคาร สาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร ชัน้ 22-24 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Call Center 0 2344 9988 จันทร-ศุกร 8.15 -17.15 น. (ปดบริการในวันหยุดราชการ) เวปไซด https://th.canon

