


“อีเลคโทรลักซ
 เพราะเราไมหยุดคิด เพื่อชีวิตคุณ”
ผูนำนวัตกรรมการออกแบบที่คิดคำนึงผูบริโภค
คุณยังจำครั้งสุกทาย เวลาที่คุณเปดของขวัญชิ้นหนึ่งแลวตองบอกวา “วาว คุณรูไดอยางไรวาฉันอยากไดของขวัญชิ้นนี้
นี่คือสิ่งที่ฉันอยากไดมากที่สุด?” นั่นคือความรูสึกที่ผูบริโภค จะไดรับจากผลิตภัณฑทุกชิ้นของอีเลคโทรลักซ เราไดทุมเทเวลา 
ความรู และความเขาใจพฤติกรรมของผูบริโภคเพื่อที่จะคิดคน และสรางสรรคผลิตภัณฑที่สามารถตอบรับกับความตองการ 
ที่แทจริงของพวกเขาเหลานั้น
การคิดคำนึงถึงผูบริโภคกอใหเกิดการผลิตนวัตกรรมที่ตรงตอความตองการของผูบริโภคอยางแทจริง อีเลคโทรลักซไมได 
ออกแบบผลิตภัณฑเพียงแคเปนการออกแบบชิ้นหนึ่งเทานั้น แตงานออกแบบทุกชิ้นคือการออกแบบเพื่อผูบริโภคสำหรับ 
อีเลคโทรลักซ งานออกแบบที่คำนึงผูบริโภคหมายถึงการออกแบบผลิตภัณฑที่งายตอการใชงาน ใหความสนุกสนาน ขณะใช 
เครื่อง และยังใหผูบริโภคมีเวลาเหลือและอิสระไปกับความหรูหราในยุคศตวรรษที่ 21 อีเลคโทรลักซ ไดมอบความสะดวกสบาย 
ใจอยางยิ่งยวดใหกับผูบริโภค ใหความมุงมั่นที่จะมอบความสะดวกสบายที่ยิ่งกวาใหกับผูบริโภคมากยิ่งขึ้น ในทุกๆชวงเวลา 
ของพวกเขา ในทุกๆ วันและใหกับผูบริโภคทั่วทุกมุมโลก
“Thinking of You” คือคำสัญญาจากอีเลคโทรลักซที่เปนมากกวาการสรางสรรคผลิตภัณฑ ที่ตรงใจผูบริโภคในปจจุบัน 
แตยังมีความหมายวาอีเลคโทรลักซ ใหคำมั่นที่จะสรางสรรคผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมสำหรับโลกในวันนี้ และใน 
อนาคตสืบไป





► เตาอบไมโครเวฟ ขนาด 23 ลิตร
► กำลังไมโครเวฟขาออก 800 วัตต ปรับได 5 ระดับ
► ควบคุมการทำงานดวยระบบลูกบิดหมุน
► โปรแกรมละลายน้ำแข็ง
► นา ิกาตั้งเวลาการทำอาหารสูงสุด 35 นาที
► สีดำประดับตกแตงดวยสีเงินและสแตนเลส

ความจุ  23 ลิตร 
กำลังไฟไมโครเวฟ 800 วัตต
ภายในชองใสอาหาร เคลือบอีนาเมลปองกันสนิม
  ทนทาน
น้ำหนักสุทธิ  14.5 กก.
ขนาดผลิตภัณฑ    485 x 292.5 x 370 มม. 
(กวาง x สูง x ลึก)
ราคาปลีก (บาท)
4,490.-

ขอมูลเทคนิค

EMM2308X

► เตาอบไมโครเวฟ ขนาด 30 ลิตร
► กำลังไฟไมโครเวฟ 900 วัตต ปรับความรอน 7 ระดับ
► เมนูอัตโนมัติ 8 เมนู
► โปรแกรมละลายอาหารแชแข็งโดยคำนวณจากน้ำหนัก
► โปรแกรมละลายอาหารแชแข็งโดยการตั้งเวลา
► ไฟสองสวาง LED ทนทานและประหยัดพลังงาน
► Smooth Wipe เคลือบสารอีซี่คลีนลดแบคทีเรีย 
   ทำความสะอาดไดงาย
► ตั้งเวลาการทำอาหารสูงสุดได 95 นาที
► ประตูกระจกนิรภัย (Tempered Glass) 

   ทนทานปลอดภัย ทำความสะอาดไดงาย
► ระบบจานหมุน เพื่อใหอาหารสุกไดทั่วถึง

ความจุ  30 ลิตร 
กำลังไฟไมโครเวฟ 900 วัตต
ภายในชองใสอาหาร เคลือบอีซี่คลีนปองกันสนิม
  ทนทาน
น้ำหนักสุทธิ  17 กก.
ขนาดผลิตภัณฑ   520 x 326 x 508 มม. 
(กวาง x สูง x ลึก)
ราคาปลีก (บาท)
5,490.-

ขอมูลเทคนิค

EMS3065MK

ขอมูลเทคนิค► เตาอบไมโครเวฟ พรอมระบบยาง อบไอน้ำ หมัก และอบลมรอน   
   (เฉพาะรุน EMS3087X) ขนาด 30 ลิตร 
► โปรแกรมทำอาหารอัตโนมัติ 12 เมนู (EMS3085X)

► โปรแกรมทำอาหารอัตโนมัติ 14 เมนู (EMS3087X) 
► ตำแหนงการกระจายลมรอนอยูภายในตัวเครื่องดานบน      
   ใหอาหารอรอย สุกไดทั่วถึง (EMS3087X) 
► เทคโนโลยี IQ Touch ใชงานงาย เพียงปลายนิ้วสัมผัส
► ปุม Quick Start เริ่มการทำงานไดอยางรวดเร็ว
► ตั้งเวลาการปรุงอาหารไดสูงสุด 95 นาที
► ระบบล็อคปองกันอันตรายจากการใชงานของเด็ก
► ควบคุมการทำงานดวยระบบอิเลคทรอนิกส
   พรอมหนาจอ LED

ความจุ  30 ลิตร 
กำลังไฟไมโครเวฟ 900 วัตต
กำลังไฟระบบยาง 
(เฉพาะ EMS3085X) 1,050 วัตต 
(เฉพาะ EMS3087X) 1,250 วัตต  
กำลังไฟระบบลมรอน 
(เฉพาะ EMS3087X) 2,200 วัตต  
ภายในชองใสอาหาร สแตนเลส ทนทาน
  ทำความสะอาดงาย
น้ำหนักสุทธิ  17.7 กก.
ขนาดผลิตภัณฑ   539 x 300 x 415 มม. 
(กวาง x สูง x ลึก)
ราคาปลีก (บาท)
10,990.- / 7,990.-

EMS3047X/EMS3027XEMS3087X/EMS3085X

พิเศษ! หมออบไอน้ำ
มูลคา 690 บาท

(เฉพาะรุน EMS3087X)

ขอมูลเทคนิค► เตาอบไมโครเวฟ พรอมระบบยาง อบไอน้ำ และอบลมรอน  
   ขนาด 32 ลิตร 
► ระบบปกปองเครื่องอัตโนมัติ เมื่อมีการใชงานที่มีอุณหภูมิ        
   สูงหรือต่ำเกินไป รวมถึงไฟฟาลัดวงจรขณะใชงานเครื่อง
► โปรแกรมทำอาหารอัตโนมัติ 15 เมนู 
► เทคโนโลยี IQ Touch ใชงานงาย เพียงปลายนิ้วสัมผัส
► MaxFlat เพิ่มพื้นที่ใชงาน ทำความสะอาดงาย
► ปุม Quick Start เริ่มการทำงานไดรวดเร็วภายใน 30 วินาที
► ตั้งเวลาการปรุงอาหารไดสูงสุด 95 นาที
► ระบบล็อคปองกันอันตรายจากการใชงานของเด็ก
► ควบคุมการทำงานดวยระบบอิเลคทรอนิกส
   พรอมหนาจอ LED 

ความจุ  32 ลิตร 
กำลังไฟไมโครเวฟ 900 วัตต
กำลังไฟระบบยาง 1,050 วัตต
กำลังไฟระบบลมรอน 1,950 วัตต
ภายในชองใสอาหาร สแตนเลส ทนทาน
  ทำความสะอาดงาย
น้ำหนักสุทธิ  27.9 กก.
ขนาดผลิตภัณฑ   498 x 375 x 572 มม. 
(กวาง x สูง x ลึก)
ราคาปลีก (บาท)
17,990.-

EMS3288X

พิเศษ! หมออบไอน้ำ
มูลคา 690 บาท
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ขอมูลเทคนิค

EMS2027GX

► เตาอบไมโครเวฟ พรอมระบบยางขนาด 20 ลิตร 
► กำลังไมโครเวฟ 700 วัตต ปรับความรอน 5 ระดับ
► กำลังไฟยาง 1000 วัตต พรอมฟงกชั่นผสม 2 รูปแบบ
► ควบคุมการทำงานดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
   พรอมหนาจอ LED

► ระบบยางทำความรอนรูปแบบควอตซ (Quartz Tube)   

   ใหความรอนสูง อาหารสุกเร็วยิ่งขึ้น
► ประตูกระจกนิรภัย (Tempered Glass) 

   ทนทานตอแรงกระแทก ปลอดภัย ทำความสะอาดไดงาย 
   พรอมการออกแบบดานหนาดวยสแตนเลส

ความจุ  20 ลิิตร 
กำลังไฟไมโครเวฟ 700 วัตต
กำลังไฟระบบยาง 1,000 วัตต 
ภายในชองใสอาหาร เคลือบปองกันสนิม  
  ทำความสะอาดงาย
น้ำหนักสุทธิ  11.2 กก.
ขนาดผลิตภัณฑ   439.5 x 258.2 x 330 มม. 
(กวาง x สูง x ลึก)
ราคาปลีก (บาท)
3,990.-

ขอมูลเทคนิค

EMM2334GK/EMM2333MK

► เตาอบไมโครเวฟ ขนาด 23 ลิตร กำลังไมโครเวฟขาออก
   800 วัตต 
► กำลังไฟระบบยาง 1,000 วัตต (เฉพาะ EMM2334GK)

► ปรับความรอนได 5 ระดับ พรอมระบบละลาย
   อาหารแชแข็ง 
   - โปรแกรมยาง + โปรแกรมผสม 2 โปรแกรม
   (เฉพาะ EMM2334GK) 
► นา ิกาตั้งเวลาการทำงาน 35 นาที
► ลูกบิดหมุน งายตอการควบคุมการทำงาน
► ประตูกระจกนิรภัย (Tempered Glass)  
   ทนทานตอแรงกระแทก ปลอดภัย ทำความสะอาดไดงาย

ความจุ  23 ลิิตร 
กำลังไฟไมโครเวฟ 800  วัตต
กำลังไฟระบบยาง 1,000 วัตต 
ภายในชองใสอาหาร เคลือบกันสนิมอยางดี
น้ำหนักสุทธิ  13.5 กก. / 13.0 กก. 
ขนาดผลิตภัณฑ   485 x 293 x 400 มม.  
(กวาง x สูง x ลึก)
ราคาปลีก (บาท)
3,990.- / 3,190.-

ขอมูลเทคนิค

EMM2331MK

► เตาอบไมโครเวฟ ขนาด 23 ลิตร
► กำลังไฟไมโครเวฟ 800 วัตต ปรับความรอน 6 ระดับ
► โปรแกรมละลายอาหารแชแข็ง
► ระบบจานหมุน เพื่อใหอาหารสุกไดทั่วถึง
► ควบคุมการทำงานดวยระบบลูกบิด ทนทาน ใชงานงาย
► ตั้งเวลาการทำอาหารสูงสุดได 30 นาที
► ประตูกระจกนิรภัย (Tempered Glass)  
   ทนทานตอแรงกระแทก ปลอดภัย ทำความสะอาดไดงาย
► ตัวเครื่องสีดำพรอมขอบสีสแตนเลส

ความจุ  23 ลิตร 
กำลังไฟไมโครเวฟ 800 วัตต
ภายในชองใสอาหาร เคลือบปองกันสนิม  
  ทำความสะอาดงาย
น้ำหนักสุทธิ  13.0 กก.
ขนาดผลิตภัณฑ   485 x 293 x 400 มม. 
(กวาง x สูง x ลึก)
ราคาปลีก (บาท)
2,990.-

ขอมูลเทคนิค

EMM2101GW

► เตาอบไมโครเวฟ พรอมระบบยาง ขนาด 21 ลิตร
► กำลังไฟไมโครเวฟ 800 วัตต ปรับความรอน 5 ระดับ
► กำลังไฟยาง 1000 วัตต พรอมฟงกชั่นผสม 3 รูปแบบ
► โปรแกรมละลายอาหารแชแข็ง
► ระบบจานหมุน เพื่อใหอาหารสุกไดทั่วถึง
► ควบคุมการทำงานดวยระบบลูกบิด ทนทาน ใชงานงาย
► ตั้งเวลาการทำอาหารสูงสุดได 35 นาที

ความจุ  21 ลิิตร 
กำลังไฟไมโครเวฟ 800 วัตต
กำลังไฟระบบยาง 1,000 วัตต 
ภายในชองใสอาหาร เคลือบปองกันสนิม  
  ทำความสะอาดงาย
น้ำหนักสุทธิ  12.8 กก.
ขนาดผลิตภัณฑ   461 x 289 x 362 มม.  
(กวาง x สูง x ลึก)
ราคาปลีก (บาท)
3,190.-
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ขอมูลเทคนิค

EMM2025MX

► เตาอบไมโครเวฟขนาด 20 ลิตร 
► กำลังไมโครเวฟขาออก 700 วัตต ปรับได 6 ระดับ 
► นา ิกาตั้งเวลาการทำอาหารสูงสุด 30 นาที
► ระบบจานหมุน เพื่อใหอาหารสุกไดทั่วถึง
► ควบคุมการทำงานดวยระบบลูกบิด ทนทาน ใชงานงาย
► ประตูกระจกนิรภัย (Tempered Glass)  
   ทนทานตอแรงกระแทก ปลอดภัย ทำความสะอาดไดงาย

ความจุ  20 ลิตร 
กำลังไฟไมโครเวฟ 700 วัตต
ภายในชองใสอาหาร เคลือบกันสนิมอยางดี 
น้ำหนักสุทธิ  11.3 กก.
ขนาดผลิตภัณฑ   452 x 262 x 335 มม. 
(กวาง x สูง x ลึก)
ราคาปลีก (บาท)
2,190.-

ขอมูลเทคนิค

EMM2003W

ขอมูลเทคนิค

EMM2023MW

ขอมูลเทคนิค

EME2024MW

ความจุ  20 ลิตร 
กำลังไฟไมโครเวฟ 700 วัตต
ภายในชองใสอาหาร เคลือบปองกันสนิม  
  ทำความสะอาดงาย
น้ำหนักสุทธิ  11.23 กก.
ขนาดผลิตภัณฑ   439.5  x 258.2 x 294 มม. 
(กวาง x สูง x ลึก)
ราคาปลีก (บาท)
2,990.-

► เตาอบไมโครเวฟ ขนาด 20 ลิตร
► กำลังไฟไมโครเวฟ 700 วัตต ปรับความรอนได 10 ระดับ
► ใชงานงาย ควบคุมการทำงานดวยระบบดิจิตอล 
   พรอมหนาจอ LED
► สะดวกกับการตั้งโปรแกรมโปรด พรอมเมนูอัตโนมัติ
► โปรแกรมละลายอาหารแชแข็งอัตโนมัติ 
► โปรแกรมทำอาหารตามลำดับ 2 ขั้นตอน
► รวดเร็วดวยโปรแกรมการทำอาหารเรงดวน 30 วินาที
► ประตูกระจกนิรภัย (Tempered Glass) 
   ทนทานตอแรงกระแทก ปลอดภัย ทำความสะอาดไดงาย 
   พรอมลวดลายกราฟฟค

► เตาอบไมโครเวฟ ขนาด 20 ลิตร
► กำลังไฟไมโครเวฟ 700 วัตต ปรับความรอน 6 ระดับ
► โปรแกรมละลายอาหารแชแข็ง
► ระบบจานหมุน เพื่อใหอาหารสุกไดทั่วถึง
► ควบคุมการทำงานดวยระบบลูกบิด ทนทาน ใชงานงาย
► ตั้งเวลาการทำอาหารสูงสุดได 30 นาที
► ประตูกระจกนิรภัย (Tempered Glass) 
   ทนทานตอแรงกระแทก ปลอดภัย ทำความสะอาดไดงาย
► ตัวเครื่องสีดำพรอมการออกแบบสแตนเลสดานหนา

ความจุ  20 ลิตร 
กำลังไฟไมโครเวฟ 700 วัตต
ภายในชองใสอาหาร เคลือบปองกันสนิม  
  ทำความสะอาดงาย
น้ำหนักสุทธิ  11.3 กก.
ขนาดผลิตภัณฑ   452 x 262 x 330 มม. 
(กวาง x สูง x ลึก)
ราคาปลีก (บาท)
2,890.-

► เตาอบไมโครเวฟ ขนาด 20 ลิตร
► กำลังไฟไมโครเวฟ 700 วัตต ปรับความรอน 6 ระดับ
► โปรแกรมละลายอาหารแชแข็ง 
► ระบบจานหมุน เพื่อใหอาหารสุกไดทั่วถึง
► ควบคุมการทำงานดวยระบบลูกบิด ทนทาน ใชงานงาย
► ตั้งเวลาการทำอาหารสูงสุดได 30 นาที
► ประตูกระจกนิรภัย (Tempered Glass)  
   ทนทานตอแรงกระแทก ปลอดภัย ทำความสะอาดไดงาย
► มือจับดีไซนใหม จับถนัดมือ

ความจุ  20 ลิตร 
กำลังไฟไมโครเวฟ 700 วัตต
ภายในชองใสอาหาร เคลือบปองกันสนิม  
  ทำความสะอาดงาย
น้ำหนักสุทธิ  11.3 กก.
ขนาดผลิตภัณฑ   452 x 262 x 352 มม. 
(กวาง x สูง x ลึก)
ราคาปลีก (บาท)
2,190.-
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เตาอบไมโครเว  มิลลิเมตร
EMS4560X

EMT25507OX

593

595

560

560 – 568

450

450 – 452

460

460

550

470

 
550

550

EMS2085X 596 560 – 568 560 – 568389 335 340

EMS4560X, EMT25507OX, EMS2085Xรุ�น

เตาอบไมโครเว

เตาอบ มิลลิเมตร    
EOB8857AAX / EOB5751BAX

EOB3434BOX / EOB2400AOX

EOB5400AOX

 กรณีไม�ได�ติดตัง ต�เตา
 กรณีติดตัง ต�เตา

กว�าง (W) 

594

กว�าง (W1) 

560

สูง (H1)

590*,600**

สูง (H) 

594

ลึก (D) 

569

ลึก 1  

550

594 560 580*,600**589 569 550

594 560 593*,603**590 560 550

EOB3434BOX, EOB2400AOX, EOB2100COX
รุ�น

เตาอบ

594 560 594 590*,600** 567        550 

 ยังไม�รวมความลึก องแผ�นด�านหน�าอีก  มม

กว�าง (W) กว�าง (W1) สูง (H1)สูง (H) ลึก (D*) ลึก 1  

EOB8857AAX, EOB5751BAX, EOC5400AOX, 

EOB2100COX





 วันเวลา องชีวิต เตมไ ดวยชวงเวลาที่มีความหมาย
มากมายเ ียงหัวเราะ ด  รอยยิมตรึง  ออมกอดอันอบอุน 
ความ ระหลาด ที่มาพรอมความ ุ  การแบง น ิ่งดี
การดูแลเอา  ความรักแ นซึง  และการ ชชีวิตที่เตมไ
ดวย ี ัน เราภูมิ ที่เ น วนหนึ่ง อง
ชวงเวลาแหงความ ระทับ  กับอีเลคโทรลักซ




