“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

EMS3482SR

ขอมูลเทคนิค
►

เตาอบไมโครเวฟ 5-in-1 ขนาด 34 ลิตร
ตุน, นึ่ง, ยาง, อบลมรอน
ทอดไรน้ำมัน และอบดวยไอน้ำพลังสูง
► เทคโนโลยี NutriTaste Steam อบไอน้ำพลังสูง 1,500 วัตต
ทำความรอนเร็ว ใหอาหารคงคุณคาทางโภชนาการไดสูงสุด
► ทอดเพื่อสุขภาพดวย Healthy Pan
► ระบบหมุนเวียนความรอนแบบ 4D เพิ่มชองระบายดานหลัง
ทั้ง 4 มุม เพื่อหมุนเวียนความรอนไดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
► ระบบ Soft Closing Door ปดประตูเครื่องไดอยางนุมนวล
ปลอดภัย
► เทคโนโลยี IQ Touch ใชงานงาย เพียงปลายนิ้วสัมผัส
► โปรแกรมทำอาหารอัตโนมัติ 43 เมนู
► MaxFlat เพิ่มพื้นที่การใชงาน ทำความสะอาดงาย
► ปุม Quick Start เริ่มการทำงานไดอยางรวดเร็ว
► ตั้งเวลาการปรุงอาหารไดสูงสุด 95 นาที
► ระบบล็อคปองกันอันตรายจากการใชงานของเด็ก
► ฟงกชันการทำงานครบทั้งอุน,

อุปกรณ
สำหรับการทอด

ความจุ
กำลังไฟไมโครเวฟ
กำลังไฟระบบยาง
ภายในชองใสอาหาร
น้ำหนักสุทธิ
ขนาดผลิตภัณฑ
(กวาง x สูง x ลึก)

34 ลิตร
900 วัตต
1,100 วัตต
สแตนเลส ทนทาน
ทำความสะอาดงาย
34.0 กก.
501 x 418 x 526 มม.

ราคาปลีก (บาท)
27,490.-

EMS3082CR

ขอมูลเทคนิค
► เตาอบไมโครเวฟ 5-in-1

ความจุ
กำลังไฟไมโครเวฟ
กำลังไฟระบบยาง
กำลังไฟระบบลมรอน
ภายในชองใสอาหาร
น้ำหนักสุทธิ
ขนาดผลิตภัณฑ
(กวาง x สูง x ลึก)

30 ลิตร
900 วัตต
1,250 วัตต
2,200 วัตต
สแตนเลส ทนทาน
ทำความสะอาดงาย
18.3 กก.
539 x 294 x 436 มม.

ราคาปลีก (บาท)
14,490.-

EMS2382GR
EMS3047X/EMS3027X

ขอมูลเทคนิค
► เตาอบไมโครเวฟ

พรอมระบบยาง ขนาด 23 ลิตร
► กำลังไฟไมโครเวฟ 800 วัตต ปรับความรอน 5 ระดับ
► กำลังไฟยาง 1000 วัตต พรอมฟงกชั่นผสม 2 รูปแบบ
► ควบคุมการทำงานดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
พรอมหนาจอ LED
► สะดวกดวยโปรแกรมทำอาหารอัตโนมัติ 8 เมนู
► โปรแกรมละลายอาหารแชแข็งอัตโนมัติ
► รวดเร็วดวยโปรแกรมการทำอาหารเรงดวน 30 วินาที
► โปรแกรมทำอาหารตามลำดับ 2 ขั้นตอน
► ระบบล็อคปองกันอันตรายจากการใชงานของเด็ก
► ตั้งเวลาการปรุงอาหารสูงสุดได 95 นาที
► ประตูกระจกนิรภัย (Tempered Glass) ทนทานปลอดภัย
ทำความสะอาดไดงาย

ความจุ
กำลังไฟไมโครเวฟ
กำลังไฟระบบยาง
ภายในชองใสอาหาร
น้ำหนักสุทธิ
ขนาดผลิตภัณฑ
(กวาง x สูง x ลึก)

ราคาปลีก (บาท)
5,490.-

23 ลิตร
800 วัตต
1,000 วัตต
เคลือบอีนาเมลปองกันสนิม
ทนทาน
13.7 กก.
485 x 293 x 370 มม.

MICROWAVE OVENS

อุปกรณ
สำหรับการทอด

ขนาด 30 ลิตร
► ฟงกชันการทำงานครบทั้งแบบผสม, อุน, ตุน นึ่ง
อบดวยไอน้ำ, หมัก, ยาง, อบลมรอน และทอดไรน้ำมัน
► AirCook นวัตกรรมทอดไรน้ำมัน เพื่อสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น
► ระบบเซ็นเซอรอัจฉริยะ สงเสียงเตือนเมื่อเครื่องมีอุณหภูมิ
สูง-ต่ำเกินไป หรือไฟฟาลัดวงจรขณะใชงานเครื่อง
► ตำแหนงการกระจายลมรอนอยูภายในตัวเครื่องดานบน
ทำใหอาหารสุกทั่วถึง คงรสชาติเยี่ยมทุกคำที่ทาน
► Ambient Display ฟงกชั่นซอนหนาจอที่งดงาม
โปรแกรมตางๆ จะแสดงขึ้นเมื่อเริ่มการใชงาน
► เทคโนโลยี IQ Touch ใชงานงาย เพียงปลายนิ้วสัมผัส
► โปรแกรมทำอาหารอัตโนมัติ 33 เมนู
► ปุม Quick Start เริ่มการทำงานไดอยางรวดเร็ว
► ตั้งเวลาการปรุงอาหารไดสูงสุด 95 นาที
► ระบบล็อคปองกันอันตรายจากการใชงานของเด็ก

55

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

