“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

Vita+ Inverter

นวัตกรรมการกรอง Active Pure
8 ขั้นตอนประสิทธิภาพเพื่ออากาศที่สดชื่น และบริสุทธิ์
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ขั้นตอนที่ 1

แผนกรอง HD
ความละเอียดสูง ดักจับ
ฝุนและสิ่งสกปรกขนาดเล็ก

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3-6

แผนกรอง High Air

แผนกรอง 4-in-1

Flow (HAF) Air Filter

Air Filter

ดักจับฝุนละอองในอากาศ
ดวยไฟฟาสถิตย เพื่อรักษา
ประสิทธิภาพการไหลเวียน
ของอากาศ และลดการ
บำรุงรักษาอุปกรณ
เครื่องปรับอากาศ

ขั้นตอนที่ 3
ขจัดเชื้อราตางๆ
ขั้นตอนที่ 4
ขจัดแบคทีเรยี ทีป่ ะปนมาในอากาศ
ขั้นตอนที่ 5
ขจัดสารกอภูมิแพและไรฝุน
ขั้นตอนที่ 6
ขจัดเชื้อไวรัสที่เปนสาเหตุให
เกิดโรคตางๆ

ขั้นตอนที่ 7

ขั้นตอนที่ 8

Active Plasma

GoldTech

การปลอยพลาสมา
ทั้งประจุลบและประจุบวก
ผานชองระบายอากาศเพื่อ
กำจัดแบคทีเรีย และไวรัสที่มี
อนุภาคเล็ก

ปองกันการสึกกรอน
และการขยายตัวของ
แบคทีเรีย เพื่อไดรับอากาศ
ที่บริสุทธิ์

เมื่ออากาศสะอาดและสดชื่นขึ้น
ชวงเวลาความสุขของคุณก็
อบอุนขึ้น เครื่องปรับอากาศ
รุน วีตา พลัส อินเวอรเตอร
นวัตกรรมใหมจากอีเลคโทรลักซ

กำจัด

*
99%
แบคทีเรีย

Active Pure

หนาจอดิจิตอล

นวัตกรรมการกรอง
ประสิทธิภาพสูง 8 ขั้นตอน
เพื่ออากาศที่บริสุทธิ์
กำจัดแบคทีเรียไดถึง 99%

จอแสดงอุณหภูมิ
ชัดเจนแมอยูในที่มืด

สารเคลือบ

GoldTech

ปองกันการสึกกรอน และ
ปองกันการขยายตัวของ
แบคทีเรีย

3D Airflow

Active Plasma

I Feel

X Fan

ระบบกระจายความเย็น
รอบทิศทาง

อุปกรณผลิต Cold Plasma
จะปลอยพลาสมา (ทั้งประจุบวก
และประจุลบ) ผานชองระบาย
อากาศ ใหทั่วทุกมุมหอง แลว
ผานขบวนการทางเคมีจึง
สามารถกำจัดแบคทีเรียและ
ไวรัสไดหลายชนิด

ควบคุมตำแหนงอุณหภูมิ
ไดตามตองการ

ไลความชื้นอัติโนมัติ
หลังจากเครื่องหยุดทำงาน
ชวยใหอากาศบริสุทธิ์
ยับยั้งเชื้อรา

AIR CONDITIONER

*ผานการทดสอบในหอง กอน-อนุภาคอากาศ หลัง-อนุภาคอากาศ
ปฎิบัติการ KITASATO (มีแบคทีเรียปะปนอยู)
(กำจัดแบคทีเรีย
ประเทศญี่ปุน
ไดถึง 99%)
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ESV09CRC-A5 / ESV12CRC-A5 / ESV18CRC-A5

Vita+ Inverter
ผอนคลายกับเครื่องปรับอากาศอีเลคโทรลักซ
รุน วีตา พลัส อินเวอรเตอร
ประสิทธิภาพการกรองชั้นเยี่ยม
พรอมการออกแบบที่สวยงาม

► หนาจอดิจิตอล
► My Control - I Feel Sensor
► สารเคลือบ GoldTech ตัวเครื่องภายในและภายนอก
► 3D Airflow ระบบกระจายความเย็นรอบทิศทาง
► X-Fan
► แผนกรอง Active Plasma
► แผนกรอง High Air Flow (HAF)
► แผนกรอง 4 in 1
► แผนกรอง HD
► โหมด Health เพื่อสุขภาพ
► โหมดประหยัดพลังงาน Eco
► ความเร็วพัดลม (Auto, 3 ระดับ, Turbo)
► การปรับทิศทางลมอัตโนมัติ (ขึ้น/ลง)
► ตั้งเวลา เปด/ปด อัตโนมัติ 24 ชั่วโมง
► แสดงรหัสขอผิดพลาดบนหนาจอ
► สามารถเชื่อมตอ Wifi Control Box

ขอมูลเทคนิค

4in1

ปริมาตรความเย็น (BTU/hr) 9,000/12,500/18,200
การปฏิบัติการโดยรวม
คา SEER 22.0/ 21.0/ 19.0
อุณหภูมิ 16-30 (°C)
ครอบคลุมพื้นที่ (ตารางเมตร) 12-18/ 16-24/ 23-34
ขอมูลดานพลังงาน
กำลังไฟฟา (ทำความเย็น วัตต) 714/ 1,000/ 1,428
กระแสไฟฟา (A) 3.40/ 4.50/ 6.70
ขนาด (กวางxสูงxลึก)(มม.)
ตัวเครื่องภายใน
803x299x211/ 803x299x211/ 1,083x336x241
ตัวเครื่องภายนอก
800x554x333/ 800x554x333/ 845x702x363
สารทำความเย็น R32
สี ขาว
ราคาปลีก (บาท) 31,900/ 33,900 / 43,900

ESV09CRN-A1 / ESV12CRN-A1 / ESV18CRN-A1 / ESV24CRN-A1

ขอมูลเทคนิค

Vita Cool Inverter
เครื่องปรับอากาศอีเลคโทรลักซ
รุน วิตา คูล อินเวอรเตอร
ชวยใหคุณสัมพัสอากาศที่เย็นสบายสดชื่น
และประหยัดพลังงานไดอยางดีเยี่ยม

► หนาจอดิจิตอล
► My Control - I Feel Sensor
► สารเคลือบ GoldTech ตัวเครื่องภายในและภายนอก
► X-Fan
► แผนกรอง HD
► โหมดประหยัดพลังงาน Eco
► ความเร็วพัดลม (Auto, 3 ระดับ, Turbo)
► การปรับทิศทางลมอัตโนมัติ (ขึ้น/ลง)
► ตั้งเวลา เปด/ปด อัตโนมัติ 24 ชั่วโมง
► แสดงรหัสขอผิดพลาดบนหนาจอ
► สามารถเชื่อมตอ Wifi Control Box

ปริมาตรความเย็น (BTU/hr)
9,100/ 12,600/ 18,150/ 24,300
การปฏิบัติการโดยรวม
คา SEER 21.30/ 20.43/ 18.6/ 18.3
อุณหภูมิ 17-30 (°C)
ครอบคลุมพื้นที่ (ตารางเมตร) 12-18/ 16-24/ 23-34/ 27-42

AIR CONDITIONER

ขอมูลดานพลังงาน
กำลังไฟฟา (ทำความเย็น วัตต)
714/ 1,000/ 1,428/ 2,000
กระแสไฟฟา (A) 2.53/ 3.78/ 5.81/ 8.66
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ขนาด (กวางxสูงxลึก)(มม.)
ตัวเครื่องภายใน
802x297x189/ 802x297x189/ 1080x335x226/
1080x335x226
ตัวเครื่องภายนอก
800x554x333/ 800x554x333/ 845x702x363/
845x702x363
สารทำความเย็น

R32

สี ขาว
ราคาปลีก (บาท)
21,900/ 26,900/ 36,900/ 50,900

ESV09CRO-B1 / ESV12CRO-B1 / ESV18CRO-B1 / ESV24CRO-B1

ขอมูลเทคนิค

Vita Inverter
ผอนคลายกับเครื่องปรับอากาศอีเลคโทรลักซ
รุน วีตา อินเวอรเตอร ประสิทธิภาพการกรองชั้นเยี่ยม
พรอมการออกแบบที่สวยงาม

► หนาจอดิจิตอล
► สารเคลือบ BlueTech ตัวเครื่องภายในและภายนอก
► แผนกรอง HD
► โหมดประหยัดพลังงาน Eco
► ความเร็วพัดลม (Auto, 3 ระดับ, Turbo)
► การปรับทิศทางลมอัตโนมัติ (ขึ้น/ลง)
► ตั้งเวลา เปด/ปด อัตโนมัติ 24 ชั่วโมง
► แสดงรหัสขอผิดพลาดบนหนาจอ

ปริมาตรความเย็น (BTU/hr)
9,200/ 12,300/ 18,000/ 24,000
การปฏิบัติการโดยรวม
คา SEER 18.57/ 18.54/ 18.53/ 18.50
อุณหภูมิ 16-30 (°C)
ครอบคลุมพื้นที่ (ตารางเมตร) 12-18/ 16-24/ 23-34
ขอมูลดานพลังงาน
กำลังไฟฟา (ทำความเย็น วัตต) 740/ 1,070/ 1,550/ 2,150
กระแสไฟฟา (A) 3.40/ 4.50/ 6.70
ขนาด (กวางxสูงxลึก)(มม.)
ตัวเครื่องภายใน
855x200x280/ 855x200x280/ 997x230x322/
1115x248x336
ตัวเครื่องภายนอก
780x245x540/ 780x245x540/ 800x275x553/
890x353x697
สารทำความเย็น R32
สี ขาว
ราคาปลีก (บาท)
19,900/ 23,900 / 32,900/ 44,900

ESM09CRN-A1 / ESM12CRN-A1 / ESM18CRN-A1

ขอมูลเทคนิค

ปริมาตรความเย็น (BTU/hr)
9,118/ 12,262/ 18,700
การปฏิบัติการโดยรวม
คา SEER 13.49/ 13.39/ 13.44
อุณหภูมิ 17-30 (°C)
ครอบคลุมพื้นที่ (ตารางเมตร)
12-18/ 16-24/ 23-34
ขอมูลดานพลังงาน
กำลังไฟฟา (ทำความเย็น วัตต) 765/ 1,029/ 1,492
กระแสไฟฟา (A) 3.36/ 4.50/ 7.16
ขนาด (กวางxสูงxลึก)(มม.)
ตัวเครื่องภายใน
802x297x189/ 802x297x189/ 1080x335x226
ตัวเครื่องภายนอก
770x555x300/ 770x555x300/ 845x702x363
สารทำความเย็น R32
สี ขาว
ราคาปลีก (บาท)
17,900/ 19,900/ 27,900

AIR CONDITIONER

Vita Cool
เครื่องปรับอากาศอีเลคโทรลักซ รุน วิตา คูล
ชวยใหคุณสัมพัสอากาศที่เย็นสบายสดชื่น
และประหยัดพลังงานไดอยางดีเยี่ยม

► หนาจอดิจิตอล
► My Control - I Feel Sensor
► สารเคลือบ GoldTech ตัวเครื่องภายในและภายนอก
► X-Fan
► แผนกรอง HD
► โหมดประหยัดพลังงาน Eco
► ความเร็วพัดลม (Auto, 3 ระดับ, Turbo)
► การปรับทิศทางลมอัตโนมัติ (ขึ้น/ลง)
► ตั้งเวลา เปด/ปด อัตโนมัติ 24 ชั่วโมง
► แสดงรหัสขอผิดพลาดบนหนาจอ
► สามารถเชื่อมตอ Wifi Control Box
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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

