


“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







หัวฝกบัวดีไซนหรูสามารถปรับแตงการกระจายไดถึง 5 รูปแบบ

Standard Soothe Jumbo Mix Massage

16 Safety Functions
ปลอดภัยด้วยระบบนิรภัยสูงสุด 16 ขั้นตอน

11. Double Relay Circuit
 ระบบตัดไฟฟ้าด้วยหน้าสัมผัสแบบคู่

12. Surge Protector
 อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก

4. IP25
 ตัวเคร@องป้องกันน้ำและฝุ่นละออง
 ตามมาตรฐาน IP25

5. Built-in Auto Flow Sensor
 เปิด/ปิด เคร@องทำความร้อนอัตโนมัติ
 โดยเซ็นเซอร์จับการไหลของน้ำ

13. ELCB Checker
 ระบบสวิตซ์นิรภัย เพ@อทดสอบการทำงานของ
 ELCB โดยมีปุ่ม Test และ Reset ที่ตัวเคร@อง

6. ELCB
 ระบบตัดไฟอัตโนมัติ
 เม@อมีกระแสไฟเกินที่กำหนด

7. Double Action Thermotat
 ระบบตัดไฟอัตโนมัติ 2 ชั้น
 กรณีอุณหภูมิสูงเกินกำหนด

8. Cable seal water protection
 ฉนวนนิรภัยป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร

14. Auto Reset thermostat (Overheat)
 ระบบสามารถกลับมาทำงานอีกครั้ง
 หลังจากการตัด กรณีอุณหภูมิสูงเกินกำหนด

15. Heat and flame retardant PCB
 แผงวงจรทนความร้อนและเปลวไฟ

9. Copper Tank
 แท้งก์ทองแดง
 *เฉพาะ 6,000 watt และรุ่นดิจิตอล Gem

10. Water Filler (single 3-in-1 valve)
 ชุดกรองสิ่งสกปรกไม่ให้เข้าเคร@อง

16. Earth wire
 มีระบบสายดิน ความปลอดภัยสูงสุด

1. Earth Indicator
 ไฟแสดงสถานะการทำงานของสายดิน

2. Safe ReadyTM
 ระบบตรวจสอบความปลอด
 ภัยอัตโนมัติทุกครั้งที่เปิดใช้งาน

3. 10 years warranty
 Tank Leakage
 รับประกัน 10 ปี การรั่วซึมแท้งก์
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Technical Information

EWE351TX1DCT2 / EWE451TX1DCT2

EcoTouch
เครื่องทำน้ำอุนระบบสัมผัสแบบดิจิตอล 
มอบความสดชื่นอยางเต็มที่ ชวยใหคุณ
รูสึกสบายและผอนคลายทุกครั้งที่อาบน้ำ

► เครื่องทำน้ำอุน ระบบติดตั้งจุดเดียว
► หนาจอระบบสัมผัสแบบ LCD

► SafeReady™ ระบบตรวจสอบความปลอดภัย
►  ระบบตัดไฟอัตโนมัติ 2 ขั้นตอน เมื่ออุณหภูมิน้ำ
 สูงเกิน 55 °C และ 90 °C

► EcoShower™ หนาจอแสดงปริมาณการใชน้ำ
► Memory โปรแกรมบันทึกอุณหภูมิ 3 ระดับ
► รางผักบัวและหัวฝกบัวกระจายสายน้ำ 5 รูปแบบ
   (Standard, Soothe, Jumbo, Mix, Massage) 
► ตัวเครื่องปองกันน้ำและฝุนละอองเขาภายในเครื่อง
   ตรงตามมาตราฐานความปลอดภัย IP25

► ตัวทำความรอนรับประกัน 5 ป
► การรั่วซึมของแทงค รับประกัน 10 ป

กำลังไฟฟา (กิโลวัตต)
3.5 / 4.5

ขอมูลเกี่ยวกับระบบไฟฟา
อัตราการไหลของน้ำขั้นต่ำ
2 ลิตร / 1 นาที

ขนาดของสินคา (กวางxสูงxลึก)(มม.)
251x391x90

สี ขาวไอซไวท

น้ำหนักตัวเครื่อง (กิโลกรัม)
2.3

การตอทอประปา
1/2” BSP ระบบติดตั้งจุดเดียว
อุปกรณ Relay คู
ระบบตัดไฟ Thermostat 
2 ขั้นตอน

ราคาปลีก (บาท)
7,790/ 8,390

แรงดันน้ำขั้นต่ำสุด
0.1 บาร (10kpa)

► เครื่องทำน้ำอุน ระบบติดตั้งจุดเดียว
► ควบคุมอุณหภูมิดวยระบบไฟฟาในตัวเครื่อง
► SafeReady™ ระบบตรวจสอบความปลอดภัย
► Earth Indicator ไฟแสดงสถานะการติดตั้ง
 สายดินสมบูรณ
► Visiheat ไฟแสดงสถานะความรอนของน้ำ
► AntiBac Shower หัวฝกบัวยับยั้งแบคทีเรีย
► ระบบตัดไฟอัตโนมัติ 2 ขั้นตอน เมื่ออุณหภูมิน้ำ
 สูงเกิน 55 °C และ 90 °C
► ปองกันไฟรั่วในตัวเครื่อง
► ตัวเครื่องปองกันน้ำและฝุนละอองเขาภายในเครื่อง
 ตรงตามมาตรฐานความปลอดภัย IP25

► แทงคน้ำคุณภาพสูงในตัวเครื่องปองกันการรั่วซึม
► หัวฝกบัวกระจายสายน้ำ 5 รูปแบบ
 (Standard, Soothe, Jumbo, Mix, Massage)

► ตัวทำความรอน รับประกัน 5 ป
► การรั่วซึมของแทงค รับประกัน 10 ปหากคุณตองการเครื่องทำน้ำอุนดีไซนทันสมัย

โดดเดนพรอมฟงกชั่นการทำงานที่สมบูรณแบบ
สำหรับหองน้ำของคุณ Aurora Series สามารถ
ตอบสนองความตองการของคุณไดอยางดีเยี่ยม
ดวยรูปลักษณภายนอกที่สวยงามพรอมฟงกชั่น
การทำงานและมาตรฐานความปลอดภัยที่ครบครัน

กำลังไฟฟา (กิโลวัตต)
3.5/ 4.5/ 6.0

ขอมูลเกี่ยวกับระบบไฟฟา
อัตราการไหลของน้ำขั้นต่ำ
2 ลิตร / 1 นาที

ขนาดของสินคา (กวางxสูงxลึก)(มม.)
210x350x100

สี ขาว

ราคาปลีก (บาท)
4,090/4,990/5,790

น้ำหนักตัวเครื่อง  (กิโลกรัม)
1.5/1.5/1.8

แรงดันน้ำขั้นต่ำสุด
0.1 บาร (10kpa)
การตอทอประปา
1/2” BSP ระบบติดตั้งจุดเดียว
อุปกรณ Relay คู
ระบบตัดไฟ Thermostat 
2 ขั้นตอน

ขอมูลเทคนิค

EWE351HX-DWS4 / EWE451HX-DWS4 / EWE601HX-DWS4

Aurora
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► เครื่องทำน้ำอุน ระบบติดตั้งจุดเดียว
► ควบคุมอุณหภูมิดวยระบบไฟฟาในตัวเครื่อง
► SafeReady™ ระบบตรวจสอบความปลอดภัย
► Earth Indicator ไฟแสดงสถานะการติดตั้ง
 สายดินสมบูรณ
► ระบบตัดไฟอัตโนมัติ 2 ขั้นตอน เมื่ออุณหภูมิน้ำ
 สูงเกิน 55 °C และ 90 °C

► ปองกันไฟรั่วในตัวเครื่อง
► ตัวเครื่องปองกันน้ำและฝุนละอองเขาภายในเครื่อง 
   ตรงตามมาตรฐานความปลอดภัย IP25

► แทงคน้ำคุณภาพสูงในตัวเครื่องปองกันการรั่วซึม
► หัวฝกบัวกระจายสายน้ำ 5 รูปแบบ
   (Standard, Soothe, Jumbo, Mix, Massage)

► ตัวทำความรอน รับประกัน 5 ป
► การรั่วซึมของแทงค รับประกัน 10 ป

กำลังไฟฟา (กิโลวัตต)
3.5/ 4.5/ 6.0

ขอมูลเกี่ยวกับระบบไฟฟา
อัตราการไหลของน้ำขั้นต่ำ
2 ลิตร / 1 นาที

ขนาดของสินคา (กวางxสูงxลึก)(มม.)
210x350x100

สี ขาว

เครื่องทำน้ำอุนที่ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ Allure 
Essential คือ ทางเลือกสำหรับคุณ พรอมรูปลักษณ
ดีไซนแบบไรขอบ เหมาะกับการใชงานและ ตกแตงเขากับ
หองน้ำของคุณเปนอยางดี พรอมมาตรฐานความ
ปลอดภัย เพื่อการอาบน้ำอุนแบบมีสไตล

น้ำหนักตัวเครื่อง (กิโลกรัม)
1.6

แรงดันน้ำขั้นต่ำสุด
0.1 บาร (10kpa)
การตอทอประปา
1/2” BSP ระบบติดตั้งจุดเดียว
อุปกรณ Relay คู
ระบบตัดไฟ Thermostat 
2 ขั้นตอน

ราคาปลีก (บาท)
3,590/ 4,390/ 5,190

ขอมูลเทคนิค

Allure

EWE351GX-DW / EWE451GX-DW / EWE601GX-DW

 ► SafeReadyTM ระบบตรวจสอบความปลอดภัย
 ► Earth Indicator ไฟแสดงสถานะการติดตั้งสายดิน
    สมบูรณ
 ► ระบบตัดไฟอัตโนมัติ 2 ขั้นตอน
    เมื่ออุณหภูมิน้ำสูงเกิน 55 และ 90

เครื่องทำน้ำรอนที่ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
Under Sink คือทางเลือกสำหรับคุณ พรอม
รูปลักษณดีไซนเล็ก กระทัดรัด เหมาะกับการใชงาน
และตกแตงเขากับหองน้ำของคุณ ในทุกๆการดีไซน
ไดเปนอยางดี พรอมมาตรฐานความปลอดภัย

กำลังไฟฟา (กิโลวัตต)
6.0 / 8.0

ขอมูลเกี่ยวกับระบบไฟฟา
อัตราการไหลของน้ำขั้นต่ำ
3 ลิตร / 1 นาที

ขนาดของสินคา (กวางxสูงxลึก)(มม.)
196x272x102

สี ขาว

น้ำหนักตัวเครื่อง (กิโลกรัม)
1.8 / 2.0

การตอทอประปา
1/2” BSP ระบบติดตั้งหลายจุด
อุปกรณ Relay คู
ระบบตัดไฟ Thermostat 
2 ขั้นตอน

ราคาปลีก (บาท)
7,490 / 7,990

แรงดันน้ำขั้นต่ำสุด
0.3 บาร (30kpa)
แรงดันน้ำขั้นสูงสุด
6.0 บาร (600kpa)
แรงดันทางน้ำออก
6.0 บาร

ขอมูลเทคนิค

EWE602IX1DWX3 / EWE802IX1DWX3

Undersink

 ► เครื่องทำน้ำรอน ระบบติดตั้งหลายจุด
 ► ควบคุมอุณหภูมิดวยระบบไฟฟาในตัวเครื่อง
 ► ปองกันไฟรั่วในตัวเครื่อง
 ► ตัวเครื่องปองกันน้ำและฝุนละอองเขาภายในเครื่อง 
    ตรงตามมาตรฐานความปลอดภัย IP25

 ► แทงคน้ำคุณภาพสูงในตัวเครื่องปองกันการรั่วซึม  
 ► ตัวทำความรอน รับประกัน 5 ป
 ► การรั่วซึมของแทงค รับประกัน 10 ปี



 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




