“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

ESF7540ROX

ขอมูลเทคนิค
►

โปรแกรมการลาง 6 โปรแกรมและตั้งอุณหภูมิได 5 ระดับ
AutoFlex / Intensive 70°C / Quick Plus 60°C /
Eco 50°C / Flexiwash / Rinse & Hold

► เทคโนโลยี

Inverter ประหยัดพลังงาน
► ฟงกชั่นลางอัตโนมัติ
► กานสเปรยฉีดน้ำ เพื่อความสะอาดอยางทั่วถึง
► ประหยัดไฟดวยระบบตัดการทำงานอัตโนมัติ
กรณีไมมีการใชงาน
► ไฟสัญญาณแจงบอกสถานะการทำงาน
► โปรแกรมตั้งเวลาการทำงานลวงหนา 1 - 24 ชั่วโมง
► รองรับการลางดวยผงลางจานแบบ 3 in 1
พรอมไฟแสดงสถานะ
► ระบบปองกันน้ำรั่ว น้ำลน
► สีสเตนเลสสตีล
► ระบบอบแหง Active Drying with Recondensation

ความจุ
ปริมาณการใชน้ำ
มาตรฐานประหยัด
พลังงาน
มาตรฐานความสะอาด
มาตรฐานความแหง
กำลังไฟสูงสุด
ระดับเสียง
น้ำหนักสุทธิ
ความยาวสายไฟ
ขนาดผลิตภัณฑ
(กวาง x สูง x ลึก)

13 ชุดมาตรฐาน (156 ชิ้น)
10 ลิตร
A++
A
A

2,200 วัตต
44 dB(A)
46 กก.
1.5 ม.
596 x 818 x 580 มม.

ราคาปลีก (บาท)
45,900.-

ESF5511LOX

ขอมูลเทคนิค
►

โปรแกรมการลาง 6 โปรแกรมและตั้งอุณหภูมิได 4 ระดับ
AutoFlex / Intensive 70°C / Quick 60°C /
Eco 50°C / One Hour / Rinse

► ฟงกชั่นลางอัตโนมัติ
► ประหยัดไฟดวยระบบตัดการทำงานอัตโนมัติ

กรณีไมมีการใชงาน
► ไฟสัญญาณแจงบอกสถานะการทำงาน
► โปรแกรมตั้งเวลาการทำงานลวงหนา 1 - 24 ชั่วโมง
► รองรับการลางดวยผงลางจานแบบ 3 in 1
พรอมไฟแสดงสถานะ
► ระบบปองกันน้ำรั่ว น้ำลน
► สีสเตนเลสสตีล
► ระบบอบแหง Active Drying with Recondensation

ความจุ
ปริมาณการใชน้ำ
มาตรฐานประหยัด
พลังงาน
มาตรฐานความสะอาด
มาตรฐานความแหง
กำลังไฟสูงสุด
ระดับเสียง
น้ำหนักสุทธิ
ความยาวสายไฟ
ขนาดผลิตภัณฑ
(กวาง x สูง x ลึก)

13 ชุดมาตรฐาน (156 ชิ้น)
11 ลิตร
A+
A
A

2,200 วัตต
47 dB(A)
38.79 กก.
1.5 ม.
600 x 850 x 625 มม.

ราคาปลีก (บาท)
39,900.-

ESF5201LOW

ขอมูลเทคนิค
► โปรแกรมการลาง

5 โปรแกรมและตั้งอุณหภูมิได 4 ระดับ

Intensive 70°C / Normal 65°C / Quick 60°C /
Eco 50°C / Rinse

DISHWASHERS

► โปรแกรมตั้งเวลาการทำงานลวงหนา
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3 ชั่วโมง
► ไฟสัญญาณเตือนเมื่อเกลือและน้ำยาแวววาวหมด
► ไฟสัญญาณแจงบอกสถานะการทำงาน
► ระบบปองกันน้ำรั่ว น้ำลน
► สีขาว
► ระบบอบแหง Active Drying with Recondensation

ความจุ
ปริมาณการใชน้ำ
มาตรฐานประหยัด
พลังงาน
มาตรฐานความสะอาด
มาตรฐานความแหง
กำลังไฟสูงสุด
ระดับเสียง
น้ำหนักสุทธิ
ความยาวสายไฟ
ขนาดผลิตภัณฑ
(กวาง x สูง x ลึก)

ราคาปลีก (บาท)
30,900.-

13 ชุดมาตรฐาน (156 ชิ้น)
11 ลิตร
A+
A
A

2,200 วัตต
49 dB(A)
38.8 กก.
1.5 ม.
600 x 850 x 625 มม.

ESF6010BW

ขอมูลเทคนิค
► ขนาดกะทัดรัด สามารถติดตั้งไดแมในพื้นที่จำกัด
► โปรแกรมลางจานแบบ Intensive เพื่อสุขอนามัย
► โปรแกรมลางจาน 6 โปรแกรม: Rinse, Quick,
Glass care, Normal, Intensive และ Eco
► Child Lock ปองกันเด็กเลนเครื่อง
► ชองเติม Softener เพื่อปรับระดับความกระดางของน้ำ
► ระบบปองกันน้ำรั่ว น้ำลน

ความจุ
ปริมาณการใชน้ำ
ขนาดผลิตภัณฑ
(กวางxสูงxลึก)
น้ำหนักสุทธิ
สีขาว

8 ชุดมาตรฐาน (96 ชิ้น)
8 ลิตร
550 X 604 X 523 มม.
22.5 กิโลกรัม

ราคาปลีก (บาท)
21,900

ESL5340LO

ขอมูลเทคนิค
ตองติดตั้งคูกับหนาบานชุดครัว
ประหยัดพลังงาน
► มาตรฐานประหยัดพลังงาน : A++
► โปรแกรมการลาง 5 โปรแกรม
► เทคโนโลยี Inverter

AutoFlex / Eco 50°C / Intensive 70°C/
QuickPlus 60°C / Rinse & Hold

► ดูแลเครื่องแกวที่บอบบางดวยตัวจับแกวที่ทำจากวัสดุ

ที่นุมนวล
► โปรแกรมตั้งเวลาการทำงานลวงหนาไดถึง 24 ชั่วโมง
► ฟงกชั่นลางอัตโนมัติ
► การทำงานเงียบดวยระดับเสียง 44 เดซิเบล dB(A)
► ประหยัดไฟดวยระบบตัดการทำงานอัตโนมัติกรณี
ไมมีการใชงาน
► ไฟสัญญาณแจงบอกสถานะการทำงาน
► รองรับการลางดวยผงลางจานแบบ 3 in 1
พรอมไฟแสดงสถานะ
► ระบบปองกันน้ำน้ำลน
► ระบบอบแหง Residual heat drying

ความจุ
13 ชุดมาตรฐาน (156 ชิ้น)
ปริมาณการใชน้ำ
9.9 ลิตร
A++
มาตรฐานประหยัด
พลังงาน
มาตรฐานความสะอาด A
มาตรฐานความแหง
A
กำลังไฟสูงสุด
2,200 วัตต
ระดับเสียง
44 dB(A)
น้ำหนักสุทธิ
35.50 กก.
ความยาวสายไฟ
1.5 ม.
ขนาดผลิตภัณฑ
596 x 818 x 555 มม.
(กวาง x สูง x ลึก)
ขนาดผลิตภัณฑ Built-in 600 x 820-880 x 570 มม.
(กวาง x สูง x ลึก)

ราคาปลีก (บาท)
45,900.-

DISHWASHERS

► เครื่องลางจานแบบ Fully-integrated
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เครื่องดูดควันแบบมาตร าน
รุน

EFT6510X

เครื่องดูดควัน มิลลิเมตร

กวาง (W)

สูง (H)

สูง (Min D)

ลึก (Max D)

EFT6510X

598

160

300

500

เครื่องดูดควัน มิลลิเมตร

กวาง (W)

สูง (H)

สูง (Min D)

ลึก (Max D)

EFP6520X

598

175

280

460

รุน

EFP6520X

820-900

min 555

596

555

670-776

818-880
600

50
1230

เครื่องลาง าน
รุน

685

150
max
130

820
900
940

ESL5310LO

เครื่องลาง าน มิลลิเมตร

กวาง (W)

ESL5310LO

596

กวาง (W1)
600

670-825
40-140
120-220
160-260

0-140
70-220
115-260

ลึก (D)

ลึก (D1)

สูง (H)

สูง (H1)

555

570

818

820-880

ตูเยน
550

ENN2754AOW
1780

ตูเยน มิลลิเมตร
ENN2754AOW

ขนาด Built - In

ขนาดสินคา

กวาง (W)

สูง (H)

ลึก (D)

540

1,772

547

600

1,830

600

38

68

INSTALLATION

รุน

89

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

