“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

Blue Power Flame

เตาแกสอัจฉริยะ Smart Hob ปรับปรุงประสิทธิภาพ
พรอมฟงกชั่นมากมาย เชน ประสิทธิภาพการ
ทำความรอนสูงสุด 58% (BSNE30-2-1) เพื่อ
ทำความรอน 5.0 กิโลวัตตไดอยางรวดเร็ว และ
เพิ่มพื้นที่ทำความรอนใหกวางขวางขึ้นจึงชวยลด
ระยะเวลาในการตมน้ำและยังชวยประหยัดแกส
และเวลาอีกดวย

ทำไมถึงเลือก

เตาประกอบอาหารอัจฉริยะ

SMART Hob?
เพื่อสิ่งที่ถูกตอง เพื่อสิ่งที่ยอดเยี่ยม

เตาแกสอัจฉริยะ Smart Hob

ความรอนคือสวนสำคัญในการ
ประกอบอาหารซึ่งเปนเหตุผลหลัก
ในการสรางสรรคเตาประกอบ
อาหารอัจฉริยะ Smart Hob
โดยคำนึงถึงเรื่องความรอนในทุก
แงมุมของการออกแบบ ฟงกชั่น
Smart Detector ชวยควบคุม
อุณหภูมิและเตือนเมื่อเกิดความ
รอนสูงคุณจึงสบายใจไดวาสามารถ
ทำอาหารไดอยางพิถีพิถัน

ประสิทธิภาพการทำความรอน 58%

เตาแกสทั่วไป

ประสิทธิภาพการทำความรอน 57%

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำความรอนของเตาแกส
EGT7526CK

ขอมูลเทคนิค
► ฟงกชั่น Smart Detector

ระบบตัดแกสอัตโนมัติ
เมื่ออุณหภูมิภาชนะสูงสุดถึง 298 C เพื่อปองกันไฟไหม
► Blue Power Flame ทำความรอน 5.0 กิโลวัตต
► เพิ่มพื้นที่ทำความรอน ประสิทธิภาพการทำความรอนสูง 58%
► อุปกรณควบคุมเปลวไฟ (Safety Flame Device)
ตัดการจายแกสทันทีที่เปลวไฟดับ
► Smart Flame oﬀ ระบบตัดแกสอัตโนมัติ
เมื่อไมมีภาชนะวางบนเตา
► กรอบสแตนเลสสตีลเพื่อรูปโฉมที่งดงาม
และปองกันการกระเทาะ
► ฟงกชั่นเตือนเมื่อแบตเตอรี่ใกลหมด
► ขาตั้งภาชนะทำจากเหล็กหลอ
► ผิวกระจกนิรภัย – ทนตอแรงกระเทาะ ทนความรอนสูง
และทำความสะอาดงาย
► 2 in 1 ติดตั้งไดทั้งแบบเตาฝงและเตาแกสตั้งโตะ

จำนวนหัวเตา
หัวซาย
หัวขวา
กำลังไฟสูงสุด
ขนาดผลิตภัณฑ
(กวาง x ลึก x สูง)
ขนาด Built-in
(กวาง x ลึก)

2 หัว
5.0 กิโลวัตต
5.0 กิโลวัตต
10.0 กิโลวัตต
780 x 460 x 160 มม.
700 x 400 x (R20) มม.

ราคาปลีก (บาท)
15,490.-

EGT9038CKT

ขอมูลเทคนิค

GAS HOBS

►
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สามารถติดตั้งตัวเครื่องลงในชองที่มีอยูแลว
ไดหลายขนาด
► หัวเตา SABAF สำหรับกระทะกนลึก ทำความรอน
5.0 กิโลวัตต พรอมระบบ Dual Valve – ควบคุม
ความรอนไดอยางแมนยำ เพื่อใหไดผลการทำอาหาร
ที่ดีเยี่ยม
► ประสิทธิภาพการทำความรอนสูง 58% ชวยทำ
ความรอนไดอยางรวดเร็ว และประหยัดแกส
► เทคโนโลยี Dual-Jet ที่อากาศสามารถเขาได
เหมาะสำหรับการใชไฟแรง และทำความรอนเรงดวน
► ระบบ Safety Flame Device จากประเทศญี่ปุน
– ตัดการจายแกสทันทีที่เปลวไฟดับ
► ขาตั้งภาชนะทำจากเหล็กหลอ พรอมตัวรองกระทะ
กนลึก เหมาะสำหรับวางกระทะกนลึก
► ผิวกระจกนิรภัย – ทนตอแรงกระเทาะทนความรอนสูง
และทำความสะอาดงาย
► จุดไฟดวยแบตเตอรี่ ในขั้นตอนเดียว
► 2 in 1 ติดตั้งไดทั้งแบบเตาฝงและเตาแกสตั้งโตะ

จำนวนหัวเตา3 หัว
หัวซาย
หัวขวา
หัวบน
กำลังไฟสูงสุด
ขนาดผลิตภัณฑ
(กวาง x ลึก x สูง)
ขนาด Built-in
(กวาง x ลึก x สูง)

ราคาปลีก (บาท)
15,490.-

5.0 กิโลวัตต
5.0 กิโลวัตต
1.8 กิโลวัตต
11.8
890 x 530 x 85 มม.
(750 - 840 มม.) x
(400 - 480 มม.) (R38)

EGT7637CKT

ขอมูลเทคนิค
► หัวเตา SABAF

สำหรับกระทะกนลึก ทำความรอน 5.0
กิโลวัตต พรอมระบบ Dual Valve – ควบคุมความรอน
ไดอยางแมนยำ เพื่อใหไดผลการทำอาหารที่ดีเยี่ยม
► ประสิทธิภาพการทำความรอนสูง 58%
ชวยทำความรอนไดอยางรวดเร็ว และประหยัดแกส
► เทคโนโลยี Dual-Jet ที่อากาศสามารถเขาได
เหมาะสำหรับการใชไฟแรง และทำความรอนเรงดวน
► ระบบ Safety Flame Device จากประเทศญี่ปุน
– ตัดการจายแกสทันทีที่เปลวไฟดับ
► ขาตั้งภาชนะทำจากเหล็กหลอ พรอมตัวรองกระทะกนลึก
เหมาะสำหรับวางกระทะกนลึก
► ผิวกระจกนิรภัย – ทนตอแรงกระเทาะ ทนความรอนสูง
และทำความสะอาดงาย
► กระจกนิรภัยสีดำ
จุดไฟดวยแบตเตอรี่ ในขั้นตอนเดียว
► 2 in 1 ติดตั้งไดทั้งแบบเตาฝงและเตาแกสตั้งโตะ

จำนวนหัวเตา
หัวซาย
หัวขวา
หัวบน
กำลังไฟสูงสุด
ขนาดผลิตภัณฑ
(กวาง x ลึก x สูง)
ขนาด Built-in
(กวาง x ลึก)

3 หัว
5.0 กิโลวัตต
5.0 กิโลวัตต
1.8 กิโลวัตต
11.8 กิโลวัตต
780 x 460 x 85 มม.
732 x 421 (R61) มม.

ราคาปลีก (บาท)
14,090.-

EGT7627CKT / EGT7627EKT

ขอมูลเทคนิค
► หัวเตา SABAF

สำหรับกระทะกนลึก ทำความรอน
5.0 กิโลวัตต พรอมระบบ Dual Valve – ควบคุม
ความรอนไดอยางแมนยำเพื่อใหไดผลการทำอาหารที่ดีเยี่ยม
► ประสิทธิภาพการทำความรอนสูง 58% ชวยทำ
ความรอนไดอยางรวดเร็ว และประหยัดแกส
► เทคโนโลยี Dual-Jet ที่อากาศสามารถเขาได
เหมาะสำหรับการใชไฟแรง และทำความรอนเรงดวน
► ระบบ Safety Flame Device จากประเทศญี่ปุน
– ตัดการจายแกสทันทีที่เปลวไฟดับ
► ขาตั้งภาชนะทำจากเหล็กหลอ (เฉพาะรุน EGT7627CKT)
พรอมตัวรองกระทะกนลึก เหมาะสำหรับวางกระทะกนลึก
► ผิวกระจกนิรภัย – ทนตอแรงกระเทาะ ทนความรอนสูง
และทำความสะอาดงาย
► จุดไฟดวยแบตเตอรี่ ในขั้นตอนเดียว
► 2 in 1 ติดตั้งไดทั้งแบบเตาฝงและเตาแกสตั้งโตะ

จำนวนหัวเตา
หัวซาย
หัวขวา
กำลังไฟสูงสุด
ขนาดผลิตภัณฑ
(กวาง x ลึก x สูง)
ขนาด Built-in
(กวาง x ลึก)

2 หัว
5.0 กิโลวัตต
5.0 กิโลวัตต
10.0 กิโลวัตต
780 x 460 x 85 มม.
732 x 421 (R61) มม.

ราคาปลีก (บาท)
13,490.- / 12,490.-

EHG642SAP

ขอมูลเทคนิค

การทำงานดานขาง

จำนวนหัวเตา4 หัว
หัวซายหนา แบบลึก
หัวซายหลัง แบบกลาง
หัวขวาหนา แบบเล็ก
หัวขวาหลัง แบบกลาง
ขนาดผลิตภัณฑ
(กวาง x ลึก x สูง)
ขนาด Built-in
(กวาง x ลึก)

3.61 กิโลวัตต
1.81 กิโลวัตต
1.17 กิโลวัตต
1.81 กิโลวัตต
600 x 535 x 58 มม.
570 x 490 มม.

ราคาปลีก (บาท)
10,580.-

GAS HOBS

► เตาแกสขนาด 60 ซม. 4 หัวหลากหลายขนาด
► ควบคุมเปลวไฟไดอยางคงที่และแมนยำมากขึ้น
► การจุดเตาแบบอิเล็คโทรนิคส
► ขาตั้งกระทะเหล็กเคลือบอีนาเมล
► หัวเตาทำความสะอาดงาย
► สะดวกตอการใชงานดวยลูกบิดควบคุม
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ETG729GKT

ขอมูลเทคนิค
► ผิวเตาทำจากกระจกนิรภัย

ทนตอแรงกะเทาะ
ทนความรอนสูง และทำความสะอาดงาย
► หัวเตาทองเหลือง ทนทาน ทำความรอน 4.3 กิโลวัตต 2 หัว
► ระบบ Dual Valve ควบคุมความรอนไดอยางแมนยำ
ใหผลการทำอาหารที่ดีเยี่ยม
► ระบบ Safety Flame Device ตัดการจายแกสทันที
ที่เปลวไฟดับ เพื่อความปลอดภัย
► ขาตั้งกระทะมั่นคง ทำจากเหล็กเคลือบอีนาเมล เหมาะสำหรับ
วางภาชนะกนลึก
► ถาดรองอาหารกระเด็นและตัวเครื่องทำจากสเตนเลส สตีล
ทนตอการกัดกรอน
► ลูกบิดควบคุมการทำงานอยูดานบน ใชงานงาย
► ดีไซนสวยงาม ลิขสิทธิ์ Electrolux

กระจกนิรภัยสีดำ
ตัวตัวทำจากสเตนเลส สตีล
กำลังไฟหัวเตา
4.3 กิโลวัตต 2 หัว
ขนาดผลิตภัณฑ
710 x 170 x 410 มม.
(กวาง x สูง x ลึก)

ราคาปลีก (บาท)
4,490.-

ETG728GK

ขอมูลเทคนิค
► ผิวเตาทำจากกระจกนิรภัย

ทนตอแรงกะเทาะ
ทนความรอนสูง และทำความสะอาดงาย
► หัวเตาทองเหลือง ทนทาน ทำความรอน 3.4 กิโลวัตต
และ 4.3 กิโลวัตต
► ระบบ Dual Valve ควบคุมความรอนไดอยางแมนยำ
ใหผลการทำอาหารที่ดีเยี่ยม
► ขาตั้งกระทะมั่นคง ทำจากเหล็กเคลือบอีนาเมล
เหมาะสำหรับวางภาชนะกนลึก
► ถาดรองอาหารกระเด็นทำจากสเตนเลส สตีล
ทนตอการกัดกรอน
► ลูกบิดควบคุมการทำงานอยูดานบน ใชงานงาย
► ดีไซนสวยงาม ลิขสิทธิ์ Electrolux

กระจกนิรภัยสีดำ
กำลังไฟหัวเตา
ขนาด
(กวาง x สูง x ลึก)

3.4 กิโลวัตต และ
4.3 กิโลวัตต
710 x 148 x 410 มม.

ราคาปลีก (บาท)
3,990.-

ETG728TL

ขอมูลเทคนิค
► ผิวเตาเคลือบเทฟลอน ทำความสะอาดงาย
► หัวเตาทองเหลือง ทนทาน ทำความรอน 3.4

กิโลวัตต

และ 4.3 กิโลวัตต
► ระบบ Dual Valve ควบคุมความรอนไดอยางแมนยำ
ใหผลการทำอาหารที่ดีเยี่ยม
► ขาตั้งกระทะพรอมถาดรองเศษอาหาร
ทำจากเหล็กเคลือบอีนาเมล ถอดลางทำความสะอาดได
► ลูกบิดควบคุมการทำงานอยูดานบน ใชงานงาย
► ดีไซนสวยงาม ลิขสิทธิ์ Electrolux

ผิวเคลือบเทฟลอน
กำลังไฟหัวเตา
ขนาด
(กวาง x สูง x ลึก)

3.4 กิโลวัตต และ 4.3 กิโลวัตต
705 x 170 x 405 มม.

ราคาปลีก (บาท)
3,490.-

ETG726BXS

ขอมูลเทคนิค

TABLETOP
GAS COOKER

► เตาสเตนเลสสตีล
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ทนตอการกัดกรอน
ทำความสะอาดงาย
► หัวเตาทองเหลือง ทนทาน
ทำความรอน 3.0 กิโลวัตต 2 หัว
► ระบบ Dual Valve ควบคุมความรอนไดอยางแมนยำ
ใหผลการทำอาหารที่ดีเยี่ยม
► ขาตั้งกระทะพรอมถาดรองเศษอาหาร
ทำจากเหล็กเคลือบอีนาเมล ถอดลางทำความสะอาดได
► ลูกบิดควบคุมการทำงานอยูดานบน ใชงานงาย
► ดีไซนสวยงาม ลิขสิทธิ์ Electrolux

ผิวสเตนเลสสตีล
กำลังไฟหัวเตา
ขนาด
(กวาง x สูง x ลึก)

ราคาปลีก (บาท)
2,290.-

3.0 กิโลวัตต 2 หัว
705 x 157 x 405 มม.

เตา ระกอบอาหาร
รุน

EQT4520BOG, EQG4120BOG,
EEH353C, EHC325BA, EHC321BA, EHE33X

เตา ระกอบอาหาร มิลลิเมตร

กวาง (W)

กวาง (W1)

ลึก (D)

ลึก 1

สูง (H1)

EQT4520BOG / EQG4120BOG

360

340

520

490

60(R5)

EEH353C

300

270

520

490

55

EHC325BA

300

270

520

490

55

EHC321BA

300

270

520

490

55

EHE33X

295

269

516

491

65(R18)

เตา ระกอบอาหาร มิลลิเมตร

กวาง (W)

กวาง (W1)

ลึก (D)

ลึก 1

สูง (H1)

EHD8740FOK

780

750

520

490

50(R5)

EHL6540FOK

590

560

520

490

55(R5)

EHH6332FOK

590

560

520

490

55(R5)

EHED63CS / EHET66CS / EHEC65BS

610

560

515

490

55(R5)

EHI7280BA

700

680

420

400

55(R5)

เตา ระกอบอาหาร
รุน

EHD8740FOK, EHL6540FOK, EHH6332FOK
EHED63CS, EHET66CS, EHEC65BS, EHI7280BA

เตา ระกอบอาหาร
EGT9038CKT, EGT7526CK
EGT7637CKT, EGT7627CKT, EGT7627EKT, EHG642SAP

เตา ระกอบอาหาร มิลลิเมตร

กวาง (W)

กวาง (W1)

ลึก (D)

ลึก 1

สูง (H1)

EGT9038CKT

890

750-840

530

400-480

85(R38)

EGT7526C K

780

700

460

400

160(R20)

EGT7637CKT / EGT7627CKT / EGT7627EKT

780

732

460

421

85(R61)

EHG642SAP

600

570

535

490

58
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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

