


“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





 

กำลังดูดสูงสุด 890 ลบ.ม./ชม. 
ระดับเสียง  63 dB(A)

ขนาดเสนผานศูนย 150 มม.
กลางปลายทอ 
มอเตอร  235 วัตต
ไฟสองสวาง  ฮาโลเจน 20 วัตต 4 ดวง
กำลังไฟสูงสุด 220 วัตต
น้ำหนักสุทธิ  31.4 กก.
ความยาวสายไฟ 1.5 ม. หัวปลั๊ก EU 
ขนาดผลิตภัณฑ  998 x (910 - 1,150) x 700 มม.  
(กวาง x สูง x ลึก)
ราคาปลีก (บาท)
66,070.-

► เครื่องดูดควันชนิดติดตั้งกลางหอง ขนาด 100 ซม. 
► ควบคุมการทำงานงาย ดวยระบบปุมกด
► ปรับกำลังดูดได 3 ระดับ พรอม Power Boost

► ที่กรองน้ำมันทำจากอลูมิเนียม สามารถถอดลางได
► ที่กรองคารบอน ชวยดูดซับกลิ่น (มาพรอมกับเครื่อง)
► หลอดไฟสองสวางฮาโลเจน
► ติดตั้งได 2 ระบบ : ดูดควันออกไปภายนอก
   หรือหมุนเวียนอากาศภายใน
► สีสเตนเลสสตีล/ดำ

ขอมูลเทคนิค

EFL10566DX

กำลังดูดสูงสุด 900 ลบ.ม./ชม. 
ระดับเสียง  71 dB(A)

ขนาดเสนผานศูนย 150 มม.
กลางปลายทอ 
มอเตอร  270 วัตต
กำลังไฟสูงสุด 350 วัตต
น้ำหนักสุทธิ  43.80 กก.
ความยาวสายไฟ 1.9 ม. หัวปลั๊ก EU 
ขนาดผลิตภัณฑ  898 x (856-1,156) x 621 มม.   
(กวาง x สูง x ลึก)
ราคาปลีก (บาท)
55,970.-

► เครื่องดูดควันชนิดติดตั้งกลางหอง ขนาด 90 ซม. 
► ตัวเครื่องทำจากสเตนเลสสตีล
► กำลังดูด 900 ลบ.ม./ชม.
► กำลังดูด 3 ระดับ
► ควบคุมการทำงานดวยระบบอิเลคทรอนิกสแบบสัมผัส
► ที่กรองน้ำมันทำจากอลูมิเนียม สามารถถอดลางได
► ที่กรองคารบอน ชวยดูดซับกลิ่น (มาพรอมกับเครื่อง)
► ติดตั้งได 2 ระบบ : ดูดควันออกไปภายนอก หรือหมุน
   เวียนอากาศภายใน

ขอมูลเทคนิค

EFL925MAR

EFS928SA

กำลังดูดสูงสุด 1,500 ลบ.ม./ชม.
ระดับเสียง  69 dB(A)

ขนาดเสนผานศูนยกลางปลายทอ 195 มม.
มอเตอร  288 วัตต
ไฟสองสวาง LED 1.5 วัตต 2 ดวง
กำลังไฟสูงสุด 324 วัตต
น้ำหนักสุทธิ  39 กก.
 ความยาวสายไฟ 1.4 ม.  
ขนาดผลิตภัณฑ  900 x 938 -1,355  
(กวาง x สูง x ลึก) x 395 มม. 
ราคาปลีก (บาท)
40,970.-  

► เครื่องดูดควันแบบกระโจมติดผนังขนาด 90 ซม. 
   โครงกระจกกำลังดูด 1,500 ลบ.ม./ชม.  
► ควบคุมระบบสัมผัส
► ปรับกำลังดูดได 3 ระดับ 
   พรอมฟงกชั่น Power Boost 1 นาที
► สามารถตั้งหนวงเวลาปดพัดลมลวงหนาได 5 นาที
► ระบบล็อคแผงควบคุมการทำงาน กรณีตองการเช็ด
   ทำความสะอาดบริเวณแผงควบคุม
► ตอบโจทยการประกอบอาหารสไตลเอเชียอยางแทจริง 
   ถาดรองน้ำมันใหญพิเศษ 
► เทคโนโลยีฟลเตอร 2 ชั้น ลดการอุดตัน    
   เพิ่มประสิทธิภาพการระบายอากาศ

ขอมูลเทคนิค
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กำลังดูดควันแรงขึ้น

More Powerful Airflow

Nano Coating
การเคลือบผิวแบบ Nano coating มีคุณสมบัติที่ดีกวา ดังนี้
1.)

2.) 

60%*70%* คราบไขมัน
และน้ำมันสะสมลดลง

ระบบพัดลมที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่ สามารถดูดควันได้รวดเร็วกว่า ด้วยกำลังแรงลม 
ที่สูงขึ้นถึง 60% โดยที่ระดับเสียงการทำงานไม่แตกต่างไปจากเครGองดูดควัน 
ในรุ่นปัจจุบันแต่อย่างใด*

ผู้ใช้สามารถทำความสะอาดได้อย่างง่ายดายโดยใช้แค่กระดาษทิชชู่หรือผ้า 
ลดภาระยุ่งยากในการทำความสะอาดได้เป็นอย่างดี
ช่วยลดความถี่ในการทำความสะอาดได้ถึง 70% ด้วยปริมาณของคราบไขมัน
และน้ำมันสะสมที่น้อยลง และคุณสมบัติของวัสดุเคลือบสีผิวของตัวเครGองที่สามารถ
ป้องกันน้ำมันเกาะพื้นผิวได้ดีขึ้น

*เมGอเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพการดูดควันของเครGองดูดควันกระโจมแบบติดผนังของอีเลคโทรลักซ์ รุ่น EFC9533X 

EFC929SA POWER HOOD



► เครื่องดูดควันกระโจมแบบติดผนัง ขนาด 90 ซม. 
► กำลังดูด 1,600 ลบ.ม./ชม.
► ตัวเครื่องเคลือบ Nano coating  

   ทำความสะอาดไดงายเมื่อมีคราบติดที่ตัวเครื่อง
► ถวยรองน้ำมัน สำหรับกักเก็บน้ำมัน   
   งายตอการทำความสะอาด
► ปุมควบคุมระบบสัมผัส IQ Touch

► ปรับความเร็วได 4 ระดับ พรอมฟงกชั่น 
   Power Boost 1 นาที
► ระบบล็อกแผงควบคุมการทำงาน ปองกันเด็กกดเลนเครื่อง 
   หรือกรณีที่ตองการเช็ดทำความสะอาดบริเวณแผงควบคุม
► ไฟแสงสวาง LED ปรับได 3 ระดับ
► ติดตั้งดวยระบบตอทอระบายควันไปภายนอก

กำลังดูดสูงสุด 1,600 ลบ.ม./ชม. 
ระดับเสียง  69 dB(A)

ขนาดเสนผานศูนย 185 มม.
กลางปลายทอ 
มอเตอร  220 วัตต
ไฟสองสวาง  LED

กำลังไฟสูงสุด 223 วัตต
น้ำหนักสุทธิ  33.0 กก.
ความยาวสายไฟ 1.2 ม. ไมมีหัวปลั๊ก 
ขนาดผลิตภัณฑ  900 x (705 - 980)
  x 505 มม. 
(กวาง x สูง x ลึก)
ราคาปลีก (บาท)
29,570.-  

ขอมูลเทคนิค

EFC929SA 

► เครื่องดูดควันแบบกระโจมติดผนังขนาด 90 ซม. 
► กำลังดูด 1,400 ลบ.ม./ชม. 
► ที่ดักน้ำมันรางคูพรอมถวยรอง เหมาะสำหรับการ
   ทำอาหารของชาวเอเชีย
► ปุมควบคุมระบบสัมผัส IQ Touch

► ปรับกำลังดูดได 4 ระดับ 
   พรอมฟงกชั่น Power Boost 1 นาที
► ระบบล็อคแผงควบคุมการทำงาน ปองกันเด็กกดเลน 
   เครื่องหรือกรณีตองการเช็ดทำความสะอาดบริเวณ 
   แผงควบคุม
► ติดตั้งดวยระบบตอทอระบายควันไปภายนอก

กำลังดูดสูงสุด 1,400 ลบ.ม./ชม. 
ระดับเสียง  57 - 70 dB(A)

ขนาดเสนผานศูนย 160 มม.
กลางปลายทอ 
มอเตอร  240 วัตต
ไฟสองสวาง  LED

กำลังไฟสูงสุด 249 วัตต
น้ำหนักสุทธิ  26.0 กก.
ความยาวสายไฟ 1.4 ม. ไมมีหัวปลั๊ก 
ขนาดผลิตภัณฑ  900 x (612 - 1,092)
  x 500 มม. 
(กวาง x สูง x ลึก)
ราคาปลีก (บาท)
25,970.-  

ขอมูลเทคนิค

EFC926SA  
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ขอมูลเทคนิค
กำลังดูดสูงสุด 1,000 ลบ.ม./ชม. 
ระดับเสียง  61-71 dB(A)

ขนาดเสนผานศูนย 150 มม.
กลางปลายทอ 
มอเตอร  330 วัตต
ไฟสองสวาง  หลอดไฟ 40 วัตต 2 ดวง
กำลังไฟสูงสุด 410 วัตต
น้ำหนักสุทธิ  20.9 กก.
ความยาวสายไฟ 1.5 ม. ไมมีหัวปลั๊ก 
ขนาดผลิตภัณฑ   900 x  (650 - 1,150) 
  x 500 มม. 
(กวาง x สูง x ลึก)
ราคาปลีก (บาท)
16,060.-

► เครื่องดูดควันแบบกระโจมติดผนังขนาด 90 ซม. 
► ตัวเครื่องทำจากสเตนเลสสตีล 
► กำลังดูด 1,000 ลบ.ม./ชม. ปรับกำลังดูดได 3 ระดับ
► ที่กรองน้ำมันทำจากอลูมิเนียม สามารถถอดลางได
► ที่กรองคารบอน ชวยดูดซับกลิ่น
► ติดตั้งได 2 ระบบ : ดูดควันออกไปภายนอก หรือ  
   หมุนเวียนอากาศภายใน

EFC9533X

ขอมูลเทคนิค
กำลังดูดสูงสุด 1,100 ลบ.ม./ชม. 
ระดับเสียง  74 dB(A)

ขนาดเสนผานศูนย 150 มม.
กลางปลายทอ 
มอเตอร  270 วัตต
ไฟสองสวาง  LED
กำลังไฟสูงสุด 274 วัตต
น้ำหนักสุทธิ  21.0 กก.
ขนาดผลิตภัณฑ  900 x (560 - 1,055)
  x 500 มม.  
(กวาง x สูง x ลึก)
ราคาปลีก (บาท)
18,570.-

EFC936GAR 

► เครื่องดูดควันแบบกระโจมติดผนังขนาด 90 ซม. 
► ตัวเครื่องทำจากสเตนเลสสตีล ปกกระจก
► กำลังดูด 1,100 ลบ.ม./ชม. ปรับกำลังดูดได 3 ระดับ
► ปุมควบคุมระบบสัมผัส IQ Touch

► ที่กรองน้ำมัน 5 ชั้น ทำจากอลูมิเนียม 
   สามารถถอดลางได
► ที่กรองคารบอน ชวยดูดซับกลิ่น
► ติดตั้งได 2 ระบบ : ดูดควันออกไปภายนอกหรือ
   หมุนเวียนอากาศภายใน

ขอมูลเทคนิค
กำลังดูดสูงสุด 1,100 ลบ.ม./ชม. 
ระดับเสียง  74 dB(A)

ขนาดเสนผานศูนย 150 มม.
กลางปลายทอ 
มอเตอร  270 วัตต
ไฟสองสวาง  LED
กำลังไฟสูงสุด 274 วัตต
น้ำหนักสุทธิ  21.0 กก.
ขนาดผลิตภัณฑ  900 x (560 - 1,050)
  x 500 มม.  
(กวาง x สูง x ลึก)
ราคาปลีก (บาท)
20,070.-

EFC935SAR 

► เครื่องดูดควันกระโจมแบบติดผนัง ขนาด 90 ซม. 
► กำลังดูด 1,100 ลบ.ม./ชม.
► ตัวเครื่องทำจากสเตนเลสแผงควบคุมทำงานระบบสัมผัส  
   IQ Touch ใชงานงาย     
► ปรับกำลังดูดได 3 ระดับ
► ที่กรองคารบอน ชวยดูดซับกลิ่น
► ทออลูมิเนียม ขนาด 1.5m
► ติดตั้งได 2 ระบบ: ตอทอระบายควันไปภายนอก 
   หรือหมุนเวียนอากาศภายใน
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ขอมูลเทคนิค

EFT6510X

กำลังดูดสูงสุด 520 ลบ.ม./ชม. 
ระดับเสียง  50-60 dB(A)

ขนาดเสนผานศูนย 120 มม.
กลางปลายทอ 
มอเตอร  250 วัตต
ไฟสองสวาง  หลอดไฟ 40 วัตต 2 ดวง
กำลังไฟสูงสุด 330 วัตต
น้ำหนักสุทธิ  8.84 กก.
ความยาวสายไฟ 1.5 ม. ไมมีหัวปลั๊ก 
ขนาดผลิตภัณฑ  598 x 160 
  x (300 - 500) มม.  
(กวาง x สูง x ลึก)
ราคาปลีก (บาท)
6,650.-

► เครื่องดูดควันแบบ Slim ขนาด 60 ซม. 
► ตัวเครื่องทำจากสเตนเลสสตีล 
► กำลังดูด 520 ลบ.ม./ชม. ปรับได 3 ระดับ
► ที่กรองน้ำมัน 4 ชั้น ทำจากอลูมิเนียม สามารถถอด
   ลางได
► ที่กรองคารบอน ชวยดูดซับกลิ่น
► ติดตั้งได 2 ระบบ : ดูดควันออกไปภายนอกหรือ
   หมุนเวียนอากาศภายใน

กำลังดูดสูงสุด 520 ลบ.ม./ชม. 
ระดับเสียง  66 dB(A)

ขนาดเสนผานศูนย 120 มม.
กลางปลายทอ 
มอเตอร  250 วัตต
ไฟสองสวาง  หลอดไฟ 11 วัตต 1 ดวง
กำลังไฟสูงสุด 330 วัตต
น้ำหนักสุทธิ  9.84 กก.
ความยาวสายไฟ 1.5 ม. ไมมีหัวปลั๊ก 
ขนาดผลิตภัณฑ  598/898 x 175 
  x (280 - 460) มม.  
(กวาง x สูง x ลึก)
ราคาปลีก (บาท)
7,250.- 

► เครื่องดูดควันแบบ Pull-Out ขนาด 60 ซม. 
► ตัวเครื่องทำจากสเตนเลสสตีล 
► กำลังดูด 520 ลบ.ม./ชม. ปรับได 3 ระดับ 
► ที่กรองน้ำมัน 4 ชั้น ทำจากอลูมิเนียมสามารถ
   ถอดลางได
► ที่กรองคารบอน ชวยดูดซับกลิ่น
► ติดตั้งได 2 ระบบ : ดูดควันออกไปภายนอกหรือ
   หมุนเวียนอากาศภายใน

ขอมูลเทคนิค

EFP6520X

กำลังดูดสูงสุด 1,100 ลบ.ม./ชม.
ระดับเสียง  74 dB(A)

ขนาดเสนผานศูนย 150 มม.
กลางปลายทอ 
มอเตอร  270 วัตต
ไฟสองสวาง  หลอดไฟ LED 2 วัตต 2 ดวง
กำลังไฟสูงสุด 274 วัตต
น้ำหนักสุทธิ  14.0 กก.
ความยาวสายไฟ - 
ขนาดผลิตภัณฑ  600 x 565 – 1060 x 504 มม.  
(กวาง x สูง x ลึก)
ราคาปลีก (บาท)
12,060.- 

► เครื่องดูดควันแบบกระโจมติดผนังขนาด  60 ซม. 
► ตัวเครื่องทำจากสเตนเลส สตีล ใหความแข็งแรงทนทาน
► แผงควบคุมการทำงานระบบสัมผัส (IQ Touch)   
   พรอมไฟสีขาว ใชงานงาย
► กำลังดูด 1,100 ลบ.ม./ชม. ปรับได 3 ระดับ
► แผนกรองน้ำมัน 5 ชั้น ทำจากอลูมิเนียม 
   สามารถถอดลางได
► ที่กรองคารบอน ชวยดูดซับกลิ่น
► ระดับเสียง 74 เดซิเบล
► หลอดไฟ LED สองสวาง
► ติดตั้งได 2 ระบบ : ดูดควันออกไปภายนอก 
   หรือหมุนเวียนอากาศภายใน

ขอมูลเทคนิค

EFC635SAR
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EFC926SA

EFC926BAR

EFC935SAR

EFC936GAR

EFC9533X

900

895

900

900

900

1,092

1,158

1,055

1,150

612

518

560

650

500

500

500

900 1,050565 504

500

600 990

980

495

705

504

505

EFC926SA, EFC926BAR,EFC935SAR
EFC936GAR, EFC9533X, EFC635SAR, EFC929SA

รุ�น

   
EFL10550DX

EFL925MAR

กว�าง (W) สูง (Max H)

1,150

1,156

สูง (Min H)  
910998

898 856

ลึก (D) 

กว�าง (W) สูง (Max H)สูง (Min H)  ลึก (D) 

 
700

621

EFL10550DX, EFL925MARรุ�น

เครื่องดูดควันแบบติดกลางหอง

เครื่องดูดควันแบบกระโ มติดผนัง

เครื่องดูดควัน มิลลิเมตร

เครื่องดูดควัน มิลลิเมตร

EFS928SA

เครื่องดูดควันแบบกระโ มติดผนัง

900 1,355938  395

รุ�น EFS928SA

กว�าง (W) สูง (Max H)สูง (Min H)  ลึก (D) เครื่องดูดควัน มิลลิเมตร

EFC635SAR

EFC929SA
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EFT6510X 598 300

 
160 500

EFT6510X รุ�น

 
EFP6520X 598 280175 460

EFP6520Xรุ�น

ตู�เยน มิลลิเมตร     
ENN2754AOW ขนาดสินค �า
ขนาด Built - In

ESL5310LO

ENN2754AOW

ESL5310LO

รุ�น

รุ�น

ตู�เยน

540

600

596 600

1,772

1,830

818 820-880

 
547

600

555 570

38

68

550

1780

กว�าง (W) สูง (Min D)สูง (H) ลึก (Max D) 

 กว�าง (W) สูง (Min D)สูง (H) ลึก (Max D) 

 กว�าง (W) 

กว�าง (W) 

กว�าง (W1) สูง (H) 

สูง (H) 

สูง (H1) ลึก (D) 

ลึก (D) 

ลึก (D1) 

555596

600

820
900
940

150

1301230
50

685

min 555

818-880

120-220
160-260
40-140

  70-220
115-260
   0-140

670-825

820-900

670-776

max

เครื่องดูดควันแบบมาตร าน

เครื่องลาง าน

เครื่องดูดควัน มิลลิเมตร

เครื่องดูดควัน มิลลิเมตร

เครื่องลาง าน มิลลิเมตร





 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
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