ทำไมถึงเลือก

Smart Detector Control

SMART Hob?

ระบบตัดแกสอัตโนมัติ เมื่ออุณหภูมิกนภาชนะ
สูงถึง 298 C

เตาประกอบอาหารอัจฉริยะ

เพื่อสิ่งที่ถูกตอง เพื่อสิ่งที่ยอดเยี่ยม
Smart Flame Off

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

ระบบตัดแกสอัตโนมัติ เมื่อไมมีภาชนะวางบนหัวเตา

Smart Alert Function

ระบบเตือน เมื่อแบตเอรี่ใกลหมด

เตาแกสอัจฉริยะ Smart Hob

เตาแกสทั่วไป

Blue Power Flame

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

ประสิทธิภาพการทำความรอน 58%

ประสิทธิภาพการทำความรอน 57%

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำความรอนของเตาแกส

EGT7526CK

GAS HOBS

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

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

ราคาปลีก (บาท)
15,490.-

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

เตาประกอบอาหาร
Flexi Hob

เขากับวิถีชีวิตของคุณไดอยางลงตัวและชวยใหดำเนินชีวิตไดงาย ยิ่งขึ้นอีกดวย!
อีเลคโทรลักซมีทางออกที่ลงตัว คุณสามารถใส Flexi Hob ใหเหมาะกับชองที่มีอยูแลว
โดยไมตองเปลี่ยนแปลงโครงสรางใดๆ ของผิวครัว จึงชวยประหยัดคาใชจาย
เนื่องจากไมจำเปนตองเปลี่ยน โครงสรางของผิวครัว

มองจากดานบน

ขั้นที่ 1

ขั้นที่ 2

ติดตั้งเตาประกอบอาหาร
Flexi Hob ลงในชอง
แทนเครื่องเกา หากมีชองวาง
ระหวางดานขาง ของผิวครัว
กับฐานเตา ใหงอ Flexi-Stopper
เพื่อยึดเตา เครื่องใหมใหอยูกับที่

ยกเตาเครื่องเกาออก แลวตรวจสอบขนาดของชอง
ที่จะติดตั้งเตา สามารถติดตั้งเตาประกอบอาหาร
Flexi Hob ลงในชองตามขนาด ดังนี้ :

3 หัวเตา

(กวาง 750 – 840 มม.) x (ลึก 400 – 480 มม.)

เตาประกอบอาหาร Flexi Hob
พรอมแลวสำหรับการทำอาหาร
จานโปรดของคุณไดอยางงายดาย
ประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น
และยังทำความสะอาดงายอีกดวย

EGT9038CKT

►

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

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

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)

(กวาง x ลึก x สูง)

ราคาปลีก (บาท)
15,490.-

GAS HOBS

EGT9038CKT

ขั้นที่ 3
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เตาประกอบอาหาร FORZA

ปฏิวัติการทำอาหารใหเปนเรื่องสนุก สรางสรรคเมนูอาหารที่เต็มไปดวยรสชาติในหองครัวของคุณเอง
ดวยเตาประกอบอาหารที่มีประสิทธิภาพอยาง FORZA ของอีเลคโทรลักซ

Blue Power Flame

ใหประสิทธิภาพความรอนที่เหนือกวา

Safety Flame Device

FORZA HOBS

หัวเตา SABAF

62

ใหความรอนสูงและคงความเสถียร
ของเปลวไฟ ชวยใหทำอาหาร
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ตัดการจายแกสอัตโนมัติ
ทันทีที่เปลวไฟดับ
Aerated Dual-Jet

ควบคุมเปลวไฟไดอยางแมน
ใหผลการทำอาหารที่ดีเยี่ยม

EGT7637CKT

► 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

ขอมูลเทคนิค
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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สรรสราง

รสชาติอาหารไดดั่งใจ
ดวยคุณสมบัติเดนของเตาแกสตั้งโตะ Prima
จากอีเลคโทรลักซ ที่ใหเปลวไฟแรงและสม่ำเมอ
คุณจึงสามารถทำอาหารจานอรอยที่บานได
ดวยตัวคุณเองในทุกๆวัน

เปลวไฟสีฟา
ไฟแรงและควบคุมเปลวไฟ
ไดอยางแมนยำ

ทนทานดวยหัวเตา
ทองเหลือง
ผลิตดวยวัสดุทนไฟ
ทนทาน ใชงานไดยาวนาน

Prima Design

ดีไซนโดดเดน ดวยการออกแบบ
ที่เปนเอกลักษณ สงางาม
สอดคลองกับครัวทุกรูปแบบ
ระบบตัดแกสอัตโนมัติ
เพิ่มความปลอดภัยให
มากยิ่งขึ้น

ถาดรองอาหารกระเด็น
ทำความสะอาดงายลดคราบเปรอะเปอน
ขณะปรุงอาหาร

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

TABLETOP
GAS COOKER

► ผิวเตาทำจากกระจกนิรภัย
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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

ขอมูลเทคนิค
กระจกนิรภัยสีดำ
กำลังไฟหัวเตา
ขนาด
(กวาง x สูง x ลึก)

ราคาปลีก (บาท)
3,990.-

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

เตาแกสชนิดตั้งโตะ Prima จากอีเลคโทรลักซ
สามารถเลือกพื้นผิวได 3 แบบ :
กระจกนิรภัย
► ดีไซนทันสมัย
► ทนทานกวากระจกทั่วไปถึง 5 เทา
► พื้นผิวทนความรอน ทำความสะอาดงาย
► ขอบเรียบ

เทฟลอน

► ทำความสะอาดงายและเคลือบผิว non-stick

คราบอาหาร
รวมทังน้ำและน้ำมันจึงไมเกาะพื้นผิว
► ผิวเคลือบทนความรอน สามารถใชงานไดที่อุณหภูมิ
สูงสุด 250 องศาเซลเซียส
► ทนสารเคมี UV และทนทานปฏิกิริยาออกซิเดชัน

สเตนเลสสตีล

► ทนทานตอการกัดกรอน
► แข็งแรงทนทาน ไมเปนสนิม

ETG728TL

► ผิวเตาเคลือบเทฟลอน ทำความสะอาดงาย
► หัวเตาทองเหลือง ทนทาน ทำความรอน 3.4

ขอมูลเทคนิค
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.-

ETG726XS

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

ขอมูลเทคนิค
ผิวสเตนเลสสตีล
กำลังไฟหัวเตา
ขนาด
(กวาง x สูง x ลึก)

3.0 กิโลวัตต 2 หัว
705 x 157 x 405 มม.

ราคาปลีก (บาท)
2,290.-

TABLETOP
GAS COOKER

► เตาสเตนเลสสตีล
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