TM

สรรสรางเมนูอรอยดั่งใจไดตามตองการ
เตาประกอบอาหาร Induction แบบ built-in จากอิเลคโทรลักซ คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับความคลองตัวในการประกอบอาหาร
ดวยฟงกชั่นและเทคโนโลยีที่โดดเดนสามารถใชงานไดอยางลงตัว โดยคำนึงถึงถึงความสะดวกสบายและความปลอดภัยของผูใชงาน
เปนหลักใหคุณปรุงอาหารไดมีประสิทธิภาพอยางผูเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ

HeatControl Plus

ควบคุมอุณหภูมิแมนยำ ปรับความรอนได
อยางรวดเร็วดวยแถบสไลด 14 ระดับ
เพออาหารจานโปรดของคุณจะไมไหม
หรือสุกไมพอดีอีกตอไป

FlexiBridge mode

สามารถใชภาชนะขนาดใหญ
ในการทำอาหารโดยเปด 2 หัวเตา
เชอมกันได

Stop + Go Function

เปลี่ยนหัวเตาทั้งหมดเปนฟงกชั่น
อุนอาหารพรอมๆกัน และเปลี่ยน
กลับเปนความรอนเดิมตามตองการ

Direct Access

Safe Surface

ใหความรอนเฉพาะบริเวณที่ภาชนะวางอยู
ปราศจากความรอนเมอสัมผัสบริเวณอนๆ
บนพื้นผิวเตา

INDUCTION HOBS

งายในการใชงานดวยระบบสัมผัส
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EHD8740FOK

ขอมูลเทคนิค
► เพิ่มความสวยงามใหกับชุดครัวดวยพื้นผิวกระจก

เซรามิคแผงควบคุมการทำงานจะติดสวางเมื่อเปดเครื่อง
► เรงความรอนไดอยางรวดเร็ว
ดวยฟงกชั่น Power Boost 3,200 วัตต
► ควบคุมการทำงานดวยระบบสัมผัสอิเล็กทรอนิกส
พรอมจอแสดงผล LED
► ปรับความรอนไดอยางรวดเร็วดวยแถบสไลด 14 ระดับ
► สัญลักษณแสดงระดับความรอนตกคาง 3 ระดับ
เพื่อใหใชความรอนคงเหลือไดอยางมีประสิทธิภาพ
► ฟงกชั่น Bridge สามารถใชภาชนะขนาดใหญในการ
ทำอาหารโดยเปด 2 หัวเตาเชื่อมกันได
► ฟงกชั่น STOP+GO เปลี่ยนหัวเตาทั้งหมดเปนฟงกชั่น
อุนอาหารพรอมๆ กันกรณีตองการหยุดทำอาหาร
ชั่วคราวกระทันหัน
► ฟงกชั่นเรงความรอนอัตโนมัติ และฟงกชั่นอุนอาหาร
นาิกาตั้งเวลาการทำงานพรอมเสียงเตือน
► ประหยัดไฟดวยระบบบ Eco Timer ในกรณีที่ตั้งเวลา
ปดการทำงาน เตาจะตัดการทำงานกอนหมดเวลา
โดยใชความรอนคงเหลืออยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
► ระบบตัดการทำงานอัตโนมัติกรณีทำน้ำหกลงบน
หัวเตา, กรณีเปดการทำงานนาน, กรณีวางภาชนะผิดประเภท
เพื่อความปลอดภัย
► ระบบล็อคปองกันเด็กเลนเครื่อง
► กระจกเซรามิค ทนความรอนสูงเจียขอบลาดเอียง
เพื่อความสวยงาม
► พื้นผิวเตาทำความสะอาดงาย

จำนวนหัวเตา
กำลังไฟตอหัวเตา
ขนาดของแตละหัวเตา
กำลังไฟสูงสุด
น้ำหนักสุทธิ
ความยาวสายไฟ
ขนาดผลิตภัณฑ
(กวาง x ลึก)
ขนาด Built-in
(กวาง x ลึก x สูง)

4 หัว
ปกติ 2,300 / Power Boost
3,200วัตต
210 มม.
7,400 วัตต
12.26 กก.
780 x 520 มม.
750 x 490 x 50 (R5) มม.

ราคาปลีก (บาท)
63,590.-

EHL6540FOK

INDUCTION HOBS

►
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เรงความรอนไดอยางรวดเร็ว ดวยฟงกชั่น
Power Boost 3,200 วัตต
► ควบคุมการทำงานดวยระบบสัมผัสอิเล็กทรอนิกส
พรอมจอแสดงผล LED
► ปรับความรอนไดอยางรวดเร็วดวยแถบสไลด 14 ระดับ
► สัญลักษณแสดงระดับความรอนตกคาง 3 ระดับ
เพื่อใหใชความรอนคงเหลือไดอยางมีประสิทธิภาพ
► ฟงกชั่น Bridge สามารถใชภาชนะขนาดใหญในการทำ
อาหารโดยเปด 2 หัวเตาเชื่อมกันได
► ฟงกชั่น STOP+GO เปลี่ยนหัวเตาทั้งหมดเปนฟงกชั่น
อุนอาหารพรอมๆ กันกรณีตองการหยุดทำอาหาร
ชั่วคราวกระทันหัน
► ประหยัดไฟดวยระบบบ Eco Timer ในกรณีที่ตั้งเวลา
ปดการทำงาน เตาจะตัดการทำงานกอนหมดเวลา
โดยใชความรอนคงเหลืออยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
► ระบบตัดการทำงานอัตโนมัติกรณีทำน้ำหกลงบนหัว เตา,
กรณีเปดการทำงานนาน,กรณีวางภาชนะผิด ประเภท
เพื่อความปลอดภัย
► ระบบล็อคปองกันเด็กเลนเครื่อง
► กระจกเซรามิคทนความรอนสูง เจียขอบลาดเอียง
เพื่อความสวยงาม
► พื้นผิวเตาทำความสะอาดงาย

ขอมูลเทคนิค
จำนวนหัวเตา
กำลังไฟตอหัวเตา

4 หัว
ปกติ 2,300 /
Power Boost 3,200

ขนาดของแตละหัวเตา
กำลังไฟสูงสุด
น้ำหนักสุทธิ
ความยาวสายไฟ
ขนาดผลิตภัณฑ
(กวาง x ลึก)
ขนาด Built-in
(กวาง x ลึก x สูง)

ราคาปลีก (บาท)
57,590.-

วัตต

180 x 210 มม.
7,400 วัตต
11.48 กก.
1.5 ม. ไมมีหัวปลั๊ก
590 x 520 มม.
560 x 490 x 55 (R5) มม.

EHED63CS

ขอมูลเทคนิค
► เตาแมเหล็กไฟฟา

ชนิดฝงขนาด 60 ซม. 4 หัว

► ควบคุมการทำงานดวยระบบสัมผัสอิเล็กทรอนิกส

พรอมจอแสดงผล LED
► มีไฟแสดงระดับความรอนตกคาง เพื่อความปลอดภัย
► นาิกาตั้งเวลาการทำงานสูงสุด 99 นาที
พรอมเสียงเตือน
► ฟงกชั่นอุนเตาอัตโนมัติ
► ระบบล็อคปองกันเด็กเลนเครื่อง
► ระบบปดหัวเตาอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัย
► พื้นผิวเตาทำความสะอาดงาย

จำนวนหัวเตา
หัวซายหนา

4 หัว
2,300 วัตต,
Power Booster

หัวซายหลัง

Power Booster

หัวขวาหนา

3,100 วัตต

1,400 วัตต,
1,800 วัตต

1,400 วัตต,
Power Booster

หัวขวาหลัง

1,800 วัตต,

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

7,400 วัตต
610 x 515 มม.

Power Booster

1,800 วัตต
2,800 วัตต

560 x 490 x 55 (R5) มม.

ราคาปลีก (บาท)
55,590.-

EHH6332FOK

ขอมูลเทคนิค
► เตาแมเหล็กไฟฟาชนิดฝงขนาด

60 ซม. 3 หัว
► ใชงานงาย ควบคุมการทำงานดวยระบบสัมผัส
► ปรับความรอนไดอยางรวดเร็วดวยแถบสไลด 9 ระดับ
► ฟงกชั่น STOP+GO เปลี่ยนระดับความรอนของหัวเตา
ทั้งหมดเปนฟงกชั่นอุนอาหารพรอมๆ กัน
กรณีตองการหยุดทำอาหารชั่วคราวกะทันหัน
► มีไฟแสดงระดับความรอนตกคางเพื่อความปลอดภัย
► ฟงกชั่นเรงความรอนอัตโนมัติและฟงกชั่นอุนอาหาร
ตั้งนาิกาตั้งเวลาการทำงานสูงสุด 99 นาที
พรอมเสียงเตือน
► ระบบล็อคปองกันเด็กเลนเครื่อง
► ระบบปดหัวเตาอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัย
► พื้นผิวเตาทำความสะอาดงาย

จำนวนหัวเตา
หัวซายหนา

3 หัว
2,300 วัตต,
Power Booster

หัวซายหลัง

3,700 วัตต

1,400 วัตต,
2,500 วัตต
วงนอก 3,500 วัตต,
Power Booster 3,700 วัตต
วงใน 1,800 วัตต,
Power Booster 2,800 วัตต
590 x 520 มม.
Power Booster

หัวขวา

ขนาดผลิตภัณฑ
(กวาง x ลึก)
ขนาด Built-in
(กวาง x ลึก x สูง)

560 x 490 x 55 (R5) มม.

ราคาปลีก (บาท)
33,580.-

EEH353C

ขอมูลเทคนิค
30 ซม. 2 หัว
► ควบคุมดวยระบบสัมผัสพรอมจอแสดงผล LED
► ปรับความรอนได 14 ระดับ พรอมฟงกชั่นอุนอาหาร
► ฟงกชั่น STOP+GO เปลี่ยนหัวเตาทั้งหมดเปนฟงกชั่น
อุนอาหารพรอมๆกัน และเปลี่ยนกลับเปนความรอน
เดิมตามตองการ
► ตั้งเวลาทำอาหารในแตละหัวเตาได
► ปลอดภัยดวยระบบล็อคปองกันเด็กเลนเครื่อง
และปดการทำงานอัตโนมัติกรณีลืมปด

จำนวนหัวเตา
หัวหนา

2 หัว
2,300 วัตต
3,700 วัตต
1,400 วัตต Boost 2,500 วัตต
3,700 วัตต
5.8 กก.
1.5 ม.
300 x 520 มม.
Power Boost

หัวหลัง
กำลังไฟสูงสุด
น้ำหนักสุทธิ
ความยาวสายไฟ
ขนาดผลิตภัณฑ
(กวาง x ลึก)
ขนาด Built-in
(กวาง x ลึก x สูง)

ราคาปลีก (บาท)
26,490.-

270 x 490 x 55 มม.

INDUCTION HOBS

► เตาแมเหล็กไฟฟาชนิดฝง
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EHET66CS

►

ขอมูลเทคนิค
เตาเซรามิคชนิดฝงขนาด 60 ซม. 4 หัว

► หัวควบคุมการทำงานดวยระบบสัมผัสอิเล็กทรอนิกส

พรอมจอแสดงผล LED มีไฟแสดงระดับความรอนตกคาง
เพื่อความปลอดภัย
► ฟงกชั่น STOP+GO เปลี่ยนหัวเตาทั้งหมดเปนฟงกชั่น
อุนอาหารพรอมๆกัน และเปลี่ยนกลับเปนความรอน
เดิมตามตองการ
► นาิกาตั้งเวลาการทำงานสูงสุด 99 นาที
พรอมเสียงเตือน
► ระบบล็อค ปองกันเด็กเลนเครื่อง
► ระบบปดหัวเตาอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัย
► พื้นผิวเตาทำความสะอาดงาย

จำนวนหัวเตา
หัวซายหนา
หัวซายหลัง
หัวขวาหนา
หัวขวาหลัง
กำลังไฟสูงสุด
น้ำหนักสุทธิ
ความยาวสายไฟ
ขนาดผลิตภัณฑ
(กวาง x ลึก)
ขนาด Built-in
(กวาง x ลึก x สูง)

4 หัว
800-1,600-2,300 วัตต
1,200 วัตต
1,200 วัตต
1,800 วัตต
6,500 วัตต
7.8 กก.
1.8 ม.
610 x 515 มม.
560 x 490 x 55 (R5) มม.

ราคาปลีก (บาท)
32,090.-

EHEC65BS

ขอมูลเทคนิค

►

เตาเซรามิคชนิดฝงขนาด 60 ซม. 4 หัว
เพื่อความปลอดภัย
► ควบคุมการทำงานงายดวยลูกบิด
► พื้นผิวเตาทำความสะอาดงาย
► หัวมีไฟแสดงระดับความรอนตกคาง

จำนวนหัวเตา
หัวซายหนา
หัวซายหลัง
หัวขวาหนา
หัวขวาหลัง
กำลังไฟสูงสุด
น้ำหนักสุทธิ
ความยาวสายไฟ
ขนาดผลิตภัณฑ
(กวาง x ลึก)
ขนาด Built-in
(กวาง x ลึก x สูง)

4 หัว
750-2,200 วัตต
1,200 วัตต
1,200 วัตต
1,800 วัตต
6,400 วัตต
8 กก.
1.8 ม.
610 x 515 มม.
560 x 490 x 55 (R5)
มม.

ราคาปลีก (บาท)
24,590.-

EHC724BA

ขอมูลเทคนิค
► เตาเซรามิคชนิดฝง

70 ซม. 2 หัว
14 ระดับ
► ควบคุมดวยระบบอีเลคทรอนิกสแบบสัมผัส
► ไฟแสดงสถานะการทำงานแตละหัวเตา
► ปลอดภัยดวยระบบล็อคปองกันเด็กเลนเครื่องและปด
การทำงานอัตโนมัติกรณีลืมปด
► ฟงกชั่น STOP+GO เปลี่ยนหัวเตาทั้งหมดเปนฟงกชั่น
อุนอาหารพรอมๆ กันกรณีตองการหยุดทำอาหาร
ชั่วคราวกระทันหัน

CERAMIC HOBS

► ปรับความรอนได
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จำนวนหัวเตา
หัวซาย
หัวขวา
กำลังไฟสูงสุด
น้ำหนักสุทธิ
ความยาวสายไฟ
ขนาดผลิตภัณฑ
(กวาง x ลึก)
ขนาด Built-in
(กวาง x ลึก x สูง)

ราคาปลีก (บาท)
22,490.-

2 หัว
1,800 วัตต
1,200 วัตต
1,800 วัตต
6.6 กก.
1.5 ม.
700 x 420 มม.
680 x 400 x 55 มม.

EHC325BA

ขอมูลเทคนิค
► เตาเซรามิคชนิดฝง

30 ซม. 2 หัว
► ปรับความรอนได 9 ระดับ
► ควบคุมดวยระบบอีเลคทรอนิกสแบบสัมผัส
► ไฟแสดงสถานะการทำงานแตละหัวเตา
► ปลอดภัยดวยระบบล็อคปองกันเด็กเลนเครื่องและปด
การทำงานอัตโนมัติกรณีลืมปด

จำนวนหัวเตา
หัวหนา
หัวหลัง
กำลังไฟสูงสุด
น้ำหนักสุทธิ
ความยาวสายไฟ
ขนาดผลิตภัณฑ
(กวาง x ลึก)
ขนาด Built-in
(กวาง x ลึก x สูง)

2 หัว
1,800 วัตต
1,200 วัตต
3,000 วัตต
5.5 กก.
1.2 ม.
300 x 520 มม.
270 x 490 x 55 มม.

ราคาปลีก (บาท)
20,490.-

EHC321BA

ขอมูลเทคนิค
► เตาเซรามิคชนิดฝง

30 ซม. 2 หัว
9 ระดับ
► ควบคุมการทำงานดวยลูกบิด
► ไฟแสดงสถานะการทำงานแตละหัวเตา
► ปรับความรอนได

จำนวนหัวเตา
หัวหนา
หัวหลัง
กำลังไฟสูงสุด
น้ำหนักสุทธิ
ความยาวสายไฟ
ขนาดผลิตภัณฑ
(กวาง x ลึก)
ขนาด Built-in
(กวาง x ลึก x สูง)

2 หัว
1,800 วัตต
1,200 วัตต
3,000 วัตต
5.5 กก.
1.2 ม.
300 x 520 มม.
270 x 490 x 55 มม.

ราคาปลีก (บาท)
15,490.-

EHE33X
► เตาไฟฟา

Hot Plate ชนิดฝง 30 ซม. 2 หัว
6 ระดับ
► ปุมควบคุมแบบลูกบิด
► ปรับความรอนได

จำนวนหัวเตา
หัวหนา
หัวหลัง
กำลังไฟสูงสุด
น้ำหนักสุทธิ
ความยาวสายไฟ
ขนาดผลิตภัณฑ
(กวาง x ลึก)
ขนาด Built-in
(กวาง x ลึก x สูง)

ราคาปลีก (บาท)
6,490.-

2 หัว
1,000 วัตต
1,500 วัตต
2,500 วัตต
5.4 กก.
1.0 ม.
295 x 516 มม.
269 x 491 x 65 (R18) มม.

ELECTRIC HOBS

ขอมูลเทคนิค

57

ETD42SKR

ขอมูลเทคนิค
► เตาแมเหล็กไฟฟา
► ควบคุมการทำงานดวยระบบ Slide Control

พรอมหนาจอ LED
โปรแกรมทำอาหารอัตโนมัติ
► สะดวกในการใชงานดวยนาิกาตั้งเวลาปดการทำงาน
อัตโนมัติ 180 นาที
► พื้นผิวเตาทำจากกระจก ทำความสะอาดงาย
► ควบคุมความรอนไดตามตองการ ปรับได 8 ระดับ
► วางใจได ดวยระบบล็อคปองกันเด็กเลนเครื่องและ
ระบบปดการทำงานอัตโนมัติกรณีลืมปดหัวเตา
►6

กำลังไฟสูงสุด
แรงดันไฟฟา
ความถี่
น้ำหนักสุทธิ
ขนาดผลิตภัณฑ
(กวาง x ลึก x สูง)

2,100 วัตต
220-240 โวลท
50-60 เฮิรตซ
2.8 กก.
290 x 360 x 45 มม.

ราคาปลีก (บาท)
4,590.-

ETD29PKR

ขอมูลเทคนิค
► เตาแมเหล็กไฟฟา
►2

ฟงกชั่นทำอาหารอัตโนมัติ

► ควบคุมการทำงานดวยระบบสัมผัส

พรอมหนาจอ
ใชงานงาย
► ควบคุมความรอนไดตามตองการ ปรับได 8 ระดับ
► สะดวกในการใชงานดวยนาิกาตั้งเวลาปดการ
ทำงานอัตโนมัติ 180 นาที
► พื้นผิวเตาทำจากกระจกเซรามิค ทนความรอนสูง
ทำความสะอาดงาย
► วางใจได ดวยระบบปดการทำงานอัตโนมัติกรณี
ลืมปดหัวเตา
LED

กำลังไฟสูงสุด
แรงดันไฟฟา
ความถี่
น้ำหนักสุทธิ
ขนาดผลิตภัณฑ
(กวาง x ลึก x สูง)

2,000 วัตต
220-240 โวลท
50-60 เฮิรตซ
2.3 กก.
280 x 358 x 62 มม.

ราคาปลีก (บาท)
2,990.-

ETD29KC

ขอมูลเทคนิค
► เตาแมเหล็กไฟฟา
► ควบคุมการทำงานดวยระบบสัมผัส

พรอมหนาจอ
ใชงานงาย
► ควบคุมความรอนไดตามตองการ ปรับได 8 ระดับ
► สะดวกในการใชงานดวยนาิกาตั้งเวลาปดการ
ทำงานอัตโนมัติ 180 นาที
► พื้นผิวเตาทำจากกระจกเซรามิค ทนความรอนสูง
ทำความสะอาดงาย
► วางใจได ดวยระบบปดการทำงานอัตโนมัติกรณี
ลืมปดหัวเตา

PORTABLE
INDUCTION HOBS

LED
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กำลังไฟสูงสุด
แรงดันไฟฟา
ความถี่
น้ำหนักสุทธิ
ขนาดผลิตภัณฑ
(กวาง x ลึก x สูง)

ราคาปลีก (บาท)
2,490.-

2,000 วัตต
220-240 โวลท
50-60 เฮิรตซ
2.3 กก.
280 x 358 x 62 มม.

