เมออาหารทุกจาน อรอยล้ำไดอยางใจ
มื้อไหนๆ ของคุณก็เปนชวงเวลาแหงความสุขไดเสมอ
ขอขอบคุณ เตาอบอัจฉริยะ Inspiro series
อีกหนึ่งนวัตกรรมจากอีเลคโทรลักซ

เตาอบอัจฉริยะ Inspiro
ปรุงอาหารไดอยางสนุกและมั่นใจ

ใหเตาอบอัจฉริยะที่แสนเยายวนใจชวยเพิ่มทักษะการทำอาหาร
และเปนแรงบันดาลใจใหคุณทดลองทำอาหารสูตรใหมๆ
เพียงหมุนลูกบิดควบคุมการทำงานเพื่อเลือกฟงกชั่นที่ตองการ
คุณสามารถสรรสรางอาหารเลิศรสทุกๆครั้งที่ทำไดอยางนาอัศจรรย

InfiSpace™

เพิ่มความจุ 25% จึงทำอาหารไดอยางไรขีดจำกัด

UltraFan Plus

อุณหภูมิสม่ำเสมอกันทั่วทั้งเตาอบ
ชวยใหอาหารทุกชั้นสุกทั่วถึง
Eco Roasting

ฟงกชั่นทำความสะอาดเพียงหนึ่งเดียวที่ทำความ
สะอาดไดทั่วทั้งเตาอบ ทั้งดานบน ดานขาง
ดานหลัง ประตู หลอดไฟและพื้นเตาอบ
สามารถทำความสะอาดไดอยางมีประสิทธิภาพ
และปลอดภัยกวาการทำความสะอาดดวยวิธีอื่น
►
►

ประหยัดเวลาที่ตองทำความสะอาดเตาอบ
ดวยตัวคุณเอง
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพราะไมตองใช
ผลิตภัณฑทำความสะอาด

Self Cleaning

ทำความสะอาดไดทั่วทั้งเตาอบโดยอัตโนมัติ
จึงไมตองทำความสะอาดดวยตัวคุณเอง
CoolDoor Xtra

แผงกระจกภายในและภายนอกประตูสามารถทน
ความรอนไดดี เพื่อใหมั่นใจไดวาประตูภายนอก
คงความเย็น ปลอดภัยตอการสัมผัส

BUILT-IN OVENS

ฟงกชั่น Self Cleaning
- เตาอบที่ทำความสะอาดไดดวยตัวเอง

ใชพลังงานใหเกิดประโยชนสูงสุด
ในระหวางทำอาหาร
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เตาอบคือหนึ่ง
ในเครื่องใชไฟฟา
ที่สำคัญที่สุด
ในครัวอยาง
ไมตองสงสัย

ฟงกชั่นทำความรอนเรงดวน

ความรอนมาจากแผงทำความรอนรอบๆพัดลมและแผงทำความรอนดานบน ชวยใหอุนเตาอบเร็ว
กวาใชฟงกชั่นอบทั่วๆไปถึง30% จึงเหมาะสำหรับอุนอาหารสำเร็จรูปแชแข็ง

ฟงกชั่นอบพรอมพัดลมกระจายความรอน

ความรอนมาจากแผงทำความรอนดานบนและดานลางพรอมกัน ตั้งอุณหภูมิเตาอบใหต่ำกวาฟงกชั่นอบทั่วๆ ไป
20° C - 40° C พัดลมจะหมุนเวียนลมรอนภายในเตาอบ จึงสามารถวางอาหารบนตะแกรงไดสูงสุด 2 ชั้นพรอมกัน

ฟงกชั่น Ultrafan®

ความรอนมาจากแผงทำความรอนรอบๆพัดลม ชวยใหทำความรอนไดอยางรวดเร็ว และใชเวลาทำอาหารสั้นลง
ดวยอุณหภูมิต่ำ ลมรอนจะหมุนวนรอบอาหารอยางทั่วถึงเพื่อชวยใหทำอาหารไดดีสม่ำเสมอ เหมาะสำหรับอบ
อาหารไดสูงสุด 3 ชั้นพรอมกัน

ฟงกชั่นอบพิซซา

ความรอนมาจากแผงทำความรอนดานลาง พัดลมจะกระจายลมรอนภายในเตาอบอยางทั่วถึง ชวยใหขอบพิซซากรอบ
และหนานุม ชุมฉ่ำ

ฟงกชั่นอบทั่วๆไป

ความรอนมาจากแผงทำความรอนดานบนและดานลาง เหมาะสำหรับอบและปงอาหารเพียงชั้นเดียว เชน เคก, มัฟฟน,
พิซซา, ยางอาหาร และอาหารประเภทไข

ฟงกชั่นแผงทำความรอนดานบน

ความรอนมาจากแผงทำความรอนดานบน และคงอุณหภูมิสม่ำเสมอ จึงเหมาะสำหรับยางอาหาร**

ดวยระบบควบคุมการทำงานที่ใช
งานงาย หนาจอแสดงผล
ที่งายตอการอาน และระบบตั้ง
โปรแกรมลวงหนา เตาอบ
อีเลคโทรลักซชวยใหคุณได
อาหารเลิศรสทุกๆ ครั้งที่ทำ
คุณสามารถทดลองทำอาหาร
สูตรใหมๆ ไดดวยความมั่นใจ

ฟงกชั่นแผงทำความรอนดานลาง

ความรอนมาจากแผงทำความรอนดานลาง เหมาะสำหรับอบขนม ทำ pastry หรือขอบพิซซาเกรียม
และอุนอาหารที่ตองการความกรอบอรอย

ฟงกชั่นยางสำหรับพื้นที่อาหารขนาดใหญ

ความรอนมาจากแผงยางดานบนโดยตรงไปที่อาหาร ใชสำหรับยางอาหาร เชน สเตก, ชิ้นเนื้อหั่นบางๆ

ฟงกชั่นยางสำหรับพื้นที่อาหารขนาดเล็ก

เชน ไสกรอก, ปลา และเหมาะสำหรับการปงขนมปง

ฟงกชั่นยางพรอมพัดลมกระจายความรอน

ความรอนมาจากแผงยางดานบน และพัดลมจะหมุนเวียนลมรอนภายในเตาอบ เหมาะสำหรับทำเนื้อสัตวชิ้นใหญ
ทำใหเนื้อเกรียมแตยังนุมชุมน้ำ ซึ่งจะใหผลคลายกับการยางดวยแกนหมุน

ฟงกชั่นยางเร็วสำหรับอาหารปริมาณมาก

ความรอนมาจากแผงยางดานบนทั้ง 2 แผงโดยตรงไปที่อาหาร ใชสำหรับยางอาหารปริมาณมาก และทำอาหารไดเร็วกวา
ยางธรรมดา

ฟงกชั่น Turbo Grill

ความรอนมาจากแผงยางดานบนทั้ง 2 แผง พัดลมจะกระจายลมรอนภายในเตาอบอยางทั่วถึง ชวยใหทำอาหารไดเร็ว
ยิ่งขึ้นและสุกกำลังดี สำหรับยางเนื้อสัตวสวนขอที่มีขนาดใหญ หรือสัตวปก โดยวางบนชั้นเดียว และเหมาะสำหรับทำให
อาหารเกรียม

ฟงกชั่นทำอาหารดวยอุณหภูมิต่ำ

ใชลมอุณหภูมิต่ำคอยๆทำอาหาร สำหรับอบอาหารในชามกนลึกและเนื้อสัตวสวนขอ

ฟงกชั่นอุนอาหาร

อุนอาหารในเตา โดยรักษาอุณหภูมิไวที่ 80 องศาเซลเซียส เพื่อไมใหอาหารแหง

ฟงกชั่นละลายน้ำแข็ง

พัดลมจะหมุนเวียนลมอุณหภูมิต่ำภายในเตาอบ

ฟงกชั่นระบบไอน้ำ 100%

สำหรับเมนูผัก ปลา มันฝรั่ง ขาว พาสตา หรือเครื่องเคียงอื่นๆ

ฟงกชั่นระบบไอน้ำ 50% ลมรอน 50%

สำหรับอาหารที่มีสวนผสมคอนขางเหลว ทอดปลา รอยัลคัสตารด และ เทอรรีน

ฟงกชั่นระบบไอน้ำ 25% ลมรอน 75%

สำหรับอบขนมปง ยางเนื้อสัตวชิ้นใหญ หรืออุนอาหารแชเย็น และอาหารแชแข็ง

ฟงกชั่นอุนอาหารดวยไอน้ำ

สำหรับอุนอาหารที่ปรุงเสร็จแลว โดยอุนจากในจานโดยตรง

ฟงกชั่นหลอดไฟ

ชวยใหมองเห็นภายในเตาอบไดอยางชัดเจน ทั้งกอนและหลังใชงาน หรือเมื่อตองการดูอาหารที่อยูในเตาอบ
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*ฟงกชั่นเตาอบแตละรุนอาจแตกตางกัน
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เตาอบรุนใหมลาสุด

แรงบันดาลใจจาก
ผูเชี่ยวชาญระดับ
มืออาชีพของ
อีเลคโทรลักซ
ตองใชปริมาณไอน้ำมากแคไหน?
ไอน้ำ 100% : เปนการทำอาหารดวยไอน้ำ
เพียงอยางเดียว ที่อุณหภูมิสูงสุด 100°C
เหมาะสำหรับปลา ขาว และยอดผัก วิธีนี้
รักษารสชาติสีสันและวิตามินไดมากที่สุด
ไอน้ำ 50% : สำหรับอุนอาหาร
และทำอาหารกึ่งสำเร็จรูป เพราะจะไมทำให
อาหารแหง หรือเกรียมจนเกินไป
ไอน้ำ 25% : ชวยใหอาหารกรอบนอก
คงความชุมชื้นและออนนุมของโครงสราง
ภายในไว เหมาะสำหรับเนื้อสัตว
สัตวปก ขนมปง เคก และ pastry

ราบรื่นอยางเรียบงาย
ชองเติมน้ำดีไซนใหม เติมน้ำไดสะดวกยิ่งขึ้น
ดวยการออกแบบใหเก็บซอนได โดยการกดเขา
และกดออกเชนเดียวกับลูกบิดควบคุมการทำงาน

EOB8857AAX

► เตาอบไอน้ำ

ขนาด 60 ซม. ความจุ 70 ลิตร

ขอมูลเทคนิค
โปรแกรมทำอาหาร

► ฟงกชั่นอบไอน้ำเพิ่มความรวดเร็วกวาการอบทั่วไปได

ถึง 20% ทั้งยังชวยใหอาหารชุม อรอย หนาตาสวยงาม
นารับประทาน ชวยคงรสชาติดั้งเดิม และยังคงไวซึ่ง
สารอาหารที่หลากหลาย
► พื้นที่ขนาดใหญอบไดมากขึ้นกวาเตาอบทั่วไปถึง 25%
► ถาดอบกวางขึ้นกวามาตรฐาน 20%
► โปรแกรมการทำอาหารอัตโนมัติ 100 เมนู
สามารถเลือกฟงกชั่นอบไอน้ำได 5 ฟงกชั่น,
การทำอาหารแบบเตาอบทั่วไป 10 ฟงกชั่น
และฟงกชั่นพิเศษ 8 ฟงกชั่น
► ควบคุมการทำงานดวยระบบสัมผัสอิเล็กทรอนิกส
พรอมหนาจอ LCD (ไฟขาว)
► สามารถบันทึกสูตรเมนูอาหารโปรดของคุณไดถึง 20 เมนู
► ประสิทธิภาพสูงสุดดวย UltraFanPlus
ชวยกระจายความรอนดวยพัดลม พรอมลมรอน
► ทำความสะอาดสะดวกรวดเร็วดวย Steam Cleaning
► ปองกันความรอนที่อาจสัมผัสไดดวยประตูกระจก 4 ชั้น
► ระดับความสิ้นเปลืองพลังงานเกรด A
► สเตนเลสสตีล ชนิด Anti-Finger Print
► อุปกรณเสริม ถาดอบ (2ชิ้น), ตะแกรงชั้นวาง, ถาดปงยาง
และ Meat Probe สำหรับวัดอุณหภูมิภายในชิ้นอาหาร

ปริมาตรของเตาอบ
ทำอาหารพรอมกันได
แผนประตูกระจก
อุณหภูมิในการ
ทำอาหาร
กำลังไฟสูงสุด
ระดับเสียง
น้ำหนักสุทธิ
ความยาวสายไฟ
ขนาดผลิตภัณฑ
(กวาง x สูง x ลึก)
ขนาด Built-in
(กวาง x สูง x ลึก)

ราคาปลีก (บาท)
95,580.-

70 ลิตร
3 ชั้น
4 ชั้น
30 – 230 องศาเซลเซียส
3,500 วัตต
50 dB(A)
43 กก.
594 x 594 x 567 มม.
560 x 590 x 550 มม.
(กรณีไมไดติดตั้งใตเตา)
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พอครัวระดับมืออาชีพผสมผสาน
ระหวางระบบไอน้ำกับระบบทำความ
รอน เพื่อใหสวนประกอบตางๆได
รสชาติที่ดีที่สุด
เตาอบ CombiSteam
ของอีเลคโทรลักซ ชวยใหคุณ
ทำอาหารไดอยางมืออาชีพ
ดวยแผงควบคุมการทำงาน
ที่ใชงานงายและเขาใจการทำงาน
ไดอยางงายดาย การทำอาหารรสเลิศ
จึงไมใชเรื่องยากอีกตอไป
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เพิ่มพื้นที่สำหรับ
การสรางสรรค
ลองคิดดูวา หากคุณสามารถทำอาหาร
ขนาดใหญสำหรับทั้งครอบครัวพรอม
ดวยเครื่องเคียงครบครันหรือทำอาหาร
จานหลัก 3 รายการไดพรอมกันในเตาอบ
เดียว สิ่งเหลานี้สามารถเกิดขึ้นไดจริงดวย
กลุมผลิตภัณฑเตาอบ InfiSpace
เพียงเปดประตูแลวคุณจะพบประสบการณ
ในการทำอาหารที่หลากหลายที่สุด

แผงควบคุมการทำงานที่ออกแบบมาอยาง
ทันสมัยและเงางาม ควบคุมการทำงาน
ไดตามตองการ – เขาใจการทำงานไดอยาง
งายดายและใชงานงาย

พัดลม UltraFanPlus โฉมใหม หมุนเวียนลม
รอนภายในเตาอบ ชวยใหอาหารสุกทั่วถึงไมวา
จะอยูที่มุมใดในเตาอบเสนผานศูนยกลางพัดลม
ขนาดใหญยิ่งขึ้น พรอมชองตรงกลางขนาดใหญ
ชวยลดความเร็วลมและปองกันไมใหอากาศ
ปริมาณมากไหลเขาไปในโครงพัดลม

EOB5751BAX
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► เตาอบอัตโนมัติ InfiSpace™
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ขนาด 60 ซม.
ความจุใหญ 71 ลิตร
► พื้นที่ขนาดใหญอบไดมากขึ้นกวาเตาอบทั่วไปถึง 25%
► ถาดอบกวางขึ้นกวามาตรฐาน 20%
► ควบคุมการทำงานดวยระบบสัมผัสอิเล็กทรอนิกส
พรอมหนาจอ LCD (ไฟขาว)
► โปรแกรมการทำอาหารอัตโนมัติ 76 เมนู (5 หมวด)
สามารถเลือกฟงกชั่นการทำอาหารแบบเตาอบทั่วไป
11 ฟงกชั่น และฟงกชั่นพิเศษ 8 ฟงกชั่น
► สามารถบันทึกสูตรเมนูอาหารโปรดของคุณไดถึง
20 เมนู
► ประสิทธิภาพสูงสุดดวย UltraFanPlus
ชวยกระจายความรอนดวยพัดลม พรอมลมรอน
► ฟลเตอรกรองกลิ่น
► ฟงกชั่นปงอาหารประหยัดพลังงานดวย Eco Roasting
► ระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ Pyrolytic เลือกได 3
ระดับตามความสกปรกของเตาอบ
► ระบบเตือนเมื่อถึงเวลาทำความสะอาด
► ปองกันความรอนที่อาจสัมผัสไดดวยประตูกระจก 4 ชั้น
► ระดับความสิ้นเปลืองพลังงานเกรด A
► สเตนเลสสตีล ชนิด Anti-Finger Print
► อุปกรณเสริม ถาดอบเคลือบอินาเมล, ตะแกรงชั้นวาง,
ถาดปงยาง และ Meat Probe สำหรับวัดอุณหภูมิ
ภายในชิ้นอาหาร

ขอมูลเทคนิค
โปรแกรมทำอาหาร

ปริมาตรของเตาอบ
ทำอาหารพรอมกันได
แผนประตูกระจก
อุณหภูมิในการ
ทำอาหาร
กำลังไฟสูงสุด
ระดับเสียง
น้ำหนักสุทธิ
ความยาวสายไฟ
ขนาดผลิตภัณฑ
(กวาง x สูง x ลึก )
ขนาด Built-in
(กวาง x สูง x ลึก)

ราคาปลีก (บาท)
70,580.-

71 ลิตร
3 ชั้น
4 ชั้น
30 – 300 องศาเซลเซียส
3,680 วัตต
44 dB(A)
40 กก.
594 x 594 x 567 มม.
560 x 590 x 550 มม.
(กรณีไมไดติดตั้งใตเตา)

EOC5400AOX

► เตาอบขนาด

ขอมูลเทคนิค
9 โปรแกรมทำอาหาร

60 ซม. ความจุ 72 ลิตร

► พื้นที่ขนาดใหญอบไดมากขึ้นกวาเตาอบทั่วไปถึง

25%

► ถาดอบกวางขึ้นกวามาตรฐาน 20%
► ฟงกชั่นการปรุงอาหาร 9 ฟงกชั่น
True Fan Cooking,Top/Bottom Heat,
Moist Fan Baking, Fast Grilling, Turbo Grilling
Pizza Setting, Meat, Keep Warm, Defrost

► ประสิทธิภาพสูงสุดดวย UltraFanPlus

ชวยกระจาย
ความรอนดวยพัดลม พรอมลมรอน
► ระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ Pyrolytic
► ระบบเตือนเมื่อถึงเวลาทำความสะอาด
► ตั้งเวลาการทำงานลวงหนา
► ควบคุมการทำงานดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
พรอมหนาจอ LCD (ไฟสม)
► ลูกบิดควบคุมถูกออกแบบใหเก็บซอนได
► ระดับความสิ้นเปลืองพลังงานเกรด A+
► อุปกรณเสริม ถาดอเนกประสงคเคลือบอินาเมล,
ตะแกรงชั้นวาง

ปริมาตรของเตาอบ
ทำอาหารพรอมกันได
แผนประตูกระจก
อุณหภูมิในการ
ทำอาหาร
กำลังไฟสูงสุด
ระดับเสียง
น้ำหนักสุทธิ
ความยาวสายไฟ
ขนาดผลิตภัณฑ
(กวาง x สูง x ลึก)
ขนาด Built-in
(กวาง x สูง x ลึก)

72 ลิตร
3 ชั้น
4 ชั้น
30 – 300 องศาเซลเซียส
3,480 วัตต
47 dB(A)
35.1 กก.
1.5 ม. ไมมีหัวปลั๊ก
594 x 589 x 569 มม.
560 x 580 x 550 มม.
(กรณีไมไดติดตั้งใตเตา)

ราคาปลีก (บาท)
44,580.-

EOB3434BOX

60 ซม. ความจุ 72 ลิตร
► พื้นที่ขนาดใหญอบไดมากขึ้นกวาเตาอบทั่วไปถึง 25%
► ถาดอบกวางขึ้นกวามาตรฐาน 20%
► ฟงกชั่นการปรุงอาหาร 9 ฟงกชั่น
Top/Bottom Heat, Top Heat, Bottom Heat
Grilling, Fast Grilling, Turbo Grilling,
True Fan Cooking, True Fan Cooking Plus,
Pizza Setting

► ประสิทธิภาพสูงสุดดวย UltraFanPlus

ชวยกระจายความรอนดวยพัดลม พรอมลมรอน
► เทคโนโลยีอบไอน้ำ Plus Steam
► ควบคุมการทำงานดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
พรอมหนาจอ LCD (ไฟสม)
► ระดับความสิ้นเปลืองพลังงานเกรด A
► ตั้งเวลาการทำงานลวงหนา
► อุปกรณเสริม ถาดอเนกประสงคเคลือบอินาเมล,
ตะแกรงชั้นวาง

ขอมูลเทคนิค
9 โปรแกรมทำอาหาร

ปริมาตรของเตาอบ
ทำอาหารพรอมกันได
แผนประตูกระจก
อุณหภูมิในการ
ทำอาหาร
กำลังไฟสูงสุด
ระดับเสียง
น้ำหนักสุทธิ
ความยาวสายไฟ
ขนาดผลิตภัณฑ
(กวาง x สูง x ลึก)
ขนาด Built-in
(กวาง x สูง x ลึก)

ราคาปลีก (บาท)
29,580.-

72 ลิตร
3 ชั้น
3 ชั้น
50 – 250 องศาเซลเซียส
2,980 วัตต
43 dB(A)
32.1 กก.
1.5 ม. ไมมีหัวปลั๊ก
594 x 594 x 569 มม.
560 x 590 x 550 มม.
(กรณีไมไดติดตั้งใตเตา)
BUILT-IN OVENS

► เตาอบขนาด

49

EOB2400AOX

► เตาอบขนาด 60 ซม. ความจุ 72 ลิตร
► ควบคุมการทำงานดวยระบบอีเลคทรอนิคส

พรอมหนาจอ LCD (ไฟสม)
6 ฟงกชั่น

► ฟงกชั่นการปรุงอาหาร

Top/Bottom Heat, Bottom Heat,
true Fan Cooking, Grilling,
Fast Grilling, Defrost

► พัดลมชวยหมุนเวียนความรอนในการปรุงอาหาร

ใหอาหารทุกชั้นสุกทั่วถึง

► หองอบเคลือบ Enamel ทำความสะอาดงาย
► ประตูกระจก 2 ชั้น และ Anti-finger print
► ระดับความสิ้นเปลืองพลังงานเกรด A - 10%
► อุปกรณเสริม ถาดอเนกประสงคเคลือบอินาเมล,

ตะแกรงชั้นวาง

ขอมูลเทคนิค
6 โปรแกรมทำอาหาร
ปริมาตรของเตาอบ
ทำอาหารพรอมกันได
แผนประตูกระจก
อุณหภูมิในการ
ทำอาหาร
กำลังไฟสูงสุด
น้ำหนักสุทธิ
ความยาวสายไฟ
ขนาดผลิตภัณฑ
(กวาง x สูง x ลึก)
ขนาด Built-in
(กวาง x สูง x ลึก)

72 ลิตร
2 ชั้น
2 ชั้น
50 – 250 องศาเซลเซียส
2,780 วัตต
27.6 กก.
1.5 ม. ไมมีหัวปลั๊ก
594 x 594 x 569 มม.
560 x 590 x 550 มม.
(กรณีไมไดติดตั้งใตเตา)

ราคาปลีก (บาท)
24,580.-

EOB2100COX

Bottom, Fan, Grill, Grill + Fan, Top +
Bottom, Top + Bottom + Fan

► พัดลมชวยหมุนเวียนความรอนในการปรุงอาหาร

ใหอาหารทุกชั้นสุกทั่วถึง

► หองอบเคลือบ Enamel ทำความสะอาดงาย
► ประตูกระจก 2 ชั้น และ Anti-finger print
► ระดับความสิ้นเปลืองพลังงานเกรด A
► อุปกรณเสริม ถาดอเนกประสงคเคลือบอินาเมล,

BUILT-IN OVENS

ตะแกรงชั้นวาง

50

ปริมาตรของเตาอบ
ทำอาหารพรอมกันได
แผนประตูกระจก
อุณหภูมิในการ
ทำอาหาร
กำลังไฟสูงสุด
น้ำหนักสุทธิ
ความยาวสายไฟ
ขนาดผลิตภัณฑ
(กวาง x สูง x ลึก)
ขนาด Built-in
(กวาง x สูง x ลึก)

ราคาปลีก (บาท)
22,490.-

53 ลิตร
2 ชั้น
2 ชั้น
50 – 250 องศาเซลเซียส
1,875 วัตต
28.5 กก.
1.5 ม. ไมมีหัวปลั๊ก
594 x 590 x 560 มม.
560 x 593 x 550 มม.
(กรณีไมไดติดตั้งใตเตา)
560 x 603 x 550 มม.
(กรณีติดตั้งใตเตา)

OVENS

► เตาอบขนาด 60 ซม. ความจุ 53 ลิตร
► ควบคุมการทำงานดวยระบบลูกบิด
► ฟงกชั่นการปรุงอาหาร 6 ฟงกชั่น

ขอมูลเทคนิค
6 โปรแกรมทำอาหาร

EMS4560X

ขอมูลเทคนิค
► เตาอบไมโครเวฟแบบ Built-in

44 ลิตร
► กำลังไฟ 900 วัตต , ระบบยาง1,700 วัตต และ
อบลมรอน 1,650 วัตต ระบบผสม MWO + Grill /
Convection : 3,200 วัตต
► โปรแกรมการทำอาหารอัตโนมัติ 13 โปรแกรม
และละลายอาหารแชแข็งอัตโนมัติ 2 โปรแกรม
► ควบคุมการทำงานดวยระบบอิเล็กทรอนิกสพรอม
หนาจอ LED
► ระบบอุนอาหาร, ระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ, และระบบ
ตั้งเวลาการทำงานลวงหนา
► ระบบปรับกำลังไฟ 5 ระดับ สามารถเลือกใหเหมาะกับ
การปรุงอาหารแตละประเภท
► Ultra Fan ชวยกระจายความรอนดวยพัดลม
► Turbo Grilling ยางเนื้อสัตวใหสุกทั่วถึงและใหขอบเกรียม

ปริมาตรของเตาอบ
อุณหภูมิในการ
ทำอาหาร
กำลังไฟสูงสุด
ระดับเสียง
น้ำหนักสุทธิ
ความยาวสายไฟ
ขนาดผลิตภัณฑ
(กวาง x สูง x ลึก)
ขนาด Built-in
(กวาง x สูง x ลึก)

44 ลิตร
50-230 องศาเซลเซียส
3,200 วัตต
36.4 กก.
1.5 ม. ไมมีหัวปลั๊ก
593 x 462 x 550 มม.
560 x 450 x 550 มม.

ราคาปลีก (บาท)
36,490.-

EMT25507OX

ขอมูลเทคนิค
►

เตาอบไมโครเวฟแบบ Built-in พรอมระบบยาง
และอบลมรอน ขนาด 25 ลิตร
► กำลังไฟ 900 วัตต, ระบบยาง 1,100 วัตต
และระบบอบลมรอน 2,500 วัตต
► โปรแกรมการทำอาหารอัตโนมัติ 6 โปรแกรม
► 10 เมนูการทำอาหารอัตโนมัติ
► ปรับระดับความรอนได 11 ระดับ
► ตั้งเวลาการทำอาหารได 95 นาที
► ปุม Quick Start เริ่มการทำงานไดอยางรวดเร็ว
► ระบบล็อคปองกันเด็กเลนเครื่อง
► ควบคุมการทำงานดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
พรอมหนาจอ LED

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

25 ลิตร
2,500 วัตต
17.6 กก.
1.3 ม. ไมมีหัวปลั๊ก
595 x 460 x 470 มม.
560-568 x 450-452 x
550 มม.

(กวาง x สูง x ลึก)

ราคาปลีก (บาท)
25,890.-

EMS2085X

ขอมูลเทคนิค
เตาอบไมโครเวฟ แบบ Built-in ความจุ 20 ลิตร
พรอมระบบยางและระบบผสม
► ควบคุมการทำงานดวยลูกบิดหมุน
และระบบปุมกดอิเล็กทรอนิกสพรอมหนาจอ LED
► กำลังไฟไมโครเวฟ 800 วัตต
► กำลังไฟระบบยาง 1,000 วัตต
► 8 โปรแกรมการทำอาหารอัตโนมัติ
► ระบบล็อคปองกันเด็กเลนเครื่อง
► ตั้งเวลาทำอาหารไดสูงสุด 95 นาที
► ปุม Quick Start เริ่มการทำงานไดอยางรวดเร็ว
► ชองใสอาหารภายในเปนสเตนเลส
► ไมโครเวฟ

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

ราคาปลีก (บาท)
18,590.-

20 ลิตร
1,250 วัตต
15.9 กก.
1.3 ม. ไมมีหัวปลั๊ก
596 x 389 x 335 มม.
560-568 x 380-382 x
340 มม.

BUILT-IN MICROWAVE

►
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เตาอบชนิดตั้งโตะ

ทำอาหารไดมากมายแมในพื้นที่จำกัด

สไตลที่มาพรอมฟงกชั่น ดวยเตาอบชนิดตั้งโตะของอีเลคโทรลักซ เตาอบที่ทำอาหารไดอยางทรงพลังแมในหองครัวขนาดเล็ก คุณจึงสามารถปง ยาง
และอบอาหารจานอรอย และทำของหวานไดทุกเวลาที่คุณตองการ เตาอบชนิดตั้งโตะของอีเลคโทรลักซ มีฟงกชั่นและประโยชนที่หลากหลาย
คุณจึงทำอาหาร อุนอาหาร และละลายอาหารแชแข็งไดอยางสะดวกสบาย สำหรับมื้ออาหารที่ตองการความรวดเร็วในทุกๆวัน

EOT56MXC

ขอมูลเทคนิค
► เตาอบไฟฟาตั้งโตะ ขนาด 56 ลิตร
► ควบคุมการทำงานดวยลูกบิดพรอมไฟแสดงสถานะการทำงาน
► ตั้งอุณหภูมิการทำอาหารไดตั้งแต 100 – 250 องศาเซลเซียส
► ตั้งเวลาการทำอาหารไดสูงสุด 120 นาที พรอมเสียงเตือน
► 6 ฟงกชั่นการทำอาหารพรอมพัดลมกระจายความรอน
► สามารถเลือกใชฮีตเตอรไดทั้งแบบบน, ลาง,บนและลางพรอมกัน

ปริมาตรของเตาอบ
กำลังไฟสูงสุด
น้ำหนักสุทธิ
ขนาดผลิตภัณฑ :
(กวางxสูงxลึก)

56 ลิตร
2,200 วัตต
12 กก.
592 X 484 X 390 มม.

ราคาปลีก (บาท)

ใหเหมาะสมกับการประกอบอาหาร
7,890.► ประตูเตาอบแข็งแรงทนทานดวยกระจกทนความรอน 2 ชั้น
► ภายในหองอบเคลือบสาร Non-stick ชวยใหทำความสะอาดงาย
► อุปกรณเสริม 6 ชิ้น: ถาดอบขนมเคลือบอินาเมล (2 ชิ้น),
ตะแกรงยาง, เหล็กเสียบไกพรอมที่จับเหล็กเสียบ,
ตะกราอบลมรอน

EOT38MXC

ขอมูลเทคนิค
► เตาอบไฟฟาตั้งโตะ ขนาด 38 ลิตร
► ควบคุมการทำงานดวยลูกบิด พรอมไฟแสดงสถานะการทำงาน
► ตั้งอุณหภูมิการทำอาหารไดตั้งแต 100 – 250 องศาเซลเซียส
► ตั้งเวลาการทำอาหารไดสูงสุด 120 นาที พรอมเสียงเตือน
► 6 ฟงกชั่นการทำอาหารพรอมพัดลมกระจายความรอน
► สามารถเลือกใชฮีตเตอรไดทั้งแบบบน, ลาง,บนและลางพรอมกัน

ปริมาตรของเตาอบ
กำลังไฟสูงสุด
น้ำหนักสุทธิ
ขนาดผลิตภัณฑ :
(กวางxสูงxลึก)

38 ลิตร
2,100 วัตต
9 กก.
545 X 318 X 368 มม.

ราคาปลีก (บาท)

ใหเหมาะสมกับการประกอบอาหาร
5,490.► อุปกรณเสริม 5 ชิ้น: ถาดอบขนมเคลือบอินาเมล, ตะแกรงยาง,
เหล็กเสียบไกพรอมที่จับเหล็กเสียบ, ตะกราอบลมรอน

EOT30MXC

ขอมูลเทคนิค

TABLETOP

► เตาอบไฟฟาตั้งโตะ ขนาด 30 ลิตร
► ควบคุมการทำงานดวยลูกบิด พรอมไฟแสดงสถานะการทำงาน
► ตั้งอุณหภูมิการทำอาหารไดตั้งแต 100 – 250 องศาเซลเซียส
► ตั้งเวลาการทำอาหารไดสูงสุด 120 นาที พรอมเสียงเตือน
► 6 ฟงกชั่นการทำอาหารพรอมพัดลมกระจายความรอน
► สามารถเลือกใชฮีตเตอรไดทั้งแบบบน, ลาง,บนและลางพรอมกัน
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ปริมาตรของเตาอบ
กำลังไฟสูงสุด
น้ำหนักสุทธิ
ขนาดผลิตภัณฑ :
(กวางxสูงxลึก)

ราคาปลีก (บาท)

ใหเหมาะสมกับการประกอบอาหาร
4,490.► อุปกรณเสริม 4 ชิ้น: ถาดอบขนมเคลือบอินาเมล, ตะแกรงยาง,
เหล็กเสียบไก, ที่จับเหล็กเสียบไก

30 ลิตร
1,800 วัตต
6.8 กก.
465 X 324 X 330 มม.

