
หมายเหตุ:
- ซื้อผลิตภัณฑ� ทุกๆ 50 บาท รับ 1 คะแนน* สะสมคะแนนและนำไปแลกของรางวัลมากมาย
- สมาชิก CLUB Panasonic สามารถแลกรับของรางวัลท่ีเป�นผลิตภัณฑ�พานาโซนิค ได� 1 ชิ�น ต�อ 1 เดือน เท�าน้ัน
- คะแนนมีอายุ 1 ป� นับจากวันที่ลงทะเบียนผลิตภัณฑ� 
- ของรางวัลมีจำนวนจำกัด สามารถเช็คของรางวัลล�าสุดบนเว็ปไซต� http://club.panasonic.com/th
- ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกของรางวัลกรณีของรางวัลหมด

http://club.panasonic.com/th

ว�ธีการแลกของรางวัลใน
CLUB Panasonic

สิทธิประโยชน� CLUB Panasonic
เมื่อซื้อผลิตภัณฑ� ทุกๆ 50 บาท รับ 1 คะแนน* เพ�่อสะสมและนำไปแลกรางวัลต�างๆ มากมาย

เพ�ยงลงทะเบียนผลิตภัณฑ� ที่ http://club.panasonic.com/th

1. สมัครสมาชิก ----> http://club.panasonic.com/th

2. คลิกที่ “ลงทะเบียนสินค�าของฉัน” เพ�่อใส�ข�อมูลสินค�าของท�าน

สามารถคลิกแลกของรางวัลได�ที่ MY REWARDS (ดูรายละเอียดของรางวัลล�าสุดได�ที่เว็บไซต�)

บร�ษัท พานาโซนิค เอ.พ�. เซลส� (ประเทศไทย) จำกัด
สอบถามข�อมูลเพ��มเติมได�ที่ศูนย�ลูกค�าสัมพันธ�พานาโซนิค : โทร. 0-2729-9000
18/6 หมู� 7 ถ.บางนา-ตราด กม.17 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร. 0-2312-7148 www.panasonic.com/th

พานาโซนิคได�รับมาตรฐาน ISO 14001
ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการจัดการด�านสิ�งแวดล�อม

โดยมุ�งเน�นในการพัฒนาปรับปรุงสิ�งแวดล�อมอย�างต�อเนื่ิอง
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ไดร�เป�าผมไฟฟ�า
EH-ND63

1,400 Points

หม�อหุงข�าว
SR-Y10G

1,300 Points

กล�องดิจ�ตอล Lumix
DMC-TZ90GA-K

21,000 Points

กล�องดิจ�ตอล Lumix
DMC-TZ90GA-K

21,000 Points

เคร�่องหนีบจัดแต�งทรงผม
EH-HV10-KL

1,400 Points

เคร�่องทำน้ำอ��น
DH-3LL1TWT

4,000 Points

หม�อหุงข�าว Micom
SR-CN188WSN

3,300 Points

เคร�่องดูดฝุ�น
MC-CG370G

2,500 Points

เคร�่องโกนหนวดไฟฟ�า
ES-SA40K

2,100 Points

เคร�่องทำขนมป�ง
SD-P104

11,000 Points

เคร�่องปรับอากาศ
CS/CU-PN9VKT

18,000 Points

เคร�่องซักผ�าฝาบน
NA-F80B5HRC

10,000 Points

เคร�่องทำขนมป�ง
SD-P104

11,000 Points

ตู�เย็น 1 ประตู
NR-AH146R

8,000 Points

เคร�่องซักผ�าฝาบน
NA-F80B5HRC

10,000 Points

เคร�่องป��นผลไม�พร�อมดื่ม
MX-GM0501

2,100 Points

หม�อหุงข�าวสมาร�ทคุ�ก
SR-JQ185S

2,000 Points

ตู�เย็น 1 ประตู
NR-AH146R

8,000 Points

เตาอบไมโครเวฟ
NN-SM33HMTPE

5,000 Points

เคร�่องป��นน้ำผลไม�
MX-900MWSN

1,800 Points

กระติกน้ำร�อน
NC-TXF22-P

1,600 Points

บัตร CENTARA GRAND
มูลค�า 1,000 บาท

1,500 Points

สมาร�ททีว� 43 นิ�ว
TH-43FX500

23,000 Points

เตาอบไมโครเวฟ
NN-SM33HMTPE

5,000 Points

เคร�่องทำน้ำอ��น
DH-6NS2TS

9,000 Points

เคร�่องเสียง
SC-HC200

6,000 Points

โทรศัพท�ไร�สาย
KX-TG3411BX

1,500 Points

หร�อ

สีฟ�า

สีชมพ�

หูฟ�งสปอร�ต
RP-HS35M

1,300 Points

สีเหลือง
สีขาว หร�อ

โคมไฟอเนกประสงค�
BF-AL05BT-W

1,100 Points

บัตร BAR-B-GON
มูลค�า 100 บาท จำนวน 3 ใบ

1,000 Points

เตาร�ดไฟฟ�าแบบแห�ง
NI-317WASF

1,100 Points

โคมไฟ LED สีเง�น
SQ-LD220

2,500 Points

บัตร OOTOYA
มูลค�า 100 บาท

500 Points

หูฟ�ง Canal Type
RP-TCM115

1,000 Points

หร�อ สีน้ำเง�น
สีชมพ�

ไฟฉาย LED
BF-BG01TL-Z2

800 Points

สีดำ
สีขาว หร�อ

ไฟฉาย LED แบบคลิปหนีบ
BF-AF20BT-A/K

700 Points

หร�อ

สีดำ

สีน้ำเง�น

CLUB Panasonic
Bag

500 Points

หร�อสีขาว
สีดำ
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แค�คิด..
ก็เป�นไปได� กับ…

รับฟร� บัตรกำนัลคอร�สทำอาหารที่ Panasonic Cooking Lab สำหรับลูกค�าที่ซื้อสินค�าหมวดเคร�่องครัว
ตามเง�่อนไขของบร�ษัทฯ สอบถามข�อมูลเพ��มเติม โทร. 02-729-9000 กด 2 (จันทร� - ศุกร� เวลา 8.30 -17.00)

แค�คิด                                 ก็ช�วยให�เป�นไปได�ทุกความอร�อยง�ายๆ
ครบทุกรูปแบบการทำอาหาร ทั้งคาว หวาน และเคร�่องดื่ม

ความสุขกับคุณค�าอาหารที่มากกว�า เร��มที่…

ผลลัพธ�ความอร�อย

Microwave Grill

ประหยัดเวลา
ไม�ประหยัดความอร�อย  
ระบบย�างช�วยทำให�อาหารเหลืองกรอบ ด�วยตัว
ทำความร�อนจากด�านบนหร�อด�านล�าง ระบบ
ไมโครเวฟช�วยทำให�อาหารสุกในเวลาเดียวกัน
ซ่ึงทำให�ประหยัดเวลาในการทำอาหารและ
ประหยัดพลังงาน แต�ยังคงความชุ�มฉ่ำของ
อาหารไว�เหมือนเดิม

ระบบไมโครเวฟ
ให�อาหารสุกชุ�มฉ่ำ

ผลิตภัณฑ�เพ�่อสุขภาพ

ระบบย�าง
ให�อาหารเหลืองกรอบ

Panasonic Food Specialist
เบญจวรรณ วงศ�สูง

สินค�าเตาอบไมโครเวฟรับประกันตัวเคร�่อง 1 ป�
และรับประกันแมคนีตรอน 5 ป�

Products inspired by Panasonic
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เตาอบไมโครเวฟของ Panasonic แตกต�างด�วยเทคโนโลยีอินเวอร�เตอร�
ท่ีจ�ายพลังงานในการปรุงอาหารอย�างสม่ำเสมอ แม�ต้ังค�าความร�อนต่ำ 
เพ�อ่การปรุงอาหารท่ีแม�นยำ ซ่ึงคงรสชาติและเน้ือสัมผัสของอาหารโปรด
ของคุณไว�อย�างครบถ�วน เตาอบไมโครเวฟอ่ืนๆ จะต้ังค�าความร�อนด�วย
การเป�ดและป�ดซ้ำๆ ซ่ึงทำให�ส�วนขอบสุกเกินไปแต�ตรงกลางยังเย็นอยู�ด�วย
อินเวอร�เตอร� คุณสามารถเคี่ยว อบ และแม�แต�นึ่งเมนูอาหารที่พ�ถีพ�ถัน
ได�อย�างรวดเร็วและสะดวกสบาย ทำให�คุณเพลิดเพลินกับอาหารท่ีอร�อย
ถูกปากและดีต�อสุขภาพโดยใช�เวลาปรุงน�อยลง!

ระบบจ�ายพลังงานทั่วไปมีแนวโน�มทำให�เกิดความร�อนสูงเกินได� 
แต�การควบคุมพลังงานด�วยอินเวอร�เตอร� ช�วยป�องกันไม�ให�เซลล�
ของอาหารถูกทำลาย ดังนั้นรสชาติที่อร�อยจ�งยังคงอยู�ครบถ�วน

Inverter ช�วยรักษาคุณค�าทางโภชนาการของอาหารบางชนิดได�มากกว�า
เมื่อเทียบกับว�ธีการอื่นๆ ในการปรุงอาหาร เช�น การต�มและนึ่ง* จ�งไม�
เพ�ยงช�วยให�อาหารของคุณพร�อมเสิร�ฟอย�างรวดเร็วเท�านั้น แต�ยังมี
คุณค�าทางโภชนาการตามที่คุณคาดหวังอีกด�วย
*ข�อมูลที่ใช�เป�นผลการศึกษาจากคณะโภชนาการ มหาว�ทยาลัยคอร�เนลล� โดยใช�ว�ธีปรุงอาหาร
ด�วยเตาอบไมโครเวฟ Panasonic เปร�ยบเทียบกับเตาอบไมโครเวฟทั่วไป

เทคโนโลยี Turbo Defrost แบบอินเวอร�เตอร�ของ Panasonic เป�นระบบ
การกระจายคลื่นไมโครเวฟที่ก�าวล้ำ โดยอาศัยการนำส�งกระแสไฟ
อย�างต�อเนื่องของอินเวอร�เตอร�ให�พลังงานไมโครเวฟอย�างสม่ำเสมอ 
ซึ่งส�งผลให�ละลายน้ำแข็งอาหารได�อย�างทั่วถึงและเหมาะสม จ�งไม�เกิด
ป�ญหาละลายน้ำแข็งไม�หมดตรงกลางหร�อขอบอาหารแห�งและสุกเกินไป 
สี รูปทรงและเนื้อสัมผัสของอาหารที่คุณปรุงจ�งดูดีข�้น

Delicious Results

Rich Nutrients

Turbo Defrost

เทคโนโลยีท่ีทำให�อาหารของคุณ
มีรสชาติแตกต�างอย�างชัดเจน

อินเวอร�เตอร�คืออะไร

Non Inverter

Does not destroy food cells

เคล็ดลับเมนู
กราโนลา

อัลมอนด�ช็อกโกแลต

เตาอบไมโครเวฟ
Double Heater

21 เมนูอัตโนมัติ

ปรุงอาหารอัตโนมัติ 17 เมนู

อ��นอาหารอัตโนมัติ 3 เมนู

• ผัก
• ข�าวอบ
• โจ�ก/ข�าวต�ม
• บะหม่ีก่ึงสำเร็จรูป
• ปลานึ่ง

• ไก�ย�าง
• เนื้ออบ
• สตูว�
• ตุ�น

• ซุป
• บาร�บีคิว
• พ�ซซ�า
• เค�ก

• คุกกี้
• คร�มพัฟ
• พ�ดดิ�ง

• อ��นอาหารทอด      • อ��นซาลาเปา      • อ��นพ�ซซ�าแช�แข็ง

ละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ 1 เมนู

Oven Grill Microwave

• เตาอบระบบ Double Heater อ�ณหภูมิ 40oC, 100-220oC
• ตัวหมุนคลื่นไมโครเวฟทำหน�าที่ส�งผ�านคลื่นไมโครเวฟ
 แทนจานหมุน ทำให�พ�้นที่ใช�สอยภายในกว�างข�้น
• 4 ระบบการทำอาหาร : ระบบไมโครเวฟ ระบบย�าง
 ระบบอบเกร�ยม ระบบผสม ระบบไมโครเวฟ
• ปรับระดับความร�อนได� 6 ระดับ
• 21 เมนูอัตโนมัติที่หลากหลาย
• ภายในเคลือบผิวด�วยฟลูออร�น ช�วยให�ทำความสะอาดง�าย
• ระบบ Turbo Defrost ละลายน้ำแข็งได�รวดเร็วยิ�งข�้น
• อ�ปกรณ�เสร�ม ถาดย�าง และตะแกรงย�าง

NN-DF383BTPE
ขนาด 23 ลิตร

220Points

ขนาดเคร�่อง 310 x 483 x 396 มม. (ส x ก x ล)

1,000 วัตต�
ไมโครเวฟ กำลังไฟ

1,000 วัตต�
ระบบย�าง กำลังไฟ



Grill Microwave

• ปรับระดับความร�อนได� 5 ระดับ
• ใช�งานง�ายด�วยระบบลูกบิด
• ตั้งเวลาทำอาหารได�สูงสุด 35 นาที

NN-GM34JMTPE 
ขนาด 23 ลิตร

80Points

ขนาดเคร�่อง 287 x 485 x 400 มม. (ส x ก x ล)

NEW!
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เตาอบไมโครเวฟเตาอบไมโครเวฟ

ระบบย�าง

ระบบไมโครเวฟ

ระบบไมโครเวฟ

12 เมนูอัตโนมัติ
ปรุงอาหารอัตโนมัติ 8 เมนู • ผัก  • ข�าวอบ  • โจ�ก/ข�าวต�ม  • บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป  • ไก�ย�าง (ทั้งตัว)  • ไก�ย�าง (ชิ�น)  • เนื้อ/แกะ  • ตุ�นอาหาร

• อุ�นอาหารทั่วไป  • อุ�นขนมป�ง  • อุ�นซุปอ��นอาหารอัตโนมัติ 3 เมนู

ละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ 1 เมนู

• 3 ระบบ การปรุงอาหาร: ระบบย�าง, ระบบไมโครเวฟ, ระบบผสม
• ปรับระดับความร�อนได� 5 ระดับ
• 12 เมนูอัตโนมัติ 
• ทำอาหารด�วน 30 ว�นาที เพ�ยงกดปุ�ม Quick 30
• ระบบล็อคนิรภัยสำหรับเด็ก
• ระบบ Turbo Defrost ละลายน้ำแข็งได�รวดเร็วยิ�งข�้น

NN-GT35HMTPE
ขนาด 23 ลิตร

100Points

ขนาดเคร�่อง 292 x 486 x 405 มม. (ส x ก x ล)

Grill Microwave

Microwave

• ปรับระดับความร�อนได� 5 ระดับ
• 10 เมนูอัตโนมัติที่หลากหลาย
• ทำอาหารด�วน 30 ว�นาที เพ�ยงกดปุ�ม Quick 30
• ระบบ Turbo Defrost ละลายน้ำแข็งได�รวดเร็วยิ�งข�้น

NN-ST34HMTPE
ขนาด 25 ลิตร

90Points

ขนาดเคร�่อง 287 x 485 x 400 มม. (ส x ก x ล)

ปรุงอาหารอัตโนมัติ 8 เมนู   • ผัก  • ข�าวอบ  • โจ�ก/ข�าวต�ม  • บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป  • ปลานึ่ง  • ไก�  • ตุ�นอาหาระ  • มันฝรั่ง

10 เมนูอัตโนมัติ

อ��นอาหารอัตโนมัติ 1 เมนู

ละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ 1 เมนู

Microwave

• ปรับระดับความร�อนได� 5 ระดับ
• ใช�งานสะดวกด�วยระบบสัมผัส
• ตั้งเวลาทำอาหารได�สูงสุด 99 นาที 50 ว�นาที และโปรแกรมเร�งด�วน 30 ว�นาที
• 8 เมนูโปรแกรมอัตโนมัติ
• ควบคุมการทำงานด�วยระบบสัมผัส

NN-ST65JBTPE 
ขนาด 32 ลิตร

120Points

ขนาดเคร�่อง 310 x 525 x 388 มม. (ส x ก x ล)

NEW!

ปรุงอาหารอัตโนมัติ 8 เมนู • เคร�่องดื่ม  • ผัก  • ซุป  • บะหมี่สำเร็จรูป  • ปลา  • ไก�  • ข�าว  • เนย ช็อกโกแลต

Microwave

• ปรับระดับความร�อนได� 5 ระดับ
• ใช�งานสะดวกด�วยระบบสัมผัส
• ระบบตั้งเวลาทำอาหารล�วงหน�า 30 นาที และโปรแกรมเร�งด�วน 30 ว�นาที
• 9 เมนูโปรแกรมอัตโนมัติ
• ควบคุมการทำงานด�วยระบบสัมผัส

NN-ST25JWTPE
ขนาด 20 ลิตร

60Points

ขนาดเคร�่อง 258 x 443 x 330 มม. (ส x ก x ล)

9 เมนูอัตโนมัติ
ปรุงอาหารอัตโนมัติ 3 เมนู       • ผัก  • ปลา  • มันฝรั่ง

อ��นอาหารอัตโนมัติ 3 เมนู         • อุ�นอาหารทั่วไป  • อุ�นเคร�่องดื่ม 1 แก�ว  • อุ�นเคร�่องดื่ม 2 แก�ว

ละลายอาหารอัตโนมัติ 3 เมนู   • อาหารชิ�นเล็ก  • อาหารชิ�นใหญ�  • ขนมป�ง/เค�ก

NEW!

Microwave

• ปรับระดับความร�อนได� 5 ระดับ
• ใช�งานง�ายด�วยระบบลูกบิด
• ระบบละลายอาหารแช�แข็ง
• ตั้งเวลาทำอาหารได�สูงสุด 35 นาที

NN-SM33HMTPE
ขนาด 25 ลิตร
ขนาดเคร�่อง 287 x 485 x 400 มม. (ส x ก x ล)

70Points

NEW!

Microwave

• ปรับระดับความร�อนได� 5 ระดับ
• ใช�งานง�ายด�วยระบบลูกบิด
• ระบบละลายอาหารแช�แข็ง
• ตั้งเวลาทำอาหารได�สูงสุด 35 นาที

NN-SM23JMTPE
ขนาด 20 ลิตร
ขนาดเคร�่อง 258 x 443 x 330 มม. (ส x ก x ล)

60Points

NEW!

8 เมนูอัตโนมัติ

800 วัตต�
ไมโครเวฟ กำลังไฟ

1,000 วัตต�
ระบบย�าง กำลังไฟ

800 วัตต�
ไมโครเวฟ กำลังไฟ

1,000 วัตต�
ระบบย�าง กำลังไฟ

1,000 วัตต�
กำลังไฟ

1,000 วัตต�
กำลังไฟ

800 วัตต�
กำลังไฟ

800 วัตต�
กำลังไฟ

800 วัตต�
กำลังไฟ



เคล็ดลับเมนู
ข�าวอบไก�และเห็ดหอม

หม�อหุงข�าวไฟฟ�า
INDUCTION HEATING

08 09

SR-HB184KSN
ขนาด 1.8 ลิตร

• IH 5 ชั้น ความร�อนล�อมรอบตัวหม�อจากทุกทิศทาง
• หม�อชั้นในเคลือบ 7 ชั้น ตามแบบ Kamado
• ง�ายต�อการใช�งาน

เอกลักษณ�ของพานาโซนิค

1.
2.
3.
4.
5.

ฝาป�ด
ด�านข�างส�วนบน
ด�านข�างส�วนกลาง
ด�านข�างส�วนล�าง
ก�นหม�อ

หุงด�วยความร�อนจากก�นหม�อ

เม็ดข�าวปร�แตก

ระบบพลังไฟฟ�า

หม�อ : อลูมิเนียม

ฮีทเตอร� :
ประมาณ 800 วัตต�

เม็ดข�าวที่ได�มีความไม�แน�นอน
ดังตัวอย�างจะเห็นว�า เม็ดข�าว
แตกออกที่ก�นหม�อ เนื่องจาก

ได�รับความร�อนสูงเกินไป

ระบบ IH (ขดลวดเหนี่ยวนำ)

หม�อในเปร�ยบเสมือน
วัสดุนำความร�อนในตัว

เป�ดใช�งาน
สร�างความร�อน
จากสนามแม�เหล็ก

ความร�อน
ในหม�อเพ��มข�้น เม็ดข�าวผิวเร�ยบสวย

หม�อ : SUS
(วัสดุเหนี่ยวนำ
แม�เหล็กสำหรับ IH)

ขดลวด IH :
ประมาณ 1,400 วัตต�

ชั้นในสุดเคลือบผงเพชร

การเปร�ยบเทียบฟองอากาศ

หม�อชั้นในเคลือบ 7 ชั้นตามแบบหม�อ Kamado
 1.ชั้นในสุดเคลือบฟลูออร�นและผงเพชร
 2.เซรามิกเคลือบฟลูออร�น
  ช�วยส�งผ�านความร�อนได�สูงด�วยฟองอากาศ
   ขนาดเล็กที่เกิดจากผงเพชร
 3.ไพรเมอร�
  ตัวเคลือบ เรซินฟลูโอโรคาร�บอน
 4.อลูมิเนียม
   ช�วยเป�นสื่อกระแสในการนำความร�อน
 5.สแตนเลส สตีล
  ช�วยในการเหนี่ยวนำความร�อนที่มีประสิทธิภาพ
 6.เซรามิก
  เป�นฉนวนในการนำความร�อนสูง
 7.เคลือบผิวทองด�านนอก
  ช�วยในการกักเก็บความร�อน

ตัวตรวจสัมผัสจะคอยตรวจจับของเหลวจากการหุงข�าว
ซึ่งทำให�ระบบ IH สามารถหุงข�าวด�วยความร�อนสูงสุด
ก�อนที่จะถึงจ�ดเดือด

ทำความร�อนที่ความร�อนสูงสุด

เคลือบผงเพชรช�วยเพ��ม
ฟองอากาศ 2.5 เท�า

ฟองอากาศ
เพ��มข�้น

2.5 เท�า!

อร�อย
ยิ�งข�้น

ประมาณ 16,000 ฟอง

เคลือบ
ผงเพชร

ประมาณ 6,000 ฟอง ฟองอากาศขนาดใหญ�กระจ�กตัวในที่เดียว

เคลือบ
ธรรมดา

การถ�ายเทความร�อนที่เกิดข�้นจากฟอง
อากาศขนาดเล็กจำนวนมากสามารถ
แทรกซึมระหว��างเม็ดข�าว และส��งผ��าน
ความร�อนได��ทั่วถึง ข�าวจ�งสุกทั่วทุกเม็ด

กะทัดรัดแต�ทรงพลัง
ง�ายต�อการใช�งาน

แผงควบคุมอยู�ด�านบน เพ�่อใช�งานได�ง�าย

เหมาะกับ
ห�องครัวทุกบ�าน!

ฝาด�านในถอดง�าย
แค�ใช�ปลายนิ�ว

1) กดปุ�มเพ�่อปลดล็อค

สามารถแช�ในน้ำได�

ถอดง�าย
แค�กดปุ�มเดียว

2) ถอดออก

สามารถล�างได�
ทุกครั้งหลังใช�งาน

ตัวตรวจสัมผัส

ไร�รอยต�อ

เช็ดล�างง�าย
ไม�มีร�อง

ขอบของหม�อเป�นสแตนเลส
ง�ายในการทำความสะอาด

เปร�ยบเทียบกระบวนการนำความร�อน

IH 5 ชั้น
ความร�อนล�อมรอบตัวหม�อจากทุกทิศทางด�วยตัวนำความร�อน 5 ช้ันรอบตัวหม�อ ให�ความร�อนสม่ำเสมอได�ท่ัวถึงท้ังหม�อ

หม�อหุงข�าวระบบเหนี่ยวนำแม�เหล็กไฟฟ�า
Induction Heating Rice Cooker
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เคล็ดลับเมนู
ข�าวมัลติเกรน

หม�อหุงข�าวไฟฟ�า
Micro Computer C Series

หม�อชั้นในหนา 6 ชั้น 

16 เมนูอัตโนมัติ

ใช�งานและทำความสะอาดง�าย

 1. ทำความสะอาดง�าย เคลือบสารกันตัดแบบพ�เศษ ล�างออกง�าย

2. ส ีสีดำด�าน

3. ทนทาน ชุบผิวด�วยอะลูมิเนียม ทนต�อการสึกหรอ

4. สุกทั่วถึง ส�งผ�านความร�อนด�วยอะลูมิเนียมอัลลอย

5. ทนทาน อะลูมิเนียมชุบผิว  ทนการสึกหรอ

6. ร�อนนานข�้น ผิวเคลือบสีดำด�าน 6 ชั้น  ช�วยเก็บความร�อน

หม�อในหนาทนทานช�วยกักเก็บความร�อนและส�งผ�านความร�อนได�ดียิ�งข�้นทำให�ข�าวสุกอย�างทั่วถึง  นุ�มน�ารับประทาน

เลือกความนุ�มของข�าว  Regular, soft, hard
เมนูเพ�่อสุขภาพทั้ง  คว�นิว  ข�าวกล�อง  และธัญพ�ช
เมนูอัตโนมัต ิ เช�น  ข�าวหอมมะลิ  ข�าวเหนียว  ข�าวต�ม  ข�าวอบหม�อดิน  ซุป  ตุ�น  เค�ก  ขนมป�ง  นึ่ง  หุงด�วน

หน�าจอ  White LED  อยู�ด�านบนช�วยให�มองเห็น
ได�อย�างชัดเจน

ฝาหม�อด�านในถอดออกได� และช�องระบายไอน้ำ
ขนาดใหญ�ช�วยให�ทำความสะอาดได�ง�าย

SR-CX188SSN
ขนาด 1.8 ลิตร

SR-CX108SSN
ขนาด 1.0 ลิตร

• หม�อชั้นในเคลือบ 6 ชั้น หนา 4 มม. และเคลือบสารกันติดด�วย Mica
• 16 เมนูอัตโนมัติ ใหม�!! โปรแกรมหุง คว�นิว และเลือกความนิ�มของข�าว: Regular, soft, hard
• ฝาชั้นในถอดได� และช�องระบายไอน้ำสแตนเลสขนาดใหญ� ช�วยให�ข�าวไม�บูด
• อ��นได�ยาวนาน 12 ชั่วโมง
• หน�าจอ LED สีขาว เห็นได�ชัดเจน
• ฝาหม�อเคลือบสแตนเลส
• อ�ปกรณ�เสร�ม: ถ�วยตวง, ทัพพ�, ทัพพ�ตักข�าวต�ม, ที่วางทัพพ�, ตะกร�านึ่ง

SR-CP188NSN
ขนาด 1.8 ลิตร

SR-CP108NSN
ขนาด 1.0 ลิตร

• หม�อชั้นในเคลือบ 6 ชั้น หนา 4 มม. และเคลือบสารกันติดด�วย Mica
• 16 เมนูอัตโนมัติ ใหม�!! โปรแกรมหุง คว�นิว และเลือกความนิ�มของข�าว: Regular, soft, hard
• ฝาชั้นในถอดได� และช�องระบายไอน้ำสแตนเลส ช�วยให�ข�าวไม�บูด
• อ��นได�ยาวนาน 12 ชั่วโมง
• หน�าจอ LED สีขาว เห็นได�ชัดเจน
• อ�ปกรณ�เสร�ม: ถ�วยตวง, ทัพพ�, ทัพพ�ตักข�าวต�ม, ที่วางทัพพ�, ตะกร�านึ่ง

SR-CN188WSN
ขนาด 1.8 ลิตร

SR-CN108WSN
ขนาด 1.0 ลิตร

• หม�อชั้นในเคลือบ 6 ชั้น หนา 2.2 มม. และเคลือบสารกันติดด�วย Mica
• 16 เมนูอัตโนมัติ ใหม�!! โปรแกรมหุง คว�นิว และเลือกความนิ�มของข�าว: Regular, soft, hard
• ฝาชั้นในถอดได� และช�องระบายไอน้ำสแตนเลส ช�วยให�ข�าวไม�บูด
• อ��นได�ยาวนาน 12 ชั่วโมง
• หน�าจอ LED สีขาว เห็นได�ชัดเจน
• อ�ปกรณ�เสร�ม: ถ�วยตวง, ทัพพ�, ทัพพ�ตักข�าวต�ม, ที่วางทัพพ�, ตะกร�านึ่ง

เมนูข�าวขาว 3 เมนู  • Regular  • soft  • hard

เมนูเพ�อ่สุขภาพ  3 เมนู  • คว�นัว  • ข�าวกล�อง  • ธัญพ�ช

เมนูอัตโนมัติ  10 เมนู  • ข�าวหอมมะลิ  • ข�าวเหนียว  • ข�าวต�ม  • ข�าวอบหม�อดิน  • ซุป  • ตุ�น  • เค�ก  • ขนมป�ง  • นึ่ง  • หุงด�วน

16 เมนูอัตโนมัติ

เมนูข�าวขาว 3 เมนู  • Regular  • soft  • hard

เมนูเพ�อ่สุขภาพ  3 เมนู  • คว�นัว  • ข�าวกล�อง  • ธัญพ�ช

เมนูอัตโนมัติ  10 เมนู  • ข�าวหอมมะลิ  • ข�าวเหนียว  • ข�าวต�ม  • ข�าวอบหม�อดิน  • ซุป  • ตุ�น  • เค�ก  • ขนมป�ง  • นึ่ง  • หุงด�วน

16 เมนูอัตโนมัติ

เมนูข�าวขาว 3 เมนู  • Regular  • soft  • hard

เมนูเพ�อ่สุขภาพ  3 เมนู  • คว�นัว  • ข�าวกล�อง  • ธัญพ�ช

เมนูอัตโนมัติ  10 เมนู  • ข�าวหอมมะลิ  • ข�าวเหนียว  • ข�าวต�ม  • ข�าวอบหม�อดิน  • ซุป  • ตุ�น  • เค�ก  • ขนมป�ง  • นึ่ง  • หุงด�วน

16 เมนูอัตโนมัติ

หม�อหุงข�าวไฟฟ�า
Micro Computer

สีขาว

สีขาว

สีขาว

NEW!

NEW!

NEW!

CX & CP: หนา 4 มม. CN: หนา  2.2 มม.

อ�ปกรณ�เสร�ม

อ�ปกรณ�เสร�ม

อ�ปกรณ�เสร�ม
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หม�อหุงข�าว 
Smart Cook
หม�อหุงข�าว 
Smart Cook

หม�อหุงข�าว Smart Cook
แผ�นทำความร�อนผิวเร�ยบ
ขนาดใหญ�

สีเง�นลายจ�ด สีขาวมะลิ สีสแตนเลส สีทองดอกไม�

SR-JN105WSN
SR-JN105SSN
ขนาด 1.0 ลิตร

SR-JN185WSN
SR-JN185SSN
ขนาด 1.8 ลิตร

SR-JQ105SBSN
SR-JQ105NSN
ขนาด 1.0 ลิตร

SR-JQ185SBSN
SR-JQ185NSN
ขนาด 1.8 ลิตร

NEW!

• โปรแกรมหุงด�วนอัตโนมัติ สามารถ
  หุงข�าวสุกภายใน 18 นาที สำหรับ 3 ถ�วย*
• ฝาหม�อชั้นในถอดล�างทำความสะอาดได�
หมายเหตุ *ระยะเวลาการหุงโดยประมาณ ภายใต�เง�่อนไขการทดสอบ โดยพานาโซนิค

ช�วยให�ข�าวน�มุ สุกท่ัวทุกเม็ด พร�อม
ตัวทำความร�อนด�านข�าง ช�วยอ��นข�าว
ให�ร�อนสม่ำเสมอนาน 5 ช่ัวโมง พร�อม
ช�วยทำให�ข�าวสุกเร็วข�น้

ระบบเทอร�มอลฟ�วส�
ตัดไฟอัตโนมัติเม่ืออ�ณหภูมิสูงข�น้ผิดปกติ
พร�อมระบบไมโครสว�ตช� หากวางหม�อช้ันใน
ไม�สนิทสว�ตช�จะไม�ทำงาน

สมาร�ทค�ุก นอนสติ�ก
หม�อช้ันในเคลือบแบล็คโพลีฟลอน
ทำให�ข�าวไม�ติดหม�อ

ตะแกรงนึ่ง
ด�วยตะแกรงท่ีผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง
ปลอดภัย ทนความร�อนได�สูงถึง 230 ํC

เมจ�กโดม
ช�องระบายไอน้ำอัจฉร�ยะ ป�องกันการเดือด
ล�นและคืนคุณค�าว�ตามินในข�าวขณะหุง 
สามารถถอดล�างได�

หม�อหุงข�าวไฟฟ�า
ฝาสแตนเลส

หม�อหุงข�าวไฟฟ�า
ฝาแก�ว

หม�อหุงข�าวขนาดใหญ�
เคลือบ

โพลีฟลอน
ทำให�ข�าว
ไม�ติดหม�อ

• พ�เศษ! ถาดรองก�นหม�อช้ันใน ทำด�วย
 อลูมิเนียม ออกแบบมาเพ�อ่ป�องกันข�าว
  ไหม�ติดก�นหม�อ ง�ายต�อการทำ
 ความสะอาด และลดการสูญเสียข�าว 
• หุงได� 29 จาน

• แผ�นป�ดก�นหม�อออกแบบให�มีช�อง
  ระบายความร�อนสามารถระบาย
  ความร�อนได�อย�างรวดเร็ว จ�งไม�มี
  ความร�อนสะสม ซ่ึงอาจส�งผลเสีย
  ต�อระบบภายใน
• หุงได� 70 จาน

• หม�อช้ันในเคลือบโพลีฟลอน 
 ช�วยให�ข�าวไม�ติดหม�อ
• แผ�นป�ดก�นหม�อออกแบบให�มีช�องระบาย
 ความร�อน สามารถระบายความร�อน
 ได�อย�างรวดเร็ว จ�งไม�มีความร�อนสะสม 
 ซ่ึงอาจส�งผลเสียต�อระบบภายใน
• หุงได� 70 จาน

• ปลอดภัยยิ�งข�น้ด�วยระบบเทอร�มอลฟ�วส� 
 ตัดไฟอัตโนมัติทันที  เม่ืออ�ณหภูมิ 
 ข�น้สูงผิดปกติ
• หุงได� 38 จาน

• หม�อหุงข�าวแบบธรรมดาใช�งานง�าย พร�อมฝาหม�อสแตนเลสตกไม�แตก
• ปลอดภัยด�วยเทอร�โมสตัท

หม�อหุงข�าวขนาดใหญ�ทุกรุ�นมีแผ�นความร�อนผิวเร�ยบขนาดใหญ� 
ให�ประสิทธิภาพสูงในการส�งผ�านความร�อน ข�าวจ�งสุกทั่วถึง

SR-Y18GFSN
ขนาด 1.8 ลิตร

SR-Y10GFSN
ขนาด 1.0 ลิตร

SR-Y18GNSN
ขนาด 1.8 ลิตร

SR-Y10GNSN
ขนาด 1.0 ลิตร

SR-Y18GLSN
ขนาด 1.8 ลิตร

SR-3NBLSN
ขนาด 0.27 ลิตร

SR-Y10GLSN
ขนาด 1.0 ลิตร

SR-932WSN
ขนาด 3.2 ลิตร

SR-942WSN
ขนาด 4.2 ลิตร

SR-972WSN
ขนาด 7.2 ลิตร

SR-972FWSN
ขนาด 7.2 ลิตร

สีลายดอกทานตะวัน สีทอง สีเง�น

สีเง�น

• ฝาแก�วใส มองเห็นอาหารด�านใน 
• หม�อชั้นในเคลือบสารกันติด ช�วยให�ข�าวไม�ติดก�นหม�อ
• ควบคุมการทำงานด�วยระบบไมโครสว�ตช� ให�ความปลอดภัย กรณีไม�วางหม�อในลงใน
  หม�อหุงข�าวหร�อวางไม�สนิท สว�ตช�จะไม�ทำงาน
• ปลอดภัยยิ�งข�้นด�วยระบบเทอร�มอลฟ�วส� ตัดไฟอัตโนมัติทันที  เมื่ออ�ณหภูมิข�้นสูงผิดปกติ



ชง
ชา
เข�ย

วได�รสชาติดี
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• ระบบการชงกาแฟแบบดร�ป ช�วยให�กาแฟมีรสชาติอร�อยยิ�งข�้น
• เพ��มรสชาติและทำความสะอาดง�ายด�วยสารเคลือบคาร�บอนชาร�โคล
• เลือกรักษาอ�ณหภูมิของน้ำได� 4 ระดับ 98/ 90/ 80/ 70 องศา
• ประหยัดไฟ ด�วยระบบตั้งเวลาต�มน้ำล�วงหน�าถึง 7ระดับ 4/5/6/7/8/9/10 ช่ัวโมง
• กดน้ำได�โดยระบบป��มอัตโนมัติ
• ปุ�ม Long Boil ช�วยลดระดับคลอลีนในน้ำ
• ปลอดภัยด�วยระบบตัดไฟอัตโนมัติทันทีเมื่อน้ำแห�ง
• ฐานหมุนได� 360 องศา

สีเบจเขัม (C) สีเทา (H)

สีเข�ยว (G) สีขาว (W)

70

80

90 อัตราการแผ�รังสี
ความร�อน

อัตราการแผ�รังสีความร�อน

%

ไม�มีบินโชทัน
มีบินโชทัน

NC-BG4000-C
ขนาด 4.0 ลิตร

NC-BG3000-C
ขนาด 3.0 ลิตร

ชง
ชา
เข�ย

วได�รสชาติดี

• ระบบการชงกาแฟแบบดร�ป ช�วยให�กาแฟมีรสชาติอร�อยยิ�งข�้น
• เพ��มรสชาติและทำความสะอาดง�ายด�วยสารเคลือบคาร�บอนชาร�โคล
• เข�าในง�ายด�วยการแสดงผลบนจอ LCD
• เลือกรักษาอ�ณหภูมิของน้ำได� 4 ระดับ 98/ 90/ 80/ 70 องศา
• ประหยัดไฟ ด�วยระบบตั้งเวลาต�มน้ำล�วงหน�า 6 ชั่วโมง
• ปลอดภัยด�วยระบบตัดไฟอัตโนมัติทันทีเมื่อน้ำแห�ง
• ระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ ช�วยให�กระติกทำงานได�เต็มประสิทธิภาพ
• ฐานหมุนได� 360 องศา

NC-EG3000-C
ขนาด 3.0 ลิตร

NC-EG4000-C
ขนาด 4.0 ลิตร

NC-EG2200-C
ขนาด 2.2 ลิตร

NC-HU301P-SW
ขนาด 3.0 ลิตร

• ฉนวนความร�อน VIP รักษาอ�ณหภูมิได�นานข�้น ช�วยประหยัดไฟ
• ใช�งานได�แม�ไม�เสียบปลั๊ก นาน 8-10 ชม. ด�วยตัวเก็บประจ�ไฟฟ�า
• หน�าจอ LCD แสดงสถานะการทำงานของเคร�่อง
• ปุ�ม Long Boil ช�วยลดกลิ�นคลอร�นของน้ำ ด�วยระบบน้ำเดือด 100oC
 นานต�อเนื่อง และปุ�ม Reboil เร�งเดือดอัตโนมัติ 100oC ภายใน 2 นาที
• ตั้งเวลาต�มน้ำล�วงหน�าได� 4, 6, 8,10 ช่ัวโมง
• ปรับอ�ณหภูมิน้ำได� 4 ระดับ
• ฐานกระติกหมุนได�รอบ 360 องศา
• ตัวกรองตะกรัน ช�วยกรองน้ำให�สะอาด
• ระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่อน้ำแห�งหร�ออ�ณหภูมิสูงผิดปกติ

NC-DG3000-T
ขนาด 3.0 ลิตร

• ฉนวนความร�อน VIP รักษาอ�ณหภูมิได�นานข�้น ช�วยประหยัดไฟ
• ระบบการชงกาแฟแบบดร�ป ช�วยให�กาแฟมีรสชาติอร�อยยิ�งข�้น
• เพ��มรสชาติและทำความสะอาดง�ายด�วยสารเคลือบคาร�บอนชาร�โคล
• เลือกรักษาอ�ณหภูมิของน้ำได� 4 ระดับ 98/ 90/ 80/ 70 องศา
• ประหยัดไฟ ด�วยระบบตั้งเวลาต�มน้ำล�วงหน�าถึง 7 ระดับ  
 4/5/6/7/8/9/10 ช่ัวโมง
• กดน้ำได� 2 ว�ธี ทั้งเสียบปลั๊ก และไม�เสียบ
• ปลอดภัยด�วยระบบตัดไฟอัตโนมัติทันทีเมื่อน้ำแห�ง
• ฐานหมุนได� 360 องศา

Binchotan
การเคลือบบินโชทันทำให�สามารถ
แผ�รังสีความร�อนได�มากข�้น 10% 
Far Infrared Ray คือคล่ืนอินฟราเรดระยะไกล 
ซ่ึงเป�นคล่ืนท่ีก�อให�เกิดความร�อน จ�งกล�าวได�ว�า
การเคลือบสารบินโชทัน จะช�วยให�การแผ�รังสี
อินฟราเรด หร�อแผ�ความร�อนได�ดีข�น้น่ันเอง

คุณสมบัติของบินโชทัน
ในกระติกน้ำร�อนพานาโซนิค
• ผลิตจากถ�านหินบินโชทัน
• ช�วยในการแผ�รังสีความร�อน
• ช�วยคงคุณค�าสารสกัดจากชาได�มากกว�า
• ช�วยเพ��มรสชาติของชาได�ดียิ�งข�้น

กระติกน้ำร�อน สมาร�ทฮอต ไมคอม
เคลือบผงถ�านบินโชทัน (Binchotan)
ผงถ�านที่เคลือบอยู�ในกระติกน้ำร�อนจะช�วยให�การแผ�รังสีความร�อนจากแผ�นทำความร�อนไปสู�น้ำ
ได�ดียิ�งข�้น คุณสมบัติในการดูดซับกลิ�นของถ�านจะดูดกลิ�นคลอร�นในน้ำไว�ได� ทำให�กลิ�นหอมๆ ของชา
ไม�เสียไปจากการชง รวมถึงคุณค�าสารสกัดจากชา สีของชา ยังสามารถรักษาให�คงเดิมได�มากกว�า 
เพ��มอรรถรสของการจ�บชาถ�วยเดิมๆ ที่ยังคงรสชาติของชาให�อร�อยยิ�งข�้น

เมื่อเคร�่องทำงาน เมื่อเคร�่องไม�ทำงาน

กระติกน้ำร�อนไฟฟ�า
สมาร�ทฮอต ไมคอม

ชง
ชา
เข�ย

วได�รสชาติดี VIP
คือฉนวนกันความร�อนชนิดพ�เศษ

เก็บความร�อนได�ดีเยี่ยม
ช�วยประหยัดพลังงาน

สมาร�ทฮอต ไมคอม

สมาร�ทฮอต ไมคอม

กระติกน้ำร�อนไฟฟ�า

ชง
ชา
เข�ย

วได�รสชาติดี

สีขาว (W) สีเบจ (C) สีชมพ� (P)

ชง
ชา
เข�ย

วได�รสชาติดี
• กระติกชั้นในเคลือบบินโชทัน ช�วยเพ��มรสชาติของชาให�อร�อย
• ปุ�ม Long Boil ช�วยลดกลิ�นคลอร�นของน้ำ ด�วยระบบน้ำเดือด 100oC
 นานต�อเนื่อง และปุ�ม Reboil เร�งเดือดอัตโนมัติ 100oC ภายใน 2 นาที
• เลือกรักษาอ�ณหภูมิของน้ำ 60oC และ 98oC
• ระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่อน้ำแห�ง หร�ออ�ณหภูมิสูงผิดปกติ
• ฐานกระติกหมุนได�รอบ 360 องศา

NC-PH30-G
NC-PH30-W
ขนาด 3.0 ลิตร

NC-PH22-G
NC-PH22-W
ขนาด 2.2 ลิตร

สีเทา (H) สีชมพ� (P)

ชง
ชา
เข�ย

วได�รสชาติดี

• กระติกชั้นในเคลือบบินโชทัน ช�วยเพ��มรสชาติของชาให�อร�อย
• ระบบลิ�นวาล�วกันรั่ว 2 ชั้น เมื่อกระติกล�ม
• ระบบเทอร�มอลฟ�วส� 2 ระดับ ตัดไฟอัตโนมัติ 
 เมื่ออ�ณหภูมิสูงข�้นผิดปกติ
• สายไฟถอดเก็บง�าย ใช�งานสะดวก พร�อมสายดินในตัว

NC-TXF30-H
NC-TXF30-P
ขนาด 3.0 ลิตร

NC-TXF22-H
NC-TXF22-P
ขนาด 2.2 ลิตร
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เคร�อ่งสกัดน้ำผลไม�แยกกากเคร�อ่งสกัดน้ำผลไม�แยกกาก

• หัวสกัดน้ำสแตนเลสแยกกากออกจากที่คั้นโดยอัตโนมัติ 
  สกัดผักและผลไม�ได�อย�างมีประสิทธิภาพ
• ความเร็วมอเตอร� 13,000 รอบ/นาที กำลังสูงสุด 800 วัตต�
• ฐานเคร�่องถอดล�างทำความสะอาดง�ายทุกชิ�นส�วน
• ปลอดภัยด�วยระบบป�องกันมอเตอร�ไหม� และระบบล็อคฝาครอบ
• ตัวเคร�่องเป�นสแตนเลส สำหรับรุ�น MJ-DJ01SSN

MJ-DJ01SSN
ขนาด 1.5 ลิตร

MJ-SJ01WSN
ขนาด 1.5 ลิตร

กำลังมอเตอร�
800 วัตต�

• เคร�่องสกัดและป��นน้ำผักผลไม�ในเคร�่องเดียว 
 แก�วป��นความจ� 0.5 ลิตร
• เพ��มประสิทธิภาพในการแยกกาก และทำความสะอาดง�าย 
• ใบมีดสแตนเลส
•  ระบบล็อคนิรภัย เพ��มความปลอดภัยในการใช�งาน
• ระบบ Build in Circuit Breaker ตัดการทำงาน
 อัตโนมัติทันที ป�องกันมอเตอร�ไหม�
• ตัวหยุดป�องกันน้ำหยด

MJ-H300KSN กำลังมอเตอร�
400 วัตต�

ช�องใส�ผักและผลไม�
ขนาดใหญ�ถึง 75 มม.

เคร�่องสกัดและป��นน้ำผลไม�อเนกประสงค�

3 ระบบความปลอดภัย
 1. ระบบล็อคนิรภัย เคร�อ่งไม�ทำงาน
     หากวางโถป��นไม�เข�าท่ี
 2. ระบบตัดการทำงานอัตโนมัติทันที 
       ป�องกันมอเตอร�ไหม�
 3. ระบบฝาครอบสนิทปลอดภัย 
       เคร�อ่งจะไม�ทำงานหากฝาป�ดไม�สนิทโถสแตนเลส

เคร�่องป��นอเนกประสงค�
เคล็ดลับเมนู
ห�อหมกพ�ดดิ�งหน�าชีส

• โถพลาสติก พร�อมตัวกรองกาก
• โถสแตนเลสขนาดเล็ก กลาง ใหญ�

• โถพลาสติก
• โถสแตนเลสขนาดเล็ก และขนาดกลาง

• โถพลาสติก พร�อมตัวกรองกาก
• โถสแตนเลสขนาดเล็ก

MX-AC400WSN
ขนาด 1.5 ลิตร

MX-AC250WSN
ขนาด 0.65 ลิตร

MX-AC300WSN
ขนาด 1.0 ลิตร

กำลังมอเตอร�
1,000 วัตต�

กำลังมอเตอร�
1,000 วัตต�

กำลังมอเตอร�
1,000 วัตต�

4 โถ 3 โถ 2 โถ

โถพลาสติก
เน้ือหนาทำจาก Polycarbonate ตกไม�แตก 

ใบมีดสแตนเลส
คุณภาพสูง ไม�เป�นสนิม คม และทนทาน

ความเร็ว 3 ระดับ
17,000, 18,000 และ 19,000 รอบ/นาที 
พร�อมป�ุมทำงานแบบชั่วขณะ

โถสแตนเลส
ทำความสะอาดง�ายไม�เป�นสนิม กลิ�นไม�ติด

อ�ปกรณ�เสร�ม
ไม�พาย

เคล็ดลับเมนู
Very Apple
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เคร�อ่งป��นน้ำผลไม� เคร�อ่งป��นอเนกประสงค�

มี 2 โถป��น
สำหรับสลับใช�คาวและหวาน

• โถป��นแก�ว เนื้อหนาดีไซน�สวย
• ปรับความเร็วได� 2 ระดับ พร�อมปุ�มป��นชั่วขณะ
• ใบมีดสแตนเลส 4 แฉก โค�ง ไม�เป�นสนิม คม และทนทาน
• ยางยึดขาใต�เคร�่อง ทำให�เกิดความมั่นคงขณะใช�งาน ไม�เลื่อนไหล
• 2 ระบบความปลอดภัย
     1.ระบบล็อคนิรภัย เคร�่องจะไม�ทำงานหากโถป��นวางไม�เข�าที่
     2.ระบบป�องกันมอเตอร�ไหม� เคร�่องหยุดทำงาน
        เมื่อมีปร�มาณอาหารมากเกินไปทำให�เคร�่องทำงานเกินกำลัง
• อ�ปกรณ�เสร�ม ได�แก� โถป��นแห�ง และไม�พายกวน

กำลังมอเตอร�
450 วัตต�

MX-GX1561WSN
ขนาด 1.5 ลิตร

กำลังมอเตอร�
800 วัตต�

• พลังมอเตอร�สูงสุด 800 วัตต�
• โถป��นแก�วความจ� 2 ลิตร  ออกแบบ Soft Square Design
• ใบมีดสแตนเลส Ulimate Powerblade ออกแบบพ�เศษ พร�อมแฉกฟ�นเลื่อย
• ปรับความเร็วได� 2 ระดับ พร�อมระบบป��นจังหวะ  ทำให�ป��นได�ดียิ�งข�้น
• มีฟ�งก�ชันป��นน้ำแข็ง Ice Crush
• ปุ�มการทำงานเป�นไอคอนรูปภาพ  ใช�งานได�ง�ายมากข�้น
• อ�ปกรณ�เสร�ม: โถป��นบดสับผลิตจากแก�วใช�ได�ทั้งของเหลวและของแห�ง
  พร�อมด�วยไม�พายทีเชฟ

MX-KM5060SSN
ขนาด 2.0 ลิตร

กำลังมอเตอร�
450 วัตต�

• ใบมีดสแตนเลส 4 แฉก โค�ง ไม�เป�นสนิม คม และทนทาน
• 2 ระบบความปลอดภัย
  1.ระบบล็อคนิรภัย เคร�่องจะไม�ทำงานหากโถป��นไม�เข�าที่
  2.ระบบตัดการทำงานอัตโนมัติทันทีป�องกันมอเตอร�ไหม�
• คุ�มค�ากว�า ด�วยโถป��นน้ำ 2 โถ และโถป��นแห�ง 1 โถ
• อ�ปกรณ�เสร�ม ได�แก� โถป��นแห�ง และไม�พายกวน

MX-SM1031SSN
ขนาด 1.0 ลิตร

NEW!

V&M Circulation
โถป��นแบบ Soft Square Design
ทำให�การไหลเว�ยนส�วนผสมได�ดียิ�งข�้น

Ultimate Powerblade
ที่สุดของใบมีดฟ�นเลื่อย
เพ�่อการป��นที่ดีเยี่ยม

กำลังมอเตอร�
600 วัตต�

• เคร�่องป��นกำลังสูงสุด 600 วัตต� รอบป��น 11,000 รอบต�อนาที
• ใบมีดสแตนเลสออกแบบพ�เศษ 4 แฉกพร�อมฟ�นเลื่อย
  (Ultimate Powerblade) ป��นให�ละเอียดยิ�งข�้น
• โถป��นดีไซน�พ�เศษแบบ Soft Square Concept
  ทำให�การป��นมีประสิทธิภาพ
• อ�ปกรณ�เสร�ม ได�แก� โถบดสับแก�วขนาดเล็ก
  ใช�ได�ทั้งของเหลวและของแห�ง

MX-V300KSN
ขนาด 2.0 ลิตร

โถพลาสติก
พร�อมโถบดสับแก�ว (MX-V300KSN)

กำลังมอเตอร�
600 วัตต�

• เคร�่องป��นกำลังสูงสุด 600 วัตต� รอบป��น 11,000 รอบต�อนาที
• ใบมีดสแตนเลสออกแบบพ�เศษ 4 แฉกพร�อมฟ�นเลื่อย
  (Ultimate Powerblade) ป��นให�ละเอียดยิ�งข�้น
• โถป��นดีไซน�พ�เศษแบบ Soft Square Concept
  ทำให�การป��นมีประสิทธิภาพ
• ฟ�งก�ชั่น Ice Crush สำหรับการป��นน้ำแข็ง
• อ�ปกรณ�เสร�ม ได�แก� โถบดสับแก�วขนาดเล็ก
  ใช�ได�ทั้งของเหลวและของแห�ง

MX-V310KSN
ขนาด 2.0 ลิตร

โถแก�ว พร�อมโถบดสับแก�ว
(MX-V310KSN)
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เคร�่องป��นน้ำผลไม�

• ใบมีดสแตนเลส 4 แฉก เคลือบไทเทเนียม เพ��มรอยหยักแบบ Micro Cutter
  เพ��มประสิทธิภาพการป��นมากข�้น และป��นน้ำแข็งได�ละเอียดมากข�้น
• 2 ระบบความปลอดภัย
  1.ระบบล็อคนิรภัย เคร�่องจะไม�ทำงานหากโถป��นไม�เข�าที่
  2.ระบบตัดการทำงานอัตโนมัติทันทีป�องกันมอเตอร�ไหม�
• อ�ปกรณ�เสร�ม ได�แก� โถป��นแห�ง และไม�พายกวน

MX-900MWSN
ขนาด 1.2 ลิตร

กำลังมอเตอร�
500 วัตต�

สีเข�ยว (G)

กำลังมอเตอร�
480 วัตต�

กำลังมอเตอร�
480 วัตต�

• ใบมีดสแตนเลส 4 แฉก โค�ง ไม�เป�นสนิม คม และทนทาน
• 2 ระบบความปลอดภัย
  1.ระบบล็อคนิรภัย เคร�่องจะไม�ทำงานหากโถป��นไม�เข�าที่
  2.ระบบตัดการทำงานอัตโนมัติทันทีป�องกันมอเตอร�ไหม�
• อ�ปกรณ�เสร�ม ได�แก� โถป��นแห�ง และไม�พายกวน

MX-800SGSN
ขนาด 1.0 ลิตร

MX-800SHSN
ขนาด 1.0 ลิตร

สีเบจ (H)

สีเข�ยว (G) สีขาว (W)

กำลังมอเตอร�
450 วัตต�

กำลังมอเตอร�
450 วัตต�

• ใบมีดสแตนเลสโค�ง ไม�เป�นสนิม คม และทนทาน
• 2 ระบบความปลอดภัย
  1.ระบบล็อคนิรภัย เคร�่องจะไม�ทำงานหากโถป��นไม�เข�าที่
  2.ระบบตัดการทำงานอัตโนมัติทันทีป�องกันมอเตอร�ไหม�
• อ�ปกรณ�เสร�ม ได�แก� โถป��นแห�ง และไม�พายกวน

MX-GM1011GSN
ขนาด 1.0 ลิตร

MX-GM1011HSN
ขนาด 1.0 ลิตร

เคร�่องป��นน้ำผลไม�
Personal Blender
เคร�่องป��นน้ำผลไม�
Personal Blender เคล็ดลับเมนู

ลิ�นจ�่กับสับปะรดสมูทตี้
และเบอร�ร�่โยเกิร�ตป��น

• เคร�่องป��นน้ำผลไม� พร�อมแก�วป��นความจ� 0.5 ลิตร
 สะดวกเพ�ยงป�ดฝาแก�วป��น ก็พร�อมดื่มได�ทันที 
• สะดวกพกพา เหมาะสำหรับใช�ดื่มในทุกสถานที่ที่ต�องการ 
 เช�น ในรถ ที่ทำงาน สปอร�ตคลับ หร�อพกพาไปป�กนิก 
• ใช�เวลาป��นเพ�ยงแค� คร�่ง - 1 นาที ก็ ได�เคร�่องดื่มเมนู
 สไตล�ส�วนตัวของคุณ อย�างรวดเร็วทันใจ
• ผลิตจากพลาสติกปลอดสารก�อมะเร็ง (PBA Free) 
 ให�คุณมั่นใจได�ในความปลอดภัย
• 1 ชุดประกอบด�วยแก�วป��น 2 ใบ สีม�วง และสีเข�ยว

MX-GM0501WSN
ขนาด 0.5 ลิตร

กำลังมอเตอร�
450 วัตต�
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• เคร�่องเตร�ยมอาหารประกอบด�วย 
 ใบมีดหลักสำหรับสับและผสมอาหาร, ตะกร�าสลัดน้ำจากผัก 
 และปรับเปลี่ยนใบมีดได�ถึง 4 แบบ หลากหลายในการใช�งาน
• 2 ระบบความปลอดภัย
 1) ระบบล็อคนิรภัย เคร�่องจะไม�ทำงานหากโถป��นวางไม�เข�าที่
 2) ระบบป�องกันมอเตอร�ไหม� เคร�่องจะหยุดทำงานเมื่อมีปร�มาณ
 อาหารมากเกินไป ทำให�เคร�่องทำงานเกินกำลัง

MK-F300WSN
ขนาด 2.5 ลิตร

• กำลังมอเตอร�สูงสุด 800 วัตต�
• ใบมีดสแตนเลส 4 แฉก ป��นส�วนผสมได�ละเอียด
• 2 ระบบความปลอดภัย
 1) Child lock ระบบล็อคนิรภัยสำหรับเด็ก
 2) 2 Action switches ระบบการใช�งานโดยการ
 กด 2 ปุ�มสัมผัสด�วยว�ธีที่ถูกต�อง เคร�่องจ�งจะทำงาน 
 (ป�องกันไม�ให�เกิดอันตราย)

MX-S101WSN

• กำลังมอเตอร�สูงสุด 800 วัตต�
• ใบมีดสแตนเลส 4 แฉก
• 2 ระบบความปลอดภัย
 1) Child lock ระบบล็อคนิรภัยสำหรับเด็ก
 2) 2 Action switches ระบบการใช�งานโดยการ
 กด 2 ปุ�มสัมผัสด�วยว�ธีที่ถูกต�อง เคร�่องจ�งจะทำงาน 
 (ป�องกันไม�ให�เกิดอันตราย)
• พร�อมโถป��น, โถบดสับ และหัวตีคร�ม
 ปรับระดับความเร็วได� 2 ระดับ High / Low และปุ�มป��นเป�นจังหวะ

MX-S301KSN

เคร�่องเตร�ยมอาหารอเนกประสงค� เคร�่องป��นแบบมือถือ

กำลังมอเตอร�
800 วัตต�

กำลังมอเตอร�
1,000 วัตต�

• โถป��นมีความจ�สูงสุด 1 ลิตร
• มอเตอร�ขนาด 300 วัตต�
• โถป��นทำด�วยแก�ว ล�างง�าย ปราศจากกลิ�น
• ใบมีด 2 แบบ สำหรับใช�เพ�่อ บด
  ผสม สไลด� หั่นเป�นฝอย
• ใช�งานง�ายเพ�ยงกดปุ�ม on/off และ
  ปุ�ม pulse เพ�่อช�วยให�ผสมอาหารได�ดียิ�งข�้น

MK-K51PKSN
ขนาด 1.0 ลิตร

กำลังมอเตอร�
1,000 วัตต�

กำลังมอเตอร�
800 วัตต�

ใบมีดสำหรับสับ
และผสมอาหาร

ตะกร�าสลัดน้ำ
จากผัก

ใบมีดหั่น
เป�นเส�นฝอย

ใบมีดหั่น
เป�นเส�นหยาบ

ใบมีดหั่นสไลด�
แบบบาง

ใบมีดหั่นสไลด�
แบบหนา

ใบมีด 2 แบบสำหรับการเตร�ยมอาหาร

NEW!

บด/สับ/ผสม สไลด�บาง/หั่นเป�นเส�นฝอย



24 25

เคร�อ่งทำขนมป�งเคร�อ่งทำขนมป�ง
เคล็ดลับเมนู

ขนมป�ง
นมถั่วเหลืองงาดำ

• เมนูอัตโนมัติ 13 เมนู
• เซ็นเซอร�ควบคุมอ�ณหภูมิ 
  เพ�่อผลลัพธ�ที่ยอดเยี่ยม
• ตัวจ�ายยีสต� และใส�ธัญพ�ชลูกเกดอัตโนมัติ

SD-P104WSN

5 ขั้นตอน สะดวกและง�ายในการอบขนมป�งให�กรอบนอกเน้ือในแสนนุ�มอร�อยด�วยตัวเอง

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอนที่ 2
นำถาดอบออก
และติดต้ังใบพัด
นวดแป�ง

เติมแป�งทำขนมป�งและ
ส�วนผสมอื่นๆ เช�น เนย, 
นม, น้ำตาล, น้ำ ลงไป
ในถาดอบ ยกเว�นผงยีสต�

ใส�ผงยีสต�สำเร็จรูป 
ธัญพ�ชหร�อผลไม�
อบแห�ง ถ่ัว ในช�องใส�
ท่ีแยกไว�ด�านบน

เลือกเมนูท่ีจะอบ 
แล�วกด START

อร�อยกับ
ขนมป�งอบ
หลังได�ยินเสียง
สัญญาณเตือน

ระดับความเกร�ยม
ขนมป�ง

ให�คุณสามารถเลือกระดับ
สีของเน้ือขนมป�งได� 2 แบบ

เคร�่องทำขนมป�งอัตโนมัติ
SD-P104WSN

ขนมป�งธัญพ�ช ขนมป�งสับปะรด ขนมป�งแป�งข�าวเจ�าขนมป�งข�าวขนมป�งปอนด� อบด�วน ขนมป�งฝรั่งเศสขนมเนื้อนุ�ม

ช�องใส�ยีสต�
เคร�อ่งจะใส�ยีสต�เข�าสู�กระบวนการ

ทำขนมป�งในเวลาท่ีเหมาะสม

ง�ายเพ�ยงปลายนิ�วสัมผัส
ใส�ส�วนผสมต�างๆ แบบอัตโนมัติ

เติมธัญพ�ช หร�อผลไม�อบแห�งต�างๆ
เช�น ถ่ัว ลูกเกด เข�าไป

ได�อัตโนมัติ ทำให�ได�
เน้ือสัมผัสขนมป�งท่ีดียิ�งข�น้

ตัวป�อนลูกเกด และ ถั่ว

ปกติอ�อน

ตั้งเวลาล�วงหน�าได�
13 ชั่วโมง

ระบบป�องกันไฟดับ
ระหว�างอบ ได�นานถึง

10 นาที

เมนูแป�งโด

เมนูขนมป�ง

เมนูของว�างเลือกอร�อยได� 13 เมนู
ขนมป�งทำเอง สดใหม�ได�ทุกวัน

กำหนดทุกส�วนผสมได�ตามต�องการ
อร�อยง�าย…เพ�ยงปลายนิ�วสัมผัส

แป�งเกี๊ยวขนมป�งก�อน แป�งพ�ซซ�า ช็อกโกแลต เค�ก
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ตู�เย็นพานาโซนิคเข�ามาเปล่ียนชีว�ตท่ีว��นวายในทุกวันของคุณ!
ระบบ PrimeFresh -3°C มีเทคโนโลยีท่ีสามารถเก็บเน้ือสัตว�
และปลาให�สดตลอด 7 วัน ไม�จำเป�นต�องละลายน้ำแข็ง
ให�คุณสะดวกในการเตร�ยมอาหารม้ือหลักท่ีแสนอร�อย
และมีคุณค�าทางโภชนาการได�ท้ังครอบครัวในทุกวัน

NR-DZ600GL

เก็บอาหารสดไว�ได�นาน 7 วัน
โดยยังคงคุณค�าทางโภชนาการ
ให�คุณสามารถทำอาหารมื้อหลัก
ได�ตลอดทั้งสัปดาห�!

NR-DZ600MB

เตาอบ

• เตาอบ พร�อมตะแกรง และถาดอบ
• สามารถปรับ ระดับอ�ณหภูมิได� 4 ระดับ 
  ต่ำ กลาง สูง และสำหรับขนมป�งป��ง
• สามารถตั้งเวลาได� 15 นาที 
  พร�อมกร��งเตือน เมื่อทำอาหารเสร็จ

NT-GT1WSN
ขนาด 9.0 ลิตร

1,100 วัตต�
กำลังไฟ

• มอเตอร�พลังแรง 200 วัตต�
• ประกอบด�วยหัวสำหรับผสมและหัวสำหรับนวดแป�ง
• ความจ�โถป��นขนาด 3 ลิตร
• เลือกระดับความเร็วได� 5 ระดับ
• สามารถใช�งานเป�นแบบใช�มือถือได�

MK-GB1WSN 200 วัตต�
กำลังไฟ

เคร�่องผสมอาหาร

หม�อตุ�นไฟฟ�า

NF-M30AWSN
ขนาด 3.0 ลิตร

NF-M15AWSN
ขนาด 1.5 ลิตร

• เหมาะสำหรับการต�ุนอาหาร หร�อเคี่ยวยาจ�น  
• ฝาหม�อทำด�วยวัสดุแก�วใส ทนความร�อนสูง  
• โถแกรนิต ทนทานพ�เศษ
• สว�ตช�ป�ด-เป�ด มีสัญญาณไฟแสดงการทำงาน  
• สะดวกด�วยมือจับทั้ง 2 ด�าน ปลอดภัยขณะใช�งาน
• ปรับความร�อนได� 3 ระดับ ต่ำ สูง และอัตโนมัติ
   (เฉพาะร�ุน NF-M30AWSN)

NF-M30AWSN NF-M15AWSN

7 DAYS FRESHNESS


