
สัมผัสประสบการณใหม
ในรูปแบบ New Normal 
ที่เหนือระดับกวาสุขภัณฑทั่วไป

เลือกใช้ฝารองนั่งสุขภัณฑ์ของพานาโซนิคท่ีมีเทคโนโลยีซิลเวอร์ไอออน Ag+
ชว่ยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียเพื่อสุขอนามัยท่ีดีกว่าของทุกคนในครอบครัว



3D Curve Seat

• ลดสัมผัสในการทําความสะอาด
• มีซิลเวอร์ไอออน Ag+ ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ถึง 99%*
• พื้นไม่เปียก ไม่เกิดรา

สะอาดแบบไรสัมผัส

• ลดการใช้กระดาษ
• ประหยัดพลังงาน
• ใช้น�าน้อยกว่าล้างด้วยวิธเีดิม

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

• รูปทรงโค้งมนน่ังสบาย
• ทําความสะอาดอยา่งอ่อนโยน
• ระบบทําความสะอาดแบบน�าอุ่น

นั่งสบายไดเปนเวลานาน

• เทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น
• ทนทานและม่ันใจ
• สะอาดแบบสไตล์ญี่ปุ่น

คุณภาพมาตรฐานญี่ปุน

* ทดสอบโดยสถาบัน : ห้องแล็บทดสอบการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย, ศูนย์ค้นคว้าและวิจัย Ishizuka Glass Co., Ltd
 ทดสอบภายใต้ JSZ2801:2010 Tested Bacteria : E. cali and staphylococcus aueus/ประกาศนียบัตรเลขท่ี 76-012-1

ท่ีรองน่ังมีเชื้อแบคทีเรีย

ยับยั้งแบคทีเรีย
99%

*

ปญหา

เปลืองกระดาษ

ปญหา

น่ังนาน เม่ือย

ปญหา

คุณภาพต�าไม่ได้มาตรฐาน

ปญหา

ซิลเวอร์ไอออน Ag+
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คุณทําความสะอาด
หองนํ้าอยางไรบาง?

หลังใชงาน

วิธีท่ัวไปนั้นอาจไมส่ามารถชว่ย
ขจัดปัญหาของคุณได้จริง

• ทําความสะอาดได้ไมท่ั่วถึง
• ไมส่ะดวกต่อผูท่ี้มคีวามคล่องตัวจํากัด

• ทําความสะอาดลําบาก
• ทําใหรู้ส้ึกเหน่ือยล้าหมดแรง 

• เปียกแฉะอับชื้นเป็นแหล่งสะสมเชื้อรา
• ใช้งานลําบาก
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ทําไมตองเลือกฝารองนั่งสุขภัณฑของพานาโซนิค?

ซิลเวอร์ไอออน Ag+
ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย

ดูแลคุณและคนท่ีคุณรักเพื่อสุขอนามัยท่ีดีกว่าและสัมผัสท่ีสะอาดกว่าในทุกการใช้งาน

ซิลเวอร์ไอออน Ag+ คือนวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งประเทศญี่ปุ่น
ท่ีใช้ซิลเวอร์ไอออนกับฝารองน่ังสุขภัณฑ์

คณุสมบติัฝารองน่ังสุขภัณฑ์ สะอาดลดสัมผสั

ลดสัมผัสจาก
การใช้งาน

 สะอาดอยา่งสบาย ลดกระดาษ และเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

ทําให้ห้องน�า
ไม่ชื้นแฉะ สะอาด

และปราศจากเชื้อรา

ปลอดภัยต่อผู้สูงอายุ 
คนพิการ และสตรีมีครรภ์

ยับยั้งแบคทีเรีย

คําเตือน: ข้อมูลข้างต้นไม่ใชคํ่าแนะนําทางการแพทย์หรือการรักษาสําหรับปัญหาดังกล่าว โปรดปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอคําปรึกษาเก่ียวกับการรักษา

วิธีทำงานของซิลเวอร์ไอออน Ag+

Ag+ = ซิลเวอร์ไอออน

กําจัดเชื้อแบคทีเรยีและเชื้อราได้อยา่งมปีระสิทธิภาพ
ด้วยซลิเวอรไ์อออน Ag+

ซิลเวอร์ไอออน Ag+
เข้าจับตัวเซลล์แบคทีเรีย

แทรกซึมเข้าสูเ่ซลล์และ
รบกวนการทํางานของ
เซลล์แบคทีเรีย

จับตัวดีเอ็นเอของเชื้อ
แบคทีเรียและฆา่เชื้อ
แบคทีเรีย
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Electric

Bidet

ฝารองนั่งสุขภัณฑระบบไฟฟา 
DL-EH10TH-W
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สุขอนามัยที่เหนือระดับ

ฝารองนั่งสุขภัณฑ์สะอาด นั่งสบาย

ชําระด้านหลัง

ชําระด้านหน้าโหมดประหยัดพลังงาน

ระบบฝารองน่ังอุ่น ฝารองน่ังป้องกันแบคทีเรียปรับตําแหน่งหัวชําระ ปรับความแรงของน�า

ปรับอุณหภูมิของน�า ชําระทําความสะอาด
ตัวเองอัตโนมัติ

หัวฉีดสแตนเลสไร้ร้อยต่อ

99%
*

** ทดสอบโดยสถาบัน : Japan Food Research Laboratories / แบคทีเรียท่ีใช้ทดสอบ: 
 Escherichia coli NBRC 3902, Staphylococcus aureus subsp. Aureus 
 NBRC 12732 / ประกาศนียบัตรเลขท่ี 200415860001-0201

* ทดสอบโดยสถาบัน : ห้องปฏิบัติการทดสอบการต่อต้านจุลินทรีย์, 
 ศูนย์ค้นคว้าและวิจัย Ishizuka Glass Co., Ltd / ทดสอบภายใต้มาตรฐาน 
 JIS Z2801: 2010 /แบคทีเรียท่ีใช้ทดสอบ: E. coli and Staphylococcus aueus / 
 ประกาศนียบัตรเลขท่ี 76-012-1

ทําจากสเตนเลสออกแบบให้ไม่มีรอยต่อ ลดการสะสม
คราบสกปรกและยืดอายุการใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้น
และลดปัญหาการเกิดสนิม

หวัฉดีทําความสะอาดไรร้อยต่อ

หัวฉีดจะทําความสะอาดตัวเองอัตโนมัติท้ังก่อนและ
หลังใช้งาน ด้วยระบบน�าอุ่น 40°C นาน 60 วินาทีเพื่อ
ความผ่อนคลาย และขจัดแบคทีเรียได้มากกว่า 99%

หวัฉดีทําความสะอาดตัวเองอัตโนมติั

ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้มากกว่า 99%
ฝารองน่ังซลิเวอรไ์อออน Ag+

ยับยั้งแบคทีเรีย
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หัวฉีดทําความสะอาด
ใชงานสะดวกเพื่อสุขอนามัยที่ดี

กระจายแรงและอุนนั่งสบาย
ท่ีน่ังออกแบบด้วยรูปทรงโค้ง 3 มิติ รองรับสรีระต้นขาของทุกคน 
เพื่อให้คุณรู้สึกผ่อนคลายตลอดการใช้งาน แม้ต้องน่ังเป็นเวลานาน

ฝารองน่ังสุขภัณฑ์ท่ีสร้างสัมผัสอุ่นสบาย แม้ในห้อง
หนาวเย็น และวันท่ีมีอากาศเย็น                                   

อุ่นสบาย แมใ้นวันท่ีอากาศหนาวเยน็

40ºC

38.5ºC

37ºC

สําหรับสุภาพสตรี สําหรับบุคคลท่ัวไป

หัวฉีดทําความสะอาดยืด-หด
ปรับระดับการใช้งานอัตโนมัติ โดย
ปราศจากการสัมผัส เพื่อทําความ
สะอาดได้ดียิ่งขึ้น

ระบบปรับอุณหภูมิน�าท่ีมีระบบน�าอุ่น 
เพื่อความสะอาดและผ่อนคลาย
ได้มากกว่าท่ีเคย

ระบบสลับหัวฉีดทําความสะอาด
อัตโนมัติ 2 รูปแบบ ทําความสะอาด
ด้านหน้าแบบอ่อนโยนสําหรับ
สุภาพสตรีโดยเฉพาะ และแบบเพิ่ม
ระดับแรงดันน�าสําหรับบุคคลท่ัวไป

ระบบนวดผ่อนคลาย ด้วยการทํา
ความสะอาดผ่านละอองน�าเล็กๆ 
สลับกับการเป่าลมเพื่อเพิ่มความ
สดชื่นมากยิ่งขึ้นในทุกครั้งท่ีใช้งาน

กระจาย
น�าหนักตัว

น�าหนักตัว

3D curve seat

กระจายน�าหนักได้ดี
เป็นพิเศษ ด้วยท่ีน่ัง
รูปทรงโค้งมน 3 มิติ

ไมก่ระจาย
น�าหนัก

น�าหนักตัว

Normal seat (Flat)

กระจายน�าหนักได้
ไม่ท่ัวถึง ด้วยท่ีน่ัง
รูปทรงแบน

แรง เบา
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ช่วยโลกประหยัดพลังงาน
ช่วยคุณประหยัดค่าใช้จ่าย

ออกแบบใหใชงายและสะอาด

มีโหมดเซฟพลังงานตัวเองอัตโนมัติเม่ือไม่ใช้งาน
และประหยัดได้มากถึง 8 ชั่วโมงในเวลากลางคืน

ลดค่าใช้จ่ายจากการใช้กระดาษชําระ

ประหยัดน�าได้มากกว่าการใช้สายฉีดชําระ

หัวฉีดปรับองศาให้รับกับการใช้งาน 
ป้องกันการกระเซ็นของน�าท่ีผ่านการ
ใช้งานแล้ว

หวัฉดีทรงเฉยีง

มีสัญลักษณ์ชว่ยให้เข้าใจง่าย
ปุ่มควบคมุ

โหมดเซฟพลังงาน

เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม

ชว่ยลดการสะสมของสิ่งสกปรก 
เช็ดทําความสะอาดง่าย

รูปทรงโค้งมน
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Water

Bidet

EzyClean
สําหรับผู้มองหาตัวชว่ยท่ีไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า ใช้แรงดันน�า
• เพื่อสุขอนามัยท่ีดีกว่า ด้วยระบบซิลเวอร์ไออน Ag+ ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย และระบบทําความสะอาดหัวฉีดตัวเองอัตโนมัติ
• ผ่อนคลายไปกับท่ีน่ังออกแบบโค้งมน 3 มิติ รองรับสรีระได้อยา่งลงตัว
• ใช้ง่าย ติดต้ังง่าย ดูแลง่าย

ฝารองนั่งสุขภัณฑทำความสะอาด
แบบไมใชไฟฟา DL-AF15RW
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ใสใจเปนพิเศษ
ง่ายต่อการใช้งานท้ังสุภาพบุรุษ
และสุภาพสตรี

สัมผัสประสบการณความสะอาด
สําหรับทุกคนในครอบครัว
ฝารองน่ังสุขภัณฑ์ใช้เทคโนโลยีซิลเวอร์ไออน Ag+ ป้องกันการ
เจริญเติบโตและยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย

99%
*

* ทดสอบโดยสถาบัน : ห้องแล็บทดสอบการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย, ศูนย์ค้นคว้าและวิจัย Ishizuka Glass Co., Ltd
 ทดสอบภายใต้ JIS2801:2010 แบคทีเรียท่ีใช้ทดสอบ: E. cali and staphylococcus aueus / ประกาศนียบัตรเลขท่ี 76-012-1

CLOSE OPEN

ควบคมุแรงดันน�า
ปรับระดับแรงดันน�า สําหรบัสุภาพสตร ี(ก้านฉดีน�า 5 รู)

เพื่อความอ่อนโยนในการทําความสะอาด

ครอบครวั (ก้านฉดี 1 รู)
ระดับแรงดันน�าท่ีมากขึ้นเพื่อความสะอาด
ท่ีมีประสิทธภิาพของทุกคน

ปุ่มทําความสะอาด
เคลือบซลิเวอรไ์อออน Ag+

หวัฉดีเคลือบ
ซลิเวอรไ์อออน Ag+

ฝารองน่ังเคลือบ
ซลิเวอรไ์อออน Ag+

การลางทําความสะอาดหัวฉีด

ปุมควบคุมจับถนัดมือ ไมยุงยาก แฮนดฟรี ลดการสัมผัส

ทราย

กรวดหิน

สนิม

ตะกอน

หัวฉีดมีระบบทําความสะอาดตัวเอง
อัตโนมัติก่อนและหลังใช้งาน

ทําความสะอาดตัวเองอัตโนมติั
และง่ายต่อการดแูลรกัษา เพื่อความสะอาดสูงสุดทําให้

คุณม่ันใจว่าน�าสะอาดปลอด
อนุภาคเจือปนใดๆ

ฟลิเตอรก์รองน�าในตัว

ยับยั้งแบคทีเรีย
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ออกแบบอยางพิถีพิถัน

น่ังสบายมากกว่าท่ีเคย น�าหนักกระจายตัว
ได้อยา่งเท่าเทียมกัน รองรับการใช้งาน
แม้ต้องใช้เป็นเวลานาน

ท่ีน่ังรูปทรงโค้งมน 3D

ฝาปิดจะถูกดึงลงเพื่อปิดอยา่งช้าๆ*

ฝาปิดกันกระแทก แบบนุ่มนวล
Soft Closing

*สําหรับรุน่ AF15 เท่าน้ัน
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ฝารองนั่งสุขภัณฑ์ไฟฟ้า DL-EH10TH-W
515mm (L) x 474mm (W) x 159mm (H) 3.6kg

ฝารองนั่งสุขภัณฑ์แบบใช้แรงดันน้ำ DL-AF15RW
515mm (L) x 495mm (W) x 143mm (H) 3kg

คูมือการติดตั้ง
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การวัดขนาด
Tips งายๆ สําหรับใชวัดขนาดสุขภัณฑกับฝารองนั่งสุขภัณฑของพานาโซนิค
ขั้นตอนท่ี 1 ตรวจสอบขนาด โดยวัดจาก A ไป D โดยให้แน่ใจว่าขนาดท้ังหมดอยูภ่ายในขอบสุขภัณฑ์

A : 130mm - 170mm

D : Max. 440mm

B*1

B*2

C
 :
 A

ro
u
n
d
 4

2
0

m
m

W
A

L
L

Min 350mm

DL-AF15 พรอมชุดติดตั้ง DL-AF15 ไมรวมชุดติดตั้ง DL-EH10TH-W

ฝารองนั่งสุขภัณฑแบบใชแรงดันนํ้า ฝารองนั่งสุขภัณฑไฟฟา

(A) ช่องว่าง
(B) ช่องว่าง
(C) ความยาว
(D) ความกว้าง
หมายเหตุ

140mm, 170mm, 200mm
น้อยสุด 22mm ถึงถังน�า*1

ประมาณ 420mm

130mm - 170mm

มากสุด 440mm
ตรวจสอบว่ายางท้ัง 4 ยึดติดได้ดีบนโถสุขภัณฑ์

130mm - 215mm
มากสุด 80mm ถึงสุดด้านหลัง*2

440 ~ 490mm

ประเภทการติดตั้ง

ติดต้ังจากด้านล่าง มีชอ่งเปิดด้านข้าง
สําหรับขันสกรูยึดจากด้านล่าง

โถสุขภัณฑแบบใช Bolt โถสุขภัณฑแบบใช Screw

เหมาะสําหรบั:
• ฝารองน่ังสุขภัณฑ์ไฟฟ้า

• ฝารองน่ังสุขภัณฑ์แบบแรงดันน�าไม่รวมชุดติดต้ัง

ติดต้ังจากด้านบน ไม่มีชอ่งเปิดทางด้านข้าง
และต้องขันสกรูทางด้านบน

เหมาะสําหรบั:
• ฝารองน่ังสุขภัณฑ์ไฟฟ้า

• ฝารองน่ังสุขภัณฑ์แบบแรงดันน�าพร้อมชุดติดต้ัง
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รูปทรงกลม รูปทรง V รูปทรง Dรูปทรงยาว รูปไข่

* ข้อมูลข้างต้นเป็นคําแนะนําท่ัวไปสําหรับการตรวจสอบรูปทรงโถสุขภัณฑ์เท่าน้ัน ไม่รับประกันว่าจะสามารถเข้ากับฝารองน่ังสุขภัณฑ์ของพานาโซนิค
 โปรดปรึกษาตัวแทนจําหน่ายเก่ียวกับรูปทรงโถสุขภัณฑ์ท่ีพอดีกับฝารองน่ังสุขภัณฑ์ของพานาโซนิค

รูปทรงโถสุขภัณฑที่เหมาะสม
ขั้นตอนท่ี 2 ตรวจสอบรูปทรง หลังจากตรวจสอบขนาดตามขั้นตอนท่ี 1 เช็กให้ม่ันใจว่าโถสุขภัณฑ์ของคุณ
เข้ากันได้ดีกับฝารองน่ังสุขภัณฑ์ของพานาโซนิค

รูปทรงโถสุขภัณฑที่แนะนํา รูปทรงโถสุขภัณฑอื่นๆ

ฝารองนั่งสุขภัณฑไฟฟา
DL-EH10TH-W

คะแนน
320

ฝารองนั่งสุขภัณฑแบบใชแรงดันนํ้า
DL-AF15RW

คะแนน
120
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