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

2. คลิกที่ “ลงทะเบียนสินคาของฉัน” เพ�่อใสขอมูลสินคาของทาน

ว�ธีการแลกของรางวัลใน

สิทธิประโยชน CLUB Panasonic

เมื่อซื้อผลิตภัณฑ ทุกๆ 50 บาท รับ 1 คะแนน* เพ�่อสะสมและนำไปแลกรางวัลตางๆ มากมาย
CLUB Panasonic
เพ�ยงลงทะเบียนผลิตภัณฑ ที่ http://club.panasonic.com/th
สามารถคลิกแลกของรางวัลไดที่ MY REWARDS

สมารททีว� 43 นิ�ว
TH-43FX500

กลองดิจ�ตอล Lumix
DMC-TZ90GA-K

เคร�
เคร�่อ่องปรั
งทำขนมป
บอากาศ
ง
CS/CU-PN9VKT
SD-P104

เคร�
เคร�่อ่องซังทำขนมป
กผาฝาบนง
NA-F80B5HRC
SD-P104

เคร�ตู่อเย็งซันก1ผประตู
าฝาบน
NA-F80B5HRC
NR-AH146R

(ดูรายละเอียดของรางวัลลาสุดไดที่เว็บไซต)

เตาอบไมโครเวฟ
เคร�่องทำน้ำอ�น
NN-SM33HMTPE
DH-6NS2TS

ตูเย็น 1 ประตู
NR-AH146R
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เคร�่องเสียง
SC-HC200

เตาอบไมโครเวฟ
NN-SM33HMTPE

เคร�่องทำน้ำอ�น
DH-3LL1TWT

หมอหุงขาว Micom
SR-CN188WSN

เคร�่องดูดฝุน
MC-CG370G

โคมไฟ LED สีเง�น
SQ-LD220

เคร�่องโกนหนวดไฟฟา
ES-SA40K

6,000 Points

5,000 Points

4,000 Points

3,300 Points

2,500 Points

2,500 Points

2,100 Points

เคร�่องปนผลไมพรอมดื่ม
MX-GM0501

หมอหุงขาวสมารทคุก
SR-JQ185S

เคร�่องปนน้ำผลไม
MX-900MWSN

กระติกน้ำรอน
NC-TXF22-P

บัตร CENTARA GRAND
มูลคา 1,000 บาท

โทรศัพท ไรสาย
KX-TG3411BX
สีชมพ�

ไดรเปาผมไฟฟา
EH-ND63

หร�อ
สีฟา

2,100 Points

2,000 Points

1,800 Points

1,600 Points

1,500 Points

1,500 Points

1,400 Points

เคร�่องหนีบจัดแตงทรงผม
EH-HV10-KL

หมอหุงขาว
SR-Y10G

หูฟ�งสปอรต
RP-HS35M

โคมไฟอเนกประสงค
BF-AL05BT-W

เตาร�ดไฟฟาแบบแหง
NI-317WASF

บัตร BAR-B-GON
มูลคา 100 บาท จำนวน 3 ใบ

หูฟ�ง Canal Type
RP-TCM115

สีขาว

หร�อ สีเหลือง

สีชมพ�

1,400 Points

1,300 Points

1,300 Points

1,100 Points

ไฟฉาย LED
BF-BG01TL-Z2

ไฟฉาย LED แบบคลิปหนีบ
BF-AF20BT-A/K
สีน้ำเง�น

บัตร OOTOYA
มูลคา 100 บาท

CLUB Panasonic
Bag

สีขาว หร�อ

สีดำ

หร�อ

สีขาว

หร�อ

1,100 Points

1,000 Points

หร�อ สีน้ำเง�น

1,000 Points

สีดำ

สีดำ

800 Points

700 Points

500 Points

500 Points

หมายเหตุ:

- ซื้อผลิตภัณฑ ทุกๆ 50 บาท รับ 1 คะแนน* สะสมคะแนนและนำไปแลกของรางวัลมากมาย
- สมาชิก CLUB Panasonic สามารถแลกรับของรางวัลทีเ่ ปนผลิตภัณฑพานาโซนิค ได 1 ชิน� ตอ 1 เดือน เทานัน้
- คะแนนมีอายุ 1 ป นับจากวันที่ลงทะเบียนผลิตภัณฑ
- ของรางวัลมีจำนวนจำกัด สามารถเช็คของรางวัลลาสุดบนเว็ปไซต http://club.panasonic.com/th
- ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกของรางวัลกรณีของรางวัลหมด

2019

พานาโซนิคไดรับมาตรฐาน ISO 14001
ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการจัดการดานสิ�งแวดลอม
โดยมุงเนนในการพัฒนาปรับปรุงสิ�งแวดลอมอยางตอเนื่ิอง

บร�ษัท พานาโซนิค เอ.พ�. เซลส (ประเทศไทย) จำกัด

สอบถามขอมูลเพ��มเติมไดที่ศูนยลูกคาสัมพันธพานาโซนิค : 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

www.facebook.com/
PanasonicThailand

แคคิด..

ก็เปนไปได กับ…

เบญจวรรณ วงศสูง

Panasonic Food Specialist

Products inspired by Panasonic

ประหยัดเวลา
ไมประหยัดความอรอย

แคคิด
ก็ชวยใหเปนไปไดทุกความอรอยงายๆ
ครบทุกรูปแบบการทำอาหาร ทั้งคาว หวาน และเคร�่องดื่ม
ความสุขกับคุณคาอาหารที่มากกวา เร��มที่…

ระบบยางชวยทำใหอาหารเหลืองกรอบ ดวยตัว
ทำความรอนจากดานบนหร�อดานลาง ระบบ
ไมโครเวฟชวยทำใหอาหารสุกในเวลาเดียวกัน
ซึง่ ทำใหประหยัดเวลาในการทำอาหารและ
ประหยัดพลังงาน แตยงั คงความชุม ฉ่ำของ
อาหารไวเหมือนเดิม

ผลลัพธความอรอย

ระบบไมโครเวฟ
ใหอาหารสุกชุมฉ่ำ

Microwave

ระบบยาง
ใหอาหารเหลืองกรอบ

Grill

สินคาเตาอบไมโครเวฟรับประกันตัวเคร�่อง 1 ป
และรับประกันแมคนีตรอน 5 ป
ผลิตภัณฑเพ�่อสุขภาพ

รับฟร� บัตรกำนัลคอรสทำอาหารที่ Panasonic Cooking Lab สำหรับลูกคาที่ซื้อสินคาหมวดเคร�่องครัว
ตามเง�่อนไขของบร�ษัทฯ สอบถามขอมูลเพ��มเติม โทร. 02-729-9000 กด 2 (จันทร - ศุกร เวลา 8.30 -17.00)
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เทคโนโลยีทท่ี ำใหอาหารของคุณ
มีรสชาติแตกตางอยางชัดเจน

อินเวอรเตอรคืออะไร

เตาอบไมโครเวฟ
Double Heater

เคล็ดลับเมนู

กราโนลา
อัลมอนดช็อกโกแลต

เตาอบไมโครเวฟของ Panasonic แตกตางดวยเทคโนโลยีอนิ เวอรเตอร
ทีจ่ า ยพลังงานในการปรุงอาหารอยางสม่ำเสมอ แมตง้ั คาความรอนต่ำ
เพ�อ่ การปรุงอาหารทีแ่ มนยำ ซึง่ คงรสชาติและเนือ้ สัมผัสของอาหารโปรด
ของคุณไวอยางครบถวน เตาอบไมโครเวฟอืน่ ๆ จะตัง้ คาความรอนดวย
การเปดและปดซ้ำๆ ซึง่ ทำใหสว นขอบสุกเกินไปแตตรงกลางยังเย็นอยูด ว ย
อินเวอรเตอร คุณสามารถเคี่ยว อบ และแมแตนึ่งเมนูอาหารที่พ�ถีพ�ถัน
ไดอยางรวดเร็วและสะดวกสบาย ทำใหคณ
ุ เพลิดเพลินกับอาหารทีอ่ รอย
ถูกปากและดีตอสุขภาพโดยใชเวลาปรุงนอยลง!

Non Inverter

Delicious Results

ระบบจายพลังงานทั่วไปมีแนวโนมทำใหเกิดความรอนสูงเกินได
แตการควบคุมพลังงานดวยอินเวอรเตอร ชวยปองกันไมใหเซลล
ของอาหารถูกทำลาย ดังนั้นรสชาติที่อรอยจ�งยังคงอยูครบถวน

Does not destroy food cells

Rich Nutrients

Inverter ชวยรักษาคุณคาทางโภชนาการของอาหารบางชนิดไดมากกวา
เมื่อเทียบกับว�ธีการอื่นๆ ในการปรุงอาหาร เชน การตมและนึ่ง* จ�งไม
เพ�ยงชวยใหอาหารของคุณพรอมเสิรฟอยางรวดเร็วเทานั้น แตยังมี
คุณคาทางโภชนาการตามที่คุณคาดหวังอีกดวย

*ขอมูลที่ใชเปนผลการศึกษาจากคณะโภชนาการ มหาว�ทยาลัยคอรเนลล โดยใชว�ธีปรุงอาหาร
ดวยเตาอบไมโครเวฟ Panasonic เปร�ยบเทียบกับเตาอบไมโครเวฟทั่วไป

Turbo Defrost

เทคโนโลยี Turbo Defrost แบบอินเวอรเตอรของ Panasonic เปนระบบ
การกระจายคลื่นไมโครเวฟที่กาวล้ำ โดยอาศัยการนำสงกระแสไฟ
อยางตอเนื่องของอินเวอรเตอรใหพลังงานไมโครเวฟอยางสม่ำเสมอ
ซึ่งสงผลใหละลายน้ำแข็งอาหารไดอยางทั่วถึงและเหมาะสม จ�งไมเกิด
ปญหาละลายน้ำแข็งไมหมดตรงกลางหร�อขอบอาหารแหงและสุกเกินไป
สี รูปทรงและเนื้อสัมผัสของอาหารที่คุณปรุงจ�งดูดีข�้น
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Oven

Grill

Microwave

NN-DF383BTPE

ไมโครเวฟ กำลังไฟ

ระบบยาง กำลังไฟ

1,000 วัตต
1,000 วัตต
ขนาด 23 ลิตร
ขนาดเคร�่อง 310 x 483 x 396 มม. (ส x ก x ล)

Points

• เตาอบระบบ Double Heater อ�ณหภูมิ 40oC, 100-220oC
• ตัวหมุนคลื่นไมโครเวฟทำหนาที่สงผานคลื่นไมโครเวฟ
แทนจานหมุน ทำใหพ�้นที่ใชสอยภายในกวางข�้น
• 4 ระบบการทำอาหาร : ระบบไมโครเวฟ ระบบยาง
ระบบอบเกร�ยม ระบบผสม ระบบไมโครเวฟ
• ปรับระดับความรอนได 6 ระดับ
• 21 เมนูอัตโนมัติที่หลากหลาย
• ภายในเคลือบผิวดวยฟลูออร�น ชวยใหทำความสะอาดงาย
• ระบบ Turbo Defrost ละลายน้ำแข็งไดรวดเร็วยิ�งข�้น
• อ�ปกรณเสร�ม ถาดยาง และตะแกรงยาง

220

21 เมนูอัตโนมัติ
• ผัก
• ไกยาง • ซุป
• คุกกี้
• ขาวอบ
• เนื้ออบ • บารบีคิว • คร�มพัฟ
ปรุงอาหารอัตโนมัติ 17 เมนู • โจก/ขาวตม
• สตูว
• พ�ซซา • พ�ดดิ�ง
• บะหมีก่ ง่ึ สำเร็จรูป • ตุน
• เคก
• ปลานึ่ง
อ�น อาหารอัตโนมัติ 3 เมนู • อ�น อาหารทอด • อ�น ซาลาเปา • อ�น พ�ซซาแชแข็ง
ละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ 1 เมนู
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ระบบไมโครเวฟ

เตาอบไมโครเวฟ

NN-ST34HMTPE

กำลังไฟ

1,000 วัตต
ขนาด 25 ลิตร
ขนาดเคร�่อง 287 x 485 x 400 มม. (ส x ก x ล)

Points

90

• ปรับระดับความรอนได 5 ระดับ
• 10 เมนูอัตโนมัติที่หลากหลาย
• ทำอาหารดวน 30 ว�นาที เพ�ยงกดปุม Quick 30
• ระบบ Turbo Defrost ละลายน้ำแข็งไดรวดเร็วยิ�งข�้น
10 เมนูอัตโนมัติ

Microwave

ปรุงอาหารอัตโนมัติ 8 เมนู • ผัก • ขาวอบ • โจก/ขาวตม • บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป • ปลานึ่ง • ไก • ตุนอาหาระ • มันฝรั่ง
อ�น อาหารอัตโนมัติ 1 เมนู
ละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ 1 เมนู

ระบบยาง

NN-GT35HMTPE

ไมโครเวฟ กำลังไฟ

ระบบยาง กำลังไฟ

800 วัตต
1,000 วัตต
ขนาด 23 ลิตร
ขนาดเคร�่อง 292 x 486 x 405 มม. (ส x ก x ล)

Points

• 3 ระบบ การปรุงอาหาร: ระบบยาง, ระบบไมโครเวฟ, ระบบผสม
• ปรับระดับความรอนได 5 ระดับ
• 12 เมนูอัตโนมัติ
• ทำอาหารดวน 30 ว�นาที เพ�ยงกดปุม Quick 30
• ระบบล็อคนิรภัยสำหรับเด็ก
• ระบบ Turbo Defrost ละลายน้ำแข็งไดรวดเร็วยิ�งข�้น
12 เมนูอัตโนมัติ

NEW!

NEW!

100

Grill

NN-GM34JMTPE

ไมโครเวฟ กำลังไฟ

ระบบยาง กำลังไฟ

800 วัตต
1,000 วัตต
ขนาด 23 ลิตร
ขนาดเคร�่อง 287 x 485 x 400 มม. (ส x ก x ล)

Points

• ปรับระดับความรอนได 5 ระดับ
• ใชงานงายดวยระบบลูกบิด
• ตั้งเวลาทำอาหารไดสูงสุด 35 นาที

80

Grill

NN-ST65JBTPE

กำลังไฟ

Points

9 เมนูอัตโนมัติ

NEW!

NN-SM33HMTPE

กำลังไฟ

• ปรับระดับความรอนได 5 ระดับ
• ใชงานสะดวกดวยระบบสัมผัส
• ตั้งเวลาทำอาหารไดสูงสุด 99 นาที 50 ว�นาที และโปรแกรมเรงดวน 30 ว�นาที
• 8 เมนูโปรแกรมอัตโนมัติ
• ควบคุมการทำงานดวยระบบสัมผัส
Microwave
8 เมนูอัตโนมัติ

Points

70

• ปรับระดับความรอนได 5 ระดับ
• ใชงานงายดวยระบบลูกบิด
• ระบบละลายอาหารแชแข็ง
• ตั้งเวลาทำอาหารไดสูงสุด 35 นาที

Microwave

120

60

ปรุงอาหารอัตโนมัติ 3 เมนู • ผัก • ปลา • มันฝรั่ง
อ�น อาหารอัตโนมัติ 3 เมนู • อุนอาหารทั่วไป • อุนเคร�่องดื่ม 1 แกว • อุนเคร�่องดื่ม 2 แกว
ละลายอาหารอัตโนมัติ 3 เมนู • อาหารชิ�นเล็ก • อาหารชิ�นใหญ • ขนมปง/เคก

NEW!

1,000 วัตต
ขนาด 32 ลิตร
ขนาดเคร�่อง 310 x 525 x 388 มม. (ส x ก x ล)

Points

800 วัตต
ขนาด 25 ลิตร
ขนาดเคร�่อง 287 x 485 x 400 มม. (ส x ก x ล)

ระบบไมโครเวฟ

NEW!

กำลังไฟ

800 วัตต
ขนาด 20 ลิตร
ขนาดเคร�่อง 258 x 443 x 330 มม. (ส x ก x ล)

• ปรับระดับความรอนได 5 ระดับ
• ใชงานสะดวกดวยระบบสัมผัส
• ระบบตั้งเวลาทำอาหารลวงหนา 30 นาที และโปรแกรมเรงดวน 30 ว�นาที
• 9 เมนูโปรแกรมอัตโนมัติ
• ควบคุมการทำงานดวยระบบสัมผัส
Microwave

Microwave

ปรุงอาหารอัตโนมัติ 8 เมนู • ผัก • ขาวอบ • โจก/ขาวตม • บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป • ไกยาง (ทั้งตัว) • ไกยาง (ชิ�น) • เนื้อ/แกะ • ตุนอาหาร
อ�น อาหารอัตโนมัติ 3 เมนู • อุนอาหารทั่วไป • อุนขนมปง • อุนซุป
ละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ 1 เมนู

NN-ST25JWTPE

NN-SM23JMTPE

กำลังไฟ

Microwave

800 วัตต
ขนาด 20 ลิตร
ขนาดเคร�่อง 258 x 443 x 330 มม. (ส x ก x ล)

• ปรับระดับความรอนได 5 ระดับ
• ใชงานงายดวยระบบลูกบิด
• ระบบละลายอาหารแชแข็ง
• ตั้งเวลาทำอาหารไดสูงสุด 35 นาที

Points

60

Microwave

ปรุงอาหารอัตโนมัติ 8 เมนู • เคร�่องดื่ม • ผัก • ซุป • บะหมี่สำเร็จรูป • ปลา • ไก • ขาว • เนย ช็อกโกแลต
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หมอชั้นในเคลือบ 7 ชั้นตามแบบหมอ Kamado

หมอหุงขาวไฟฟา
INDUCTION HEATING

1.ชั้นในสุดเคลือบฟลูออร�นและผงเพชร
2.เซรามิกเคลือบฟลูออร�น

เคล็ดลับเมนู

ชวยสงผานความรอนไดสูงดวยฟองอากาศ
ขนาดเล็กที่เกิดจากผงเพชร

ขาวอบไกและเห็ดหอม

3.ไพรเมอร

ตัวเคลือบ เรซินฟลูโอโรคารบอน

ชั้นในสุดเคลือบผงเพชร

4.อลูมิเนียม

ชวยเปนสื่อกระแสในการนำความรอน

5.สแตนเลส สตีล

ชวยในการเหนี่ยวนำความรอนที่มีประสิทธิภาพ

6.เซรามิก

เปนฉนวนในการนำความรอนสูง

เคลือบผงเพชรชวยเพ��ม
ฟองอากาศ 2.5 เทา

7.เคลือบผิวทองดานนอก

ชวยในการกักเก็บความรอน

การเปร�ยบเทียบฟองอากาศ

เคลือบ
ผงเพชร

SR-HB184KSN
ขนาด 1.8 ลิตร

เคลือบ
ธรรมดา

• IH 5 ชั้น ความรอนลอมรอบตัวหมอจากทุกทิศทาง
• หมอชั้นในเคลือบ 7 ชั้น ตามแบบ Kamado
• งายตอการใชงาน

หมอหุงขาวระบบเหนี่ยวนำแมเหล็กไฟฟา

Induction Heating Rice Cooker

IH 5 ชั้น

หมอ : อลูมิเนียม
ฮีทเตอร :
ประมาณ 800 วัตต

การถายเทความรอนที่เกิดข�้นจากฟอง
อากาศขนาดเล็กจำนวนมากสามารถ
แทรกซึมระหวางเม็ดขาว และสงผาน
ความรอนไดทั่วถึง ขาวจ�งสุกทั่วทุกเม็ด

ประมาณ 6,000 ฟอง

ฟองอากาศขนาดใหญกระจ�กตัวในที่เดียว

เม็ดขาวที่ไดมีความไมแนนอน
ดังตัวอยางจะเห็นวา เม็ดขาว
แตกออกที่กนหมอ เนื่องจาก
ไดรับความรอนสูงเกินไป

หมอ : SUS
(วัสดุเหนี่ยวนำ
แมเหล็กสำหรับ IH)
ขดลวด IH :
ประมาณ 1,400 วัตต

สรางความรอน
จากสนามแมเหล็ก

ความรอน
ในหมอเพ��มข�้น

ขอบของหมอเปนสแตนเลส
งายในการทำความสะอาด
เช็ดลางงาย
ไมมีรอง

เม็ดขาวปร�แตก

ฝาดานในถอดงาย
แคใชปลายนิ�ว

หมอในเปร�ยบเสมือน
วัสดุนำความรอนในตัว
เปดใชงาน

ทำความรอนที่ความรอนสูงสุด

ไรรอยตอ

กะทัดรัดแตทรงพลัง

เหมาะกับ
หองครัวทุกบาน!

หุงดวยความรอนจากกนหมอ

ระบบ IH (ขดลวดเหนี่ยวนำ)
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ประมาณ 16,000 ฟอง

ตัวตรวจสัมผัสจะคอยตรวจจับของเหลวจากการหุงขาว
ซึ่งทำใหระบบ IH สามารถหุงขาวดวยความรอนสูงสุด
กอนที่จะถึงจ�ดเดือด

แผงควบคุมอยูดานบน เพ�่อใชงานไดงาย

เปร�ยบเทียบกระบวนการนำความรอน
ระบบพลังไฟฟา

1. ฝาปด
2. ดานขางสวนบน
3. ดานขางสวนกลาง
4. ดานขางสวนลาง
5. กนหมอ

อรอย
ยิ�งข�้น

ฟองอากาศ
เพ��มข�้น
2.5 เทา!

งายตอการใชงาน

ความรอนลอมรอบตัวหมอจากทุกทิศทางดวยตัวนำความรอน 5 ชัน้ รอบตัวหมอ ใหความรอนสม่ำเสมอไดทว่ั ถึงทัง้ หมอ

เอกลักษณของพานาโซนิค

ตัวตรวจสัมผัส

เม็ดขาวผิวเร�ยบสวย

สามารถแชในน้ำได

1) กดปุมเพ�่อปลดล็อค
2) ถอดออก

ถอดงาย
แคกดปุมเดียว

สามารถลางได
ทุกครั้งหลังใชงาน
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หมอหุงขาวไฟฟา
Micro Computer C Series

เคล็ดลับเมนู
ขาวมัลติเกรน

หมอหุงขาวไฟฟา
Micro Computer
NEW!

SR-CX188SSN
ขนาด 1.8 ลิตร

หมอชั้นในหนา 6 ชั้น

สีขาว

หมอในหนาทนทานชวยกักเก็บความรอนและสงผานความรอนไดดียิ�งข�้นทำใหขาวสุกอยางทั่วถึง นุมนารับประทาน
1. ทำความสะอาดงาย เคลือบสารกันตัดแบบพ�เศษ ลางออกงาย
2. สี สีดำดาน
3. ทนทาน ชุบผิวดวยอะลูมิเนียม ทนตอการสึกหรอ
4. สุกทั่วถึง สงผานความรอนดวยอะลูมิเนียมอัลลอย
5. ทนทาน อะลูมิเนียมชุบผิว ทนการสึกหรอ
6. รอนนานข�้น ผิวเคลือบสีดำดาน 6 ชั้น ชวยเก็บความรอน

อ�ปกรณเสร�ม

NEW!

สีขาว
อ�ปกรณเสร�ม

เลือกความนุมของขาว Regular, soft, hard
เมนูเพ�่อสุขภาพทั้ง คว�นิว ขาวกลอง และธัญพ�ช
เมนูอัตโนมัติ เชน ขาวหอมมะลิ ขาวเหนียว ขาวตม ขาวอบหมอดิน ซุป ตุน เคก ขนมปง นึ่ง หุงดวน

NEW!

อ�ปกรณเสร�ม
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หนาจอ White LED อยูดานบนชวยใหมองเห็น
ไดอยางชัดเจน

ขนาด 1.0 ลิตร

เมนูขา วขาว 3 เมนู • Regular • soft • hard
เมนูเพ�อ่ สุขภาพ 3 เมนู • คว�นัว • ขาวกลอง • ธัญพ�ช
เมนูอตั โนมัติ 10 เมนู • ขาวหอมมะลิ • ขาวเหนียว • ขาวตม • ขาวอบหมอดิน • ซุป • ตุน • เคก • ขนมปง • นึ่ง • หุงดวน

ขนาด 1.8 ลิตร

สีขาว

SR-CP108NSN

• หมอชั้นในเคลือบ 6 ชั้น หนา 4 มม. และเคลือบสารกันติดดวย Mica
• 16 เมนูอตั โนมัติ ใหม!! โปรแกรมหุง คว�นวิ และเลือกความนิม� ของขาว: Regular, soft, hard
• ฝาชั้นในถอดได และชองระบายไอน้ำสแตนเลส ชวยใหขาวไมบูด
• อ�นไดยาวนาน 12 ชั่วโมง
• หนาจอ LED สีขาว เห็นไดชัดเจน
• อ�ปกรณเสร�ม: ถวยตวง, ทัพพ�, ทัพพ�ตักขาวตม, ที่วางทัพพ�, ตะกรานึ่ง
16 เมนูอัตโนมัติ

SR-CN188WSN

ใชงานและทำความสะอาดงาย

ฝาหมอดานในถอดออกได และชองระบายไอน้ำ
ขนาดใหญชวยใหทำความสะอาดไดงาย

เมนูขา วขาว 3 เมนู • Regular • soft • hard
เมนูเพ�อ่ สุขภาพ 3 เมนู • คว�นัว • ขาวกลอง • ธัญพ�ช
เมนูอตั โนมัติ 10 เมนู • ขาวหอมมะลิ • ขาวเหนียว • ขาวตม • ขาวอบหมอดิน • ซุป • ตุน • เคก • ขนมปง • นึ่ง • หุงดวน

ขนาด 1.8 ลิตร

16 เมนูอัตโนมัติ

ขนาด 1.0 ลิตร

• หมอชั้นในเคลือบ 6 ชั้น หนา 4 มม. และเคลือบสารกันติดดวย Mica
• 16 เมนูอตั โนมัติ ใหม!! โปรแกรมหุง คว�นวิ และเลือกความนิม� ของขาว: Regular, soft, hard
• ฝาชั้นในถอดได และชองระบายไอน้ำสแตนเลสขนาดใหญ ชวยใหขาวไมบูด
• อ�นไดยาวนาน 12 ชั่วโมง
• หนาจอ LED สีขาว เห็นไดชัดเจน
• ฝาหมอเคลือบสแตนเลส
• อ�ปกรณเสร�ม: ถวยตวง, ทัพพ�, ทัพพ�ตักขาวตม, ที่วางทัพพ�, ตะกรานึ่ง
16 เมนูอัตโนมัติ

SR-CP188NSN

CX & CP: หนา 4 มม. CN: หนา 2.2 มม.

SR-CX108SSN

SR-CN108WSN
ขนาด 1.0 ลิตร

• หมอชั้นในเคลือบ 6 ชั้น หนา 2.2 มม. และเคลือบสารกันติดดวย Mica
• 16 เมนูอตั โนมัติ ใหม!! โปรแกรมหุง คว�นวิ และเลือกความนิม� ของขาว: Regular, soft, hard
• ฝาชั้นในถอดได และชองระบายไอน้ำสแตนเลส ชวยใหขาวไมบูด
• อ�นไดยาวนาน 12 ชั่วโมง
• หนาจอ LED สีขาว เห็นไดชัดเจน
• อ�ปกรณเสร�ม: ถวยตวง, ทัพพ�, ทัพพ�ตักขาวตม, ที่วางทัพพ�, ตะกรานึ่ง
16 เมนูอัตโนมัติ
เมนูขา วขาว 3 เมนู • Regular • soft • hard
เมนูเพ�อ่ สุขภาพ 3 เมนู • คว�นัว • ขาวกลอง • ธัญพ�ช
เมนูอตั โนมัติ 10 เมนู • ขาวหอมมะลิ • ขาวเหนียว • ขาวตม • ขาวอบหมอดิน • ซุป • ตุน • เคก • ขนมปง • นึ่ง • หุงดวน
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หมอหุงขาวไฟฟา
ฝาสแตนเลส

หมอหุงขาว
Smart Cook

สีลายดอกทานตะวัน

สีทอง

สีเง�น

SR-Y10GFSN

SR-Y10GNSN

SR-Y10GLSN

SR-Y18GFSN

SR-Y18GNSN

SR-Y18GLSN

ขนาด 1.0 ลิตร

• โปรแกรมหุงดวนอัตโนมัติ สามารถ
หุงขาวสุกภายใน 18 นาที สำหรับ 3 ถวย*
• ฝาหมอชั้นในถอดลางทำความสะอาดได

ขนาด 1.8 ลิตร

ขนาด 1.0 ลิตร

ขนาด 1.0 ลิตร

ขนาด 1.8 ลิตร

ขนาด 1.8 ลิตร

• หมอหุงขาวแบบธรรมดาใชงานงาย พรอมฝาหมอสแตนเลสตกไมแตก
• ปลอดภัยดวยเทอรโมสตัท

หมายเหตุ *ระยะเวลาการหุงโดยประมาณ ภายใตเง�่อนไขการทดสอบ โดยพานาโซนิค

หมอหุงขาวไฟฟา
ฝาแกว
NEW!
สีเง�นลายจ�ด

SR-JN105WSN
SR-JN105SSN
ขนาด 1.0 ลิตร

สีขาวมะลิ

SR-JN185WSN
SR-JN185SSN
ขนาด 1.8 ลิตร

สีสแตนเลส

SR-JQ105SBSN
SR-JQ105NSN
ขนาด 1.0 ลิตร

SR-3NBLSN
ขนาด 0.27 ลิตร

สีทองดอกไม

SR-JQ185SBSN
SR-JQ185NSN
ขนาด 1.8 ลิตร

สีเง�น

หมอหุงขาว Smart Cook
แผนทำความรอนผิวเร�ยบ
ขนาดใหญ

หมอชัน้ ในเคลือบแบล็คโพลีฟลอน
ทำใหขา วไมตดิ หมอ

ชวยใหขา วนมุ สุกทัว่ ทุกเม็ด พรอม
ตัวทำความรอนดานขาง ชวยอ�น ขาว
ใหรอ นสม่ำเสมอนาน 5 ชัว่ โมง พรอม
ชวยทำใหขา วสุกเร็วข�น้

ตะแกรงนึ่ง

ระบบเทอรมอลฟ�วส

เมจ�กโดม

ตัดไฟอัตโนมั ตเิ มือ่ อ�ณหภูมสิ งู ข�น้ ผิดปกติ
พรอมระบบไมโครสว�ตช หากวางหมอชัน้ ใน
ไมสนิทสว�ตชจะไมทำงาน
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สมารทคุก นอนสติ�ก

ดวยตะแกรงทีผ่ ลิตจากวัสดุคณ
ุ ภาพสูง
ปลอดภัย ทนความรอนไดสงู ถึง 230 Cํ
ชองระบายไอน้ำอัจฉร�ยะ ปองกันการเดือด
ลนและคืนคุณคาว�ตามินในขาวขณะหุง
สามารถถอดลางได

• ฝาแกวใส มองเห็นอาหารดานใน
• หมอชั้นในเคลือบสารกันติด ชวยใหขาวไมติดกนหมอ
• ควบคุมการทำงานดวยระบบไมโครสว�ตช ใหความปลอดภัย กรณีไมวางหมอในลงใน
หมอหุงขาวหร�อวางไมสนิท สว�ตชจะไมทำงาน
• ปลอดภัยยิ�งข�้นดวยระบบเทอรมอลฟ�วส ตัดไฟอัตโนมัติทันที เมื่ออ�ณหภูมิข�้นสูงผิดปกติ

หมอหุงขาวขนาดใหญ

หมอหุงขาวขนาดใหญทุกรุนมีแผนความรอนผิวเร�ยบขนาดใหญ
ใหประสิทธิภาพสูงในการสงผานความรอน ขาวจ�งสุกทั่วถึง

SR-932WSN
ขนาด 3.2 ลิตร

• พ�เศษ! ถาดรองกนหมอชัน้ ใน ทำดวย
อลูมเิ นียม ออกแบบมาเพ�อ่ ปองกันขาว
ไหมตดิ กนหมอ งายตอการทำ
ความสะอาด และลดการสูญเสียขาว
• หุงได 29 จาน

SR-942WSN
ขนาด 4.2 ลิตร

• ปลอดภัยยิง� ข�น้ ดวยระบบเทอรมอลฟ�วส
ตัดไฟอัตโนมัตทิ นั ที เมือ่ อ�ณหภูมิ
ข�น้ สูงผิดปกติ
• หุงได 38 จาน

เคลือบ
โพลีฟลอน
ทำใหขาว
ไมติดหมอ

SR-972WSN
ขนาด 7.2 ลิตร

• แผนปดกนหมอออกแบบใหมชี อ ง
ระบายความรอนสามารถระบาย
ความรอนไดอยางรวดเร็ว จ�งไมมี
ความรอนสะสม ซึง่ อาจสงผลเสีย
ตอระบบภายใน
• หุงได 70 จาน

SR-972FWSN
ขนาด 7.2 ลิตร

• หมอชัน้ ในเคลือบโพลีฟลอน
ชวยใหขา วไมตดิ หมอ
• แผนปดกนหมอออกแบบใหมชี อ งระบาย
ความรอน สามารถระบายความรอน
ไดอยางรวดเร็ว จ�งไมมคี วามรอนสะสม
ซึง่ อาจสงผลเสียตอระบบภายใน
• หุงได 70 จาน
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สมารทฮอต ไมคอม

กระติกน้ำรอนไฟฟา
สมารทฮอต ไมคอม

NC-BG3000-C
ขนาด 3.0 ลิตร

ชงชาเข�
ชงชาเข�

ดี

ดี

VIP

สีเบจเขัม (C) สีเทา (H)

คือฉนวนกันความรอนชนิดพ�เศษ
เก็บความรอนไดดีเยี่ยม
ชวยประหยัดพลังงาน

NC-HU301P-SW

NC-EG2200-C

ขนาด 3.0 ลิตร

ขนาด 2.2 ลิตร

ชงชาเข�

ดร สชาติ
ยวไ

สีขาว (W)

กระติกน้ำรอน สมารทฮอต ไมคอม

สีชมพ� (P)

90

70

ไมมีบินโชทัน
มีบินโชทัน

ดร สชาติ
ยวไ

สีเข�ยว (G)

NC-DG3000-T

ขนาด 2.2 ลิตร

ขนาด 4.0 ลิตร

NC-PH30-G
NC-PH30-W
ขนาด 3.0 ลิตร

NC-TXF30-H
NC-TXF30-P
ขนาด 3.0 ลิตร

• กระติกชั้นในเคลือบบินโชทัน ชวยเพ��มรสชาติของชาใหอรอย
• ระบบลิ�นวาลวกันรั่ว 2 ชั้น เมื่อกระติกลม
• ระบบเทอรมอลฟ�วส 2 ระดับ ตัดไฟอัตโนมัติ
เมื่ออ�ณหภูมิสูงข�้นผิดปกติ
• สายไฟถอดเก็บงาย ใชงานสะดวก พรอมสายดินในตัว

ดร สชาติ
ยวไ

ชงชาเข�

ชงชาเข�

NC-PH22-G
NC-PH22-W

NC-TXF22-H
NC-TXF22-P

ดี
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ดี

ดร สชาติ
ยวไ

NC-EG4000-C

สีขาว (W)

ขนาด 3.0 ลิตร

• ฉนวนความรอน VIP รักษาอ�ณหภูมิไดนานข�้น ชวยประหยัดไฟ
• ระบบการชงกาแฟแบบดร�ป ชวยใหกาแฟมีรสชาติอรอยยิ�งข�้น
• เพ��มรสชาติและทำความสะอาดงายดวยสารเคลือบคารบอนชารโคล
• เลือกรักษาอ�ณหภูมิของน้ำได 4 ระดับ 98/ 90/ 80/ 70 องศา
• ประหยัดไฟ ดวยระบบตั้งเวลาตมน้ำลวงหนาถึง 7 ระดับ
4/5/6/7/8/9/10 ชั่วโมง
• กดน้ำได 2 ว�ธี ทั้งเสียบปลั๊ก และไมเสียบ
• ปลอดภัยดวยระบบตัดไฟอัตโนมัติทันทีเมื่อน้ำแหง
• ฐานหมุนได 360 องศา

ขนาด 3.0 ลิตร

• กระติกชั้นในเคลือบบินโชทัน ชวยเพ��มรสชาติของชาใหอรอย
• ปุม Long Boil ชวยลดกลิ�นคลอร�นของน้ำ ดวยระบบน้ำเดือด 100oC
นานตอเนื่อง และปุม Reboil เรงเดือดอัตโนมัติ 100oC ภายใน 2 นาที
• เลือกรักษาอ�ณหภูมิของน้ำ 60oC และ 98oC
• ระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่อน้ำแหง หร�ออ�ณหภูมิสูงผิดปกติ
• ฐานกระติกหมุนไดรอบ 360 องศา

80

%

NC-EG3000-C

• ระบบการชงกาแฟแบบดร�ป ชวยใหกาแฟมีรสชาติอรอยยิ�งข�้น
• เพ��มรสชาติและทำความสะอาดงายดวยสารเคลือบคารบอนชารโคล
• เขาในงายดวยการแสดงผลบนจอ LCD
• เลือกรักษาอ�ณหภูมิของน้ำได 4 ระดับ 98/ 90/ 80/ 70 องศา
• ประหยัดไฟ ดวยระบบตั้งเวลาตมน้ำลวงหนา 6 ชั่วโมง
• ปลอดภัยดวยระบบตัดไฟอัตโนมัติทันทีเมื่อน้ำแหง
• ระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ ชวยใหกระติกทำงานไดเต็มประสิทธิภาพ
• ฐานหมุนได 360 องศา

ขนาด 2.2 ลิตร

อัตราการแผรังสี
ความรอน

ชงชาเข�

คุณสมบั ติของบินโชทัน
ในกระติกน้ำรอนพานาโซนิค

• ผลิตจากถานหินบินโชทัน
• ชวยในการแผรังสีความรอน
• ชวยคงคุณคาสารสกัดจากชาไดมากกวา
• ชวยเพ��มรสชาติของชาไดดียิ�งข�้น

เมื่อเคร�่องไมทำงาน

ดี

Far Infrared Ray คือคลืน่ อินฟราเรดระยะไกล
ซึง่ เปนคลืน่ ทีก่ อ ใหเกิดความรอน จ�งกลาวไดวา
การเคลือบสารบินโชทัน จะชวยใหการแผรงั สี
อินฟราเรด หร�อแผความรอนไดดขี น้� นัน่ เอง

เมื่อเคร�่องทำงาน
อัตราการแผรังสีความรอน

Binchotan

การเคลือบบินโชทันทำใหสามารถ
แผรังสีความรอนไดมากข�้น 10%

สีเบจ (C)

กระติกน้ำรอนไฟฟา

เคลือบผงถานบินโชทัน (Binchotan)

ผงถานที่เคลือบอยูในกระติกน้ำรอนจะชวยใหการแผรังสีความรอนจากแผนทำความรอนไปสูน้ำ
ไดดียิ�งข�้น คุณสมบัติในการดูดซับกลิ�นของถานจะดูดกลิ�นคลอร�นในน้ำไว ได ทำใหกลิ�นหอมๆ ของชา
ไมเสียไปจากการชง รวมถึงคุณคาสารสกัดจากชา สีของชา ยังสามารถรักษาใหคงเดิมไดมากกวา
เพ��มอรรถรสของการจ�บชาถวยเดิมๆ ที่ยังคงรสชาติของชาใหอรอยยิ�งข�้น

ดี

• ฉนวนความรอน VIP รักษาอ�ณหภูมิไดนานข�้น ชวยประหยัดไฟ
• ใชงานไดแม ไมเสียบปลั๊ก นาน 8-10 ชม. ดวยตัวเก็บประจ�ไฟฟา
• หนาจอ LCD แสดงสถานะการทำงานของเคร�่อง
• ปุม Long Boil ชวยลดกลิ�นคลอร�นของน้ำ ดวยระบบน้ำเดือด 100oC
นานตอเนื่อง และปุม Reboil เรงเดือดอัตโนมัติ 100oC ภายใน 2 นาที
• ตั้งเวลาตมน้ำลวงหนาได 4, 6, 8,10 ชั่วโมง
• ปรับอ�ณหภูมิน้ำได 4 ระดับ
• ฐานกระติกหมุนไดรอบ 360 องศา
• ตัวกรองตะกรัน ชวยกรองน้ำใหสะอาด
• ระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่อน้ำแหงหร�ออ�ณหภูมิสูงผิดปกติ

สมารทฮอต ไมคอม

ขนาด 4.0 ลิตร

• ระบบการชงกาแฟแบบดร�ป ชวยใหกาแฟมีรสชาติอรอยยิ�งข�้น
• เพ��มรสชาติและทำความสะอาดงายดวยสารเคลือบคารบอนชารโคล
• เลือกรักษาอ�ณหภูมิของน้ำได 4 ระดับ 98/ 90/ 80/ 70 องศา
• ประหยัดไฟ ดวยระบบตั้งเวลาตมน้ำลวงหนาถึง 7ระดับ 4/5/6/7/8/9/10 ชั่วโมง
• กดน้ำไดโดยระบบปมอัตโนมัติ
• ปุม Long Boil ชวยลดระดับคลอลีนในน้ำ
• ปลอดภัยดวยระบบตัดไฟอัตโนมัติทันทีเมื่อน้ำแหง
• ฐานหมุนได 360 องศา

ดร สชาติ
ยวไ

ดร สชาติ
ยวไ

NC-BG4000-C

สีเทา (H)

สีชมพ� (P)
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เคร�อ่ งสกัดน้ำผลไมแยกกาก

เคร�่องปนอเนกประสงค
เคล็ดลับเมนู

เคล็ดลับเมนู

Very Apple

หอหมกพ�ดดิ�งหนาชีส

ชองใสผักและผลไม
ขนาดใหญถึง 75 มม.

MJ-DJ01SSN
ขนาด 1.5 ลิตร

MJ-SJ01WSN
ขนาด 1.5 ลิตร

กำลังมอเตอร
800 วัตต

• หัวสกัดน้ำสแตนเลสแยกกากออกจากที่คั้นโดยอัตโนมั ติ
สกัดผักและผลไม ไดอยางมีประสิทธิภาพ
• ความเร็วมอเตอร 13,000 รอบ/นาที กำลังสูงสุด 800 วัตต
• ฐานเคร�่องถอดลางทำความสะอาดงายทุกชิ�นสวน
• ปลอดภัยดวยระบบปองกันมอเตอร ไหม และระบบล็อคฝาครอบ
• ตัวเคร�่องเปนสแตนเลส สำหรับรุน MJ-DJ01SSN

MX-AC400WSN

เคร�่องสกัดและปนน้ำผลไมอเนกประสงค
MJ-H300KSN

ขนาด 1.5 ลิตร

3 โถ

กำลังมอเตอร
400 วัตต

MX-AC300WSN

กำลังมอเตอร
1,000 วัตต

• โถพลาสติก พรอมตัวกรองกาก
• โถสแตนเลสขนาดเล็ก กลาง ใหญ

• เคร�่องสกัดและปนน้ำผักผลไมในเคร�่องเดียว
แกวปนความจ� 0.5 ลิตร
• เพ��มประสิทธิภาพในการแยกกาก และทำความสะอาดงาย
• ใบมีดสแตนเลส
• ระบบล็อคนิรภัย เพ��มความปลอดภัยในการใชงาน
• ระบบ Build in Circuit Breaker ตัดการทำงาน
อัตโนมัติทันที ปองกันมอเตอร ไหม
• ตัวหยุดปองกันน้ำหยด
16

4 โถ

ขนาด 1.0 ลิตร

คุณภาพสูง ไมเปนสนิม คม และทนทาน

ความเร็ว 3 ระดับ

17,000, 18,000 และ 19,000 รอบ/นาที
พรอมปุมทำงานแบบชั่วขณะ

โถพลาสติก

เนือ้ หนาทำจาก Polycarbonate ตกไมแตก

โถสแตนเลส

กำลังมอเตอร
1,000 วัตต

• โถพลาสติก
• โถสแตนเลสขนาดเล็ก และขนาดกลาง

ใบมีดสแตนเลส

โถสแตนเลส

2 โถ

ทำความสะอาดงายไมเปนสนิม กลิน� ไมตดิ

MX-AC250WSN
ขนาด 0.65 ลิตร

กำลังมอเตอร
1,000 วัตต

• โถพลาสติก พรอมตัวกรองกาก
• โถสแตนเลสขนาดเล็ก

3 ระบบความปลอดภัย

1. ระบบล็อคนิรภัย เคร�อ่ งไมทำงาน
หากวางโถปน ไมเขาที่
2. ระบบตัดการทำงานอัตโนมัตทิ นั ที
ปองกันมอเตอร ไหม
3. ระบบฝาครอบสนิทปลอดภัย
เคร�อ่ งจะไมทำงานหากฝาปดไมสนิท

อ�ปกรณเสร�ม
ไมพาย
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เคร�อ่ งปน น้ำผลไม
MX-KM5060SSN
ขนาด 2.0 ลิตร

กำลังมอเตอร
800 วัตต

V&M Circulation

โถปนแบบ Soft Square Design
ทำใหการไหลเว�ยนสวนผสมไดดียิ�งข�้น

NEW!

• พลังมอเตอรสูงสุด 800 วัตต
• โถปนแกวความจ� 2 ลิตร ออกแบบ Soft Square Design
• ใบมีดสแตนเลส Ulimate Powerblade ออกแบบพ�เศษ พรอมแฉกฟ�นเลื่อย
• ปรับความเร็วได 2 ระดับ พรอมระบบปนจังหวะ ทำใหปนไดดียิ�งข�้น
• มีฟ�งกชันปนน้ำแข็ง Ice Crush
• ปุมการทำงานเปนไอคอนรูปภาพ ใชงานไดงายมากข�้น
• อ�ปกรณเสร�ม: โถปนบดสับผลิตจากแกวใช ไดทั้งของเหลวและของแหง
พรอมดวยไมพายทีเชฟ

MX-V310KSN
ขนาด 2.0 ลิตร
โถแกว พรอมโถบดสับแกว
(MX-V310KSN)

ขนาด 2.0 ลิตร
โถพลาสติก
พรอมโถบดสับแกว (MX-V300KSN)

Ultimate Powerblade
ที่สุดของใบมีดฟ�นเลื่อย
เพ�่อการปนที่ดีเยี่ยม

MX-GX1561WSN

กำลังมอเตอร
600 วัตต

ขนาด 1.5 ลิตร

กำลังมอเตอร
600 วัตต

• เคร�่องปนกำลังสูงสุด 600 วัตต รอบปน 11,000 รอบตอนาที
• ใบมีดสแตนเลสออกแบบพ�เศษ 4 แฉกพรอมฟ�นเลื่อย
(Ultimate Powerblade) ปนใหละเอียดยิ�งข�้น
• โถปนดีไซนพ�เศษแบบ Soft Square Concept
ทำใหการปนมีประสิทธิภาพ
• อ�ปกรณเสร�ม ไดแก โถบดสับแกวขนาดเล็ก
ใช ไดทั้งของเหลวและของแหง

กำลังมอเตอร
450 วัตต

• โถปนแกว เนื้อหนาดีไซนสวย
• ปรับความเร็วได 2 ระดับ พรอมปุมปนชั่วขณะ
• ใบมีดสแตนเลส 4 แฉก โคง ไมเปนสนิม คม และทนทาน
• ยางยึดขาใตเคร�่อง ทำใหเกิดความมั่นคงขณะใชงาน ไมเลื่อนไหล
• 2 ระบบความปลอดภัย
1.ระบบล็อคนิรภัย เคร�่องจะไมทำงานหากโถปนวางไมเขาที่
2.ระบบปองกันมอเตอร ไหม เคร�่องหยุดทำงาน
เมื่อมีปร�มาณอาหารมากเกินไปทำใหเคร�่องทำงานเกินกำลัง
• อ�ปกรณเสร�ม ไดแก โถปนแหง และไมพายกวน

• เคร�่องปนกำลังสูงสุด 600 วัตต รอบปน 11,000 รอบตอนาที
• ใบมีดสแตนเลสออกแบบพ�เศษ 4 แฉกพรอมฟ�นเลื่อย
(Ultimate Powerblade) ปนใหละเอียดยิ�งข�้น
• โถปนดีไซนพ�เศษแบบ Soft Square Concept
ทำใหการปนมีประสิทธิภาพ
• ฟ�งกชั่น Ice Crush สำหรับการปนน้ำแข็ง
• อ�ปกรณเสร�ม ไดแก โถบดสับแกวขนาดเล็ก
ใช ไดทั้งของเหลวและของแหง

MX-V300KSN
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เคร�อ่ งปน อเนกประสงค

มี 2 โถปน
สำหรับสลับใชคาวและหวาน

MX-SM1031SSN
ขนาด 1.0 ลิตร

กำลังมอเตอร
450 วัตต

• ใบมีดสแตนเลส 4 แฉก โคง ไมเปนสนิม คม และทนทาน
• 2 ระบบความปลอดภัย
1.ระบบล็อคนิรภัย เคร�่องจะไมทำงานหากโถปนไมเขาที่
2.ระบบตัดการทำงานอัตโนมั ติทันทีปองกันมอเตอร ไหม
• คุมคากวา ดวยโถปนน้ำ 2 โถ และโถปนแหง 1 โถ
• อ�ปกรณเสร�ม ไดแก โถปนแหง และไมพายกวน
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เคร�่องปนน้ำผลไม

เคร�่องปนน้ำผลไม
Personal Blender
MX-900MWSN
ขนาด 1.2 ลิตร

เคล็ดลับเมนู

ลิ�นจ�่กับสับปะรดสมูทตี้
และเบอรร�่โยเกิรตปน

กำลังมอเตอร
500 วัตต

• ใบมีดสแตนเลส 4 แฉก เคลือบไทเทเนียม เพ��มรอยหยักแบบ Micro Cutter
เพ��มประสิทธิภาพการปนมากข�้น และปนน้ำแข็งไดละเอียดมากข�้น
• 2 ระบบความปลอดภัย
1.ระบบล็อคนิรภัย เคร�่องจะไมทำงานหากโถปนไมเขาที่
2.ระบบตัดการทำงานอัตโนมั ติทันทีปองกันมอเตอร ไหม
• อ�ปกรณเสร�ม ไดแก โถปนแหง และไมพายกวน

MX-800SGSN

กำลังมอเตอร
480 วัตต

MX-800SHSN

กำลังมอเตอร
480 วัตต

ขนาด 1.0 ลิตร
ขนาด 1.0 ลิตร

• ใบมีดสแตนเลส 4 แฉก โคง ไมเปนสนิม คม และทนทาน
• 2 ระบบความปลอดภัย
1.ระบบล็อคนิรภัย เคร�่องจะไมทำงานหากโถปนไมเขาที่
2.ระบบตัดการทำงานอัตโนมั ติทันทีปองกันมอเตอร ไหม
• อ�ปกรณเสร�ม ไดแก โถปนแหง และไมพายกวน
สีเข�ยว (G)

สีเบจ (H)

MX-GM1011GSN

กำลังมอเตอร
450 วัตต

MX-GM1011HSN

กำลังมอเตอร
450 วัตต

ขนาด 1.0 ลิตร
ขนาด 1.0 ลิตร

MX-GM0501WSN
ขนาด 0.5 ลิตร

กำลังมอเตอร
450 วัตต

• เคร�่องปนน้ำผลไม พรอมแกวปนความจ� 0.5 ลิตร
สะดวกเพ�ยงปดฝาแกวปน ก็พรอมดื่มไดทันที
• สะดวกพกพา เหมาะสำหรับใชดื่มในทุกสถานที่ที่ตองการ
เชน ในรถ ที่ทำงาน สปอรตคลับ หร�อพกพาไปปกนิก
• ใชเวลาปนเพ�ยงแค คร�่ง - 1 นาที ก็ ไดเคร�่องดื่มเมนู
สไตลสวนตัวของคุณ อยางรวดเร็วทันใจ
• ผลิตจากพลาสติกปลอดสารกอมะเร็ง (PBA Free)
ใหคุณมั่นใจไดในความปลอดภัย
• 1 ชุดประกอบดวยแกวปน 2 ใบ สีมวง และสีเข�ยว

• ใบมีดสแตนเลสโคง ไมเปนสนิม คม และทนทาน
• 2 ระบบความปลอดภัย
1.ระบบล็อคนิรภัย เคร�่องจะไมทำงานหากโถปนไมเขาที่
2.ระบบตัดการทำงานอัตโนมั ติทันทีปองกันมอเตอร ไหม
• อ�ปกรณเสร�ม ไดแก โถปนแหง และไมพายกวน
สีเข�ยว (G)
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สีขาว (W)
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เคร�่องเตร�ยมอาหารอเนกประสงค
MK-F300WSN
ขนาด 2.5 ลิตร

เคร�่องปนแบบมือถือ
กำลังมอเตอร
1,000 วัตต

• เคร�่องเตร�ยมอาหารประกอบดวย
ใบมีดหลักสำหรับสับและผสมอาหาร, ตะกราสลัดน้ำจากผัก
และปรับเปลี่ยนใบมีดไดถึง 4 แบบ หลากหลายในการใชงาน
• 2 ระบบความปลอดภัย
1) ระบบล็อคนิรภัย เคร�่องจะไมทำงานหากโถปนวางไมเขาที่
2) ระบบปองกันมอเตอร ไหม เคร�่องจะหยุดทำงานเมื่อมีปร�มาณ
อาหารมากเกินไป ทำใหเคร�่องทำงานเกินกำลัง

ใบมีดสำหรับสับ
และผสมอาหาร

NEW!

ตะกราสลัดน้ำ
จากผัก

ใบมีดหั่น
เปนเสนฝอย

ใบมีดหั่น
เปนเสนหยาบ

ใบมีดหั่นสไลด
แบบบาง

ใบมีดหั่นสไลด
แบบหนา

MX-S301KSN
MK-K51PKSN
ขนาด 1.0 ลิตร

กำลังมอเตอร
1,000 วัตต

• โถปนมีความจ�สูงสุด 1 ลิตร
• มอเตอรขนาด 300 วัตต
• โถปนทำดวยแกว ลางงาย ปราศจากกลิ�น
• ใบมีด 2 แบบ สำหรับใชเพ�่อ บด
ผสม สไลด หั่นเปนฝอย
• ใชงานงายเพ�ยงกดปุม on/off และ
ปุม pulse เพ�่อชวยใหผสมอาหารไดดียิ�งข�้น

• กำลังมอเตอรสูงสุด 800 วัตต
• ใบมีดสแตนเลส 4 แฉก
• 2 ระบบความปลอดภัย
1) Child lock ระบบล็อคนิรภัยสำหรับเด็ก
2) 2 Action switches ระบบการใชงานโดยการ
กด 2 ปุมสัมผัสดวยว�ธีที่ถูกตอง เคร�่องจ�งจะทำงาน
(ปองกันไมใหเกิดอันตราย)
• พรอมโถปน, โถบดสับ และหัวตีคร�ม
ปรับระดับความเร็วได 2 ระดับ High / Low และปุมปนเปนจังหวะ

MX-S101WSN
ใบมีด 2 แบบสำหรับการเตร�ยมอาหาร

บด/สับ /ผสม
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สไลดบาง/หั่นเปนเสนฝอย

กำลังมอเตอร
800 วัตต

กำลังมอเตอร
800 วัตต

• กำลังมอเตอรสูงสุด 800 วัตต
• ใบมีดสแตนเลส 4 แฉก ปนสวนผสมไดละเอียด
• 2 ระบบความปลอดภัย
1) Child lock ระบบล็อคนิรภัยสำหรับเด็ก
2) 2 Action switches ระบบการใชงานโดยการ
กด 2 ปุมสัมผัสดวยว�ธีที่ถูกตอง เคร�่องจ�งจะทำงาน
(ปองกันไมใหเกิดอันตราย)
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เคร�อ่ งทำขนมปง

ชองใสยีสต

เคล็ดลับเมนู
ขนมปง
นมถั่วเหลืองงาดำ

เคร�อ่ งจะใสยสี ตเขาสูก ระบวนการ
ทำขนมปงในเวลาทีเ่ หมาะสม

ตัวปอนลูกเกด และ ถั่ว

เติมธัญพ�ช หร�อผลไมอบแหงตางๆ
เชน ถัว่ ลูกเกด เขาไป
ไดอตั โนมัติ ทำให ได
เนือ้ สัมผัสขนมปงทีด่ ยี ง�ิ ข�น้

งายเพ�ยงปลายนิ�วสัมผัส
ใสสว นผสมตางๆ แบบอัตโนมัติ

ระดับความเกร�ยม
ขนมปง

ใหคณ
ุ สามารถเลือกระดับ
สีของเนือ้ ขนมปงได 2 แบบ
ออน

ปกติ

ตั้งเวลาลวงหนาได
13 ชั่วโมง

SD-P104WSN
• เมนูอัตโนมัติ 13 เมนู
• เซ็นเซอรควบคุมอ�ณหภูมิ
เพ�่อผลลัพธที่ยอดเยี่ยม
• ตัวจายยีสต และใสธัญพ�ชลูกเกดอัตโนมั ติ

5 ขั้นตอน สะดวกและงายในการอบขนมปงใหกรอบนอกเนือ้ ในแสนนุม อรอยดวยตัวเอง
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ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

นำถาดอบออก
และติดตัง้ ใบพัด
นวดแปง

เติมแปงทำขนมปงและ
สวนผสมอื่นๆ เชน เนย,
นม, น้ำตาล, น้ำ ลงไป
ในถาดอบ ยกเวนผงยีสต

ระบบปองกันไฟดับ
ระหวางอบ ไดนานถึง
10 นาที
เคร�่องทำขนมปงอัตโนมัติ
SD-P104WSN

เลือกอรอยได 13 เมนู

เมนูแปงโด

เมนูของวาง

ขนมปงทำเอง สดใหมไดทุกวัน
กำหนดทุกสวนผสมไดตามตองการ
อรอยงาย…เพ�ยงปลายนิ�วสัมผัส

ขนมปงกอน

แปงพ�ซซา

แปงเกี๊ยว

ช็อกโกแลต

เคก

เมนูขนมปง

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 5

ใสผงยีสตสำเร็จรูป
ธัญพ�ชหร�อผลไม
อบแหง ถัว่ ในชองใส
ทีแ่ ยกไวดา นบน

เลือกเมนูทจ่ี ะอบ
แลวกด START

อรอยกับ
ขนมปงอบ
หลังไดยนิ เสียง
สัญญาณเตือน

ขนมปงปอนด

อบดวน

ขนมเนื้อนุม

ขนมปงฝรั่งเศส ขนมปงธัญพ�ช ขนมปงสับปะรด

ขนมปงขาว ขนมปงแปงขาวเจา
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เตาอบ
NT-GT1WSN
ขนาด 9.0 ลิตร

กำลังไฟ
1,100 วัตต

• เตาอบ พรอมตะแกรง และถาดอบ
• สามารถปรับ ระดับอ�ณหภูมิได 4 ระดับ
ต่ำ กลาง สูง และสำหรับขนมปงป�ง
• สามารถตั้งเวลาได 15 นาที
พรอมกร��งเตือน เมื่อทำอาหารเสร็จ

เคร�่องผสมอาหาร
MK-GB1WSN

กำลังไฟ
200 วัตต

• มอเตอรพลังแรง 200 วัตต
• ประกอบดวยหัวสำหรับผสมและหัวสำหรับนวดแปง
• ความจ�โถปนขนาด 3 ลิตร
• เลือกระดับความเร็วได 5 ระดับ
• สามารถใชงานเปนแบบใชมือถือได

หมอตุนไฟฟา
NF-M30AWSN NF-M15AWSN
ขนาด 3.0 ลิตร

NF-M30AWSN

NF-M15AWSN

7 DAYS FRESHNESS
เก็บอาหารสดไว ไดนาน 7 วัน
โดยยังคงคุณคาทางโภชนาการ
ใหคุณสามารถทำอาหารมื้อหลัก
ไดตลอดทั้งสัปดาห!
ตูเ ย็นพานาโซนิคเขามาเปลีย่ นชีวต� ทีว่ น� วายในทุกวันของคุณ!
ระบบ PrimeFresh -3°C มีเทคโนโลยีทส่ี ามารถเก็บเนือ้ สัตว
และปลาใหสดตลอด 7 วัน ไมจำเปนตองละลายน้ำแข็ง
ใหคณ
ุ สะดวกในการเตร�ยมอาหารมือ้ หลักทีแ่ สนอรอย
และมีคณ
ุ คาทางโภชนาการไดทง้ั ครอบครัวในทุกวัน

ขนาด 1.5 ลิตร

• เหมาะสำหรับการตุนอาหาร หร�อเคี่ยวยาจ�น
• ฝาหมอทำดวยวัสดุแกวใส ทนความรอนสูง
• โถแกรนิต ทนทานพ�เศษ
• สว�ตชปด-เปด มีสัญญาณไฟแสดงการทำงาน
• สะดวกดวยมือจับทั้ง 2 ดาน ปลอดภัยขณะใชงาน
• ปรับความรอนได 3 ระดับ ต่ำ สูง และอัตโนมั ติ
(เฉพาะรุน NF-M30AWSN)
NR-DZ600MB
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NR-DZ600GL
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