ร�ดผากองโตแคไหน
แมบานยุคใหมรับมือไดสบาย
ถาความเพอรเฟคคือเร�่องสําคัญของคุณ
เตาร�ดไอน้ําแบบหมอตมแยก จาก เอลว�รา
คือคําตอบที่ดีที่สุดสําหรับคุณ เราคัดสรร
เทคโนโลยีที่ดีที่สุดมาเปนผูชวยมือเอกของคุณ
ไมวาจะเปน “เคร�่องร�ดผา (ELVIRA Press)”
ที่มีหนาเตาขนาดใหญกวาเตาร�ดธรรมดา
ถึง 10 เทา สามารถร�ดผากองโตไดอยางรวดเร�ว
เพ�ยงนับ 1 ถึง 3 ทั�งยังออกแบบใหสามารถร�ด
ไดลงตัวในทุกรูปทรง พรอมกันนั�น “เตาร�ด
ไอน้ําแบบหมอตมแยก” ของเอลว�ราก็มี
คุณสมบัติโดดเดนเหนือใคร ตั�งแตวัสดุ
อลูมินั�มอัลลอยแบบหนาพ�เศษ แข�งแรงทนทาน
เหนือใคร ทั�งยังมี Pressure Switch ควบคุม
ความดันใหการร�ดผาทําไดอยางรวดเร�ว ไมมี
สะดุด ไมวาจะเปนผาเนื้อไหนก็เร�ยบเนียน
ไรผามันเงา ไดคุณภาพเฉกเชนมืออาช�พ
เหมือนสงรานซักอบร�ดคุณภาพสูง
เรายังไมหยุดคิดสิ�งดีๆ เพ�่อใหทุกว�นาทีในบาน
เปนชวงเวลาแหงความสุขของคุณ

ศูนยจัดจําหนายในกรุงเทพ
ศูนยบริการใหญ สาขาไทซิน
ศูนยบริการ สาขา สุขุมวิท
ศูนยบริการ สาขา ซีคอนสแควร
ศูนยบริการ สาขา เซ็นทรัลปนเกลา
ศูนยบริการ สาขา เซ็นทรัลบางนา
ศูนยบริการ สาขา แฟชั�นไอรแลนด
ศูนยบริการ สาขา พาราไดซ พารค

ศูนยจัดจําหนายในตางจังหวัด

บริษัท เปนคุณ ชลบุรี จํากัด
บริษัท เอลวิราเฮาสโคราช จํากัด
บริษัท เอลวิราเฮาสโคราช จํากัด สาขาอุดรธาน�
บริษัท เปนคุณ เชียงใหม จํากัด
บริษัท เปนคุณ เชียงใหม จํากัด สาขาเซ็นทรัลลําปาง
บริษัท เปนคุณ พิษณุโลก จํากัด
บริษัท เปนคุณ ภูเก็ต จํากัด
บริษัท เปนคุณ หาดใหญ จํากัด
บริษัท เปนคุณ หาดใหญ จํากัด สาขาปตตาน�
บริษัท เปนคุณ จํากัด สาขาปราจีนบุรี
บริษัท เปนคุณ ขอนแกน จํากัด
บริษัท เปนคุณ นครสวรรค จํากัด
บริษัท เปนคุณ นครปฐม จํากัด

02-390-2299, 081-702-4839
02-391-0180
02-721-9416-7
02-884-8413, 02-884-8504
02-361-0761, 081-702-7827
02-947-5910-11
02-787-1229
(038)793-671, (038)270-416
(044)295-864-5
081-265-3855
(053)405-210-1
(054)010-748
(055)245-872, 089-644-4313
089-648-4694
(074)355-509, 087-392-1830
(073)333-447
(037)482-294, 081-702-8567
083-376-3663, 081-964-8197
(056)220-188, 081-972-8446
(034)272-201

perfect
home
laundry
efficient
and
sleek
ELVIRA PRESS P1

จุดจําหนายในหางสรรพสินคา

เซ็นทรัล (แผนกเครื่องครัวไฟฟา) สาขา ชิดลม บางนา พระราม 2 พระราม 3 รามอินทรา รังสิต
ปนเกลา แจงวัฒนะ / เดอะมอลล (แผนกหัตถกรรม) สาขา รามคําแหง ทาพระ งามวงศวาน บางแค
บางกะป และพารากอน / เพาเวอรมอลล สาขา เอ็มโพเรียม พารากอน ทาพระ บางแค งามวงศวาน
บางกะป / โรบินสัน (แผนกเครื่องนอน) สาขา รังสิต

STEAM GENERATOR
IRON 340

สอบถามขอมูลเพ��มเติมโทร 02-390-2172
Sole Distributor in Thailand
PENKHUN CO., LTD.
988-990-992 Sukhumvit Road
Phra Khanong, Klong Toei
Bangkok 10110 THAILAND
TEL: +66 2391 0180
FAX: +66 2381 3874

STEAM GENERATOR
IRON 520
STEAM GENERATOR
IRON 540

elvira press P1

steam generator iron

เคร�่องร�ดผาแบบกดทับ เสร�จเร�วกวา ประหยัดเวลามากกวาถึง 10 เทา
ดวยแรงกดอัตโนมัติถึง 100 ปอนด (46 kg.) พรอมว�ธีการร�ดที่งาย
เพ�ยงดึงคันโยกชวยใหเสื้อผาเร�ยบในเวลาเพ�ยง 3 ว�นาทีเทานั�น
โดยไมทิ�งรอยเงามัน หร�อทําใหเสื้อผายืดยวย

เตาร�ดไอน้ําแบบหมอตมแยก ที่โดดเดนยิ�งกวาใคร

• Pressure Switch ควบคุมแรงดันไอน้ําสูงถึง 3.5 บารไดสม่ําเสมอร�ดผาไมมีสะดุด
• แรงดันไอน้ํา 3.5 บารซอกซอนไดทุกเนื้อผา ร�ดไดทั�งแนวนอนและแนวตั�ง
• ระบบตัดไฟหมอตมอัตโนมัติ เมื่อน้ําหมด
• ฝาหมอตม ระบบนิรภัย 2 ชั�น พรอมระบบ Child Proof

Special Features:

• อัตราการกินไฟ 1,500 - 1,640 วัตต
• โครงสรางอลูมินั�มอัลลอย
แข็งแรงทนทาน
• พื้นที่การรีดมากกวาเตารีดธรรมดา
ถึง 10เทา
• แรงกดอัตโนมัติ 100 ปอนด (46kg.)
• ปรับอุณหภูมิไดตามชนิดของเน�้อผา
• ระบบปองกันผาไหม ตัดไฟอัตโนมัติ
เมือ่ กดแผนความรอนนานเกิน 30 วินาที

• ระบบประหยัดไฟพิเศษ ตัดไฟอัตโนมัติ
เมือ่ เปดเครือ่ งโดยไมใชงานนานเกิน 8 นาที
• พับเก็บงาย ประหยัดพื้นที่
• ออกแบบใหนั�งรีดผาเพื่อลด
อาการเมื่อยลา
• ฐานรองรีดมีสวนเวาโคงรีดงาย
ไดทุกรูปทรง
• รับประกันคุณภาพ 2 ป
(เชิงพาณิชย 6 เดือน)

หนาเตารีด อลูมินั�มอัลลอยขึ้น
รูปหนา 2.5 ซม. กระจายความ
รอนทั�วหนาเตา อยางสม่าํ เสมอ
เก็บความรอนไดดกี วา รีดได
เรียบกวาโดยไมตอ งออกแรงถูไถ

การออกแบบรูพนไอน้ํา
ที่คิดคนแลววาเหมาะสม
ทําใหแผนหนาเตารีดใหญ
เก็บความชื้นบนผาไดดี
รีดเรียบมากกวา ผาไมคืนตัว

หมอตมน้ําสเตนเลส สตีล
และหมอตมน้ําสเตนเลส สตีล
พรอมฉนวนกัน ความรอน
รองรับแรงดันไอน้ําสูง
อยางปลอดภัย

520
Special Features:

• กําลังไฟหมอตม 1,300 วัตต
• กําลังไฟเตารีด 800 วัตต
• ความจุแทงคน้ํา 1.2 ลิตร
• แรงดันไอน้ํา 3.5 บาร พรอม
Pressure Switch
• พลังไอน้ําตอเน��อง 120-180
กรัม/นาที
• วัสดุหลอแผนหนาเตารีดอลูมินั�ม
อัลลอยหนา 2.5 ซม. หลอขึ้นรูป
ใหความรอนทั�วถึง
• ประหยัดไฟดวยสวิทชแยกเตารีด
และหมอตม
• หมอตมหุมดวยฉนวนกันความรอน
• รีดผาไดตอเน��อง 2 ชม.

540

340

Special Features:

Special Features:

• กําลังไฟหมอตม 1,500 วัตต
• กําลังไฟเตารีด 800 วัตต
• ความจุแทงคน้ํา 2 ลิตร
• แรงดันไอน้าํ 4 บาร พรอม Pressure Switch
• พลังไอน้ําตอเน��อง 130-220 กรัม/นาที
• มีมาตรวัดแรงดันไอน้ําในหมอตม
(Manometer)
• วัสดุหลอแผนหนาเตารีดอลูมินั�มอัลลอย
หนา 2.5 ซม.หลอขึ้นรูป ใหความรอนทั�วถึง
• ประหยัดไฟดวยสวิทชแยกเตารีดและหมอตม
• หมอตมหุมดวยฉนวนกันความรอน
• รีดผาไดตอเน��อง 3 ชม.

• กําลังไฟหมอตม 1,300 วัตต
• กําลังไฟเตารีด 800 วัตต
• ความจุแทงคน้ํา 1.2 ลิตร
• แรงดันไอน้ํา 3.5 บาร พรอม
Pressure Switch
• พลังไอน้ําตอเน��อง 120-180
กรัม/นาที
• วัสดุหลอแผนหนาเตารีดอลูมินั�ม
อัลลอยหนา 2.5 ซม. หลอขึ้นรูป
ใหความรอนทั�วถึง
• ประหยัดไฟดวยสวิทชแยกเตารีด
และหมอตม
• รีดผาไดตอเน��อง 2 ชม.

