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Power Blender BL588
Ultra High Speed up to 30,000 RPM

Jet Steamer FS223
High Speed Food Steamer

Grinder & Smoothie Jar
Extra Accessory for Power Blenderwww.penkhun.com
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TEL: +66 2391 0180  
FAX: +66 2381 3874

Sole Distributor in Thailand

ว�ถีช�ว�ตรูปแบบใหม�ทำให�การทำอาหารต�องการ
ผู�ช�วยท่ีพ�เศษยิ�งข�น้…ต�องมีครบทั�งเทคโนโลยี
ท่ีทำให�การทำอาหารสะดวก รวดเร�ว 
และต�องไม�ลืมใส�ใจสุขภาพของผู�ใช�ด�วยเช�นกัน 
ท่ี เอลว�ร�า เราเลือกสรรเคร�อ่งครัวท่ีตอบครบ 
ทุกความต�องการ ไม�ว�าจะเป�น 
“เคร�อ่งปนอเนกประสงค (Power Blender)” 
ความเร�วมอเตอร�สูงถึง 30,000 รอบต�อนาที (RPM) 
สามารถป��นอาหารให�กลายเป�นของเหลวได�ในเพ�ยงไม�
ก่ีนาที หร�อ “เคร�อ่งน่ึงแรงดันสูง (Jet Steamer)” 
ประหยัดเวลาน่ึงถึง 50% เม่ือเทียบกับเคร�อ่งน่ึง 
ทั�วไป ความรวดเร�วท่ีมากข�น้ยังดีต�อสุขภาพ 
เพราะคุณค�าทางโภชนาการยังอยู�ครบ 
ไม�สูญเสียไปเหมือนการทำอาหารแบบเดิมๆ 
นอกจากนั�นเรายังเลือกใช�พลาสติกชนิดพ�เศษ 
“ไทรทัน (Tritan™)” ทนความร�อนสูงถึง 120 
องศาเซลเซ�ยส ไม�มีสาร BPA ซ�ง่เป�นสารก�อมะเร�ง 
และมีความโปร�งใสมากกว�า แข�งแรง ทนทาน 
ไม�เป�นรอยง�าย 

หมดกังวลกับความยุ�งยาก
และห�วงเร�อ่งสุขภาพเสียที 
ตอนน้ี… คิดเมนูสนุกๆ 
สำหรับม้ือต�อไปกันดีกว�า

ครบทุกความต�องการ 
เพ�อ่ให�คุณทำอาหารสนุกยิ�งข�น้

ศูนย�จัดจำหน�ายในกรุงเทพ
ศูนยบริการใหญ สาขาไทซิน  02-390-2299, 081-702-4839
ศูนยบริการ สาขา ซีคอนสแควร  02-721-9416-7
ศูนยบริการ สาขา เซ็นทรัลปนเกลา  02-884-8413, 02-884-8504
ศูนยบริการ สาขา เซ็นทรัลบางนา   02-361-0761, 081-702-7827
ศูนยบริการ สาขา แฟชั�นไอรแลนด  02-947-5910-11
ศูนยบริการ สาขา พาราไดซ พารค  02-787-1229 
ศูนย�จัดจำหน�ายในต�างจังหวัด
บริษัท เปนคุณ ชลบุรี จำกัด  (038)793-671, (038)270-416
บริษัท เอลวิราเฮาสโคราช จำกัด  (044)295-864-5
บริษัท เอลวิราเฮาสโคราช จำกัด สาขาอุดรธาน� 081-265-3855
บริษัท เปนคุณ เชียงใหม จำกัด  (053)405-210-1
บริษัท เปนคุณ พิษณุโลก จำกัด  (055)245-872, 089-644-4313
บริษัท เปนคุณ ภูเก็ต จำกัด  089-648-4694
บริษัท เปนคุณ หาดใหญ จำกัด  (074)355-509, 087-392-1830
บริษัท เปนคุณ หาดใหญ จำกัด สาขาปตตาน� (073)333-447
บริษัท เปนคุณ จำกัด สาขาปราจีนบุรี (037)482-294, 081-702-8567
บริษัท เปนคุณ ขอนแกน จำกัด  083-376-3663, 081-964-8197
บริษัท เปนคุณ นครสวรรค จำกัด  (056)220-188, 081-972-8446
บริษัท เปนคุณ นครปฐม จำกัด  (034)272-201

จุดจำหน�ายในห�างสรรพสินค�า
เซ็นทรัล (แผนกเคร่ืองครัวไฟฟา) 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 (แผนกเคร่ืองนอน) สาขา รังสิต 

สอบถามข�อมูลเพ��มเติมโทร 02-390-2172
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ปลานึ�งบวย เตาหูทรงเคร่ือง พริกหยวกสอดไส หอหมกปลา ขนมช้ัน

หมุนปรับเวลางาย
พรอมเมนูทำอาหาร

ช้ันวางอาหาร 3 ช้ัน
ขยายความจุได 9 ลิตร

เติมน้ำไดตอเน��อง
พรอมระบุระดับน้ำ

Special Features:
• ชั้นวางอาหาร 3 ชั้น ทำจากพลาสติกชนิดพิเศษ 
 TritanTM  ไมมีสารกอมะเร็ง (BPA-Free)
• ถาดรองสเตนเลสสตีล สามารถถอดเพื่อขยาย 
 ความจุไดถึง 9 ลิตร นึ�งไกไดทั้งตัว
• เติมน้ำไดตอเน��องในขณะทำงาน
• ชองดูระดับน้ำมองเห็นไดชัดเจน
• ปลอดภัย 2 ชั้น ตัดไฟเมื่อความรอนสูงเกินปกติ 
 และเมื่อหมอน้ำแหง
• มีโปรแกรมบอกเวลา
• ถอดทำความสะอาดงาย 
• รับประกันการใชงาน ฮีทเตอร 1 ป 
 สำหรับใชในครัวเรือน และเชิงพาณิชย 6 เดือน

Specifications:
• กำลังไฟ 1500 วัตต 220 โวลท
• ความจุหมอน้ำ  2 ลิตร
• ความจุชั้นอาหารรวม 9 ลิตร
• น้ำหนัก 3.28 กก.
• ขนาด 26 x 31 x 36 ซม.

Special Features:
• ความเร็วมอเตอรสูง 30,000 RPM  
 พรอมระบบตัดไฟอัตโนมัติ
• โปรแกรมอัฉริยะ 6 โปรแกรม สั�งงานอิเล็กทรอนิกส 
• ปรับความเร็ว 10 ระดับ และปนตามจังหวะ 
 ที่ตองการได 
• ใบมีด 2 ชั้นรวม 6 ใบมีด ทำจากสเตนเลสสตีล 
 จากญี่ปุน (Japanese HCS Blades)
 ปนอาหารไดเน�ยนละเอียดและรวดเร็วยิ�งขึ้น 
• ทำจากพลาสติกชนิดพิเศษ TritanTM  
 ไมมีสารกอมะเร็ง (BPA-Free )
• ฝาปดแถบยางซิลิโคนล็อคแน�น ใชเปนถวยตวงได
• ทำความสะอาดงายโดยไมตองถอดใบมีด
• รับประกันการใชงานมอเตอร 2 ป 
 สำหรับใชในครัวเรือน และเชิงพาณิชย 6 เดือน

Specifications:
• ความจุ 2 ลิตร
• กำลังไฟ 1,680 วัตต 220 โวลท
• น้ำหนัก 5 กก.
• ขนาด 22.5 x 22.5 x 52.5 ซม.

Special Features:
• เหมาะสำหรับการบดแหง เชน เมล็ดกาแฟ งาดำ 
 ขาว ขาวคั�ว พริกปน ทำน้ำตาลไอซซิ�ง
• เหมาะสำหรับการผสมอาหาร เชน บดพริกแกง 
 บดหมู นวดปลา ทำหมูเดง
• ทำสมูทตี้และมิลคเชคได
• ความจุ 2 ลิตร สามารถบรรจุสวนผสมตางๆ 
 ไดมากในคราวเดียว
• ทำอาหารไดหลากหลายรูปแบบ
 ดวยปุมเดียว
• ใบมีดทำจากสเตนเลสสตีล
 จากญี่ปุน (Japanese HCS Blades)
• วัสดุทนทาน TritanTM 
 ไมมีสารกอมะเร็ง (BPA-Free)

Specifications:
• ความจุ 2 ลิตร
• น้ำหนักสุทธิ 1.1 กก.
• ขนาด 20 x 18 x 29 ซม.

อุปกรณใชประกอบกับ 
ELVIRA Power Blender
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เคร�่องนึ่งแรงดันสูง ระบบ Strix เทคโนโลยีชั�นสูงจากอังกฤษ 
หุง ต�ม นึ่ง ตุ�น ประหยัดเวลาการนึ่งได�ถึง 50% เมื่อเทียบกับเคร�่องนึ่งทั�วไป 
อาหารเสร�จเร�วข�้นโดยที่ยังคงคุณค�าทางโภชนาการไว�ครบ

เคร�อ่งป��นอเนกประสงค�ความเร�วสูง ด�วยความเร�วมอเตอร� 
30,000 รอบต�อนาที (RPM) พร�อมคงคุณค�าทางโภชนาการ
ไว�ครบถ�วน เหมาะสำหรับบดอาหาร และทำเคร�อ่งด่ืมทั�งร�อนและเย็น
ทำน้ำเต�าหู�พร�อมด่ืม ใน 6 นาที ได�คุณค�าจากใยอาหาร 
และไม�ต�องกรองกากเมล็ดถั�วเหลือง

โถป��นแห�ง ความสามารถใหญ�เกินตัว สามารถบดแห�ง 
และทำเคร�อ่งด่ืมได�ในหน่ึงเดียว

 ทำอาหารปกติ Jet Steamer
หุงขาว 45 นาที 20 นาที
หุงขาวกลอง 65 นาที 25 นาที
 (แชน้ำ 20 นาที หุง 45 นาที) (โดยไมตองแชน้ำ)

นึ�งปลา 20-25 นาที 5-10 นาที
นึ�งไกท้ังตัว 45 นาที 20-25 นาที

ตารางเปรียบเทียบเวลาการทำอาหารปกติ กับ Jet Steamer


