ครบทุกความตองการ
เพ�อ่ ใหคณ
ุ ทำอาหารสนุกยิง� ข�น้
ว�ถชี ว� ต� รูปแบบใหมทำใหการทำอาหารตองการ
ผูช ว ยทีพ
่ เ� ศษยิง� ข�น้ …ตองมีครบทัง� เทคโนโลยี
ทีท่ ำใหการทำอาหารสะดวก รวดเร�ว
และตองไมลมื ใสใจสุขภาพของผูใ ชดว ยเชนกัน
ที่ เอลว�รา เราเลือกสรรเคร�อ่ งครัวทีต่ อบครบ
ทุกความตองการ ไมวา จะเปน
“เคร�อ่ งปน อเนกประสงค (Power Blender)”
ความเร�วมอเตอรสงู ถึง 30,000 รอบตอนาที (RPM)
สามารถปน อาหารใหกลายเปนของเหลวไดในเพ�ยงไม
กีน่ าที หร�อ “เคร�อ่ งนึง่ แรงดันสูง (Jet Steamer)”
ประหยัดเวลานึง่ ถึง 50% เมือ่ เทียบกับเคร�อ่ งนึง่
ทัว� ไป ความรวดเร�วทีม่ ากข�น้ ยังดีตอ สุขภาพ
เพราะคุณคาทางโภชนาการยังอยูค รบ
ไมสญ
ู เสียไปเหมือนการทำอาหารแบบเดิมๆ
นอกจากนัน� เรายังเลือกใชพลาสติกชนิดพ�เศษ
“ไทรทัน (Tritan™)” ทนความรอนสูงถึง 120
องศาเซลเซ�ยส ไมมสี าร BPA ซ�ง่ เปนสารกอมะเร�ง
และมีความโปรงใสมากกวา แข�งแรง ทนทาน
ไมเปนรอยงาย

ศูนยจัดจำหนายในกรุงเทพ
ศูนยบริการใหญ สาขาไทซิน
02-390-2299, 081-702-4839
ศูนยบริการ สาขา ซีคอนสแควร
02-721-9416-7
ศูนยบริการ สาขา เซ็นทรัลปน เกลา
02-884-8413, 02-884-8504
ศูนยบริการ สาขา เซ็นทรัลบางนา
02-361-0761, 081-702-7827
ศูนยบริการ สาขา แฟชัน� ไอรแลนด
02-947-5910-11
ศูนยบริการ สาขา พาราไดซ พารค
02-787-1229
ศูนยจัดจำหนายในตางจังหวัด
บริษทั เปนคุณ ชลบุรี จำกัด
(038)793-671, (038)270-416
บริษทั เอลวิรา เฮาสโคราช จำกัด
(044)295-864-5
บริษทั เอลวิรา เฮาสโคราช จำกัด สาขาอุดรธาน� 081-265-3855
บริษทั เปนคุณ เชียงใหม จำกัด
(053)405-210-1
บริษทั เปนคุณ พิษณุโลก จำกัด
(055)245-872, 089-644-4313
บริษทั เปนคุณ ภูเก็ต จำกัด
089-648-4694
บริษทั เปนคุณ หาดใหญ จำกัด
(074)355-509, 087-392-1830
บริษทั เปนคุณ หาดใหญ จำกัด สาขาปตตาน�
(073)333-447
บริษทั เปนคุณ จำกัด สาขาปราจีนบุรี
(037)482-294, 081-702-8567
บริษทั เปนคุณ ขอนแกน จำกัด
083-376-3663, 081-964-8197
บริษทั เปนคุณ นครสวรรค จำกัด
(056)220-188, 081-972-8446
บริษทั เปนคุณ นครปฐม จำกัด
(034)272-201
จุดจำหนายในหางสรรพสินคา
เซ็นทรัล (แผนกเครือ่ งครัวไฟฟา) สาขา ชิดลม บางนา พระราม 2 พระราม 3 รามอินทรา รังสิต
ปน เกลา แจงวัฒนะ / เดอะมอลล (แผนกหัตถกรรม) สาขา รามคำแหง ทาพระ งามวงศวาน บางแค
บางกะป และพารากอน / เพาเวอรมอลล สาขา เอ็มโพเรียม พารากอน ทาพระ บางแค งามวงศวาน
บางกะป / โรบินสัน (แผนกเครือ่ งนอน) สาขา รังสิต
สอบถามขอมูลเพ��มเติมโทร 02-390-2172

healthy
cooking
faster
easier
and safe

หมดกังวลกับความยุง ยาก
และหวงเร�อ่ งสุขภาพเสียที
ตอนนี…
้ คิดเมนูสนุกๆ
สำหรับมือ้ ตอไปกันดีกวา

Jet Steamer FS223
High Speed Food Steamer

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

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

www.penkhun.com

Grinder & Smoothie Jar
Extra Accessory for Power Blender

jet steamer

power blender

grinder &
smoothie jar

เคร�่องนึ่งแรงดันสูง ระบบ Strix เทคโนโลยีชั�นสูงจากอังกฤษ
หุง ตม นึ่ง ตุน ประหยัดเวลาการนึ่งไดถึง 50% เมื่อเทียบกับเคร�่องนึ่งทั�วไป
อาหารเสร�จเร�วข�้นโดยที่ยังคงคุณคาทางโภชนาการไวครบ

เคร�อ่ งปน อเนกประสงคความเร�วสูง ดวยความเร�วมอเตอร
30,000 รอบตอนาที (RPM) พรอมคงคุณคาทางโภชนาการ
ไวครบถวน เหมาะสำหรับบดอาหาร และทำเคร�อ่ งดืม่ ทัง� รอนและเย็น
ทำน้ำเตาหูพ
 รอมดืม่ ใน 6 นาที ไดคณ
ุ คาจากใยอาหาร
และไมตอ งกรองกากเมล็ดถัว� เหลือง

โถปน แหง ความสามารถใหญเกินตัว สามารถบดแหง
และทำเคร�อ่ งดืม่ ไดในหนึง่ เดียว

Special Features:

Save

• 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

• ความเร็วมอเตอรสูง 30,000 RPM
พรอมระบบตัดไฟอัตโนมัติ
• โปรแกรมอัฉริยะ 6 โปรแกรม สัง� งานอิเล็กทรอนิกส
• 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

Cooking
Time

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

20-25 นาที
45 นาที

ปลานึง� บวย

Specifications:

• ความจุ 2 ลิตร
• น้ำหนักสุทธิ 1.1 กก.
• ขนาด 20 x 18 x 29 ซม.
อุปกรณใชประกอบกับ
ELVIRA Power Blender

Specifications:

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

ตารางเปรียบเทียบเวลาการทำอาหารปกติ กับ Jet Steamer
ทำอาหารปกติ
Jet Steamer
หุงขาว
45 นาที
20 นาที
หุงขาวกลอง
65 นาที
25 นาที
(แชนำ้ 20 นาที หุง 45 นาที)

• 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)

Special Features:

%

Specifications:

นึง� ปลา
นึง� ไกทง้ั ตัว

Special Features:
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(โดยไมตอ งแชนำ้ )

5-10 นาที
20-25 นาที

RPM

หมุนปรับเวลางาย ชัน้ วางอาหาร 3 ชัน้ เติมน้ำไดตอ เน�อ� ง
พรอมเมนูทำอาหาร ขยายความจุได 9 ลิตร พรอมระบุระดับน้ำ

พริกหยวกสอดไส

หอหมกปลา

ขนมชัน้

น้ำเตาหู

ซุปขน

ซอส

น้ำผัก ผลไม

สมูทตี้

มิลคเชค

ขาวบด

กาแฟบด

ถัว� เหลืองบด

ถัว� บด

สมูทตี้

มิลคเชค

