FRONT LOAD

ระบบซักผาอัจฉริยะ 6th Sense

ดวยเทคโนโลยีระบบเซ็นเซอรอัจฉริยะจากชารป สามารถตรวจจับสภาวะตางๆภายใน
เคร�องซักผาระหวางการซักไดถึง 6 ชนิด เพ�อคำนวณการซักใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เพ�อความสะอาด ประหยัดเวลา และ ชวยประหยัดคาใชจาย

3.

การตรวจจับ

ความเร็ว

4.

การตรวจจับ

ความสกปรก

5.

2.

การตรวจจับ

การตรวจจับ

อุณหภูมิ

ระดับน้ำ

เคร�องซักผาชารป ฝาหนา ระบบซักผาอัจริยะ

FWX/FW Series

• ระบบซักผาอัจฉริยะ 6th Sense
• โปรแกรมการซักผาอัจฉริยะทั้ง 16 แบบ เลือกใชงานไดงาย และการทำงานที่ ไมยุงยาก
• ซักผาดวยความรอนสูง 95°C เพ�อฆาเชื้อโรค เหมาะสำหรับเสื้อผาและสุขภาพของเด็กออน
• โปรแกรม Quick wash ทั้งสามโปรแกรมไดแก ซักดวน 15 นาที, 30 นาที และ 45 นาที สามารถเลือกไดสำหรับระดับที่แตกตางกันของความสกปรก
และตัวเลือกการซักที่เปนอิสระ ฉีกกฎเกณฑของเคร�องซักผาแบบเดิมๆ ที่เปนการใชเวลาซักผาอยางไมเหมาะสม
• โปรแกรมการซักผาเงียบ เหมาะสำหรับซักในเวลากลางคืน
• ลางน้ำสะอาดเปนพิเศษ
• ถังซักดานในหนาถึง 0.6 มม. ขัดเงาทั้งสองดาน
• ตัวถังภายนอกใชแผนโลหะเคลือบสี (PCM Color Coated Plate)
• แปนหมุนดิจิตอลปรับได 360 องศา แปนหมุนมีไฟ LED ทำใหสามารถปรับเลือกโปรแกรมแบบ 360 องศา ไดอยางงายดาย
• การใชงานหนาจอระบบสัมผัส แบบใหมลาสุดคลายกับสมารทโฟน ทำใหงายตอการควบคุมการสั่งงานเคร�องซักผา
• ระบบควบคุมความถี่ของอินเวอรเตอร iVS สามารถประหยัดพลังงานได 29%, ประหยัดน้ำ 17%, ลดเสียงของการทำงานลง 3.9db
(มีเฉพาะบางรุน)
• รับประกันมอเตอร 10 ป
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ES-FWX1014G
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ES-FWX812G
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ES-FWX1014W
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ES-FWX812W
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ES-FW1010W
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ES-FW810W

6.

1.

การตรวจจับ

การตรวจจับ

ฟอง

น้ำหนัก

ระบบควบคุมความถี่ของ
อินเวอรเตอร iVS

ตัวถังดานในหนาถึง 0.6 มม.
ขัดเงาทั้งสองดาน
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0.6 mm Double-sided
Polishing Inner Tub

แผงควบคุม ผลิตดวย
วัตถุดิบมาตรฐานสงออก
Export raw material panel

ตัวถังภายนอก
ใชแผนโลหะเคลือบสี

(PCM Color Coated Plate)
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TOP LOAD
Intelligent Waterfall

สะอาด
หมดจด

ผงซักฟอก
ยังหลงเหลืออยู

กระแสน้ำจากดานขางแบบน้ำตก 3 ทิศทาง
การปลอยกระแสน้ำจากดานขางแบบน้ำตก 3 ทิศทาง ชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการละลายผงซักฟอกในถังซัก กระแสน้ำพลังแรงสูง
ทำใหแผนกรอง Magic Filter สามารถดักเศษขุยผา และสิ่งสกปรก
ไดอยางดีเยี่ยม กระแสน้ำพลังแรงสูงและการไหลวนของน้ำแบบหลาย
ทิศทาง เกิดจากการหมุนของจานซักในระหวางขั้นตอนการซักผา

Equal Wash & Less Tangle
ซักผาสะอาดทั่วถึง และเนื้อผาไมพันกัน
การออกแบบจานซักและโปรแกรมจังหวะการซักมีสวนสำคัญ
ในการเพิ่มพลังแหงการซักผา นอกจากนี้ผาที่ซักเสร็จเนื้อผา
ก็จะไมพันกัน ทำใหหยิบออกจากถังซักไดอยางงายดาย

SHARP
Intelligent Waterfal

เคร�องซักผาทั่วไป

จนกลายเปนกระแสน้ำวนพลังแรงสูง ที่สามารถซักผาไดอยาง
สะอาดหมดจด
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• ระบบ Intelligent Waterfall การปลอยกระแสน้ำจากดานขางแบบน้ำตก 3 ทิศทาง
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการละลายผงซักฟอกในถังซัก กระแสน้ำพลังแรงสูงและการ
ไหลวนของน้ำแบบหลายทิศทาง ที่สามารถซักผาไดอยางสะอาดหมดจด
• ซักสะอาดทั่วถึง และหมดปญหาเนื้อผาพันกันระหวางการซัก
• เทคโนโลยีพลังคล�น 3 มิติ (3D Wave) การหมุนของจานซักชวยสรางกระแสน้ำวน
แบบ 3 มิติ ซึ่งสามารถขจัดคราบสกปรกออกจากเนื้อผาไดอยางหมดจดทุกการซัก
• ทำงานอย า งต อ เน� อ งอั ต โนมั ต ิ ห ลั ง ไฟดั บ (Auto Start After Blackout)
หากเกิดปญหาไฟดับขณะซักผาเคร�องจะยังสามารถกลับสูการทำงานไดอยางตอเน�อง
อัตโนมัติทันทีที่กระแสไฟฟากลับสูสภาวะปกติ
• โปรแกรมซักอัตโนมัติ (Fuzzy Control) เซ็นเซอรจะทำการตรวจจับปริมาณผา
ที่ซักและชนิดของเนื้อผาโดยอัตโนมัติ จากนั้น ระบบจะเลือกโปรแกรมการซักที่
เหมาะสมผลลัพธที่ ไดคือผาสะอาดสดใสอยูเสมอ
• ถังซักสแตนเลสพื้นผิวถนอมใยผา ถังซักถูกออกแบบมาใหมีพื้นผิวแบบเดียว
กับกระดานซักผา (Washboard) อันเปนเอกลักษณ ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการซัก
พรอมถนอมใยผาในเวลาเดียวกัน
• ประตูระบบไฮดรอลิก ชวยใหเปด/ปดไดอยางนุมนวล ประตูทำจากกระจกกันกระแทก
ที่มีความทนทานสูง
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Hydraulic Door
ประตูระบบไฮดรอลิก
ชวยใหเปด/ปดไดอยางนุมนวล ประตูทำจากกระจกกันกระแทก
ที่มีความทนทานสูง

จานซักจะสรางพลังกระแสน้ำวนทั้งในแนวดิ่ง แนวนอน
และแนวทแยงมุมโดยน้ำและผงซักฟอกจะเขาสูเนื้อผาไดดี
ยิ่งขึ้นทำใหชวยเพิ่มประสิทธิภาพการซักเสื้อผาไดอยาง
สะอาดหมดจด
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ES-W119T-SL

ES-W159T-SL

• ระบบ Intelligent Waterfall การปลอยกระแสน้ำจากดานขางแบบน้ำตก 3 ทิศทาง ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการละลายผงซักฟอกในถังซัก
กระแสน้ำพลังแรงสูงและการไหลวนของน้ำแบบหลายทิศทาง ที่สามารถซักผาไดอยางสะอาดหมดจด
• ซักสะอาดทั่วถึง และเนื้อผาไมพันกัน หมดปญหาเนื้อผาพันกันระหวางการซัก
• เทคโนโลยีพลังคล�น 3 มิติ (3D Wave) การหมุนของจานซักชวยสรางกระแสน้ำวนแบบ 3 มิติ
ซึ่งสามารถขจัดคราบสกปรกออกจากเนื้อผาไดอยางหมดจดทุกการซัก
• ทำงานอยางตอเน�องอัตโนมัติหลังไฟดับ (Auto Start After Blackout)
หากเกิดปญหาไฟดับขณะซักผา เคร�องจะยังสามารถกลับสูการทำงานไดอยางตอเน�อง
อัตโนมัติทันทีที่กระแสไฟฟากลับสูสภาวะปกติ
• โปรแกรมซักอัตโนมัติ (Fuzzy Control) เซ็นเซอรจะทำการตรวจจับปริมาณผา
ที่ซักและชนิดของเนื้อผาโดยอัตโนมัติ จากนั้น ระบบจะเลือกโปรแกรมการซักที่เหมาะสม
ผลลัพธที่ ไดคือผาสะอาดสดใสอยูเสมอ
• ถังซักสแตนเลสพื้นผิวถนอมใยผา ถังซักถูกออกแบบมาใหมีพื้นผิวแบบเดียวกับ
กระดานซักผา (Washboard) อันเปนเอกลักษณชวยเพิ่มประสิทธิภาพการซัก
พรอมถนอมใยผาในเวลาเดียวกัน
• ฝาปดดานบนระบบไฮดรอลิก ชวยใหเปด/ปดไดอยางนุมนวล
วัสดุทำจากกระจกกันกระแทกที่มีความทนทานสูง
• โปรแกรม Child Lock mode ปองกันเด็กกดเคร�องเลน
• สามารถตั้งเวลาการซักลวงหนาไดตั้งแต 1 - 24 ชั่วโมง
• รับประกันมอเตอร 10 ป
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TOP LOAD
ตัวถังซักภายในดูสะอาดไมมี
คราบสกปรกตกคาง

ประตูทำจากกระจกกันกระแทก
ที่มีความทนทานสูง

ตัวถังภายนอกทำจาก PCM
ปองกันสนิมและสาเหตุที่ทำใหเกิดสนิม

ตัวถังซักดานในขัดเงา ลดรอยขูดขีด

มีความสามารถในการตานการกัดกรอนและมีความแข็งแรงสูงขึ้น
ในการตานการเกิดออกซิเดชัน ลดสาเหตุการเกิดกลิ่นอับ
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ES-W90T-GY

• ประตูทำจากกระจกกันกระแทก ที่มีความทนทานสูง
• ตัวถังภายนอกทำจาก PCM ปองกันสนิมและสาเหตุที่ทำใหเกิดสนิม
• ตัวถังซักดานในขัดเงา ลดรอยขูดขีดเม�อลาง มีความสามารถในการตาน
การกัดกรอนและมีความแข็งแรงสูงขึ้นในการตานการเกิดออกซิเดชัน
ลดสาเหตุการเกิดกลิ่นอับ
• โปรแกรม Child Lock mode ปองกันเด็กกดเคร�องเลน
• สามารถตั้งเวลาการซักลวงหนาไดตั้งแต 1 - 24 ชั่วโมง
• รับประกันมอเตอร 10 ป
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ES-W80T-GY

• ประตูทำจากกระจกกันกระแทกที่มีความทนทานสูง
• ตัวถังภายนอกทำจาก PCM ปองกันสนิมและสาเหตุที่ทำใหเกิดสนิม
• ตัวถังซักดานในขัดเงา ลดรอยขูดขีดเม�อลาง มีความสามารถในการตาน
การกัดกรอนและมีความแข็งแรงสูงขึ้นในการตานการเกิดออกซิเดชัน
ลดสาเหตุการเกิดกลิ่นอับ
• โปรแกรม Child Lock mode ปองกันเด็กกดเคร�องเลน
• สามารถตั้งเวลาการซักลวงหนาไดตั้งแต 1 - 24 ชั่วโมง
• รับประกันมอเตอร 10 ป
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ถังซักผาทั่วไปเม�อใชงานระยะหนึ่ง ตัวถังซักดานนอกจะเกิดการตกคาง
ของคราบผงซักฟอกและเชื้อรา ที่พรอมเกาะติดเสื้อผาลูกนอย ดีไซน
ถังซักแบบใหมไมมีรูทำใหคุณมั่นใจไดวาเสื้อผาลูกนอยของคุณไดรับ
การปกปอง ปราศจากเชื้อราทุกครั้งที่ซัก
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ถังซักภายนอกเต็มไปดวยคราบ
ผงซักฟอกที่ตกคางและเปนที่อยู
อาศัยของเชื้อรา

ES-U10HT-S

• จานซักดี ไซน ใหม Dolphin Pulsator ตนแบบพลังหมุนวนของน้ำที่แรง
เสมือนหางปลาโลมาแหวกวายคล�นผาที่ซักจึงสะอาดหมดจดมากกวา
• 2 คุณสมบัติเดนไมเหมือนใคร ดวยถังซักออกแบบใหไมมีรูรอบถังซัก
เสื้อผาสะอาดปราศจากคราบผงซักฟอกที่ตกคาง โดยเฉพาะเชื้อราที่เกิดอยู
บริเวณถังซักดานนอกของถังซักแบบมีรูรอบถังซัก
ประหยัดน้ำในการซักแตละครั้งถึง 20%
ถนอมเสื้อผาไม ใหเสียหายอันเกิดจากการเสียดสีกับรูรอบถังซัก
• Ag Pulsator ดวยเทคโนโลยี Ag ที่ผสานอยู ในจานซัก ปองกันการเกิดเชื้อรา
และยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย
• Spin Air Dry ชวยใหผาแหงเร็วขึ้น สามารถเลือกตั้งเวลาทำงานไดถึง 90 นาที
• มีโปรแกรมการซักใหเลือกมากถึง 8 โปรแกรม
• Fragrance ฟงกชั่นพิเศษ ปุมเพิ่มกลิ่นความหอม เพ�อทำใหเสื้อผามีกลิ่นหอม
มากขึ้นโดยที่น้ำยาปรับผานุมจะถูกปลอยมาในน้ำสุดทาย จากนั้นเคร�องจะทำการ
เพิ่มขั้นตอนการแชผาเพ�อใหผาไดดูดซึมน้ำยาปรับผานุม
• Auto Start After Blackout ระบบทำงานตอเน�องอัตโนมัติหลังไฟดับ
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ถังซักที่มีรูจะทำใหเชื้อราผานรู
รอบถังซักเขาไปเกาะติดเสื้อผา

• Child Lock mode ปองกันเด็กกดเคร�องเลน
• สามารถตั้งเวลาการซักลวงหนาตั้งแต 1-24 ชั่วโมง

ES-U80GT-A

• จานซักดี ไซน ใหม Dolphin Pulsator ตนแบบพลังหมุนวนของน้ำที่แรง
เสมือนหางปลาโลมาแหวกวายคล�นผาที่ซักจึงสะอาดหมดจดมากกวา
• 2 คุณสมบัติเดนไมเหมือนใคร ดวยถังซักออกแบบใหไมมีรูรอบถังซัก
เสื้อผาสะอาดปราศจากคราบผงซักฟอกที่ตกคาง โดยเฉพาะเชื้อราที่เกิดอยู
บริเวณถังซักดานนอกของถังซักแบบมีรูรอบถังซัก
ประหยัดน้ำในการซักแตละครั้งถึง 20%
ถนอมเสื้อผาไม ใหเสียหายอันเกิดจากการเสียดสีกับรูรอบถังซัก
• Ag Pulsator ดวยเทคโนโลยี Ag ที่ผสานอยู ในจานซัก ปองกันการเกิดเชื้อรา
และยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย
• Spin Air Dry ชวยใหผาแหงเร็วขึ้น สามารถเลือกตั้งเวลาทำงานไดถึง 90 นาที
• มีโปรแกรมการซักใหเลือกมากถึง 8 โปรแกรม
• Fragrance ฟงกชั่นพิเศษ ปุมเพิ่มกลิ่นความหอม เพ�อทำใหเสื้อผามีกลิ่นหอม
มากขึ้นโดยที่น้ำยาปรับผานุมจะถูกปลอยออกมาในน้ำสุดทาย จากนั้นเคร�องจะทำ
การเพิ่มขั้นตอนการแชผา เพ�อใหผาไดดูดซึมน้ำยาปรับผานุม
• ตัวถังดานนอก เปนเหล็กเคลือบสี ทำใหมีความแข็งแรงและทนทาน
• ระบบทำงานตอเน�องหลังจากไฟฟาดับ (Auto Restart) เม�อไฟฟาใชการไมได
เคร�องจะทำงานตอโดยอัตโนมัติ

• โปรแกรม Child Lock Mode ปองกันเด็กกดเคร�องเลน
• สามารถตั้งเวลาการซักลวงหนาไดตั้งแต 1 - 24 ชั่วโมง
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TWIN TUB

TD/TS Series

เคร�องซักผากึ่งอัตโนมัติ 2 ถัง ชารป

• LOW WATTAGE SYSTEM การใชไฟฟาในเคร�องซักผาอ�น ๆ คือ 400 วัตตขึ้นไป (ไมมีชุดเกียร) แตเคร�องซักผา SHARP
ใชเทคโนโลยี PLANET GEAR ซึ่งสามารถลดอัตราการใชไฟฟา ทำใหประหยัดพลังงาน
• DOUBLE PULSATOR ดวย Double Pulsator จะสรางการไหลของน้ำสองมิติแบบอัตโนมัติ (เชน การถูมือ) น้ำไหลจากทิศทางตรง
กันขามดังนั้นจึงลดการทำใหเสื้อผาเกิดรอย สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการซัก จนถึง 19% กวาจานซักมาตรฐาน (เฉพาะรุน ES-TS9D-P
และ ES-TS8D-P)
• SUPER AQUAMAGIC เทคโนโลยี SUPER AQUAMAGIC ที่มีตัวกรองน้ำที่ ใหญกวา 30% สามารถลดสนิมในน้ำลงรอยละ 56 %
(จากผลการวิจัยของ SHARP Corp. Japan)
• SILVERMAGIC (Ag+ ION) PROTECTION ON PULSATOR ดวยเทคโนโลยี Ag+ Ion ที่ผสานอยู ในจานซัก สามารถปกปอง
แบคทีเรียและเชื้อราที่เปนอันตรายซึ่งเปนสาเหตุของกลิ่นเหม็นอับ
• Spin Air Dry เทคโนโลยีนี้รวมการหมุนและการไหลของอากาศเขามาจากดานนอกของเคร�องซักผาทำใหผาแหงเร็วขึ้น
• Dolphin Pulsator (เฉพาะรุน ES-TD10D-P และ ES-TD14D-R) จานซักออกแบบมาจากรูปรางหางและเสนโคงของปลาโลมา
ทำใหโหมดซักลางแรงขึ้นและทำใหกระแสน้ำไหลไปตามทิศทางของเคร�องดังนั้นเสื้อผาจะไมเสียหายและเสื้อผาจะสะอาดมากยิ่งขึ้น

สินคาคุณภาพดี คงทน ใชงานงาย เพิ่มความสะดวกสบาย
และลดแรงการซักไดเปนอยางดี

SUPER AQUAMAGIC
ตัวกรองน้ำขนาดใหญ ลดการเกิดสนิม

SUPER

เทคโนโลยี SUPER AQUAMAGIC ที่มีตัวกรองน้ำ
ที่ ใหญกวา 30% สามารถลดสนิมในน้ำลงรอยละ 56 %

Aquamagic

Ag+
Ag+

14
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ES-TD14D-R

Ag+

Ag+

Ag+

Ag+

Ag+
Ag+

Ag+

Ag+

Ag+

ES-TD10D-P

W-Screw Pulsator
สะอาดขึ้น 10%
จานซักพลังหมุนแบบเกลียว ทำใหผงซักฟอกละลายเร็วขึ้น
สามารถขจัดสิ่งสกปรกบนเสื้อผาอยางรวดเร็ว
(เฉพาะรุน ES-TD14D-R และ ES-TD10D-P)

SUPER

SUPER

Aquamagic

Aquamagic

Ag+ Ion

Ag+ Ion

W-Screw
Pulsator

Pulsator

Pulsator

Dolphin

Dolphin

W-Screw

W-Screw

Pulsator

Silvermagic Protection
เทคโนโลยี Ag+ Ion ที่ผสานในจานซัก
สามารถปกปองแบคทีเรียและเชื้อราที่เปนอันตราย
ซึ่งเปนสาเหตุของกลิ่นเหม็นอับ

สลายกลิ่นอับชื้น

Ag+ Ion

Ag+

Ag+

9

Dolphin

Pulsator

Pulsator

8

ES-TS9D-P
SUPER

รูปรางเสนโคงของปลาโลมาบนจานซัก

8

Pulsator

Ag+

Ag+

Pulsator

Dolphin Pulsator
จานซักออกแบบมาจากรูปรางหางและเสนโคงของปลาโลมา
ทำใหโหมดซักลางแรงขึ้นและทำใหกระแสน้ำไหลไปตามทิศทาง
ของเคร�อง เสื้อผาจึงไมเสียหายและจะสะอาดมากยิ่งขึ้น
(เฉพาะรุน ES-TD14D-R และ ES-TD10D-P)

Pulsator

ES-TS8D-P
SUPER

Aquamagic

Aquamagic

Double
Pulsator

Double
Pulsator

Ag+ Ion

Ag+ Ion

Pulsator

Pulsator
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TWIN TUB
FRONT LOAD

TW Series เคร�องซักผา 2 ถังชารป

รุน

ใชงานงาย คงทน ซักสะอาด ไมทำลายเนื้อผา มี ใหเลือกหลายขนาด

TOP LOAD

ES-FWX1014G ES-FWX1014W ES-FW1010W ES-FWX812G ES-FWX812W ES-FW810W ES-W159T-SL ES-W90T-GY ES-W80T-GY ES-W119T-SLES-U10HT-S ES-U80GT-A

• High-Pulse Pulsator จานซักพลังประสิทธิภาพสูง
• ปุมปรับเลือกทางน้ำเขา สามารถเลือกทางน้ำเขาไดทั้งถังซักหรือ
ถังปนแหง สะดวกในการลางผงซักฟอก
• ระบบควบคุมการซัก เลือกได 2 โปรแกรม
Gentle เหมาะสำหรับซักผาเนื้อบาง / Normal เหมาะสำหรับซักผาทั่วไป
• ระบบตั้งเวลาการซัก สามารถเลือกตั้งเวลาซักสะดวก ตั้งเวลาซัก
สูงสุดได 15 นาที
• ตัวเคร�องทำจากพลาสติก ABS แข็งแรง ทนทานและปลอดสนิม
• Filter ถุงกรองเศษดาย เพ�อไม ใหเกาะติดเนื้อผา
• Safety System ระบบหยุดการทำงานอัตโนมัติเม�อมีการเปดฝา
ขณะปนผา เพ�อปองกันอันตรายจากการใชงานขณะปนแหง
• รับประกันมอเตอร 10 ป
น้ำหนักผาสูงสุด (กิโลกรัม)
ถังซัก
หนาจอ LED / LCD
รอบการปนหมาด (รอบ/นาที)
ปริมาณการใชน้ำมาตรฐาน (ลิตร)
ตั้งเวลาซักลวงหนา
จำนวนโปรแกรมการซัก

High-Pulse Pulsator
จานซักพลังประสิทธิภาพสูง

High-Pulse

สรางพลังกระแสน้ำ ทำใหซักผาไดสะอาด และ
ไมทำลายเนื้อผา เหมาะสำหรับงานซักผาทั่วไป
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10

8

8

8

15

9

8

11

10

8

สแตนเลส

สแตนเลส

สแตนเลส

สแตนเลส

สแตนเลส

สแตนเลส

สแตนเลส

สแตนเลส

สแตนเลส

สแตนเลส

สแตนเลส

สแตนเลส

-

-

-

1,200

1,200

1,000

1,200

1,200

1,000

600

720

850

650

730

730

77

60

77

56

56

68

96

155

130

252

129

172
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ES-TW140BL
ES-TW120BL

10

ES-TW100BL

9

ES-TW90BL

8

ES-TW80BL

7

ES-TW70BL

High-Pulse
Pulsator

ขนาด (ก x ส x ล มม.)
น้ำหนักตัวเคร�อง (กิโลกรัม)
แรงดันไฟฟา
รับประกันมอเตอร
สีตัวเคร�อง

8
ซักมาตรฐาน,
ซักผานวม,
ซักผาเนื้อบาง,
ซักดวน,
การแชผา,
โปรแกรมการซัก,
โปรแกรมปนแหง,
ลางน้ำสะอาด

16
โปรแกรมซักผาฝาย 90 ํC, โปรแกรมซักผาฝาย 60 ํC
โปรแกรมซักประหยัดพลังงาน 20 ํC,
โปรแกรมซักผาใยสังเคราะห, โปรแกรมซักผาขนสัตว,
โปรแกรมซักผาบอบบาง, โปรแกรมลดการเกิดภูมิแพ,
โปรแกรมลางน้ำสะอาด, โปรแกรมปนแหง,
โปรแกรมซักผาประจำวัน 60 ํC, โปรแกรมซักผาดวน,
โปรแกรมซักผานวม 40 ํC, โปรแกรมซักเสื้อเชิ�ต
โปรแกรมซักชุดกีฬา, โปรแกรมซักตอนกลางคืน

Pulsator

14

10

10

6
8
6
8
ซักอัตโนมัติ, ซักอัตโนมัติ, ซักมาตรฐาน, ซักมาตรฐาน, ซักผานวม
ซักผาเนื้อบาง, ซักดวน,
ซักผาหม, ซักผาหม, ซักผานวม,
โปรแกรมการแชผา,
ซักผาเด็ก, ซักผาเด็ก, ซักผาเนื้อบาง,
โปรแกรมการซัก,
ซักดวน,
ซักดวน,
ซักดวน,
โปรแกรมปนแหง,
ซักผาขนสัตว, ซักผาขนสัตว, การแชผา,
ลางถังซัก ลางถังซัก โปรแกรมการซัก, โปรแกรมลางน้ำสะอาด
โปรแกรมปนแหง,
ลางน้ำสะอาด

596x850x635 596x850x635 596x850x635 596x850x565 596x850x565 596x850x565 650x1,040x670 540x945x570 520x902x543 610x990x630 620x1,031x675 570x993x635
69

69

69

66

66

66

50

34

32

44.5

37

29

220-240V/50Hz
10 ป

10 ป

10 ป

10 ป

10 ป

10 ป

10 ป

10 ป

10 ป

10 ป

10 ป

10 ป

ทอง

ขาว

ขาว

ทอง

ขาว

ขาว

เทา-เง�น

เทา

เทา

เทาออน
ประกายคร�สตัล

เง�น

ขาว

High-Pulse
Pulsator
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