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เครื่องฟอกอากาศ 

อีเลคโทรลักซ์

ใส่ใจทุกลมหายใจ 

ด้วยอากาศจากสวีเดน



ช่วยวัดคุณภาพอากาศ

ทั้งภายในและภายนอกบ้าน 

พร้อมปรับค่าการฟอกอัตโนมัติ

ให้อากาศสะอาดอยู่เสมอ

สะดวกสั่งการได้ทุกที่

เชื่อมต่อ WiFi ควบคุมการทำางาน 

ผ่านแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน

เทคโนโลยีตัวกรอง 360 องศา

กรองละเอียดด้วยแผ่นกรอง 5 ขั้นตอน  

ช่วยยับยั้งกลิ่นไม่พึงประสงค์ และช่วยยับยั้งฝุ่น

ได้เล็กสุดถึง PM 1.0 พร้อมป้องกันเชื้อแบคทีเรีย

ที่เป็นสารก่อภูมิแพ้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Pure A9
โดดเด่นด้วยดีไซน์ แต่เรียบง่ายเพื่ออากาศบริสุทธิ์เข้าถึงทุกมุมห้อง

มอบอากาศสะอาดกว่า 3 เท่า ด้วยระบบ AirSurround
สร้างการหมุนเวียนอากาศที่นุ่มนวลแต่ทรงพลัง

รางวัลออกแบบยอดเยี่ยม 

ปี 2020

ค่าหมุนเวียนอากาศ (CADR) 
688 ลบ.ม./ชม. : PA91-606DG, PA91-606GY
472 ลบ.ม./ชม. : PA91-406DG, PA91-406GY

Electrolux Wellbeing



เทาเทาเข้มสีตัวเครื่อง

Pre-filter Anti bacterial 
coating

HEPA13 Activated 
carbon

Ionizer



เซ็นเซอร์คุณภาพสูง TVOC
พร้อมตรวจจับความชื้นในอากาศ

รวมถึงยับยั้งฝุ่นละออง

ได้เล็กสุดถึง PM 1.0

กรอง 5 ขั้นตอน

เพิ่มอากาศบริสุทธิ์ ด้วยไอออนประจุลบ

450,000 หน่วย/ลูกบาศก์เซนติเมตร*

ยับยั้งแบคทีเรียและไวรัส**

* ผลทดสอบ Ionizer จาก Suzhou Electronic Product Testing Institute Co., Ltd. ใช้งานผ่านแอปเท่านั้น  

** ผลทดสอบ CADR จาก ECARF Institute GmbH, ผลทดสอบการฆ่าเชื้อโรคจาก Guangdong Detection Center  
of Microbiology เกี่ยวกับการทดสอบ Escherichia coli > 99.99%; Staphylococcus aureus > 99.99% Serratia  
marcescens > 99.99%; Legionella pneumophila > 99.99%, ผลทดสอบไวรัสจาก SGS-CSTC Standards Technical 
Services (Shanghai) Co., Ltd.

แขวน ตั้ง เคลื่อนย้าย

สะดวกทุกที่ เข้ากับทุกห้อง

Well Series
ใส่ใจทุกลมหายใจ ด้วยอากาศดีที่ดีไซน์ได้

นวัตกรรมใหม่ เหนือกว่า

ค่าหมุนเวียนอากาศ (CADR) 
320 ลบ.ม./ชม. : WA71-305DG, WA51-305WT 



หน้ากากเปลี่ยนได้

รางวัลออกแบบยอดเยี่ยม ปี 2021 รางวัลออกแบบยอดเยี่ยม ปี 2021

สะดวก สั่งการได้ทุกที่

เชื่อมต่อ WiFi ควบคุม

การทำางานผ่านแอปพลิเคชั่น

บนสมาร์ทโฟน

ขาวเทาเข้มสีตัวเครื่อง



อาทิ ฝุ่น

เส้นผม ฯลฯ 

พร้อมสามารถ

ถอดล้างได้

แม้ PM2.5 

ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

ถึง 99.98%*

รวมทั้งกลิ่น

สารระเหย

ในอากาศ ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

มากถึง 92%**

ด้วยไอออน

ประจุลบ 

เพื่ออากาศ

บริสุทธิ์ยิ่งขึ้น

ป้องกัน

การเจริญเติบโต

ของแบคทีเรีย

Mesh
pre-filter

กรองฝุ่นผง 

ขนาดใหญ่

Anti bacterial 
coating

ช่วยยับยั้ง

เชื้อแบคทีเรีย

HEPA13

กรองฝุ่นละออง 

ขนาดเล็ก

Activated 
carbon

ขจัดกลิ่น 

ไม่พึงประสงค์

Ionizer

ช่วยยับยั้ง

เชื้อไวรัส

กรองเต็มประสิทธิภาพ 

5 ขั้นตอน

ผลทดสอบ จาก GTT Laboratory ช่วงเดือน พ.ย. 2563 อิงจากมาตรฐาน GB/T14295-2008
ผลทดสอบ จาก Azure Wind ช่วงเดือน พ.ย. 2563 อิงจากมาตรฐาน BG/T18801-2015

*

**



อากาศดี 

ดีไซน์ได้รอบตัวคุณ

หน้ากากออกแบบโดย Kvadrat 
ผู้นำาด้านนวัตกรรมการออกแบบ

จากประเทศเดนมาร์ก ซึ่งได้สร้างสรรค์และผลิต

สิ่งทอด้วยโพลีเอสเตอร์รีไซเคิลคุณภาพสูง 

ช่วยตกแต่งหน้ากากได้อย่างมีสไตล์

สี Nordic Forest 
ชุด Kit EKITW1

สี Soft Birch 
ชุด Kit EKITW2

*อุปกรณ์ตกแต่งเสริม สอบถามรายละเอียดที่จุดขาย

Electrolux Wellbeing



กรอง 5 ขั้นตอน

พร้อม UV-C ช่วยยับยั้ง

SAR-CoV2 (สาเหตุของไวรัส 

Covid-19) และเชื้อโรค*

LED Touch Screen
สั่งงานง่ายด้วยปลายนิ้ว

ชุดกรองแนวตั้ง 

ครอบคลุม 360 องศา

สร้างการหมุนเวียนอากาศ 

ครอบคลุมทุกพื้นที่ภายในห้อง

Flow Series
เต็มพลังฟอก ใส่ใจทุกลมหายใจ

UV-C ช่วยยับยั้งไวรัส SAR-CoV2 สาเหตุของ Covid-19

ผลทดสอบการฆ่าเชื้อโรค และไวรัสจาก Guangdong Detection Center of Microbiology เกี่ยวกับการทดสอบ Escherichia coli > 99.99%;   
Staphylococcus aureus > 99.99% Serratia marcescens > 99.99%; Legionella pneumophila > 99.99%; H1N1 99.92% (1min)
ทดสอบความปลอดภัย และการฆ่าเชื้อโรคของ UV-C จากสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์(Electrical and Electronics Institute), รุ่น FA41-403BL 
UV-C ฆ่าเชื้อที่แผ่นกรองในเวลา 3 ชั่วโมง และรุ่น FA31-203BL UV-C ฆ่าเชื้อที่แผ่นกรองในเวลา 12 ชั่วโมง

ค่าหมุนเวียนอากาศ (CADR) 
390 ลบ.ม./ชม. : FA41-403BL
177 ลบ.ม./ชม. : FA31-203BL

*

*



กรองฝุ่นได้เล็กสุด 

ถึง PM 1.0 
พร้อมปรับระดับ 

ความแรงลมได้ 9 ระดับ

(เฉพาะรุ่น FA41-403BL)





กรองเต็มประสิทธิภาพ 

5 ขั้นตอน

ผลทดสอบ จาก GTT Laboratory ช่วงเดือน พ.ย. 2563 อิงจากมาตรฐาน GB/T14295-2008
ผลทดสอบ จาก Azure Wind ช่วงเดือน พ.ย. 2563 อิงจากมาตรฐาน BG/T18801-2015
ผลทดสอบการฆ่าเชื้อโรคและไวรัสจาก Guangdong Detection Center of Microbiology เกี่ยวกับการทดสอบ Escherichia coli> 99.99%; 
Staphylococcus aureus>99.99% Serratia marcescens>99.99%; Legionella pneumophila>99.99%; H1N1 99.92% (1min)
ทดสอบความปลอดภัย และการฆ่าเชื้อโรคของ UV-C จากสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electrical and Electronics Institute), รุ่น FA41-403BL 
UV-C ฆ่าเชื้อที่แผ่นกรองในเวลา 3 ชั่วโมง และรุ่น FA31-203BL UV-C ฆ่าเชื้อที่แผ่นกรองในเวลา 12 ชั่วโมง

*

**

***

กรองฝุ่นผง 

ขนาดใหญ่

ช่วยยับยั้ง

เชื้อแบคทีเรีย

กรองฝุ่นละออง 

ขนาดเล็ก

ขจัดกลิ่น 

ไม่พึงประสงค์

ช่วยยับยั้ง 

เชื้อไวรัส

อาทิ ฝุ่น 

เส้นผม ฯลฯ

แม้ PM2.5 

ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

ถึง 99.98%*

รวมทั้งกลิ่น

สารระเหย

ในอากาศ ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

มากถึง 92%**

SAR-CoV2 

และเชื้อโรค***

(สาเหตุของ

Covid-19)

ป้องกัน

การเจริญเติบโต

ของแบคทีเรีย

Pre-filter Anti bacterial 
coating

HEPA13 Activated 
carbon

UV-C



LED Touch Screen
สั่งงานง่ายด้วยปลายนิ้ว

ชุดกรองแนวตั้ง 

ครอบคลุม 360 องศา

สร้างการหมุนเวียนอากาศ 

ครอบคลุมทุกพื้นที่ภายในห้อง

Flow Series
เต็มพลังฟอก ใส่ใจทุกลมหายใจ พร้อมยับยั้งกลิ่นไม่พึงประสงค์

กรอง 4 ขั้นตอน

กรองฝุ่นผง 

ขนาดใหญ่

ช่วยยับยั้ง

เชื้อแบคทีเรีย

กรองฝุ่นละออง 

ขนาดเล็ก

ช่วยยับยั้งกลิ่น

ไม่พึงประสงค์

Pre-filter Anti bacterial 
coating

HEPA13 Activated 
carbon

ค่าหมุนเวียนอากาศ (CADR) 
415 ลบ.ม./ชม. : FA41-402GY
203 ลบ.ม./ชม. : FA31-202GY



กรองฝุ่นได้เล็กสุด 

ถึง PM 1.0 
พร้อมปรับระดับ 

ความแรงลมได้ 9 ระดับ

(เฉพาะรุ่น FA41-402GY)








