Induction Hob
เตาไฟป้าอัจฉริยะแบบตั้งโตะ

IP-200 X

ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส ปรับระดับความร้อนได้ 6 ระดับ
มีไฟแสดงการทำงาน และฟังก์ชน่ ั ลํอกการทำงาน
ตั้งเวลาการทำงาน
ได้ า-99 นาที และมีเลียงเตือน วงเตาขนาดเสันผ่าศูนย์กลาง 22 ฃม.
ใช้กำลังไฟฟ้า 2,000 วัตต์
•เตาจะทำความร้อนเมือ่ วางภาชนะโลหะเท่านัน้

จึงใหความปลอดภัยในการใซ'งานสูง

Master Chef Series

1 .เครือ่ งชงกาเพI CG-2006 X

๏
๏

2.กาต้บนาไฟฟ้า TK-2006 X

ชงกาแฟได้ถงึ 15 ทวย โถกาแฟจุได้ า.4 ลิตร
มีระบบป้องกัน'นาหยด Hot plate ถาดอ่น
กาแฟให้รอ้ นตลอดเวลา ระบบตัดไฟอัตโนมัติ
ทำความละอาดได้งา่ ย ใช้กำลังไฟฟ้า า.300 วัตต์

ความจุ า.2 ลิตร ตมนาได้รวดเร็วและทำความร้อนคงที่
ปิดการทำงานอัตโนมัติเมื่อนาเดือด ฝาปิดมีระบบลือก
เพือ่ ความปลอดภัย ฐานรองแยกจากกาด้มนา หมุนได้ถงึ
360 องคา ทำความสะอาดง่าย พร้อมทีเ่ ก็บลายไฟ
ใต้ตวั เครือ่ ง ใช้กำลังไฟฟ้า 2,200 วัตต์

3.เครือ่ งบดเมล็ดกาแฟ ML-2006 X

4.เครือ่ งคัน้ นาพลไม้

MZ-2006 X

ใบมีดลเตนเลส ปรับระดับการบดได้ 3 ระดับ เลือก
ปริมาณการบดได้ า-2 ถ้วย โถจุ 70 กรัม พร้อม
ช้อนตวงกาแฟ
เครือ่ งจะไม่ทำงานหากปิดฝาไม่ลนิท
ระบบเตือนเมือ่ ความร้อนสูงเกินไป
ทำความสะอาดได้งา่ ย
พร้อมทีเ่ ก็บลายไฟใด้ตวั เครือ่ ง
ใช้กำลังไฟฟ้า า30 วัตต์

หัวคั้นพิเศษ 2 ขนาดให้คณ
ุ ค่าทัง้ นาและเนอผลไม้ มีฝาปิด
ใช้งานง่ายเพียงกดลงเบา ๆ เครือ่ งจะทำงานอัดโนมัด มี
ระบบป้องกันนาหยด ถอดทำความละอาดง่าย พร้อมทีเ่ ก็บ
สายไฟใต้ตวั เครือ่ ง ใช้กำลังไฟฟ้า 100 วัตต์

5. เครือ่ งช่นเ]าพลไม้

6.เครือ่ งฃ้งขนม0ง TT-2006 X

BV-2006 X

โถป่นแกวความจุ า.5 ลิตร ปรับความแรงในการป่น
ได้ 3 ระดับ1 พร้อมใบมีด 6 แฉก ป่นนาผลไม้ Milk Shake
และเครือ่ งดืม่ ต่างๆ ผ่าปิดมีช่องเติมส่วนผลมระหว่างเครื่อง
ทำงาน ใช้กำลังไฟฟ้า 500 วัตต์

ปิงขนมIปังได้ครั้งละ 2 แผ่น ปรับความร้อนได้ 6 ระดับ
มีฟังก์ชั่น อุ่นและละลายนาแขีง มีไฟแลดงการทำงาน
พร้อมถาดรองเคษชนมปัง
พร้อมทีเ่ ก็บลายไฟใต้ตวั เครือ่ ง
ใช้กำลังไฟฟ้า 800 วัตต์

7.เครือ่ งฃ้งยนบ0ง TP-2006 X

ปิงขนมปังและครัวชองค์รูปทรงต่างๆได้ ระบบจอ LCD
แลดงลถานะการทำงาน ตั้งเวลาได้ 5 นาที มีเลียงเตือน
และฟังก์ชน่ ั หยุดการทำงานอัตโนมัติ
พร้อมถาดรองเศษชนมปัง
พร้อมทีเ่ ก็บลายไฟใต้ตวั เครือ่ ง
ใช้กำลังไฟฟ้า 700 วัตต์

Vitalia Series
2.เครือ่ งชงกาแฟ CG-406

1 .เครือ่ งชงกาแฟ CG-412
โถกาแฟความจุ 1.45 ลิตร ชงกาแฟได้ 12 ถ้วย มีระบบ
ป้องกัน,นาหยด Hot Plate ถาดอุน่ กาแฟให้รอ้ นอยูต่ ลอดเวลา
ใช้กำลังไฟฟ้า 1.000 วัตต์

โถกาแฟความจุ 0.8 ลิตร ชงกาแฟได้ 6 ถ้วย มีระบบ
ป้องกันป้าหยด Hot Plate ถาดอุน่ กาแฟให้รอ้ นอยูต่ ลอดเวลา
ใช้กำลังไฟฟ้า 750 วัตต์

3.เครือ่ งอ่นนาพลไม้

4.เครือ่ งสกัดนาแโกผุลไม้

BV-480

LC-400

4 ใบมีดลเดนเลลลามารถปัน บดป้าแข็งได้ ปรับระดับ
ความแรงในการปันได้ 3 ระดับ โถป่นแก้วความจุ 1.5 ลิตร
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โถความจุ 2.1 ลิตร คั้นป้าและแยกกากอัตโนมัติ ปรับระดับ
ความแรงในการปันได้ 2 ระดับ มีตัวปิดเพื่อป้องกันป้าผลไม้
หยดไหลได้
เพือ่ ความปลอดภัยเครือ่ งจะทำงานเมือ่ ปิดฝาเท่านัน้
มีปุ่มยึดพนผิวป้องกันการลื่นขณะทำงาน ใช้กำลังไฟฟ้า 450 วัตต์

5.เครือ่ งชัง่ นาหนกส่าหรบอาหาร

6.เครือ่ งคัน้ นาพุลไม้

BC-200

ชั่งป้าหนักได้ลูงถึง 5 กิโลกรัม โดยเปลีย่ นแปลงทุก 2 กรัม
ปิดเองโดยอัตโนม้ดเมื่อไม่ใช้งาน. ตั้งเวลาได้และมีเลียงเตือน,
หน้าจอLCD แลดงผลขนาดใหญ่ ลามารถชัง่ ป้าหนักส่วนผลม 1
ละลมได้
และชัง่ แยกได้หลายส่วนผสมต่อเนือ่ งโดยไม่ตอ้ งเปลีย่ น
ภาชนะ, บอก^ณหภูมบิ ริเวณทีต่ ง้ ั เครือ่ งชัง่
เป็นองศาเซลเชียล
ใช้แบตเตอรี่ 1 ก้อน 9 โวลต์
และบอกอัตโนมัตเิ มือ่ แบตเตอรี่
ใกลัหมด

MZ-486

โถจุ 1 ลิตร หัวคั้นลามารถหมุนได้ 2 ทิศทาง ใช้งานง่าย เพียงกดลง
เบา ๆ เครือ่ งจะทำงานอัดโนมติ
โถโปร่งใสแสดงมาตรระดับป้า
ดีไชน์ทั้นสมัยพร้อมฝาปิด ถอดประกอบได้ ทำความสะอาดได้งา่ ย
หัวคั้นพิเศษ 2
ขนาดพร้อมทีส่ ำหรับเก็บสายไฟใต้ฐาน
ใช้กำลังไฟฟ้า 50 วัตต์

Practica Series
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1.เครองชงกาแฟ CG-314

2. เครองบดเมล็ดกาแฟ ML-300

3. เครองคัน้ นาพลไม้ MZ-356

โถกานฟความจ J.45 ลิตร ขงกานฟได า2 ถ้วย
มีระบบป้องกันนาหยด Hot Plate ถาดอุน่ กาแฟ
ให้รอนอย่ดลอดเวลา ใช้กาํ ล้งไฟฟฟ้า า,000 ว้ดด์

ขนาดกะท้ดร้ iด โถความจ 65 กรม ใบมดลเตนเลล
ทำความสะอาดง่าย
พร้อมทึ๓่ บสายไฟใตตัวเครือ่ ง
ใชกำลังไฟฟัา า60 วัตต์

5.1 ครือ่ งอ่นนาพลไม BV-460

6.1 ครองฃ้งยนม0ง TP-330

7. เครองฃ้งขนม0ง TTE-300

โถปันพลาสตก ศวามจุ 1.5 ลิตร ฝาปิดลูญญากาศ

ปิงขนมปัง และคร้วชองค์รปู ทรงต่างๆได ใหความร้อน

ฟิลเดอร์เมื่อดองการสก้ดแยกนํ้าผลไม ปรบระด้บ
ความแรงในการปันได้ 3 ระด้บ ป่มยึดพื้นผวปัองกน

ฟังก์ชั่นหยดการทางานอัดโนมด พร้อมถาดรองเศษ

ปิงขนมปังได้ครงละ 2 แผ่น ปรบความรอนได
6 ระดบ ฟังก์ชั่นพIศษ: *ej น, ป่มยกเลhการทำงาน
และป่มละลายนาแช็ง ฟังก์ขั่นหยดการทํางาน
อ้ตโนมต ปลอดภยในการใชงานดวยผใ1งก้นดวานรอน
(Cool Wall) พุรอมถาดรองเศษขนมปัง พรอมทีเ่ ก็บ
ลายไฟใตตวเครือ่ ง ใช้กำลังไฟฟ้า 970 วัตต์

4 ใบมี ด ลIตนเลสสามารถใ 1 น บดนํา้ นข็งได้

การลึ่นขณะทํางาน ใช้กำลงไฟฟัา 450 วัตต์

พร้อน

ผ่านหุลอด8าโลเจน

2 หลอด ดั้งเวลาได้ 5 นาที

ขนมปัง ใชกําล้งไฟฟัา 650 วัตต์

โถความจ 0.6 ดดร หวคัน้ 2 ขนาดหมุนได 2 ทิศทาง

ใชงานง่าย เพยงกดลงเบา ๆ เครึอ่ งจะทำงานอดโนมด
ถอดประกอบไดุ ทำความสะอาดไดง่าย พรอมทีเ่ ก็บ
ลายไฟใตตวเครึอ่ ง ใชโาาลงไฟฟ้า 30 วัตต์

4.1 ครองสกดนาพักพลไม LC-320
คนนาแลุะแยกกากอ้ตโนม้ดิ ปรบระด้บความนรงุ
ในการปันได 2 ระดับ ทำความสะอาดไสังา่ ย เพอ่ ื
ความปลอดภ้ยเครึอ่ งจะทำงานเมือ่ ปิดผ่าIท่านัน้
มุปมยึดทื้นผวป้องกนุการลึ่นขณะใชงาน พรอม
ที่เกบสายไฟใตสัวเครื่อง ใชกาลงไฟฟัา 300 วัดด์

Coffee Makers

เครองยุงกาแฟเอสเพลสโซ่ CR-1000
แรงดันนาสูงสุด 5 บาร์ กล่องเกํบนาดวามๆ 0.2 ลิตร
ชงกาแฟได 1 ถ้วย มีท่อไอนาเปาทำดรมนม และคาljชํใน,
อ่นนม หรอทำนํา้ ร้อนได้ ใช้กำลังไฟฟ้า ใ.000 วัตต์

เครองยุงกาแฟเอสเพลสโซ่ CR-10
แรงดันนาสูงลุด า5 บาร์ กล่องเกํบนาความจุ า.2 ลิตร ใช้กาแฟแบบ
Pod ได้ ชงกาแฟได้ 2 ถ้วย พร้อมๆกัน ถาดอุน่ ถ้วยกาแฟให้อนุ่ เลมอ
ท่อไอนาสเดนเลลลามารถทำนาร้อน. เปาฟองนม ลำหรับคาljชโน่หรอ
ชาได้ ใช้กำลังไฟฟ้า า.000 วัดค์
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เครือ่ งชงกาแฟชนิดบดในตัว CAT744
แรงทนนาiงสด 16 บาร์ กล่องเกํบนาศวามจุ 1.5 ลดร ดวามจเมลํดกาแฟ 250 กรม
ปร้บปุรมาณกาแฟไดตัง้ นต่ 5 - 1 6 กรม ระบบ Thermo-Block ทำไ4ารอนภายใน 2 นาท
ใหกดิน่ หอม รสชาตนละศรมกาแฟมากเป็นพเศษ ศวบศมการทำงานและqณหภูมศ้วยระบบ
อเลศทรอนศผ่านจอ LCDท่อไอนาสเดนเลสลามารถทำเนา?อน,เปาฟองนม สาหร้บศาljซโนํ
หรอชาได้ 11 งกาแฟได 2 แกวในเวลาเดยวก้น กอดล้างุ^ปกรณ์ในการบดได ถาดชุน่ ถวยกาแฟ
ให^นเสมอ ทาดรองนาหยดถอดทำศวามสะอาดได้
มปุม่ ยดพนผวป้องก้นการลืน่ ขณะใชงาน
ใชกาล้งไฟฟ้า 1,350 วดด์
pressure

Pizza Maker

หม้อทอดไน)uiาสเตนเลส F-306
ความจุ 3 ลดร ปรับชุณภูมไํ ด้ 160 - า90 องคาเชลเชยล ตะกร้า
ลำหรับทอดจุเฟร้นช์ฟรายได้ า.5 กใลกรัม ตัวหม้อทอดและดะแกรง
ทำจากลเดนเลล 18/10 ชึ่งเป็นสเดนเลลเนึ้อดที่สุด ถอดทำความละฉาด
ได้งา่ ย แผ่นกรองนามันถอดล้างได้
ฝาปิดมช่องกระจกโปร่งใสมองเห็น
อาหารได้ในชณะทอด ลามารถเกํบกลิน่ อาหารได้ด
ใช้กำลังไฟฟ้า 2. า00 วัดด์

เครือ่ งท่าพัชซ่า GP-280
แม่ทมพ์เล้ไฟาศูนย์กลาง 290 มม. ผลคจากอลมเนยมหล่อ
นาศวามรอนไดด ทำอาหารไม่ตดภาชนะ ทำศวามสะอาดง่าย
นาฟักาแบบหมุนดัง้ เวลาไดสุงสุด 15 นาท ลามารถ*)นพชช่า
แช่แขํงพรอมรบประทานได้ภายใน 12 นาท
ใชกําล้งไฟฟ้า 920 วต

Mixer s /Blenders
เครือ่ งพสมอาหาร SP-251
พร้อม^ปกรณ์นวดแป้ง 1 คู่ ตไช่ 1 คู่ มหัว^ปกรณ์ลำหรับผลมอาหาร
และงานปัน บด ลับ พร้อมถวยพลาสตกทรงลง 1 ใบ เลอกปรับความเร็วได้
4 ระดับ ปุ่ม Turbo ลำหรับการผสมอาหารทืด่ องใช้ความเรํวสูง
ปุ่มปลด
ลํอก^ปกรณ์นวดแป้งหรอตไช่ ใช้กำลังไฟฟ้า 2า0 วัดด์

เครือ่ งพสมอาคาร B-625 MA
ปรับความเรีวได้ 12 ระดับ ใบมดสเดนเลลลามารถปันบดนาแข็งได้
เหมาะลำหรับการเตรียมค็อกเทล อาหารเดีกอ่อน ทำชอล และปัน
นาผลไม้ หัวผลมอาหารถูกออกแบบมาเป็นฟ้เคษไม่ให้อาหาร
กระเดีนระหว่างใช้ ใช้กำลงไฟฟ้า 600 วัดด์
12+turbo

เครือ่ งเขสมและบดสับอาหาร RT-150
ใบมดลเดนเลลเหมาะลำหรับบดอาหารให้ละเอยด เช่น เนอ. พรัก
และ*}ปกรณ์หวั ผสมและหัว^ด ลำหรับผักเช่น แครอท
^ปกรณ์สามารถล้างกับเครือ่ งลัางจานได้
ชนาดกะทัดรัดใช้งานง่าย
ตวเครือ่ งมีปม่ ุ ยดพึน้ กันลืน่ ไหล
พรัอมทีเ่ กํบสายไฟใด้ตวั เครือ่ ง
ใช้กำลังไฟฟ้า 150 วัดด์

TK-180 ความจุ 1.8 ลิตร (2.000

วัคต')

TK-100 ความจุ 1 ลิตร (1.089 วัตติ)

กาด้มนาไฟฟ้าตัวเครือ่ งผลิตจากวัสดุทนความร้อน ตัมนาได้รวดเรว และเมือ่ นาเดอด
ระบบจะปิดการทำงานอัดโนม้ติ มีไฟแลดงการทำงานเปิด/ปิด ตัวฐานหมุนได้ถง 360 องคา
พร้อมทีเ่ กึบสายไฟใตัตวั เครือ่ ง

เครือ่ งพสบอาหาร B-455 M
ปรับความเรํวได้ 2 ระดับ ใบมีดลเดนเลลลามารทปันบดนํา้ แชํงได้
เหมาะลำหรับการเตรยมคํอกเทล อาหารเดํกอ่อน ทำชอล และปัน
นาผลไม้ หัวผลมอาหารถูกออกแบบมาเป็นฟ้เคษไม่ให้อาหาร
กระเดึนระหว่างใช้ ใช้กำลังไฟฟ้า 400 วัดด์

พ
เครือ่ งทําแชนวิง SW-200
ทำแชนวํชครัง้ ละ 2 คู่ สามารถตัดแชนวัชได้เป็น 4 ชิ้น และใช้ทอดไช่ได้ NON STICK
อาหารไม่ตคํ ภาชนะ ทาความสะอาดง่าย ใช้กาํ ลังไฟฟ้า 700 วัดตั

f
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ปรับความร้อนได้ 5 ระดับ ถาดย่างอลูมเํ นยมเคลอบ
เทฟล่อนอย่างดไม่ดอ้ งกังวลเรือ่ งอาหารตํด
ด้านช้าง
ม้ร่องดักเกํบนํ้าม้นล่วน ๓ นจากการย่าง พร้อมพายไม้
สำหรับประกอบอาหาร
ถอดล้างทำความละฉาดได้งา่ ย
เก็บสะดวกในแนวตัง้ ช่วยประหยัดพนที่
มีมีอจับด้านช้าง
ละดวกในการย้ายและปลอดภัยจากความร้อน
ใช้กำลังไฟฟ้า 2,000 วัตต์

1
เครือ่ งย่างบาร์บคิว

เครือ่ งย่างบารบคิว

BBC-846

BBC 845

'สำหรับรุน่ BBC-845 ถาดลามารถใช้งานได้

2

ด้าน ด้านเรยบเหมาะกับผัดหรอทอด ด้านที่เปินร่องไวัสำหรับปิงย่าง

Pressure Cookers
หนอIIรงดัน Innova ขนาด 4 ลิดร, ขนาด 6 ลิตร. แล:ชุด Set ขนาด 4 + 6 ลิตร

ทำด้วยลเดนเลลเนอหนา 18/ไ0 เนอดทีล่ ดุ
มาพร้อมกับตะแกรงสำหรับนึง่ และเดสไลด์ผกั ผลไม้ได้ดว้ ย
ประกอบอาหารได้หลายอย่าง ด้ม. ดุน, ^น,นึง่ ได้เรํวโดยใช้เวลาเพยง 1 ใน 3 ของเวลาปกตํ โดยไม่ทำ
ไหคุณค่าของอาหารเร5ยไป ลามารถปรับแรงดันได้ 2 ระดับ
ไอนาจะฟุงขืน้ เป็นแนวตัง้ ไม่เปนอันดราย
ลามารถใช้กบั เตาได้ทกุ ขนด
ก้นภาขนะให้ความร้อนที่รวดเรีวและช่วยประหยัดพลังงาน
ปลอดภัยสำหรับ
การใช้งานด้วยฝาทีป่ ดิ ลํอกโดยอัตโนม้ดิ
และจะเปิดได้เมือ่ แรงดันภายในภาขนะออกมาหมดแล้วเท่านัน้

Innova 4 L.

ข น า ด 4 ลิตร

plaksteel

Innova 4 + 6 L

ข น า ด 4 + 6 ลิตร

Innova 6 L.

ข น า ด 6 ลิตร

plaksteel

ชุดหนอและกระทะสIตนเลส Professional Set
1Jดหม้อและกระทะลเดนเลล 8 ชน ทำด้วยสเดนเลลเนอหนา 18/10 คทีช่ ดุ มีผ่าปิดแบบกระจก
พร้อมช่องระบายอากาค ใช้ได้กบั เตาทุกประเภท ไม่วา่ จะเป็นเตาฉัจจรัยะ (Induction Hob)
เดาแก๊ส เดาไฟฟ้า หรอแม้กระทัง่ เตาอบ กันภาชนะให้ความร้อนที่รวดเรีวและช่วยประหยัดพลังงาน

Wine Cellar
ตแช่ไวช VT-12

ชนาดบรรจได้ า2 ขวด มขัน้ วาง 5 ขั้น Iลอนไดสะดวก
ดวบดมดวามเป็นอตโนม้ต ณหภูมดิ งที่ ดั้งแต ไ0 - า8
องศาเขลเซียล หใ!ทจอดิจติ อลแสดงผลการทำงาน ระบบ
การทำงานเงยบ ประgกระจก 2 ขั้น มองเหึน/าายใน
มไฟส่องสว่าง ใขกาลังIฟฟ้า 80 ว้ดต์
super
silent

ชุดหบุ้อเดนเลส Set 16
แดหมอและกระทะลเตนเลส 16 ขน ทำด้วยลเดนเลลเนอหนา 18/10 ดทีส่ ดุ
มาพร้อมกับฝาปิดลเดนเลล
ทเจาะช่องไว้ละดวกในการเทนาออกและฝาปิดพลาลดิกเหมาะสำหรับการเกบรักษาอาหารไวัในตูเ้ ยํน
ขึ่งช่วย
ประหยัดพนทีใ่ นการจัดเกํบ ใขIดก'บเดาทุกประเภท ไม่วา่ จะเป็นเตาอ้จฉ่รยั ะ (Induction Hob) เดาแกํส
เดาไฟฟ้า หรอแม้กระทัง่ เคาอบ
กันภาขนะให้ความร้อนที่รวดเรํวและช่วยประหยัดพลังงาน

Bread Machine
เครองทำขนม0ง Pan-850

ทำชนมใ!งไดหลากหลายขนดสะดวกนละง่ายในการทำดัง้ นด่การดลกเดล้า
สวนผสม, นวดโด, จนกระทัง่ อบเสร็จพร้อมรับประทาน
สามารถทำขนมปัง
ไดดัง้ แต่ า กก. , ไ.25 กก. , า.5 กก. และมใหเลอกถง ฑ โปรแกรม พร้อม
ก้บเลึอกดวามเข้มของสิขนมปังได 3 ระด้บแบบธรรมดา, ปานกลาง และสิเข้ม
ถ้งภายในเป็นแบบ Non-stick ทำดวามสะอาดไดง่าย ปลุอดภยในการใข้งาน
ด้วยผนงก้นความร้อน (Cool Wall ดวเศรึอ่ งสิขาวและljมดวบดุมสิเงน
ม
ถวยตวงและชอนดวง หนาจอดจิตอลแสดงผลการทำงาน
ใช้กำลังไฟฟ้า า, 300 ว้ดด์
for all types
of bread

FAGOR

oven

cool
touch

