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HTH E-COMMERCEเครื ่องฟอกอากาศ

เป�นท่ีทราบกันอยู�แล�วว�าในชีวิตประจำวันของเราต�องผจญกับมลภาวะต�างๆมากมาย 

รวมไปถึงมลภาวะทางอากาศท่ีเป�นป�ญหาสำคัญและมีแนวโน�มเพ่ิมปริมาณมากข้ึน

เร่ือยๆ ป�จจุบันมีเทคโนโลยี, อุปกรณ�และเคร่ืองมือมากมายท่ีมาช�วยให�ลดป�ญหา

มลภาวะทางอากาศจำนวนมาก เคร่ืองฟอกอากาศเป�นสินค�านวัตกรรมท่ีเข�ามาช�วย

ให�อากาศรอบตัวเราสะอาด สดช่ืนมากข้ึน ซ่ึงเคร่ืองฟอกอากาศได�ถูกออกแบบมา

หลากหลายเพ่ือให�เหมาะสำหรับการใช�งานในบริเวณท่ีพักอาศัย ห�องนอน ห�องน่ังเล�น 

หรือแม�กระทั่งในรถยนต�  โดยมีหลักการทำงานสำคัญที่การเน�นการกรองอากาศ

ประสิทธิภาพสูง สามารถดักจับและฆ�าเช้ือแบคทีเรียต�างๆ ท่ีลอยมากับอากาศได�เป�น

อย�างดี รวมไปถึงความสามารถในการดักกล่ินไม�พึงประสงค� ทำให�เราปฎิเสธไม�ได�ว�า

เครื่องฟอกอากาศนั่นมีทั้งประโยชน�และข�อดีมากมายที่เราควรมองหามาเครื่องฟอก

อากาศดีๆไว�ใช�ในบ�านเราสักเคร่ือง

As we known that in our daily lives, we have to face with 
pollutions especially air pollution. Air pollution is a major environmental 
problem and keep increasing every single day. However, the 
technology has developed to help reduce air pollution problems. 
The air purifier is an innovative product that cleans the air 
around us. Which it has been designed to be suitable for use 
in home, office or even in cars. The air purifier focus on the 
important principle of high efficiency air filter technology, 
which can trap bacteria floating in the air as well as odours. 
Nowadays, there is a large price range and selection of air 
purifiers regarding the brand, model and the ability of the 
filter. In additional of the obvious advantages and benefits, it 
helps increase ozone and make the air in the house cleaner. 
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1. ช�วยป�องกันโรคภัยไข�เจ็บและโรคทางเดินหายใจที่เกิดจากฝุ�น 
เชื้อแบคทีเรีย เช�น โรคภูมิแพ� เพราะในอากาศเต็มไปด�วยฝุ�น
ละอองและอะไรหลายๆอย�างที่มีอนุภาคเล็กมากจนมองด�วยตา
เปล�าไม�เห็น ซึ่งเป�นสาเหตุของการเกิดโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ 
ภูมิแพ�ต�างๆ เครื่องฟอกอากาศจะช�วยกรองสิ่งต�างๆเหล�านี้เพื่อให�
ทุกคนได�สูดอากาศที่ปลอดภัยที่สุด

2. ช�วยลดอาการกำเริบของภูมิแพ� มีหลายคนและหลายครอบครัว
ที่ตัดสินใจซื้อเครื่องฟอกอากาศ เพื่อเป�นตัวช�วยทำให�อาการภูมิแพ�
ทุเลาลง และส�วนใหญ�ก็ได�ผลเป�นอย�างดี รวมไปถึงอาการเป�นไข�
หวัดคัดจมูกด�วย

3. แก�ป�ญหาเรื่องการนอนไม�หลับหรือหลับยาก จากอาการนอนหลับ
ไม�สนิท หรือหลับๆ ตื่นๆ อ�อนเพลีย พักผ�อนไม�เพียงพอ เนื่องจาก
สภาวะอากาศและฝุ�นละออง เครื่องฟอกอากาศจะทำให�ป�ญหาเหล�า
นี้จะค�อยๆลดลงไปและทำให�นอนหลับสนิทตลอดคืนในบรรยากาศ
ของอากาศบริสุทธิ์  
 
4. เครื่องฟอกอากาศช�วยให�ปอดทำงานดีขึ้น อากาศที่สะอาดก็
เหมือนได�ช�วยฟอกปอดให�แข็งแรง เพราะการได�สูดดมอากาศที่
สดชื่น ย�อมมีผลให�ร�างกายได�รับแต�สิ่งที่ดีและลดการทำงานหนัก
ของปอดลงได� ส�งผลไปถึงสุขภาพที่แข็งแรงมากขึ้นอย�างเห็นได�ชัด

5. ขอแนะนำว�าถ�ามีงบประมาณเพียงพอไม�เดือดร�อน การเลือก
เครื่องฟอกอากาศราคาสูง ที่ใช�เทคโนโลยีใหม�ๆ ประสิทธิภาพสูง 
นอกจากจะทำให�อากาศสดชื่น ยังมีคุณสมบัติทำให�อากาศปลอด
มลพิษ และขจัดกลิ่นได�อย�างดีเยี่ยม รวมทั้งฆ�าเชื้อโรค ยับยั้งเชื้อ
โรคในอากาศไม�ให�แพร�และขยายจำนวน ทำลายกลิ่นสารเคมี ก�าซ
พิษ ไม�ให�มีสารพิษตกค�าง

1. Help prevent sickness and respiratory diseases                                                                       
caused by dust and Bacteria such as allergies 
because the air is full of dust and micro particles 
that can’t be seen with the naked eye. Air purifiers 
will help filter these things so that everyone can 
breathe the safest air.

2. Helps reduce allergy symptoms there are many 
people and many families who decide to buy an 
air purifier to help reduce allergy symptoms showing 
good results on symptoms including flu, nasal 
congestion symptoms

3. Solve problems with insomnia or sleep difficulty. 
From insomnia or secret sleep, wake up, weakness, 
restless sleep. Due to weather and dust, air purifiers 
will gradually reduce these problems and make night 
sleep in an atmosphere of fresh air.

4. The air purifier helps the lungs to work better. Clean 
air is like helping to purify the lungs. Because inhaling 
fresh air inevitably causing the body to receive good 
things and reduce the hard work of the lungs resulting 
in a noticeably stronger health.

5. We suggest that, if your budget is enough, you 
choose higher-end air purifier. That have new 
technology with high efficiency. They will refresh 
air, eliminate odours, kill germs, prevent airborne 
pathogens from spreading and expanding, destroy 
chemical odour, toxic gas, and does not cause 
residue.

benefits of air purifier.
ประโยชน�ของเครื่องฟอกอากาศ5
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SALES CHANNEL/ TARGET GROUP (B2C)

เว็บไซต� www.hafelehome.co.th Shopee
 Hafele_Officialshop (Mall)

เฮเฟเล� ดีไซน� สตูดิโอ 5 สาขา
Hafele design Studio 5 branches

(Sukhumvit 64 / Pattaya / 
Hua Hin / Chiang Mai / Phuket)

ช�องทางการจัดจำหน�าย และกลุ�มเป�าหมาย (B2C)

Air Purifier
เครื ่องฟอกอากาศ
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537.82.700

Art. No. / รหัสสินค�า Description / รายละเอียดผลิตภัณฑ�

AIR PURIFIER 271X532MM

เคร�่องฟอกอากาศ  ( รุ�น: ECOM-087 )
Air Purifier Model : ECOM-087

Air quality / คุณภาพอากาศ Indicator light / ไฟแสดงสถานะ
PM 2.5 

(μg:m³/ไมโครกรัมต�อ ลบ.ม.)
Heavily Polluted 
ปนเป��อนอย�างหนัก

Red
สีแดง

＞150
มากกว�า 150

Lightly Polluted 
ปนเป��อนเล็กน�อย

Orange
สีส�ม

100-149.9
ระหว�าง 100-149.9

Moderate 
ปานกลาง

Yellow
สีเหลือง

50-99.9
ระหว�าง 50-99.9

Good 
ดี

Blue
สีฟ�า

0-49.9
ระหว�าง 0-49.9

คุณสมบัติการทำงาน:  
• ระบบกรองอากาศทำให�บริสุทธิ์ด�วยตัวกรองแบบ HEPA และตัวกรองแบบ
  คาร�บอนในตัว
• ไส�กรอง* HEPA สามรถดักจับอนุภาคสารก�อภูมิแพ�ไม�ว�าจะเป�นละอองเกสร
   ดอกไม�, ฝุ�น,ควันและเศษผง
• ระบบ UV-C ช�วยในการฆ�าแบคทีเรีย,ไวรัสและเชื้อโรคต�างๆที่มาพร�อมผงฝุ�น
• ไส�กรองคาร�บอนคุณภาพสูงและช�วยขจัดไอพิษและกลิ่นไม�พึงประสงค� 
• พร�อมตัวเซ็นเซอร�วัดค�าฝุ�นเพื่อระบุคุณภาพอากาศภายในห�อง
• ฟ�งก�ชันอัตโนมัติเพื่อปรับความเร็วพัดลมตามคุณภาพอากาศภายในห�อง
• ระบบล็อคป�องกันเด็กกดเล�น
• โหมดกลางคืน เพื่อดับไฟแสดงสถานะและลดเสียงรบกวน
• โหมดอัตโนมัติ
• พร�อมหน�าจอแสดงค�า PM2.5
• ตั้งค�าได� 3 ระดับและระดับสูงสุดเทอร�โบ
• ตั้งเวลาป�ดอัตโนมัติ ( 2ชั่วโมง , 4ชั่วโมง และสูงสุด 8ชั่วโมง )
• แรงดูด : 350 ลบ.ม./ต�อชั่วโมง
• ระดับเสียงรบกวน: 32,45,55,62 เดซิเบล (ตามระดับ)
• เหมาะสำหรับขนาดห�องตั้งแต� 55-60 ตารางเมตร
• ระบบแจ�งเตือนสำหรับการเปลี่ยนไส�กรอง
• รูปลักษณ�แบบทรงตั้งเพื่อประสิทธิภาพสูงสูดพร�อมปุ�มกดสัมผัสและ
  ง�ายต�อการใช�งาน
• ไส�กรองแบบ 3 ชั้น (มีจำหน�ายแยกต�างหากรหัส 532.86.237)

Product Future: 
• Multi purification system: HEPA filter+ Carbon filter (2 in 1)
• HEPA filter* traps the particles, allergens, pollen, dust, smoke and 
  dander
• UV-C lamp kills the bacteria or viruses and germs
• High quality carbon filter and PCO help reduce the VOC, toxic, 
  removes odors and bad smells.
• With dust sensor to indicate the indoor air quality
• With auto function to adjust the fan speed according to the 
  air quality
• Child lock mode
• Night mode
• Auto mode
• With PM2.5 display 
• With 3 speed setting and turbo
• With 3 timer (2hr, 4hr & 8hr)
• CADR: 350 m /h
• Noise level: 32,45,55,62 dB(H)
• Room size: 55~60 square meters
• Filter change indicate
• Tower design for better product benefit and button control and
  easy to use
• Replacement PP filter + HEPA filter+ Carbon filter: 532.86.237
(Order separately for 3 in 1)

ข�อมูลทางด�านเทคนิค:  
• พลังงานไฟฟ�ารวมที่ใช�: 65 วัตต�
• แรงดันไฟฟ�าที่ใช�งาน: 220-230 โวลต�, 50/60 เฮิรตซ�
• ขนาดเส�นผ�าศูนย�กลาง 271มม., ความสูง 532 มม.

Technical parameter: 
• Electrical connection rating: 65 W
• Voltage: 220-230V, 50/60 Hz
• Dimension: Ø 271, 532(H) mm

3

* The filter lifercycle around 6 month till 1 year ; or depending on usage * อายุการใช�งานไส�กรอง 6เดือน - 1ป� , หรือ ขึ้นอยู�กับการใช�งาน 
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Product Future: 
• Multi purification system: HEPA filter+ Carbon filter (2 in 1)

• HEPA filter* traps the particles, allergens, pollen, dust, smoke and 

  dander

• UV-C lamp kills the bacteria or viruses and germs

• High quality carbon filter and PCO help reduce the VOC, toxic, 

  removes odors and bad smells.

• With dust sensor to indicate the indoor air quality

• With auto function to adjust the fan speed according to the air 

  quality

• Night mode

• Auto mode

• With 3 speed setting and turbo

• With 3 timer (2hr, 4hr & 8hr)

• CADR: 200 m /h
• Noise level: 30,37,47,60 dB(H)

• Room size: 20-25 square meters

• Filter change indicate

• Tower design for better product benefit and button control and 

  easy to use

• Replacement PP filter + HEPA filter+ Carbon filter: 532.86.236

(Order separately for 3 in 1)

537.82.710

Art. No. / รหัสสินค�า Description / รายละเอียดผลิตภัณฑ�

AIR PURIFIER 231X391MM

Technical parameter: 
• Electrical connection rating: 30 W

• Voltage: 220-230V, 50/60 Hz

• Dimension: Ø 231, 391(H) mm

Air quality / คุณภาพอากาศ Indicator light / ไฟแสดงสถานะ
PM 2.5 

(μg:m³/ไมโครกรัมต�อ ลบ.ม.)
Heavily Polluted 
ปนเป��อนอย�างหนัก

Red
สีแดง

＞150
มากกว�า 150

Lightly Polluted 
ปนเป��อนเล็กน�อย

Orange
สีส�ม

100-149.9
ระหว�าง 100-149.9

Moderate 
ปานกลาง

Yellow
สีเหลือง

50-99.9
ระหว�าง 50-99.9

Good 
ดี

Blue
สีฟ�า

0-49.9
ระหว�าง 0-49.9

คุณสมบัติการทำงาน:  
• ระบบกรองอากาศทำให�บริสุทธิ์ด�วยตัวกรองแบบ HEPA และตัวกรองแบบคาร�บอน

  ในตัว

• ไส�กรอง* HEPA สามรถดักจับอนุภาคสารก�อภูมิแพ�ไม�ว�าจะเป�นละอองเกสรดอกไม�,

   ฝุ�น,ควันและเศษผง

• ระบบ UV-C ช�วยในการฆ�าแบคทีเรีย,ไวรัสและเชื้อโรคต�างๆที่มาพร�อมผงฝุ�น

• ไส�กรองคาร�บอนคุณภาพสูงและช�วยขจัดไอพิษและกลิ่นไม�พึงประสงค� 

• พร�อมตัวเซ็นเซอร�วัดค�าฝุ�นเพื่อระบุคุณภาพอากาศภายในห�อง

• ฟ�งก�ชันอัตโนมัติเพื่อปรับความเร็วพัดลมตามคุณภาพอากาศภายในห�อง

• โหมดกลางคืน เพื่อดับไฟแสดงสถานะและลดเสียงรบกวน

• โหมดอัตโนมัติ

• ตั้งค�าได� 3 ระดับและระดับสูงสุดเทอร�โบ

• ตั้งเวลาป�ดอัตโนมัติ (2ชั่วโมง , 4ชั่วโมง และสูงสุด 8ชั่วโมง )

• แรงดูด : 200 ลบ.ม.ต�อชั่วโมง

• ระดับเสียงรบกวน: 30,37,47,60 เดซิเบล (ตามระดับ)

• เหมาะสำหรับขนาดห�องตั้งแต� 20-25 ตารางเมตร

• ระบบแจ�งเตือนสำหรับการเปลี่ยนไส�กรอง

• รูปลักษณ�แบบทรงตั้งเพื่อประสิทธิภาพสูงสูดพร�อมปุ�มกดสัมผัส

  และง�ายต�อการใช�งาน

• ไส�กรองแบบ 3 ชั้น (มีจำหน�ายแยกต�างหากรหัส 532.86.236)

3

* The filter lifercycle around 6 month till 1 year ; or depending on usage * อายุการใช�งานไส�กรอง 6เดือน - 1ป� , หรือ ขึ้นอยู�กับการใช�งาน 

ข�อมูลทางด�านเทคนิค:  
• พลังงานไฟฟ�ารวมที่ใช�: 30 วัตต�

• แรงดันไฟฟ�าที่ใช�งาน: 220-230 โวลต�, 50/60 เฮิรตซ�

• ขนาดเส�นผ�าศูนย�กลาง 231 มม., ความสูง 391 มม.
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