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ขนาดความจ�
ตั้งเวลาปรุงอาหาร
กำลังไฟ
เลือกระดับความรอน
น้ำหนักเคร�่อง
สี                            

22 ลิตร
99 นาที 50 ว�นาที
800 วัตต
4 ระดับ
12 กก.
แดง ( R )

• ดีไซนล้ำสมัย สำหรับไลฟสไตลยุคใหมในรูปแบบ Japanese Style 
   ที่คำนึงถึงความสะดวกในการใชงานโดยออกแบบใหแผงควบคุม
   อยูดานบนในระดับพอดีกับองศาการใชงาน
• สะดวกรวดเร็วดวยโปรแกรมอัจฉร�ยะ (One Touch) เพ�ยง
   ปลายนิ�วสัมผัสเดียว
• ระบบจานหมุนสัมพันธ ชวยใหอาหารสุกทั่วถึงทุกสวนทำงาน 
   ดวยระบบไมโครเวฟ และเซนเซอรปรุงอาหารไดทั้งหุง ตม นึ่ง ผัด
   ทอด และอุนอาหาร

สถาบันช้ันนำของโลก อาทิ UL (Underwriter Laboratories), USA, VDE, (Verband
Deutscher Electrotechniker), Germany, JIS (Japanese Industrial Standard),
Japan, BEAB (British Electrotechnical Apporovals Board), UK., FCC (Federal
Communications Commission), USA, DHHS (Department of Healthy and
Human Services), USA ยอมรับในมาตรฐานและความปลอดภัย จนมียอดผลิตถึง
130 ลานเคร�่อง ทั่วโลก
เตาไมโครเวฟชารป เปนรายแรกที่ไดรับเคร�่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
(มอก.) ดานความปลอดภัย จากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) โดยผาน
เกณฑมาตรฐานความปลอดภัย จากการรั่วไหลของคลื่นไมโครเวฟสูงกวามาตรฐาน
ของสมอ. ถึง 10 เทา
ทุกกระบวนการผลิตของเตาไมโครเวฟชารป ผานการตรวจสอบ
คุณภาพและไมทำลายสิ�งแวดลอมจึงไดรับ ISO 14001

WAVE GUIDE COVER      ในไมโครเวฟของชารปทุกรุนมี
คุณภาพสูง เพราะผลิตจากแรไมกา สามารถทนความรอนไดถึง
300°C มั่นใจ ในความปลอดภัย ปลอดจากสารปนเปอนของ
พลาสติกซึ่งทนความรอนไดนอยกวา

     ชารป มุงมั่นพัฒนาเตาไมโครเวฟ
อยางมืออาชีพ เพ�่อใหคุณสามารถใช
งานอยางมีประสิทธิภาพ และไดรับ
ประโยชนสูงสุด นับต้ังแตป พ.ศ.2505
ชารป ประสบความสำเร็จในการผลิต
เตาไมโครเวฟเปนเคร�่องแรกในประเทศ
ญ่ีปุนโดยนำระบบจานหมุนสัมพันธมาใช
เปนรายแรก เพ�่อใหอาหารสุกทั่วถึง
พรอมท้ังนำ 4 ระบบ คือ ระบบไมโครเวฟ
ระบบยาง ระบบอบเกร�ยม และระบบผสม
มาใชเปนรายแรก จึงนับไดวาชารปเปน
ผูนำเตาไมโครเวฟมืออาชีพอยางแทจร�ง

เราจึงสรางสรรค อาหารเมนูสุขภาพ สูตร
เฉพาะที่คิดคนและพัฒนาโดยทีมโภชนากร
ชารป เพ�่อใหคุณสามารถปรุงอาหารสุขภาพ
ระดับ 5 ดาว ไดอยางงายดายดวยตัว
คุณเองเพ�ยงปลายนิ�วสัมผัส

เพราะ ชารป ใสใจสุขภาพคุณ

คุณสมบัติพ�เศษ ของเตาไมโครเวฟชารป
ชารป คิดคนว�วัฒนาการความกาวหนาของระบบจาน
หมุนสัมพันธข�้นเปนรายแรก โดยจานหมุนจะหมุนสัมพันธ
กับการสงคลื่นไมโครเวฟทำใหอาหารที่อยูบนจานหมุน
ไดรับคล่ืนเทากันอยางสม่ำเสมออาหารจึงสุกท่ัวถึงทุกสวน

ปลอดภัยจากการรั่วไหลของคลื่นไมโครเวฟ
สูงกวามาตรฐานที่สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม
กำหนดไวถึง 10 เทา

สไตลทันสมัย หลากรุน หลายระบบครบทุกขนาด
ตั้งแต 20 - 32 ลิตร ใหคุณเลือกตามตองการ

สูงสุดแหงมาตรฐานเตาไมโครเวฟ

มั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัย

คุณสมบัติ

ใชงานงายแมนยำ

ดวยระบบปุมสัมผัส

(Touch Control)
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วิธีการทดสอบ



MICROWAVE 2 PLUS 1
ไมโครเวฟพรอมระบบยาง 2 Plus 1

• ระบบ 2 PLUS 1 ผสมผสาน 2 ระบบเขาดวยกัน ใหคุณสนุก
   กับการทำอาหาร
   - ระบบไมโครเวฟ (Microwave) ใหคุณอุนอาหาร และปรุงอาหารทั่วไป
      ไดอยางงายดาย
   - ระบบยาง (Grill) ใหความรอนจากแผงทำความรอนดานบน ทำใหอาหาร
      ที่ใชระบบยาง สุกเหลือง กรอบ
   - ระบบไมโครเวฟผสมยาง (COMBI) ทำใหไดความรอนทั้งจากการกระจาย
      ความรอนดวยระบบไมโครเวฟผสมผสาน กับความรอนสูงจากแผงทำ
      ความรอนระบบยาง ชวยใหอาหารสุกทั่วถึงและกรอบนอกนุมใน

• โปรแกรมอัตโนมัติ 6 โปรแกรม (เฉพาะรุน R-752PMR / R-752PBK / R-652PBK)

   - ปอปคอรน / มันฝรั่ง / อุนพ�ซซาแชแข็ง / อุนเคร�่องดื่ม / ละลาย
      ผักแชแข็ง / อาหารจานเดียว
• ระดับความรอน 11 ระดับ (เฉพาะรุน R-752PMR / R-752PBK / R-652PBK)

• โปรแกรมปองกันเด็กเลนเคร�่อง (Child Lock)

สำหรับไลฟสไตลยุคใหม

ในรูปแบบ Japanese Style สีสันสวยงาม

ขนาดความจุ

ตั้งเวลาปรุงอาหาร

กำลังไฟ

เลือกระดับความรอน

น้ำหนักเคร�อง

สี

22 ลิตร

15 / 20 นาที

800 วัตต

4 ระดับ

12 กก.

ขาว

INSTANT

  COFFEE

QUICK

  MEAL!

คุณสมบัติ

ใชงานงาย และแมนยำ ดวยระบบปุมสัมผัส (Touch Control)

สะดวกรวดเร็วดวยโปรแกรมอัจฉริยะ (One Touch) 

เพียงปลายนิ้วสัมผัสเดียวก็ชวยใหคุณตมบะหมี่สำเร็จรูป 

หรืออุนอาหารจานดวนไดงายดาย

ระบบจานหมุนสัมพันธ ชวยใหอาหารสุกทั่วถึงทุกสวน

ทำงานดวยระบบไมโครเวฟ สามารถปรุงอาหารได

ทั้งหุง / ตม / นึ่ง / ผัด / ทอด และอุนอาหาร

INSTANT

  NOODLE
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ขนาดความจ�
ตั้งเวลาปรุงอาหาร
กำลังไฟไมโครเวฟ
กำลังไฟยาง
น้ำหนักเคร�่อง

25 ลิตร
99.50 นาที
900 วัตต
1000 วัตต
15.5 กก.

R-652PBK

R-752PMR

R-752PBK

ขนาดความจ�
ตั้งเวลาปรุงอาหาร
กำลังไฟไมโครเวฟ
กำลังไฟยาง
น้ำหนักเคร�่อง

25 ลิตร
99.50 นาที
900 วัตต
1000 วัตต
15.5 กก.

ขนาดความจ�
ตั้งเวลาปรุงอาหาร
กำลังไฟไมโครเวฟ
กำลังไฟยาง
น้ำหนักเคร�่อง

20 ลิตร
99.50 นาที
800 วัตต
1000 วัตต
12 กก.

ขนาดความจ�
ตั้งเวลาปรุงอาหาร
กำลังไฟไมโครเวฟ
กำลังไฟยาง
น้ำหนักเคร�่อง

20 ลิตร
35 นาที
800 วัตต
1000 วัตต
12 กก.

R-650PBK



ทำงานดวยระบบไมโครเวฟ แผงควบคุมแบบปมนูน ทำงานแบบ PICTURE - DIGITAL
พ�เศษ! ดวยระบบ AUTO COOK กดปุมเดียวสามารถเลือกปรุงอาหารเมนูสุขภาพได
อยางงายดายพรอมโปรแกรมละลายอาหารแชแข็ง (Express - Defrost) และโปรแกรม
ปรุงอาหารแชแข็งเรงดวน (Express Cook) ปลอดภัยดวยระบบนิรภัย Child Lock

      ทำงานดวยระบบไมโครเวฟ ปรุงอาหารไดทั้ง
ตม น่ึง หุง อุน แกง ผัด และทอด พรอมเมนูอาหาร
สุขภาพ ใชงานงายดวยสัญญาณไฟแสดงการต้ัง
เวลาแบบ Light-Up Dial ทำงานแมนยำดวยระบบ
อิเล็คทรอนิคสแบบ DIGI-ANA ต้ังเวลาปรุงอาหาร
ไดตั้งแต 15 ว�นาที ถึง 90 นาที พรอมระบบจาน
หมุนสัมพันธ ชวยใหอาหารสุกอยางทั่วถึง

R-287

ขนาดความจ�
ตั้งเวลาปรุงอาหาร
กำลังไฟ
เลือกระดับความรอน
น้ำหนักเคร�่อง

22 ลิตร
99.99 นาที
800 วัตต
5 ระดับ
12 กก.

ขนาดความจ�
ตั้งเวลาปรุงอาหาร
กำลังไฟ
เลือกระดับความรอน
น้ำหนักเคร�่อง

22 ลิตร
99.99 นาที
800 วัตต
5 ระดับ
12 กก.

R-288
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R-270 R-280

ทำงานดวยระบบไมโครเวฟ ปรุงอาหารไดทั้งตม อุน พรอมเมนู
อาหารสุขภาพ ใชงานงาย ปรุงอาหารไดต้ังแต 15 ว�นาที ถึง 30 นาที

พรอมระบบจานหมุนสัมพันธ ชวยใหอาหารสุกอยางทั่วถึง

ขนาดความจ�
ตั้งเวลาปรุงอาหาร
กำลังไฟ
เลือกระดับความรอน
น้ำหนักเคร�่อง

22 ลิตร
30 นาที
800 วัตต
5 ระดับ
12 กก.

R-220

MICROWAVE R-200W

• ควบคุมการทำงานดวยระบบ Jog Dial (Analogue)
• ระบบจานหมุนสัมพันธ ชวยใหอาหารสุกทั่วถึงทุกสวน
• ตั้งเวลาในการปรุงอาหารไดตั้งแต 15 ว�นาที ถึง 30 นาที
   และเลือกระดับความรอนได 5 ระดับ
• ทำงานดวยระบบไมโครเวฟ สามารถปรุงอาหารไดทั้งหุง
   ตม นึ่ง ผัด ทอด และ อุนอาหารจานดวน
• ใชงานงาย สะดวกรวดเร็ว

ขนาดความจ�
ตั้งเวลาปรุงอาหาร
กำลังไฟ
เลือกระดับความรอน
น้ำหนักเคร�่อง

20 ลิตร
35 นาที
800 วัตต
5 ระดับ
10.9 กก.
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• ควบคุมการทำงานดวยระบบกลไก (Mechanical)
• ระบบจานหมุนสัมพันธ ชวยใหอาหารสุกทั่วถึงทุกสวน
• ตั้งเวลาในการปรุงอาหารไดสูงสุด 35 นาที และเลือกระดับความรอนได 5 ระดับ
• ทำงานดวยระบบไมโครเวฟ สามารถปรุงอาหารไดทั้งหุง ตม นึ่ง ผัด ทอด และ
   อุนอาหารจานดวน
• ใชงานงาย สะดวก รวดเร็ว ขนาดเคร�่องกะทัดรัด เหมาะกับหองครัวที่มีพ�้นที่จำกัด

ขนาดความจ�
ตั้งเวลาปรุงอาหาร
กำลังไฟ
เลือกระดับความรอน
น้ำหนักเคร�่อง

22 ลิตร
30 นาที
800 วัตต
5 ระดับ
12 กก.

ขนาดความจ�
ตั้งเวลาปรุงอาหาร
กำลังไฟ
เลือกระดับความรอน
น้ำหนักเคร�่อง

22 ลิตร
30 นาที
800 วัตต
5 ระดับ
12 กก.



ขอมูลจำเพาะ
PRODUCT DATA
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R-652PBKR-752PMR R-752PBK R-650PBK

MICROWAVE 2 PLUS 1

R-280/R-270


