
SHARP AIR PURIFIER
E F F O R T L E S S  C L E A N  C O M F O R T

ไดรับการพิสูจนแลววา
สามารถลดจำนวนไวรัส
SARS-CoV-2 ในอากาศ
และบนพื้นผิวไดถึง 99.4%

*
ครั้งแรกของโลก
เทคโนโลยีพลาสมาคลัสเตอร เอกสิทธิ์เฉพาะชารป 

*1 Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2): The strain of coronavirus that causes coronavirus disease 2019 (COVID-19). Variant strain is the alpha variant.
*2 Ion-emission air purification technologies (as of July 15, 2021; based on Sharp research).



E F F O R T L E S S  C L E A N  C O M F O R T
P E A C E  O F  M I N D  W I T H  P L A S M A C L U S T E R
อากาศสะอาด สบาย อุนใจดวยพลาสมาคลัสเตอร
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P U R I F Y  A I R  W I T H  T H E  S A M E  I O N S  A S  I N  N AT U R E
ปล�อยอนุภาคไฟฟ�าประจ�บวกและลบแบบเดียวกับที่มีในธรรมชาติ
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• ผลลัพธการทดสอบเหลานี้มาจากการทดสอบโดชใชเครือง
กำเนิดอนุภาคพลาสมาคลัสเตอรในพื้นที่ทำการทดสอบขนาด 
25 ลบ.ม. ถึง 41 ลบ.ม . ความเขมขนของอนุภาคที่เทากัน 
หมายถึงประสิทธิภาพที่เหมือนกัน
• ประสิทธิภาพของอนุภาคพลาสมาคลัสเตอร ขึ้นอยูกับสภาวะ
การใชงาน (เชน อุณหภูมิ ความชื้น ขนาดพื้นที่หอง ตำแหนง
ของการติดต้ังเครืองกำเนิดอนุภาคพลาสมาคลัสเตอรและการใช
เครืองปรับอากาศ หรือการหมุนเวียนของกาอาศ) รวมถึงการ
วิธีการใชงาน (เชน ทิศทางการกระขายของอนุภาคพลาสมา
คลัสเตอร โหมดการใชงาน และระยะเวลาการใชงาน)

เทคโนโลยีพลาสมาคลัสเตอร ไดถูกคิดคนและพัฒนาโดยทีมนัก
วิจัยจาก SHARP CORPORATION ประเทศญี่ปุนเปนเวลายาว
นานถึง 20 ป ไดรับความไววางใจดวยการประสานความรวมมือ
กับบริษัทตางๆ จำนวนมาก ชารปจึงสามารถขยายเทคโนโลยี
พลาสมาคลัสเตอรไปยังหลากหลายอุตสาหกรรม ดวยยอดขาย
ที่มากกวา 90 ลานเครืองทั่วโลก

หมายเหตุ คาตัวเลขที่นำมาแสดงเปนคาโดยประมาณ เครื�องหมาย Plasmaculster 
เปนเครื�องหมายการคาของบริษัท Sharp Corporation “Plasmaculster” และ 
Devise of a cluster of grapes” เปนเครื�องหมายการคาจดทะเบียนของ Sharp 
Corpoation

*1 สามารถกำจัดเชื้อราในอากาศได 99% ภายในหองที่ ใชในการทดสอบ
ขนาด 31 ลบ.ม. หลังการใชงาน 195 นาที (ทดสอบโดย Ishlkawa Health 
Servies Assocation)
*2 สามารถกำจัดเชื้อไวรัสในอากาศได 99% ภายในหองที่ใชในการทดสอบ
ขนาด 25 ลบ.ม.หลังการใชงาน 18 นาที (ทดสอบโดย Psateur Institute, 
Ho Chi Minn City)
*3 ประสิทธิภาพที่วัดจากหองที่ใชในการทดสอบขนาด 31 ลบ.ม. หลังการ
ใชงาน 4 สัปดาห (1 วัน 24 ชั่วโมง) (ทดสอบโดย Hiroshima University 
Graduate School of Advance Sciences of Matter) 
*4 ประสิทธิภาพที่วัดจากพื้นที่หองใชในการทดสอบขนาด 41 ลบ.ม. หลัง
การใชงาน 10 นาที (ทดสอบโดยชารป)
*5 ประสิทธิภาพท่ีวัดจากพ้ืนท่ีหองท่ีใชในการทดสอบขนาด 41 ลบ.ม. หลัง
การใชงาน 80 นาที ประสิทธิภาพจะขึ้นอยูกับประเภทของกลิ่น ความแรง
ของกลิ่น และวัตถุที่วัดผล(ทดสอบโดยชารป)

SHARP’s ORIGINAL TECHNOLOGY 2 0 t h  Y E A R S  A N N I V E R S A R Y
พลาสมาคลัสเตอร คือ เทคโนโลยีการฟอกอากาศซ่ึงเปนลิขสิทธ์ิ
เฉพาะของชารป ที่สามารถปลอยอนุภาคไฟฟาประจุบวก และลบ
แบบเดียวกับที่มีในธรรมชาติ โดยอนุภาคเหลานี้จะเขาทำลายผนัง
เซลลของเชื้อรา เชื้อไวรัสและแบคทีเรียในอากาศ ทำใหอากาศ
สะอาด โดยพลาสมาคลัสเตอร ไดผานการรับรอง และพิสูจนโดย 
สถาบันวิจัยนานาชาติ 30 แหงและสถาบันการแพทยในประเทศไทย 
2 แหง 

• จำนวนที่ปรากฏในเครืองหมายเทคโนโลยีนี้แสดงถึงจำนวน
อนุภาคโดยประมาณท่ีถูกกระจายตัวออกมารวมกับอากาศปริมาตร 
1 ลบ.ม. ซ่ึงวัดจากบริเวณศูนยกลางของหอง (ท่ีความสูง 1.2 ม.
จากพื้นหอง) ที่มีพนหองที่เหมาะสมกับการใชอนุภาคพลาสมา
คลัสเตอรความเขามขนสูง 7,000 ไอออน โหมดแรงลมสูงสุด
หรือปานกลาง เอติดตั้งเครืองฟอกอากาศแบบมีระบบไอน้ำหรือ
เครืองฟอกอากาศที่ทำงานดวยเครืองกำเนิดอนุภาคพลาสมา
คลัสเตอรความเขมขนสูงไวใกลกับผนังหอง 



C E R T I F I E D  W O R L D W I D E
ผานการพิสูจน และรับรองโดยสถาบันวิจัยนานาชาติมากกวา 30 แหง และสถาบันการแพทย ในประเทศไทย 2 แหง
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Certified 

30 
Institutes and 
Organizations

Over

• Sharp does not guarantee the test results can be replicated in actual user situations.
• Plasmacluster Ion effectiveness will vary depending on ion density and product used.
• Plasmacluster and the Plasmacluster logo are trademarks or registered trademarks of Sharp Corporation. 

Germany

U.K.
Viruses
•  Retroscreen Virology

Japan
Efficacy proven in clinical trials
•  Graduate School of Medicine, University of 

Tokyo / Public Health Research Foundation
•  Faculty of Science and Engineering, Chuo 

University / Clinical Research Support Center, 
University Hospital, University of Tokyo 

•  Animal Clinical Research Foundation
•  Soiken Inc.
•  School of Bioscience and Biotechnology, Tokyo 

University of Technology
•  HARG Treatment Center, National Trust Co., Ltd.
Viruses
•  Kitasato Research Center of Environmental 

Sciences
•  Kitasato Institute Medical Center Hospital
•  Shokukanken Inc.
•  National Research Center for the Control and 

Prevention of Infectious Diseases/Institute of 
Tropical Medicine, Nagasaki University

Allergens
•  Department of Biochemistry and Molecular 

Pathology, Graduate School of Medicine, Osaka 
City University  

•  Graduate School of Advanced Sciences of 
Matter, Hiroshima University

Fungi
•  Shokukanken Inc.
• Ishikawa Health Service Association
• Japan Food Research Laboratories
• Biostir Inc.
• Medical Mycology Research Center, Chiba 

University

HAZE (Toluene, Pentanone)
•  Sumika Chemical Analysis Service
Bacteria
•  Ishikawa Health Service Association
•  Kitasato Research Center of 

Environmental Sciences
•  Kitasato Institute Medical Center 

Hospital
•  Animal Clinical Research Foundation
• Japan Food Research Laboratories
• Shokukanken Inc.
Odors, pet smells
• Boken Quality Evaluation Institute
Skin beautifying effects
•  School of Bioscience and Biotechnology, 

Tokyo University of Technology
Hair beautifying effects
•  Saticine Medical Co., Ltd.
• C.T.C Japan, Ltd.
Working mechanism of inhibitory 
effects on allergens
•  Graduate School of Advanced Sciences 

of Matter, Hiroshima University
Working mechanism of skin 
moisturizing (water molecule 
coating) effect
•  Research Institute of Electrical 

Communication, Tohoku University
Stress and Concentration level
•  Dentsu ScienceJam Inc.

South Korea
Viruses
• Seoul National University

Vietnam
Viruses
•  Pasteur Institute of Ho Chi Minh 

City
•  Hanoi College of Technology, 

Vietnam National University

U.S.A.
Bacteria
•  Dr. Melvin W. First, Prof. Emeritus, 

Harvard School of Public Health

Thailand
Bacteria
• Chest Disease Institute

Malaysia
HAZE (Analysis of component)
• University Putra Malaysia

Indonesia
Viruses
• University of   Indonesia

China
Viruses
•  Shanghai Municipal Center for Disease 

Control and Prevention
Fungi
•  Shanghai Municipal Center for Disease 

Control and Prevention
Bacteria
•  Shanghai Municipal Center for  Disease 

Control and Prevention

Fungi
•  University of Lübeck
•  Dr. Gerhard Artmann, Aachen 

University of Applied Sciences
Bacteria
•  University of Lübeck
•  Dr. Gerhard Artmann, Aachen 

University of Applied Sciences
Working mechanism of inhibitory 
effects on viruses, fungi, and bacteria
•  Dr. Gerhard Artmann, Aachen 

University of Applied Sciences

Georgia
Efficacy proven in clinical trials
•  National Center of Tuberculosis 

and Lung Disease

India
Air Pollutants
•  Profs of Indian 

Institute of 
Technology Delhi



สิ�งสกปรกในอากาศหลากหลายชนิดซ�อนตัวอยู� ในสภาวะแวดล�อมที่คุณอยู�อาศัย
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KC-G60TA-W FP-JM40B-B FP-J30TA-B KC-G40TA-W FP-F30TA-A

FP-J60TA-W

FP-GM50B

KI-L60TA-W

IG-NX2B-B/A/WFP-JM30B-BFP-J40TA-W

ภายในบานมีสิ่งสกปรก
ประกอบดวยสารกอภูมิแพ เชน ฝุนละออง
ภายในบาน เชื้อรา และไรฝุน รวมถึงกลิ่นที่

ไมพึงประสงคจากสัตวเลี้ยง อาหารและควันบุหรี่

เราใชเวลามากกวาหนึ่งในสี่ของแตละวันบนที่นอน กลิ่นเหงือที่ติดอยูบนที่นอน ไรฝุน และ
สารกอภูมิแพที่มาจากมูลและซากไรฝุน ทั้งหมดนี้เปนปจจัยที่ทำใหคุณไมสามารถนอนหลับ
ไดสนิทตลอดคืน

เด็กมีระบบภูมิคุมกันที่ออนแอกวาผูใหญ ดังนั้นการทำใหพวกเขาไดอยูในสภาวะแวดลอมที่มี
อากาศบริสุทธ์ิจึงเปนส่ิงท่ีสำคัญนอกเหนือจากส่ิงสกปรกท่ีสามารถมองเห็นได เชน ฝุนละออง
และขนสัตว ยังมีสิ่งสกปรกที่ซอนอยู เชน เชื้อไวรัส และซากของไรฝุน

อากาศภายในตูเสื้อผาสามารถเกิดกลิ่นอับไดงาย จึงทำใหตูเสื้อผาเปนบริเวณภายในบานที่เชื้อรา
สามารถเจริญเติบโตไดงายเชนกัน

เนืองจากอากาศภายในรถยนตจะอบอวลอยู ในพื้นที่จำกัด ทำใหกลิ่นจากอาหารที่เรารับ
ประทาน หรือกลิ่นจากการสูบบุหรี่ จึงติดอยูภายในหองโดยสารไดอยางงายดาย นอกจากนี้
กลิ่นของเชื้อราที่มาจากภายในเครืองปรับอากาศรถยนต ก็เปนปจจัยหนึ่งที่ทำใหคุณรูสึก
ไดถึงอากาศที่ไมสดชืนขณะขับขี่

สิ่งสกปรกจากนอกบานที่ติดมากับคน
เชน เชื้อไวรัส และละอองเกสรดอกไม

สิ่งสกปรกที่เขามาทางหนาตางและประตู
เชน ฝุนควัน ฝุนละออง ละอองเกสรดอกไม

และไอเสียจากรถยนต

สมาชิกทุกคนในครอบครัว ต้ังแตเด็กเล็ก
ไปจนถึงผูสูงอายุ มักจะอยูรวมกันใน
หองนั่งเลน จึงทำใหมีสิ่งสกปรกหลาก
หลายชนิดที่ ไมสามารถมองเห็นไดดวย
ตาเปลาซอนตัวอยูในอากาศภายในหอง
น่ังเลน เชน เช้ือไวรัส ละอองเกสรดอกไม
และฝุนควันท่ีหลุดลอดเขามาจากนอกบาน
รวมถึงกล่ินท่ีไมพึงประสงค ตลอดจนมูล
และซากของไรฝุนที่เกิดขึ้นภายในหอง
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ON
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Bacteria Allergens Facial care

VirusesHaze

Odors Static electricity Mold

เกสรต้นไม้

เกสรดอกไม้

เชื้อราในอากาศ

ฝุ่นละออง

กลิ่นอับชื้น

สารก่อภูมิแพ้

เชื้อไวรัส จุลินทรีย์ในอากาศ

1 2 3

Patented by Sharp
• No. 4118316 (Japan)
• No. MY-144907-A (Malaysia)
• No. IDP 0029038 (Indonesia)

ระบบการเก็บฝุนสามขั้นตอน
ควบคุมไดทุกที่ ทุกเวลา

High-Performance Filters Capture Airborne Dust 
Particles.

Electrostatic 
HEPA filter

Deodorizing filter

New Pre-filter

3

2

1 Allergens &
Microscopic
dust

Pet hair/Large
dust particle

Cigarette odor/
General odor
in house

 แผนกรองชั้นแรก
แบบตาขาย FP-A80

 แผนกรอง
คารบอนขจัดกลิ่น

 แผนกรองฝุน
HEPA

ถังน้ำ

ภาพจำลอง
รุ�น KC-G60

Inorganic
solvent

Activated
carbon

(Wireless LAN connection)

อากาศสะอาด

อากาศสกปรก

รู้คุณภาพอากาศ
ผ่านตัวเลขและสีได้ง่าย

อากาศในห้องสะอาดขึ้น

Plasmacluster Ion
Generating Unit

แผ�นกรองฝุ�น

แผ�นกรองกลิ�น

แผ�นกรองความชื้น

Up to

30
units

คุณสมบัติของเครื่องฟอกอากาศชาร์ป Plasmacluster

         Plasmacluster สามารถยับยั้ง เชื้อรา 
เชื้อไวรัส แบคทีเรีย สารก่อภูมิแพ้(ไรฝุ่น) กลิ่นอับชื้น 
ฝุ่น ไฟฟ้าสถิต และให้ความชุ่มชื้น

            ช่วยดูดฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกใน
อากาศได้อย่างรวดเร็ว

พลังแรงลมแบบทำมุม 20 องศา จะช่วยดูดฝุ่นละอองบริเวณ
ด้านล่างของห้อง เพื่อประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่ดียิ่งขึ้น

สามารถกำจัดฝุ่นละอองขนาด 0.3 ไมครอนได้ถึง 99.97% แผ่นกรองคาร์บอนขจัดกลิ่น

สามารถเคลื่อนย้ายไปมาได้สะดวก

เครื่องฟอกอากาศชาร์ปได้รับรางวัลรับรองประสิทธิภาพ
ในการลดสารก่อภูมิแพ้ประเภทไรฝุ่น และละอองเกสรดอกไม้
จากสถาบันโรคภูมิแพ้แห่งประเทศอังกฤษ ระบบแจ้งเตือนเมื่อต้องเปลี่ยนไส้กรอง

สามารถเชื่อมต่อเครื่องฟอกอากาศได้สูงสุดถึง 30 เครื่อง ด้วยสมาร์ทโฟนเพียง 1 เครื่อง

สามารถตรวจสอบการใช้งานไฟฟ้าและค่าบริการมีความสามารถดูดซับกลิ่นสกปรกและกลิ่นอับชื้นได้ดีที่มาจากภายในห้อง
ประสิทธิภาพการดูดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานและวิธีทำ
ความสะอาด

*รุ่นที่ทดสอบได้แก่ รุ่น KI, KC, FP series

พลาสม่าคลัสเตอร์สามารถขจัดไฟฟ้าสถิตย์ 
จึงสามารถป้องกันฝุ่นไม่ให้เกาะติดกับผนัง

และพื้นผิวอื่นๆ

แผ่นกรองชั้นแรกแบบตาข่าย
ที่แผงด้านหลัง ดักจับฝุน
ละอองที่มีอนุภาคเล็กระดับ
ไมครอน

แผ่นกรองคาร์บอนขจัดกลิ่น
ขจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์

แผ่นกรองฝุ่น HEPA
กำจัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก
ระดับไมครอน ตลอดจน
เชื้อไวรัสขนาด 0.3 ไมครอน

ยับยั้ง พลังลม          แผ่นกรองประสิทธิภาพสูง สามารถดักจับ
อนุภาคของฝุ่นละอองในอากาศ
ดักจับ

แผนกรอง HEPA filter ดักจับอะไรบาง

โครงสรางกลไกการหมุนของระบบไอน้ำ ลอเลื�อน

สามารถสลายกลิ่นไมพึงประสงค รับรองประสิทธิภาพโดย
the British Allergy Foundation

แท็งคน้ำทำความสะอาดงาย เติมน้ำสะดวก

ถือได้ด้วย
มือเดียว

วางตั้ง
กับพื้นได้

สามารถเคลื่อนย้ายได้
ด้วยมือเดียว

ช่องเติมน้ำ
กว้าง

ตรวจสอบคุณภาพอากาศในหองผานแอปพลิเคช่ันไดทันที

แจงเตือนสถานะไสกรอง

เชื�อมตอไดสูงสุด 30 อุปกรณ

ตรวจสอบการใชงานไฟฟา
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BK1X SERIESKI SERIES

Clean Ion Shower

Plasmacluster (เฉพาะรุ�น KI-J101B)

ON

ON

AIoT by “SHARP AIR”  (wireless LAN connection)

Remote Control

“SHARP AIR” air flow

Plasmacluster Ion
Generating Unit

แผนกรองความชื้น

ใหม

*

*

*

14 นาที

14 นาที

49 นาที

25 ลบ.ม.

9 นาที

9 นาที

18 นาที

25 ลบ.ม.

14 นาที

14 นาที

51 นาที

25 ลบ.ม.

14 นาที

14 นาที

51 นาที

25 ลบ.ม.

3 วัน

3 วัน

20 ลบ.ม.

7.5 ชั่วโมง

10 ชั่วโมง

25 ลบ.ม.

1.4 นาที

2.7 นาที

13 นาที

41 ลบ.ม.

30 นาที

55 นาที

90 นาที

41 ลบ.ม.

6 ชั่วโมง

41 ลบ.ม.

6 ชั่วโมง

6 ชั่วโมง

6 ชั่วโมง

3 ชั่วโมง

3 ชั่วโมง

3 ชั่วโมง

20 นาที

20 นาที

41 ลบ.ม.ขนาดหองที่ทดสอบ

Adhering
excrement
odor * 13

16 นาที

29 นาที

29 นาที

25 ลบ.ม.

9 วัน

28 ลบ.ม.

24 ชั่วโมง

24 ชั่วโมง

21 ลบ.ม.

20 วัน

28 ลบ.ม.

Bacteria
causing
pet skin
diseases

* ตัวเลขที่ระบุจำนวนนี้ เหมาะสมสำหรับการวัดอนุภาคพลาสมาคลัสเตอรตอ ลบ.ซม. ที่บริเวณศูนยกลางของหอง (ที่ความสูงประมาณ 1.2 เมตร เมือวัดจากพื้นหอง) 
  ในเวลาที่ติดตั้งเครืองฟอกอากาศไวติดกับหนาตางและทำงานที่ระดับความแรงปานกลาง

ความสามารถการฟอกอากาศ
ที่อยูในอากาศ

เชื้อรา*1 เชื้อรา*6เชื้อไวรัส*2 เชื้อไวรัส*7
แบคทีเรีย
ที่ทำใหเกิด
กลิ่น*8

เช้ือ
จุลินทรีย*3 สารกอภูมิแพ*4

สารกอภูมิแพ
(เกสรดอกไม)*4

สารกอภูมิแพ
(เกสรดอกไม)*9

ที่ยึดเกาะแนน

การสลายกลิ่น

ลดการเกิด
ไฟฟาสถิต*11

เพ่ิมความ
ชุมช้ืนแก

ผิวพรรณ*16กลิ่นบุหรี่*12
กลิ่นเหงือ*14 กล่ินอับช้ืน*15

กลิ่นที่ติดตามสิ่งตางๆ

อนุภาคพลาสมาคลัสเตอรความเขมขนสูง ถูกพนกระจายออกมาทางดานหนา สามารถสลายกลิ่นไมพึงประสงค แบคทีเรีย และเชื้อไวรัสที่เกาะอยูในบริเวณที่ไกลออกไปจากตัวเครือง
ภายในหองไดอยางมีประสิทธิภาพ

โหมด Plasmacluster Spot (เฉพาะรุน KI-J101B) 

สามารถตรวจสอบคุณภาพอากาศในหองผานแอปพลิเคชันไดทันที

อากาศสะอาด

อากาศในหองสะอาดขึ้น

อากาศสกปรก

แจงเตือนสถานะไสกรอง
ระบบแจงเตือนเมือตองเปลี่ยนไสกรอง

แผนกรองฝุน*

แผนกรองกลิ่น*

รูคุณภาพอากาศ
ผานตัวเลขและสีไดงาย

การจัดการระบบกระจายความเย็นอัตโนมัติ โดยระบบเก็บขอมูล

ควบคุมพลังลมตามคุณภาพอากาศภายในหอง

เซ็นเซอรตรวจจับการเคลือนไหว จะทำการตรวจวิเคราะหวามีบุคคลอยู ในหองดวยเหรอไม โดยทำงานรวมกับเซ็นเซอร
ตรวจจับแสง เพือใหเครืองสามารถเปลี่ยนไปสูระบบการทำงานแบบประหยัดพลังงานไดโดยอัตโนมัติ

สัมผัสอากาศบริสุทธิ์

สะดวกในการเคลือนยายดวยลอเลือนแบบ 360°
พรอมระบบล็อคปองกันการลืนไหล

แผนกรองฝุน HEPA ดักจับฝุนละออง
ตางๆ ในอากาศที่มีขนาดเล็ก (ขนาดเล็กสุด
0.3 ไมครอน) ไดถึง 99.97%

แผนกรองฝุน HEPA แบบไฟฟาสถิต

สามารถดูดซับกลิ่นควันบุหรี่
กาซที่เปนอันตรายในฝุนควัน*21

และกลิ่นที่ไมพึงประสงคทั่วไป
ภายในบาน

แผนกรองกลิ่นแบบสองชั้น

  

กลิ่นสัตวเลี้ยง

ควันพิษ

ไฟฟาสถิต

เชื้อไวรัส

ผิวพรรณสารกอภูมิแพแบคทีเรียในอากาศ

เชื้อรา

Cloud
Analysis

PM2.5 Humidification Air Volume

ON/OFF Timer Directionความชื้น

ฝุนละออง กลิ่น อุณหภูมิ

แสงสวาง การเคลือนไหว

**ประสิทธิภาพที่ตำแหนงสูงจากพื้นหองประมาณ 70 ซม. และจากชองพนอนุภาคไฟฟาดานหนาประมาณ 1 เมตร

• แอปพลิเคชันอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอัพเดทเพิ่มเติมในอนาคต

*1 เชื้อราในอากาศ ทดสอบโดย: Japan Food Research Laboratories วิธีทดสอบ: ทดสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน HD-131 ของสมาคมผูผลิตไฟฟาของประเทศญี่ปุนในพื้นที่ทดสอบประมาณ 25 ม. วัตถุที่ผานการทดสอบ: เชื้อราในอากาศหนึ่งชนิด 

ผลการทดสอบลดลงประมาณ 99% ภายใน 14 นาที ทดสอบดวยรุนที่อยู ในกลุมเดียวกันกับ KI – J101 ที่การตั้งคาการไหลของอากาศสูงและลดประมาณ 99% ภายใน 49 นาที จากรุนในกลุม FP-F30 ที่การตั้งคาการไหลของอากาศสูง *2 ไวรัสในอากาศ ทดสอบโดย: 

สถาบัน Pasteur ในเมืองโฮจิมินห ประเทศเวียดนาม วิธีทดสอบ: การทดสอบการประเมินผลกการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน JEM 1467 ของสมาคมผูผลิตไฟฟาของประเทศญี่ปุนในพื้นที่ทดสอบประมาณ 25 ม. วัตถุที่ทดสอบ: ไวรัสในอากาศชนิดหนึ่ง ผลการทดสอบลดลง

ประมาณ 99% ภายใน 9 นาที โดยทดสอบในรุนกลุมเดียวกันกันกับ KI-J101 ที่การตั้งคาการไหลของอากาศสูง และลดลงประมาณ 99% ภายใน 18 นาที จากรุนในกลุม FP-F30 ที่การตั้งคาการไหลของอากาศสูง *3 จุลินทรีย ที่ผานการทดสอบโดย Japan Food Research 

Laboratories วิธีทดสอบ: การทดสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน HD-131 โดยสมัครใจของสมาคมผูผลิตไฟฟาของประเทศญี่ปุนในพื้นที่ทดสอบประมาณ 25 ม. วัตถุที่ทดสอบ: จุลินทรียในอากาศชนิดหนึ่ง ผลการทดสอบลดลงประมาณ 99% 14 นาที 

ทดสอบดวยรุนที่อยู ในกลุมเดียวกันกับ KI-J101 ในการตั้งคาการไหลของอากาศสูง ลดลงประมาณ 99% โดยประมาณ 51 นาที จากรุนในกลุม FP-F30 ที่การตั้งคาการไหลของอากาศสูง *4 สารกอภูมิแพจากไรฝุน ผานการทดสอบโดย ITEA Inc. วิธีทดสอบ: ไรฝุนใน

อากาศในพื้นที่ทดสอบ 25 ตร.ม. และวัดโดยวิธี ELISA ผลการทดสอบลดลงประมาณ 99% 14 นาที ทดสอบดวยรุนที่อยู ในกลุมเดียวกันกับ KI-J101 ที่การตั้งคาการไหลของอากาศสูง ลดประมาณ 99% โดยประมาณ 51 นาที จากรุนในกลุม FP-F30 ที่การตั้งคาการไหล

ของอากาศสูง *5 สารกอภูมิแพจากละอองเกสรในอากาศ ผานการทดสอบโดย ITEA Inc. วิธีทดสอบ: เชื้อราในอากาศในพื้นที่ทดสอบประมาณ 25 ม. และวัดโดยวิธี ELISA ผลการทดสอบลดลงประมาณ 16 นาที โดยทดสอบในรุนกลุมเดียวกันกับ KI-J101 ที่การตั้งคาการ

ไหลของอากาศสูง ลดลงประมาณ 29 นาที ทดสอบในรุนกลุมเดียวกันกับ FP-F30 ที่การตั้งคาการไหลของอากาศสูง *6 เชื้อราที่ฝงแนน ทดสอบโดย: Shokukanken Inc. วิธีทดสอบ: เปรียบเทียบกับไวรัสของพื้นที่เดียวกันกับ JIS Z 2911 ผลการทดสอบ: ขอจำกัดการ

เจริญเติบโตหลังจากผานไป 3 วัน ทดสอบในรุนกลุมเดียวกันกับ FP-J60 ที่การตั้งคาการไหลของอากาศสูง *7 เชื้อไวรัสที่ฝงแนน ทดสอบโดย: Shokukanken Inc. วิธีทดสอบ: ทดสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน JEM 1467 โดยสมาคมผูผลิตไฟฟาของ

ประเทศญี่ปุนในพื้นที่ทดสอบประมาณ 25 ม. วัตถุทดสอบ: ไวรัสชนิดหนึ่ง ผลการทดสอบลดลง 99% ประมาณ 7.5 ชม. ทดสอบในรุนที่อยู ในกลุมเดียวกันกับ KI-J101 ที่การไหลของอากาศลดลงประมาณ 99% ภายใน 10 ชม. ทดสอบในรุนกลุมเดียวกันกับ FP-J60 ที่การ

ตั้งคาการไหลของอากาศสูง *8 กลิ่นที่ติดแนนจากแบคทีเรีย ทดสอบโดย Japan Food Research Laboratories วิธีทดสอบ: อัตราการกำจัดแบคทีเรียถูกคำนวณดวยกลิ่นที่ติดแนนจากการใชตัวอยางแบคทีเรียชนิดหนึ่งทำในพื้นที่ทดสอบประมาณ 28 ม. ผลทดสอบ: ลดลง

ประมาณ 99% ภายใน 9 วัน ทดสอบในรุนที่อยู ในกลุมเดียวกัน KI-J101 ที่การตั้งคาการไหลของอากาศในโหมดปานกลาง  *9 สารกอภูมิแพจากละอองเกสรที่ฝงแนน ทดสอบโดย Biostir Inc. วิธีทดสอบ: สารกอภูมิแพถูกวัดคาโดยใชวิธี ELISA ดวยการใชตัวอยางสารกอ

ภูมิแพจากละอองเกสรที่ฝงแนนชนิดหนึ่งทำในพื้นที่ทดสอบประมาณ 21 ม. ผลการทดสอบ: ขอจำกัดไดรับการยืนยันหลังจากการทดสอบประมาณ 24 ชม. ในรุนกลุมเดียวกันกับ KI-J101 ที่การตั้งคาการไหลของอากาศสูง *10 แบคทีเรียที่ฝงแนนที่เกิดจากการแพขนสัตวเลี้ยง 

ประสิทธิภาพของการสลายกลิ่นของโหมด Plasmacluster Spot และการกำจัดเชื้อแบคทีเรีย

• ทำการทดสอบในหองขนาด 41 ตารางเมตรและระยะหาง 2 เมตร จากตัวเครืองฟอกอากาศ • ทำการทดสอบในหองขนาด 
25 ตารางเมตรและระยะหาง 
2.5 เมตร จากตัวเครืองฟอกอากาศ

การสลายกลิ่นที่ติดอยูตามสิ่งตางๆ การกำจัดแบคทีเรีย
ที่ยึดเกาะอยู

กลิ่นเสื้อผา
เปยกชื้น

ที่ตากไวในบาน

ประมาณ 
20 นาที

ประมาณ 
4 ชั่วโมง

ประมาณ 
6 ชั่วโมง

ประมาณ 
8 ชั่วโมง

ประมาณ 
4 ชั่วโมง

ประมาณ 
1 ชั่วโมง

ประมาณ 
1 ชั่วโมง

กลิ่นควันบุหรี่ กลิ่นสัตวเลี้ยง กลิ่นเหงือ กลิ่นอาหาร แบคทีเรีย
ที่เกาะอยูกลิ่นฝงแนน

 

  

ประจุพลาสมาคลัสเตอรสามารถสลายเชื้อรา เชื้อไวรัส สารกอภูมิแพ กลิ่นไมพึงประสงค ลดไฟฟาสถิต
ยิ่งความเขมขนพลาสมาคลัสเตอรมาก จะทำใหการกรองมีประสิทธิภาพที่มากขึ้น

ความเขมขน
เพิ่มขึ ้นเปน 2 เทา
(เปรียบเทียบกับแรงลมปกติ)

10.0 μm

240 μm

Three Filters Reliably Capture Dust, Gas, and Odors.

 

กำจัดเชื้อจุลินทรีย  ,
กำจัดเชื้อรา    แผนกรอง

กำจัดเชื้อจุลินทรีย  ,

กำจัดเชื้อจุลินทรีย  ,

* 17

* 18

* 20

* 19

Auto-cleaning power unit

VOC

NOx

SOx

ใหม

ใหม

ระบบทำความสะอาดแผนกรองอัตโนมัติ

เมือไมมีบุคคลอยู ในหอง เมือตรวจพบความเคลือนไหว

เปลี่ยนพลังลม
อัตโนมัติ

ตรวจจับ
การเคลือนไหว

ปรับแรงลมตามคุณภาพอากาศ
ภายในหอง

ประจุพลาสมาคลัสเตอร
ที่ปลอยออกมาตามแรงลม

พลังแรงลมเหนือกวาปกติ
เมือตรวจจับไดวาอากาศปนเปอน

ลางทำความสะอาดได

ลางทำความสะอาดได

ที่เก็บฝุน

แปรงทำความสะอาด

Free Movement with Casters

ทดสอบโดย Japan Food Research Laboratories วิธีทดสอบ: อัตราการกำจัดแบคทีเรียถูกคำนวณดวยแบคทีเรียเฉพาะชนิดหนึ่งของขนสุนัขทำในพื้นที่ทดสอบประมาณ 28 ม. ผลการทดสอบ: ลดลง 99% ประมาณ 20 วัน ทดสอบในรุนกลุมเดียวกันกับ KI-J101 ท่ีการ

ตั้งคาการไหลของอากาศในโหมดปานกลาง *11 ไฟฟาสถิต ทดสอบโดย Sharp วิธีทดสอบ: การวัดเวลาที่ตองการสำหรับแผนตรวจจับโลหะที่มีประจุ 5 kV เพ�อลดคาใชจายลงเหลือ 0.5 kV ผลการทดสอบ: หลังจากประมาณ 1.4 นาทีสำหรับรุนกลุมเดียวกันกับ KI-J101 

ประมาณ 2.7 นาที สำหรับรุนกลุมเดียวกันกับ FP-F30 *12 กลิ่นบุหรี่ที่ติดแนน ทดสอบโดย Sharp วิธีการทดสอบ:  โดยการใชผาชุบดวยกลิ่นบุหรี่โดยแบงเปนระดับกลิ่น 6 ระดับ ผลการทดสอบ: ดับกลิ่นในระดับที่ ไมสามารถรับกลิ่นไดหลังจากประมาณ 30 นาที สำหรับรุน

ในกลุมเดียวกันกับ KI-J101, ประมาณ 55 นาที สำหรับรุนในกลุมเดียวกันกับ FP–J60 และประมาณ 90 นาที สำหรับรุนในกลุมเดียวกันกับ FP-F30  *13 กลิ่นของเสียที่ติดแนน ทดสอบโดย Sharp วิธีการทดสอบ: โดยการใชผาชุบดวยกลิ่นของเสีย โดยแบงเปนระดับกล่ิน 

6 ระดับ ผลการทดสอบ: ดับกลิ่นในระดับที่ ไมสามารถรับกลิ่นไดหลังจากประมาณ 30 นาที สำหรับรุนในกลุมเดียวกันกับ KI-J101 *14 กลิ่นเหง�อที่ติดอยูกับเสื้อผา ทดสอบโดย Sharp วิธีการทดสอบ: โดยการใชผาชุบดวยกลิ่นเหง�อ โดยแบงเปนระดับกลิ่น 6 ระดับ ผลการ

ทดสอบ: ดับกลิ่นในระดับที่ ไมสามารถรับกลิ่นไดประมาณ 6 ชม. จากรุนในกลุม FP-F30 *15 กลิ่นชื้นในเสื้อผาการอบแหง ทดสอบโดย Sharp วิธีการทดสอบ: โดยการใชผาชุบดวยกลิ่นชื้นจากการอบแหง โดยแบงเปนระดับกลิ่น 6 ระดับ ผลการทดสอบ: ดับกลิ่นในระดับที่ ไม

สามารถรับกลิ่นไดหลังจากประมาณ 3 ชั่วโมง ทดสอบจากรุนในกลุมเดียวกันกับ FP-F30 *16 ผิวพรรณ ทดสอบโดย Soiken Inc. ตัวอยางทดสอบ: ผูหญิง 21 คน อายุ 36 – 63 ป อุณหภูมิ: ประมาณ 25 องศา ความชื้น: ประมาณ 45% วิธีการทดสอบ: การวัด

ระดับความชุมชื้นผิวของผิวบริเวณรอบดวงตา ผลการทดสอบ: ตรวจสอบหลังจากผานไป 20 นาที  หลังจากการใชงานในกลุมเดียวกันกับ FP-J60 ที่ทำงานดวยการฟอกอากาศในโหมดปานกลาง  *17 – ทดสอบโดยสถาบัน Boken Quality Evaluation Institute, SGS 

และ Japan Foundation of Textile Testing – วิธีทดสอบ: JIS Z 2801/L1902 วิธียึดติดกับฟลมและการดูดซึมเชื้อแบคทีเรีย – วิธีกำจัดเชื้อแบคทีเรีย: ใสฟลเตอรกับสารกำจัดเชื้อแบคทีเรียแนบที่ดานหลังผนัง สิ่งที่นำมาทดสอบ: แบคทีเรียที่ติดแนนกับดานหลังผนัง ผลการ

ทดสอบ: กำจัดออกไปได 99%  *18 - Boken Quality Evaluation, SGS และ Japan Foundation of Textile Testing – วิธีทดสอบ: JIS Z 2911 ทดสอบเชื้อราที่ติดอยู – วิธีกำจัดเชื้อรา: นำสารกำจัดเชื้อรามาทำใหชุมติดกับผนังดานหลัง – สิ่งที่นำมาทดสอบ: เช้ือราที่

ติดแนนอยูที่ดานหลังผนัง ผลการทดสอบ: ไดรับการยืนยันวาไมมีเสนใยเชื้อราเติบโตขึ้น *19 การทำความสะอาดแปรง – ทดสอบโดย Kaken Test Center General Incorporated Foundation – วิธีทดสอบ: JIS L 1902 วิธีดูดซึมเชื้อจุลินทรีย – วิธีกำจัดเชื้อจุลินทรีย: 

ใสสารกำจัดเชื้อจุลินทรียที่แปรงไฟเบอร – สิ่งที่นำมาทดสอบ: เชื้อจุลินทรียติดแนนที่แปรง ผลการทดสอบ: กำจัดได 99 %  *20 กลองฝุน ทดสอบโดยสถาบัน Boken Quality Evaluation Institute วิธีทดสอบ: JIS Z 2801 วิธียึดติดกับฟลม – วิธีกำจัดเชื้อจุลินทรีย: 

ใสสารกำจัดเชื้อจุลินทรียที่ยาง – เชื้อจุลินทรียติดแนนกับยาง – ผลการทดสอบ: กำจัดได 99%  *21 สารเคมี Toluene, ethylbenzene, xylene, อ�นๆ ประสิทธิภาพของการกำจัดกลิ่น สำหรับกลิ่นที่ติดอยูมานานสำหรับการทดสอบในภาชนะบรรจุปริมาณ1 ลูกบาศกเมตร 

อาจจะแตกตางจากประสิทธิภาพของการจำกัดกลิ่นในการใชจริง

(สารประกอบอินทรียระเหย)

(กาซไนตรัสออกไซด)

(กาซซัลเฟอรออกไซด)

ดักจับฝุนละอองที่มีขนาดใหญกวา 240 ไมครอน
โดยประมาณ

แผนกรองชนิดใหม
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FP SERIES
แจงเตือนสถานะไสกรอง (เฉพาะ FP-J80TA)

ON

ON

1

2

3

*

*

PM2.5

3

2

1

Coanda Airflow

ฟเจอรสำหรับความสะดวกสบายในทุกวัน

ประจุพลาสมาคลัสเตอรสามารถสลายเชื้อรา เชื้อไวรัส สารกอภูมิแพ กลิ่นไมพึงประสงค ลดไฟฟาสถิต
ยิ่งความเขมขนพลาสมาคลัสเตอรมาก จะทำใหการกรองมีประสิทธิภาพที่มากขึ้น

อนุภาคพลาสมาคลัสเตอรความเขมขนสูง ถูกพนกระจายออกมาทางดานหนา สามารถสลายกลิ่นไมพึงประสงค แบคทีเรีย และเชื้อไวรัสที่เกาะอยูในบริเวณที่ไกลออกไปจากตัวเครือง
ภายในหองไดอยางมีประสิทธิภาพ

แผนกรองดักจับฝุนดวยประสิทธิภาพสูงสุด

ดักจับฝุนขนาดใหญกวา 240 ไมครอน

สารกอภูมิแพ 
และฝุนขนาดเล็ก

กลิ่นบุหรี่ /
กลิ่นทั่วไปภายในบาน

ขนสัตว /
ฝุนขนาดใหญ

สามารถดูดซับกลิ่นบุหรี่ สัตว และ
กลิ่นทั่วๆไปในบาน

ดักจับฝุนขนาดเล็กกวา 0.3 ไมครอน 
ไดสูงสุดถึง 99.97%

**ประสิทธิภาพที่ตำแหนงสูงจากพื้นหองประมาณ 70 ซม. และจากชองพนอนุภาคไฟฟาดานหนาประมาณ 1 เมตร

*แอปพลิเคชันอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอัพเดทเพิ่มเติมในอนาคต

*1 เชื้อราในอากาศ ทดสอบโดย: Japan Food Research Laboratories วิธีทดสอบ: ทดสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน HD-131 ของสมาคมผูผลิตไฟฟาของประเทศญี่ปุนในพื้นที่ทดสอบประมาณ 25 ม. วัตถุที่ผานการทดสอบ: เชื้อราในอากาศหนึ่งชนิด 

ผลการทดสอบลดลงประมาณ 99% ภายใน 14 นาทีทดสอบดวยรุนท่ีอยูในกลุมเดียวกันกับ FP-J60 ท่ีการต้ังคาการไหลของอากาศสูง และลดประมาณ 99% ภายใน 49 นาที จากรุนในกลุม FP-F30 ท่ีการต้ังคาการไหลของอากาศสูง  *2 ไวรัสในอากาศ ทดสอบโดย: สถาบัน 

Pasteur ในเมืองโฮจิมินหประเทศเวียดนาม วิธีทดสอบ: การทดสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน JEM 1467 ของสมาคมผูผลิตไฟฟาของประเทศญ่ีปุนในพ้ืนท่ีทดสอบประมาณ 25 ม. วัตถุท่ีทดสอบ: ไวรัสในอากาศชนิดหน่ึงชนิด ผลการทดสอบลดลงประมาณ 

99% ภายใน 9 นาที โดยทดสอบในรุนกลุมเดียวกันกับ FP-J60 ที่การตั้งคาการไหลของอากาศสูง และลดประมาณ 99% ภายใน 18 นาที จากรุนในกลุม FP-F30 ที่การตั้งคาการไหลของอากาศสูง  *3 จุลินทรีย ที่ผานการทดสอบโดย: Japan Food Research Laboratories 

วิธีทดสอบ: การทดสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน HD-131 โดยสมัครใจของสมาคมผูผลิตไฟฟาของประเทศญ่ีปุนในพ้ืนท่ีทดสอบประมาณ 25 ม. วัตถุท่ีทดสอบ: จุลินทรียในอากาศชนิดหน่ึงชนิด ผลการทดสอบลดลงประมาณ 99% 14 นาทีทดสอบดวยรุน

ที่อยู ในกลุมเดียวกันกับ FP-J60 ที่การตั้งคาการไหลของอากาศสูง ลดประมาณ 99% โดยประมาณ 51 นาที จากรุนในกลุม FP-F30 ที่การตั้งคาการไหลของอากาศสูง  *4 สารกอภูมิแพจากไรฝุน ผานการทดสอบโดย: ITEA Inc. วิธีทดสอบ: ไรฝุนในอากาศในพื้นที่ทดสอบ 

25 ตร.ม. และวัดโดยวิธี ELISA ผลการทดสอบลดลงประมาณ 99% 14 นาทีทดสอบดวยรุนที่อยู ในกลุมเดียวกันกับ FP-J60 ที่การตั้งคาการไหลของอากาศสูง ลดประมาณ 99% โดยประมาณ 51 นาที จากรุนในกลุม FP-F30 ที่การตั้งคาการไหลของอากาศสูง

*5 เช้ือราท่ีติดแนนในอากาศ ผานการทดสอบโดย Shokukanken Inc. วิธีทดสอบ: เปรียบเทียบพ้ืนท่ีเจริญเติบโตของเช้ือราบนแผนทดสอบกับแมพิมพยึดติดกับ JIS Z 2911 ผลการทดสอบ: ขอ จำกัด การเจริญเติบโตหลังจากผานไป 3 วัน จากรุนในกลุม FP-J60 ท่ีการต้ังคา

การไหลของอากาศสูง

*6 เช้ือไวรัสท่ีฝงแนน ทดสอบโดย: Shokukanken Inc. วิธีทดสอบ: ทดสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน JEM 1467 โดยสมาคมผูผลิตไฟฟาของประเทศญ่ีปุนในพ้ืนท่ีทดสอบประมาณ 25 ม. วัตถุทดสอบ: ไวรัสท่ีฝงแนนหน่ึงชนิด ผลการทดสอบลดลงประมาณ 

99% ภายใน 10 ชม.  จากรุนในกลุม FP-J60 ที่การตั้งคาการไหลของอากาศสูง  *7 ไฟฟาสถิต ทดสอบโดย: ชารป วิธีทดสอบ: การวัดเวลาที่ตองการสำหรับแผนตรวจจับโลหะที่มีประจุ 5 kV เพ�อลดคาใชจายลงเหลือ 0.5 kV ผลการทดสอบ: ตามที่อธิบายขางตน หลังจาก

ประมาณ 2.7 นาทีสำหรับรุนในรุนเดียวกับ FP-J60 และประมาณ 13 นาที จากรุนในกลุม FP-F30  *8 กลิ่นบุหรี่ที่ติดแนน ทดสอบโดย: ชารป วิธีการทดสอบ:โดยการใชผาชุบดวยกลิ่นบุหรี่โดยแบงเปนระดับกลิ่น 6 ระดับ ผลการทดสอบ: ดับกลิ่นในระดับที่ ไมสามารถรับกลิ่นได

หลังจากประมาณ 55 นาทีสำหรับรุนในรุนเดียวกับ FP-J60 และประมาณ 90 นาทีจากรุนในกลุม FP-F30  *9 กลิ่นเหง�อติดอยูกับเสื้อผา ทดสอบโดย: ชารป วิธีการทดสอบ: : โดยการใชผาชุบดวยกลิ่นเหง�อ โดยแบงเปนระดับกลิ่น 6 ระดับ ผลการทดสอบ: ดับกลิ่นในระดับที่ ไม

สามารถรับกลิ่นไดในเวลาประมาณ 6 ชม.จากรุนในกลุม FP-F30  *10 กลิ่นชื้นในเสื้อผาการอบแหง ทดสอบโดย: ชารป วิธีการทดสอบ: โดยการใชผาชุบดวยกลิ่นชิ้นจากการอบแหง โดยแบงเปนระดับกลิ่น 6 ระดับ ผลการทดสอบ: ดับกลิ่นในระดับที่ ไมสามารถรับกลิ่นไดในเวลา

ประมาณ 3 ชม.จากรุนในกลุม FP-F30  *11 ผิวพรรณ ทดสอบโดย: Soiken Inc. ตัวอยางทดสอบ: ผูหญิง 21 คน อายุ 36 ถึง 63 ปอุณหภูมิ: ประมาณ 25 ° C, ความชื้น: ประมาณ 45% วิธีการทดสอบ: การวัดระดับความชุมช�นของผิวบริเวณรอบดวงตา ผลการ

ทดสอบ: ตรวจสอบผิวหลังจากผานไป 20 นาที หลังการใชงานจากรุนในกลุม FP-J60 ที่ทำงานดวยการฟอกอากาศในโหมดปานกลาง

*ประสิทธิภาพหลังจากระยะเวลาขางตนที่ตำแหนงสูงจากพื้นหองประมาณ 70 ซม. และจากชองพนอนุภาคไฟฟาดานหนาประมาณ 1 เมตร

พลังแรงลมแบบทำมุม 20° จะทำการดูดฝุนบริเวณดานลางของหอง เพือประสิทธิภาพ
การทำความสะอาดที่ดียิ่งขึ้น

พลาสมาคลัสเตอร สามารถลดไฟฟาสถิต
ชวยปองกันฝุนละอองที่ติดตามกำแพงและจุดตางๆ

PM2.5 ฝุนละออง PM2.5 ฝุนละออง

อุณหภูมิ ความชื้น

กลิ่น

กลิ่น แสงสวาง แสงสวาง

เพียงกดปุม ระบบจะทำงานอัตโนมัติดวยระบบเซ็นเซอรทันที

ความสามารถการฟอกอากาศ การสลายกลิ่น

กลิ่นสัตวเลี้ยง

ควันพิษ

ไฟฟาสถิต

เชื้อไวรัส

ผิวพรรณสารกอภูมิแพแบคทีเรียในอากาศ

เชื้อรา

ที่อยูในอากาศ

เชื้อรา*1

14 นาที

49 นาที

25 ลบ.ม.

เชื้อรา*5

3 วัน

20 ลบ.ม.

ลดการเกิด
ไฟฟาสถิต*7

เพ่ิมความ
ชุมช้ืนแก

ผิวพรรณ*11

ขนาดหองที่ทดสอบ

* ตัวเลขที่ระบุจำนวนนี้ เหมาะสมสำหรับการวัดอนุภาคพลาสมาคลัสเตอรตอ ลบ.ซม. ที่บริเวณศูนยกลางของหอง (ที่ความสูงประมาณ 1.2 เมตร เมือวัดจากพื้นหอง) 
   ในเวลาที่ติดตั้งเครืองฟอกอากาศไวติดกับหนาตางและทำงานที่ระดับความแรงปานกลาง

เชื้อไวรัส*2

9 นาที

18 นาที

25 ลบ.ม.

เชื้อไวรัส*6

10 ชั่วโมง

25 ลบ.ม.

3 ชั่วโมง

3 ชั่วโมง

6 ชั่วโมง

6 ชั่วโมง

20 นาที

41 ลบ.ม.

55 นาที

90 นาที

41 ลบ.ม.

2.7 นาที

13 นาที

41 ลบ.ม.

กลิ่นบุหรี่*8
กลิ่นเหงือ*9 กล่ินอับช้ืน*10เช้ือจุลินทรีย*3

14 นาที

51 นาที

25 ลบ.ม.

สารกอภูมิแพ*4

14 นาที

51 นาที

25 ลบ.ม.

ที่ยึดเกาะแนน กลิ่นที่ติดตามสิ่งตางๆ

สามารถตรวจสอบคุณภาพอากาศในหองผานแอปพลิเคชันไดทันที ระบบแจงเตือนเมือตองเปลี่ยนไสกรอง

ฝุน

ความชื้น

วิเคราะหอากาศ
ไปที่สมารโฟน

รูคุณภาพอากาศ
ผานตัวเลขและสีไดงาย

แผนกรองฝุน*

แผนกรองกลิ่น*

*ระยะเวลาในการเปลี่ยนแผนกรอง 
  คำนวนโดยอัลกอริทึ่มของชารปผานการใชงาน 
  และประเมินจากมาตรฐาน JEM 1467 ของ
  สมาคม  Japan Electrical Manufacturers

กลองประจุ
พลาสมาคลัสเตอร

อากาศสะอาด

อากาศในหองสะอาดขึ้น

อากาศสกปรกความชื้น

รีโมทคอนโทรล (เฉพาะ FP-J80TA)

โหมด Plasmacluster Spot (เฉพาะ FP-J80TA) แผนกรอง 3 ชนิด

แผนกรองชนิดใหม

แผนกรองชนิดใหม

แผนกรองกลิ่น

แผนกรองกลิ่น

แผนกรองฝุน HEPA 
แบบไฟฟาสถิต

แผนกรองฝุน HEPA 

ประสิทธิภาพของการสลายกลิ่นของโหมด Plasmacluster Spot และการกำจัดเชื้อแบคทีเรีย

การสลายกลิ่นที่ติดอยูตามสิ่งตางๆ การกำจัดแบคทีเรีย
ที่ยึดเกาะอยู

กลิ่นเสื้อผา
เปยกชื้น

ที่ตากไวในบาน

แบคทีเรีย
ที่เกาะอยู

ประมาณ 
30 นาที

ประมาณ 
6 ชั่วโมง

ประมาณ 
8 ชั่วโมง

ประมาณ 
6 ชั่วโมง

ประมาณ 
2 ชั่วโมง

ประมาณ 
3 ชั่วโมง

ความเขมขน 
100,000 ไอออน ตอ ลบ.ซม.**

พลาสมาคลัสเตอร คือ เทคโนโลยีการฟอกอากาศซึ่งเปนลิขสิทธิ์เฉพาะของ ชารป เพืออากาศที่สดชืนในหอง

Home Fit (เฉพาะ FP-J80TA) ตรวจสอบคุณภาพอากาศและทำงานอัตโนมัติโดยขึ้นอยูกับสภาพความสะอาด
ของอากาศในหอง (เฉพาะ FP-J80TA)

กลิ่นควันบุหรี่ กลิ่นสัตวเลี้ยง กลิ่นเหงือ กลิ่นอาหาร

ระบบปฏิบัติการอัตโนมัติ

โหมดโปรแกรมพิเศษ

ฟงกชั่นเพือความสะดวกตอการใชงาน

โหมด HAZE 
ปฏิบัติการดวยแรงลมสูงสุด 60 นาที สามารถสลับแรงลมต่ำและ
สูงไดทุก 20 นาที

โหมด ANTI DUST และ 
โหมด ION SHOWER
ปฏิบัติการดวยแรงลมสูงสุด 60 นาที

ระบบตั้งเวลา
  • ตั้งเวลาปด (ทุก 2, 4, 8 ชม.) [FP-J40TA] 
  • ตั้งเวลาเปด/ปด (1-12 ชม.) [FP-J80/J60TA] (ตั้งเวลาลวงหนาได
     ตั้งแต 10 นาที ถึง  24 ชั่วโมง ผานแอปพลิเคชัน) [FP-J80TA]
โปรแกรมปองกันเด็กเลนเครือง
หนาจอระบบสัมผัส [FP-J80/J60TA]

เซ็นเซอร 4 ชนิด
(FP-J60/J40TA)

เซ็นเซอร 6 ชนิด
(FP-J80TA)

พลาสมาคลัสเตอร 
(ความเขมขน 25000 : FP-J80/J60TA) (ความเขมขน 7000 : FP-J40TA)
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50,000 ไอออน/ลบ.ซม.

76

•

•

•

•

-

• 1 - 12 ชั่วโมง

2.0

427 x 738 x 371

16.9

FZ-J1XHFE

FZ-J1XPFE

FZ-J1XMFE

ขาว

KI SERIES FP-J SERIES

KI-J101B-W

25,000 ไอออน/ลบ.ซม.

62

•

•

•

•

•

• 1 - 12 ชั่วโมง

2.0

400 x 639 x 359

11.8

FZ-G75HFE

FZ-G60DFE

FZ-J1XMFE

เทาเขม

KI-L80TA-T

25,000 ไอออน/ลบ.ซม.

50

•

•

•

•

-

• 1 - 12 ชั่วโมง

2.0

400 x 686 x 339

10.8

FZ-D60HFE

FZ-G60DFE

FZ-J1XMFE

ขาว

KI-L60TA-W

ความเขมขนอนุภาคพลาสมาคลัสเตอร

ขนาดหองที่เหมาะสม

ระบบ AIoT

ระบบทำความชื้นดวยไอน้ำ

ไฟสัญญาณเตือนระดับฝุนละออง

ไฟสัญญาณเตือนระดับกลิ่น

ทำความสะอาด Prefilter อัตโนมัติ

ระบบตั้งเวลาเปด/ปด

ความยาวของสายไฟ (เมตร):

ขนาด (ก x ส x ล) มิลลิเมตร:

น้ำหนัก (กิโลกรัม) :

แผนกรอง แผนกรองฝุน

  แผนกรองกลิ่น

  Humidifying Filter

สี

25,000 ไอออน/ลบ.ซม.

62

•

-

•

•

-

• 1 - 12 ชั่วโมง

2.0

416 x 728 x 291

10.6

FZ-J80HFE

FZ-J80DFE

-

เทาเขม

FP-J80TA-H

25,000 ไอออน/ลบ.ซม.

48

-

-

•

•

-

• 1 - 12 ชั่วโมง

2.0

416 x 728 x 291

10.0

FZ-J80HFE

FZ-J80DFE

-

ขาว

FP-J60TA-W

7,000 ไอออน/ลบ.ซม.

40

•

-

•

•

-

• ปิด 2 / 4 / 8 ชั่วโมง

2.0

390 x 583 x 270

8.2

FZ-F50HFE

FZ-F50DFE

-

เทาเขม

FP-J50TA-H

7,000 ไอออน/ลบ.ซม.

30

-

-

•

•

-

• ปิด 2 / 4 / 8 ชั่วโมง

2.0

390 x 583 x 270

6.2

FZ-F50HFE

FZ-F50DFE

-

ขาว

FP-J40TA-W

ความเขมขนอนุภาคพลาสมาคลัสเตอร

ขนาดหองที่เหมาะสม

ระบบ AIoT

ระบบทำความชื้นดวยไอน้ำ

ไฟสัญญาณเตือนระดับฝุนละออง

ไฟสัญญาณเตือนระดับกลิ่น

ทำความสะอาด Prefilter อัตโนมัติ

ระบบตั้งเวลาเปด/ปด

ความยาวของสายไฟ (เมตร):

ขนาด (ก x ส x ล) มิลลิเมตร:

น้ำหนัก (กิโลกรัม) :

แผนกรอง แผนกรองฝุน

  แผนกรองกลิ่น

  Humidifying Filter

สี

HUMIDIFYING
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KC SERIES

เมือคุณกดปุมการใชงานในโหมด Intelligent เครืองจะทำงานทุกอยาง
โดยอัตโนมัติ ระบบการทำไอน้ำและการฟอกอากาศจะถูกควบคุมใหสอด
คลองกับสิ่งสกปรกในอากาศ กลิ่นที่ ไมพึงประสงค อุณหภูมิ และ
ความชื้นในอากาศภายในหอง นอกจากนี้ เซ็นเซอร ตรวจจับความ
เคลือนไหว จะทำการตรวจวิเคาระหวามีบุคคลในหองดวยหรือไม โดย
ทำงานรวมกับเซ็นเซอรตัวจับแสง เพือใหเครืองสามารถเปลี่ยนไปสู
ระบบการทำงานแบบประหยัดพลังงานไดโดยอัตโนมัติ

การทำงานของโหมด Intelligent ที่มาพรอมระบบเซ็นเซอรตรวจจับทั้ง 7 ชนิด (KC-G60/G50)

7,000 ไอออน/ลบ.ซม.

50

-

•

•

•

-

•

2.0

370 x 660 x 293

10.5

FZ-D60HFE

FZ-G60DFE

FZ-G60MFE

ขาว

KC-G60TA-W

7,000 ไอออน/ลบ.ซม.

38

-

•

•

•

-

•

2.0

345 x 631 x 262

9.2

FZ-D40HFE

FZ-G40DFE

FZ-G60MFE

ขาว

KC-G50TA-W

7,000 ไอออน/ลบ.ซม.

28

-

•

•

•

-

•

2.0

345 x 631 x 262

9.2

FZ-D40HFE

FZ-G40DFE

FZ-G60MFE

ขาว

KC-G40TA-W

7,000 ไอออน/ลบ.ซม.

28

-

•

•

•

-

•

2.0

345 x 631 x 262

9.2

FZ-D40HFE

FZ-G40DFE

FZ-G60MFE

เทาเขม

KC-G40TA-H

ความเขมขนอนุภาคพลาสมาคลัสเตอร

ขนาดหองที่เหมาะสม

ระบบ AIoT

ระบบทำความชื้นดวยไอน้ำ

ไฟสัญญาณเตือนระดับฝุนละออง

ไฟสัญญาณเตือนระดับกลิ่น

ทำความสะอาด Prefilter อัตโนมัติ

ระบบตั้งเวลาเปด/ปด

ความยาวของสายไฟ (เมตร):

ขนาด (ก x ส x ล) มิลลิเมตร:

น้ำหนัก (กิโลกรัม) :

แผนกรอง แผนกรองฝุน

  แผนกรองกลิ่น

  Humidifying Filter

สี

HUMIDIFYING

แผนกรอง 3 ชนิด ดักจับฝุน กาซ และกลิ่นไดอยางดี โหมด Plasmacluster Spot 

โครงสรางกลไกการหมุนของระบบไอน้ำ

อนุภาคพลาสมาคลัสเตอรความเขมขนสูง ถูกพนกระจายออกมา
ทางดานหนา สามารถสลายกลิ่นไมพึงประสงค แบคทีเรีย และเชื้อ
ไวรัสที่เกาะอยูในบริเวณที่ไกลออกไปจากตัวเครืองภายในหองได
อยางมีประสิทธิภาพ

แผนกรองฝุน HEPA แบบไฟฟาสถิต

แผนกรองกลิ่นแบบสองชั้น

แผนกรองชนิดใหม

ประสิทธิภาพการสลายกลิ่นไมพึงประสงคและกำจัดเชื้อแบคทีเรียโหมด Plasmacluster Spot

การสลายกลิ่นที่ติดอยูตามสืงตางๆ การกำจัดแบคทีเรีย
ที่ยึดเกาะอยู

กาซที่เปนอันตราย



กลิ�นสัตว�เลี้ยง

กลิ�นบุหร�่

กลิ�นเชื้อรา

กลิ�นอาหารกลิ�นเหง�่อ

พลาสมาคลัสเตอรไอออนชวยแกปญหาคุณภาพอากาศ
ใชเวลาเพียงไมนานสำหรับการดับกลิ่นดวยโหมดเทอรโบ

พลาสมาคลัสเตอรไอออนไดรับการประเมินโดยใชโหมดเทอรโบ สามารถทำใหอากาศบริสุทธิ์ ได
ในขนาดพื้นที่ 3.6 ลบ.ม.ภายในตัวรถ

20 21

7,000 ไอออน/ลบ.ซม.

62

-

• 3 ระดับ

-

•

-

2.0

420 x 620 x 245

8.1

FZ-A80HFE

FZ-A80DFE

-

ขาว

FU-A80TA-W/N

7,000 ไอออน/ลบ.ซม.

40

-

• 3 ระดับ

• 3 ระดับ

•

•

2.0

383 x 540 x 209

5.1

FZ-F50HFE

FZ-F50DFE

-

ขาว

FP-G50TA-W

7,000 ไอออน/ลบ.ซม.

21

-

-

-

•

-

2.0

400 x 463 x 182

4.0

FZ-F30HFE

-

-

ขาว

FP-F30TA-W

7,000 ไอออน/ลบ.ซม.

30

-

• 3 ระดับ

-

•

-

2.0

383 x 540 x 209

4.7

FZ-F40SFE

FZ-F40SFE

-

ขาว

FP-F40TA-W

7,000 ไอออน/ลบ.ซม.

23

-

-

-

•

-

2.0

411 x 431 x 211

4.0

FZ-F30HFE

-

-

เขียว / ชมพู / ดำ

FP-J30TA-A/P/B

ความเขมขนอนุภาคพลาสมาคลัสเตอร

ขนาดหองที่เหมาะสม

ระบบควบคุมความชื้นดวยไอน้ำ

ไฟสัญญาณเตือนระดับฝุนละออง

ไฟสัญญาณเตือนระดับกลิ่น

พนอนุภาคไฟฟาแบบเขมขน

ระบบตั้งเวลาเปด/ปด

ความยาวของสายไฟ (เมตร)

ขนาด (ก x ส x ล) มิลลิเมตร

น้ำหนัก (กิโลกรัม)

แผนกรอง 

  

  

สี

แผ่นกรอง
ระดับ PM10

การขจัดกลิ่นเชื้อราที่เกาะติดในรถ
• Tested by Sharp
• Test method: The effectiveness of deodorizing a cloth swatch impregnated with mold odor components through exposure to 
Plasmacluster ions was evaluated by using the pair test method in an approx. 3.6 m3 car space.*

* Deodorization effectiveness may vary depending on the type, strength, attached material and other factors relating to the odor

สำหรับกำจัดบุหรี่และกลิ่นอาหารกลิ่นเชื้อราจากเครื่องปรับอากาศในรถยนต์

การทำงานเงียบ

เวลาในการดับกล่ินเช้ือราท่ีเกาะติดในรถ

การเก็บฝุ่นและละอองเกสรขนาดเล็ก

Model

แหล่งพลังงาน

กำลังไฟเข้า (โวลต์)

กำลังไฟออก (โวลต์)

โหมดการทำงาน

กำลังไฟ (วัตต์)

ความเข้มข้นอนุภาคพลาสม่าคลัสเตอร์ (ไอออน/ลบ.ซม.)

ระดับเสียง (เดซิเบล)

ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)(มิลลิเมตร)

น้ำหนัก (กรัม)

ขนาดของห้องโดยสารท่ีเหมาะสมสำหรับการทำงานของ
พลาสม่าคลัสเตอร์แบบเข้มข้น 

เพ่ิมพลังการฟอกอากาศเป็น 2 เท่า ด้วยพลังเทอร์โบ
(เม่ือเทียบกับกระแสลมมาตรฐาน) 

เครื่องดูดอากาศแบบคู่
เครื่องดูดอากาศแบบคู่

แผ่นกรอง PM10 สามารถดักจับฝุ่นและละออง
เกสรขนาดเล็ก
ด้วยแผ่นกรองฝุ่น PM10 ในแต่ละด้าน จะดักจับละอองเกสร
ดอกไม้และอนุภาคฝุ่นละเอียดประมาณ 80% 
(ขนาด 10 ไมครอนหรือใหญ่กว่า)

ปรับมุมบานเกล็ดได้ 2 ระดับ

การออกแบบที่เงียบ
ในกระแสลมมาตรฐาน

18dB

ไม่กระทบกับการสนทนาทางโทรศัพท์ การทำงาน และการเรียน

โหมด
เทอร์โบ

33 เดซิเบล

การทำงานที่เงียบ แทบไม่ได้ยินแม้แต่ในรถยนต์ไฮบริด

เพื่อการดับกลิ่นในเวลาอันสั้น

ดีไซน์เอียงด้านหน้าเพื่อการปล่อยไอออน
อย่างมีประสิทธิภาพ

พัดลมอยู่ระดับเดียวกับช่องดูดอากาศ
เพื่อการดูดอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนกรองฝุน

แผนกรองกลิ่น

Humidifying Filter

With 2-port USB
car adapter,
charge your
smartphone

at the same time PM10 filter

กำจัดกลิ่นอยางรวดเร็ว รองรับการเชือมตอ
ผาน USB

กรองฝุนละออง
และเกสรดอกไม

Clean and Comfort Air 
In your car or personal space 

สามารถดับกลิ�นที่เกาะติดภายในรถสามารถดับกลิ�นที่เกาะติดภายในรถ

* It is the index of capacity that approximately 25,000 ions blown out to the air can be measured at the point near the center of the space 
(0.5m height from floor) when the air volume is “MED” by placing the unit in an appropriate place such as a cup holder beside the driver’s seat.

More
than
twice

45

20

นาที

IG-GC2B-B/P/N
สายชาร์จในรถยนต์

DC12V

DC5V (Max. 2 A for 2 ports)

3 (เทอร์โบ / แรงลมสูง / แรงลมเบา)

1.8 / 0.7 / 0.5

25,000

36 / 23 / 19

74 x 162 x 65

ประมาณ 265 (ไม่รวมอุปกรณ์เสริม)

ประมาณ 3.6 ลบ.ม.

IG-NX2B-B/A/W
สายชาร์จในรถยนต์

DC12V

DC5V (Max. 2 A for 2 ports)

4 (เทอร์โบ / แรงลมสูง / 

แรงลมเบา / Quick Clean Mode)

1.4 / 0.8 / 0.6

50,000

33 / 25 / 18

78 x 165 x 65

ประมาณ 295 (ไม่รวมอุปกรณ์เสริม)

ประมาณ 3.6 ลบ.ม.
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7,000 ไอออน/ลบ.ซม.

40

-

-

•

-

•

-

2.0
394 x 540 x 281

6.1

FZ-F50HFE

FZ-F50DFE

FZ-STS2M

ดำ

FP-GM50B

7,000 ไอออน/ลบ.ซม.

30

-

-

•

-

•

-

2.0
397 x 591 x 289

6.9

FZ-F50HFE

FZ-F50DFE

FZ-STS2M

ดำ

FP-JM40B-B

7,000 ไอออน/ลบ.ซม.

23

-

-

•

-

•

-

2.0
438 x 444 x 253

4.7

FZ-F30HFE

ไมมี

FZ-STS2M

ดำ

FP-JM30B-B

ความเขมขนอนุภาคพลาสมาคลัสเตอร

ขนาดหองที่เหมาะสม

ระบบ AIoT

ระบบทำความชื้นดวยไอน้ำ

ไฟสัญญาณเตือนระดับฝุนละออง

ไฟสัญญาณเตือนระดับกลิ่น

พนอนุภาคไฟฟาแบบเขมขน

ระบบตั้งเวลาเปด/ปด

ความยาวของสายไฟ (เมตร)

ขนาด (ก x ส x ล) มิลลิเมตร

น้ำหนัก (กิโลกรัม)

แผนกรอง แผนกรองฝุน

  แผนกรองกลิ่น

แผนกาวดักยุง

สี

2

3 4

5

1

ประสิทธิภาพการกำจัดเชื้อโรคในอากาศเพื่อให้คุณใช้ชีวิตประจำวันด้วย
บรรยากาศที่เต็มไปด้วยความรู้สึกสบาย และปลอดภัย

ฟังก์ชั่นดักจับยุง

ดักจับและปกป้องจากคุณจากยุงร้ายด้วย 5 ขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพ ไร้อันตราย 100%*2

ดึงดูดให้ยุงเข้ามาใกล้
ด้วยแสงยูวี

*1 Sharp developed the world’s first air purifiers with mosquito catcher using UV light, a black panel catching mosquitos, and a sticky sheet. The first model, the FP-FM40, was released in September 2015.
*2 The mechanism of the mosquito catcher is studied in collaboration with the Institute for Medical Research, Malaysia.
*3 Result of 24-hour laboratory test in collaboration with the Institute for Medical Research, Malaysia, with Culex quinquefasciatus, Aedes albopictus and aegypti, and Musca domestica.

The efficacy of the mosquito catcher function was tested in a laboratory setting; actual conditions may vary. Continuous usage will improve capture efficacy.

สามารถลดปริมาณยุงรำคาญ (เป็นพาหะของไข้สมองอักเสบและโรคเท้าช้าง) ได้ถึง 91%, ยุงลาย (ไข้เลือดออก) 73% และแมลงวันบ้าน 72%*3

1 ใช้เครื่อง “สีดำ”
ในการล่อยุง2 ออกแบบทางเข้าตาม

พฤติกรรมของยุง3 ดูดยุงเข้าด้านในเครื่อง
ด้วยลมพลังแรงสูง4 แผ่นกาวสำหรับดักยุง

มีการยึดเกาะสูง5

เทคโนโลยี
พลาสม่าคลัสเตอร์

ระบบฟอกอากาศ

ฟังก์ชั่น
ดักจับยุง

แผ่นกรองฝุ่น HEPA
แผ่นกรองคาร์บอนขจัดกลิ่น

(FP-GM50/JM40)

แผ่นกรองชั้นแรกแบบตาข่าย

ช่องทางเข้า

*แผ่นกาวดักยุง

FP-JM40

1   แผ่นกาว

2   มีความสามารถในการยึดเกาะสูง
 ทำให้การดักจับยุงมีประสิทธิภาพ

3   กำจัดออกง่ายโดยไม่ทำให้มือสกปรก

อายุการใช้งาน 2 เดือน*

FZ-STS2M

อายุการใช้งาน 3 เดือน*
ประกอบด้วยแผ่นกาว 3 ชั้น

(1 ชั้นสำหรับการใช้งาน 1 เดือน*)

FZ-40STS

*แผนกาวดักยุง
(FZ-STS2M, FZ-40STS)

* ขึ้นอยูกับสภาพของหองที่ใชงาน

การทดสอบในหองปฎิบัติการ
การทดสอบในระยะเวลา 24 ชั่วโมง ดวยการปลอยยุงและ
แมลงวันเขามาในหองที่ใชในการทดสอบ และมีการนับจำนวน
ของยุงและแมลงวัน

ระบบการดักจับยุงที่มีความปลอดภัย
ดวยการใชกลไกการดักจับยุงท่ีปลอดภัยจาก
สารพิษที่เปนอันตรายตอสุขภาพของบุคคล 
สัตว และเฟอรนิเจอร ทำใหเครื องฟอก
อากาศรุน FP-GM50B FP-JM40B-B และ 
FP-JM30B-B สามารถดักจับยุงไดอยาง
ปลอดภัย แมนำไปใชงานในครัวเรือนที่มีเด็ก
และสัตวเลี้ยง

ปลอดภัยจาก
สารพิษ 100%

และไร้เสียงรบกวน



ขนาดหอง
ที่เหมาะสม

30 ตร.ม.

24 25

คุณสมบัติ

FP-J80TA-HKI-J101B-W FP-J60TA-W FP-J40TA-WFP-J50TA-H

FP-J80TA-H
ดำ

62 ตร.ม.
35 ตร.ม.

สูงสุด / ปานกลาง / เบา / โหมดนอนหลับ / 
ละอองเกสรดอกไม้ / อัตโนมัติ

220-240, 50-60
48 / 28 / 4.0

1.3
มี

 480 / 288 / 60
47 / 45 / 15

มี*3

มี*4

มี (เปิด/ปิด 1-12 ชม.)
HEPA*5

มี
มี

ไม่มี
สูงสุด 2 ปี*6

สูงสุด 2 ปี*6

ไม่มี
มี

มี (เซ็นเซอร์ไวพิเศษ)
มี
มี

ไม่มี
มี (3 ระดับ)

มี
มี
2.0

416 x 728 x 291
10.6

FZ-J80HFE
FZ-J80DFE

ไม่มี

KI-J101B
ขาว

76 ตร.ม.
35 ตร.ม.

สูงสุด / ปานกลาง / เบา / โหมดนอนหลับ / 

ละอองเกสรดอกไม้ / อัตโนมัติ
220-240, 50-60

71 (เทอร์โบ) / 60 / 42 / 7.2
1.3
มี

 528 (เทอร์โบ) / 462 / 390 / 120
53 (เทอร์โบ) / 51 / 48 / 22

มี*3

มี*4

มี (เปิด/ปิด 1-12 ชม.)
HEPA*5

มี
มี
มี

สูงสุด 10 ปี*6

สูงสุด 10 ปี*6

สูงสุด 10 ปี
มี
มี
มี
มี
มี

มี (3 ระดับ)
มี
มี
2.0

427 x 738 x 371
16.9

FZ-J1XHFE
FZ-J1XPFE
FZ-J1XMFE

SHARP AIR / 
Quick Clean / Clean ion shower / 

Plasmacluster spot

Auto, 
Haze (E, L, M) / Anti-dust (Y) / 

Clean ion shower (TA)

Clean ion shower Auto, 
Haze (E, L, M) / Anti-dust (Y) / 

Clean ion shower (TA)

FP-J60TA-W
ขาว

48 ตร.ม.
26 ตร.ม.

สูงสุด / ปานกลาง / เบา / โหมดนอนหลับ / 
ละอองเกสรดอกไม้ / อัตโนมัติ

220-240, 50-60
38 / 18 / 3.6

1.2
มี

396 / 222 / 60
43 / 40 / 15

มี*3

มี*4

มี (เปิด/ปิด 1-12 ชม.)
HEPA*5

มี
มี

ไม่มี
สูงสุด 2 ปี*6

สูงสุด 2 ปี*6

ไม่มี
มี

มี (เซ็นเซอร์ไวพิเศษ)
ไม่มี
มี

ไม่มี
มี (3 ระดับ)

มี
มี
2.0

416 x 728 x 291
10

FZ-J80HFE
FZ-J80DFE

ไม่มี

FP-J50TA-H
เทาเข้ม

40 ตร.ม.
23 ตร.ม.

สูงสุด / ปานกลาง / โหมดนอนหลับ / อัตโนมัติ

220V / 50Hz
39 / 14 / 4.5

1.6(Wi-Fi ON) / 1.2(WiFi OFF)
มี

306 / 186 / 48
51 / 39 / 15

มี*3

ไม่มี*4

มี (ปิด 2 / 4 / 8 ชม.)
HEPA*5

มี
มี

ไม่มี
สูงสุด 2 ปี*6

สูงสุด 2 ปี*6

ไม่มี
มี

มี (เซ็นเซอร์ไวพิเศษ)
 มี
มี

ไม่มี
มี

ไม่มี
มี
2.0

390 x 583 x 270
6.5

FZ-F50HFE
FZ-F50DFE

ไม่มี

FP-J40TA-W
ขาว

30 ตร.ม.
23 ตร.ม.

สูงสุด / ปานกลาง / โหมดนอนหลับ / 
อัตโนมัติ

220-240, 50-60
23 / 14 / 3.5-7.5

0.9
มี

240 / 186 / 48-120
45 / 39 / 15-30

มี*3

ไม่มี
มี (ปิด 2 / 4 / 8 ชม.)

HEPA*5

มี
มี

ไม่มี
สูงสุด 2 ปี*6

สูงสุด 2 ปี*6

ไม่มี
มี
มี

ไม่มี
มี

ไม่มี
  มี (3 ระดับ)

ไม่มี
มี
2.0

390 x 583 x 270
6.2

FZ-F50HFE
FZ-F50DFE

ไม่มี

*7

*1 ขนาดหองที่เหมาะสม คำนวณตามมาตรฐาน JEM1467 ของสมาคม  Japan Electrical Manufacturers
*2 ตัวเลขที่ระบุจำนวนนี้ เหมาะสมสำหรับการวัดอนุภาคพลาสมาคลัสเตอรตอ ลบ.ซม. ที่บริเวณศูนยกลางของหอง (ที่ความสูงประมาณ 1.2 เมตร เมือวัดจากพื้นหอง) ในเวลาที่ติดตั้งเครืองฟอกอากาศไวติดกับหนาตางและทำงานที่ระดับความแรงปานกลาง
*3 เครืองฟอกอากาศจะทำงานตอเนืองอัตโนมัติ หากกระแสไฟฟาถูกรบกวน เชน ไฟฟาลัดวงจร
*4 เมือกดปุม Child Lock คางไว 3 วินาที ปุมการทำงานจะถูกล็อคเพือปองกันการใชงานจากเด็กหรือสัตวเลี้ยง
*5 HEPA คำนวณตามมาตรฐาน JEM1467 ของสมาคม  Japan Electrical Manufacturers’ Association เพือดักจับฝุนละอองขนาดเล็ก 0.3 ไมครอน ไดมากถึง 99.97%
*6 ในประมาณการสูบ 5 มวน ตอวัน
*7 ทดสอบสลายกลิ่นจากสารเคมี  Toluene, Ethylbenzene, xylene และอืนๆ  ในภาชนะบรรจุ 1 ลบ.ซม.ซึ่งการใชงานจริงอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ไมสามารถกำจัดสารที่เปนอันตรายทั้งหมดในควันบุหรี่ (เชนคารบอนมอนอกไซด)

* ดีไซนและขอมูลจำเพาะ ขอมูล ณ เดือนกันยายน 2018 อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
* สีของสินคาอาจมีความแตกตางจากในโบรชัวร

รุน
สี
ขนาดหองที่เหมาะสม*1

ขนาดหองที่เหมาะสมสำหรับการทำงานของ
พลาสมาคลัสเตอรแบบเขมขน*2

การทำงานของพัดลม

แรงดันไฟฟา / ความถี่กระแสไฟฟา (โวลต/เฮิรตซ)
กำลังไฟฟา (วัตต) (สูง/กลาง/ต่ำ)
กำลังไฟฟาในโหมดเตรียมพรอมใชงาน (วัตต)
การทำงานแบบอินเวอรเตอร
ระดับความแรงของลม (สูง/กลาง/ต่ำ) (ลบ.ม./ชม.)
ระดับเสียงการทำงาน (สูง/กลาง/ต่ำ) (เดซิเบล)
โหมดโปรแกรมพิเศษ

Auto Restart
Child Lock
Timer
ชนิดของแผนกรอง

อายุการใชงาน 

เซ็นเซอร 

ไฟสัญญาณเตือนระดับฝุนละออง
ไฟสัญญาณเตือนระดับกลิ่น
ปุมควบคุมความสวาง
ความยาวของสายไฟ (เมตร)
ขนาด (มิลลิเมตร) (ก x ส x ล)
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
แผนกรอง

แผนกรองฝุน
แผนกรองคารบอนขจัดกลิ่น
แผนกรองชั้นแรก
Humidifying
แผนกรองฝุน
แผนกรองคารบอนขจัดกลิ่น
Humidifying filter
ตรวจจับกลิ่น
ตรวจจับฝุน
อุณหภูมิและความชื้น
แสงสวาง
การเคลือนไหว

แผนกรองฝุน
แผนกรองกลิ่น
Humidifying filter

ประสิทธิภาพของพลาสมาคลัสเตอร เชื้อโรคในอากาศ เชื้อรา

เชื้อรา ควันบุหรี่

กลิ่นบุหรี่

กลิ่นบุหรี่ กลิ่นสัตวเลี้ยง

ละอองเรณู

กลิ่นตัว

กลิ่นตัว กลิ่นเชื้อรา

เชื้อจุลินทรีย

เชื้อจุลินทรีย

เชื้อไวรัส

เชื้อไวรัส เกสรดอกไม

เกสรดอกไม ขนสัตว ฝุน ไรฝุน ไอเสียเครืองยนต

ไรฝุน อุจจาระไรฝุน

กลิ่นแอมโมเนีย

กลิ่นแอมโมเนีย กลิ่นสารพิษ

ไรฝุนที่กอ
ใหเกิดภูมิแพ

เศษหนัง
สัตวเลี้ยง

สารภูมิแพจาก
อุจจาระไรฝุน

การสลายกลิ่นที่ติดแนน

ดักจับและลดจำนวน

การสลายกลิ่น

การดักจับ

ประสิทธิภาพแผนกรอง

ขนาดหอง
ที่เหมาะสม

62 ตร.ม.

ขนาดหอง
ที่เหมาะสม

48 ตร.ม.

KI-L80TA-T

KI-L80TA-T
เทาเข้ม

62 ตร.ม.
35 ตร.ม.

สูงสุด / ปานกลาง / โหมดนอนหลับ / อัตโนมัติ

220V / 50Hz
103 / 29 / 6.4

1.6 (Wi-Fi ON) / 1.2 (WiFi OFF)
มี

498 / 258 / 90
55 / 44 / 21

มี
มี

เปิด-ปิด 1-12 ชม.
HEPA

มี
มี
มี

สูงสุด 10 ปี
สูงสุด 10 ปี
สูงสุด 10 ปี

มี
มี
มี
มี

ไม่มี
มี
มี
มี
2.0

400 x 693 x 359
11.8

FZ-G75HFE
FZ-G60DFE
FZ-J1XMFE

KI-L60TA-W

KI-L60TA-W
ขาว

50 ตร.ม.
26 ตร.ม.

สูงสุด / ปานกลาง / โหมดนอนหลับ / อัตโนมัติ

220V / 50Hz
61 / 19 / 5.5

1.4 (Wi-Fi ON) / 1.0 (WiFi OFF)
มี

408 / 222 / 90
51 / 41 / 20

มี
มี

เปิด-ปิด 1-12 ชม.
HEPA

มี
มี
มี

สูงสุด 10 ปี
สูงสุด 10 ปี
สูงสุด 10 ปี

มี
มี
มี
มี

ไม่มี
มี
มี
มี
2.0

400 x 686 x 339
10.8

FZ-D60HFE
FZ-G60DFE
FZ-J1XMFE

ขนาดหอง
ที่เหมาะสม

62 ตร.ม.

ขนาดหอง
ที่เหมาะสม

50 ตร.ม.

ขนาดหอง
ที่เหมาะสม

76 ตร.ม.

Plasmacluster Spot mode / Clean ion shower / 
SHARP COCORO AIR / Pollen / Sleep

Auto Prefilter cleaning

Plasmacluster Spot mode / Clean ion shower / 
SHARP COCORO AIR / Pollen / Sleep

Auto, 
Haze (E, L, M) / Anti-dust (Y) / 

Clean ion shower (TA)

ขนาดหอง
ที่เหมาะสม

40 ตร.ม.

HUMIDIFYING HUMIDIFYING HUMIDIFYING



ขนาดหอง
ที่เหมาะสม

50 ตร.ม.

ขนาดหอง
ที่เหมาะสม

38 ตร.ม.

ขนาดหอง
ที่เหมาะสม

28 ตร.ม.

ขนาดหอง
ที่เหมาะสม

28 ตร.ม.

*1 ขนาดหองที่เหมาะสม คำนวณตามมาตรฐาน JEM1467 ของสมาคม Japan Electrical Manufacturers Association.
*2 สภาวะการทดสอบ: อุณหภูมิ 20 ํC, ความชื้นสัมพัทธ 30% (JEM1426)
*3 ขนาดหองที่เหมาะสมสำหรับ การวัดอนุภาคพลาสมาคลัสเตอรใหได 7,000 ไอออน ตอ ลบ.ซม. ที่บริเวณศูนยกลางของหอง (ที่ความสูงประมาณ 1.2 เมตร เมือวัดจากพื้นหอง) ในเวลาที่ติดตั้งเครืองฟอกอากาศไวติดกับหนาตางและทำงานที่ระดับความแรงสูงสุด
*4 ขึ้นอยูกับลักษณะการใชงาน ปุมการทำงานจะถูกล็อคเพือปองกันการใชงานจากเด็กหรือสัตวเลี้ยง
*รายละเอียดสินคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในความรับผิดชอบใดๆ อันเนืองจากขอผิดพลาดในการพิมพ (พิมพผิด/พิมพตก)

คุณสมบัติ

3 ระดับ (สูง/กลาง/ต่ำ) / ละอองเกสร / นอนหลับ

รุน
สีเครือง
ขนาดหองที่เหมาะสม*1

ระบบฟอกอากาศชุดกำเนิดไฟฟาพลาสมาคลัสเตอรแบบเขมขนและพัดลม
โหมดการทำงานของพลาสมาคลัสเตอร
ไฟสัญญาณการทำงานของพลาสมาคลัสเตอร
การทำไอน้ำ  ระบบทำไอน้ำ
  ความจุถังน้ำ
  ความสามารถในการทำไอน้ำ*2

ขนาดหองที่เหมาะสม*1 เมือไมทำไอน้ำ
  เมือทำไอน้ำ
ขนาดหองที่เหมาะสม*3

การทำงานของพัดลม
แรงดันไฟฟา
กำลังไฟฟา
กำลังไฟฟาในโหมดเตรียมพรอมใชงาน (วัตต)
ระดับความแรงของลม  เมือไมทำไอน้ำ
(สูง/กลาง/ต่ำ) (ลบ.ม./ชม.) เมือทำไอน้ำ
ระดับเสียงการทำงาน  เมือไมทำไอน้ำ
(สูง/กลาง/ต่ำ) (เดซิเบล) เมือทำไอน้ำ
โหมดโปรแกรมพิเศษ พนอนุภาคไฟฟาแบบเขมขน
  Auto Restart
  On / Off Time
  Child Lock
ชนิดของแผนกรอง  แผนกรองฝุน
  แผนกรองคารบอนขจัดกลิ่น
  แผนกรองชั้นแรก
  แผนกรองไอน้ำ
อายุการใชงานของแผนกรอง  แผนกรอง HEPA / แผนกรองขจัดกลิ่น
  แผนกรองไอน้ำ
เซ็นเซอร   ตรวจจับกลิ่น
  ตรวจจับฝุนละออง
  ตรวจจับอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ
  ตรวจจับแสงสวางภายในหอง
  ตรวจจับความเคลือนไหวของคนและสัตวเลี้ยง
ไฟสัญญาณเตือนระดับฝุนละออง
ปุมควบคุมความสวาง
ความยาวของสายไฟ (เมตร)
ขนาด (มิลลิเมตร) (ก x ส x ล)
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
รุนของแผนกรอง  แผนกรอง HEPA
ที่สามารถนำมาเปลี่ยนได แผนกรองขจัดกลิ่น
  แผนกรองไอน้ำ

KC-G60TA-W
ขาว (W)
50 ตร.ม.

มี
เปด / ปด

มี
การพนไอน้ำแบบธรรมชาติ

3.0 ลิตร
630 มล. / ชม.

50
30
35

220 / 50
72 / 38 / 5

1.2
408 / 240 / 72
342 / 240 / 72
53 / 48 / 24
49 / 48 / 24

มี
มี
มี
มี

แผนกรอง HEPA
มี
มี
มี

สูงสุด 10 ป
สูงสุด 10 ป

มี
มี
มี
มี
มี

มี 7 ระดับ
มี (สวาง, สวางนอย, เปด)

2
370 x 660 x 293

10.5
FZ-D60HFE
FZ-G60DFE
FZ-G60MFE

KC-G50TA-W
ขาว (W)
38 ตร.ม.

มี
เปด / ปด

มี
การพนไอน้ำแบบธรรมชาติ

2.5 ลิตร
450 มล. / ชม.

38
21
28

220 / 50
53 / 26 / 5

1.2
306 / 180 / 60
240 / 120 / 60
52 / 47 / 19
46 / 40 / 20

มี
มี
มี
มี

แผนกรอง HEPA
มี
มี
มี

สูงสุด 10 ป
สูงสุด 10 ป

มี
มี
มี
มี
มี

มี 7 ระดับ
มี (สวาง, สวางนอย, เปด)

2
345 x 631 x 262

9.2
FZ-D40HFE
FZ-G40DFE
FZ-G60MFE

KC-G40TA-W
ขาว (W)
28 ตร.ม.

มี
เปด / ปด

มี
การพนไอน้ำแบบธรรมชาติ

2.5 ลิตร
400 มล. / ชม.

28
18
21

220 / 50
31 / 12 / 5

1.2
240 / 120 / 60
210 / 120 / 60
46 / 40 / 19
43 / 40 / 20

มี
มี
มี
มี

แผนกรอง HEPA
มี
มี
มี

สูงสุด 10 ป
สูงสุด 10 ป

มี
มี
มี
มี
มี

มี 7 ระดับ
มี (สวาง, สวางนอย, เปด)

2
345 x 631 x 262

9.2
FZ-D40HFE
FZ-G40DFE
FZ-G60MFE

KC-G40TA-H
เทาดำ (H)
28 ตร.ม.

มี
เปด / ปด

มี
การพนไอน้ำแบบธรรมชาติ

2.5 ลิตร
400 มล. / ชม.

28
18
21

220 / 50
31 / 12 / 5

1.2
240 / 120 / 60
210 / 120 / 60
46 / 40 / 19
43 / 40 / 20

มี
มี
มี
มี

แผนกรอง HEPA
มี
มี
มี

สูงสุด 10 ป
สูงสุด 10 ป

มี
มี
มี
มี
มี

มี 7 ระดับ
มี (สวาง, สวางนอย, เปด)

2
345 x 631 x 262

9.2
FZ-D40HFE
FZ-G40DFE
FZ-G60MFE

KC-G60TA-W KC-G50TA-W KC-G40TA-W KC-G40TA-H

คุณสมบัติ

*1 ขนาดหองที่เหมาะสม คำนวณตามมาตรฐาน JEM1467 ของสมาคม Japan Electrical Manufacturers Association.
*2 ขนาดหองที่เหมาะสมสำหรับ การวัดอนุภาคพลาสมาคลัสเตอรใหได 7,000 ไอออน ตอ ลบ.ซม. ที่บริเวณศูนยกลางของหอง (ที่ความสูงประมาณ 1.2 เมตร เมือวัดจากพื้นหอง) ในเวลาที่ติดตั้งเครืองฟอกอากาศไวติดกับหนาตางและทำงานที่ระดับความแรงสูงสุด
*3 ขึ้นอยูกับลักษณะการใชงาน 
*รายละเอียดสินคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในความรับผิดชอบใดๆ อันเนืองจากขอผิดพลาดในการพิมพ (พิมพผิด/พิมพตก)

รุน
สีเครือง
ระบบฟอกอากาศชุดกำเนิดไฟฟาพลาสมาคลัสเตอรแบบเขมขนและพัดลม
โหมดการทำงานของพลาสมาคลัสเตอร
ขนาดหองที่เหมาะสม*1

ขนาดหองที่เหมาะสม*2สำหรับการทำงานของพลาสมาคลัสเตอรแบบเขมขน
การทำงานของพัดลม
แรงดันไฟฟา / ความถี่กระแสไฟฟา (โวลต / เฮิรตซ)
กำลังไฟฟา (วัตต) (สูง / กลาง / ต่ำ)
กำลังไฟฟาในโหมดเตรียมพรอมใชงาน (วัตต)
ระดับความแรงของลม (สูง/กลาง/ต่ำ) (ลบ.ม./ชม.) 
ระดับเสียงการทำงาน (สูง/กลาง/ต่ำ) (เดซิเบล)
ฟงกชั่นดักจับยุง
โหมดโปรแกรมพิเศษ พนอนุภาคไฟฟาแบบเขมขน
  Auto Restart
  On / Off Time
  Child Lock
ชนิดของแผนกรอง  แผนกรองฝุน
  แผนกรองคารบอนขจัดกลิ่น
  แผนกรองชั้นแรก
อายุการใชงานของแผนกรอง*3  แผนกรอง HEPA 
  แผนกรองขจัดกลิ่น
เซ็นเซอร   ตรวจจับกลิ่น
  ตรวจจับฝุนละออง
ไฟสัญญาณเตือน เตือนระดับฝุนละออง
  เตือนเรืองความแรงของกลิ่น
ปุมควบคุมความสวาง
ความยาวของสายไฟ (เมตร)
ขนาด (มิลลิเมตร) (ก x ส x ล)
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
แผนกรองฝุน
แผนกรองกลิ่น
แผนกาวดักยุง

FP-F40TA-T
ขาว (W)

มี
เปด / ปด
30 ตร.ม.
23 ตร.ม.
4 ระดับ

220 / 50
31 / 12 / 3.5-3.7

1.0
240 / 150 / 48-90
49 / 38 / 21-30

ไมมี
มี
มี
มี

ไมมี
แผนกรอง HEPA
แบบถอดลางไมได

มี
สูงสุด 2 ป
สูงสุด 2 ป

ไมมี
มี

มี (3 ระดับ)
ไมมี
มี

2.0
383 x 540 x 209

4.7
FZ-F40SFE
FZ-F40SFE

ไมมี

FU-A80TA-W/N
ขาว (W) / ทอง (N)

มี
เปด / ปด
62 ตร.ม.
31 ตร.ม.
4 ระดับ

220 / 50
75 / 20 / 5

0.75
480 / 300 / 120

53 / 41 / 23
ไมมี
มี
มี

ไมมี
มี

แผนกรอง HEPA
แบบถอดลางได

มี
สูงสุด 2 ป
สูงสุด 2 ป

ไมมี
มี

มี (3 ระดับ)
ไมมี
มี

2.0
402 x 620 x 245

8.1
FZ-A80SFE
FZ-A80SFE

ไมมี

ขนาดหอง
ที่เหมาะสม

30 ตร.ม.

FP-F40TA-WFU-A80TA-W/N

ขนาดหอง
ที่เหมาะสม

62 ตร.ม.

FP-F30TA-A
ฟา (A)

มี
เปด / ปด
21 ตร.ม.
16 ตร.ม.
3 ระดับ

220 / 50
51 / 30 / 13

1.0
180 / 120 / 60
47 / 38 / 26

ไมมี
มี
มี

ไมมี
ไมมี

แผนกรอง HEPA
ไมมี
มี

สูงสุด 2 ป
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
มี

2.0
400 x 463 x 182

4.0
FZ-F30HFE

ไมมี
ไมมี

ขนาดหอง
ที่เหมาะสม

21 ตร.ม.

FP-F30TA-A

HUMIDIFYING HUMIDIFYING HUMIDIFYING HUMIDIFYING



28 29

ขนาดหอง
ที่เหมาะสม

40 ตร.ม.

ขนาดหอง
ที่เหมาะสม

30 ตร.ม.
ขนาดหอง
ที่เหมาะสม

23 ตร.ม.

*1 ขนาดหองที่เหมาะสม คำนวณตามมาตรฐาน JEM1467 ของสมาคม Japan Electrical Manufacturers Association.
*2 ขนาดหองที่เหมาะสมสำหรับ การวัดอนุภาคพลาสมาคลัสเตอรใหได 7,000 ไอออน ตอ ลบ.ซม. ที่บริเวณศูนยกลางของหอง (ที่ความสูงประมาณ 1.2 เมตร เมือวัดจากพื้นหอง) ในเวลาที่ติดตั้งเครืองฟอกอากาศไวติดกับหนาตางและทำงานที่ระดับความแรงสูงสุด
*3 ขึ้นอยูกับลักษณะการใชงาน 
*รายละเอียดสินคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในความรับผิดชอบใดๆ อันเนืองจากขอผิดพลาดในการพิมพ (พิมพผิด/พิมพตก)

คุณสมบัติ
รุน
สีเครือง
ระบบฟอกอากาศชุดกำเนิดไฟฟาพลาสมาคลัสเตอรแบบเขมขนและพัดลม
โหมดการทำงานของพลาสมาคลัสเตอร
ขนาดหองที่เหมาะสม*1

ขนาดหองที่เหมาะสม*2สำหรับการทำงานของพลาสมาคลัสเตอรแบบเขมขน
การทำงานของพัดลม
แรงดันไฟฟา / ความถี่กระแสไฟฟา (โวลต / เฮิรตซ)
กำลังไฟฟา (วัตต) (สูง / กลาง / ต่ำ)
กำลังไฟฟาในโหมดเตรียมพรอมใชงาน (วัตต)
ระดับความแรงของลม (สูง/กลาง/ต่ำ) (ลบ.ม./ชม.) 
ระดับเสียงการทำงาน (สูง/กลาง/ต่ำ) (เดซิเบล)
ฟงกชั่นดักจับยุง
โหมดโปรแกรมพิเศษ พนอนุภาคไฟฟาแบบเขมขน
  Auto Restart
  On / Off Time
  Child Lock
ชนิดของแผนกรอง  แผนกรองฝุน
  แผนกรองคารบอนขจัดกลิ่น
  แผนกรองชั้นแรก
อายุการใชงานของแผนกรอง*3  แผนกรอง HEPA 
  แผนกรองขจัดกลิ่น
เซ็นเซอร   ตรวจจับกลิ่น
  ตรวจจับฝุนละออง
ไฟสัญญาณเตือน เตือนระดับฝุนละออง
  เตือนเรืองความแรงของกลิ่น
ปุมควบคุมความสวาง
ความยาวของสายไฟ (เมตร)
ขนาด (มิลลิเมตร) (ก x ส x ล)
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
แผนกรองฝุน
แผนกรองกลิ่น
แผนกาวดักยุง

FP-JM40B-B
ดำ (B)

มี
เปด / ปด
30 ตร.ม.
23 ตร.ม.
4 ระดับ

220 / 50
23 / 14 / 4.5

1.0
240 / 186 / 48
45 / 29 / 15

มี
มี
มี

ไมมี
ไมมี

แผนกรอง HEPA
แบบถอดลางไมได

มี
สูงสุด 2 ป
สูงสุด 2 ป

ไมมี
มี

มี (3 ระดับ)
ไมมี
มี

2.0
397 x 591 x 289

6.9
FZ-F50HFE
FZ-F50DFE
FZ-STS2M

FP-JM30B-B
ดำ (B)

มี
เปด / ปด
23 ตร.ม.
23 ตร.ม.
3 ระดับ

220 / 50
53 / 32 / 19

1.0
180 / 120 / 78
44 / 36 / 27

มี
มี
มี

ไมมี
ไมมี

แผนกรอง HEPA
แบบถอดลางไมได

มี
สูงสุด 2 ป
สูงสุด 2 ป

ไมมี
มี

มี (3 ระดับ)
ไมมี
มี

2.0
438 x 444 x 253

4.7
FZ-F30HFE

ไมมี
FZ-STS2M

FP-GM50B-B FP-JM40B-B FP-JM30B-B

คุณสมบัติ

*1 ขนาดหองที่เหมาะสม คำนวณตามมาตรฐาน JEM1467 ของสมาคม Japan Electrical Manufacturers Association.
*2 ขนาดหองที่เหมาะสมสำหรับ การวัดอนุภาคพลาสมาคลัสเตอรใหได 7,000 ไอออน ตอ ลบ.ซม. ที่บริเวณศูนยกลางของหอง (ที่ความสูงประมาณ 1.2 เมตร เมือวัดจากพื้นหอง) ในเวลาที่ติดตั้งเครืองฟอกอากาศไวติดกับหนาตางและทำงานที่ระดับความแรงสูงสุด
*3 ขึ้นอยูกับลักษณะการใชงาน 
*รายละเอียดสินคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในความรับผิดชอบใดๆ อันเนืองจากขอผิดพลาดในการพิมพ (พิมพผิด/พิมพตก)

รุน
สีเครือง
ระบบฟอกอากาศชุดกำเนิดไฟฟาพลาสมาคลัสเตอรแบบเขมขนและพัดลม
โหมดการทำงานของพลาสมาคลัสเตอร
ขนาดหองที่เหมาะสม*1

ขนาดหองที่เหมาะสม*2สำหรับการทำงานของพลาสมาคลัสเตอรแบบเขมขน
การทำงานของพัดลม
แรงดันไฟฟา / ความถี่กระแสไฟฟา (โวลต / เฮิรตซ)
กำลังไฟฟา (วัตต) (สูง / กลาง / ต่ำ)
กำลังไฟฟาในโหมดเตรียมพรอมใชงาน (วัตต)
ระดับความแรงของลม (สูง/กลาง/ต่ำ) (ลบ.ม./ชม.) 
ระดับเสียงการทำงาน (สูง/กลาง/ต่ำ) (เดซิเบล)
ฟงกชั่นดักจับยุง
โหมดโปรแกรมพิเศษ พนอนุภาคไฟฟาแบบเขมขน
  Auto Restart
  On / Off Time
  Child Lock
ชนิดของแผนกรอง  แผนกรองฝุน
  แผนกรองคารบอนขจัดกลิ่น
  แผนกรองชั้นแรก
อายุการใชงานของแผนกรอง*3  แผนกรอง HEPA 
  แผนกรองขจัดกลิ่น
เซ็นเซอร   ตรวจจับกลิ่น
  ตรวจจับฝุนละออง
ไฟสัญญาณเตือน เตือนระดับฝุนละออง
  เตือนเรืองความแรงของกลิ่น
ปุมควบคุมความสวาง
ความยาวของสายไฟ (เมตร)
ขนาด (มิลลิเมตร) (ก x ส x ล)
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
แผนกรองฝุน
แผนกรองกลิ่น
แผนกาวดักยุง

FP-F30TA-P/A/B
ดำ (B)

มี
เปด / ปด
23 ตร.ม.
16 ตร.ม.
3 ระดับ

220 / 50
50 / 30 / 13

1.0
180 / 120 / 60
44 / 36 / 23

ไมมี
มี
มี

ไมมี
ไมมี

แผนกรอง HEPA
ไมมี
มี

สูงสุด 2 ป
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
มี

2.0
411 x 431 x 211

4.0
FZ-F30HFE

ไมมี
ไมมี

FP-F30TA-P/A/B
ฟา (A)

มี
เปด / ปด
23 ตร.ม.
16 ตร.ม.
3 ระดับ

220 / 50
50 / 30 / 13

1.0
180 / 120 / 60
44 / 36 / 23

ไมมี
มี
มี

ไมมี
ไมมี

แผนกรอง HEPA
ไมมี
มี

สูงสุด 2 ป
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
มี

2.0
411 x 431 x 211

4.0
FZ-F30HFE

ไมมี
ไมมี

FP-F30TA-P/A/B
ชมพู (P)

มี
เปด / ปด
23 ตร.ม.
16 ตร.ม.
3 ระดับ

220 / 50
50 / 30 / 13

1.0
180 / 120 / 60
44 / 36 / 23

ไมมี
มี
มี

ไมมี
ไมมี

แผนกรอง HEPA
ไมมี
มี

สูงสุด 2 ป
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
มี

2.0
411 x 431 x 211

4.0
FZ-F30HFE

ไมมี
ไมมี

ขนาดหอง
ที่เหมาะสม

23 ตร.ม.

ขนาดหอง
ที่เหมาะสม

23 ตร.ม.

ขนาดหอง
ที่เหมาะสม

23 ตร.ม.

FP-J30TA-P FP-J30TA-A FP-J30TA-B

FP-GM50B-B
ดำ (B)

มี
เปด / ปด
40 ตร.ม.
23 ตร.ม.
4 ระดับ

220 / 50
51 / 17 / 4-6

1.0
306 / 186 / 48-90
51 / 41 / 20-29

มี
มี
มี

ไมมี
ไมมี

แผนกรอง HEPA
แบบถอดลางได

มี
สูงสุด 2 ป
สูงสุด 2 ป

มี
มี

มี (3 ระดับ)
ไมมี
มี

2.0
394 x 540 x 281

6.1
FZ-F50HFE
FZ-F50DFE
FZ-STS2M
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*1 ขนาดหองที่เหมาะสม คำนวณตามมาตรฐาน JEM1467 ของสมาคม Japan Electrical Manufacturers Association.
*2 ขนาดหองที่เหมาะสมสำหรับ การวัดอนุภาคพลาสมาคลัสเตอรใหได 7,000 ไอออน ตอ ลบ.ซม. ที่บริเวณศูนยกลางของหอง (ที่ความสูงประมาณ 1.2 เมตร เมือวัดจากพื้นหอง) ในเวลาที่ติดตั้งเครืองฟอกอากาศไวติดกับหนาตางและทำงานที่ระดับความแรงสูงสุด
*3 ขึ้นอยูกับลักษณะการใชงาน 
*รายละเอียดสินคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในความรับผิดชอบใดๆ อันเนืองจากขอผิดพลาดในการพิมพ (พิมพผิด/พิมพตก)

คุณสมบัติ
รุน
สีเครือง
ระบบฟอกอากาศชุดกำเนิดไฟฟาพลาสมาคลัสเตอรแบบเขมขนและพัดลม
โหมดการทำงานของพลาสมาคลัสเตอร
ขนาดหองที่เหมาะสม*1

ขนาดหองที่เหมาะสม*2สำหรับการทำงานของพลาสมาคลัสเตอรแบบเขมขน
การทำงานของพัดลม
แรงดันไฟฟา / ความถี่กระแสไฟฟา (โวลต / เฮิรตซ)
กำลังไฟฟา (วัตต) (สูง / กลาง / ต่ำ)
กำลังไฟฟาในโหมดเตรียมพรอมใชงาน (วัตต)
ระดับความแรงของลม (สูง/กลาง/ต่ำ) (ลบ.ม./ชม.) 
ระดับเสียงการทำงาน (สูง/กลาง/ต่ำ) (เดซิเบล)
ฟงกชั่นดักจับยุง
โหมดโปรแกรมพิเศษ พนอนุภาคไฟฟาแบบเขมขน
  Auto Restart
  On / Off Time
  Child Lock
ชนิดของแผนกรอง  แผนกรองฝุน
  แผนกรองคารบอนขจัดกลิ่น
  แผนกรองชั้นแรก
อายุการใชงานของแผนกรอง*3  แผนกรอง HEPA 
  แผนกรองขจัดกลิ่น
เซ็นเซอร   ตรวจจับกลิ่น
  ตรวจจับฝุนละออง
ไฟสัญญาณเตือน เตือนระดับฝุนละออง
  เตือนเรืองความแรงของกลิ่น
ปุมควบคุมความสวาง
ความยาวของสายไฟ (เมตร)
ขนาด (มิลลิเมตร) (ก x ส x ล)
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
แผนกรองฝุน
แผนกรองกลิ่น
แผนกาวดักยุง

IG-GC2B-B
ดำ (B)

มี
เปด / ปด
3.6 ลบ.ม.
3.6 ลบ.ม.
3 ระดับ

220 / 50
1.9 / 0.6 / 0.5

1.0
0.08 / 0.06 / 0.05

36 / 23 / 19
ไมมี
มี

ไมมี
ไมมี
ไมมี

แผนกรอง PM10
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี

สายอะแด็ปเตอรในรถยนต/USB
74 x 162 x 74

0.260
ไมมี
ไมมี
ไมมี

IG-GC2B-BIG-NX2B-B IG-NX2B-A IG-NX2B-W

IG-GC2B-P
ชมพู (P)

มี
เปด / ปด
3.6 ลบ.ม.
3.6 ลบ.ม.
3 ระดับ

220 / 50
1.9 / 0.6 / 0.5

1.0
0.08 / 0.06 / 0.05

36 / 23 / 19
ไมมี
มี

ไมมี
ไมมี
ไมมี

แผนกรอง PM10
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี

สายอะแด็ปเตอรในรถยนต/USB
74 x 162 x 74

0.260
ไมมี
ไมมี
ไมมี

IG-GC2B-P

IG-GC2B-N
ทอง (N)

มี
เปด / ปด
3.6 ลบ.ม.
3.6 ลบ.ม.
3 ระดับ

220 / 50
1.9 / 0.6 / 0.5

1.0
0.08 / 0.06 / 0.05

36 / 23 / 19
ไมมี
มี

ไมมี
ไมมี
ไมมี

แผนกรอง PM10
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี

สายอะแด็ปเตอรในรถยนต/USB
74 x 162 x 74

0.260
ไมมี
ไมมี
ไมมี

IG-GC2B-N

IG-NX2B-B
ดำไทเทเนียม (B)

มี
เปด / ปด
3.6 ลบ.ม.
3.6 ลบ.ม.
3 ระดับ

220 / 50
1.4 / 0.8 / 0.6

1.0
0.08 / 0.06 / 0.05

33 / 25 / 18
ไมมี
มี

ไมมี
ไมมี
ไมมี

แผนกรอง PM10
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี

สายอะแด็ปเตอรในรถยนต/USB
78 x 165 x 65

0.295
ไมมี
ไมมี
ไมมี

IG-NX2B-A
ฟามิ้นท (A)

มี
เปด / ปด
3.6 ลบ.ม.
3.6 ลบ.ม.
3 ระดับ

220 / 50
1.4 / 0.8 / 0.6

1.0
0.08 / 0.06 / 0.05

33 / 25 / 18
ไมมี
มี

ไมมี
ไมมี
ไมมี

แผนกรอง PM10
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี

สายอะแด็ปเตอรในรถยนต/USB
78 x 165 x 65

0.295
ไมมี
ไมมี
ไมมี

IG-NX2B-W
ขาวมุก (W)

มี
เปด / ปด
3.6 ลบ.ม.
3.6 ลบ.ม.
3 ระดับ

220 / 50
1.4 / 0.8 / 0.6

1.0
0.08 / 0.06 / 0.05

33 / 25 / 18
ไมมี
มี

ไมมี
ไมมี
ไมมี

แผนกรอง PM10
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี

สายอะแด็ปเตอรในรถยนต/USB
78 x 165 x 65

0.295
ไมมี
ไมมี
ไมมี



https//th.sharp
Facebook : Sharp Thai
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