
SOLAR PAD PRO
“แผงโซล�าเซลล�พกพา สำหรับชาร�จมือถือ”

Brand : AEC brand
ฟ�เจอร�เด็ด! : สามารถชาร�จ�มือถือ และพาวเวอร�แบงค�ได�
Solar Cell :  21W ( ชาร�จไฟเร็วกว�ารุ�นทั่วๆไป 3 เท�า! )
พอร�ต USB : 2 พอร�ต  5V / 2.1A
การใช�งาน : ใช�ชาร�จพาวเวอร�แบงค� & มือถือได� ทุกระบบ 
การใช�งาน : ใช�ชาร�จ iPod & iPad mini
ก�อน-กางแผงโซล�าเซลล� : กว�าง 30 ซม x ยาว 16 ชม.
หลัง-กางแผงโซล�าเซลล� : กว�าง 30 ชม. x ยาว 64 ซม.
น้ำหนัก : เบามาก / มีห�วงสำหรับล็อคติด กับเป�เดินทาง
วัสดุ : PET fabricated fabric กันน้ำได�ในระดับหนึ่ง
การรับประกัน : 3 เดือน
แถมฟร�! : Solar Wall 1 ตัว ใช�เป�ดไฟในตอนกลางคืน

สั่งซื้อแอด LINE
@AECbrand

ว�ถีแห�ง คนรักโซล�าเซลล�

ราคา 2,599บ.

แผงโซล�าเซลล�พกพา
ระดับมืออาชีพใช�

“

”

SOLAR PAD PRO

SOLAR WALL
แถมฟร�!

SOLAR WALL
แถมฟร�!



โคมไฟ โซล�าเซลล� พกพา
 แถมฟร�!

SOLAR PAD PRO แถมฟร�! SOLAR WALL



4 เหตุผล ที่จะทำให�คุณ
หลงรัก SOLAR PAD PRO

4 ใช�ไฟฟร�! ค�าไฟ 0 บาท
Solar Pad Pro คือ แผงโซล�าเซลล� แบบพกพา USB ที่ใช�
พลังงานจากแสงอาทิตย� ทำให�ประหยัดไฟ และไม�ต�องจ�ายค�าไฟ
เลยซักบาท  อีกทั้งยังเป�น  พลังงานสะอาด  ที่ช�วยทำให�โลก
ของเราน�าอยู�ข�้นอีกด�วย

ถ�าหากคุณกำลังมองหา แผงโซล�าเซลล�แบบพกพา ในระดับ PRO ที่ใช�
งานง�าย และชาร�จไฟเต็มเร็ว SOLAR PAD PRO รุ�นนี้ คือ คำตอบ
สำหรับคุณเลย โดยมีประสิทธิภาพในการชาร�จไฟ ท่ีดีกว�า SOLAR PAD 
รุ�นธรรมดาท่ัวๆไป ถึง 3 เท�า!  ( หมายเหตุ SOLAR PAD PRO รุ�นน้ี 
เคยผ�านการใช�งานในทร�ป ป�นยอดเขาเอเวอเรสต� มาแล�ว )

1 ชาร�จไฟเต็มเร็วกว�าเดิม  3 เท�า

SOLAR PAD PRO

2 ใช�งานง�ายมาก ใช�ติดกับกระเป�าเป�ได�

ในการเข�าป�า ป�นเขา หร�อท�องเที่ยวแบบแคมป�ป��ง ต�องอย�าลืมพก 
SOLAR PAD PRO ติดตัวไปด�วยทุกครั้ง เพราะ SOLAR PAD PRO 
จะทำหน�าที่ชาร�จมือถือ หร�อพาวเวอร�แบงค� ของคุณลูกค�าให�เต็มอยู�
ตลอดเวลา ทำให�คุณลูกค�าสามารถใช�งานมือถือสำหรับถ�ายภาพสวยๆ 
หร�อใช�ระบบ GPS สำหรับการเดินป�าได�ทั้งวัน โดยที่แบตมือถือไม�หมด 
ระหว�างเดินทาง

ใช�งานง�ายมาก เพ�ยงแค�เสียบสายชาร�จ USB เข�ากับพอร�ตของ SOLAR PAD PRO ซึ่งมีมากถึง 2 พอร�ต 
เพ�ยงแค�นี้เราก็สามารถชาร�จมือ หร�อพาวเวอร�แบงค� แบบนอกสถานที่ได�แล�ว สะดวกมาก และตอบโจทย�
การใช�งานในชีว�ตประจำของคนรุ�นใหม� ในยุค Digital จร�ง

3 ใช�ชาร�จพาวเวอร�แบงค� และมือถือได�ทุกยี่ห�อ

SOLAR PAD PRO เลือกใช�แผงโซล�าเซลล�จาก SUN POWER ซึ่งมี 
ประสิทธิภาพในการชาร�จไฟสูงกว�า SOLAR PAD รุ�นธรรมดาทั่วๆไป

iPad miniiPhoneiPhoneiPod Samsung Oppo Android

SUN POWER
21.5~32.5%

13~15%
รุ�นธรรมดาทั่วๆไป



ทำไมรุ�นนี้ ขายดี?

SOLAR PAD PRO

เร��มต�นจากป�ญหาที่พบ คือ เวลาที่เรา ออกไปเที่ยวทะเล ข�้นดอย หร�อออกไปสัมผัสบรรยากาศดีๆ 
กับเพ�อ่นๆ เรามักอยากจะเก็บภาพบรรยากาศดีๆ เอาไว�ในทุกๆโมเมนต� แต�เจ�ามือถือของเรา ก็มักจะ
แบตหมด เอาในช�วงนาทีสำคัญๆทุกที ป�ญหานี้จะหมดไป เมื่อเพ�่อนๆ มี Solar Pad Pro ติดตัว
เอาไว�ในทุกๆทิปของการเดินทาง



1,000 ร�ว�ว
การันตีจากผู�ใช�จร�ง

มากกว�า

ลูกค�า ที่ไว�วางใจเรา

กลุ�มโรงงานญี่ปุ�น
ซูมิโตโม

บร�ษัทขนาดใหญ�
 สยามอ�ตสาหกรรม

กลุ�มโรงงานญี่ปุ�น
ยามาฮัทสึ

บร�ษัทขนาดใหญ�
โตชิบา

บร�ษัทขนาดใหญ�
ช.การช�าง จํากัด (มหาชน)

หน�วยงานราชการ
กรมอ��ทหารเร�อ

กลุ�มโรงงานญี่ปุ�น
สยาม ซันโป

บร�ษัทขนาดใหญ�
สิงห� คอร�เปอเรชั่น จำกัด

กลุ�มโรงงานญี่ปุ�น
มูราตะ

กลุ�มโรงงานญี่ปุ�น
โคโย

กลุ�มโรงงานญี่ปุ�น
มิตซุย

กลุ�มโรงงานญี่ปุ�น
ยูไนเต็ดคอยล� เซ็นเตอร�

กลุ�มธนาคาร
ธ.เพ�่อการเกษตรและสหกรณ�

บร�ษัทขนาดใหญ�
โรงงานน้ำตาล ทิพย�

บร�ษัทขนาดใหญ�
พลังงานบร�สุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

บร�ษัทขนาดใหญ�
โรงงานน้ำตาล ไทยรุ�งเร�อง

และอีกกว�า 
500 Project

+500
PROJECT

กลุ�มโรงงานญี่ปุ�น
ไดน�า เมททอล

กลุ�มโรงงานญี่ปุ�น
 สุรพลนิชิเรฟ��ดส

บร�ษัทขนาดใหญ�
ไออาร�พ�ซี จำกัด (มหาชน)

ในป�จจ�บัน SOLAR CELL แบรนด� AEC BRAND ของเรา ได�รับการยอมรับอย�างกว�างขวาง  
จากลูกค�ากลุ�มโรงงานอ�ตสาหกรรมขนาดใหญ� และเกษตรกรไทย จากทั่วประเทศ



ศูนย�สอน D.I.Y. โซล�าเซลล� @AECbrand

คลิกสั่งซื้อ

Tel : o84-444-1494
Fax : o2-197-8684
LINE ไอดี คลิก : @AECbrand
E-mail : admin@aecexport.com

สั่งซื้อ คลิกที่นี่
บจก. AEC EXPORT เลขที่ 37/298 
แขวงอนุสาวร�ย� เขตบางเขน กรุงเทพ


