ว�ถีแหง คนรักโซลาเซลล

SOLAR
PUMP
(260X)
“ปมน้ำ โซลาเซลล ใชหุงขาวได”

แถมฟร�!

หมอหุงขาว 24V

ราคา 19,500 บ.
Brand : AEC brand
ฟ�เจอรเด็ด! : ใชปมน้ำตอนกลางวันได / และใชหุงขาวได
ปมน้ำ DC 24V 260W : สูบน้ำลึก 6-8 ม. / สงสูง 20-30 ม. / สงแนวราบ 200 ม. / 2,000 ลิตร ตอ ชม.
SOLAR BOX : ระบบ Day Power 300-330W ( ใชไฟในตอนกลางวัน )
แผง Solar Cell : Poly 300-330W / 24V
พอรต : MC4, ปลั๊ก 3 ตา DC ( สำหรับหมอหุงขาว )
ประโยชน ใชสอย : ใชเปดปมน้ำ DC 24V ได
ประโยชน ใชสอย : ใชหุงขาว ดวยหมอหุงขาว DC24V ได
ว�ธีใชงาน : ใชงานงายมาก แคเสียบปลั๊กปุบ ก็ทำงานเองอัตโนมัติปบ
อ�ปกรณที่ ไดรับ : ปมน้ำ, SOLAR BOX, แผงโซลาเซลล และหมอหุงขาว
การรับประกัน : 6 เดือน ( D.I.Y. ในประเทศไทย )
สั่งซื้อแอด LINE
ของแถมฟร�! : หมอหุงขาว DC 24V จำนวน 1 ตัว
@AECbrand

แถมฟร�
!
หมอหุงขาว 24V 1 ชุด

4 เหตุผล ที่จะทำใหคุณ
หลงรัก SOLAR PUMP 260X
1 ระบบสำเร็จรูป ใชงานงายมาก
ถาหากคุณกำลังมองหา ปมน้ำ โซลาเซลล ที่เปนระบบสำเร็จรูป ที่คุณ
สามารถติดตัง้ งายๆไดดว ยตัวเอง โดยไมตอ งจางชาง หร�อพ�ง่ พาคนอืน่
มาติดตั้งใหแลวละกอ SOLAR PUMP 260X รุนนี้ คือคำตอบ โดยมี
ว�ธีการใชงานที่งายสุดๆ เพ�ยงแคเสียบปลั๊กปุบ ก็ทำงานเองอัตโนมัติปบ

2 ใชหุงขาว & ตมน้ำรอนชงกาแฟได
ปมน้ำ โซลาเซลล AEC brand มีฟ�เจอรเด็ด! ที่เปนไดมากกวา ปมน้ำ
ธรรมดาๆทั่วไป เพราะนอกจากจะใชปมน้ำไดแลว ยังสามารถนำมา
ใชหุงขาว หร�อจะตมน้ำรอนชงกาแฟกิน ก็ ไดอีก ทำใหปมน้ำ โซลาเซลล
รุนนี้ คุมคามาก เขากับ“ว�ถีแหงคนรักโซลาเซลล” ไดจร�งๆ

“
ปมน้ำ โซลาเซลล

ใชหุงขาว และชงกาแฟได

”

3 ประสิทธิภาพของ ปมน้ำ โซลาเซลล
ปมน้ำ โซลาเซลล หอยโขง DC 24V ขนาด 260W สูบน้ำลึก 6-8 เมตร สงน้ำเก็บแทงค ไดสูง 20-30 ม.
สงแนวราบไกลประมาณ 200 ม. ปร�มาณน้ำที่สูบได 2,000 ลิตร/ชม. เหมาะสำหรับใชงานใน นาขาว
ฟารมปศุสัตว สวนทุเร�ยน สวนผลไม หร�อใชทำระบบน้ำหยด ปลูกพ�ชสวนในไร

4 ใช ไฟฟร�! คาไฟ 0 บาท
SOLAR PUMP 260X คือ ปมน้ำ โซลาเซลล ที่ใชพลังงาน
จากแสงอาทิตย ทำใหประหยัดไฟ และไมตองจายคาไฟ
เลยซักบาท อีกทั้งยังเปน พลังงานสะอาด ที่ชวยทำใหโลก
ของเรา นาอยูข�้นอีกดวย

ทำไมรุนนี้ ขายดี ?

เร��มตนจากปญหาที่พบ คือ ปมน้ำโซลาเซลล รุนที่วางขายอยูในทองตลาด สวนใหญจะใชงาน
ปมน้ำไดเพ�ยงอยางเดียว ทำให ไมคุมคา กับเง�นลงทุนที่ซื้อแผงโซลาเซลลมา ทาง AEC brand
จ�งไดเพ��มฟ�เจอรใหมใหกับปมน้ำโซลาเซลล ทำใหมีประโยชนมากข�้น สามารถใชหุงขาว และ
ใชชงกาแฟได

การใชงาน 1

ใชปมน้ำได

การใชงาน 2

ใชหุงขาวได

การใชงาน 3

ใชชงกาแฟได

ลูกคา ที่ ไววางใจเรา
ในปจจ�บัน SOLAR CELL แบรนด AEC BRAND ของเรา ไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง
จากลูกคากลุมโรงงานอ�ตสาหกรรมขนาดใหญ และเกษตรกรไทย จากทั่วประเทศ

บร�ษัทขนาดใหญ

ไออารพ�ซี จำกัด (มหาชน)

บร�ษัทขนาดใหญ

บร�ษัทขนาดใหญ

สิงห คอรเปอเรชั่น จำกัด

กลุมธนาคาร

สยามอ�ตสาหกรรม

ธ.เพ�่อการเกษตรและสหกรณ

โตชิบา

ช.การชาง จํากัด (มหาชน)

พลังงานบร�สุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

บร�ษัทขนาดใหญ

บร�ษัทขนาดใหญ

กลุมโรงงานญี่ปุน

กลุมโรงงานญี่ปุน

กลุมโรงงานญี่ปุน

กลุมโรงงานญี่ปุน

ซูมิโตโม

บร�ษัทขนาดใหญ

บร�ษัทขนาดใหญ

มูราตะ

โคโย

โรงงานน้ำตาล ทิพย

สยาม ซันโป

หนวยงานราชการ
กรมอ�ทหารเร�อ

บร�ษัทขนาดใหญ

โรงงานน้ำตาล ไทยรุงเร�อง

กลุมโรงงานญี่ปุน

ยูไนเต็ดคอยล เซ็นเตอร

+500
PROJECT
กลุมโรงงานญี่ปุน
มิตซุย

กลุมโรงงานญี่ปุน
ยามาฮัทสึ

กลุมโรงงานญี่ปุน
ไดนา เมททอล

กลุมโรงงานญี่ปุน

มากกวา

สุรพลนิชิเรฟ�ดส

1,000 ร�ว�ว
การันตีจากผูใชจร�ง

และอีกกวา
500 Project

สั่งซื้อ คลิกที่นี่

ศูนยสอน D.I.Y. โซลาเซลล

@AECbrand

บจก. AEC EXPORT เลขที่ 37/298
แขวงอนุสาวร�ย เขตบางเขน กรุงเทพ
Tel : o84-444-1494
Fax : o2-197-8684
LINE ไอดี คลิก : @AECbrand
E-mail : admin@aecexport.com

คลิกสั่งซื้อ

