ว�ถีแหง คนรักโซลาเซลล

ราคา 299 บ.

50X
ECO
“สวางมาก ราคาประหยัด”

สวางมาก
ราคาประหยัด

ราคา 5,899 บ.
Brand : AEC brand
ฟ�เจอรเด็ด! : สวางมาก ราคาประหยัด
LED Chip : SEOUL สวางมาก ชิป LED แบรนดเนมระดับโลก
Power : 50W ( +/- 15% ) เทียบเทากับ สปอรตไลท 150W-250W
Lumen : 3,000 - 4,000 ลูเมน ( +/- 15% ) โหมดประหยัดพลังงาน
Color : แสงสีขาว Daylight
Battery : ลิเธียม EV 11.1V / 13 Ah / 144.3 WH
แผง Solar Cell : Mono 30W / 18V
ระยะเวลาสองสวาง : 12 ชม./วัน ข�น้ ไป ( กรณีท่ไี ดรบั แสงแดดเต็มวัน )
วัสดุ : อลูมิเนี่ยม เกรดอ�ตสาหกรรม / IP 65 กันน้ำ กันฝน กันแดด
การรับประกัน : 1 ป ( Made In Thailand )

สั่งซื้อแอด LINE
@AECbrand

4 เหตุผล ที่จะทำใหคุณ
หลงรัก 50X ECO
ร�ว�วแสงจร�ง

1 สวางมาก ราคาประหยัด
ถาหากคุณกำลังมองหา สปอรตไลท โซลาเซลล รุนมืออาชีพ ที่ให
แสงสวางสูง และมีราคาที่ไมแพง แลวละกอ สปอรตไลท โซลาเซลล
50X ECO รุนนี้เลยคือคำตอบ โดยโคมไฟรุนนี้ มีประสิทธิภาพ
ในการใหแสงสวางที่สูงมาก จากเทคโนโลยีชิป LED ของ SEOUL
ซึ่งเปนชิป LED แบรนดเนมระดับโลก
1.ใชในลานจอดรถ : สปอรตไลท โซลาเซลล รุน 50X ECO มีคุณสมบัติ
ในการใหแสงสวางสูง และกวางมาก จ�งเหมาะสำหรับนำไปใช เปนโคมไฟ
สองลานจอดรถ หร�อใชทดแทนไฟถนน ในหมูบานจัดสรร
2.ใชสองปายโฆษณา : ดวยคุณสมบัติการใหแสงสวางที่กวาง และ
ครอบคลุม ทำใหโคมไฟสปอรตไลท โซลาเซลล รุน 50X ECO ไดรับ
ความนิยมอยางกวางขวาง ในการนำไปใชเปนโคมไฟสองปายโฆษณา
3.ใชสำหรับทำการเกษตร : เนือ่ งจาก 50X ECO เปนโคมไฟสปอรตไลท
โซลาเซลล ที่มีราคาไมแพง จ�งไดรับความนิยมอยางสูงจากเกษตร
ในการนำไปใชในฟารม และในพ�้นที่ทำการเกษตร

2 ใชชิปแบรนดเนม ระดับโลก
ที่ AEC Brand เราเปนผูพัฒนา LED & SOLAR CELL ใหกับ
ลูกคาทีเ่ ปนกลุม โรงงานอ�ตสาหกรรม มาอยางยาวนาน เราจ�งเลือกใช
ชิป LED ที่มีคุณภาพสูง ระดับแบรนดเนมของโลก โดยชิป LED
ที่เรานำมาใช ในโคมไฟโซลาเซลล เปนชิป LED เทคโนโลยีใหมลาสุด
ซึ่งมีประสิทธิภาพการใหแสงสวางที่สูงมาก!

ร�ว�วแสงจร�ง

3 ไมตองเดินสายไฟ จ�งเหมาะกับการใชงานในไซตงานกอสราง
ปญหาหลักๆ ในไซตงานกอสราง ทุกๆไซตงาน ก็คือ ในตอนกลางคืน มักจะไมมีแหลงจายไฟ สำหรับ
ใหแสงสวาง ทำใหคนงาน ทำงานยากมาก จ�งเปนสาเหตุหนึ่งของการ สงมอบงานลาชา ไมทันกำหนดการ
โดยปญหานี้จะหมดไปทันที เมื่อนำ โคมไฟสปอรตไลท โซลาเซลล รุน 50E ECO ไปใช เพราะไมตอง
เดินสายไฟ และไมใช ไฟเลย 100% จ�งเหมาะกับการนำไปใชใหแสงสวางในไซตงานกอสราง

4 ใช ไฟฟร�! คาไฟ 0 บาท
50X ECO คือ โคมไฟสปอรตไลท โซลาเซลล ที่ใชพลังงาน
จากแสงอาทิตย ทำใหประหยัดไฟ และไมตองจายคาไฟเลย
ซักบาท อีกทั้งยังเปน พลังงานสะอาด ที่ชวยทำใหโลก
ของเรานาอยูข�้นอีกดวย

จ�ดที่แตกตาง จากทองตลาด
สปอรตไลท โซลาเซลล

สปอรตไลท โซลาเซลล

50W รุนทั่วไป

จ�ดแตกตางที่สำคัญ!

50X ECO

แผงเล็ก แบตเล็ก สเปคไมถงึ ทำให
ตองใชรโ� มทหร�่แสง ไฟจ�งดูไมสวาง

WIN

แผงใหญ แบตใหญ สเปคถึง ไฟจ�งสวางมาก
และสวางตอเนื่องทั้งคืน จนถึงเชา

ไมมี

WIN

มี - โดยระบบ Good Morning จะชวยจาย
ไฟใหสมั พันธกบั แสงแดด ทำใหสวางถึงเชา

แบตเตอร�่

ขนาดเล็ก
เก็บไฟไดนอย ทำให ไฟดับเร็ว

WIN

Lithium ขนาดใหญ 11.1V / 13 Ah เก็บไฟได
มากกวา ทำใหสวางยาวนานถึงเชา

แผงโซลาเซลล

ขนาดเล็ก
ผลิตไฟไดนอย ทำให ไฟดับเร็ว

WIN

แผงขนาดใหญ 30W / 18V ผลิตไฟได
มากกวา ทำใหสวางยาวนานถึงเชา

Mode Good Morning
(ใหแสงสวางถึงเชา)

(แบตใหญเก็บไฟไดมากกวา)

(แผงใหญผลิตไฟไดมากกวา)

ทำไมรุนนี้ ขายดี?
เร��มตนจากปญหาที่พบ คือ โคมไฟรุนที่
วางขายอยูในทองตลาด สวนใหญ ไฟจะ
ไมสวาง และรุน ทีส่ วาง ก็มกั มีราคาทีส่ งู มาก!
โดยมีราคาหลักหมืน่ ข�น้ ไป! ทาง AEC brand
จ�งได พัฒนาออกแบบ โคมไฟโซลาเซลล รุน
50X ECO ข�้นมา เพ�่อใหมีแสงสวางมาก
และมีราคาที่ไมแพง

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

มูลคา

5,000
ดูซ้ำกี่รอบก็ ได
ตลอดชีพ

บ.

เออี ซ ี โซล า เซลล

ฟร�! คลาสเร�ยนออนไลน
D.I.Y. SOLAR CELL 101 เฉพาะลูกคา AEC

คลาสนี้ พ�่หมีโซลาเซลล จะสอนพ�้นฐาน
การนำ เอาเทคโนโลยี SOLAR CELL
ไปประยุกตใช ในการออกแบบ นวัตกรรม
ประหยัดพลังงาน

ตัวอยางหลักสูตร
สอนใช ปมน้ำ SOLAR CELL
สอนใช พัดลม SOLAR CELL
สอนใช ที่ชารจมือถือ SOLAR CELL
อัพเดต เทคโนโลยี SOLAR CELL

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

