ว�ถีแหง คนรักโซลาเซลล

“
สวางถึงเชา

พรอมโหมดใชงานหนาฝน

”

ราคา 299 บ.

GOOD
MORNING
“สวางเชา พรอมโหมดใชงานหนาฝน”

สวางเชา
รุนคลาสสิค

ราคา 2,199 บ.
Brand : AEC brand
ฟ�เจอรเด็ด! : สวางยาวนานถึงเชา พรอมโหมดใชงานหนาฝน
LED Chip : SEOUL สวางมาก ชิป LED แบรนดเนมระดับโลก
Power : 15W ( +/- 15% ) สวางเทียบเทากับ นีออนหลอดสั้น
Lumen : 900-1,200 ลูเมน ( +/- 15% )
Color : แสงสีขาว Daylight
Battery : ลีเธียม 3.7V / 8 Ah / 29.6 WH
แผง Solar Cell : Poly 10W / 6V ( ใหญกวาเดิม 2 เทา )
ร�โมท : Mode 1 สวางเชา | Mode 2 ฤดูฝน | Mode 3 ตั้งเวลาปด
ระยะเวลาสองสวาง : 12 ชม./วัน ( สวางถึงเชา )
วัสดุ : อลูมิเนี่ยม เกรดอ�ตสาหกรรม / IP 65 กันน้ำ กันฝน กันแดด
การรับประกัน : 1 ป ( Made In Thailand )

สั่งซื้อแอด LINE
@AECbrand

4 เหตุผล ที่จะทำใหคุณ
หลงรัก GOOD MORNING 15X
ร�ว�วแสงจร�ง

1 โคมไฟโซลาเซลล ที่ใหแสงสวางถึงเชา
ถาหากคุณกำลังมองหา สปอรตไลท โซลาเซลล สักรุนหนึ่ง ที่สามารถ
ใหแสงสวางกับคุณไดอยางยาวนานถึงเชา หร�อตองการโคมไฟ โซลาเซลล
ที่สามารถใชงานไดดี แมในชวงที่เปนฤดูฝน หร�อชวงฤดูหนาว ที่มี
ฝนตกหนัก และหมอกลงจัด จนแทบจะไมมีแสงแดดสองลงมาเลย
15X Good Morning รุนนี้ คือคำตอบ สำหรับคุณ
1. โหมด Good Morning กดที่ปุม “Auto สวางเชา” โหมดนี้จะเปน
การสัง่ การให เซอรกติ อัจฉร�ยะ ทำหนาทีค่ วบคุมการทำงานของโคมไฟ
เพ�่อใหสามารถใหแสงสวางไดจนถึงเชา
2. โหมดใชงานฤดูฝน & ฤดูหนาว กดที่ปุม “ฤดูฝน” โดยโหมดนี้
จะมีปมุ ประหยัดพลังงาน ใหเราเลือกกดใช ตามสภาพภูมอิ ากาศ เชน
ฝนตกหนัก ฝนตกปานกลาง หร�อเปนชวงที่หมอกลงจัด
3. โหมดตั้งเวลาปดไฟเองอัตโนมัติ กดที่ปุม “ตั้งเวลา” โดยโหมดนี้
จะมีปุมตั้งเวลาปดไฟเองอัตโนมัติ โหเราเลือกกดเชน 3 ชม.ปด ,
5 ชม.ปด , 8 ชม.ปด

2 ติดตั้งงายมาก ดวยตัวเอง
มาเร�ม� ตน ว�ธตี ดิ ตัง้ สปอรตไลท โซลาเซลล แบบงายๆ ไปดวยกัน เมือ่ แกะ
กลอง 15X Good Morning ออกมา จะพบวา มีแผงโซลาเซลล และสายไฟ
ที่แถมมาใหยาวถึง 5 เมตร ใหเรานำปลั๊กของสายไฟบนแผงโซลาเซลล
ไปเสียบเขากับปลัก๊ ของโคมไฟสปอรตไลท เพ�ยงแคนร้ี ะบบก็จะทำงานเอง
อัตโนมัติ โดยรุนนี้ จะมีร�โมทแถมมาใหดวย เราสามารถกดเลือกโหมด
การใชงาน ไดตามความตองการของเราเองไดเลย สะดวกมาก

Good Morning

3 สามารถพกพาติดตัว ไปเที่ยวแบบแคมปป�งได
ในการเขาปา หร�อทองเที่ยวแบบแคมปป�ง ตองอยาลืมพก 15X Good Morning ติดตัวไปดวยทุกครั้ง
เพราะ สปอรตไลท โซลาเซลล สามารถใหแสงสวางในตอนกลางคืนได โดยที่ไมจำเปนตองใชถาน หร�อ
ชารจไฟเลย เพ�ยงแคโดนแสงแดดในระหวางวันเทานั้น โคมไฟ สปอรตไลท โซลาเซลล ก็จะกลับมามี
พลังงานเต็มเหมือนเดิมนั่นเอง มันเจงมาก

4 ใช ไฟฟร�! คาไฟ 0 บาท
15X Good Morning คือ โคมไฟสปอรตไลท โซลาเซลล ที่ใช
พลังงานจากแสงอาทิตย ทำใหประหยัดไฟ และไมตอ งจายคาไฟ
เลยซักบาท อีกทั้งยังเปน พลังงานสะอาด ที่ชวยทำใหโลก
ของเรานาอยูข�้นอีกดวย

“

อยู ไหนก็สั่งงานได
ควบคุมโคมไฟได ไกลถึง 6 เมตร

”

จ�ดที่แตกตาง จากทองตลาด
สปอรตไลท โซลาเซลล

สปอรตไลท โซลาเซลล

15W รุนทั่วไป

จ�ดแตกตางที่สำคัญ!

GOOD MORNING

แผงเล็ก แบตเล็ก ไมมีเซอรกิต
ประหยัดพลังงาน ไฟจะดับกอนเชา

WIN

แผงใหญ แบตใหญ มีระบบสมารทเซอรกิต
ประหยัดพลังงาน ทำใหสวางยาวนานถึงเชา

1. Mode Good Morning

ไมมี

WIN

มี - โดยระบบ Good Morning จะชวยจาย
ไฟใหสัมพันธกับแสงแดด ทำใหสวางถึงเชา

2. Mode ใชงานหนาฝน

ไมมี

WIN

มี - มาพรอมกับร�โมทอัจฉร�ยะ สามารถกดใช
โหมดประหยัดพลังงานได ในกรณีทฝ่ี นตกหนัก

3. Mode ตัง้ เวลาปด

ไมมี

WIN

มี - สะดวกมาก สามารถกดร�โมทเพ�อ่ ตัง้ เวลา
ปดไฟเองอัตโนมัตไิ ด เหมาะกับใชในเถียงนา

( ใหแสงสวางถึงเชา )

( กรณีมีแสงแดดนอย )

( กรณีใชในเถียงนา )

ทำไมรุนนี้ ขายดี ?

เร�ม� ตนจากปญหาทีพ
่ บ คือ โคมไฟรุน ทีว่ างขายอยูใ นทองตลาด สวนใหญ ไฟจะดับกอนเชา
ประมาณ ตี 2 ถึง ตี 3 และไฟจะยิ�งดับเร็วข�้นไปอีกในชวงฤดูฝน ทาง AEC brand จ�งได
ออกแบบโคมไฟ รุน Good Morning ข�้นมา เพ�่อใหมีแสงสวางยาวนานจนถึงเชา และมี
Mode การใชงานพ�เศษในชวง ฤดูฝนอีกดวย

OFF

Mode 1

Good Morning

Mode 2

ใชงานหนาฝน

Mode 3
ตั้งเวลาปด

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

