
SOLAR BOX 60X
“เคร�่องป��นไฟ โซล�าเซลล� แบบพกพา”

Brand : AEC brand
ฟ�เจอร�เด็ด! : ใช�เป�ดพัดลม ป��มน้ำ และเคร�่องใช�ไฟฟ�า 12V ได�
SOLAR BOX :  ระบบ Day Power 60W ( ใช�ไฟในตอนกลางวัน )
พาวเวอร� : 60W
แผงโซล�าเซลล� : Poly 60W / 18V
พอร�ต : MC4, ช�องเสียบรถยนต� 12V, USB 5V
ประโยชน�ใช�สอย : ใช�เป�ดพัดลม ป��มน้ำ และเคร�่องใช�ไฟฟ�า 12V ได�
ประโยชน�ใช�สอย : ใช�ชาร�จมือถือ & พาวเวอร�แบงค�ได�
ว�ธีใช�งาน : ใช�งานง�ายมาก แค�เสียบปลั๊กปุ�บ ก็ทำงานเองอัตโนมัติป��บ
อ�ปกรณ�ที่ได�รับ : SOLAR BOX, แผงโซล�าเซลล�, พัดลม
การรับประกัน : 6 เดือน ( D.I.Y. ในประเทศไทย       ) 
แถมฟร�! : พัดลม DC 12V 1 ตัว

สั่งซื้อแอด LINE
@AECbrand

ว�ถีแห�ง คนรักโซล�าเซลล�

ราคา 7,500 บ.

เคร�่องป��นไฟ

โซล�าเซลล�
แบบพกพา



 แถมฟร�!
พัดลม DC 12V 1 ตัว



SOLAR BOX

ลองจ�นตนาการภาพดูว�า เวลาที่คุณออกไปเที่ยว หร�อออกไปทำงานในไร� แล�วมี SOLAR BOX พกพา
ติดตัวไปด�วย มันจะเหมือนกับว�าคุณมีปลั๊กไฟเคลื่อนที่ติดตัวไปด�วยเลยทีเดียว ที่นี้ เวลาที่เพ�่อนๆของคุณ 
แบตมือถือหมด! คุณก็แค�บอกให�เพ�่อนเสียบสายชาร�จเข�ากับ SOLAR BOX ของคุณ หร�อคุณจะ ใช�เป�ด
พัดลม ชงกาแฟ และนั่งฟ�งเพลงชิวๆ กับเพ�่อนๆ ก็ได�อีกด�วย สะดวกมากจร�งๆ และนี่แหละ คือว�ถีแห�งการ
ใช�ชีว�ตในรูปแบบใหม�อย�างที่พวกเราเร�ยกกันว�า #ว�ถีแห�งคนรักโซล�าเซลล�

3 พกพาสะดวก เหมือนกับเรามี ปลั๊กไฟเคลื่อนที่

4 เหตุผล ที่จะทำให�คุณ
หลงรัก SOLAR BOX

4 ใช�ไฟฟร�! ค�าไฟ 0 บาท
SOLAR BOX 60X คือ เคร�่องผลิตไฟจากโซล�าเซลล� แบบ
พกพาที่ใช�พลังงานจากแสงอาทิตย� ทำให�ประหยัดไฟ และ
ไม�ต�องจ�ายค�าไฟเลยซักบาท อีกทั้งยังเป�น พลังงานสะอาด 
ที่ช�วยทำให�โลกของเรา น�าอยู�ข�้นอีกด�วย

จะดีกว�าไหม? ถ�าวันน้ีคุณสามารถผลิตไฟฟ�า จากพลังงานแสงอาทิตย�
เอาไว�ใช�เองได�  SOLAR BOX คือ เคร�่องผลิตไฟฟ�า ขนาดพกพา 
สำหรับคนรุ�นใหม� ที่มีว�ธีการใช�งานที่ง�ายสุดๆ เพ�ยงแค�เสียบปลั๊กปุ�บ 
ก็ทำงานเองอัตโนมัติป��บ

1 เคร�่องป��นไฟ โซล�าเซลล�   ใช�งานง�ายมาก

2 ใช�เป�ดพัดลม มือถือ และเคร�อ่งใช�ไฟฟ�าได�

SOLAR BOX จะทำหน�าท่ี เปล่ียนพลังงานแสงอาทิตย� ไปเป�นพลังงานไฟฟ�า
โดยที่ตัว SOLAR BOX เอง จะมีพอร�ตสำหรับ ใช�เสียบกับเคร�่องใช�ไฟฟ�า 
DC ได� ท้ังแบบระบบ 12V และ 5V โดยสามารถใช�งานกับเคร�อ่งใช�ไฟฟ�า DC 
ได�ทุกชนิด เช�น พัดลม, หลอดไฟ, ป��มน้ำ, เคร�่องชงกาแฟ, หร�อสามารถ
ใช�ชาร�จมือถือได�  ฯลฯ

พกพาง�าย 
เหมือนมีปลั๊กไฟเคลื่อนที่

“

”



ทำไมรุ�นนี้ ขายดี?
เร��มต�นจากป�ญหาที่พบ คือ เวลาที่เรา ออกไปเที่ยว หร�อออกไปสัมผัสบรรยากาศดีๆ กับเพ�่อนๆ 
เรามักอยากจะเก็บภาพบรรยากาศดีๆ เอาไว�ในทุกๆโมเมนต� แต�เจ�ามือถือของเรา ก็มักจะแบตหมด 
เอาในช�วงนาทีสำคัญๆทุกที ป�ญหานี้จะหมดไป เมื่อเพ�่อนๆ มี SOLAR BOX ติดตัวเอาไว�ในทุกๆทร�ป
ของการเดินทาง



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


