ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เปิดตัว AvatarOn และ Wiser
AvatarOn โฮมออโตเมชัน
ิ ยุคใหม่ที่ไร้
่ เพื่อชีวต
กรอบ

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค (Schneider Electric )ผู้นำด้านดิจท
ิ ัลทรานส์ฟอร์เมชัน
่
ด้านการจัดการพลังงานและระบบออโตเมชัน
ุ โมเดิรน
์
่ เปิดตัว AvatarOn สวิตช์สด
แบบไร้ขอบ เจ้าของคอนเซ็ปต์ ‘Limitless Possibilities’ ที่คว้ารางวัลระดับโลก

iF Design Award พร้อมชูความไฮเทคยุคดิจิทัลด้วย Wiser AvatarOn โฮมออโต

เมชัน
ั อาศัยยุคใหม่ ที่มุง
่ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุค 4.0 ด้วย
่ สำหรับโครงการที่พก
เทคโนโลยีเหนือระดับ ที่เล็งเจาะกลุ่มนักออกแบบโครงการที่พก
ั อาศัย
คอนโดมิเนียมหรู โรงแรม รีสอร์ท ที่ต้องการฉีกกฎเกณฑ์แนวคิดเดิมๆ และสร้าง
มูลค่าเพิม
่ ให้กับโครงการต่างๆ

นายกุศล กุศลส่ง รองประธานกลุ่มธุรกิจ Home& Distributions ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ประเทศไทย เผยว่า “ในสังคมยุคใหม่ไลฟ์สไตล์การใช้ชวี ต
ิ เปลี่ยนไป คอนเซ็ปต์ด้านการ
ออกแบบที่พก
ั อาศัยของแต่ละโครงการได้ถก
ู นำมาเป็นจุดเด่นในการแข่งขันในตลาด

อสังหาริมทรัพย์ นอกเหนือจากเรื่องของราคาและทำเล เพื่อเจาะลึกถึงความต้องการของ
ผู้บริโภคอย่างแท้จริง ผลิตภัณฑ์ของชไนเดอร์ อิเล็คทริค ได้ถก
ู ออกแบบมาเพื่อทำลาย
ขีดจำกัดของความคิดสร้างสรรค์ ช่วยให้ผู้พฒ
ั นาโครงการ สถาปนิก มัณฑนากร ให้
สามารถสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ได้อย่างไร้กฎเกณฑ์ รวมถึงการผนวกเทคโนโลยีในการ
ควบคุมบ้านอัจฉริยะ เพื่อต่อยอดแนวคิด หรือคอนเซ็ปต์ใหม่ ๆ ในการออกแบบที่พก
ั
อาศัย โครงการหมูบ
่ า้ น คอนโดมิเนียม โรงแรม รีสอร์ท ให้ตอบโจทย์รสนิยมและความพึง
พอใจของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด”

AvatarOn ถูกออกแบบมาเพื่อโครงการที่พก
ั อาศัยแบบไร้กรอบ การันตีความ
โดดเด่นด้วยรางวัลระดับโลก iF Design Award 2017 ซึ่งเป็นรางวัลในการแข่งขันการ
ออกแบบในระดับนานาชาติทไี่ ด้รบ
ั การยอมรับมากที่สด
ุ ในโลก มีกรรมการตัดสินกว่า 60
ประเทศทัว่ โลก AvatarOn ช่วยเติมเต็มความต้องการในการใช้ชวี ต
ิ ยุคใหม่ ทุกการ
ออกแบบมีความใส่ใจในลายละเอียดปลีกย่อย ฉีกกฎเกณฑ์สวิตช์ไฟแบบเดิมๆ ที่เคยรูจ้ ก
ั
ในทุกการสัมผัส ภายใต้รูปทรงเพรียวบาง ทันสมัย เรียบแต่หรู ตัวสวิตช์ให้แสงไฟอ่อนๆ
ยามดับไฟ ง่ายในการทำความสะอาดด้วยวัสดุตัวผลิตภัณฑ์มน
ั วาวฝุ่นไม่จบ
ั มีสม
ี าตรฐาน
ให้เลือก 4 สี ได้แก่ ไวท์ (White) ไวน์โกลด์ (Wine Gold) เมทัลโกลด์ (Metal Gold)
และดาร์ควู ด (Dark Wood) นอกจากนี้คือผู้ออกแบบสามารถสรรสร้างลายพิเศษในคอน
เซ็ปต์ที่ไม่เหมือนใคร ผ่านทางชไนเดอร์ อิเล็คทริค เพื่อความสอดคล้องและเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันในภาพรวม เช่น ลายเดียวกับวอลเปเปอร์ที่ออกแบบ ลายเส้นสาย ลายหิน
อ่อน ลายภาพวาดศิลปะ หรือในแบบที่ทะลุขอบจินตนาการ นอกจากนี้ในการดีไซน์ของ
AvatarOn ไม่ได้มแ
ี ค่สวิตช์ไฟ ยังมีอุปกรณ์อ่ ืนๆ อีก เช่น เต้ารับยูเอสบีชาร์จเจอร์ที่มก
ี าร
ซ่อนที่วางมือถือแบบพับได้ในตัวเอง หรือสวิตช์ไฟแบบซ่อนที่แขวนพวกกุญแจ(สำหรับ
โครงการที่ต้องการพื้นที่ใช้สอยแบบมีประสิทธิภาพ) เต้ารับบางรุน
่ มีปุ่มเปิด/ปิดกระแสไฟ
หากไม่ได้ใช้บอ
่ ย เพื่อความปลอดภัยของผู้พก
ั อาศัยฯลฯ
พร้อมกันนี้ AvatarOn ยังถูกรวมเป็นหนึ่งในดีไซน์แห่งเทคโนโลยี โฮมออโตเมชัน
่
Wiser AvatarOn ของชไนเดอร์ อิเล็คทริค โดยแต่ละอุ ปกรณ์ในโซลูชัน
่ ยังคง DNA

แห่งอัตลักษณ์ของ AvatarOn เพิม
่ ความสามารถด้านเทคโนโลยี พลิกโฉมบ้านธรรมดา
ให้เป็นบ้านอัจฉริยะ ในการสัง
ั ่ ผ่านสมาร์ทโฟน พร้อม
่ เปิด/ปิด ไฟ ระบบม่าน แอร์คอนดิชน
ระบบรักษาความปลอดภัย และเซ็นเซอร์น้ำรัว่ เซ็นเซอร์ตรวจจับการเปิดปิด ประตูหน้าต่าง เป็นต้น
AvatarOn จากชไนเดอร์ อิเล็คทริค พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในไอเดียให้กับนัก
ออกแบบโครงการที่ต้องการสร้างคอนเซ็ปต์ที่พก
ั อาศัยแนวใหม่แล้ววันนี้ ค้นหาไอเดีย
เพิม
่ เติมคลิ๊ก
https://www.se.com/th/en/work/products/product-launch/avataron/
#SchneiderElectricThailand #AvatarOn

เกี่ยวกับชไนเดอร์ อิเล็คทริค
ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ผู้นำด้านดิจท
ิ ัลทรานส์ฟอร์เมชัน
่ ในการจัดการพลังงาน และระบบออ
โตเมชัน
่ ตัง
้ แต่ บ้าน อาคาร ดาต้าเซ็นเตอร์ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และอุ ตสาหกรรม
ต่างๆ ด้วยการยืนหยัดอยูใ่ นเวทีระดับโลกในกว่า 100 ประเทศ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เป็น
ผู้นำที่โดดเด่นในด้านการจัดการพลังงาน ทัง
้ แรงดันไฟฟ้าขนาดกลาง-ต่ำ และระบบ
สำรองไฟฟ้า รวมถึงระบบออโตเมชัน
ั ่ แบบบูรณาการที่มี
่ ต่างๆ เรานำเสนอโซลูชน
ประสิทธิภาพ ด้วยการผสานการทำงานร่วมกันทัง
้ ในส่วนของพลังงาน ระบบออโตเมชัน
่
และซอฟต์แวร์ เรามีระบบนิเวศทัว่ โลก ซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือกับคู่ค้ารายใหญ่
ที่สด
ุ รวมถึงชุมชนนักพัฒนาและผู้วางระบบบนแพลตฟอร์มเปิด เพื่อมอบประสิทธิภาพ
ด้านการดำเนินงาน และการควบคุมในแบบเรียลไทม์ เราเชื่อว่าด้วยผู้คนที่ยอดเยีย
่ มเหล่า
นี้ และพันธมิตรของเรา จะช่วยให้ชไนเดอร์ อิเล็คทริคเป็นบริษัทที่เยีย
่ มยอด พร้อมกับ
คำมัน
่ มัน
่ สัญญาของเราที่มุง
่ ในเรื่องการสร้างนวัตกรรม ความหลากหลาย และความ
ยัง
ุ คนมัน
่ ยืนช่วยให้ทก
่ ใจได้วา่ “Life is On” ในทุกที่สำหรับทุกคน และทุกช่วงเวลา
www.se.com/th
สอบถามข้อมูลเพิม
่ เติม
บริษัท เอพีพีอาร์ มีเดีย จํากัด 02-655-6633
ทนุ รักษาผล /086 398 1290 / thanu@apprmedia.com

นวรัตน์ ฉัตรดรงค์ /090 093 6555 /nawarat@apprmedia.com

