โคมไฟไร้สาย คอลเลคชั่ น 2022

NEOZ, เชื่ อมต่อสั มพั นธ์ภาพ –
อาหาร, ผู้คน, สถานที ่
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NEOZ โคมไฟที่สร้างสรรค์โดยนักออกแบบโคมไฟระดับรางวัลยอดเยี่ยม
้
โคมไฟตังโต๊
ะไร้สายที่สามารถชาร์จไฟได้ เคลื่อนย้ายได้และหรี่แสงได้ ที่
ได้รับการออกแบบเพื่ อตอบสนองตามความต้องการของโรงแรมและร้าน
อาหารโดยเฉพาะ

้
NEOZ โคมไฟตังโต๊
ะไร้สายทุกตัวได้รับการออกแบบด้วยประสบการณ์
กว่า 35 ปี ของเรา สิ่งที่สร้างความแตกต่างให้กับโคมไฟของเราคือ
่งสำ�คัญที่สุดคือ
งานฝี มือ อันปราณีตไร้ท่ติ
ี การใช้วัสดุท่เหมาะสมและสิ
ี
คุณภาพ ที่โดดเด่น ทำ�ให้มนใจได้
ั่
ว่าโทนสีผิว สีสันของอาหารและพื้ นผิว
ต่าง ๆ จะเห็นได้ชัดเจนถูกต้องในสภาพแสงที่ดีท่สุ
ี ด ซึ่งเป็ นสิ่งที่สำ�คัญ
มากในแวดวงอุตสาหกรรมบริการ
เพื่ อรับประกันประสิทธิภาพการใช้งานที่ทนทาน โคมไฟไร้สาย NEOZ จึง
ประกอบด้วยมือในซิดนีย์โดยใช้ช้น
ิ ส่วนที่คุณภาพที่ดีท่สุ
ี ดพร้อม
การรับประกันสูงสุดสามปี

Peter Ellis
Co-founder, Director & Chief Designer
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สร้างสรรค์โดยนักออกแบบ
โคมไฟ

การออกแบบที่ ยั่ งยืน

โคมไฟ NEOZ ทุกชิ้นงานได้รับการออกแบบ
อย่างประณีตโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบที่
เชี่ยวชาญด้านแสงสว่าง สิ่งนี้คือความแตกต่าง
่
ที่สำ�คัญ, เพราะนันหมายถึ
งโคมไฟของเราได้ถูก
สร้างขึ้นเพื่ อประโยชน์ใช้สอย, ความสวยงาม และ
อายุการใช้งานที่ยืนยาว, เพื่ อคุณภาพของแสง
สว่างและความสามารถในการใช้งาน

ส่วนประกอบทุกชิ้นได้รับการออกแบบให้สามารถ
ใช้งานและสามารถเปลี่ยนซ่อมแซมได้ เพราะเรารู้
ว่าอุบัติเหตุมักเกิดขึ้นได้เสมอ เรายังคงให้บริการ
เปลี่ยนซ่อมแซมโคมไฟที่ขายไปแล้วเกือบ 20 ที่

คุณภาพแสงที่ โดนเด่น

ไม่จำ�เป็ นต้องใช้แสงเพิ่ มเติม

้ แสงสว่าง
หลอด LED อาร์เรย์ ของ NEOZ นันให้
ที่ยาวนานขึ้น, โทนแสงสีขาวอบอุ่น พร้อมค่าดัชนี
การเรนเดอร์สี 95+ ที่สวยงาม เพื่ อให้มนใจว่
ั่
าโทน
้ ความถูกต้องชัดเจน
สีและสีสันที่เห็นนันมี

ให้ความสว่างมากกว่าแสงเทียนปกติถึง 20 เท่า,
้
ซึ่งไม่ได้เป็ นเพี ยงแค่เครื่องประดับบนโต๊ะเท่านัน
แต่โคมไฟนี้สามารถให้แสงสว่างที่มากพอที่จะอ่าน
เมนูอาหารได้ และสามารถเลือกปรับหรี่แสงได้ถึง
3 ระดับ เพื่ อบรรยากาศแสงที่สมบูรณ์ท่สุ
ี ด

ผ่านมา
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กำ�ลังไฟที่ ใช้ได้นาน

เลือกชาร์จไฟได้อย่างสะดวก

ใช้เซลล์แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนของพานาโซนิค
จากประเทศญี่ปุ่ นที่ให้แสงสว่างได้ยาวนานกว่า
่
้
300 ชัวโมงต่
อการชาร์จหนึ่งครังสามารถเลื
อก
กำ�ลังเอาพุ ทของแบตเตอรี่
ได้ระดับต่างๆเพื่ อให้เหมาะกับทุกการใช้งาน

้
สามารถเลือกวิธีการชาร์จที่หลากหลาย ตังแต่
แท่น
ชาร์จแบบดวงเดียวจนถึงแบบรถเข็นสำ�หรับโคม
48 ตัว เีพียงวางหลอดไฟบน จุดวางชาร์จคุณก็
จะเห็นสถานะการชาร์จทันที

5
รับประกัน
5 ปี

จัดส่ งและได้รับการยอมรับทั่ ว
โลก

่
หาืซ้อได้
ื
ด้วยความมันใจด้
วยทีมงานบริการหลัง
การขายที่พร้อมให้บริการแก่คุณ โคมไฟไร้สาย
NEOZ ทุกรุ่นจะได้รับการรับประกันด้วยมาตรฐาน
้ �นานถึง 5 ปี
อุตสาหกรรมชันนำ

่
ลูกค้าของเรามีอยู่ใน 100 กว่าประเทศทัวโลก
ทีม
งานที่เปี่ ยมด้วยประสบการณ์ของเราจึงสามารถ
่ ้อของคุณไดุ้ เกือบทัว่
จัดหา และส่งมอบคำ�สังซื
ทุกมุมโลก
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A’ DESIGN AWARD &
COMPETITION 2021

GOOD DESIGN AWARD
2017

DARC AWARDS
2017

A’ Design Award & Competition คือเวทีการแข่งขันงาน
ออกแบบที่ใหญ่ท่สุ
ี ดในโลก ซึ่งจะมอบรางวัลให้กับงานออกแบบ
คอนเซปต์ทางด้านการออกแบบ รวมถึงสินค้าและบริการที่ดีท่สุ
ี ด
The ‘Apex’ ได้รับรางวัล Golden A’ Design Award ในหมวด
ผลิตภัณฑ์แสงสว่างและการออกแบบโครงการแสงสว่างโดย
International Design Academy

้ ้นในปี 1950 โดยสถาปนิกชื่อดัง
โปรแกรม GOOD DESIGN ก่อตังขึ
Eero Saarinen, Charles และ Ray Eames และ Edgar Kaufmann
Jr, ปั จจุบันยังคงเป็ นโปรแกรมความเป็ นเลิศด้านการออกแบบที่เก่า
่
แก่ท่สุ
ี ด มีเกียรติท่สุ
ี ด และได้รับการยอมรับมากที่สุดทัวโลก

รางวัล/การตกแต่งของ Darc เป็ นรางวัลระดับนานาชาติแบบ
peer-to-peer เพี ยงรางวัลเดียวที่เฉลิมฉลองและมุ่งเน้นไปที่ไฟ
ตกแต่งภายในการออกแบบภายในและการออกแบบผลิตภัณฑ์ กว่า
200 รายการจาก 30 ประเทศถูกนับเพื่ อตัดสินผู้ชนะ
‘Tall Poppy’ ได้รับรางวัลที่สองในหมวดอุปกรณ์ตกแต่งโต๊ะยืน

INTERNATIONAL DESIGN AWARD
GOLD 2013

RED DOT DESIGN AWARD: PRODUCT
DESIGN 2008

GOOD DESIGN AUSTRALIA
1998/2001/2004/2006

้
เป็ นรางวัลการออกแบบระดับนานาชาติจากอเมริกาที่จัดตังในปี
2007 โดยนักออกแบบ นักคิด และผู้ประกอบการ เพื่ อให้เกิดการ
่ นของ
ยอมรับและเพื่ อมอบรางวัลการออกแบบที่ชาญฉลาดและยังยื
สาขาวิชาชีพต่างๆ

นำ�เสนอโดย Design Zentrum Nordrhein Westfalen ใน Essen
้
ประเทศเยอรมนี ตังแต่
ปี 1954 Red Dot เป็ นหนึ่งในเครื่องหมาย
คุณภาพในด้านการออกแบบ ยอดเยี่ยมในระดับสากลที่นักออกแบบ
ใฝ่ ฝั นมากที่สุด โดยแต่ละปี จะมีผลงานกว่า 15,000 ชิ้นจาก 70
ประเทศที่ส่งเข้าประกวด

้ ้นในปี 1958 ถือเป็ น
Good Design Awards เป็ นรางวัลที่ก่อตังขึ
รางวัลการออกแบบระดับชาติ เพี ยงหนึ่งเดียวในด้านการออกแบบ
อุตสาหกรรมของประเทศออสเตรเลีย รางวัลนี้ได้ทำ�การส่งเสริม
้
การออกแบบ นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ท่ดี
ี ีที่สุดทังระดั
บชา
ติเและระดับนานาชาติ

การกำ�เนิดของโคมไฟ
ไร้สาย
ย้อนกลับไปปี 1995 ขณะที่เรากำ�ลังทำ�การออกแบบระบบแสง ให้
กับร้านอาหารPenfold Wine’s Magill Estate ในแอดิเลดฮิลส์
ร่วมกับ Allen Jack+Cottier สถาปนิกจากซิดนีย์อยู่นน
ั้
เราได้พบอุปสรรคที่ท้าทายเนื่องจากทางร้านอาหารต้องการให้แสง
ไฟสามารถเคลื่อนย้ายไปรอบ ๆ โต๊ะได้โดยยังคงให้แสงสว่างอย่าง
เหมาะสม เราจึงได้รับมอบหมายให้ออกแบบโคมไฟที่ไร้สายเพื่ อแก้
ปั ญหาดังกล่าว
้ มีระบบแบตเตอรี่ที่สามารถนำ�มาใช้ได้เลย เราจึง
เนื่องจากขณะนันไม่
ต้องออกแบบเองเพื่ อให้ตรงกับความต้องการของเราได้อย่างลงตัว
้
ผลลัพธ์ท่ได้
ี คือโคมไฟตังโต๊
ะไร้สาย Magill

‘Magill’ - Rockpool Bar & Grill, เมลเบิร์น
ภาพถ่ายโดย Jackie Chan
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MAGILL

COLLINS / LITTLE COLLINS

้
เปิ ดตัวครังแรกในปี
1995
้ มที่ออกแบบมาสำ�หรับ
นี่คือโคมไฟไร้สาย NEOZ แบบดังเดิ
Penfolds Magill Estate Winery
ตัวโคมขัดเงาพร้อมด้วยส่วนที่หุ้มด้วยอะคริลิคให้แสงดาวน์ไลท์
ตรงและแสงรอบข้างที่นุ่มนวล

Little Collins มาพร้อมกับตัวกระจายแสงโอปอลโพลิเมอร์และ
ด้านบนเป็ นโลหะขัดเงา ส่วน Collins จะมีฐานสแตนเลสเพิ่ มเติม
เพื่ อเพิ่ มพื้ นที่การส่องสว่าง

95+ CRI
LED

สแตนเลส

APEX โฉมใหม่ –
นิยามใหม่ของความ
คลาสสิก
้
แนวคิดของโคมไฟไร้สาย APEX คือการสร้างโคมไฟตังโต๊
ะไร้สาย
ขนาดกะทัดรัดที่ทนทานเป็ นพิ เศษ เพื่ อให้โคมไฟดาวน์ไลท์ท่ไร้
ี แสง
สะท้อนแยงตาที่เป็ นประโยชน์สำ�หรับตกแต่งโต๊ะอาหาร เราต้องการ
่ ่นในการผลิต, การประกอบและ
งานออกแบบที่รวมเอาความยังยื
การถอดชิ้นส่วน, และใช้งานด้วยการสัมผัส, และง่ายในการชาร์จ
้
หลอดไฟนันได้
รับการออกแบบมาเพื่ อมอบบรรยากาศแสงที่อบอุ่น
เป็ นมิตรสำ�หรับสภาพแวดล้อมภายในบ้าน ตัวโครงผลิตจากทอง
เหลือง หรือ อลูมิเนียมอัลลอยด์และเชื่อมต่อผ่านท่อกลึงอะคริลิก
ใสเข้ากับแบบฉีดขึ้นรูปภายใน โครงสร้างที่แข็งแรงจะช่วยให้
สามารถใช้งานได้ทุกวันยาวนานเป็ นเวลาหลายปี ซึ่งมีหลากหลาย
สีให้เลือกสรร, ด้วยเทคโนโลยีใหม่และการออกแบบที่หรูหราเป็ น
เอกลักษณ์, APEX จึงเปรียบเสมือนตัวแทนสืบทอดความสำ�เร็จที่
คู่ควรแก่ Magill, โคมไฟไร้สายต้นแบบของเรา

‘Apex’ - ทสีอโนไดซ์ มอคค่า้
ภาพถ่ายโดย Jackie Chan
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APEX
APEX คือตัวแทนสืบทอดศาสตร์และวิวัฒนาการของ “Magill”, ซึ่งเป็ นโคมไฟ
ไร้สายรุ่นแรกของเราที่เปิ ดตัวเมื่อ 25 ปี ที่แล้ว หลอดไฟที่ให้การส่องสว่างที่มี
ประสิทธิภาพ, ปราศจากแสงสะท้อนที่ให้แสงดาวน์ไลท์ 100+ ลูเมน, และแสงอ่อนที่
กรวยดิฟฟิ วเซอร์ด้านใน ที่ให้แสงขาวสว่างที่สวยงามอบอุ่น

สินค้าวางจำ�หน่าย ใช้วัสดุท่ทำ
ี �จากทอง
เหลือง หรือ อลูมิเนียมอโนไดซ์

สีทองเหลืองแท้

สีอโนไดซ์ ซิลเวอร์

สีอโนไดซ์ ไฟร์ เรด

สีอโนไดซ์ ชาร์โดว เกรย์

สีอโนไดซ์ แบร์ริเออร์รีฟ

สีอโนไดซ์ ฟอเรสต์ กรีน

สีอโนไดซ์ มอคค่า

A’DESIGN AWRD
GOLD 2021

ดาวน์ไลท์ไร้แสง
สะท้อน

โครงโลหะ

ได้รับความไว้วางใจ
จากเชฟและร้าน
อาหารชั้ นนำ�

่
่ องลงจากด้านบนไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ แสงส่
“เนืองจากแสงที
ส่
่ งเป็ นทางออกทีทำ
่ �ให้เราสามารถนำ�เอาแสงสว่างไปยัง
ว่างจากพลังงานแบตเตอรีจึ
่
โต๊ะอาหารได้ การทีผมเลื
อก Cooee 2c เพราะมันมีขนาดกะทัดรัดและเข้ากับการ
้
่ ะจึงไม่เกิดแสงจ้าใด ๆ”
ออกแบบ แต่ทสำ
ี ่ �คัญคือแสงสะท้อนทังหมดจะส่
องลงไปทีโต๊
Grant Cheyne - สถาปนิกของ Rockpool DIning Group

้
กว่า 20 ปี ที่โคมไฟตังโต๊
ะไร้สาย Neoz กลายเป็ นโคมไฟที่เชฟ และ
้ �เจาะจงเลือกใช้มากที่สุด
ร้านอาหารชันจำ
้ วิตกับความปรารถนา
สำ�หรับเรา NEOZ เราเข้าใจถึงงานที่ทำ�มาทังชี
ในการสร้างสรรค์อาหารรสชาติท่ดี
ี ีที่สุด การบริการที่น่าประทับใจ
ที่สุด และแรงขับเคลื่อนที่จะมอบ ประสบการณ์ท่ไม่
ี รู้ลืมแก่ลูกค้า
้ คอลเลกชันที่โดดเด่นของเราไม่เพี ยงแต่ออกแบบมาเพื่ อให้
ดังนัน
ใช้งานได้ดี มีความทนทานและนำ�ไปใช้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์อย่าง
ลงตัว และเพิ่ มคุณค่าให้กับสถานประกอบการที่ต้องการสร้างสรรค์
ประสบการณ์การบริการที่ดีท่สุ
ี ด โคมไฟ Neoz จึงสะท้อนให้เห็นถึง
คุณภาพที่เชื่อถือได้เช่นเดียวกับที่ลูกค้าของเราที่มอบไว้ในบริการของ
้
่
เรา ตังแต่
ด้านนอกของคาเฟ่ เก๋ ๆ ไปจนถึงร้านอาหารตามสังหรู
หรา
้
้
โคมไฟตังโต๊
ะของเราได้รับการไว้วางใจจากบุคคลที่มีช่อเสี
ื ยง ตังแต่
ใช้ในบ้านอย่างเ่ช่น Jason Atherton (Pollen Street Social /
My Kitchen Rules UK) และ Morimoto Masaharu (Iron chef)
ถึงเชฟในตำ�นานของวงการ เช่น Alain Ducasse และ Thomas
Keller ด้วยลักษณะที่ดูสบายตา เรียบง่ายแบบไร้สาย

‘Cooee 2c - Real Brass’ - The King’s Social House by Jason Atherton, เซนต์มอริตซ
ภาพถ่ายโดย Gian Giovanoli
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COOEE 1c

COOEE 2 / COOEE 2c

COOEE 3 / COOEE 3c

โคมไฟ Cooee 1C ตัวโคมไฟทำ�ด้วยโลหะบางทนทานและมีฝา
ครอบทรงกลม
ที่ให้แสงสว่างสูงสุดส่องตรงแบบดาวน์ไลท์ ไม่ทำ�ให้แสงกระจาย
เจิดจ้า
้
เหมาะสำ�หรับเป็ นโคมไฟตังโต๊
ะในห้องที่มีวิวหน้าต่าง โดยแทบจะ
ไม่มีแสงสะท้อน

โดดเด่นด้วยตัวกระจายแสงโอปอลทรงกระบอกและเพลทด้านบน
ที่ให้แสงด้านข้างและดาวน์ไลท์ท่นุ
ี ่มนวล
Cooee 2c มีตัวสะท้อนแสงแบบปิ ด ที่ให้แสงดาวน์ไลท์ตรงมาก
ที่สุดโดยไม่มีแสงจ้าสะท้อน

โดดเด่นด้วยตัวกระจายแสงทรงกรวยที่ติดในโครงภายในซึ่งให้
แสงด้านข้างโดยรอบที่นุ่มนวล Cooee 3c มีตัวสะท้อนแสงทรง
กรวยเพิ่ มอีกหนึ่งตัวที่ให้แสงดาวน์ไลท์ตรงมากที่สุดโดยไม่มี
แสงจ้าสะท้อน

โดยมีสีสัน/วัสดุให้เลือกดังนี้

ทองเหลืองแท้เคลือบแลคเกอร

อลูมิเนียมชุบ

ทองแดงแท้เคลือบแลคเกอร์

อโนไดซ์ สีดำ�

อาโนไดซ์ บรอนซ์

IDA GOLD
WINNER 2013

ฐานขนาดเล็ก

ดาวน์ไลท์ไร้แสง
สะท้อน

โครงโลหะ

สูงกว่า
สว่างกว่า
ทนทานกว่า
‘Tall Poppy’ โคมไฟระดับรางวัลยอดเยี่ยมที่ได้ด้รับการออกแบบ
เพื่ อให้ความสว่างเพิ่ มขึ้นเป็ นสองเท่า ให้แสงนวลสบายตาที่คลุม
พื้ นที่กว้างกว่า งดงามด้วยตัวโคมโลหะผสมขึ้นรูปชิ้นเดียว
‘Tall Poppy’ ใช้หลอด LED สีขาวนวล 2600k ที่ให้ความสว่าง
มากกว่า 100 ลูเมนส์ และใช้งานได้ต่อเนื่อง ยาวนานกว่า 10
่
้ เพี ยงพอที่จะ ให้แสงสว่างกับการรับ
ชัวโมงต่
อการชาร์จหนึ่งครัง
ประทานอาหารค่ำ�ได้ถึง 6 รอบ
การเลือกตัวโครงที่ทำ�จากโลหะขึ้นรูปเพื่ อให้ความทนทานที่ดีย่ง
ิ ขึ้น
้
โดยติดตังหลอดไฟด้
านบนอย่างสวยงามกับฐานด้านล่างที่วางบน
่
โต๊ะได้อย่างมันคง
้ ดท้ายมีความสวยงามยิ่งขึ้น โคมไฟแต่ละ
เพื่ อให้การตกแต่งขันสุ
ตัวจึงต้องนำ�มาขัดด้วยมือทีละตัวก่อนที่จะทำ�การชุปด้วยไฟฟ้ าหรือ
พ่ นสี

Tall Poppy ผ้าซาตินสีดำ�’ - Jung Sung Contemporary Korean, ซิดนีย์
ภาพถ่ายโดย Jackie Chan
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TALL POPPY
Tall Poppy มาในรูปทรงที่สูงเรียวและให้แสงดาวน์ไลท์ท่ส่
ี องตรงลงมา
แหล่งกำ�เนิดแสงแบบใหม่ในรูปแบบจาน LED ที่ให้แสงอย่างสม่ำ�เสมอ
กระจายได้กว้างและไม่มีแสงสะท้อน
่
โครงสร้างโลหะแข็งขึ้นรูปที่แข็งแกร่งให้ความมันใจถึ
งความทนทาน และมีสี
ต่าง ๆ ให้เลือกได้อย่างตามต้องการ

โดยมีสีสัน/วัสดุให้เลือกดังนี้

ผ้าซาตินสีเงิน

ผ้าซาตินสีบรอนซ์

ซาตินทองเหลือง

ผ้าซาตินสีดำ�

หินโสโครก

มูลนิธิ Great Barrier Reef ฉบับพิ เศษ จำ�กัด เพี ยง 250 ชิ้น

GOOD DESIGN
AWARD 2017

สว่างกว่า
2 เท่า

ดาวน์ไลท์ไร้แสง
สะท้อน

โลหะผสม
ขึ้นรูป

รางวัลชนะเลิศ
การออกแบบ
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่ เยียม
่
“ใส่ใจในทุกรายละเอียด คุณสมบัติใช้งานทีดี

ดำ�เนินการพั ฒนาอย่างสวยงาม
่
่ ด”
นีคือการออกแบบผลิตภัณฑ์ทสุ
ี ่ ดยอดทีสุ
ความเห็นของผู้ตัดสินให้รางวัล – Australian Design Award

ในฐานะผู้ผลิตที่มีฐานการออกแบบของเราเอง เราจึงมีความภาค
้
ภูมิใจที่เป็ นผู้บุกเบิกในวงการโคมไฟที่มีประวัติอันยาวนาน ตังแต่
ปี
1983 NEOZ ได้ทำ�การออกแบบแสงไฟพื้ น ผนัง โต๊ะ และสำ�หรับใช้
งานด้านต่างๆตามความต้องการของลูกค้า และในทศวรรษปี 1990
เราได้พลิกโฉมวงการด้วยระบบ Lightrail and Lightwire track
systems ที่ได้รับรางวัลของเรา
้
กลุ่มผลิตภัณฑ์โคมไฟไร้สาย NEOZ ได้รับการพั ฒนาครังแรกในปี
้
1995 และได้รับรางวัล Australian Design Award ครังแรก
ในปี
้
2001 และอีกครังในปี
2004 และหนึ่งในสามในปี 2006 ตามด้วย
รางวัล RED DOT DESIGN AWARD ที่มีช่อเสี
ื ยง ระดับนานาชาติ
้
สำ�หรับระบบโคมตังโต๊
ะไร้สาย V4
ในปี 2013 สายผลิตภัณฑ์ Cooee ได้รับรางวัลเหรียญทอง สำ�หรับ
International Design Award ในหมวด ‘Outdoor Lighting’ และ
เหรียญเงินสำ�หรับ ‘Urban Sustainable Design’
‘Tall Poppy’ ซี่งเป็ นโมเดลล่าสุดของเรา ก็ได้รับรางวัล
GOOD DESIGN Award 2017 และ IIDA / HD Product Design
Competition เมื่อเร็วๆนี้

‘Owl 1 Brass’ - The Oberoi มาราเกช
ภาพถายโดย Alan Keohane
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OWL 1

OWL 2

OWL 3

OWL 1 มีตัวสะท้อนแสงแบบที่ให้แสงดาวน์ไลท์ตรงมากที่สุด
โดยไม่มีแสงจ้าสะท้อน

Owl 2 โดดเด่นด้วยตัวกระจายแสงโอปอลทรงกระบอกและเพลท
ด้านบนที่ให้แสงด้านข้างและดาวน์ไลท์ท่นุ
ี ่มนวล

OWL 3 โดดเด่นด้วยตัวกระจายแสงทรงกรวยที่ติดในโครง
ภายใน ซึ่งให้แสงด้านข้างโดยรอบที่นุ่มนวล

โดยมีสีสัน/วัสดุให้เลือกดังนี้

โลหะปลอดสนิม
ทองเหลือง

ทองแดง

RED DOT DESIGN
AWARD 2008

ฐานขนาดเล็ก

ดาวน์ไลท์ไร้แสงจ้า
สะท้อน

โครงโลหะ

“PUTTIN ON
THE RITZ”
โคมไฟไร้สาย Ritz เดิมทีทำ�สำ�หรับโรงแรม Ritz ในลอนดอน รูป
แบบคลาสสิกของ ตัวโคมจึงทำ�ให้อบอวนด้วยบรรยากาศ และความ
สง่างามของยุคสมัย
Ritz และ Victoria กับ Albert หล่อขึ้นรูปร้อนๆจากทองเหลือง
ดิบก้อนเดียว ที่มีขนาดกะทัดรัดกว่าจะต้องผ่านการตกแต่ง และ
้ ฐานทองเหลืองจะผ่าน การทำ�
ขัดเงาด้วยเครื่อง CNC จากนัน
เฉดสีด้วยมือทำ�ให้แสงส่องลงโดยตรงและแสงด้านข้าง ที่กระจาย
อย่างนุ่มนวล

‘Victoria ทองเหลือง’ - 14 Hills, ลอนดอน
ภาพถ่ายเอื้อเฟื้ อโดย Gavrill Papadiotis
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RITZ

VICTORIA

ALBERT

้
โคมไฟตังโต๊
ะไร้สายแบบคลาสสิคนี้ให้แสงส่องตรงลงมาและแสง
้ แผ่นบังแสงทำ�ด้วยมือวางอยู่บน
ด้านข้างที่กระจายอย่างนุ่มนวลนัน
้
ฐานทำ�จากทองเหลืองบริสุทธิ์ขัดเงา Ritz มีหลอดให้เลือก ทังแบบ
1W LED หรือ 5W ฮาโลเจน
สามารถเลือกทีั่บังแสงตามแบบที่กำ�หนดในปริมาณที่มากพอ

โคมไฟตั้ งโต๊ะไร้สายที่ เพรียวบางนี้ ให้แสงส่ องตรงลงมาและแสง
ด้านข้างที่ กระจายอย่างนุ่มนวลนั้ น แผ่นบังแสงเป็ นคอตตอน
หรือผ้าไหมอัดจีบทำ�ด้วยมือวางอยู่บนฐานทำ�จากทองเหลือง
บริสุ ทธิ์ ขัดเงา
ั
่
่ �หนดในปริมาณที มากพอ
่
สามารถเลือกที บังแสงตามแบบที กำ

้
โคมไฟตังโต๊
ะไร้สายที่เพรียวบางนี้ให้แสงส่องตรงลงมาและแสงด้าน
้ แผ่นบังแสงเป็ นคอตตอนหรือผ้าไหม
ข้างที่กระจายอย่างนุ่มนวลนัน
อัดจีบทำ�ด้วยมือวางอยู่บนฐานทำ�จากทองเหลืองบริสุทธิ์ขัดเงา
่ ั งแสงตามแบบทีกำ
่ �หนดในปริมาณทีมากพอ
่
สามารถเลือกทีบั

มีให้เลือกในแบบต่อไปนี้

ทองเหลืองขัดเงา
อายุทองเหลือง (ใหม่สำ�หรับ 2020)

ทีั่บังแสงสำ�หรับ VICTORIA
และ ALBERT

คอตตอน
ผ้าไหมอัดจีบ

ฐานขนาดเล็ก

ที่บังแสงทำ�ด้วยมือ

ตัวโคมทำ�จากทอง
เหลือหล่อ

BELLINGEN ความหรูหราที่ยั่งยืน
่ นในรูป
โคมไฟ Bellingen ใหม่ของเราเผยแผ่ความงามของไม้ท่ยั
ี งยื
แบบอินทรีย์ การใช้ต้นการบูรจากแหล่งท้องถิ่นเบลลิงเก้น ไชร์ ซึ่ง
้ สีนำ�้ ผึ้งที่ละเอียด
เป็ นไม้เนื้อแข็งที่สวยงาม อุดมไปด้วยชันไม้
ปราณต ลายเนื้อไม้มีสีเข้มเป็ นพิ เศษ และกลิ่นหอมจากลอนไม้
การบูรเป็ นน้ำ�มันต่อต้านแบคทีเรียตามธรรมชาติ
เราทํางานร่วมกับชุมชนท้องถิ่นเพื่ อเก็บเกี่ยวเฉพาะต้นที่แพร่
้ อนไม้
กระจายรุกรานต้นไม้สายพั นธุ์ท่เขี
ี ยวชอุ่มตลอดปี จากนันท่
่ นโดยช่างฝี มือ
จะถูกรังสรรค์ข้นสู
ึ ่ตัวโคมไฟด้วยกระบวนการที่ยังยื
ท้องถิ่น แจ็ค บูคาแนน ซึ่งเป็ นช่างไม้รุ่นที่สอง ชิ้นงานไม้ทำ�เสร็จสิ้น
ที่เบลลิงเก้นโดยเคลือบด้วยน้ำ�มันซาตินธรรมชาติส่งผลให้ตัวโคม
ไฟมีคุณสมบัติกันน้ำ�และกันสิ่งสกปรก
โคมไฟทุกชิ้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและเผยแผ่ให้เห็นว่าไม้ท่ไม่
ี
สมบูรณ์แบบ คือไม้ท่มี
ี ความสมบูรณ์แบบเพี ยงใดอย่างที่ธรรมชาติ
้
ตังใจไว้
เลือกได้ระหว่างโป๊ ะโคมไฟผ้าฝ้ ายทําด้วยมือหรือโป๊ ะโคมไฟ
แก้วเป่ าทําด้วยมือ

‘Bellingen - Spring’

ภาพถ่ายเอื้อเฟื้ อโดย Liam Martin

BELLINGEN - SPRING

BELLINGEN - SUMMER

BELLINGEN - WINTER

งานหัตถกรรมไม้การบูรของออสเตรเลีย
ตัวโคมไฟติดคู่กับโป๊ ะโคมไฟผ้าฝ้ ายทําด้วยมือ

งานหัตถกรรมไม้การบูรของออสเตรเลีย ตัวโคมไฟติดคู่กับโป๊ ะ
โคมไฟผ้าฝ้ ายทําด้วยมือ

งานหัตถกรรมไม้การบูรของออสเตรเลีย ตัวโคมไฟติดคู่กับโป๊ ะ
โคมไฟแก้วเป่ าทําด้วยมือ

แหล่งต้นการบูรที่ยั่งยืน

เคลือบด้วยน้ำ�มัน
ซาตินธรรมชาติ

โป๊ ะโคมไฟทําด้วยมือ

แข็งแรงทนทาน
Café Sydney ที่มองออกไปเห็นทิวทัศน์อันงดงามของท่าเรือ ซิดเนีย์
และเป็ นที่ชื่นชอบของชาวเมืองและนักท่องเที่ยวที่มาเยือน

่ จไฟได้ทน่
่ สุ
่ ด แม้ว่าเทคโนโลยียังคงพั ฒนาต่อไปแต่ความ
“มันเป็ นโคมไฟสีส้มทีชาร์
ี ่ าทึงที
่ อยังคงอยู่ เราจินตนาการไม่ออกว่าถ้า
เรียบง่ายในการใช้งานง่ายและความน่าเชือถื
้ วจะเป็ นอย่างไร เพราะมันเป็ นส่วนหนึงของ
่
Cafe Sydney ไร้ซงโคมไฟเหล่
ึ่
านีแล้
่
่
้
Cafe Sydney อย่างทีเห็นไปแล้ว ขอขอบคุณสำ�หรับการออกแบบอันยอดเยียมนี...”

Jan McKenzie – ผู้อำ�นวยการฝ่ ายปฏิบัติการ, Cafe Sydney

โคมไฟไร้สาย Neoz ตัวแรกถูกนำ�ไปใช้ในสถานที่ รับประทานอาหาร
อันหรูหราในปี 2001 ด้วยโคมไฟกว่า 60 ตัวที่มีอยู่ พวกเขาได้
อัพเกรดเป็ นระบบ V4 ในปี 2008 เพื่ อใช้ประโยชน์จากระบบชาร์จ
และเชื่อมต่อที่ทันสมัยยิ่งขึ้น
เช่นเดียวกับโคมไฟไร้สาย NEOZ ทุกตัวทสร้างขึ้นมาเพื่ อการใช้งานที่
ยาวนานและทุกส่วนสามารถซ่อมแซมและเปลี่ยนได้ มาถึงวันนี้ โคมไฟ
‘Gem 2’ ของ Café Sydney ยังคงส่องสว่างอยู่บนโต๊ะตัดกับฉาก
หลังอันเป็ นหนึ่งในทิวทัศน์ท่โดดเด่
ี
นที่สุดในโลก!

‘Gem Round Amber’ - Cafe Sydney
ภาพถ่ายเอื้อเฟื้ อโดย Cafe Sydney
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GEM 1 RESIN

GEM 2 RESIN

MEDUSA

ตัวกระจายแสงทรงสี่เหลี่ยมทำ�ด้วยมือซึ่งทำ�จากเรซินแข็ง ให้
แสงรายล้อมที่นุ่มนวลในสี่สีท่ต่
ี างกัน

ตัวกระจายแสงทรงกระบอกทำ�ด้วยมือซึ่งทำ�จากเรซินแข็ง
ให้แสงรายล้อมที่นุ่มนวลในสี่สีท่ต่
ี างกัน

โคมไฟไร้สาย Medusa เป็ นงานฝี มือใน Blue Mountains ที่
สร้างสรรค์โดยหนึ่งในศิลปิ นโปรดของเรา ด้วยวงจรการผลิต
ที่ซับซ้อนขึ้นรูปด้วยเรซิ่นแข็งที่หุ้มตัวสะท้อนแสงในรูปแบบที่ให้
ความสว่างในตัวที่ไม่เหมือนใคร โดยไร้แสงจ้าบนโต๊ะ

95+ CRI
LED

เรซิ่นทำ�ด้วยมือ

สว่างทุกทิศทาง

ทำ�ไมคุณภาพแสง จึง
มีความสำ�คัญ
การออกแบบแสงมีผลต่อประสบการณ์ของผู้คนที่สัมผัสกับพื้ นที่
มากกว่าองค์ประกอบการออกแบบอื่น ๆ

่ �คัญทีสุ
่ ด
“FF&E เป็ นเคมีให้แสงส่วนทีสำ
่ นเป็ นส่วนหนึงของ
่
โทนสีและความสว่างจะต้องไปด้วยกันได้กับพื ้นทีอั
สภาพแวดล้อม
้
ทังหมด
บทสรุปสำ�คัญคือ แต่ละโต๊ะควรจะต้องมีแสงส่องสว่างของตัวเองเพื ่อให้เห็น
้
ใบหน้าของลูกค้า วิธีแก้ปัญหาของเราคือติดตังโคมไฟ
LED

่ งค่
้ าความสว่างได้สามระดับ”
ไร้สายแบบชาร์จไฟได้ในแต่ละโต๊ะด้วยโคม NEOZ ทีตั
Rob Honeywill - MD, Maurice Brill Lighting Design

้
แสงสว่างเป็ นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำ�คัญที่สุดในการออกแบบ ทัง
รูปแบบและฟั งก์ชนการใช้
ั่
งานล้วนส่งผลต่อประสบการณ์ทงสิ
ั้ ้น ตัว
เลือกแสงที่ไม่ดีอาจส่งผลเสียต่อพื้ นที่ที่แม้จะได้ัรับการออกแบบไว้
อย่างสร้างสรรค์ก็ตาม โซลูชนการให้
ั่
แสงที่เลือกไว้จะต้องมีความ
ถูกต้องตามการออกแบบอย่างแท้จริง โดยแสงยังจะช่วยให้เน้นและ
ปกปิ ดองค์ประกอบทางกายภาพต่างๆ เพื่ อให้ภาพรวมดูดีย่ง
ิ ขึ้น
้
กว่า 20 ปี ที่ผ่านมา NEOZ ได้บุกเบิกและพั ฒนาโคมไฟตังโต๊
ะ แบบ
ไร้สาย พั ฒนาแหล่งกำ�เนิดแสง LED ที่มีโทนแสงสีขาว ที่อบอุ่น
สวยงามพร้อมดัชนีการแสดงผลสี (CRI) ที่ 95+ ให้อุณหภูมิสีท่เป็
ี น
ธรรมชาติดีมากซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับสีท่ถู
ี กต้อง เสริมให้โทนสีผิว
และสีสันของอาหารดูดีย่ง
ิ ขึ้น

‘Egg Fritted Opal’ - Otto บริสเบน
ภาพถ่ายโดย Nikki To
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EGG

EGG FRITTED

NEOZ Egg ทรงรูปไข่อันคลาสสิกนี้ ตัวกระจายแสงทำ�ด้วยมือ
จากแก้วเป่ าให้แสงรอบด้านที่นุ่มนวลสวยงาม

ตัวกระจายแสงทำ�ด้วยมือจากแก้วเป่ าแบบเปลือกไข่ ให้แสงรอบ
ด้านที่นุ่มนวลสวยงาม

AUSTRALIAN DESIGN
AWARD 2001

แก้วเป่ าทำ�ด้วยมือ

สว่างทุกทิศทาง

MARGARITA
LITTLE / STANDARD
Little Margarita มีตัวกระจายแสงทำ�ด้วยมือจากแก้วเป่ าแบบ
ไม่สมมาตรกัน ซึ่งให้แสงรอบทิศทางที่นุ่มนวล Margarita มา
พร้อมกับฐานสแตนเลสเพิ่ มเติม

โคมไฟสำ�หรับทุก
โอกาส
ด้วยรูปแบบที่แสนเรียบง่าย, โคมไฟไร้สายรุ่น ‘Ice Square’ และ ‘Ice
Round’ ของ NEOZ จึงคู่ควรต่อการช่วยเสริมการตกแต่งภายใน
ได้อย่างสมบูรณ์แบบ และเป็ นที่ชื่นชอบอย่างมากของนักออกแบบมือ
อาชีพหลายคนและเจ้าของบ้านเช่นเดียวกัน
ภายในบ้าน, ความอเนกประสงค์ของการออกแบบของเราหมายถึง
มันสามารถให้แสงสว่างที่ใช้งานได้ดีสำ�หรับการรับประทานอาหารค่ำ�
กลางแจ้งนอกบ้าน, ใช้เป็ นไฟข้างเตียง หรือ ปรับหรี่แสงเพื่ อสร้าง
่ นได้
บรรยากาศในการอ่านหนังสือ หรือห้องนังเล่

‘Ice Square 100’

ภาพถ่ายโดย Jackie Chan
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ICE SQUARE 100 / 85

ICE ROUND 100 / 85

Ice Square มีตัวกระจายแสงแบบกระจกอัดแข็งที่มีลักษณะเป็ นรูป
สี่เหลี่ยมเรียว ให้แสงรอบด้านที่นุ่มนวล โดยมีสองขนาดให้เลือก

Ice Square มีตัวกระจายแสงแบบกระจกอัดแข็งที่มีลักษณะเป็ นรูป
ทรงกระบอกกลมเรียว ให้แสงรอบด้านที่นุ่มนวล โดยมีสองขนาด
ให้เลือก

่ �ตราองค์กรในปริมาณทีมากพอ
่
สามารถสังทำ

ฐานขนาดเล็ก

กระจกอัด

่ �ตราองค์กรในปริมาณทีมากพอ
่
สามารถสังทำ

สว่างทุกทิศทาง

สามารถสั่งทำ�ตราองค์กรได้
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บริการของ NEOZ
โคมไฟไร้สาย NEOZ ได้รับการออกแบบโดยคำ�นึงถึง
่ อเหตุผลที่ทุก
การใช้งานเชิงพาณิชย์เป็ นสำ�คัญ นันคื
ชิ้นส่วนจะต้องสามารถเปลี่ยนได้ ซ่อมได้และนำ�กลับ
มาใช้ใหม่ได้
่
่
เพื่ อยืนยันในความมันใจต่
อผลิตภัณฑ์ของเราและคำ�มัน
ที่มีต่อลูกค้าของเราในระยะยาว โคมไฟไร้สาย NEOZ
ทุกตัวจึงให้การรับประกัน นาน 5 ปี * และสามารถรับ
บริการตลอดอายุการใช้งานของโคมไฟ

* กรุณาดูเว็บลิงค์ข้างล่างสำ�หรับรายละเอียดเงื่อนไขการรับประกัน
https://www.neoz.com.au/warranty/

ประสบการณ์
ด้วยประสบการณ์การออกแบบและการผลิตกว่า
39 ปี ที่ NEOZ ผลิตภัณฑ์ของเรายังคงออกแบบ
พั ฒนา และประกอบจากโรงงานของเราเองใน
Terrey Hills ในเขตป่ าเขาที่สวยงามของซิดนีย์
ผลิตภัณฑ์ของเรามีขายในทุกทวีปโดยมีลูกค้าจาก
100 กว่าประเทศทั่วโลก
ทีมงานขายและทีมจัดส่งของเราสามารถช่วยคุณ
จัดส่งสินค้าให้คุณได้อย่างรวดเร็ว
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PRO
ECO

66hrs+
30hrs+

ตัวควบคุม Lamp Controller เพื่ อให้ใช้งานได้ยาวนาน
ที่สุด ด้วยแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ ความจุ 2900mAh
หรือ 5800mAh สำ�หรับอายุการใช้งาน ที่ยาวนาน มี
หลอดให้เลือกหลากหลาย LED ประสิทธิภาพสูง (CRI
95+) เพื่ อการแสดงผลสีท่ดี
ี ท่สุ
ี ด
้
ใช้ได้กับโคมไฟตังโต๊
ะไร้สาย 24 แบบ และเฟอร์นิเจอร์
่
ที่ให้แสงสว่างที่ให้แสงสว่างได้ถึง 310 ชัวโมง*ต่
อการ
้
ชาร์จหนึ่งครัง

UNO

13hrs+

ผสมผสานกับแผงหลอด LED ประสิทธิภาพสูง
และแบตเตอรี่ Li-ion ความจุสูงกับเทคโนโลยีของ
NEOZ ที่เป็ นที่ประจักษ์แล้ว
ตัวควบคุมหลอดไฟขนาดกะทัดรัดบางเฉียบจึง
้
รองรับโคมไฟตังโต๊
ะแบบไร้สายได้ถึง 30 แบบ และ
ระบบการชาร์จทุกระบบ ให้แสงสว่างได้กว่า 130
่
้
ชัวโมง*ต่
อการชาร์จหนึ่งครัง

ข้อกำ�หนดของตัวควบคุมหลอดไฟ
แบบ

UNO

แบบ
ที่แนะนำ�

ขนกะทัดรัดแลประสิทธิภาพ
สูงสุด ออกแบบมาสำ�หรรับ
NEOZ LED Array โดยเฉพาะ

แบตเตอรี่

Panasonic
Li-ion 3.7V
2900mAh

จำ�นวน
เซลล์

1

่ อ
้
NEOZ รับประกันโคมไฟไร้สายทุกตัวเป็ นเวลา 5 ปี จากวันทีซื

เวลาชาร์จ

5.5 ชม

500+ รอบ*

ECO

เหมาะสำ�หรับการให้แสง
LED ที่ยาวนานยิ่งขึ้น

Panasonic
Li-ion 11.1V
2900mAh

3

6 ชม

500+ รอบ*

PRO

เหมาะอย่างยิ่งกับการใช้
งาน ยาวนานเมื่อใช้กับ
หลอด 5W LED

Panasonic
Li-ion 11.1V
5800mAh
500+ รอบ*

แหล่งจ่ายไฟ

6

11 ชม

แหล่งให้แสงสว่าง
ตัวเลือก

อุณหภูมิสี (เคล
วิน)

เวลาใช้งาน
(ชั่วโมง)

ความสว่าง
(ลูเมน)

สูง

กลาง

ต่ำ�

ดัชนีการ
แสดงผลสี
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อายุหลอด
(ชั่วโมง)

1W LED สีขาวอบอุ่น (มาตรฐาน)

2600k

13

35

130

68+

95+

50,000+

1W LED เทียนอุ่น ๆ*

1800k

13

35

130

58+

93+

50,000+

1.1W LED (Apex & Tall Poppy)*

2600k

10

22

100

100+

95+

50,000+

1W LED สีขาวอบอุ่น (มาตรฐาน)

2600k

30

54

130

85+

95+

50,000+

1W LED เทียนอุ่น ๆ*

1800k

30

54

130

75+

93+

50,000+

92+

50,000+

95+

50,000+

93+

50,000+

92+

50,000+

3W LED สีขาวอบอุ่น*

2600k

10

18

43

300+

1W LED สีขาวอบอุ่น (มาตรฐาน)

2600k

66

116

310

85+

1W LED เทียนอุ่น ๆ*

1800k

66

116

310

75+

3W LED สีขาวอบอุ่น*

2600k

22

39

103

300+

แหล่งจ่ายไฟไฟสลับระหว่าง 100 - 240V
สุดสุด 15W SMPU 1 หลอด, สูงสุด 50W SMPU 5 หลอด, สูงสุด 120W SMPU 12 หลอด
ผ่านการรับรองเพื่ อใช้งานทั่วโลกโดยมาพร้อมกับปลั๊กไฟชนิดที่เหมาะกับแ่ต่ละพื้ นที่

ข้อมูลถูกต้อง ณ มีนาคม 2022
่
ข้อมูลจำ�เพาะอาจมีการเปลียนแปลงโดยไม่
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลจำ�เพาะของโคมไฟ
ขนาด

่ อ
้
NEOZ รับประกันโคมไฟไร้สายทุกตัวเป็ นเวลา 5 ปี จากวันทีซื

น้ำ�หนัก

วัสดุและพื้ นผิว

ตัวเลือกตัวควบคุม

IP Rating

1.1 kg / 2.4 lb

ทองเหลืองหลอมและกลึงขัดเงาพร้อมที่บางแสงแบบผ้า
นอกจากนี้ยังมีทองเหลืองอายุให้เลือก

UNO

IP 30

แสงด้านข้างและดาวน์ไลท์

อะลูมิเนียมอะโนไดซ์พร้อมดิฟฟิ วเซอร์อะคริลิคใส
ทองเหลืองพร้อมดิฟฟิ วเซอร์อะคริลิคใส

UNO

IP 52

แสงด้านข้างและดาวน์ไลท์

(คิดตาม PRO Battery)

ประเภทแสง

Albert

275mm x 120mm
(10¾”) x (4¾””)

Apex

208mm x 80.5mm
(8¼”) x (3¼”)

Bellingen Spring

230mm x 120mm
(9”) x (4¾”)

0.39 kg / 0.8 lb

งานหัตถกรรมไม้การบูรของออสเตรเลีย ตัวโคมไฟติดคู่กับโป๊ ะโคมไฟผ้า
ฝ้ ายทําด้วยมือ

UNO

IP 30

แสงด้านข้างและดาวน์ไลท์

Bellingen Summer

275mm x 120mm
(10¾”) x (4¾”)

0.40 kg / 0.9 lb

งานหัตถกรรมไม้การบูรของออสเตรเลีย ตัวโคมไฟติดคู่กับโป๊ ะโคมไฟผ้า
ฝ้ ายทําด้วยมือ

UNO

IP 30

แสงด้านข้างและดาวน์ไลท์

Bellingen Winter

230mm x 116mm
(9”) x 4½”)

0.65 kg / 1.4 lb

งานหัตถกรรมไม้การบูรของออสเตรเลีย ตัวโคมไฟติดคู่กับโป๊ ะโคมไฟแก้ว
เป่ าทําด้วยมือ

UNO

IP 30

แสงด้านข้างและดาวน์ไลท์

Collins

195mm x 100mm
(7¾”) x (4”)

0.73 kg / 1.6 lb

UNO / ECO / PRO

IP 52

รอบทิศทาง

Cooee 1c

210mm x 90mm
(8¼”) x (3½”)

0.23 kg / 0.50 lb

Cooee 2 & Cooee 2c

210mm x 90mm
(8¾”) x (3¾ ”)

0.26 kg / 0.57 lb

UNO

IP 52

แสงด้านข้างและดาวน์ไลท์ /
ดาวน์ไลท์ไร้แสงจ้า

UNO / ECO / PRO

IP 52

รอบทิศทาง

แก้วเป่ ามันวาวทำ�ด้วยมือ

UNO / ECO / PRO

IP 52

รอบทิศทาง

เรซิ่นโพลีเอสเตอร์ขัด
สีเหลืองอำ�พั น, สีโอปอล

UNO / ECO / PRO

IP 52

รอบทิศทาง

0.53 kg / 1.17 lb
0.85 kg / 1.88 lb

ด้านบนและฐานเป็ นสแตนเลสขัดเงาพร้อมตัวกระจายแสงอะคริลิค

อลูมิเนียมชุบพร้อมขัดเงา
ผ้าซาตินสีบรอนซ์โนไดซ์
ชุบโนไดซ์สีดำ�
ทองเหลืองเคลือบแลคเกอร์พร้อมขัดเงา

Cooee 3 & Cooee 3c

220mm x 97mm
(8½”) x (3½”)

0.23 kg / 0.5 lb

Egg

180mm x 120mm
(7½”) x (4¾”)

1.00 kg / 2.2 lb

Egg Fritted

180mm x 120mm
(7½”) x (4¾”)

1.11 kg / 2.5 lb

Gem 1 Resin

175mm x 115mm
(7”) x (4½”)

1.48 kg / 3.3 lb

Gem 2 Resin

180mm x 115mm
(7”) x (4½”)

1.32 kg / 2.9 lb

ทองแดงเคลือบแลคเกอร์พร้อมขัดเงา

แก้วเป่ าทำ�ด้วยมือ
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ข้อมูลจำ�เพาะของโคมไฟ
ขนาด

่ อ
้
NEOZ รับประกันโคมไฟไร้สายทุกตัวเป็ นเวลา 5 ปี จากวันทีซื

น้ำ�หนัก

(คิดตาม PRO Battery)

วัสดุและพื้ นผิว

ตัวเลือกตัวควบคุม

IP Rating

กระจกฝ้ าอัด

UNO / ECO / PRO

IP 52

รอบทิศทาง

ประเภทแสง

Ice Square 100

175mm x 110mm
(7”) x (4¼”)

1.81 kg / 4.0 lb

Ice Square 85

160mm x 85mm
(6¼”) x (3½”)

1.24 kg / 2.7 lb

Ice Round 100

175mm x 110mm
(7”) x (4¼”)

1.64 kg / 3.6 lb

Ice Round 85

160mm x 85mm
(6¼”) x (3½”)

1.04 kg / 2.3 lb

Little Collins

145mm x 100mm
(5¾”) x (4”)

0.63 kg / 1.4 lb

ด้านบนและฐานเป็ นสแตนเลสขัดเงาพร้อมตัวกระจายแสงอะคริลิค

UNO / ECO / PRO

IP 52

รอบทิศทาง

Little Magarita

180mm x 100mm
(7”) x (4”)

1.11 kg / 2.5 lb

แก้วเป่ าทำ�ด้วยมือ

UNO / ECO / PRO

IP 52

รอบทิศทาง

Magarita

205mm x 100mm
(8”) x (4”)

1.22 kg / 2.7 lb

แก้วเป่ าทำ�ด้วยมือพร้อมฐานสแตนเลสขัดเงา

UNO / ECO / PRO

IP 52

รอบทิศทาง

Magill

195mm x 100mm
(7¾”) x (4”)

0.53 kg / 1.9 lb

สแตนเลสปั ดหยาบพร้อมตัวกระจายแสงอะคริลิกใส

UNO / ECO / PRO

IP 52

แสงด้านข้างและดาวน์ไลท์

195mm x 140mm x 110mm
(7¾”) x (5½”) x (4½”)

1.42 kg / 3.2 lb

เรซิ่นโพลีเอสเตอร์ขัดสีขวาใส

ECO / PRO

IP 52

รอบทิศทาง

Owl 1

190mm x 78mm
(7½”) x (3”)

0.55 kg / 1.2 lb

Owl 2

190mm x 90mm
(7½”) x (3½”)

0.60 kg / 1.4 lb

UNO / ECO / PRO

IP 52

Owl 3

200mm x 95mm
(8”) x (3½”)

0.58 kg / 1.3 lb

Ritz

275mm x 130mm
(11”) x (5”)

2.2 kg / 4.8 lb

UNO / ECO / PRO

IP 30

แสงด้านข้างและดาวน์ไลท์

Tall Poppy

270mm x 94mm
(10½”) x (3½”)

0.82kg / 1.8 lb

UNO

IP 52

Glare-Free Downlight

UNO

IP 30

แสงด้านข้างและดาวน์ไลท์

Medusa

แปรงเหล็กกล้าไร้สนิม
ทองเหลืองเคลือบแลคเกอร์พร้อมขัดเงา
ทองแดงเคลือบแลคเกอร์พร้อมขัดเงา

ทองเหลืองหลอมและกลึงขัดเงาพร้อมที่บางแสงแบบกระดาษ

ดาวน์ไลท์ไร้แสงจ้า

ชุบเงินบนซิงค์อัลลอย (Zinc Alloy) 3
ชุบทองบนซิงค์อัลลอย (Zinc Alloy) 3
ผ้าซาตินสีบรอนซ์ พ่ นสีบนซิงค์อัลลอย (Zinc Alloy) 3
ซาตินสีดำ� พ่ นสีบนซิงค์อัลลอย (Zinc Alloy) 3

Victoria

275mm x 120mm
(10¾”) x (4¾””)

0.8 kg / 1.75 lb

ทองเหลืองหลอมและกลึงขัดเงาพร้อมที่บางแสงแบบผ้า
นอกจากนี้ยังมีทองเหลืองอายุให้เลือก
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ตัวเลือกในการชาร์จไฟ

คุณสมบัติ ‘Quick Turn Off ’ โคมไฟจะปิ ดโดยอัตโนมัติเมื่อวางลง
บนแท่นชาร์จ
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SINGLE LAMP CHARGER
1 หลอด

SMALL TRAY
4 หลอด

LARGE TRAY
12 หลอด

ชาร์จไฟโดยใช้กำ�ลังไฟหลักที่สถานีฐาน หลอดไฟส่องสว่างบน
ฐานพร้อมสวิตช์หมุน อุปกรณ์มาตรฐานพร้อมหน่วยหลัก

แท่นชาร์จและแท่นจัดเก็บได้สูงสุด 4 หลอด
่
โครงสร้างแท่นทำ�จากโพลีคาร์บอเนตที่ทนทานเพื่ อความมันคง
เหมาะสำ�หรับการใช้ในบ้านและใช้ในเชิงพาณิชย์

แท่นชาร์จและแท่นจัดเก็บได้สูงสุด 12 หลอด
่
โครงสร้างแท่นทำ�จากโพลีคาร์บอเนตที่ทนทานเพื่ อความมันคง

ใช้งานได้ท้งแบบไร้
ั
สาย +
มีสาย*

Quick Turn Off

ใช้ได้ท้ง
ั
100-240V
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SMALL RECHARGING STATION
24 หลอด

MEDIUM RECHARGING STATION
36 หลอด

LARGE RECHARGING STATION
48 หลอด

้
แท่นชาร์จและแท่นจัดเก็บได้สูงสุด 24 หลอด ติดตังอยู
่ภายใน
่งตัว สำ�หรับการ
้
๊
รถเข็นสแตนเลส 2 ชันประกอบด้
วยปลักไฟหนึ
เชื่อมต่อกับสายเมน

้
แท่นชาร์จและแท่นจัดเก็บได้สูงสุด 36 หลอด ติดตังอยู
่ภายใน
่งตัวสำ�หรับการ
้
๊
รถเข็นสแตนเลส 3 ชันประกอบด้
วยปลักไฟหนึ
เชื่อมต่อกับสายเมน

้
แท่นชาร์จและแท่นจัดเก็บได้สูงสุด 48 หลอด ติดตังอยู
่ภายในรถเข็นส
่งตัวสำ�หรับ
้ ่กว้างเป็ นสองเท่า ประกอบด้วยปลักไฟหนึ
๊
แตนเลส 2 ชันที
การเชื่อมต่อกับสายเมน

พร้อมในเชิง
พาณิชย์

Quick Turn Off

ใช้ได้ท้ง
ั
100-240V

้
อุปกรณ์ชาร์จทังหมดได้
รับการประกอบอย่างครบถ้วน
๊
่
่ �ไปใช้งานuse.
ชาร์จเต็มพร้อมใช้งานด้วยปลักไฟที
ออกแบบสำ
�หรับประเทศทีนำ

ข้อมูลกำ�หนดในการชาร์จ
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SINGLE LAMP
CHARGER

SMALL
TRAY

LARGE
TRAY

SMALL RECHARGING
STATION

MEDIUM RECHARGING
STATION

LARGE RECHARGING
STATION

1

4

12

24

36

48

หลอดไฟส่องสว่างบนฐาน
พร้อมสวิตช์หมุน

Quick Turn Off

Quick Turn Off

Quick Turn Off

Quick Turn Off

Quick Turn Off

0.25 kg / 1.1 lb

1.1 kg / 2.4 lb

3 kg / 6.6 lb

19 kg / 42 lb

23 kg / 51 lb

33 kg / 73lb

ขนาด

Ø100mm x 25mm
(Ø4” ) x (1”)

262 x 262 x 26 mm
(10¼”) x (10¼”) x (1”)

595 x 440 x 26 mm
(24”) x (18”) x (1”)

610 x 450 x 900 mm
(24”) x (18”) x (36”)

610 x 450 x 1250 mm
(24”) x (18”) x (49”)

910 x 610 x 900 mm
(36”) x (24”) x (36”)

วัสดุ

โพลีคาร์บอเนต

โพลีคาร์บอเนต +
อลูมิเนียม

โพลีคาร์บอเนต +
อลูมิเนียม

โครงเหล็กชุบ +
ถาดโพลีคาร์บอเนต

โครงเหล็กชุบ +
ถาดโพลีคาร์บอเนต

โครงเหล็กชุบ +
ถาดโพลีคาร์บอเนต

100 - 240V
15W SMPS

100 - 240V
50W SMPS

100 - 240V
120W SMPS

100 - 240V
120W SMPS x 2 Units

100 - 240V
120W SMPS x 3 Units

100 - 240V
120W SMPS x 4 Units

ขนาดที่รองรับ

คุณสมบัติ

น้ำ�หนัก

(พร้อมตัวจ่ายไฟ)

เพาเวอร์ซัพพลาย
พร้อมสวิตช์ปรับ
โหมด
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กระเป๋ าเก็บโคมไฟ
้
ออกแบบมาเพื่ อใช้ในการขนย้ายโคมไฟตังโต๊
ะไร้สาย NEOZ ได้หลายชิ้นอย่างปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพ ในสภาพแวดล้อมที่วุ่นอยู่กับการให้บริการต้อนรับลูกค้า กระเป๋ านี้
จะช่วยลดความผิดพลาดและความเสียหายในการขนย้ายโคมไฟและลดการสึกหรอก่อน
เวลาอันควร ช่วยให้การเตรียมงานบริการได้เร็วขึ้น มีให้เลือก 2 ขนาด สำ�หรับใส่โคม
ไฟ 4 ชิ้น หรือ 6 ชิ้น โปรดตรวจสอบข้อมูลขนาดของโคมไฟที่สามารถใส่กระเป๋ าได้

ช่วยในการเตรียมบริการได้เร็วขึ้น

่
่ คุณภาพ
“รูปแบบทีสวยงามและการออกแบบที
มี
สำ�หรับการผลิต เกินเกณฑ์มาตรฐานการตัดสิน
้
ทังหมด”
คณะกรรมการตัดสินรางวัลของ Australian International
Design Awards

เฟอร์นิเจอร์ส่ องแสง
สว่าง
เทคโนโลยีการให้แสงสว่างแบบไร้สาย NEOZ ที่รวมอยู่ในเฟอร์นิเจอร์
ส่องสว่างพิ เศษ ที่ออกแบบโดย Henrietta Gothe-Ellis สำ�หรับการ
ใช้งานเชิงพาณิชย์ และใช้งานที่บ้าน
ผลิตจากโพลีเอททีลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ� (LLDPE) ที่ทนทานซึ่ง
้
เป็ นเฟอร์นิเจอร์ท่ส่
ี องสว่างระดับ IP51 จึงเหมาะสำ�หรับการใช้งานทัง
ในร่มและกลางแจ้ง เรามีแหล่งกำ�เนิดแสงสามประเภทให้เลือก คือ
แบบมาตรฐาน LED 80 lumens 1.2W แบบให้ความสว่างสูง 300
Lumens 5W LED หรือแบบเปลี่ยนสีได้ควบคุมด้วยรีโมท 3W RGB
LED
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ความยืดหยุ่น
แบบไร้สาย

ความทนทานสำ�หรับใช้งาน
เชิงพาณิชย์

จ่ายพลังด้วยระบบไฟส่องสว่างไร้สาย NEOZ ที่ได้
รับรางวัล ใช้เฟอร์นิเจอร์ส่องสว่าง แบบไร้สายยา
่
วนนานถึง 56 ชัวโมง*
หรือใช้งานจากกระแสไฟ
หลักโดยชาร์จแบตเตอรี่พร้อมกันไป

ผลิตโดยขึ้นรูปในยูรีเทนโพลีเอทิลีนที่ทนทานต่อรังสี UV เป็ นพลาสติกที่ทน
ต่อสภาพอากาศและรีไซเคิลได้ง่าย
เฟอร์นิเจอร์ส่องสว่างเหล่านี้มีนำ�้ หนักเบาและเคลื่อนย้ายได้ (6 กก.) รองรับ
น้ำ�หนักได้สูงสุด 300 กก.** เช่นเดียวกับทุกผลิตภัณฑ์ของ NEOZ
เฟอร์นิเจอร์ส่องสว่างมีการรับประกัน 36 เดือน

นอกจากนี้ยังสามารถให้บริการแบบชาร์จได้ถึง 5
หน่วยตามการร้องขอ

* เมื่อใช้งานแบบตั้งค่าความสว่างสูง (97+ ลูเมน)
ด้วยชุดแบตเตอรี่ 1.2W LED & PRO
* * รองรับน้ำ�หนักได้สูงสุดสำ�หรับ Aura มาตรฐาน และ 200kg สำ�หรับ Aura Mini
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AURA

AURA MINI

ด้วยความร่วมมือกับนักออกแบบ Henrietta Gothe-Ellis
่ Aura แบบแยกส่วนที่ได้รับรางวัล ได้ใช้
แห่ง 2DESIGN ที่นัง
เทคโนโลยีไร้สาย NEOZ PRO เพื่ อให้แสงรอบด้านที่นุ่มนวล

่ องสว่างแบบแยกส่วนที่
เป็ นเวอร์ชนระดั
ั่
บมินิของ Aura ที่นังส่
ได้รับรางวัลที่ใช้เทคโนโลยีไร้สาย NEOZ PRO เพื่ อให้แสงรอบ
ด้านที่นุ่มนวล

97+ ลูเมน
1.2W LEDs

300+ ลูเมน
3W LEDs

สว่างทุกทิศทาง

610+ ลูเมน 11W CFL
ด้วยสายไฟเมน

สำ �หรับการตั้ งราคาและการสั่ งซื้ อ

การรับประกันของ NEOZ
NEOZ รับประกันโคมไฟไร้สายทุกตัวเป็ นเวลา 5 ปี
นับจากวันที่ซื้อ ดูข้อมูลเพิ่ มเติมได้ท่ี
www.neoz.com.au/warranty/

ติดต่อเรา

ออนไลน์

อีเมล

โทรศั พท์

1/2 ซอย เอกมัย 2 Prakanong

www.neoz.com

sales@scanproducts.co.th

+66 (0)2714 1882

Nua, เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร

www.scanproducts.co.th

10110

บริการ

ทุกชิ้นส่วนสามารถเปลี่ยนทดแทนหรือนำ�ไปรีไซเคิลได้
การให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค
service@neoz.com.au

สื่ อสั งคม

การออกแบบตามสั่ ง
ด้วยความสามารถในการออกแบบและการผลิตของเราเอง เราจึงสามารถให้ได้ทำ�การปรับแต่งผลิตภัณฑ์ท่ี
เลือกหรือทำ�การออกแบบตามความต้องการสำ�หรับโครงการต่อไปของคุณ
จัดส่ งทั่ วโลก
สำ�หรับลูกค้าปลีกและลูกค้าทางการค้าต่างประเทศของเรา เราสามารถให้บริการจัดส่งถึงหน้าประตูพร้อม
่
้
ด้วยเอกสารทีี่จำ�เป็ นทังหมด
รวมถึงใบรับรองถิ่นกำ�เนิดเพื่ อให้การจัดส่งเป็ นไปอย่างราบรื่น เราใช้บริการ
้
ของ DHL หรือ Fedex สำ�หรับการจัดส่งระหว่างประเทศทังหมด

ติดตามเราบน Facebook, Instagram, Pinterest และ Houzz
สำ�หรับแนวโน้มและแรงบันดาลใจล่าสุด

การคุ้มครองทางกฎหมาย

โคมไฟไร้สาย Neoz V4 & V4.5 ได้รับการคุ้มครองโดย Design Registration,
Software Copyright, Patents and Patents Pending
ข้อมูลถูกต้อง ณ มีนาคม 2022 ข้อมูลจำ�เพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า

Cordless Lamp Collection 2022
www.neoz.com

