
โคหเ์ลอรจ์ดัแสดงนวตักรรมใหม่และการออกแบบอนัชาญฉลาดเพือ่ยกระดบัคุณภาพชวีติภายในบา้นทีง่าน CES 

2023 แสดงความเป็นผูน้ าในสนิคา้หมวดหอ้งครวัและหอ้งน ้า 

โคหเ์ลอร,์ วสิคอนซนิ, 3 ม.ค. 2566 /พอีารนิ์วสไ์วร/์อนิโฟเควสท ์

โคหเ์ลอร ์(Kohler Co.) กอ่ตัง้ขึน้เมือ่ปี 2416 เร ิม่ตน้วาระครบรอบ 150 ปีของการน าเสนอนวตักรรมสู่ตลาดเป็นเจา้แรก 

ดว้ยการเปิดตวักลุ่มผลติภณัฑอ์จัฉรยิะทีจ่ะจดัแสดงในงาน CES 2023 ทีน่ครลาสเวกสั ผูน้ าดา้นหอ้งครวั หอ้งน ้า ระบบพลงังาน 

และการใหบ้รกิารรายนี ้จะเปิดตวัผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีอ่อกแบบมาเพือ่ชว่ยใหผู้ค้นมคีวามเป็นอยู่ทีด่ขีึน้ในบา้น ไปพรอ้ม ๆ 

กบัการใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยทีีช่ว่ยในการส่งน ้าและบรหิารจดัการน ้าแบบอจัฉรยิะในชวีติประจ าวนัทุก ๆ วนั 

 

การสรา้งประสบการณท์ีด่ขีึน้ใหก้บัผูบ้รโิภคดว้ยการปรบัปรุงการด าเนินการและประสทิธภิาพในการส่งน ้าคอืขอ้ไดเ้ปรยีบในการแข่

งขนัของโคหเ์ลอร ์โดยนวตักรรมและผลติภณัฑด์งัต่อไปนีจ้ะถูกน าเสนอทีบู่ธแสดงสนิคา้ของโคหเ์ลอรภ์ายในงาน CES 

บูธหมายเลข #5921 

• ระบบควบคุมและวาลว์ฝักบวัอาบน ้าอจัฉรยิะรุน่แอนเธม (Anthem) รองรบัการตัง้อุณหภูม ิแรงดนัน ้า 

และการฉีดน ้าแยกตามชอ่งจ่ายน ้าแต่ละชอ่งไดด้ว้ยการสมัผสัเพยีงปุ่มเดยีว 

การอาบน ้าอุ่นและน ้าเย็นในเวลาเดยีวกนัจะมอบประโยชนด์า้นวารบี าบดัหรอืการบ าบดัดว้ยน ้า 

และสรา้งสรรคป์ระสบการณร์าวกบัยกสปามาไวท้ีบ่า้น 

ระบบควบคุมการอาบน ้าอจัฉรยิะรุน่แอนเธมสามารถควบคุมชอ่งจ่ายน ้าไดม้ากสุดถงึ 6 ชอ่ง 

และยงัแสดงปรมิาณน ้าทีใ่ชห้ลงัการอาบน ้าแต่ละคร ัง้ เพือ่ชว่ยใหผู้บ้รโิภครบัทราบขอ้มูลการใชน้ ้า 

• หวัฝักบวัอาบน ้าและหวัฝักบวัสายอ่อน รุน่สเตทเมนต ์วอีเีอส (Statement VES) 

(ระบบละอองน ้าแบบประหยดัน ้า) ใชน้ ้านอ้ยกว่าฝักบวัทั่วไปทีข่นาดการไหลของน ้า 2.5 แกลลอนต่อนาท ีถงึ 

40% สเตทเมนต ์วอีเีอส ออกแบบใหพ่้นน ้าแบบโลวโ์ฟลว ์เพือ่มอบน ้าทีไ่หลแรง ในขณะทีย่งัคงความอบอุ่น 

ตอบสนองความตอ้งการประสบการณก์ารอาบน ้าทีส่ าคญัทัง้สองประการ 

โดยคอลเลกชนัสเตทเมนตม์าพรอ้มเทคโนโลยแีคตทาลสิ (Katalyst) ของโคหเ์ลอร ์ทีผ่สมอากาศเขา้ไปกบัสายน ้า 

ท าใหรู้ส้กึว่าหยดน ้ามขีนาดใหญ่ขึน้ กกัเก็บความรอ้นไดน้านขึน้และใชน้ ้านอ้ยลง 

เพือ่การอาบน ้าทีด่ืม่ด ่าและเป่ียมดว้ยความรูส้กึล า้ค่า 

หวัฝักบวัรุน่สเตทเมนตส์ามารถเขา้กนัไดก้บัท่อต่อเดมิทีม่อียู่แลว้เพื่อการอปัเกรดทีง่่ายดายยิง่ขึน้ 

• ระบบคุมสายน ้าอจัฉรยิะเอชทูไวส ์(H2Wise) ขบัเคลือ่นโดยฟีน 

(Phyn) ชว่ยควบคุมและตดิตามการใชน้ ้าทั่วทัง้บา้น แจง้เตอืนเมือ่มกีารร ัว่ไหล และแจง้เตอืนการลดอุณหภูมขิองน ้า 

ระบบเอชทูไวส ์(H2Wise™) มฟัีงกช์นัปิดเคร ือ่งระยะไกลในกรณีทีเ่กดิการร ัว่ไหลในระดบัทีรุ่นแรง 

พรอ้มดว้ยฟีเจอรอ์จัฉรยิะเพือ่ลดการแข็งของท่อแบบใหม่ทีจ่ะเปิดตวัในไตรมาสที ่2 ของปี 2566 

โดยฟีเจอรนี์จ้ะตรวจจบัไดเ้มือ่น ้าในท่อเร ิม่จบัตวัเป็นน ้าแข็ง และสั่งใหร้ะบบซอ่มแซมโคหเ์ลอร ์คอนเนกต ์(Kohler 

Konnect) คลายแรงดนัเป็นเวลาสัน้ ๆ เพื่อลดความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้ 

• โถสุขภณัฑอ์จัฉรยิะรุน่แอร ์(Eir) มอบคุณสมบตัทิีส่ะดวกสบายครบครนั ทัง้การอุ่นฝารองน่ัง 

ระบบฉีดท าความสะอาด ระบบเปิด-ปิดฝาแบบอตัโนมตั ิระบบกดชดัโครกแบบคู่ 

และระบบชกัโครกอตัโนมตัแิบบอจัฉรยิะทีผ่่านมาตรฐานวอเตอรเ์ซนส ์(WaterSense) ของ EPA 

มาพรอ้มการออกแบบทีเ่พรยีวบาง ตวัเลอืกการตกแต่งทีห่ลากหลาย 

ท าใหห้มวดสนิคา้โถสุขภณัฑอ์จัฉรยิะของโคหเ์ลอรห์ลากหลายมากขึน้ 

• สปรกิ (Sprig) เป็นแบรนดไ์ลฟ์สไตลโ์ฉมใหม่ของโคหเ์ลอร ์

ประกอบดว้ยระบบการละลายสารส าหรบัการอาบน ้าสุดล า้สมยั พรอ้มชาวเวอรพ์อดกระจายกลิน่ธรรมชาต ิ

สเปรยฉี์ดรา่งกายและลนิินอเนกประสงค ์และบาธบอมบร์ะดบัพรเีมยีม เพือ่ปลกีตวัเองอย่างเงยีบสงบผ่านสุคนธบ าบดั 

ระบบการละลายสารของสปรกิสามารถปรบัใหเ้ขา้กบัฝักบวัเดมิไดอ้ย่างง่ายดายเพือ่กระจายสุคนธบ าบดัเขา้สู่กระแสน ้า 

ยกระดบักจิวตัรประจ าวนัใหก้ลายเป็นชว่งเวลาแห่งการหลกีหนีจากความวุ่นวายเพือ่เสรมิสรา้งความเป็นอยู่ทีด่ ี

• กระเบือ้งอโล (Alo) โดยแอนน ์แซคส ์(ANN SACKS) ในเครอืโคหเ์ลอร ์ท าจากแกว้รไีซเคลิ 50-70% 

ทีม่าจากหนา้จอทวีแีละเคร ือ่งคอมพวิเตอรท์ีท่ิง้แลว้ และเตรยีมจดัแสดงทีง่าน CES 



ผลงานทีไ่ดร้บัรางวลัซอีเีอส อนิโนเวชนั อวอรด์ (CES Innovation Award) ประจ าปี 2566 อย่างอ่างอาบน ้ารุน่สตลิเนส 

อนิฟินิต ีเอ็กซพ์เีรยีนซ ์(Stillness Infinity Experience) ของโคหเ์ลอร ์

จะเปิดตวัในสถานทีจ่รงิในปีนีเ้พือ่ใหผู้เ้ขา้ชมงานไดเ้ห็น ไดก้ลิน่ ไดย้นิ 

และสมัผสัประสบการณก์ารอาบน ้าอจัฉรยิะแบบหลายประสาทสมัผสั 

ทีเ่ปลีย่นหอ้งน ้าใหก้ลายเป็นวหิารแห่งความผ่อนคลายและความสบายใจ 

โคหเ์ลอรก์ าลงัเปิดตวัรโีมต ไดแอกโนสตกิส ์(Remote 

Diagnostics) เพือ่ส่งมอบการดูแลลูกคา้ในระดบัสูงสุดส าหรบัแกไ้ขปัญหาผลติภณัฑ ์ผ่านการใชแ้อปมอืถอืโคหเ์ลอร ์

คอนเนกต ์ซึง่ใหข้อ้เสนอแนะทนัทเีกีย่วกบัสถานะของอุปกรณ ์ค าแนะน าทลีะขัน้ตอนส าหรบัการวนิิจฉัยและแกไ้ขปัญหา 

หรอืความสามารถในการถ่ายโอนขอ้มูลและเชือ่มต่อผูค้นโดยตรงกบัตวัแทนฝ่ายบรกิารลูกคา้เพือ่รบัความชว่ยเหลอืส่วนบุคคล 

รโีมต ไดแอกโนสตกิส ์เปิดใชง้านแลว้ส าหรบัเทคโนโลยกีารอาบน ้าอจัฉรยิะ แอนเธม และกอ๊กอ่างอาบน ้าอจัฉรยิะ เพอรเ์ฟกตฟิ์ล 

(PerfectFill) ซึง่ไดร้บัรางวลัซอีเีอส อนิโนเวชนั อวอรด์ ประจ าปี 2565 และจะเป็นตวัเลอืกส าหรบัผลติภณัฑท์ีใ่ชง้านบนโคหเ์ลอร ์

คอนเนกต ์ไดใ้นอนาคต 

รบัชมขอ้มูลเพิม่เตมิไดท้ีเ่อกสารประกอบข่าวประชาสมัพนัธโ์คหเ์ลอร ์ซอีเีอส 

เกีย่วกบัโคหเ์ลอร ์

โคหเ์ลอร ์(Kohler Co.) ซึง่กอ่ตัง้ขึน้เมือ่ปี 2416 และมสี านักงานใหญ่อยู่ทีเ่มอืงโคหเ์ลอร ์รฐัวสิคอนซนิ 

เป็นหน่ึงในบรษิทัเอกชนทีเ่กา่แกแ่ละใหญ่ทีสุ่ดในสหรฐั บรษิทัมพีนักงานกว่า 40,000 คน และมโีรงงานผลติมากกว่า 50 

แห่งทั่วโลก โคหเ์ลอรเ์ป็นผูน้ าระดบัโลกดา้นดไีซน ์นวตักรรม และการผลติผลติภณัฑใ์นหอ้งครวัและหอ้งน ้า ตูเ้คานเ์ตอรด์ไีซนห์รู 

กระเบือ้งและระบบแสงสว่าง เคร ือ่งยนต ์ระบบผลติไฟฟ้า และโซลูชนัพลงังานสะอาด 

นอกจากน้ันยงัเป็นเจา้ของและผูด้ าเนินการโรงแรมหา้ดาวและรสีอรต์กอลฟ์สองแห่งในหมู่บา้นโคหเ์ลอร ์รฐัวสิคอนซนิ 

และเมอืงเซนตแ์อนดรูสใ์นสกอตแลนด ์ สนามกอลฟ์วสิทล์งิ สเตรตส ์ของโคหเ์ลอรเ์คยเป็นเจา้ภาพจดัการแข่งขนัไรเดอร ์คพั 

คร ัง้ที ่43 เมือ่ปี 2564 ขณะเดยีวกนั บรษิทัไดพ้ฒันาโซลูชนัต่าง ๆ เพือ่รบัมอืกบัปัญหาเรง่ด่วน เชน่ 

น ้าสะอาดและสุขอนามยัในชมุชนดอ้ยโอกาสทั่วโลก เพือ่ยกระดบัคุณภาพชวีติของผูค้นทัง้ในปัจจุบนัและในอนาคต 

รบัชมขอ้มูลเพิม่เตมิไดท้ี ่kohlercompany.com 

เชือ่ในสิง่ทีด่กีว่า: โลกทีด่กีว่า ชุมชนทีด่กีว่า ชวีติทีด่กีว่า 

เชือ่ในสิง่ทีด่กีว่า (Believing in Better) เป็นกลยุทธด์า้นความยั่งยนืและผลลพัธท์างสงัคมของโคหเ์ลอร ์

ซึง่ยดึตามปรชัญาการด าเนินงานของบรษิทัทีว่่าสิง่ทีด่ทีีสุ่ดแลว้ยงัดไีดอ้กีเสมอ ทัง้ส าหรบัโลก ผูค้น ชมุชน และธรุกจิ 

เชือ่ในสิง่ทีด่กีว่าประกอบดว้ย 3 เสาหลกั ไดแ้ก ่โลกทีด่กีว่า ชมุชนทีด่กีว่า และชวีติทีด่กีว่า ส าหรบัแต่ละเสาหลกัเหล่านี ้

โคหเ์ลอรม์ุ่งท างานเพือ่พฒันาผลติภณัฑแ์ละโครงการทีจ่ะสรา้งผลลพัธท์ีม่คีวามหมาย ไม่เพียงแต่ส าหรบัธรุกจิของบรษิทัเท่าน้ัน 

แต่ยงัรวมถงึชมุชนทีโ่คหเ์ลอรใ์หบ้รกิาร และเพือ่ชวีติของผูค้นทีใ่ชผ้ลติภณัฑข์องโคหเ์ลอร ์

ตดิต่อ                               
สตเีฟน มาลสิซวิสก ี(Stephen Maliszewski)              จลิเลยีน โรโซเน (Jillian Rosone) 

อเีมล: stephen.maliszewski@kohler.com อเีมล: Jillian.rosone@kohler.com 

โลโก ้- http://mma.prnewswire.com/media/619434/Kohler_Logo.jpg 
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