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Förstklassig effektivitet 
och hög prestanda 
ecostore kyl- och frysskåp
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Du  
talar …
Vår verksamhet behöver lägre 
driftskostnader och minskat 
matsvinn.
Vi måste se till att vår mat 
är säker, men också minska 
energiförbrukningen och garantera 
den högsta livsmedelskvaliteten! 
Maximal hygien och renlighet 
samtidigt.
Kökspersonalen önskar robusthet 
och mer förvaringskapacitet!

Vi lyssnar alltid till vad våra kunder säger för att sedan introducera innovativa 
tekniska lösningar, med fokus på hållbarhet och minskad energiförbrukning. 
Electrolux Professional var först ut med att eliminera farliga köldmedier i produkter, 
utveckla smart elektronik för total kontroll, använda isolering med tjockleken 75 
eller 90 mm samt erbjuda kapslingsklassen IP21. 
De första kylskåpen med inbyggt handtag var vår uppfinning.

… vi lyssnar
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Energiffektivitet
Förbruka upp till 65 % 
mindre energi än ett 
standardskåp.

Prestanda
Den perfekta 
lösningen för att bäst 
bevara dina matvaror.

Kapacitet
I genomsnitt 50 liter 
större volym jämfört med 
motsvarande skåp på 
marknaden.
Bäst i klassen!

Hygien
Hygien och renhet 
är inte längre något 
problem.
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LCD touchskärm 
Innovativ touchskärm för enkel 
och tydlig användning.

OptiFlow
Vertikal och horisontell 
luftcirkulation för optimal 
temperaturfördelning.

Innovativa luftkanaler ger 
snabb och jämn luftdistribution 
och är helt demonterbara för 
enkel rengöring.

Trådkondensor
Underhållsfri kondensor för att 
alltid garantera hög prestanda.

Rundade hörn och 
demonterbara rostfria skenor 
och stöd underlättar rengöring 
av skåpets insida.

Maximal stabilitet och flexibilitet. Kan 
monteras på fötter av rostfritt stål, 
svängbara hjul, betongfundament eller 
fötter anpassade för marin verksamhet

En inblick i våra 
ecostore HP-skåp

80 % samlade besparingar
Electrolux Professional ecostoreHP-skåp 
i klass A använder upp till 80 % mindre 
energi* än standardskåp.
Etiketten överensstämmer med kommissionens 

delegerade förordning (EU) 2015/1094 den  
5 maj 2015.
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Ingår på vissa modeller

Ingår som standard på samtliga modeller

Högeffektiva komponenter
Lågenergikompressorer, 
förångare med stor yta och 
högeffektiva fläktar.

Dold förångare för 
maximal nettovolym i 
skåpet.

75 mm eller 90 mm 
isoleringen (för HP-
modeller) och de 
förbättrade dörrlisterna 
garanterar en låg 
energiförbrukning.

Avtagbara breda 
”3-kammarlister” ger 
utmärkt tätning och 
isolering, vilket minskar 
värmeavgivningen.

Kapslingsklass IPX5
Framsidan är helt 
vattentät.

Innerbelysning med 
LED-lampor
Den lägsta 
energiförbrukningen 
(inbyggd neonlampa på 
modeller med glasdörr).

ecostore Premium: 
Nästa generation 
avancerad digital 
elektronik.

ecostore: Intuitiv 
digital styrning och 
hygienisk utformning.

ecostore Touch: 
Innovativ touch skärm 
för bekymmersfri 
kontroll.*

*
*  De bästa produkterna i Europa: De produkter som visas på Topten.

eu är de bästa produkterna på den europeiska marknaden. Denna 
bekräftelse på bästa tillgängliga teknik (BAT) hjälper beslutsfattare, 
experter och forskare i sitt arbete med europeiska produkter, särskilt 
när det gäller energimärkning och krav på ekodesign. Sedan 2009 
stöds Toptens arbete för effektiva policyåtgärder av Europeiska 
klimatfonden (ECF).
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Låg energiför-
brukning …

Optiflow Isolering Effektiva
komponenter

R290 naturligt
köldmedium

Frost Watch
Control

Total energibesparing tack vare:
 

80%
 32% 26% 20% 12% 10% 

Electrolux Professional ecostoreHP kyl- och 
frysskåp förbrukar upp till 80 % mindre energi* 
än standardskåp tack vare dess smarta 
kombination
 av flera innovativa egenskaper:

  OptiFlow: Det intelligenta 
luftcirkulationssystemet som anpassar 
luftflödet för bästa kylresultat och  jämn 
temperatur.

  75 mm eller 90 mm cyklopentanisolering: 

i skåpet, 60 mm isolering runt kylenheten och 
den profilerade magnetiska 3-kammardörr 
listen minskar kondenseringen och minimerar 
energiförlusterna.

  Högeffektiva komponenter: 
Lågenergikompressorer, förångare med stor 
yta och högeffektiva fläktar.

  R290 och R600 naturligt köldmedium: Mer 
energieffektivt än andra köldmedier och 
minskar energiförbrukningen med ca 12 
% – och därmed effekten på den globala 
uppvärmningen. R290 är ett mindre korrosivt 
köldmedium som förlänger kompressorns 
livslängd och minskar underhållskostnaderna.

  Frost Watch Control4: Den intelligenta 
automatiska avfrostningen som endast 
avfrostar vid behov och därmed spar energi.

Baserat på EU-lagstiftningen om energimärkning förekommer 
det besparingar på upp till 8620 SEK/år vid jämförelse mellan 
ett Electrolux Professional ecostoreHP klass A-skåp och ett 
motsvarande klass G-skåp.*

Electrolux Professional kyl- och frysskåp är skumisolerade 
med cyklopentan, en kolvätegas (HC) som inte skadar 
ozonskiktet, motverkar växthuseffekten och ger bättre 
prestanda. 
(42 dagar efter tillverkningen blir traditionellt skum 18 % 
mindre effektivt än cyklopentanskum).

Spara 80 % på din elräkning

Spara mycket pengar varje år 

Cyklopentanskum fritt från HFC, HCFC och CFC

Energieffektivitetsklass Besparing 
mellan klass G 

och A
(SEK/år)*

A B C D E F G

Energikostnad (SEK/år)*

Frysskåp 1290 2150 3010 4310 6460 7320 9910 8620

Kylskåp 470 780 1100 1570 2350 2660 3600 3110

Genom att endast förbruka 350 kWh på ett år med Electrolux Professional 
ecostoreHP kyl- och frysskåp kan du sänka dina elräkningar med 80 %

*  Potentiella besparingar baserat på data från EU:s 
ekodesigndirektiv vid jämförelse mellan kyl- och 
frysskåp klass G med motsvarande klass A-skåp 
(energikostnad på 2,20 SEK/kWh och en nettovolym 
på 503 l).

Etiketten överensstämmer med kommissionens 
delegerade förordning (EU) 2015/1094 av den 5 
maj 2015.

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA
ENERGY · ENERGIE · ENERGI
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… och hög 
effektivitet

ecostore Touch sparar energi genom att 
endast avfrostas när det behövs. 
Frost Watch Control4 är en patenterad 
algoritm* som använder information från 
antingen 4 sensorer eller det inbyggda 
minnet baserat på skåpets användning 
(hur många gånger dörren öppnats, hur 
länge dörren varit öppen, osv.), vilket 
minskar antalet avfrostningscykler. 
Avfrostningscykeln aktiveras endast när 
del bildats is i förångaren och avbryts när 
isen har smält. 

Den avancerade elektroniken i ecostore 
Premium-modellerna beräknar 
automatiskt när avfrostningsgscykeln ska 
aktiveras. En intelligent algoritm beräknar 
när avfrostning är nödvändigt med 
ledning av de inställda tiderna och hur 
ofta dörren öppnas. Färre dörröppningar 
resulterar i färre avfrostningscykler och 
större energibesparing.

Förbättrad avfrostnings- och 
förångarfläktstyrning sparar upp till 15 % 
energi.
Avfrostningstypen beror på den inställda 
temperaturen:
  lägre än +2 °C använder elektrisk 
avfrostning
  högre än +2 °C använder 
luftflödesavfrostning

Uppnås med het gas från kompressorn i 
stället för från värmeelement, vilket ger lägre 
energiförbrukning (gäller inte centralkylda 
modeller).

Frost Watch Control4 

Frost Watch Control

Eco defrost**

Automatisk avdunstning av 
avfrostningsvatten

Minimal energiförbrukning samt bästa kvaliteten på matvarorna!

  Kondensorgivare

  Givare för 
omgivningstemperatur

Förångargivare

Givare i kylutrymmet 

 * Patentnummer EU 1070925

** På modellerna ecostore Touch och ecostore Premium
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OptiFlow
Det intelligenta luftcirkulationssystemet som anpassar luftflödet för bäst kylresultat 
och jämn temperatur samtidigt som du sparar energi.

OptiFlow säkerställer att luft 
passerar mellan hyllorna 
och matvarorna med jämn 
temperatur och minskad 
energiförbrukning.

I standardskåp cirkuleras luften i kylutrymmet 
med kraftiga fläktar, vilket förbrukar stora 
mängder energi. Ju större motstånd i 
luftfströmmen,  desto mer energi förbrukas.

 I ecostore kylskåp* har kondensorn utformats 
för minsta luftmotstånd i kanalen, djupet har 
kunnat minskas vilket garanterar bästa kylning.

  En kombination av vertikal och 
horisontell luftcirkulation för en jämn  
temperaturfördelning.

   Förbättrat luftflöde tack vara plana främre och 
bakre ytor.

  Nya demonterbara luftkanaler garanterar 
optimal uftdistribution.

  Effektiv drift säkerställs även när hyllorna är 

fulla med matvaror.

Vad är OptiFlow?

Hur fungerar det?

Alltid jämn temperatur i hela 
skåpet

* Modellerna ecostore Touch och ecostore Premium.

OptiFlow
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Oslagbar –  
Prestanda
Den höga kvaliteten på din mat äventyras inte! Electrolux Professional kylskåp är 
den perfekta lösningen för att bevara kvaliteten på dina matvaror.

Att upprätthålla en hög kvalitet på 
matvaror är inte enkelt, speciellt i 
professionella kök där kylskåpens 
dörrar öppnas och stängs upprepade 
gånger under dagen och orsakar 
temperaturvariationer (den främsta 
orsaken till försämrad förvaring av 
färska livsmedel). 
Electrolux Professional kylskåp 
garanterar hög prestanda för 
livsmedlens förvaring tack vare 
förmågan att snabbt återgå till en 
säker temperatur och hålla livsmedlen 
borta från riskzonen (även vid 
frekventa dörröppningar och hög 
omgivningstemperatur).

Mellan livfullt färgade livsmedel 
som förvarats i ett nytt Electrolux 
Professional ecostore kylskåp …

…  och den missfärgade maten som 
förvarats i ett standardkylskåp.

Bevara dina matvaror

Märker du 
skillnaden?

Vilket föredrar du?

På mindre än 60 sekunder efter att dörren stängts återgår ecostore kylskåpet 
(inställd på +2 °C) till en säker temperaturzon (+3 °C).
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Långsam temperaturåterhämtning 
och dålig kontroll av luftfuktigheten 
är de främsta orsakerna till att 
livsmedlens konsistens försämras.
Detta är ett exempel på livsmedlens 
utseende efter förvaring i två 
olika kylskåp, ett nytt Electrolux 
Professional ecostore-kylskåp och 
ett standardkylskåp. 
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Oslagbar stabilitet 
och förvarings-
kapacitet!
Tack vare den nya konstruktionen ger Electrolux Professional ecostore kyl- och 
frysskåp i genomsnitt 50 liter större nettovolym jämfört med motsvarande skåp på 
marknaden.

  670 liters förvaringskapacitet på 0,58 m2 

golvyta.

   50 liter mer tillgängligt utrymme.

  Mer tillgängligt utrymme minskar 
driftskostnaden per liter.

  Maximalt invändigt utrymme har uppnåtts 

med den dolda förångaren och den nya 
komponentlayouten.

  Hyllorna kan placeras i 44 olika lägen för ökad 

förvaringskapacitet (max. belastning 40 kg 
per hylla).

  Passar GN 2/1-behållare och bakplåtar 
600x400 mm (med tillvalstillbehör).

Maximal förvaring på minimal 
golvyta

  Tillverkad av AISI 304 rostfritt stål både in- och 

utvändigt (på utvalda modeller).

 Fötter av rostfritt stål för maximal stabilitet.

  Skenor och stöd av rostfritt stål.

  75 mm isolering för högsta prestanda.

  Rigorösa kvalitetsprov garanterar lång 
livslängd: 

Skåpen flyttas runt fullt lastade för att 

testa fötternas styrka.Särskilda prov utförs 

på dörrarna (öppning/stängning) för att 
säkerställa hållbarheten på dörrlister och 
gångjärn. 

Transportprov garanterar emballagets styrka 
för att förhindra transportskador.

Otroligt robust
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Maximal hygien och 
renlighet 
Med de nya Electrolux Professional ecostore kylskåpen är hygien och renlighet 
inte längre ett bekymmer..

Luftkanaler, skenor, hyllbärare och 
hyllor kan demonteras utan verktyg för 
enkel rengöring.

  Ny hygienisk dörrtärning som är 
enkel att demontera.

  Underhållsfri trådkondensor (WFC) 
garanterar alltid högsta prestanda 
(på utvalda modeller).

Helt demonterbar 
inredning

Hygien och renlighet

Demonterbara skenor, hyllbärare och 
hyllor

Dörrhandtag av rostfritt stål

Kylutrymme med rundade hörn

Demonterbara luftkanaler*

Rengöringsfri kondensorDemonterbar magnetisk dörrtätning

Komponenter åtkomliga från 
framsidan

Kapslingsklass IPX5*

  Dörrhandtag av rostfritt stål, utan 
skarvar, förhindrar ansamling av 
damm och smuts.

  Uppvikbar frontpanel för bekväm 
tillgång till interna komponenter.

   Kylutrymme med rundade hörn.

  Vattentät framsida (kappslingsklass 

IPX5) underlättar snabb rengöring 
av de utvändiga ytorna.*

  Kylutrymmets golvpanel av icke-

korroderande material motstår 
aggressiva rengöringsmedel och 
vattenspolning.

  Golvet är tillverkat av en enda 

pressad plåt med minimala skarvar 
mellan sidorna och golvet (mindre 
än 0,5 mm).

* På modellerna ecostore Touch och ecostore Premium.
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ecostore Touch
Innovativ LCD touchskärm för enkel och säker användning. Välj bara 
livsmedelkategorin och låt ecostore Touch göra resten.

1

2

3

4

Guidar dig genom de 4 
huvudmenyerna (Kategori, Manuell, 
Inställningar och HACCP) förutom 
Turbokylning och Manuell avfrostning.

5 förinställda 
livsmedelskategorier. 
Välj bara rätt  kategori 
för dina särskilda 
livsmedel och ecostore 
Touch justerar 
automatiskt samtliga 
parametrar.

För exakt inställning 
av temperatur och 
fuktighetsnivån enligt 
användarens speciella 
krav. Möjlighet att skapa 
egna program och 
spara dem.

Ändra och ställ in 
parametrarna för dina 
särskilda behov. Byt 
språk, ställ in datum och 
tid, ändra parametrar, 
kontrollera sensorernas 
temperaturer, med mera.

kontinuerlig övervakning 
och loggning av 
driftstemperatur och 
eventuella avvikelser. 
En kurva visar driftstatus 
och eventuella 
temperaturhöjningar eller 
- sänkningar. Data kan 
överföras via USB.

ecostore Touch 

1. Kategorimeny 2. Manuell meny 3. Inställningsmeny 4. HACCP kontrollmeny
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ecostore Premium
Nästa generation av avancerad digital elektronik i kylskåp.

lättlästa även på avstånd.

Intelligent avfrostning för 
energibesparing. Avancerad 
elektronik beräknar automatiskt 
när avfrostningscyklerna ska 
aktiveras, vilket resulterar i färre 
avfrostningscykler och lägre 
energiförbrukning.

för kontinuerlig avkänning 
av omgivningstemperatur, 
temperaturen i kylutrymmet och 
kondensorns temperatur.

i händelse av ett larm växlar LED-
belysningen till rött sken, larmkoden 
visas, och en ljudsignal avges. 
Ljudsignalen fortsätter tills den stängs 
av manuellt genom att ”trycka” på 
larmsymbolen. Larmet släcks när 
felfunktionen har åtgärdats.

Stora vita siffror

Frost Watch Control 

3 sensorer

Visuell larmstatus

Program och 
inställningsknappar 
Används för att 
spara och ställa in 
driftsparametrar.

Historikknapp
Temperaturen i 
kylutrymmet mäts 
varje timme efter 
uppstartningen. 
De registrerade 
temperaturerna sparas i 
upp till 2 månader.

Manuell avfrost-
ningsknapp
Om extra avfrost-
ningscykler krävs.

Turbokylning 
Användbar vid 
frekventa ändringar av 
typen av matvaror. 
Kompressorn 
arbetar kontinuerligt 
oavsett den inställda 
temperaturen.

Fuktighetskontroll 
Manuell 
inställning av 3 
fuktighetsnivåer 
(LÅG, MEDIUM, 
HÖG) i kylutrymmet 
efter dina behov.
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ecostore
Enkel att använda med digital kontroll.
Temperatur och avfrostning styrs med bara ett knapptryck!

Full kontroll av ditt ecostore 
kylskåp med 
4 enkla knappar

SET
Ställer in temperaturen 
i kylutrymmet och 
tekniska parametrar.

PRG/MUTE
För att ställa in 
serviceparametrar/
stänga av larmsignal.

MANUELL AVFROSTNING
Aktiverar 
avfrostningscykeln.
”NED”
För att sänka temperaturen.

PÅ/AV-knapp. 
”UPP”
För att höja 
temperaturen.

RESERV (om installerad)
PÅ när reservutgången väljs 
och AUX är aktiverad.

LARM
BLINKAR vid larm under normal drift 
(hög/låg temperatur).

AVFROSTNING
PÅ när avfrostningscykeln 
aktiveras.

FLÄKT
PÅ när fläkten startar.

KOMPRESSOR
PÅ när kompressorn 
startar.

SERVICE
BLINKAR vid en felfunktion.

Tydlig LED-display med symboler för 
driftstatus och temperatur i kylskåpet
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Känn dig lugn

Ecostore Touch: 
inga bekymmer, 
inget krångel..

Genom att peka på displayen kan 
teknikern se igenomlogglistan  för att 
hitta feltypen, när felen inträffade och hur 
länge de varade.

Ljudsignalen fortsätter att låta tills den 
stängs av manuellt genom att ”trycka” 
på larmsymbolen.

När ljudsignalen upphör fortsätter 
displayen att visa det visuella larmet tills 
problemet åtgärdats.

Den röda LED-belysningens släcks då 
och visar normal driftstatus.

Dörren öppen
Kontakta 
service

Hög temperatur Låg temperatur

ecostore Touch • • • •

ecostore Premium • • • •

ecostore • •

Klart synliga larmsymboler
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Ett fullständigt sorti-

Bruttovolym, liter 670 670 670

LCD touchskärm x x x

Innerbelysning LED LED LED

Drifttemperatur vid 43 °C -2/+10 °C
eller -15/-22 °C

-2/+10 °C 
eller -15/-22 °C

-2/+10 °C 
eller -15/-22 °C

Köldmedium R290 R290 R290

Cyklopentanisolering x x x

Avfrostningstyp Frost Watch Control4 Frost Watch Control Automatiskt

Ytter- och innerpaneler AISI 304 304 304

Utvändiga mått – mm (b x d x h) 740x861
x2080

740x885
x2080

740x860
x2080

Energiklass A (kylskåp)
eller C (frysskåp)

A (kylskåp)
eller C (frysskåp)

B (kylskåp)
eller C (frysskåp)

Bruttovolym, liter 670 1430

LCD touchskärm x x

Avancerad digital display n.a. n.a.

Innerbelysning LED LED

Drifttemperatur vid 43 °C -2/+10 °C 
eller -15/-22 °C

-2/+10 °C 
eller -15/-22 °C

Dubbla drifttemperaturer vid 43 °C n.a. n.a.

Fristående kylenhet n.a. n.a.

Köldmedium R134a/R404a/
R290

R134a/R404a/
R290

Cyklopentanisolering x x

Avfrostningstyp Frost Watch 
Control4

Frost Watch 
Control4

Ytter- och innerpaneler AISI 304 304

Version med UK-kontakt och hjul n.a. n.a.

Utvändiga mått – mm (b x d x h) 710x837
x2050

1441x837
x2050

1 heldörr

1 heldörr

1 heldörr 1 heldörr

2 heldörrar

ecostoreHP Touch

ecostore Touch

ecostoreHP Premium ecostoreHP Standard
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Bruttovolym, liter 670 1430 670 1430 1430

LCD touchskärm n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Avancerad digital display x x x x x

Innerbelysning LED LED LED LED LED

Drifttemperatur vid 43 °C -2/+10 °C
eller -15/-22 °C

-2/+10 °C
eller -15/-22 °C

-2/+10 °C 
eller -15/-22 °C n.a. -2/+10 °C 

eller -15/-22 °C

Dubbla drifttemperaturer vid 43 °C n.a. -2/-2 °C
eller -2/-22 °C

-2/-2 °C
eller -2/-22 °C

-2/-22 °C eller 
-2/-6 °C (fisk) n.a.

Fristående kylenhet x x x n.a. n.a.

Köldmedium R134a/R404a/R290 R134a/R404a/R290 R134a/R404a/R290 R134a/R404a/
R290

R134a/R404a/
R290

Cyklopentanisolering x x x x x

Avfrostningstyp Frost Watch Control Frost Watch Control Frost Watch Control Frost Watch
Control

Frost Watch
Control

Ytter- och innerpaneler AISI 304 304 304 304 304

Version med UK-kontakt och hjul x x x n.a. n.a.

Utvändiga mått – mm (b x d x h) 710x837
x2050

1441x837
x2050

710x837
x2050

1441x837
x2050

1441x837
x2050

1 heldörr 2 heldörrar 2 ½ dörrar

ecostore Premium

Bruttovolym, liter 670 1430

LCD touchskärm n.a. n.a.

Avancerad digital display x x

Innerbelysning LED LED

Drifttemperatur vid 43 °C +2/+10 °C eller -15/-20 °C
(vid 32 °C)

+2/+10 °C eller -15/-20 °C
(vid 32 °C)

Dubbla drifttemperaturer vid 43 °C n.a. n.a.

Fristående kylenhet n.a. n.a.

Köldmedium R134a/R404a/
R290

R134a/R404a/
R290

Cyklopentanisolering x x

Avfrostningstyp Frost Watch
Control

Frost Watch
Control

Ytter- och innerpaneler AISI 304 304

Version med UK-kontakt och hjul x x

Utvändiga mått – mm (b x d x h) 710x837
x2050

1441x837
x2050

1 heldörr och
2 ½ dörrar

4 ½ dörrar

2 glasdörrar1 glasdörr

ecostore Premium
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Bruttovolym, liter 1430 1430 670 670 1430 1430

Digital display x x x x x x

Innerbelysning n.a. n.a. LED LED LED LED

Drifttemperatur vid 43 °C n.a. -2/+10 °C
eller -15/-22 °C

+2/+10 °C eller 
-15/-20 °C 
(vid 32 °C)

+2/+10 °C
(vid 32 °C)

+2/+10 °C eller 
-15/-20 °C 
(vid 32 °C)

+2/+10 °C
(vid 32 °C)

Dubbla drifttemperaturer vid 43 °C -2/-6 °C (fisk) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Fristående kylenhet n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Köldmedium R134a R134a/R404a R134a/R404a/
R290

R134a/
R290

R134a/R404a/
R290

R134a/
R290

Cyklopentanisolering x x x x x x

Avfrostningstyp Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt

Ytter- och innerpaneler AISI 304 304 304 430 304 430

Version med UK-kontakt och hjul n.a. n.a. x x x x

60 Hz-version n.a. n.a. x x x x

Utvändiga mått – mm (b x d x h) 1441x837
x2050

1441x837
x2050

710x837
x2050

710x837
x2050

1441x837
x2050

1441x837
x2050

1 glasdörr1 heldörr och
2 ½ dörrar

4 ½ dörrar 2 glasdörrar

ecostore

Bruttovolym, liter 670 670 1430 1430 670 670

Digital display x x x x x x

Innerbelysning n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Drifttemperatur vid 43 °C -2/+10 °C
eller -15/-22 °C

0/+6 °C,
-2/+10 °C eller

-15/-22 °C

-2/+10 °C
eller -15/-22 °C

0/+6 °C,
-2/+10 °C eller

-15/-22 °C

-2/+10 °C
eller -15/-22 °C n.a.

Dubbla drifttemperaturer vid 43 °C n.a. n.a. -2/-2 °C
eller -2/-22 °C n.a. -2/-2 °C

eller -2/-22 °C n.a.

Fristående kylenhet x n.a. x x n.a. n.a.

Köldmedium R134a/R404a/ 
R290

R134a/R404a/ 
R290

R134a/R404a/ 
R290

R134a/R404a/ 
R290

R134a/R404a/ 
R290

R134a/R404a/ 
R290

Cyklopentanisolering x x x x x x

Avfrostningstyp Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt Automatiskt

Ytter- och innerpaneler AISI 304 430 304 430 304 430

Version med UK-kontakt och hjul x x x x x x

60 Hz-version x x x x x x

Utvändiga mått – mm (b x d x h) 710x837
x2050

710x837
x2050

1441x837
x2050

1441x837
x2050

710x837
x2050

710x837
x2050

1 heldörr 2 heldörrar 2 ½ dörrar

ecostore

x  Standard
n.a. Inte tillgänglig 
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Håll din utrustning 
i gott skick

Serviceavtal kan 
du lita på

Servicenätverk, 
alltid tillgängligt

Du kan välja mellan flexibla, skräddarsydda servicepaket, 
anpassade till dina affärsbehov, och som erbjuder en 
mängd underhålls- och supporttjänster.

Att genomföra ett korrekt underhåll enligt Electrolux 
Professional handböcker och rekommendationer 
är avgörande för att undvika oväntade problem. 
Electrolux Professional Customer Care erbjuder en 
mängd skräddarsydda servicepaket. 
För mer information, kontakta din Electrolux 
Professional auktoriserade servicepartner.

Essentia tar begreppet service till en helt ny nivå. Det är en exklusiv tjänst tillgänglig 
för dig. Du får ett pålitligt, världsomspännande servicenätverk, en rad skräddarsydda 
exklusiva tjänster och en innovativ teknik som ger dig det stöd du behöver för att ta hand 
om dina produkter och processer. 

Du kan räkna med fler än 2 200 auktoriserade servicepartners,10 000 kvalificerade 
tekniker i över 149 länder och över 170 000 lagerförda reservdelar i Essentia nätverket.

Essentia 
Teamed to serve you.
Anytime, anywhere

Vi är redo och fast beslutna att hjälpa dig med ett 
unikt servicenätverk som gör ditt arbetsliv enklare.

Se videon 
och ta reda 
på mer!



Excellens 
med miljön i åtanke
 Alla våra fabriker är ISO 14001-certifierade

  Alla våra lösningar är utformade för låg 
förbrukning av vatten, energi, kem och skadiga 
utsläpp

  Under de senaste åren har över 70 % av våra 
produktfunktioner uppdaterats med våra kunders 

   miljöbehov i åtanke

  Vår teknik följer RoHS- och REACH-direktiven och 
är över 95 % återvinningsbar

  Våra produkter är 100 % kvalitetstestade av 
experter

Följ oss på
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Excellence är centralt i allt vi gör.
Genom att förutse våra kunders behov strävar vi efter
Excellence med våra människor, innovationer, lösningar och 
tjänster. Vi vill göra våra kunders arbetsliv enklare,
mer lönsamt - och verkligt hållbart varje dag.

www.electroluxprofessional.com


