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Špičková účinnost 
a vysoký výkon 
ecostore Chladicí skříně



2

Vy
říkáte...
Pomozte nám snížit provozní 
náklady a zamezit plýtvání 
potravinami, protože nevydrží být 
dosti čerstvé.
Musíme zajistit bezpečné uchování 
potravin a jejich nejlepší kvalitu, 
ale také snížit spotřebu energie. 
Samozřejmě i maximální hygienu a 
zároveň čistitelnost.
Zaměstnanci kuchyně žádají 
robustní provedení a větší 
skladovací kapacitu!

Vždy jsme brali v úvahu především pohled zákazníka, což nás vedlo k trvalému 
zavádění nových technologických řešení a odhodlání ke snižování spotřeby 
energie a její udržitelnosti. Byli jsme první, kdo odstranil nebezpečné plyny z 
našich zařízení, kdo vyvinul inteligentní řídící elektroniku, kdo zavedl 75 nebo  
90 mm silnou izolaci a IP21 ochranu. 
A první skříně s integrovaným madlem byly také naším vynálezem.

...my posloucháme
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Účinnost
Až o 65 % méně 
energie než běžné 
skříně.

Výkon
Ideální řešení pro 
nejlepší uchování 
vašich potravin.

Kapacita
V průměru o 50 litrů 
skladovacího prostoru 
navíc ve srovnání s 
obdobnými skříněmi na trhu. 
Nejlepší ve své třídě!

Hygiena
Hygiena a čištění již 
nejsou problémem.
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LCD Dotyková obrazovka 
Inovativní dotykový displej 
pro snadnou a srozumitelnou 
obsluhu.

OptiFlow
Vertikální a horizontální 
proudění vzduchu pro 
optimální rozložení teploty.

Innovativní vzduchové kanály
Poskytují vynikající a rychlý 
rozvod vzduchu, jsou plně 
odnímatelné pro snadné čištění.

Drátěný-rámový kondenzátor
Zaručuje vysoký výkon za všech 
okolností bez nutnosti čištění.

Oblé rohy a odnímatelné
nerezové vodicí lišty a vzpěry 
usnadňují čištění vnitřního 
prostoru.

Maximální stabilita a flexibilita 
Možnost instalace na nerezové 
nohy, na otočná kolečka či 
stavební sokl.  

Zákazník vždy
na prvním místě

Celková úspora energie 80% 
Electrolux Professional ecostoreHP 
skříně třídy A spotřebují až o 80 % 
méně energie* než standardní skříně.
Označení je v souladu s nařízemím komise v 
přenesené pravomoci (UE) 2015/1094 z 5. května 
2015.

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA
ENERGY · ENERGIE · ENERGI
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Uvedená výbava u vybraných modelů

Standardní výbava všech modelů

Vysoce účinné komponenty
Nízkoenergetické 
kompresory, velkoplošné 
výparníky a ventilátory s 
vysokou účinností.

Skrytý výparník
pro maximální
vnitřní kapacitu.

75 mm nebo 90 mm (pro 
HP modely) silná izolace 
stěn a lepší konstrukce 
těsnění zajišťují nízkou 
spotřebu energie. 

Odnímatelné,
široké, balonové těsnění 
s tříkomorovou izolační 
zónou poskytuje vynikající 
utěsnění, a tím snižuje 
energetické ztráty.

IPX5 ochrana proti vodě
Zepředu kompletně vodě
odolné provedení.

Vnitřní LED osvětlení
Nejnižší spotřeba 
energie (vnitřní neonové 
osvětlení u modelů s 
prosklenými dveřmi).

ecostore Premium:  
další generace 
vyspělé digitální 
elektroniky.

ecostore: 
intuitivní digitální ovládání 
a hygienický design.

ecostore Touch: 
inovativní dotykový 
ovládací displej.

*

*
*  Nejlepší evropské produkty: produkty uvedené v Topten.eu jsou 

nejlepší produkty na evropském trhu. Toto označení o nejlepší 
technologii v Best Available Technology (BAT) podporují odborníky, 
experty a výzkumné pracovníky v jejich práci týkající se evropských 
výrobků, zejména energetických štítků a požadavků na ekodesign.   
Od roku 2009 je činnost společnosti Topten podporována Evropskou 
klimatickou nadací (ECF) ve prospěch účinných politických opatření.
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Nízká spotřeba 
energie...

Optiflow Izolace Účinné 
komponenty

R290
chladicí plyn

Frost Watch
Control

Celkové úspory energie díky:
 

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

Electrolux Professional ecostoreHP chladicí skříně 
používají až o 80 % méně energie* než standardní 
skříně díky dokonalé kombinaci různých inovativních 
řešení:

  OptiFlow, inteligentní systém cirkulace vzduchu, který 
se přizpůsobí zatížení pro nejlepší výsledky chlazení a 
rovnoměrné rozložení teploty.

  75 mm nebo 90 mm silná cyklopentanová izolace 
skříně, 60 mm silná izolace výparníku a unikátní tvar 
3-komorového “balónového” magnetického těsnění 
poskytující trojnásobnou izolaci, čímž zároveň snižuje 
kondenzaci a minimalizuje energetické ztráty.

  Vysoce účinné komponenty: nízkoenergetické 
kompresory, velkoplošné výparníky a ventilátory s 
vysokou účinností.

  Frost Watch Control4, inteligentní automatické 
odmrazování, které odmrazuje pouze v případě 
potřeby, a tím šetří energii. 

  R290 přírodní chladicí plyn (Hydrocarbon) je 
energeticky účinnější než jiná chladiva a snižuje 
spotřebu energie přibližně o 12 %, čímž se snižuje 
vliv na globální oteplování. R290 je méně korozivní 
chladicí plyn, který prodlužuje životnost kompresoru a 
snižuje náklady na údržbu.

  CO2 Externí chladicí jednotky  
CO2 je přírodní chladicí plyn, bezpečný pro 
životní prostředí. Je nehořlavý, netoxický a o 20 % 
energeticky účinnější*, s 5 x vyšší výměnou tepla* než u 
standardního HFC systému. CO2  je šetrný ke klimatu, 
nemá žádný potenciál poškozování ozónové vrstvy a 
jeho potenciál globálního oteplování je jedna.

Na základě legislativy EU o energetických štítkách je úspora 
830 €/ročně při porovnání Electrolux Professional ecostoreHP 
chladicí skříně třídy A s ekvivalentní skříní třídy G.*

Chladicí a mrazicí skříně Electrolux Professional jsou 
vypěňovány cyklopentanem - hydrocarbonovým (HC) 
plynem, který nepoškozuje ozónovou vrstvu, brání vzniku 
skleníkového efektu a zajišťuje lepší výkon. 
(Po 42 dnech od výroby se tradiční izolační pěna stává o 18 
% méně efektivní než při cyklopentanovém vypěňování).

Celkové úspory 80 %

Ušetřete až 830 €/ročně*  

HFC, HCFC & CFC free Cyklopentanová pěnová izolace

Třída energetické účinnosti
Úspory mezi
třídou G a A

(€/rok)*

A B C D E F G

Náklady na energie (€/rok)*

Mrazicí skříň 124 207 290 415 622 705 954 830

Chladicí skříň 45 75 106 151 226 256 347 300

S Electrolux Professional ecostoreHP skříněmi můžete snížit svůj účet za elektřinu o 
80 % a ušetřit až 830 €/rok při spotřebě pouze 350 kWh ročně!*

*  Potentiální úspory na základě údajů evropské 
směrnice European Ecodesign a dat získaných 
porovnáním chladniček a mrazniček třídy G s 
ekvivalentními chladicími skříněmi třídy A (náklady 
na energii 0,21 €/kWh a čistý objem 503 l).

Štítek je v souladu s nařízením komise v přenesené 
pravomoci (UE) 2015/1094 ze dne 5. května 2015.

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA
ENERGY · ENERGIE · ENERGI
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ecostore úspory energie* 
až

830 €/ročně
(mrazák)

300 €/ročně
(chladicí skříň)

* srovnání chladicího okruhu využívajícího HFC R404A a 
nejlepších chladiv používaných k chlazení.  
Modely s externí jednotkou dostupné na vyžádání.



7

...a nejvyšší 
výkon

ecostore Touch šetří energii tím, že 
odmrazuje jen když je to nutné. 
Frost Watch Control4 je patentovaný 
algoritmus,* který zpracovává informace 
buď od 4 instalovaných sond, nebo z 
vestavěné paměti založené na využití 
skříně (počet otevřených dveří, délka 
trvání otevření dveří apod.) a snižuje 
počet nutných odmrazovacích cyklů. 
Odmrazování se aktivuje pouze tehdy, 
když je na výparníku námraza a skončí 
ihned, jakmile led roztaje. 

Vyspělá elektronika u ecostore Premium 
modelů řídí automatickou aktivaci 
odmrazovacího cyklu. Inteligentní 
algoritmus určí, kdy je potřeba odmrazit 
v závislosti na používání skříně a četnosti 
otevírání dveří. Menší četnost otevírání 
vede k menšímu počtu odmrazovacích 
cyklů a vyšším energetickým úsporám.

Zdokonalené odmrazování a řízení 
ventilátoru výparníku uspoří až 15 % energie.
Způsob odmrazování závisí na nastavené 
teplotě skříně:
  pod +2 °C odmrazování elektricky
  nad +2 °C odmrazování prouděním vzduchu.

pomocí horkého plynu získaného z 
kompresoru namísto topnými tělesy vede k 
nižší spotřebě energie (kromě modelů pro 
napojení na externí chladicí jednotku).

Frost Watch Control4 

Frost Watch Control

Eco odmrazování**

Automatické odpařování kondenzátuTřída energetické účinnosti
Úspory mezi
třídou G a A

(€/rok)*

A B C D E F G

Náklady na energie (€/rok)*

Mrazicí skříň 124 207 290 415 622 705 954 830

Chladicí skříň 45 75 106 151 226 256 347 300

Maximální snížení spotřeby energie a nejlepší kvalita potravin!

Sonda kondenzátoru

Sonda okolní teploty

Sonda výparníku

Sonda komory

 * Patent č. EU 1070925

** u ecostore Touch a ecostore Premium modelů
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OptiFlow
Inteligentní systém cirkulace vzduchu, který se přizpůsobí vašemu zatížení a zajistí 
nejlepší výsledky chlazení a rovnoměrné rozložení teploty.

OptiFlow zajišťuje proudění 
vzduchu mezi policemi, jakož i 
nad skladovanými potravinami, 
což vede k optimálnímu 
rozložení teploty a zvýšení úspor 
ve spotřebě.

V běžných skříních jsou zapotřebí výkonné 
ventilátory pro zajištění proudění vzduchu 
po celé skříni, které ale spotřebovávají velké 
množství energie. Čím více překážek v proudění 
vzduchu, tím větší spotřeba energie.

Naproti tomu u ecostore skříní* byl tvar výparníku 
navržen tak, aby minimalizoval odpor průchodu 
vzduchu, zmenšila se jeho hloubka a díky tomu 
zaručuje nejlepší výsledky chlazení.

  Kombinace vertikálního a horizontálního 
proudění vzduchu pro optimální rozložení 
teploty.

   Zlepšené proudění vzduchu díky hladkým 
předním a zadním povrchům komory skříně.

  Nové odnímatelné vzduchové kanály zaručují 
vynikající a rychlou distribuci vzduchu.

  Efektivní provoz je zaručen i při plně 
naložených policích.

Co je OptiFlow?

Jak?

Rovnoměrné rozložení teploty

* ecostore Touch a ecostore Premium modely

OptiFlow
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Nejlepší výkon 
ve své třídě
Vysoká kvalita jídla nebude ohrožena! Chladicí skříně Electrolux Professional  
jsou vynikajícím řešením pro nejlepší skladování vašich potravin.

Zachování vysoké kvality potravin 
není jednoduchá záležitost, zejména 
v profesionálních kuchyních, kde jsou 
dveře chladicích skříní opakovaně 
otevírány a zavírány během dne, což 
způsobuje kolísání teploty (hlavní 
příčina špatného skladování čerstvých 
potravin). 
Chladicí skříně Electrolux Professional 
zaručují vysoký výkon při skladování 
potravin díky své schopnosti rychle 
se vrátit do bezpečné teplotní zóny a 
držet se mimo nebezpečnou zónu (a to 
i při častém otevírání dveří a při vysoké 
okolní teplotě).

Mezi živě zbarvenými potravinami 
skladovanými v nové Electrolux 
Professional ecostore chladicí skříni...

...  nebo vybledlými okoralými 
potravinami skladovanými v běžné 
chladicí skříni.

Skladování potravin

Všimli jste si
rozdílu?

Čemu dáte
přednost?

Za méně než 60 sekund po uzavření dveří se teplota ecostore skříně (nastavené 
na +2°C) vrátí zpět do bezpečné zóny (+3°C).
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Pomalé obnovení teploty a špatná 
regulace vlhkosti jsou hlavními 
příčinami ztráty organoleptických 
vlastností a struktury potravin. 
Toto je příklad vzhledu potravin 
po skladování ve dvou různých 
chladicích skříních, nové Electrolux 
Professional ecostore chladicí skříni a 
běžné chladicí skříni.



10

Bezkonkurenční
pevnost a  
skladovací kapacita!
Díky novému designu poskytují Electrolux Professional ecostore chladicí skříně v průměru 
o 50 litrů více volného skladovacího prostoru ve srovnání s obdobnými skříněmi na trhu.

  Kapacita 670 litrů na 0,58 m2.

   50 litrů prostoru navíc.

  Navýšení skladovacího prostoru snižuje 
provozní náklady na litr.

  Díky skrytému výparníku a tvaru nových 
komponentů narostl maximální vnitřní prostor.

  K dispozici 44 zakládacích pozic na rošty pro 
zvýšenou skladovací kapacitu (nosnost až 40 
kg na rošt).

  Vhodné pro GN 2/1 nádoby a rošty a pekařské 
plechy 600x400 mm (s extra příslušenstvím).

Maximální skladovací prostor na 
kompaktním půdorysu

  Vnitřní a vnější konstrukce z nerezové oceli 
AISI 304 (u vybraných modelů).

 Nerezové nohy pro maximální stabilitu.

  Vodicí lišty a vzpěry z nerezové oceli.

  75 mm silná izolovaná komora pro nejlepší 
výkon.

  Provedené přísné testy kvality zaručují 
dlouhou životnost: 

Skříně jsou tahány plně naložené k prověření 
síly a odolnosti nohou.  

Specifické testy prováděné na dveřích 
(otevření/zavření) k ověření jejich trvanlivosti a 
těsnosti těsnění. 

Přepravní testy zaručují odolnost obalu, aby se 
zabránilo poškození skříně během přepravy.

Výjimečná robustnost
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Maximální hygiena
a snadné čištění
S novými Electrolux Professional ecostore skříněmi již hygiena a čištění  
nejsou problémem.

Boční vzduchové kanály, vodicí lišty, 
vzpěry a rošty jsou odnímatelné bez 
použití nástrojů pro pohodlnější úklid 
a čištění. 

  Snadno odnímatelné, tříkomorové, 
“balónové” magnetické těsnění 
dveří

  Konstrukce bezúdržbového 
drátěného rámového kondenzátoru 
(WFC) garantuje vysoký výkon 
za všech okolností (u vybraných 
modelů).

Plně vyjímatelné vnitřní 
komponenty

Hygiena a čištění

Odnímatelné vodicí lišty,  
vzpěry a rošty

Nerezové madlo dveří

Vnitřní komora s oblými rohy

Odnímatelné vzduchové kanály*

Bezúdržbový kondenzátorOdnímatelné magnetické  
těsnění dveří

Čelní přístup ke komponentům

IPX5 ochrana proti vodě*

  Kompletně nerezové madlo v celé 
šířce dveří bez spojů zabraňuje 
hromadění prachu a nečistot.

  Samostatný přední panel pro 
snadný servisní přístup.

   Vnitřní komora s oblými rohy.

  Voděodolný přední panel (IPX5 
ochrana proti vodě) usnadňuje 
rychlé čištění vnějších povrchů.*

  Spodní dno skříně z nerezavějícího 
materiálu odolného vůči použití 
agresivních čisticích prostředků a 
tlakové vody.

  Dno lisováno z jednoho kusu s 
minimálními spárami mezi dnem a 
stěnami (méně než 0,5 mm).

* u ecostore Touch a ecostore Premium modelů
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ecostore Touch
Inovativní LCD dotykový displej pro jednoduchou a přehlednou obsluhu. Stačí si vybrat 
kategorii potravin a nová ecostore Touch skříň se postará o zbytek.

1

2

3

4

vás provede 4 hlavními pracovními 
režimy (Kategorie, Manuální režim, 
Nastavení a HACCP), nabídne 
Turbo chlazení a možnost i manuální 
aktivace odmrazování.

5 přednastavených 
kategorií potravin; 
stačí si vybrat správnou 
kategorii pro skladování 
konkrétní potraviny a 
ecostore Touch nastaví 
všechny parametry 
automaticky.

Pro přesné nastavení 
teploty a úrovně 
vlhkosti dle konkrétních 
požadavků uživatele. 
Možnost přizpůsobení a 
ukládání programů.

Pro úpravu a 
přizpůsobení parametrů 
dle vašich potřeb. 
Změna jazyka, 
nastavení data a času, 
úprava parametrů, 
kontrola teplotních sond 
a ještě mnohem více.

Průběžně kontroluje a 
zaznamenává provozní 
teplotu a případné 
anomálie.  Graf zobrazí 
provozní stav a všechny 
špičky nebo poklesy 
teploty.  Data mohou být 
stažena přes USB.

ecostore Touch 

1. Režim Kategorie 2. Manuální režim 3. Režim Nastavení 4. Režim kontroly HACCP 
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ecostore Premium
Další generace vyspělé digitální elektroniky v chladicích skříních.

dobře viditelný na dálku.

Inteligentní odmrazování pro úspory 
energie. Pokročilá elektronika 
automaticky vyhodnotí, kdy by měl být 
aktivován odmrazovací cyklus, což 
vede k menšímu počtu odmrazovacích 
cyklů a vyšším úsporám energie.

pro nepřetržitou kontrolu vnější 
teploty, vnitřní teploty a provoz 
kondenzátoru.

Pokud nastane alarm, LED osvětlení 
se rozsvítí “červeně,” na displeji se 
objeví kód alarmu a zazní zvukový 
alarm. Zvukový alarm je aktivní až 
do manuálního vypnutí obsluhou 
jednoduchým “stiskem” ikony alarmu. 
Červená kontrolka se vypne až po 
odstranění poruchy.

Velký bílý digitální displej

Frost Watch Control 

3 sondy

Viditelné alarmové stavy

Tlačítka Program a 
Nastavení 
Slouží k ukládání 
a nastavení 
požadovaných 
provozních 
parametrů.

Tlačítko Historie
Teplota uvnitř skříně se 
měří každých 24 hodin 
od doby spuštění. 
Zaznamenané teploty 
jsou uloženy v paměti po 
dobu 2 měsíců a lze je v 
případě potřeby zobrazit.

Tlačítko 
Manuálního 
odmrazování
Možnost 
manuálního 
spuštění 
odmrazovacího 
cyklu v případě 
potřeby.

Turbo chlazení 
Užitečná funkce při 
častých změnách 
druhů vkládaných 
potravin. 
Kompresor zůstane v 
nepřetržitém provozu 
bez ohledu na 
nastavenou teplotu.

Řízení vlhkosti 
Ručně lze v komoře 
zvolit 3 různé úrovně 
vlhkosti (NÍZKÁ, 
STŘEDNÍ, VYSOKÁ) 
podle vašich potřeb.
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ecostore
Jednoduché a snadno použitelné digitální ovládání.
Nastavení teploty a odmrazování pouhým stisknutím tlačítka!

Úplná kontrola vašich 
ecostore skříní pomocí 
4 jednoduchých tlačítek

SET
Nastavení vnitřní teploty 
skříně a technických 
parametrů.

PRG/MUTE
Nastavení servisních 
parametrů nebo vypnutí 
zvukového alarmu.

MANUÁLNÍ 
ODMRAZOVÁNÍ
Aktivuje odmrazovací 
cyklus. “DOLŮ”
Snížení teploty.

ZAPNUTO/VYPNUTO 
tlačítko “NAHORU”
Zvýšení teploty.

AUXILIARY (pokud je k 
dispozici)
SVÍTÍ, když je aktivován 
pomocný výstup vybraný  
jako AUX.

ALARM
BLIKÁ v případě alarmu při běžném 
provozu (vysoká/nízká teplota).

ODMRAZOVÁNÍ
SVÍTÍ při aktivaci 
odmrazovacího cyklu. 

VENTILÁTOR
SVÍTÍ při spuštění 
ventilátoru.

KOMPRESOR
SVÍTÍ při spuštění 
kompresoru.

SERVIS
BLIKÁ v případě poruchy.

Jasný LED displej s provozními stavovými 
ikonami a zobrazením vnitřní teploty
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Pro pocit
klidu

ecostore Touch: 
žádné starosti, 
žádné problémy...

Dotykem na displej může technik 
zobrazit protokol s uvedením typu 
chyby, kdy nastala a jak dlouho trvala.

Zvukový alarm je aktivní až do 
manuálního vypnutí obsluhou 
jednoduchým “stiskem” ikony alarmu.

Po vypnutí zvukového alarmu bude na 
displeji nadále zobrazena viditelná 
signalizace alarmu, dokud problém 
nebude vyřešen.

Po vyřešení problému zhasne červené 
LED světlo a skříň se vrátí do normálního 
provozního stavu.

Otevřené dveře Volejte servis

Vysoká 
teplota

Nízká 
teplota

ecostore Touch • • • •

ecostore Premium • • • •

ecostore • •

Jasně viditelné ikony alarmů
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Kompletní sortiment

Celkový objem - l 670 670 670

LCD Touch dotykový displej x x x

Vnitřní osvětlení LED LED LED

Provozní teploty při teplotě 
okolí 43 °C

-2/+10 °C
 nebo -15/-22 °C

-2/+10 °C 
nebo -15/-22 °C

-2/+10 °C 
nebo -15/-22 °C

Chladivo R290 R290 R290

Cyklopentanová izolace x x x

Typ odmrazování Frost Watch Control4 Frost Watch Control Automatické

Vnější a vnitřní panely z AISI 304 304 304

Vnější rozměry - mm (DxŠxV) 740x861
x2080

740x885
x2080

740x860
x2080

Energetická třída A (Chladicí skříň)
nebo C (Mrazicí skříň)

A (Chladicí skříň)
nebo C (Mrazicí skříň)

B (Chladicí skříň)
nebo C (Mrazicí skříň)

Celkový objem - l 670 1430

LCD Touch dotykový displej x x

Vyspělý digitální displej nelze nelze

Vnitřní osvětlení LED LED

Provozní teploty při teplotě 
okolí 43 °C

-2/+10 °C  
nebo -15/-22 °C

-2/+10 °C  
nebo -15/-22 °C

Duální teplota při teplotě 
okolí 43 °C nelze nelze

Externí chladicí jednotka nelze nelze

Chladivo R290 R290

Cyklopentanová izolace x x

Typ odmrazování Frost Watch 
Control4

Frost Watch 
Control4

Vnější a vnitřní panely z AISI 304 304

UK zástrčka a na kolečkách nelze nelze

Vnější rozměry - mm (DxŠxH) 710x837
x2050

1441x837
x2050

1 plné dveře

1 plné dveře

1 plné dveře 1 plné dveře

2 plné dveře

ecostoreHP Touch

ecostore Touch

ecostoreHP Premium ecostoreHP
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Celkový objem - l 670 1430 670 1430 1430

LCD Touch dotykový displej nelze nelze nelze nelze nelze

Vyspělý digitální displej x x x x x

Vnitřní osvětlení LED LED LED LED LED

Provozní teploty při teplotě 
okolí 43 °C

-2/+10 °C 
nebo -15/-22 °C

-2/+10 ° C 
nebo -15/-22 °C

-2/+10 °C  
nebo -15/-22 °C nelze -2/+10 °C  

nebo -15/-22 °C

Duální teplota při teplotě 
okolí 43 °C nelze -2/-2 °C

nebo -2/-22 °C
-2/-2 °C

nebo -2/-22 °C
-2/-22 °C nebo 
-2/-6 °C (Ryby) nelze

Externí chladicí jednotka x x x nelze nelze

Chladivo R290 R290 R290 R290 R290

Cyklopentanová izolace x x x x x

Typ odmrazování Frost Watch Control Frost Watch Control Frost Watch Control Frost Watch
Control

Frost Watch
Control

Vnější a vnitřní panely z AISI 304 304 304 304 304

UK zástrčka a na kolečkách x x x nelze nelze

Vnější rozměry - mm (DxŠxH) 710x837
x2050

1441x837
x2050

710x837
x2050

1441x837
x2050

1441x837
x2050

1 plné dveře 2 plné dveře 2 - ½ dveře

ecostore Premium

Celkový objem - l 670 1430

LCD Touch dotykový displej nelze nelze

Vyspělý digitální displej x x

Vnitřní osvětlení LED LED

Provozní teploty při teplotě 
okolí 43 °C

+2/+10 °C nebo  
-15/-20 °C (at 32 °C)

+2/+10 °C nebo  
-15/-20 °C (at 32 °C)

Duální teplota při teplotě 
okolí 43 °C nelze nelze

Externí chladicí jednotka nelze nelze

Chladivo R290 R290

Cyklopentanová izolace x x

Typ odmrazování Frost Watch
Control

Frost Watch
Control

Vnější a vnitřní panely z AISI 304 304

UK zástrčka a na kolečkách x x

Vnější rozměry - mm (DxŠxH) 710x837
x2050

1441x837
x2050

1 plné dveře &
2 - ½ dveře

4 - ½ dveře

2 prosklené dveře1 prosklené dveře

ecostore Premium
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Celkový objem - l 1430 1430 670 670 1430 1430

Digitální displej x x x x x x

Vnitřní osvětlení nelze nelze LED LED LED LED

Provozní teploty při teplotě 
okolí 43 °C nelze -2/+10 °C nebo 

-15/-22 °C

+2/+10 °C nebo 
-15/-20 °C  

(při 32 °C okolí)

+2/+10 °C
(při 32 °C okolí)

+2/+10 °C nebo
-15/-20 °C  

(při 32 °C okolí)

+2/+10 °C
(při 32 °C okolí)

Duální teplota při teplotě 
okolí 43 °C

-2/-6 °C 
(Ryby) nelze nelze nelze nelze nelze

Externí chladicí jednotka nelze nelze nelze nelze nelze nelze

Chladivo R134a R134a/R404a R134a/R404a/
R290 R290 R134a/R404a/

R290 R290

Cyklopentanová izolace x x x x x x

Typ odmrazování Automatické Automatické Automatické Automatické Automatické Automatické

Vnější a vnitřní panely z AISI 304 304 304 430 304 430

UK zástrčka a na kolečkách nelze nelze x x x x

60Hz verze nelze nelze x x x x

Vnější rozměry - mm (DxŠxH) 1441x837
x2050

1441x837
x2050

710x837
x2050

710x837
x2050

1441x837
x2050

1441x837
x2050

1 prosklené dveře1 plné dveře &
2 - ½ dveře

4 - ½ dveře 2 prosklené dveře

ecostore

Celkový objem - l 670 670 1430 1430 670 670

Digitální displej x x x x x x

Vnitřní osvětletní nelze nelze nelze nelze nelze nelze

Provozní teploty při teplotě 
okolí 43 °C

-2/+10 °C nebo 
-15/-22 °C

0/+6 °C,
-2/+10 °C nebo 

-15/-22 °C

-2/+10 °C nebo 
-15/-22 °C

0/+6 °C,
-2/+10 °C nebo 

-15/-22 °C

-2/+10 °C nebo 
-15/-22 °C nelze

Duální teplota při teplotě 
okolí 43 °C nelze nelze -2/-2 °C nebo 

-2/-22 °C nelze -2/-2 °C nebo 
-2/-22 °C nelze

Externí chladicí jednotka x nelze x x nelze nelze

Chladivo R134a/R404a/ 
R290 R290 R134a/R404a/ 

R290 R290 R134a/R404a/ 
R290 R290

Cyklopentanová izolace x x x x x x

Typ odmrazování Automatické Automatické Automatické Automatické Automatické Automatické

Vnější a vnitřní panely z AISI 304 430 304 430 304 430

UK zástrčka a na kolečkách x x x x x x

60Hz verze x x x x x x

Vnější rozměry - mm (DxŠxH) 710x837
x2050

710x837
x2050

1441x837
x2050

1441x837
x2050

710x837
x2050

710x837
x2050

1 plné dveře 2 plné dveře 2 - ½ dveře

ecostore

x  Standardní vybavení
nelze  Není dostupné
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Udržujte své vybavení 
v provozním stavu

Smlouvy o poskytování
služeb, kterým můžete 
důvěřovat

Servisní síť,
vždy k dispozici

Můžete si vybrat z flexibilních balíčků služeb na míru, 
podle vašich obchodních potřeb, které nabízejí řadu služeb 
údržby a podpory.

Je nezbytné provádět údržbu v souladu s návodem 
a doporučeními společnosti Electrolux Professional, 
aby se předešlo nečekaným problémům. Oddělení 
péče o zákazníky společnosti Electrolux 
Professional nabízí řadu zákaznických servisních 
balíčků. Chcete-li více informací, obraťte se na svého 
preferovaného autorizovaného servisního partnera 
společnosti Electrolux Profesional.

Essentia je srdcem vynikající péče o zákazníky. Jedná se o vyhrazenou službu, 
která vám zaručí konkurenční výhodu. Essentia vám poskytne potřebnou podporu 
a postará se o vaše procesy prostřednictvím spolehlivé servisní sítě nabízející řadu 
specifických exkluzivních služeb šitých na míru a inovativních technologií.

Můžete počítat s více než 2 200 autorizovanými servisními partnery, 10 000 servisními 
techniky ve více než 149 zemích a s více než 170 000 náhradními díly.

Essentia 
Tým, který vám 
poslouží. 
Kdykoliv, kdekoliv

Jsme neustále připraveni a odhodláni poskytnout 
vám podporu v podobě jedinečné servisní sítě, 
která vám usnadní pracovní život.



Dokonalost
s ohledem na životní prostředí
 Všechny naše závody mají osvědčení ISO 14001

  Všechna naše řešení jsou navržena pro nízkou spotřebu vody,  
energie, čistících prostředků a co nejnižší škodlivé emise

  Za poslední roky jsme zmodernizovali 70 % vlastností našich výrobků s ohledem 
na potřeby našich zákazníků v souvislosti s ochranou životního prostředí

  Naše technologie splňuje požadavky RoHS a REACH  
a jsou recyklovatelné z více než 95 % 

  Naše výrobky procházejí 100 % kontrolou kvality  
odbornými techniky

Sledujte nás na

www.electroluxprofessional.com

Dokonalost je středobodem všeho, co děláme. 
Předvídáme potřeby našich zákazníků a náš tým usiluje 
o dokonalá řešení, inovace a služby, které usnadní zákazníkům 
práci a zvýší ziskovost  ohledem na ekologii.
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