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Tehokkuus
Electrolux ecostore -kaapit 
kuluttavat jopa 65 % 
vähemmän energiaa kuin 
vakiokaapit.

Suorituskyky 
Electrolux-jääkaapit ovat 
täydellinen ratkaisu ruokien 
säilytykseen.

Tilavuus 
Electrolux ecostore -kaappien 
tilavuus on keskimäärin 50 
litraa suurempi kuin markkinoilla 
olevien saman kokoluokan 
kaappien.

Asiakas on aina etusijalla
Electrolux Professional on kautta vuosien 
halunnut toteuttaa asiakkaiden ideoita 
innovatiivisten teknologiaratkaisujen 
hyödyntämiseksi. Me olimme ensimmäisiä, 
jotka poistivat haitalliset kylmäaineet laitteista, 
kehitimme älykästä elektroniikkaa toimintojen 
automatisointia varten, käytimme 75 mm tai 
90 mm paksua eristettä ja saavutimme IP21-
suojan. Ensimmäiset kaapit kiinteillä kahvoilla 
varustettuna oli meidän keksintömme. 
Energiankulutuksen alentamiseen ja kestävään 
kehitykseen sitoutuminen on tärkein arvomme. 
Mutta emme ole tehneet tätä kaikkea 
saadaksemme tunnustusta: tärkein palkintomme 
on tietää, että valmistamme asiakkaidemme 
elämää helpottavia tuotteita.
Electrolux Professional ajattelee aina sinua!
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ecostore Premium:  
pitkälle kehittyneen 
digitaalielektroniikan 
seuraava sukupolvi

ecostore: 
intuitiivinen digitaalinen 
säätö ja hygieeninen 
rakenne

ecostore Touch: 
innovatiivinen kosketusnäyttö 
takaa helpon käytön
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Vakio-ominaisuus kaikissa malleissa

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA
ENERGY · ENERGIE · ENERGI

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

350
kWh/annum

5 40°C-40% 503 L 0 L
2015/1094-I

 A

Lankamallinen lauhdutin Ei 
tarvitse puhdistaa - aina yhtä 
suuri tehokkuus 

Optiflow
Pysty- ja vaakasuuntainen 
ilmankierto takaa optimaalisen 
lämpötilan tasaisuuden

Innovatiiviset ilmanohjaukset
varmistavat ensiluokkaisen ja 
nopean ilman jakautumisen, 
irrotettavissa puhdistuksen 
helpottamiseksi

80% kokonaissäästöt 
Electrolux ecostore A luokan kaapit 
käyttävät jopa 80% vähemmän 
energiaa* kuin vakiokaapit

Pyöristetyt kulmat ja 
irrotettavat ruostumattomasta 
teräksestä valmistetut kiskot ja 
kannattimet helpottavat sisätilan 
puhdistamista

Maksimivakautta ja 
joustavuutta. Voidaan asentaa 
ruostumattomille teräsjaloille, 
kääntöpyörille, betonijalustalle 
tai marine-jaloille

LCD-kosketusnäyttö
Innovatiivinen 
kosketusnäyttö takaa 
helpon ja selkeän käytön

Merkintä noudattaa komission asetusta (EU) 2015/1094 (5.5.2015)
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Ominaisuus löytyy valituista malleista

Tehokkaat komponentit
Matalaenergiakompressorit, 

suuri pintahaihdutus ja 
suurtehopuhaltimet

Piilossa oleva höyrystin  
mahdollistaa erittäin 

suuren sisätilavuuden

75 mm tai 90 mm 
paksu eristys seinissä 

ja parannettu tiivistemalli 
varmistavat alhaisen 
energiankulutuksen

Irrotettava leveä ”pallomainen” 
muototiiviste kolminkertaisella 

eristepinta-alalla tarjoaa 
kestävän ja varman tiivistyksen 

ja vähentää lämmön 
hajaantumista

IPX5-vesisuojaus 
Vedenkestävä etumuotoilu

LED-sisävalo
Äärimmäisen alhainen 
energiankulutus (neon-

sisävalo lasiovimalleissa)
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*  Potentiaaliset säästöt 
perustuvat Euroopan 
Ecodesign direktiivin 
tietoihin ja ovat saavutettu 
vertailemalla luokan G 
jää- ja pakastekaappeja 
samankaltaiseen luokan 
A kaappeihin (energian 
kustannus 0,21 €/kWh ja 
nettotilavuus 503 L).

Merkintä noudattaa komission 
asetusta (EU) 2015/1094 (5.5.2015)

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA
ENERGY · ENERGIE · ENERGI

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

350
kWh/annum

5 40°C-40% 503 L 0 L
2015/1094-I

 A

Säästöt* jopa 
830 €/year

(pakastekaappi)
300 €/year
( jääkaappi)

Energialuokka 
Säästöt luokan  
A ja G välillä 

(€/vuosi)*

A B C D E F G

Energian kustannus (€/vuosi)*

Pakastekaappi 124 207 290 415 622 705 954 830
Jääkaappi 45 75 106 151 226 256 347 300

80% kokonaissäästöt 
Ainutlaatuisten innovatiivisten ominaisuuksien 
yhdistelmän ansiosta Electrolux ecostore -kaapit 
käyttävät jopa 80% vähemmän energiaa kuin 
perusmalliset kaapit*:
  Optiflow, älykäs ilmankiertojärjestelmä, joka 
mukautuu täyttöasteen mukaan ja takaa mitä 
parhaimmat jäähdytystulokset ja lämpötilan 
tasaisuuden
  Kaapin 75 mm tai 90 mm paksu 
syklopentaanieristys, jäähdytysyksikön 60 mm 
paksu eristys ja ainutlaatuinen 3-kammioinen 
magneettitiiviste ovissa varmistavat kolminkertaisen 
eristyksen, vähentävät kondensaatiota ja 
minimoivat energiahäviötä
  Tehokkaat komponentit: 
matalaenergiakompressorit, suuri pintahaihdutus ja 
suurtehopuhaltimet
   R290 ja R600-kylmäaine (hiilivety) on 
tehokkaampi kuin muut kylmäaineet ja se 
pienentää energiankulutusta noin 12% - 
samalla vähentäen myös vaikutusta ilmaston 
lämpenemiseen. R290 aiheuttaa myös 
korroosiota vähemmän ja näin pidentää 
kompressorien käyttöikää ja alentaa 
ylläpitokustannuksia.
  Frost Watch Control4, älykäs automaattinen 
sulatusjärjestelmä säästää sähköä sulattamalla 
vain silloin kuin se on tarpeellista

Ei sisällä HFC-, HCFC- & CFC-yhdisteitä, 
vaahdotusaine syklopentaani 
Electrolux-jääkaapeissa ja pakastimissa on 
vaahdotusaineena syklopentaani, hiilivetykaasu 
(HC), joka ei vahingoita otsonikerrosta eikä aiheuta 
kasvihuoneilmiötä ja takaa paremman suorituskyvyn. 
(42 vuorokauden kuluttua tuotannosta tavallinen 
vaahto menettää tehokkuudestaan 18 % verrattuna 
syklopentaaniin.)

Säästää jopa 830 €/vuodessa* 
EU energiamerkintä säädöksen mukaisesti, säästöt 
ovat jopa 830 €/vuosi Electroluxin luokan A 
ecostore  kaapeilla verrattuna vastaavanlaiseen G 
luokan kaappiin

Alhainen 
energiankulutus...
Electroluxin ecostore kylmäkaapeilla voit saada 80% säästön 
sähkölaskussasi ja säästää jopa 830 €/vuosi, käyttäen ainoastaan 
350 kWh energiaa vuodessa!

Standard refrigerator

total
savings

Electrolux ecostore

EristysOptiflow 
ilmankiertojärjestelmä

R290 
kylmäaine

Frost Watch
Control4

Tehokkaat 
komponentit

32% 26% 20% 12% 10%
 

80%
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Suurimmat vähennykset 
energiankulutuksessa ruoan laadusta 
tinkimättä!

...ja suurin 
tehokkuus

* Patentti numero EU 1070925
**  ecostore Touch ja ecostore  

Premium -malleissa 

Lauhduttimen anturi

Ympäristön lämpötila-
anturi

Höyrystimen anturi

Sisätilan anturi

Frost Watch Control4 
ecostore Touch säästää energiaa 
sulattamalla vain tarvittaessa.
Frost Watch Control4  on 
patentoitu algoritmi*, joka käyttää 
hyväkseen tietoa joko 4 anturista 
tai sisäänrakennetusta muistista 
(ovenavauksien määrästä, niiden 
kestosta jne.) vähentäen näin 
sulatuskertojen määrää.
Sulatusjakso käynnistyy vain, kun 
höyrystimeen on kerääntynyt jäätä, 
ja pysähtyy heti, kun jää on sulanut.

Frost Watch Control
ecostore Premium -mallien 
pitkälle kehitetty elektroniikka 
laskee automaattisesti, milloin 
sulatusjaksojen on käynnistyttävä.
Älykäs algoritmi laskee, milloin 
ajan mukaan tapahtuva sulatus 
on tarpeellinen ja kuinka usein ovi 
avataan.
Mitä harvemmin ovi avataan, sitä 
vähemmän sulatusjaksoja ja sitä 
suuremmat energiasäästöt.

Eco defrost**
Parannettu sulatuksen ja höyrystimen 
tuulettimen hallinta mahdollistaa 
jopa 15 prosentin energiansäästön.
Sulatustyyppi muuttuu lämpötilan 
asetusarvon mukaan:
  sähkösulatus alle +2 °C:ssa
  kiertoilmasulatus yli +2 °C:ssa

Sulatusveden automaattinen 
haihtuminen
Järjestelmä käyttää hyväksi 
kompressorilta tulevaa 
kuumaa kaasua vähentäen 
näin energiankulutusta (ei 
keskuskonemalleissa)

Kansainväliset sertifikaatit
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Optiflow

Älykäs ilmankiertojärjestelmä, joka mukautuu 
täyttöasteen mukaan ja takaa mitä 
parhaimmat jäähdytystulokset ja lämpötilan 
tasaisuuden.

Mikä on Optiflow?
Optiflow puhaltaa ilmaa hyllyjen 
väliin ja elintarvikkeille varmistaen 
optimaalisen lämpötilan tasaisuuden 
ja säästöjä energiankulutuksessa.

Miten?
  Peruskaapeissa puhaltimet 
puhaltavat ilman koko sisäkaapin 
kautta ja kuluttavat runsaasti 
energiaa. Mitä enemmän on 
vastusta ilman kulussa, sitä 
enemmän kuluu energiaa.
  ecostore-kaapeissa* lauhduttimen 
kehittyneen muodon ansiosta ilman 
virtauksen vastus on vähentynyt 
minimiin. Lauhduttimen syvyyden 
pienentäminen takaa erinomaiset 
jäähdytystulokset.

Lämpötilan tasaisuus 
  Ilmankierto pysty- ja vaakasuuntaan 
mahdollistaa erinomaisen 
lämpötilan tasaisuuden
  Parantunut ilmanvirtaus tasaisen 
etu- ja takapinnan ansiosta
  Uudet irrotettavat ilmanohjaimet 
jakavat ilman tasaisesti ja nopeasti
  Tehokas käyttö, vaikka hyllyt ovat 
täynnä elintarvikkeita

*ecostore Touch ja ecostore Premium -mallit
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Luokkansa paras 
suorituskyky
Ruoan laadusta ei tingitä!
Electrolux-jääkaapit ovat täydellinen ratkaisu ruokien säilytykseen.

0’’ 20’’

 9 °C

 8 °C

 7 °C

 6 °C

 5 °C

 4 °C

 3 °C

 2 °C

 1 °C

 0 °C

10 °C

40’’ 60’’ 80’’ 100’’ 120’’ 140’’ 160’’ 180’’

Ruoansäilytys

Elintarvikkeiden laadukkuuden 
varmistaminen ei ole 
yksinkertainen asia etenkään 
ammattikeittiöissä, joissa 
jääkaappien ovien toistuvat 
aukaisut ja sulkemiset aiheuttavat 
lämpötilavaihteluita (pääsyy 
tuoreiden elintarvikkeiden 
huonoon säilymiseen).
Electrolux-jääkaapit 
takaavat ruoansäilytyksen 
huippusuorituskyvyn, sillä niiden 
nopean turvalämpötilaan 
paluun ansiosta ne pysyvät 
aina turvallisina (useista 
ovenavauksista ja korkeasta 
ympäristön lämpötilasta 
huolimatta).

Säilytyslämpötilan hidas 
palautuminen ja huono kosteuden 
hallinta ovat ruoan aistein todettavan 
laadun ja koostumuksen menetyksen 
pääsyitä.
Tässä on esimerkki elintarvikkeen 
ulkonäöstä, kun sitä on säilytetty 
kahdessa erityyppisessä jääkaapissa, 
uudessa Electrolux ecostore 
-kaapissa ja perusjääkaapissa.

Uudessa Electrolux ecostore 
-kaapissa säilytetyn voimakkaan 
värisen…

... ja normaalissa jääkaapissa 
säilytetyn haalistuneen värisen 
salaatin välillä

Huomaatko eron?

Kumman sinä valitsisit?

Alle 60 sekunnissa oven sulkemisen jälkeen, ecostore kaappien 
lämpötila (asetuslämp. +2°C) laskee jo turva-alueelle alle +3 °C:seen
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Maksimaalinen täyttökapasiteetti 
kompaktissa tilassa
  670 litran tilavuus 0,58 m²:n alalla
  50 litraa enemmän tilaa
  Käytettävissä oleva lisätila 
pienentää juoksevia kuluja litraa 
kohden
  Sisätila on maksimoitu piilossa 
olevan höyrystimen ja uuden 
komponenttien sijoittelun ansiosta 
  Ritilätason 44 eri asentoa tarjoavat 
lisää täyttökapasiteettia (yksi ritilä 
kestää 40 kg:n painon)
  Soveltuu GN 2/1 -astioille ja 
leivinpelleille 600 x 400 mm 
(lisävarusteen kanssa)

Ylivertainen lujuus
  Sisä- ja ulkopuoli AISI 304 
ruostumatonta terästä (valitut mallit)
  Ruostumattomasta teräksestä 
valmistetut jalat takaavat 
maksimivakauden
  Kiskot ja kannattimet 
ruostumatonta terästä
  75 mm tai 90 mm:n eristys takaa 
parhaan suorituskyvyn
  Kaapit ovat käyneet läpi tiukat 
laatutestit, jotka varmistavat pitkän 
käyttöajan:

• jalkojen lujuus ja kestävyys 
testattiin vetämällä kaappeja 
täyteen lastattuina

• oville suoritettiin erityistestejä 
(avaaminen/sulkeminen), joilla 
tarkistettiin niiden kestävyys ja 
tiivisteen tiiviys

• kuljetustestit osoittivat 
pakkauksen kestävyyden 
kaappien kuljetusvaurioiden 
estämiseksi.

Lyömätön lujuus ja 
säilytyskapasiteetti!
Tehokkaan suunnittelun ansiosta Electrolux 
ecostore -kaappien tilavuus on keskimäärin 50 
litraa suurempi kuin markkinoilla olevien saman 
kokoluokan kaappien.
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Irrotettavat sisäosat
  Ilmanohjaimet, kiskot, kannakkeet ja ritilät 
voidaan  irrottaa ilman työkaluja puhdistuksen 
helpottamiseksi

Hygienia ja puhdistettavuus
  Helposti irrotettava pallonmuotoinen oven 
magneettitiiviste 
  Puhdistusvapaa  lankamallinen lauhdutin (WFC) 
takaa tehokkuuden kaikissa tilanteissa (valituissa 
malleissa)

  Ovenkahva kokonaan ruostumatonta terästä, 
ilman liitoskohtia, ei kerää pölyä tai likaa
  Etupaneelista päästään helposti käsiksi sisäisiin 
komponentteihin
  Kaapin kammio pyöristetyin kulmin
  Ulkopintojen puhdistus on nopeaa vesitiiviin 
etupaneelin (IPX5-suojaus) ansiosta* 
  Pohjapaneelin syöpymätön materiaali kestää 
väkeviä puhdistusaineita ja vesisuihkuja
  Yhdestä yhtenäisestä ruostumatonta terästä 
olevasta levystä valmistettu pohjapaneeli, 
hygieenisin liitoksin.

Irrotettavat ilmanohjaimet Irrotettavat kiskot, 
kannattimet ja ritilät

Ovenkahva ruostumatonta 
terästä

Osiin käsiksi pääsy edestäIrrotettavat oven 
magneettitiivisteet 

Puhdistusvapaa lauhdutin

IPX5-vesisuojaus*Sisätila pyöristetyin kulmin

Parasta hygieniaa ja 
helppoa puhdistettavuutta
Electrolux ecostore -kaapit tarjoavat ratkaisun, 
jonka ansiosta hygienia ja puhdistettavuus eivät 
enää ole ongelma.

*ecostore Touch ja ecostore Premium -malleissa 
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ecostore Touch

Innovatiivinen LCD-kosketusnäyttö takaa 
helpon ja selkeän käytön. Sinun tarvitsee vain 
valita ruokakategoria
ja uusi ecostore Touch tekee loput.

ecostore Touch 
ohjaa sinut 4 päätyöalueen läpi (Kategoria, 
Manuaalinen, Asetukset ja HACCP), lisäksi 
turbojäähdytys ja manuaalinen sulatus

1

2

3

4

2 Manuaalinen tila
lämpötilan ja kosteustason 
tarkkaan säätöön käyttäjän 
vaatimusten mukaan.
Mahdollisuus yksilöllistää ja 
tallentaa ohjelmia

3 Asetustila
muuta ja yksilöllistä 
parametreja tarpeittesi 
mukaan. Voit vaihtaa 
kielen, muuttaa asetettua 
päivämäärää ja aikaa, 
parametreja, tarkistaa 
anturin lämpötiloja ja paljon 
muuta

1 Kategoria-tila
5 esiasetettua kategoriaa. 
Valitse vain sopiva 
kategoria elintarvikkeiden 
täytölle ja ecostore Touch 
säätää kaikki parametrit 
automaattisesti 

4 HACCP-valvonta-alue
tarkastaa ja tallentaa jatkuvasti 
käyttölämpötilaa ja mahdollisia 
poikkeamia.
Käyttötila ja lämpötilahuiput 
ja -pudotukset esitetään 
graafisesti.
Tiedot voidaan ladata USB 
portin kautta muistitikulle.
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ecostore Premium

Jääkaappien edistyksellisen digitaalielektroniikan 
seuraava sukupolvi.

Ohjelma- ja 
asetuspainikkeet - 
painikkeilla tallennetaan 
ja asetetaan halutut 
käyttöparametrit

Historia-painike - 
sisätilan lämpötila 
mitataan 24 tunnin välein 
käynnistysajasta lähtien.
Rekisteröidyt lämpötilat 
pysyvät kaksi kuukautta 
tallennettuina ja ne 
voidaan tuoda näyttöön 
tarvittaessa

Kosteuden säätö - 
sisätilassa on 3 manuaalisesti 
säädettävää kosteustasoa 
(ALHAINEN, KESKISUURI, 
SUURI). Jääkaappi joustaa 
siis sinun tarpeittesi mukaan

Manuaalinen 
sulatuspainike:
jos ylimääräinen sulatus on 
tarpeen

Merkkivalolla toimiva 
hälytys - LED-valo syttyy ja 
palaa punaisena, näyttöön 
ilmestyy hälytyskoodi ja 
hälytysääni soi.
Hälytys soi niin kauan, kunnes 
kytket sen manuaalisesti 
pois päältä yksinkertaisesti 
painamalla hälytyskuvaketta.
Valo sammuu vasta sitten, 
kun toimintahäiriö on korjattu

Turbojäähdytys - 
hyödyllinen ominaisuus 
silloin, kun jääkaappiin 
laitetaan suuria määriä 
erilaisia tuotteita. 
Kompressori toimii 
taukoamatta asetetusta 
lämpötilasta riippumatta

3 anturia valvoo jatkuvasti 
ulko- ja sisälämpötilaa sekä 
lauhduttimen toimintaa

Frost Watch Control - älykäs 
sulatus säästää energiaa.
Nykyaikainen elektroniikka 
laskee automaattisesti, 
milloin sulatusjaksojen 
on käynnistyttävä. Tämä 
tarkoittaa vähemmän 
sulatusjaksoja ja suurempia 
energiansäästöjä.

Suuri digitaalinäyttö, 
lämpötilat näkyvät selvästi 
kauempaakin
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AUXILIARY ( jos käytettävissä)
SYTTYY, kun AUX-liitännäksi 
valittu lisälähtö on aktivoitu

HÄLYTYS
VILKKUU hälytyksen sattuessa 
normaalissa käytössä (korkea/alhainen 
lämpötila)

SULATUS
SYTTYY, kun sulatusjakso 
käynnistetään

TUULETIN
SYTTYY, kun tuuletin käynnistyy

KOMPRESSORI
SYTTYY, kun kompressori 
käynnistyy

HUOLTO
VILKKUU mahdollisissa 
vikatapauksissa

ecostore-jääkaappien säätö neljällä yksinkertaisella 
painikkeella

Selkeä käyttötilakuvakkeiden ja 
sisälämpötilan LED-näyttö 

ecostore

Yksinkertainen ja helppokäyttöinen digitaalinen 
säätö. Lämpötilan ja sulatuksen säätö yhdellä 
painikkeen kosketuksella!

MANUAALINEN 
SULATUS
Käynnistää 
sulatusjakson
ALAS”:  vähennä 
lämpötilaa

SET
Säädä sisätilan 
lämpötila ja tekniset 
parametrit

ON/OFF-painike
“YLÖS”: nosta 
lämpötilaa

PRG/MUTE
Aseta 
käyttöparametrit tai 
vaienna äänihälytys
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ecostore Touch • • • •

ecostore Premium • • • •

ecostore • •

Mielenrauhaa 
yhdellä kosketuksella

ecostore Touch: ei huolta, ei harmia…

Selkeät hälytyskuvakkeet

Teknikko koskettaa näyttöä ja näkee lokilistan, joka 
kertoo vikatyypin, tapahtuma-ajan ja keston

Hälytys soi niin kauan, kunnes se kytketään 
manuaalisesti pois päältä yksinkertaisesti painamalla 
hälytyskuvaketta

Näyttö kuitenkin näyttää merkkivalohälytyksen, 
kunnes ongelma on ratkaistu

Sen jälkeen punainen LED-valo sammuu, mikä on 
merkkinä normaaliin käyttötilaan palaamisesta

Ovi auki Kutsu huolto 
paikalle

Korkea lämpötila Alhainen 
lämpötila
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Tilavuus - litraa 670 1430 670 1430 670

LCD-kosketusnäyttö • •

Edistyksellinen digitaalinäyttö • • •

Sisävalo LED LED LED LED LED

Käyttölämpötila 
(ulkop. lämp. 43°C)

-2/+10 °C  
tai -15/-22 °C

-2/+10 °C  
tai -15/-22 °C

-2/+10 °C 
tai -15/-22 °C

-2/+10 ° C 
tai -15/-22 °C

-2/+10 °C  
tai -15/-22 °C

Kaksoislämpötilakäyttö  
(ulkop. lämp. 43°C) ei käytössä ei käytössä ei käytössä -2/-2 °C

tai -2/-22 °C
-2/-2 °C

tai -2/-22 °C

Keskuskoneellinen vaihtoehto • • •

Kylmäaine R134a/R404a/
R290

R134a/R404a/
R290

R134a/R404a/
R290

R134a/R404a/
R290

R134a/R404a/
R290

Syklopentaanieristys • • • • •

Sulatustyyppi Frost Watch 
Control4

Frost Watch 
Control4

Frost Watch 
Control

Frost Watch 
Control

Frost Watch 
Control

Ulko- ja sisä-
paneelit RST AISI-terästä 304 304 304 304 304

UK-versio schuko-pistokkeella 
ja pyörillä • • •

Ulkomitat - mm (LxSxK) 710x837
x2050

1441x837
x2050

710x837
x2050

1441x837
x2050

710x837
x2050

Ulkomitat – mm (LxSxK) –  
ecostore HP

740x861
x2080

740x885
x2080

Tilavuus - litraa 670 670 1430 1430 670 670

Digitaalinäyttö • • • • • •

Sisävalo

Käyttölämpötila (ulkop. lämp. 
43°C)

-2/+10 °C
tai -15/-22 °C

0/+6 °C,
-2/+10 °C tai
-15/-22 °C

-2/+10 °C
tai -15/-22 °C

0/+6 °C,
-2/+10 °C tai
-15/-22 °C

-2/+10 °C
tai -15/-22 °C ei käytössä

Kaksoislämpötilakäyttö (ulkop. 
lämp. 43°C) ei käytössä ei käytössä -2/-2 °C

tai -2/-22 °C ei käytössä -2/-2 °C
tai -2/-22 °C ei käytössä

Keskuskoneellinen vaihtoehto • • •

Kylmäaine R134a/R404a/ 
R290 (UK)

R134a/R404a/ 
R290 (UK)

R134a/R404a/ 
R290 (UK)

R134a/R404a/ 
R290 (UK)

R134a/R404a/ 
R290 (UK)

R134a/R404a/ 
R290 (UK)

Syklopentaanieristys • • • • • •

Sulatustyyppi Automaattinen Automaattinen Automaattinen Automaattinen Automaattinen Automaattinen

Ulko- ja sisä-
paneelit RST AISI-terästä 304 430 304 430 304 430

UK-versio schuko-pistokkeella
ja pyörillä • • • • • •

60Hz versio • • • • • •

Ulkomitat - mm (LxSxK) 710x837
x2050

710x837
x2050

1441x837
x2050

1441x837
x2050

710x837
x2050

710x837
x2050

Täydellinen valikoima

1 ovi 1 ovi2 ovea 2 ovea 2 - ½ ovea

1 ovi 2 ovea 2 - ½ ovea

ecostore

ecostore Touch ecostore Premium
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Tilavuus - litraa 1430 1430 670 1430

LCD-kosketusnäyttö

Edistyksellinen digitaalinäyttö • • • •

Sisävalo LED LED LED ja NEON LED ja NEON

Käyttölämpötila (ulkop. lämp. 
43°C) ei käytössä -2/+10 °C  

tai -15/-22 °C
+2/+10 °C tai -15/-20 °C

(32 °C:ssa)
+2/+10 °C tai -15/-20 °C

(32 °C:ssa)

Kaksoislämpötilakäyttö (ulkop. 
lämp. 43°C)

-2/-22 °C tai 
-2/-6 °C (kala) ei käytössä ei käytössä ei käytössä

Keskuskoneellinen vaihtoehto

Kylmäaine R134a/R404a/
R290

R134a/R404a/
R290

R134a/R404a/
R290

R134a/R404a/
R290

Syklopentaanieristys • • • •

Sulatustyyppi Frost Watch
Control

Frost Watch
Control

Frost Watch
Control

Frost Watch
Control

Ulko- ja sisä-
paneelit RST AISI-terästä 304 304 304 304

UK-versio schuko-pistokkeella 
ja pyörillä • •

Ulkomitat - mm (LxSxK) 1441x837
x2050

1441x837
x2050

710x837
x2050

1441x837
x2050

Tilavuus - litraa 1430 1430 670 670 1430 1430

Digitaalinäyttö • • • • • •

Sisävalo NEON NEON NEON NEON

Käyttölämpötila (ulkop. lämp. 
43°C) ei käytössä -2/+10 °C

tai -15/-22 °C
+2/+10 °C tai 

-15/-20 °C (32 °C:ssa)
+2/+10 °C
(32 °C:ssa)

+2/+10 °C
tai -15/-20 °C

+2/+10 °C tai 
-15/-20 °C (32 °C:ssa)

Kaksoislämpötilakäyttö (ulkop. 
lämp. 43°C) -2/-6 °C (kala) ei käytössä ei käytössä ei käytössä ei käytössä ei käytössä

Keskuskoneellinen vaihtoehto

Kylmäaine R134a R134a/R404a R134a/R404a/
R290 (UK)

R134a/
R290 (UK)

R134a/R404a/
R290 (UK)

R134a/
R290 (UK)

Syklopentaanieristys • • • • • •

Sulatustyyppi Automaattinen Automaattinen Automaattinen Automaattinen Automaattinen Automaattinen

Ulko- ja sisä-
paneelit RST AISI-terästä 304 304 304 430 304 430

UK-versio schuko-pistokkeella
ja pyörillä • • • •

60Hz versio • • • •

Ulkomitat - mm (LxSxK) 1441x837
x2050

1441x837
x2050

710x837
x2050

710x837
x2050

1441x837
x2050

1441x837
x2050

1 ovi &
2 – ½ ovea

4 – ½ ovea 2 lasiovea1 lasiovi

1 lasiovi1 ovi &
2 – ½ ovea

4 – ½ ovea 2 lasiovea

ecostore

ecostore Premium
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Olemme vakuuttuneita, että tämä on oikea 
lähestymistapa: ole kilpailukykyinen markkinoilla ja 
ennakoi asiakkaan vaatimukset, olipa kyse sitten 
suunnittelusta, tuotannosta, markkinoinnista tai 
palvelusta. 
Electrolux kutsuu sitä “asiakasriippuvaisuudeksi”, 
koska juuri asiakkaittemme vaatimukset, 
toiveet ja mielipiteet ohjaavat toimiamme ja 
tuotekehitystämme.

Electrolux ja 
asiakassuuntautuneisuus

Tuotanto, tarkastus ja kaikkien tuotteiden 
lopputestaus

Tuotannon laatu merkitsee parempaa suorituskykyä. 
“Made by Electrolux” edustaa maailmanlaajuisesti 
takuuta korkeatasoisesta teknologiasta ja laadusta, 
asiakkaan huomioonottavasta suunnittelusta ja 
tuotekehittelystä. Electrolux Professional tuotannon 
yhteydessä kaikki tuotteet testataan yksitellen ja 
ammattitaitoiset teknikot tarkistavat niiden jokaisen 
toiminnon ennen pakkaamista. Tämän käytännön 
lisäksi pistetarkastuksia suoritetaan tuotantolinjan 
lopussa ja varastossa.
Electroluxin korkeat laatustandardit tyydyttävät 
jatkuvasti yhä vaativammat asiakkaamme. 

Myyntiä edeltävä palvelu: yli 1000 asiantuntijaa 
valmiina auttamaan asiakasta

Yli 1000 ammattitaitoisen teknikon tiimillä ympäri 
maailman on yksi tavoite: suunnitella helppokäyttöisiä, 
toimivia ja luotettavia laitteita. Jatkuva yhteistyö 
suunnitteluinsinöörien, teknikoiden ja kokkien välillä 
takaa sen, että Electrolux tuotteet valmistetaan 
täsmällisten ammattimäärittelyjen mukaan. Nämä 
ammattilaiset ovat täysin varautuneita auttamaan 
asiakasta luomaan oikeanlaisen työnkulun ja 
ehdottamaan toimivinta ratkaisua asiakkaan 
toiveiden mukaan, olipa kyseessä sitten pieni 
ravintola tai suuri laitoskeittiö.

Project & Quotation
Keittiöratkaisujen ohjelmisto



CHEFACADEMY

CHEFACADEMY

Electrolux Kokkiakatemia: suoria seminaareja 
joissa kokit jakavat kokemuksiaan

Electrolux kokkiakatemia luotiin erityistä tavoitetta 
varten: että vieraanvaraisuus, koulutus ja 
tietopalvelut olisivat huipussaan. Akatemia tarjoaa 
ilmaisia seminaareja catering alan ammattilaisille, 
suoria demonstraatioita, yksityiskohtaisia ohjeita ja 
paljon muuta, vuosittain jopa yli 6000 vieraallemme. 
Voit kokeilla tuotteitamme käytännössä Electrolux 
keittiömestarin opastuksella. Keittiömestarit ovat 
yksi osa ammattilaistiimiämme ja jotka yhdistävät 
kokemuksensa työstä tähtihotelleissa ja -ravintoloissa 
kaikkein innovatiivisimpien keittiöteknologian 
konseptien tuntemukseen.  
Jokainen seminaari tarjoaa:

►  Tekninen demonstraatio: näytön toiminnot, 
työmenetelmät, apuvälineet, oikea huolto.

►  Kokkausdemonstraatio: kokkaustekniikat, 
valmistusaineet, keittiön uuden työnkulun 
suunnittelu, suorat kokkausdemonstraatiot.

Myynnin jälkeinen palvelu: lähellä asiakasta, 
joka puolella maailmaa

Electroluxin ammattimainen luotettavuus ja 
globaalisuus merkitsevät maailmanlaajuista 
ka t tavaa palveluverkostoa, joka koostuu 
ammattitaitoisista ja pätevistä yhteistyökumppaneista, 
jotka hoitavat päivittäin mitä monenlaisimpia 
tehtäviä asentamisesta varaosiin ja huoltotehtäviin. 
Heidän yhteinen päämääränsä on tehokkaan 
asiakaspalvelun ja nopean teknisen avun takaaminen. 
Maailmanlaajuinen myynnin jälkeinen palveluverkosto 
toimittaa, asentaa ja valvoo tehokkaasti Electrolux 
tuotteita, mikä takaa nopean ja ammattitaitoisen 
palvelun, missä ikinä oletkin.

► 2000 valtuutettua palvelukeskusta
► yli 10000 ammattitaitoista teknikkoa 
►  varaosien saatavuus taattu 10 vuodeksi 

valmistuksen loppumisesta
► 98000 varaosaa valmiina varastossa
► 24/48 tunnin varaosatoimitus maailmanlaajuisesti
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THE NETHERLANDS - EIA 
(ENERGY INVESTMENT 
ALLOWANCE)

UK - ECA (ENHANCED  
CAPITAL ALLOWANCE)

Täydellinen lista sertifioiduista tuotteista löytyy osoitteesta www.electrolux.com/professional

DENMARK - GO’ ENERGIMÆRK
(THE DANISH ENERGY SAVING LABEL) 
For a full list of recommended products, 
see www.savingtrust.dk.


