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ecostoreHP Touch: 
innovativ pekskärm  
för bekymmerfri kontroll

Effektivitet
   90 mm cyklopentanisolering och den profilierade 

magnetiska 3-kammarlisten minimerar energiförlusten 
och kondensering 

  Frost Watch Control4 avancerad elektronik sparar  
energi genom att endast avfrosta då det behövs

  Propan (R290) naturlig gas som köldmedia minskar 
energiförbrukningen 

Prestanda
  Optiflow: det intelligenta luftcirkulationssystemet 

anpassar luftflödet för bästa kylresultat och jämn 
temperatur

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

  Snabb temperaturåterhämtning och 
fuktighetskontroll ger hög kvalitet på livsmedlet
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ecostoreHP Premium:  
nästa generation avancerad digital 
elektronik

Kapacitet
  50 liter mer tillgängligt utrymme

 Oslagbar förvaringskapacitet 
   Maximalt invändigt utrymme har uppnåtts med den 

dolda förångaren och den nya komponentlayouten
   Hyllorna kan placeras i 44 olika lägen för ökad 
förvaringskapacitet

Hygien och rengörbarhet
  Kylutrymme med rundade hörn för snabb och enkel 
rengöring

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

  Lätt demonterbar magnetisk dörrtätning för maximal 
hygien
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LCD Pekskärm
Innovativ pekskärm för enkelt och 
tydligt handhavande

Optiflow
Vertikal och horisontal luftcirkulation 
ger optimal temperaturfördelning

Innovativa luftkanaler
Ger en snabb och jämn luftdistribution 
och är helt demonterbara för enkel 
rengöring

Trådkondensor 
Underhållningsfri kondesor för 
garanterad hög prestanda

Rundade horn 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 
marinanpassade fötter

Ingår som standard på samtliga modeller
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80% besparingar
Electrolux ecostore Klass A skåp använder upp till 80% 
mindre energi* än standardskåp
Märkningen möter regleringen (UE) 2015/1094, utgåva 5e maj 2015



Högeffektiva komponenter
Lågenergikompressorer, 

förångare med stor yta och 
högeffektiva fläktar

Dold förångare
För maximal nettovolym i skåpet

90 mm isolering
och de förbättrade dörrlisterna 

säkerställer låg energiförbrukning

Avtagbara breda 
“3-kammarlister” ger utmärkt 

tätning och isolering vilket minskar 
värmeavgivningen

Kapslingsklass IPX5 
Framsida är helt vattentät

Innerbelysning med LED-lampor
Lägsta energiförbrukning (inbyggd 

neonlampa på modeller med 
glasdörr)

Ingår på vissa modeller



Bruttovolym, liter 670 670
LCD pekskärm •

Avancered digital display •

Invändig belysning LED LED

Driftstemperatur vid 43°C -2/+10 °C or 
-15/-22 °C

-2/+10 °C or 
-15/-22 °C

Köldmedia R290 R290
Isolering med Cyklopentan • •

Avfrostning Frost Watch Control4 Frost Watch Control
Ytter- och innerpaneler i AISI 304 304
UK version med Schyko  
anslutningsdon och hjul •

Utvändiga dimensioner – 
mm (wxdxh) 740x860x2080 740x860x2080

1 heldörr 1 heldörr

ecostoreHP Touch ecostoreHP Premium

Se mer på www.electrolux.se/professional 9
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Med hänsyn till miljön
  Alla våra fabriker är ISO 14001-certifierade

  Alla våra lösningar är utformade för låg 
förbrukning av vatten, energi, tvätt- och 
rengöringsmedel samt för låga skadliga utsläpp

  De senaste åren har över 70 % av våra 
produktfunktioner uppdaterats med miljövänlig 
teknik som kommer våra kunder till godo

  Vår teknik uppfyller RoHS- och REACH-kraven 
och är till 95 % återvinningsbar

  Samtliga våra produkter kvalitetstestas av 
experter


