
Koel- en  
vrieskasten



ecostoreHP Touch: 
innovatief touchscreen voor een 
zorgeloze bediening 

Efficiëntie
   Uiterst efficiënte isolatiecomponenten, tot 90 mm  dikke 
cyclopentaan isolatie en afneembare ballonvormige 
deurrubbers met isolatie in een drievoudig profiel

   Frost Watch Control bespaart energie door alleen te 
ontdooien wanneer het nodig is

   R290 natuurlijk koelgas verlaagt het energieverbruik 
en verlengt de levensduur van de compressor

Prestatie
  Optiflow: het intelligente luchtcirculatiesysteem past 

zich aan de inhoud van de koelkast aan voor de beste 
koelresultaten

  Verwijderbare luchtverdelers zorgen met hun 
innovatief design voor een excellente en snelle 
luchtverdeling  

  Het snelle temperatuurherstel en de 
luchtvochtigheidscontrole garanderen de hoogste 
voedselkwaliteit en de beste voedselbewaring
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ecostoreHP Premium:  
de volgende generatie 
geavanceerde digitale elektronica 

Capaciteit
   50 liter meer beschikbare ruimte. De beste in zijn 

categorie 
Onklopbare laadcapaciteit met een kleine ecologische 
voetafdruk

   Maximale benutting van de interne ruimte dankzij de 
verborgen verdamper en de nieuwe opstelling en van 
de onderdelen 

   44 roosterniveaus beschikbaar voor verhoogde 
laadcapaciteit

Reiniging
  Waterbestendig ontwerp en afgeronde hoeken voor 

snelle en gemakkelijke reiniging 
  Interne componenten (luchtverdelers, lopers, 

ondersteuningspunten en roosters) zijn volledig 
afneembaar zonder gereedschap 

  Eenvoudig afneembare magnetische deurrubbers 
voor maximale hygiëne
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LCD Touch screen
Innovatief touchscreen voor een 
gemakkelijke en duidelijke bediening

Optiflow
Verticale en horizontale luchtcirculatie voor een 
optimale en gelijkmatige temperatuur

Innovatieve luchtverdelers
zorgen voor een excellente en snelle 
luchtverdeling en zijn volledig afneembaar 
voor een gemakkelijke reiniging

Onderhoudsarme condensor 
Vuilafstotend om op elk tijdstip de 
beste prestaties te garanderen

Afgeronde hoeken en afneembare 
geleiders en ondersteuningspunten in 
roestvrij staal vergemakkelijken de reiniging 
van de binnenkant van de koelkast

Maximale stabiliteit en flexibiliteit 
Kan gemonteerd worden op roestvrij stalen 
voetsteunen, draaibare wielen, betonnen sokkel 
of marine voetsteunen

Standaardfunctie op alle modellen
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80% totale besparing  
Electrolux koeling klasse A gebruikt tot  
80% minder energie* dan de standaard kasten
Het label voldoet aan de gedelegeerde regelgeving (EU) 2015/1094 van de 
Commissie van 5 mei 2015



Energie efficiënte componenten
Compressors met een laag energieverbruik, 
verdampers met grote oppervlakte en zeer 

efficiënte ventilatoren

Verborgen verdamper
Voor maximale interne capaciteit

90mm geïsoleerde kastwanden
en het verbeterd ontwerp van de deurdichting 

verzekeren een laag energieverbruik

Afneembare brede ballonvormige 
deurrubbers met isolatie in drie kamers, 
zorgen voor een excellente afsluiting en 
een verminderde warmteverspreiding

IPX5 waterbescherming
Volledig waterbestendige voorzijde

Interne LED verlichting
Het laagste energieverbruik 

(intern neonlicht bij modellen met 
glasdeur)

Inbegrepen functies op bepaalde modellen



Bruto capaciteit - liter 670 670
LCD Touch screen display •

Geavanceerd digitaal scherm •

Interne verlichting LED LED

Temp. tijdens gebruik bij 43 °C -2/+10 °C of 
-15/-22 °C

-2/+10 °C of 
-15/-22 °C

Koelmiddel R290 R290
Cyclopentaan isolatie • •

Ontdooi type Frost Watch Control Frost Watch Control
Externe en interne wanden  
in AISI 304 304

Afmetingen uitwendig - mm
(BxDxH) 740x860x2080 740x860x2080

1 deur 1 deur

ecostoreHP Touch ecostoreHP Premium

Share more of our thinking at www.electrolux.be/professional 9
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Het beste
Met het milieu in gedachten
► Alle onze fabrieken zijn ISO 14001 gecertificeerd 
►  Al onze oplossingen zijn ontworpen voor een laag 

water-, energie- en detergentverbruik en een beperkte 
uitstoot

►  Recent zijn meer dan 70% van Electrolux Professional 
oplossingen verbeterd met functies die ontworpen zijn 
volgens de behoeften van klanten, rekening houdende 
met het milieu 

►  Alle Electrolux Professional oplossingen zijn meer dan 
95% recycleerbaar

►  Alle Electrolux Professional oplossingen zijn 100% getest 
op de kwaliteit en stuk voor stuk gecontroleerd door 
ervaren technici


