
Desempenho

ecostore Premium 
A próxima geração 
de frigoríficos de 
electrónica digital 
avançada.

ecostore Touch 
Écran digital 
inovador para 
controlo sem 
preocupações.

ecostore
Controlo digital 
intuitivo e concepção 
higiénica.  

Frigorífico eficiente  
significa menor consumo de energia 
e maiores poupanças

ecostore

A gama superior em frigoríficos garante melhor performance e 
eficiência energética. 

Eficiência
Os armários ecostore da Electrolux 
utilizam até 65% menos de energia 
que os armários standard.

Os frigoríficos da Electrolux são 
a solução perfeita para a melhor 
preservação da sua comida.

Capacidade
Os armários Electrolux fornecem, em 
média, 50 litros mais de espaço 
disponível, comparativamente com os 
armários equivalentes no mercados.
Os melhores da sua categoria!



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA
ENERGY · ENERGIE · ENERGI
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350
kWh/annum

5 40°C-40% 503 L 0 L
2015/1094-I

 A

frigoríficos com poupança de energia  euro/ano

poupança de 
energia* até 
830 €/ano
(congelador)
300 €/ano

(frigorífico)

Rotulados: eficiente e elevado 
desempenho
Manter o cliente sempre em mente.
A etiqueta energética europeia pode 
realmente fazer a diferença quando se trata 
dos proprietários dos restaurantes 
escolherem conscientemente o seu frigorífico 
ou congelador ideal com informação objetiva 
à sua disposição (consumo de energia, 
volume líquido, condições de trabalho).

*  

Classe energética e consumo anual.  
Mostra o consumo elétrico que o equipamento 
utiliza durante o ano, ajudando-o no orçamento 
das suas despesas com a energia.

O volume líquido permite-lhe escolher melhor 
o número e o tipo de equipamentos a comprar. 

Os dados na etiqueta são agora calculados de 
acordo com uma metodologia standard e fornece 
o espaço real útil para o armazenamento dos 
alimentos. 

Temperatura das 
condições de 
trabalho (ºC)
Humidade (%)

CongeladorFrigorífico

A etiqueta indica a capacidade do equipamento para preservar 
corretamente os alimentos enquanto trabalha em diferentes 
condições ambientais.

A etiqueta mostrará:

  5:  “serviço pesado”: trabalha a uma temperatura ambiente de 
40ºC e 40% de humidade 

  4:  

  3:  

A 350
kWh/ano

 503 L 0 L

5 40°C-40%

Classe de eficiência energética

Poupanças entre 
classe A e G 

(€/ano)*

A B C D E F G

Custo de energia (€/ano)*

Armário congelador 124 207 290 415 622 705 954 830

Armário frigorífico 45 75 106 151 226 256 347 300

 
 

DENMARK
GO’ENERGIMÆRK 
The Danish Energy 
Saving Label

THE NETHERLANDS
EIA  (Energy Investment  
Allowance)

GREAT BRITAIN 
ECA (Enhanced  
Capital Allowance)

A etiqueta está de acordo com o regulamento delegado (UE) 
2015/1094 da comissão de 5 de maio de 2015.

poupanças potenciais baseadas nos dados da Diretiva Europeia Ecodesign e obtidas comparando 
frigoríficos e congeladores da classe G com armários equivalentes da classe A (custo de energia de 
0,21€/kWh e peso líquido de 503lt).

“serviço normal”: trabalha a uma temperatura ambiente de 
30ºC e 55% de humidade 
“serviço leve”: trabalha a uma temperatura ambiente de 
25ºC e 60% de humidade  



ecostoreHP Touch
Eficiência de Topo

Eficiência de Topo

740 mm

740 mm

885 mm

885 mm
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► Frigoríficos certificados como 
Classe A em condições de 
trabalho de “serviço pesado” 
(40ºC-40% hum), com base na 
Diretiva Europeia Ecodesign.

Isolamento em ciclopentano       
90 mm.

Painel táctil LCD com entrada USB.

Capacidade de armazenamento 
de 670/1430 5 litros.

Relógio de controlo da congelação 
(com 4 sondas para otimizar a 
frequência e a duração da 
descongelação).

Luz LED interior.

Estrutura de porta aquecida 
inteligente.

Fornecido com sistema Optiflow 
(para a melhor uniformidade de 
temperatura em quaisquer 
condições de carga).

Frigoríficos certificados como 
Classe A em condições de 
trabalho de “serviço pesado” 
(40ºC-40% hum), com base na 
Diretiva Europeia Ecodesign.

Isolamento em ciclopentano       
90 mm.

Capacidade de armazenamento 
de 670/1430 litros.

Relógio de controlo da congelação 
(com 4 sondas para otimizar a 
frequência e a duração da 
descongelação).

Condensador isento de limpeza, 
nos frigoríficos.

Luz LED interior.

Estrutura de porta aquecida 
inteligente.

Fornecido com sistema Optiflow 
(para a melhor uniformidade de 
temperatura em quaisquer 
condições de carga).

Evaporador oculto.

Câmara com borracha tripla   
(para melhor isolamento).

Totalmente em A304              
(interna e externamente).

4 grelhas Rilsan (para modelos de   
1 porta).

Versão R290 disponível.

Preparado para instalação em 
plinto; rodas/pés marinhos 
disponíveis como acessórios.

Proteção à água IPX5, em toda      
a parte frontal.

Temperatura de trabalho para 
modelos de porta completa:            
a +43ºC.

Temperatura de trabalho para 
modelos de porta de vidro:              
a +32ºC.

Evaporador oculto.

Câmara com borracha tripla   
(para melhor isolamento).

Totalmente em A304 (interna e 
externamente).

4 grelhas em A304                      
(para modelos de 1 porta).

Versão R290 disponível.

Preparado para instalação em 
plinto; rodas/pés marinhos 
disponíveis como acessórios.

Proteção à água IPX5, em toda a 
parte frontal.

Temperatura de trabalho para 
modelos de porta completa:            
a +43ºC.
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A etiqueta está de 
acordo com o 
regulamento 
delegado (UE) 
2015/1094 da 
comissão de 5 de 
maio de 2015.

 

A etiqueta está de 
acordo com o 
regulamento 
delegado (UE) 
2015/1094 da 
comissão de 5 de 
maio de 2015.

 

ecostoreHP Premium

ecostore

www.comeca.pt



ecostore Premium

ecostore

710 mm

837 mm

20
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837 mm
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► Isolamento em ciclopentano 75 mm.

Painel táctil LCD com entrada USB.

Capacidade de armazenamento de 
670/1430 litros.

Relógio de controlo da congelação 
(com 4 sondas para otimizar a 
frequência e a duração da 
descongelação).

Luz LED interior.

Estrutura de porta aquecida inteligente.

Fornecido com sistema Optiflow      
(para a melhor uniformidade de 
temperatura em quaisquer condições de 
carga).

Evaporador oculto.

Câmara com borracha tripla            
(para melhor isolamento).

Totalmente em A304                       
(interna e externamente).

4 grelhas em A304                               
(para modelos de 1 porta).

Versão R290 disponível.

Preparado para instalação em plinto; 
rodas/pés marinhos disponíveis como 
acessórios.

Proteção à água IPX5, em toda a parte 
frontal.

Temperatura de trabalho para modelos 
de porta completa: a +43ºC.

Isolamento em ciclopentano 75 mm.

Capacidade de armazenamento de 
670/1430 litros.

Relógio de controlo da congelação 
(com 4 sondas para otimizar a 
frequência e a duração da 
descongelação).

Condensador isento de limpeza, nos 
frigoríficos.

Luz LED interior.

Estrutura de porta aquecida inteligente.

Fornecido com sistema Optiflow      
(para a melhor uniformidade de 
temperatura em quaisquer condições de 
carga).

Evaporador oculto.

Câmara com borracha tripla            
(para melhor isolamento).

Totalmente em A304                       
(interna e externamente).

4 grelhas Rilsan                                    
(para modelos de 1 porta).

Versão R290 disponível.

Preparado para instalação em plinto; 
rodas/pés marinhos disponíveis como 
acessórios.

Proteção à água IPX5, em toda a parte 
frontal.

Temperatura de trabalho para modelos 
de porta completa: a +43ºC.

Temperatura de trabalho para modelos 
de porta de vidro: a +32ºC.

Isolamento em ciclopentano 75 mm.

Interior e exterior em A304 exceto painel 
inferior e posterior (modelos disponíveis 
com interior e exterior em A430).

Painel posterior em aço galvanizado.

Capacidade de armazenamento de 
670/1430 litros.

Descongelação automática.

Condensador isento de limpeza, nos 
frigoríficos.

Evaporador oculto.

Câmara com borracha tripla             
(para melhor isolamento).

3 grelhas Rilsan                                     
(para modelos de 1 porta).

Preparado para instalação em plinto; 
rodas/pés marinhos disponíveis como 
acessórios.

Temperatura de trabalho para modelos 
de porta completa: a +43ºC.

Temperatura de trabalho para modelos 
de porta de vidro: a +32ºC.

0/+6ºC temperatura de trabalho para 
frigoríficos.
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ecostore Touch
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ARMÁRIOS FRIGORÍFICOS CONSERVAÇÃO / CONGELAÇÃO

ECOSTORE TOUCH
670 LITROS

Código mm kg kW
Modelo (LxPxA)

727635
EST71FRCHP 740x861x2080 106 0,22

670 litros. -2ºC a - 10ºC. 1 porta. Écran Táctil. Classe Energética A. Classe Climática 5. 
AISI 304. 230V.

(*) Valores de poupança anual estimados

*
BAIXO CONSUMO DE ENERGIA

Com os armários Ecostore da Electrolux pode diminuir 
a sua fatura de eletricidade em 80% e economizar até 
830€/ ano, utilizando só 350 kWh num único ano!*

Espuma em Ciclopentano livre de HFC, 
HCFC E CFC
Os frigoríficos e congeladores da Electrolux são isolados com 
espuma de ciclopentano, um hidrocarboneto (HC) que não 
prejudica a camada de ozono, previne o efeito estufa e assegura 
melhor desempenho. (Após 42 dias de produção, a espuma 
tradicional torna-se 18% menos eficiente que a espuma de 
ciclopentano).

Economize até 830€/ano*
De acordo com a legislação UE sobre a rotulagem de dados, 
existe uma poupança de 830€/ano quando se compara um 
armário frigorífico Ecostore da Electrolux classe A com um 
armário equivalente da classe G*.

80% de Poupanças Totais
Os armários Ecostore da Electrolux utilizam até 80% menos 
de energia que os armários standard graças à perfeita 
combinação de várias características inovadoras.

Optiflow;

Tipo de isolamento reduz a condensação e minimizando a 
perda de energia;

Componentes altamente eficientes;

Gás refrigerador natural R290 e R600 (hydrocarboneto) 

Controlo da congelação.
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72
74

67

ECOSTORE 
1430 LITROS

Código mm kg kW
Modelo (LxPxA)

727282
REX142FR 1441x835x2050 210 0,33

1430 Litros. -2ºC a +10ºC. 2 portas. AISI 304. 230V.

Código mm kg kW
Modelo (LxPxA)

727467
REX142FFH 1441x835x2050 210 0,7

1430 Litros. -22ºC a -15ºC. 2 portas. AISI 304. 230V.

Conservação

Congelação

Outros modelos disponíveis  sob consulta.

72
72

72

ECOSTORE 
670 LITROS

Código mm kg kW
Modelo (LxPxA)

727272
REX71FR 710x835x2050 106 0,21

670 Litros. 1 porta. -2ºC a +10ºC. AISI 304. 230V.

Código mm kg kW
Modelo (LxPxA)

727465
REX71FFH 710x837x2050 106 0,51

670 Litros. 1 porta. -22ºC a - 15ºC. AISI 304. 230V.

Conservação

Congelação

Outros modelos disponíveis  sob consulta.

ARMÁRIOS FRIGORÍFICOS CONSERVAÇÃO / CONGELAÇÃO

Código mm kg kW
Modelo (LxPxA)

727247
ESP71FR

710x835x2050 106 0,23

670 Litros. -2ºC a +10ºC. 1 porta. AISI 304. 230V.

727633
ESP71FRCA 740x885x2080 106 0,24

670 litros. -2ºC a - 10ºC. 1 porta. Classe Energética A. Classe Climática 5. AISI 304. 230V.

Código mm kg kW
Modelo (LxPxA)

727314
ESP71FFC

710x835x2050. 106 0,51

670 Litros. -22ºC a -15ºC. 1 porta. AISI 304. 230V.

72
72

47

72
73

23

ECOSTORE PREMIUM 
670 LITROS

ECOSTORE PREMIUM 
1430 LITROS

Conservação

Código mm kg kW
Modelo (LxPxA)

727261
ESP142FR

1441x835x2050 210 0,34

1430 Litros. -2ºC a +10ºC. 2 portas. AISI 304. 230V.

Conservação

Congelação

Código mm kg kW
Modelo (LxPxA)

727323
ESP142FFC

1441x835x2050 230 0,7

1430 Litros. -22ºC a -15ºC. 2 portas de vidro. AISI 304. 230V.

Congelação

Outros modelos disponíveis  sob consulta.

Outros modelos disponíveis  sob consulta.
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Característica standard em todos os modelos

Fechadura de porta frontal
Fornece segurança adicional

Recipientes GN 1/1
Armários prostore 500 têm 
capacidade para um recipiente GN 1/1 
por grelha

Recipientes GN 2/1
Armários prostore 800 têm 
capacidade para dois recipientes GN 
1/1 por grelha

Pedal de pé
Para operações fáceis e rápidas 
com as mãos ocupadas

700 mm profundidade
Perfeitamente alinhado com o estilo da 
sua cozinha, com as mesas e bancadas 
refrigeradas da Electrolux Professional

Paredes isoladas com 65mm espessura
E o desenho melhorado da borracha 
assegura baixo consumo de energia

prostore
Desempenho de topo com apenas 700 mm de profundidade

Característica standard nos modelos 500 Característica standard nos modelos selecionados

Luz LED interior
LED é o tipo de luz com o mais 

baixo consumo de energia

Evaporador oculto
Para máxima capacidade 

interior

Proteção à água IPX5
Toda a superfície frontal é à 

prova de água

Cook&Chill
Prostore 500 é compatível 
com a solução Cook&Chill 

10 GN 1/1

Removível
Junta ampla com perfil de 

“balão”, com área de 
isolamento tripla, fornece 
uma excelente secagem 

enquanto reduz a 
dispersão de calor

 

 

Característica standard nos modelos 800



Característica standard em todos os modelos

Fechadura de porta frontal
Fornece segurança adicional

Recipientes GN 1/1
Armários prostore 500 têm 
capacidade para um recipiente GN 1/1 
por grelha

Recipientes GN 2/1
Armários prostore 800 têm 
capacidade para dois recipientes GN 
1/1 por grelha

Pedal de pé
Para operações fáceis e rápidas 
com as mãos ocupadas

700 mm profundidade
Perfeitamente alinhado com o estilo da 
sua cozinha, com as mesas e bancadas 
refrigeradas da Electrolux Professional

Paredes isoladas com 65mm espessura
E o desenho melhorado da borracha 
assegura baixo consumo de energia

prostore
Desempenho de topo com apenas 700 mm de profundidade

Característica standard nos modelos 500 Característica standard nos modelos selecionados

Luz LED interior
LED é o tipo de luz com o mais 

baixo consumo de energia

Evaporador oculto
Para máxima capacidade 

interior

Proteção à água IPX5
Toda a superfície frontal é à 

prova de água

Cook&Chill
Prostore 500 é compatível 
com a solução Cook&Chill 

10 GN 1/1

Removível
Junta ampla com perfil de 

“balão”, com área de 
isolamento tripla, fornece 
uma excelente secagem 

enquanto reduz a 
dispersão de calor

 

 

Característica standard nos modelos 800



Armário refrigerado
com desempenho superior,
só com 700 mm de profundidade

prostore

A nova geração, oferece capacidade inigualável, aumento de 
eficiência energética e operação silenciosa.

Eficiência
55% a menos no consumo de energia*
o prostore garante custos operacionais 
inferiores e respeita o ambiente. Assegura 
um desempenho excelente e uma duração 
superior devido à utilização do gás 
refrigerante natural R290 e à espuma 
isoladora de Ciclopentano. 

Capacidade
Até 65 litros a mais de espaço*
O novo prostore fornece a mais 
elevada capacidade no mercado.
Adicionalmente, a sua profundidade 
de 700mm adequa-se com mesas e 
bancadas refrigeradas otimizando a 
sua linha de cozinha.

prostore 500 & 800
perfeitamente alinhados na sua 
cozinha com a linha de mesas e 
bancadas refrigeradas da 
Electrolux Professional.

Operação Silenciosa
50% menos de nível de ruído percebido* 
Concebido para uma cozinha tão perfeita 
como uma biblioteca.
O prostore garante um melhor ambiente de 
trabalho.

*comparado com armários frigoríficos equivalentes.



ARMÁRIOS FRIGORÍFICOS CONSERVAÇÃO / CONGELAÇÃO

69
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69
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41

PROSTORE 500

PROSTORE 800

Código mm kg kW
Modelo (LxPxA)

691241
PS06R1F 900x700x2040 140 0,27

720 Litros. 0ºC a +10ºC. 1 porta. AISI 304. 230V.

Código mm kg kW
Modelo (LxPxA)

691322
PS09F1FHC 900x700x2040 110 0,56

720 Litros. -15ºC a 22ºC. 1 Porta. AISI 304. 230V.

Conservação

Congelação

Código mm kg kW
Modelo (LxPxA)

691199
PS04R1F      600x700x2040 104 0,20

470 Litros. 1 porta. 0ºC a +10ºC. AISI 304. 230V.

Código mm kg kW
Modelo (LxPxA)

691315
PS04F1FHC 600x700x2040 104 0,41

470 Litros. 1 porta. -15ºC a -22ºC. AISI 304. 230V.

Conservação

Congelação

- Construído em aço inoxidável AISI 304 com painel exterior inferior 
em material anti-corrosivo; luz LED interior; fecho automático. 

- Amplo visor digital apresentando o botão de seleção de humidade 
(3 níveis predefinidos), temperatura da câmara e suas definições, 
e o ciclo rápido de congelação. 

- De acordo com o controlo de HACCP com alarmes e histórico. 
- Controlo visual da congelação apenas quando requerido com 

evaporação automática da água da descongelação.
- Fluxo de ar otimizado fornece uma distribuição uniforme da 

temperatura em todas as grelhas. 
- Equipado com isolamento de espuma de poliuretano com 65 mm 

de espessura. 
- Porta reversível no local, com microinterruptor para desligar a 

ventoinha quando a porta está aberta.
- Evaporador oculto para garantir elevada capacidade de 

armazenamento e menores problemas de corrosão.
- Unidade de refrigeração embutida.
- Gás R134a no circuito de refrigeração, gás ciclopentano em 

espuma; isento de CFC e HCFC.

Outros modelos disponíveis sob consulta. 

Outros modelos disponíveis sob consulta. 
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Otimize o espaço 
da sua cozinha

 

700 mm de profundidade:
Prostore ajusta-se com mesas 
e bancadas refrigeradas

o complemento inteligente  
para o sistema Cook&Chill

Transfira facilmente o suporte de 
tabuleiros gastronorm móvel do forno 
para o abatedor e depois para o 
interior do armário refrigerado.

700 mm
profundidade

700 mm
profundidade

Prostore 500 e 800  Duas boas razões

Prostore 500:
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até 480 
€/ano

poupança
 energética*

BANCADAS REFRIGERADAS

BANCADAS REFRIGERADAS 
ECOSTORE

Código mm kg kW
Modelo (LxPxA)

710001
EH2HBAA 1345x700x900 125 0,25

290 litros. Com tampo. 2 portas. -2ºC a +10ºC. AISI 304. 230V.

710028
EH3HBAAA 1799X700X900 145 0,25

440 litros. Com tampo. 3 portas. -2ºC a +10ºC. AISI 304. 230V.

710062
EH4HBAAAA 2253x700x900 186 0,25

590 litros. Com tampo. 4 portas. -2ºC a +10ºC. AISI 304. 230V.

Código mm kg kW
Modelo (LxPxA)

710094 
EH2KBAA 1345x700x900 120 0,49

290 litros. Com tampo. 2 portas. -22ºC a -15ºC. AISI 304. 230V.

710099
EH3KBAAA 1799x700x900 135 0,49

440 litros. Com tampo. 3 portas. -22ºC a -15ºC. AISI 304. 230V.

Pretende cortar a sua fatura de eletricidade em 80%? 
As bancadas refrigeradas ecostore Premium da 
Electrolux com classificação energética A e classe 
climática 5 consomem apenas 560 kWh por ano. Significa 
uma poupança até 480€ por ano.

Conservação

Congelação

- Mesas refrigeradas com classificações energética A. 
- Uniformidade de temperatura e preservação classificadas como 
5 (serviço pesado), em condições de trabalho a 40ºC e - 40% de 
humidade. 
- Fabricadas em AISI 304.
- Isolamento: 90mm
- Visor digital da temperatura.
- Descarga automática.
- Livre de CFC e HCFC.
- Gás para isolamento: Ciclopentano.
- Gás R290.

71
00
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71
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99

preservação ótima dos a
lim

en
to

s
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extrA 
capacidade

Precisa de mais armazenamento mas não tem espaço? As bancadas refrigeradas 
ecostore HP dão-lhe em média 50 litros a mais na capacidade de refrigeração 
do que as bancadas equivalentes. 

extrA

50
 litros

Maior e melhor
Armazene mais alimentos e reduza 
custos.
Com 50 litros* extra de 
armazenamento e 700mm de altura, 
o interior engenhosamente 
concebido e as dimensões 
compactas tornam as bancadas 
ecostore HP as melhores da sua 
categoria para o desempenho e 
para os custos operacionais por litro. 

 
 

 

20% a mais de armazenamento do que
as outras bancadas refrigeradas

*  comparadas com as 
bancadas refrigeradas 
de 3 portas equivalentes 
no mercado.



extrA 
capacidade

Precisa de mais armazenamento mas não tem espaço? As bancadas refrigeradas 
ecostore HP dão-lhe em média 50 litros a mais na capacidade de refrigeração 
do que as bancadas equivalentes. 

extrA

50
 litros

Maior e melhor
Armazene mais alimentos e reduza 
custos.
Com 50 litros* extra de 
armazenamento e 700mm de altura, 
o interior engenhosamente 
concebido e as dimensões 
compactas tornam as bancadas 
ecostore HP as melhores da sua 
categoria para o desempenho e 
para os custos operacionais por litro. 

 
 

 

20% a mais de armazenamento do que
as outras bancadas refrigeradas

*  comparadas com as 
bancadas refrigeradas 
de 3 portas equivalentes 
no mercado.

Painel de controle digital permitindo um preciso ajuste 
e controle da temperatura interna

Sistema de arrefecimento de ar forçado garante maior uniformidade da 
tempertaura no contador e excelente conservação do estado dos alimentos.

Equipamentos concebidos para utilização em temperaturas ambiente até 
40ºC.

Código mm kg kW
Modelo (LxPxA)

710418
EJ4HBAAAA 2153X700X850 134 0,27

Capacidade Liquida 327.2 litros, -2ºC a + 10ºC, 4 portas, Ventilado/Digital, 
AISI 304, 230V. 
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BANCADAS REFRIGERADAS

REFRIGERAÇÃO

Código mm kg kW
Modelo (LxPxA)

710406
EJ2HBAA 1245X700X850 94 0,22

Capacidade Liquida 163.6 litros, -2ºC a + 10ºC, 2 portas, Ventilado/Digital, 
AISI 304, 230V.  

71
04
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Portas internas e externas, painéis frontais e laterais e tampo removível 
com 50 mm de espessura em aço inox AISI 304.
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Código mm kg kW
Modelo (LxPxA)

710412
EJ3HBAAA 1699X700X850 114 0,22

Capacidade Liquida 245.4 litros, -2ºC a + 10ºC, 3 portas, Ventilado/Digital, 
AISI 304, 230V.  
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