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Imagine... 
Desempenho de 
arrefecimento 
inteligente em 
sintonia com 
uma fácil 
utilização. 

Abatedores de Temperatura 
SkyLine ChillS 



Um novo horizonte em 
arrefecimento HORECA
SkyLine ChillS. Apresentamos a combinação perfeita de tecnologia e design 
inteligentes.

+  Simplicidade de 
tecnologia inteligente = 

ARTE 2.0 
Mantenha o seu negócio com toda 
a segurança. O sistema ARTE 2.0 
estima o tempo restante em ciclos 
acionados por sonda, com base 
na tecnologia de inteligência 
artificial.

Eficiência Verde
SkyLine ChillS - A Gama de 
Abatedores de Temperatura 
contribui para economizar até 
2000€/mês com a Electrolux 
Professional
Cook&Chill.*

Usabilidade e ergonomia 
pioneiras

Um equipamento ergonómico 
que significa uma redução de 
75%** em baixas médicas e um 
aumento de 25% na 
produtividade. Máxima eficiência 
com o único Abatedor de 
Temperatura profissional do 
mundo que já recebeu a 
certificação independente de 4 
estrelas para facilidade de uso e 
design ergonómico.

Inovadoramente fácil
A interface de tela sensível ao 
toque, superintuitiva, simples de 
aprender e de usar, facilita a 
dinâmica da sua cozinha. E com a 
mesma interface, também usada 
nos fornos, as cozinhas funcionam 
ainda mais tranquilamente. 
Programabilidade e Ciclos 
especiais+, como LiteHot for 
Chocolate, Proving and Retarding 
Proving  e Fast Thawing, oferecem 
uma nova flexibilidade excecional.

Controlo inteligente
OnE é também uma app que ajuda a 
simplificar a vida nas cozinhas 
profissionais. Oferece acesso 
remoto em tempo real, na ponta dos 
dedos, a recursos avançados de 
gestão, monitorização e suporte 
para todos os seus Abatedores 
Electrolux Professional - ligados 
através de um único hub, acessível a 
partir de qualquer equipamento 
smart.

Rentabilidade sem esforço com 
SkyDuo
O revolucionário SkyDuo, é uma 
solução premium de confeção e 
abatimento de temperatura - 
Cook&Chill. Dois equipamentos 
com um DNA. Os Fornos SkyLine e 
os Abatedores de Temperatura 
comunicam perfeitamente entre si, 
partilhando a mesma dinâmica e a 
mesma interface, de toque simples 
e muito intuitiva.

* https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculator
**  Dr. Francesco Marcolin, CEO da ErgoCert (Ergonomista Europeu Certificado – 

EUR.ERG.)




