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The path to chilling 
excellence
SkyLine ChillS Blast Chillers
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Εσείς
μιλάτε...
Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο 
να σταματήσει η σπατάλη τροφίμων 
και χρόνου. Θα ήθελα να είμαι 
σε θέση να προετοιμάσω μεγαλύτερες 
ποσότητες φαγητού τις ώρες που δεν 
έχουμε τόση δουλειά, ούτως ώστε  
να μπορούμε να εξυπηρετούμε 
ταχύτερα και ευκολότερα τους 
πελάτες, χωρίς συμβιβασμούς 
ως προς την ποιότητα των τροφίμων 
και την ασφάλεια. 

...εμείς ακούμε

...Και αναπτύξαμε έναν ταχυψύκτη που ψύχει τα τρόφιμα σε χρόνο που σπάει τα ρεκόρ.  
Η νέα γενιά ταχυψυκτών SkyLine ChillS της Electrolux, σας εξοικονομεί χρήματα από το κόστος 
των τροφίμων επιτρέποντάς σας να προετοιμάζετε εκ των προτέρων μεγαλύτερες ποσότητες 
φαγητού και να επεκτείνετε τη διάρκεια αποθήκευσης. Αποτελεί τον τέλειο συνδυασμό έξυπνης 
τεχνολογίας και μελετημένου σχεδιασμού. Η μοναδική, προηγμένη συνδεσιμότητά τους, 
ανοίγει τον δρόμο για τη βελτιστοποίηση της ροής εργασιών και του χρόνου σας.
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Ο χρόνος σας είναι πολύτιμος.  
Ξεκινήστε το ταξίδι της μεταμόρφωσης της εργασιακής σας ζωής.

Επαγγελματικό  
προϊόν
Εξοικονομήστε έως και 2.000€/
μήνα με το σύστημα Electrolux 
Cook&Chill

Σχεδιασμένος για 
εσάς
Μεγαλύτερη ευκολία, καλύτερη 
υγιεινή, περισσότερη ασφάλεια

Σχεδιασμένος για  
αδιάκοπη ψύξη
Απόλυτος έλεγχος της επιχείρησής σας

Εγγυημένη απόδοση
Ανέβασε τον πήχη στην 
αποδοτικότητα
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Γιατί να αγοράσετε έναν 
ταχυψύκτη Electrolux;
Βελτιστοποίηση της ροής εργασιών, αύξηση της παραγωγικότητας και εξοικονόμηση στο 
κόστος των τροφίμων για την επιχείρησή σας... Χρειάζεται να πούμε περισσότερα;
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Σκανάρετε τον κωδικό για να ανακαλύψετε  
περισσότερα για τον ταχυψύκτη  
SkyLine ChillS



Γιατί να αγοράσετε έναν 
ταχυψύκτη Electrolux;

Μεγιστοποιήστε την 
παραγωγικότητά σας
Αξιοποιήστε στο έπακρο το προσωπικό σας, προγραμματίστε πιο 
εύκολα και γρήγορα τις εργασίες και σερβίρετε τους πελάτες χωρίς 
άγχος. Οι ταχυψύκτες/ταχυκαταψύκτες σάς επιτρέπουν να αξιοποιήσετε 
τις ώρες που δεν έχετε τόση πολλή δουλειά στην κουζίνα σας για 
να προετοιμάσετε εκ των προτέρων μεγάλες ποσότητες φαγητού. 
Μαγειρέψτε, ταχυ-ψύξτε ή καταψύξτε και αναγεννήστε τα πιάτα σας 
μόνο όταν χρειάζεται και μόνο στην ποσότητα που χρειάζεται. 

Προσφέρετε στους πελάτες σας 
περισσότερα
Εγγυημένη ποιότητα τροφίμων με τους κύκλους ταχείας ψύξης 
και κατάψυξης του SkyLine ChillS που διατηρούν όλα τα ουσιώδη 
χαρακτηριστικά τους: εμφάνιση, περιεκτικότητα υγρασίας, συνοχή,  
υφή, άρωμα, γεύση και θρεπτική αξία.
Μην τους αφήνετε να περιμένουν. Είναι πολύ πιο εύκολο να 
εξυπηρετείτε τους πελάτες και να εκτελείτε τις παραγγελίες κατά τις 
ώρες αιχμής εάν έχετε ήδη έτοιμα πιάτα.
Προσφέρετε περισσότερα. Είναι πολύ πιο εύκολο να διευρύνετε το 
μενού σας με έναν ταχυψύκτη.

Πάντα ασφαλέστερο φαγητό
Εύκολη εκτέλεση των προτύπων υγιεινής HACCP (Αξιολόγηση 
Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου) και των κανονισμών ασφαλείας 
τροφίμων. Με τη διαδικασία της ταχείας ψύξης (blast chilling) 
τα βακτήρια δεν έχουν τη δυνατότητα να πολλαπλασιαστούν καθώς 
τα πιάτα ψύχονται γρήγορα (ακόμη και αμέσως μόλις βγουν από 
τον φούρνο με το σύστημα SkyDuo) σε ελεγχόμενο περιβάλλον, 
με μεγάλη ακρίβεια. 
Χρειάζονται λιγότερο από 90 λεπτά για να κατέβει η θερμοκρασία 
των πιάτων από τους 70 °C στους 3 °C, ή 240 λεπτά για να φτάσει 
η θερμοκρασία στους -18 °C και να καταψυχθούν τα φαγητά. 
Μην διακόπτετε τη διαδικασία Cook&Chill. Περάστε απευθείας  
από τον φούρνο στο SkyLine Chills χωρίς να αφήσετε το φαγητό 
να κρυώσει σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Ελαχιστοποιήστε το κόστος των 
τροφίμων σας
Εξοικονομήστε χρήματα αγοράζοντας τρόφιμα χονδρικώς όταν τα 
προϊόντα έχουν τη χαμηλότερη τιμή, εφαρμόστε τη διαδικασία ταχείας 
κατάψυξης (blast freezing) και χρησιμοποιήστε τα όταν τα χρειάζεστε.
Μειώστε τη σπατάλη τροφίμων έως και 35%, αναγεννώντας 
(αποψύχοντας ή/και ξαναζεσταίνοντας) μόνο τα τρόφιμα που 
χρειάζεστε όταν τα χρειάζεστε αντί να ετοιμάζετε πιάτα από το μηδέν. 
Επεκτείνετε τη διάρκεια αποθήκευσης των πιάτων σας. Τα τρόφιμα που 
έχουν υποβληθεί σε διαδικασία ταχείας ψύξης παραμένουν φρέσκα για 
5 ημέρες σε ψυγείο και έως και 12 μήνες σε καταψύκτη. 

Απρόσκοπτη επικοινωνία με το σύστημα SkyDuo
Οι φούρνοι και οι ταχυψύκτες είναι άψογα συγχρονισμένοι και 
επικοινωνούν μεταξύ τους με το μοναδικό SkyDuo, διασφαλίζοντας 
απρόσκοπτη εμπειρία Cook&Chill στην κουζίνα σας. Ένα DNA.  
Δίδυμες συσκευές.
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6* Υπολογισμός βάσει ωραρίου εργασίας 10 ωρών με SkyLine ChillS 50/50 kg. 
** Σύμφωνα με τον κανονισμό 2015/1095 της Επιτροπής της Ευρωπαικής Ένωσης.

Σχεδιασμένος 
για την 
επιχείρηση

Εξοικονομήστε  
έως και  

2.000€/μήνα

47 επιπλέον λεπτά για εσάς σε κάθε κύκλο 
Κάθε κύκλος ψύξης σάς εξοικονομεί χρόνο, αυξάνοντας την 

παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα της ροής εργασιών σας. 

Κάθε κύκλος διαρκεί 40% λιγότερο χρόνο.**

Τι θα κάνατε εάν είχατε 
4 επιπλέον ώρες*  

τη μέρα;  1.200 περισσότερες 
ώρες τον χρόνο;

ΑΠΟΤΙΜΗΣΤΕ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ
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«Εκ γενετής» 
green
Ο τέλειος συνδυασμός εξαιρετικής απόδοσης και εξοικονόμησης για εσάς και το περιβάλλον.  
Ο ταχυψύκτης SkyLine ChillS, χάρη στη βιώσιμη κατασκευή του, εξασφαλίζει αποδοτικότερη 
ροή εργασιών και δίνει green αέρα στην επιχείρησή σας.

Εξοικονομήστε  
έως και  

2.000€/μήνα
με τη λύση  

Cook&Chill
της Electrolux

«Εκ γενετής» green
Ακόμη μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση, 
φιλικότερα προς το περιβάλλον αέρια και υλικά 
βιώσιμης προέλευσης: όλα αυτά αποτελούν 
μέρος της διαρκούς δέσμευσης της Electrolux 
για τη μείωση του δικού μας και του δικού σας 
αντίκτυπου στο περιβάλλον.

Μικρότερος περιβαλλοντικός 
αντίκτυπος, μεγαλύτερη 
εξοικονόμηση

Ο μικρότερος περιβαλλοντικός 
αντίκτυπος του R452A αντιστοιχεί 
σε 45% μικρότερο αποτύπωμα άνθρακα. 
Αυτό ισοδυναμεί με*: 

Κάντε οικονομία στα έξοδα λειτουργίας. 
Οι ενεργειακά αποδοτικοί ταχυψύκτες της Electrolux 
χρησιμοποιούν αέριο R452A ως ψυκτικό μέσο. Το χαμηλό 
GWP του (δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη) 
το καθιστά πολύ καλύτερο για το περιβάλλον από 
τα παραδοσιακά ψυκτικά μέσα.

Green 
Spirit

Εκπομπές 1.257 επιβατικών  
αυτοκινήτων που κινούνται για 
1 χρόνο

1,257

Το CO2 που απορροφάει έκταση 
50.000 γηπέδων ποδοσφαίρου* 
με πεύκα

50.000

Λαμπτήρες πυράκτωσης  
που αντικαθίστανται με LED

196,486

* https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculator βάσει της παραγωγής της Electrolux για το 2017



Σχεδιασμένος  
για εσάς

Ο φούρνος και ο ταχυψύκτης 
SkyLine μοιράζονται την  

ίδια νοοτροπία.  

Κάντε τη ζωή σας 
απλούστερη 

Ένα DNA 
Δίδυμες συσκευές 
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Το ανθρώπινο 
άγγιγμα
Διαισθητική αλληλεπίδραση και απόδοση. Ο ταχυψύκτης SkyLine ChillS σχεδιάστηκε με γνώμονα 
εσάς. Αναπτύχθηκε για πραγματικούς ανθρώπους, προκειμένου να καταστήσει κάθε εργασιακό 
περιβάλλον πιο ανθρώπινο και αποδοτικό.

Πρωτοπόροι 
στη χρηστικότητα

Εργονομικός ταχυψύκτης σημαίνει 75%* λιγότερες 
ημέρες αναρρωτικής άδειας και 25% αύξηση της 
παραγωγικότητας για την επιχείρησή σας. Οι 
εργονομικές συσκευές είναι σχεδιασμένες γύρω από τις 
ανάγκες σας και τη ροή εργασιών σας: το γεγονός αυτό 
κάνει μεγάλη διαφορά στην κουζίνα σας. Εφαρμόζουμε 
ανθρωποκεντρική διαδικασία σχεδιασμού, που 
συμμορφώνεται πλήρως με τα πρότυπα ISO 26800 
και ISO 9241-210. Ο SkyLine ChillS είναι ο πρώτος 
ταχυψύκτης που έλαβε πιστοποίηση 4 αστέρων για 
την εργονομία του.

* βλ. σελίδα 28

Εμπειρία 
4 αστέρων

Ανθρωποκε-
ντρικός 

σχεδιασµός

ERGONOMICS CERTIFYING INSTITUTE

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Συμμόρφωση με  
εργονομικές αρχές 
Σχεδιασμένος με γνώμονα εσάς

Αποδεδειγμένη ανθρωπομετρική 
& ανθρωπομηχανική προσαρμογή 
Μειωμένος κίνδυνος τραυματισμού

Επιστημονικά τεκμηριωμένη 
χρηστικότητα 
Το απόγειο επαγγελματικών  
μελετών και τεχνογνωσίας ετών

Ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός  
Για να γίνει το μαγείρεμα μια απλή  
και χωρίς άγχος διαδικασία



Εμπειρία 
4 αστέρων

Απλότητα χωρίς σφάλματα
Κάντε την καθημερινή σας εργασία 
ευκολότερη και μειώστε τους χρόνους 
εκπαίδευσης χάρη στον διαισθητικό 
πίνακα ελέγχου. Φιλικός προς όσους 
πάσχουν από αχρωματοψία. Η ευχρηστία 
είναι ένα από τα σημαντικότερα 
κριτήρια για την απονομή πιστοποίησης 
εργονομίας 4 αστέρων.

Αποφυγή της καταπόνησης
Άνετο και χωρίς καταπόνηση άνοιγμα και 
κλείσιμο της πόρτας πάνω από 200 φορές 
την ημέρα χάρη στην εργονομικά 
σχεδιασμένη πόρτα.

Ένα επιπλέον 
αβίαστο πλεονέκτημα

Sky 
Duo

Ο δρόμος προς τις κορυφαίες 
επιδόσεις
Ο εύκολος τρόπος για να κάνετε παραγωγικότερη 
και αποτελεσματικότερη την κουζίνα σας και να 
μειώσετε το άγχος. SkyLine PremiumS και SkyLine 
ChillS: δύο απόλυτα συγχρονισμένες συσκευές σε 
πλήρη επικοινωνία μεταξύ τους, πιστοποιημένες 
για την εργονομία και τη χρηστικότητά τους, 
για συντονισμένη λειτουργία Cook&Chill με 
εγγυημένα αποτελέσματα.
Ένα ντουέτο σχεδιασμένο μόνο για επιτυχίες.

SkyLine 
ChillS

SkyLine 
PremiumS

Κάντε κλικ σε αυτό το εικονίδιο στην οθόνη αφής της 
συσκευής SkyLine για να ανακαλύψετε πόσο εύκολη 
είναι η χρήση του SkyDuo και να πάρετε μια γεύση των 
απρόσκοπτων διαδικασιών Cook&Chill.

Ξεκούραστο γέμισμα  
και άδειασμα
Επιβαρύνει λιγότερο την πλάτη σας και 
είναι πιο ξεκούραστο. Ο σχεδιασμός 
της πόρτας και του θαλάμου, κάνουν 
πραγματικά τη διαφορά στο γέμισμα και 
στο άδειασμα του ταχυψύκτη.

Η ιδανική θέση
Η οθόνη αφής και οι θύρες USB έχουν 
τοποθετηθεί ακριβώς στο ύψος που 
πρέπει για να προσφέρουν μέγιστη 
ορατότητα και πρόσβαση, βάσει 
υπολογισμών που λαμβάνουν υπόψη  
το ύψος του μέσου χρήστη παγκοσμίως.
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Αγγίξτε την απλότητα
Απόλυτος έλεγχος που τον παίζεις στα δάχτυλα. Η δυνατότητα 
σύνδεσης του SkyLine ChillS στο cloud παρέχει πρόσβαση στον ταχυψύκτη 
σας από οποιαδήποτε έξυπνη συσκευή σε πραγματικό χρόνο.

All programs

Croissants - Freeze

Mix vegetables - Freeze

Roast beef - Chill

Bread - Freeze

Chicken legs - Freeze

Chicken breast - Chill

Lasagna - Freeze

Apple pie - Chill

PROGRAMS USER

Κάντε τη ζωή σας απλούστερη. Ο ταχυψύκτης SkyLine 
ChillS είναι εξοπλισμένος με μια ιδιαίτερα διαισθητική 
διεπαφή χρήστη με οθόνη αφής εύκολης ανάγνωσης, 
που είναι σχεδιασμένη για να διευκολύνει την 
εργασιακή σας ζωή.

Φτάστε  
στον ουρανό, 
είναι εύκολο

Ιδανική επιλογή για να 
εξοικονομήσετε χρόνο 
και χρήμα
Ποιοτικό φαγητό γρήγορα, 
εύκολα και με ασφάλεια χάρη στις 
προηγμένες αυτοματοποιημένες 
τεχνικές ψύξης, στα 9 ειδικά 
προγράμματα+ και στην εύκολη 
εξατομίκευση. 

Ιδανική επιλογή για  
απαιτητικούς σεφ 
Πάρτε τα ηνία για όλες τις εργασίες 
της κουζίνας, έχοντας απόλυτο έλεγχο 
ακόμη και της παραμικρής λεπτομέρειας. 
Σχεδιάστε την εξατομίκευση που σας 
ταιριάζει καλύτερα.

Ιδανική επιλογή για  
επαναλαμβανόμενα μενού
Τα φαγητά σας ψύχονται ή καταψύχονται 
με τα ίδια υψηλά πρότυπα σε 
οποιονδήποτε ταχυψύκτη SkyLine ChillS 
σε κάθε γωνιά του κόσμου. Αποθηκεύστε 
και μοιραστείτε τα προγράμματά σας 
μέσω της συνδεσιμότητας OnE  
ή με ένα στικάκι USB.  

Λειτουργία προγραμμάτων Αυτόματη λειτουργία

00:90 h:m

0090: :00

0°C

Chill

Soft / Hard

3°C

1

+

MANUAL USER

00:90 h:m0090: :00

0°C

Chill

Soft / Hard3
°C

1

+

MANUAL USER

All programs

Croissants - Freeze

Mix vegetables - Freeze

Roast beef - Chill

Bread - Freeze

Chicken legs - Freeze

Chicken breast - Chill

Lasagna - Freeze

Apple pie - Chill

PROGRAMS USER

Επιλέξτε τη λειτουργία ψύξης που χρειάζεστε και λάβετε καθοδήγηση 
σε πάνω από 30 διαφορετικές γλώσσες. Πίνακας χειρισμού και 
ελέγχου φιλικός προς όσους πάσχουν από αχρωματοψία.

Χειροκίνητη λειτουργία

Meat Fish

Pasta and
Rice

Bread Savory and 
Sweet Bakery

Dessert

Beverages Cycles+

Soups and 
Souces

Food families

Vegetables

Poultry

AUTOMATIC USER

Meat Fish

Pasta and
Rice

Bread Savory and 
Sweet Bakery

Dessert

Beverages Cycles+

Soups and 
Souces

Food families

Vegetables

Poultry

AUTOMATIC USER



Ο δρόμος 
προς την απλότητα
Οι ταχυψύκτες SkyLine ChillS, που δεν χρειάζονται οδηγίες, έχουν σχεδιαστεί 
και δοκιμαστεί από πραγματικούς χρήστες για να προσφέρουν εγγυημένη ευχρηστία,  
ενώ η ενσωματωμένη βοήθεια και η τεχνολογία αυτοεκπαίδευσης βοηθά τους χρήστες 
σε κάθε βήμα της διαδικασίας ψύξης.

Κάντε τη δουλειά σας ευκολότερη,  
με τη σελίδα «τα αγαπημένα μου»
Συγκεντρώστε όλες τις αγαπημένες σας λειτουργίες 
στην αρχική σελίδα του SkyHub για να έχετε άμεση 
πρόσβαση στις λειτουργίες που χρησιμοποιείτε 
περισσότερο.

Sky 
Hub

USER

?

Frozen 
French fries

Favourites

Program 
number 1 with...

Frozen mix 
vegetables

Chilled 
chicken breast

Cruise chilling

SKYHUB

Chilled 
pilaf rice

Chilled 
meatloaf

Ice cream Fast thawing

USBAgenda Help

Add item

Δείτε 
& μάθετε

Είμαστε εδώ για να σας 
βοηθήσουμε κάθε μέρα
Λάβετε υποστήριξη καθημερινά, 
σε πραγματικό χρόνο, απευθείας από 
τον ταχυψύκτη. Βρείτε απαντήσεις στις 
ερωτήσεις σας, αποκτήστε πρόσβαση σε όλο 
το υποστηρικτικό υλικό και εξασφαλίστε τις 
πλέον ενημερωμένες πληροφορίες για τον 
SkyLine ChillS ταχυψύκτη σας.

Απλοποίηση του 
προγραμματισμού

Άμεση πρόσβαση στην ατζέντα σας
Κάντε τη ζωή σας ευκολότερη και τη ροή εργασιών 
σας ομαλότερη με τις λειτουργίες MyPlanner για 
να προγραμματίζετε την καθημερινή σας εργασία 
και να λαμβάνετε εξατομικευμένες ειδοποιήσεις για 
τα καθήκοντά σας.

USER

?

Frozen 
French fries

Favourites

Program 
number 1 with...

Frozen mix 
vegetables

Chilled 
chicken breast

Cruise chilling

SKYHUB

Chilled 
pilaf rice

Chilled 
meatloaf

Ice cream Fast thawing

USBAgenda Help

Add item

Μία σελίδα.  
Ένα άγγιγμα
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Σχεδιασμένος 
για απόδοση

1989  
Η Electrolux φέρνει  

την επανάσταση λανσάροντας  
τον πρώτο ταχυψύκτη

2019  
Η Electrolux ανοίγει έναν 

ολοκαίνουργιο ορίζοντα στον 
κλάδο της ψύξης: SkyLine

ΠΑΝΩ ΑΠΟ

ΧΡΟΝΙΑ
ΥΠΕΡΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΤΑΧΥΨΥΚΤΕΣ
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Προγραμματίστε σωστά  
τη μέρα σας
Ο SkyLine ChillS είναι 
εξοπλισμένος με τον αλγόριθμο 
ARTE 2.0*, που σας δείχνει 
μια αντίστροφη μέτρηση σε 
πραγματικό χρόνο για να 
ξέρετε πότε θα τελειώσει ο κάθε 
κύκλος ψύξης ή κατάψυξης που 
καθοδηγείται με αισθητήρα 
και πότε μπορείτε να ψύξετε το 
επόμενό σας φορτίο.

Κρατήστε την επιχείρησή 
σας ασφαλή. Τέλος οι 
σπατάλες χρόνου ή τροφίμων. 
Τώρα ξέρετε στη στιγμή 
εάν η διαδικασία ψύξης ή 
κατάψυξης που εφαρμόζετε 
πληροί τα πρότυπα 
ασφάλειας τροφίμων.

 *Algorithm for Residual Time Estimation (αλγόριθμος εκτίμησης υπολειπόμενου χρόνου) βάσει λογικής τεχνητής νοημοσύνης

**  Algorithm for Residual Time Estimation (αλγόριθμος εκτίμησης υπολειπόμενου χρόνου) βάσει λογικής τεχνητής νοημοσύνης 
ARTE 2.0 - δίπλωμα ευρεσιτεχνίας US7971450B2 και συναφής οικογένεια

*** δίπλωμα ευρεσιτεχνίας EP1716769B1 και συναφής οικογένεια

  Εγγυημένη ασφάλεια 
τροφίμων με την υψηλότερη 
ποιότητα 
Είναι τόσο απλό. Είναι τόσο ασφαλές. 
Ζήστε την απλότητα του Cruise Cycle 
που προσαρμόζει αυτόματα τον κύκλο 
ψύξης ανάλογα με το μέγεθος του φαγητού 
παρακολουθώντας τη διαδικασία από την 
αρχή μέχρι το τέλος. Η διαδικασία ψύξης 
ελέγχεται αυτόματα από την αρχή μέχρι το 
τέλος – διασφαλίζοντας την τέλεια ποιότητα, 
υφή και εμφάνιση των τροφίμων.

  Πολυάσχολη 
κουζίνα; Διαρκής ψύξη 
τροφίμων
Αδιάκοπη ψύξη για πολυάσχολες 
κουζίνες και ζαχαροπλαστεία  
με το πρόγραμμα Turbo Cooling. 
Ρυθμίστε απλώς μια θερμοκρασία 
λειτουργίας μεταξύ +10° και -41° C και 
ο ταχυψύκτης SkyLine ChillS διατηρεί 
την καθορισμένη θερμοκρασία, 
οι ανεμιστήρες παραμένουν 
σε λειτουργία και η απόψυξη 
πραγματοποιείται αυτόματα.

Turbo 
Cooling

Απόλυτος έλεγχος 
των εργασιών σας.

Χειροκίνητη λειτουργία

The path to chilling 
excellence
Μεγαλύτερη διάρκεια αποθήκευσης των τροφίμων σας, βελτιστοποιημένη ροή εργασιών, 
ασυναγώνιστη ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων: όλα είναι δυνατά με τον ταχυψύκτη υψηλής 
ακρίβειας SkyLine ChillS.

∞
0°C

Turbo cooling

0°C

Continuous

MANUAL USER

∞
0°C

Turbo cooling

0
°C

Continuous

MANUAL USER

PATENTED***
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 Η ακρίβεια & η ευελιξία 
στην υπηρεσία σας

Οι ταχυψύκτες/ταχυκαταψύκτες SkyLine της Electrolux 
περιλαμβάνουν πολυαισθητήρα 3 σημείων στον 
βασικό εξοπλισμό. 

  Περισσότερος έλεγχος και μεγαλύτερη ακρίβεια. 
Για εξαιρετικά υψηλή ακρίβεια, σας συνιστούμε 
να επιλέξετε τον πολυαισθητήρα 6 σημείων που 
παρέχεται προαιρετικά, για ακόμη πιο ακριβή μέτρηση 
της θερμοκρασίας.  
Μπορείτε επίσης να εγκαταστήσετε έως και 3 πολυαισθητήρες, 
που θα σας φανούν χρήσιμοι εάν ψύχετε/καταψύχετε 
ταυτόχρονα πολλούς και διαφορετικούς τύπους τροφίμων. 

Η διάρκεια του 
κύκλου υπολογίζεται 
βάσει του μεγέθους 
της μερίδας

Σφραγίστε τη φρεσκάδα

Ταχύτερη κατάψυξη όλων των ωμών ή μαγειρεμένων 
τροφίμων με διατήρηση της εμφάνισης, της υφής και 
της γεύσης. 

Κορυφαία απόδοση κατάψυξης με τον κύκλο ταχείας 
κατάψυξης X-Freeze (-41°C) για τον σχηματισμό 
μικροκρυστάλλων, οι οποίοι διατηρούν την 
περιεκτικότητα σε νερό κατά την απόψυξη και την 
αναγέννηση. Τα τρόφιμα διατηρούν τη φρεσκάδα και 
την ποιότητά τους, σαν να ήταν «φρεσκομαγειρεμένα».

Γρηγορότερη κατάψυξη.  
Αντιμετωπίστε  
τα τρόφιμά σας με 
μεγαλύτερο σεβασμό  
με το X-Freeze.

Ταχεία κατάψυξη με SkyLine ChillS

Κατάψυξη σε  
κοινό καταψύκτη

Ώρες αιχμής χωρίς άγχος

 Ομαλότερη ροή εργασιών με εύκολο 
προγραμματισμό και διαχείριση πολλών 
κύκλων με το MultiTimer
Ορίστε έως και 20 διαφορετικά προγράμματα βάσει χρόνου 
ή πολυαισθητήρα για διαφορετικούς τύπους και μεγέθη 
τροφίμων, για να απλοποιήσετε ακόμη περισσότερο την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο των κύκλων ψύξης/κατάψυξης. 
Και χάρη στο γεγονός ότι ο ταχυψύκτης μοιράζεται την ίδια 
διεπαφή με τους φούρνους SkyLine, το MultiTimer φέρνει 
τη μέγιστη αποδοτικότητα στην κουζίνα σας.

Η πιο αψεγάδιαστα  
ομοιόμορφη ψύξη

OptiFlow

Ομοιόμορφη ψύξη
Άψογα, ομοιόμορφα αποτελέσματα 
ψύξης χάρη στο υψηλής τεχνολογίας 
επαναστατικό σύστημα κυκλοφορίας 
του αέρα OptiFlow που εξασφαλίζει 
ομοιόμορφη κατανομή του αέρα.
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Το μενού σας παντού, κάθε 
φορά. Με σιγουριά, ασφάλεια 
και συνέπεια, κάθε φορά. 
Αποθηκεύστε και μοιραστείτε 
έως και 1.000 προσωπικές 
συνταγές μέσω της εφαρμογής 
OnE ή με ένα στικάκι USB.

Κάνουμε τη ζωή σας ευκολότερη
Γρήγορη πρόσβαση στα αγαπημένα σας μέσω της νέας 
ενότητας. Ομαδοποιήστε τις διεργασίες σας ανά τύπο:
► ιδιαιτερότητες πελατών, δίαιτες, συστατικά
►  θερμοκρασίες ψύξης, μενού γευμάτων  

και συνοδευτικά.

Λειτουργία προγραμμάτων
All programs

Croissants - Freeze

Mix vegetables - Freeze

Roast beef - Chill

Bread - Freeze

Chicken legs - Freeze

Chicken breast - Chill

Lasagna - Freeze

Apple pie - Chill

PROGRAMS USER

All programs

Croissants - Freeze

Mix vegetables - Freeze

Roast beef - Chill

Bread - Freeze

Chicken legs - Freeze

Chicken breast - Chill

Lasagna - Freeze

Apple pie - Chill

PROGRAMS USER



Όχι μόνο τρόφιμα
Αξιοποιήστε στο έπακρο τον ταχυψύκτη 
σας για να φέρετε τα ποτά σας στη σωστή 
θερμοκρασία σερβιρίσματος με τον 
ειδικό κύκλο αναψυκτικών.

Ο απλούστερος τρόπος να αυξήσετε 
την αποδοτικότητα στην κουζίνα σας. 

Ένας γρήγορος και απλός τρόπος 
να επιλέξετε την τέλεια διαδικασία 
αυτόματης ψύξης, κατάψυξης 
ή LiteHot με τον ταχυψύκτη 
SkyLine ChillS της Electrolux. 
Αρχικά επιλέξτε μία από τις  
10 οικογένειες τροφίμων ή τα 9 
ειδικά προγράμματα+ και ο 
ταχυψύκτης SkyLine ChillS θα 
ρυθμίσει τις υπόλοιπες επιλογές 
για εσάς.

Αυτόματη λειτουργία

Ασφαλές για sushi και sashimi
Επιλέξτε το ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα 
για sushi και sashimi από την κατηγορία 
ψαριών και ο ταχυψύκτης SkyLine ChillS 
κάνει τα υπόλοιπα. Για να βεβαιωθείτε ότι 
τα τρόφιμά σας δεν περιέχουν παράσιτα 
anisakis, το sushi σας καταψύχεται 
στους -20 °C και διατηρείται σε αυτή 
τη θερμοκρασία για 24* ώρες προτού 
αποψυχθεί και είναι έτοιμο για σερβίρισμα.

* Σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004

Προγράμματα+: Cruise chilling, Στοφάρισμα, Αργή 
ωρίμανση, Γρήγορη απόψυξη, Sushi&Sashimi, 
Ψύξη Sous-vide, Παγωτό, Γιαούρτι, Σοκολάτα.
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Έχετε έλλειψη χώρου;  
Ο ταχυψύκτης SkyLine 
ChillS δεν ψύχει απλώς 
τα τρόφιμά σας, σας 
προσφέρει και  
4 ειδικούς κύκλους  
LiteHot

Κύκλος σοκολάτας
Σοκολάτα στην τέλεια θερμοκρασία. 
Γυαλιστερή και σφιχτή, που σπάει 
και λιώνει αργά στο στόμα. Επιλέξτε 
απλώς τον ειδικό αυτόματο Κύκλο+ για 
σοκολάτα.

Κύκλος στοφαρίσματος & 
αργής ωρίμανσης
Διαχειριστείτε τον χρόνο σας καλύτερα 
και εξορθολογίστε τη διαδικασία 
παραγωγής ψωμιού και προϊόντων 
ζαχαροπλαστικής χρησιμοποιώντας 
τον ταχυψύκτη SkyLine ChillS για το 
στοφάρισμα και την αργή ωρίμανση. 
Με το SkyDuo μπορείτε ακόμη και 
να συνδεθείτε στον SkyLine φούρνο 
σας για να ρυθμίσετε αυτόματα την 
προθέρμανση στη σωστή θερμοκρασία 
ώστε να είναι έτοιμος για το ψήσιμο των 
ψωμιών σας.

Κύκλος γρήγορης απόψυξης
Εγγυημένη ποιότητα και ασφάλεια 
τροφίμων σύμφωνα με τα πρότυπα 
υγιεινής HACCP· για να είστε ήσυχοι. 
Ο κύκλος γρήγορης απόψυξης του 
SkyLine ChillS χρησιμοποιεί ένα προηγμένο 
σύστημα ηλεκτρονικά ελεγχόμενης 
θερμοκρασίας και τεχνολογία διαχείρισης 
OptiFlow για να εξασφαλίζει ότι τα 
κατεψυγμένα τρόφιμα αποψύχονται 
σωστά και είναι έτοιμα για μαγείρεμα. 

OptiFlow
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Τι είναι το OnE;
Το OnE είναι η εξατομικευμένη εφαρμογή που σας 
προσφέρει η Electrolux ώστε να έχετε πλήρη επισκόπηση 
της παραγωγικότητας του SkyLine PremiumS φούρνου σας 
στο σύνολό της. Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή OnE για να 
μοιραστείτε συνταγές και να παρακολουθείτε πληροφορίες 
όπως η κατάσταση, τα στατιστικά και η κατανάλωση 
της συσκευής.

Πώς μπορώ να το αποκτήσω;
Υπογράψτε το Συμβόλαιο σέρβις Essentia που 
ανταποκρίνεται καλύτερα στην επιχείρησή σας και 
αποκτήστε πρόσβαση σε πληροφορίες σε πραγματικό 
χρόνο ή επικοινωνήστε με τον Συνεργάτη της Electrolux 
της περιοχής σας.

Γιατί το χρειάζομαι;
Το OnE σας καθοδηγεί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας 
δίνοντάς σας τη δυνατότητα να λάβετε σωστές αποφάσεις 
και να βελτιώσετε την οργάνωση της επιχείρησής σας.

OnE, ένας μοναδικός συνεργάτης. 
Πλήθος πλεονεκτημάτων.

Σχεδιασμένος  
για αδιάκοπη  
λειτουργία
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Ένας ολόκληρος κόσμος ψηφιακών λύσεων που απλοποιούν την εργασία σας
και συμβάλλουν στην ανάπτυξη της επιχείρησής σας.

Το φαινόμενο 
OnE

Παρακολούθηση  
σε πραγματικό χρόνο  
24 ώρες το εικοσιτετράωρο,  
7 ημέρες την εβδομάδα 
Το Electrolux OnE σας παρέχει απομακρυσμένο 
έλεγχο των εργασιών σας, όπως διαχείριση 
συνταγών, από συσκευές σε ολόκληρο τον 
κόσμο με ένα μόνο κλικ, ή λήψη ειδοποιήσεων 
HACCP σε πραγματικό χρόνο.

OnE για  
εσάς 

Μεγιστοποιήστε τα κέρδη 
Το Electrolux OnE σας βοηθάει να μειώσετε την 
κατανάλωση στο ελάχιστο και να βελτιστοποιήσετε 
την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας. 
Έξυπνη εξοικονόμηση. Χρησιμοποιήστε το 
OnE για να ξέρετε πότε ο ταχυψύκτης σας είναι 
ενεργοποιημένος χωρίς να χρησιμοποιείται, ώστε να 
μπορείτε να μετακινήσετε το φαγητό σε ψυγείο και να 
εξοικονομήσετε ενέργεια.
Έξυπνη χρήση. Με το OnE μπορείτε να δείτε πώς 
να εξορθολογίσετε την παραγωγικότητά σας: θα 
μπορούσατε να χρησιμοποιείτε 2 ταχυψύκτες αντί για 
3 εκτός των ωρών αιχμής.

OnE για  
επιχειρήσεις 

Αυξήστε τον χρόνο λειτουργίας  
του εξοπλισμού
Το OnE σας βοηθάει να προγραμματίσετε τις 
εργασίες συντήρησης όταν πραγματικά χρειάζονται 
και να εξασφαλίσετε τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας, 
μειώνοντας παράλληλα το κόστος σας για τυχόν 
απροσδόκητες βλάβες.
 
Το OnE ξέρει πότε να σας ειδοποιήσει ώστε 
να αντιδράσετε γρήγορα και να αυξήσετε 
τον χρόνο λειτουργίας. Για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση που είχατε ποτέ, το ίδιο μήνυμα 
μπορεί να σταλεί στον Συνεργάτη σέρβις 
της επιλογής σας. Για ακόμη περισσότερα 
πλεονεκτήματα, συνάψτε μια Συμφωνία 
σέρβις Essentia.

OnE για  
αδιάκοπη λειτουργία

Δώστε νέα ώθηση στις διεργασίες σας
Το Electrolux OnE σας δίνει τις πληροφορίες που χρειάζεστε 
για να οργανώσετε καλύτερα τη ροή παραγωγής σας. 
Μπορείτε να βελτιώσετε την ποιότητα της απόδοσής σας 
τηρώντας τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας. 

Έξυπνες επιχειρηματικές αποφάσεις. Με τα έξυπνα 
ποσοστιαία στατιστικά μπορείτε να παρακολουθείτε την 
ποιότητα των φαγητών σας ευκολότερα και να κρατήσετε 
τους πελάτες σας ευχαριστημένους.

OnE για  
απόδοση



Τι μπορεί να κάνει η σειρά 
SkyLine ChillS της Electrolux 
για την επιχείρησή σας

Σκανάρετε τον κωδικό  
για να ανακαλύψετε  
τη λύση που σας προσφέρουμε στη σελίδα 
www.professional.electrolux.com
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Φρεσκάδα 
χωρίς 
μυρωδιές
Τέλος η μούχλα και οι δυσάρεστες 
μυρωδιές. Η διάταξη ακινητοποίησης 
της πόρτας κρατά την πόρτα του 
ταχυψύκτη SkyLine ChillS ανοικτή όταν 
δεν χρησιμοποιείται.

Επιπλέον 
ασφάλεια! 
Ο λαμπτήρας UV 
αποστειρώνει 
τον θάλαμο 
μετά τη χρήση 
και σκοτώνει 
τα βακτήρια
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The path to ultimate 
performance
Φέρτε την επανάσταση στον τρόπο που δουλεύετε με τους υψηλών επιδόσεων φούρνους και ταχυψύκτες 
SkyLine που μειώνουν το άγχος και σας εξοικονομούν χρόνο.

Σκανάρετε τον 
κωδικό για να 
ανακαλύψετε 
την εμπειρία Cook&Chill

Sky 
Duo

Ο εύκολος τρόπος για να κάνετε παραγωγικότερη και 
αποτελεσματικότερη την κουζίνα σας και να μειώσετε το άγχος. 
SkyLine PremiumS και SkyLine ChillS: δύο απόλυτα συγχρονισμένες 
συσκευές σε πλήρη επικοινωνία μεταξύ τους, πιστοποιημένες 
για την εργονομία και τη χρηστικότητά τους, για συντονισμένη 
λειτουργία Cook&Chill με εγγυημένα αποτελέσματα. 

Ένα ντουέτο σχεδιασμένο μόνο για επιτυχίες.

Κάντε κλικ σε αυτό το εικονίδιο στην οθόνη αφής 
της συσκευής SkyLine για να ανακαλύψετε πόσο 
εύκολη είναι η χρήση του SkyDuo και να πάρετε μια 
γεύση των απρόσκοπτων διαδικασιών Cook&Chill.

Πάρτε τον έλεγχο της 
επιχείρησής σας με τη 
συνδεσιμότητα OnE
Μια εξατομικευμένη εφαρμογή 
που κάνει τη ζωή σας απλούστερη 
και συμβάλλει στην ανάπτυξη της 
επιχείρησής σας. Η συνδεσιμότητα 
OnE σας παρέχει απομακρυσμένη 
πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο για να 
διαχειρίζεστε και να παρακολουθείτε 
την παραγωγικότητά σας σε όλους τους 
συνδεδεμένους Electrolux φούρνους σας 
από οποιαδήποτε έξυπνη συσκευή.

Καλύτερος χώρος εργασίας
Στη σειρά SkyLine ανήκουν οι μοναδικές 
επαγγελματικές συσκευές κουζίνας στον 
κόσμο με βαθμολογία 4 αστέρων από 
άποψη εργονομίας και χρηστικότητας. 
 
Μείωση της σπατάλης 
τροφίμων
Κάθε γραμμάριο μετράει. Η σειρά 
SkyLine προσφέρει μέγιστη απόδοση 
επενδύσεων επεκτείνοντας τη διάρκεια 
αποθήκευσης και εξασφαλίζοντας 
ελάχιστη απώλεια βάρους κατά το 
μαγείρεμα και την ψύξη. 
 
Ασυναγώνιστη ποιότητα
Τα πιάτα διατηρούν όλα τα ουσιώδη 
χαρακτηριστικά τους: η γεύση, η 
υφή, η εμφάνιση και η θρεπτική 
αξία αξιολογούνται το ίδιο με τα 
φρεσκομαγειρεμένα φαγητά. Η σειρά 
SkyLine κάνει τη συμμόρφωση με 
τα πρότυπα υγιεινής HACCP απλή 
διαδικασία.

Πώς ο μοναδικός 
συνδυασμός SkyLine 
Cook&Chill μπορεί να 
φέρει την επανάσταση 
στην κουζίνα σας
Αποδοτικότερη ροή 
εργασιών
Αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη 
αξιοποίηση του προσωπικού και των 
συσκευών σας μέσω της εκ των προτέρων 
προετοιμασίας μεγάλων ποσοτήτων. 
 
Ένας νικηφόρος αγώνας
Εξοικονομήστε χρήματα. Κερδίστε 
χώρο, ζήστε την εμπειρία των ομαλών 
διαδικασιών με μια πλήρη γκάμα 
αξεσουάρ για μαζικές ποσότητες και 
συστήματα χειρισμού σχεδιασμένα έτσι 
ώστε να ταιριάζουν άψογα σε φούρνους 
και ταχυψύκτες.

Απρόσκοπτη επικοινωνία  
με SkyDuo

«Θα έχω 
τελειώσει  
σε 5 λεπτά!  
Ετοιμάσου 
SkyLine ChillS »«Εντάξει, 

θα είμαι 
έτοιμος»
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The path to ultimate 
performance

Ψύξη, κατάψυξη ή LiteHot; Μπορείτε να εκτελέσετε 3 διαφορετικές λειτουργίες με το ίδιο 
αποτύπωμα. Επιλέξτε το ιδανικό μέγεθος SkyLine ChillS για την κουζίνα σας.

οικογένεια

Ηλεκτρική ισχύς - 4,5 kW
50/50 kg - 10GN 1/1

Εξωτερικές διαστάσεις (ΠxΒxΥ) 
895x939x1731 mm

150/120 kg - 20GN 2/1
Ηλεκτρική ισχύς - 6,51 kW

200/170 kg - 20GN 2/1
Εξωτερικές διαστάσεις (ΠxΒxΥ) 

1400x1266x2470 mm

Ηλεκτρική ισχύς - 3,28 kW
200/170 kg - 2 x 20GN 1/1

Εξωτερικές διαστάσεις (ΠxΒxΥ) 
1800x1266x2400 mm

Ηλεκτρική ισχύς - 5,5 kW
100/70 kg - 10GN 2/1

Εξωτερικές διαστάσεις (ΠxΒxΥ) 
1250x1092x1730 mm

Ηλεκτρική ισχύς - 0,88 kW
100/85 kg - 20GN 1/1

Εξωτερικές διαστάσεις (ΠxΒxΥ) 
1040x850x1741 mm

Ηλεκτρική ισχύς - 2,7 kW
30/30 kg - 6GN 1/1

Εξωτερικές διαστάσεις (ΠxΒxΥ) 
897x937x1060 mm

Σκανάρετε τον κωδικό για να δείτε 
την πλήρη σειρά SkyLine 
σε επαυξημένη πραγματικότητα

Διατίθεται στο 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ANDROID ΣΤΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ANDROID ΣΤΟ

Λήψη από το

Λήψη από το

Διατίθεται στο 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ANDROID ΣΤΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ANDROID ΣΤΟ

Λήψη από το

Λήψη από το

Η χωρητικότητα πλήρους 
φορτίου (ταχεία ψύξη/κατάψυξη) 
αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΕ) 
2015/1095 της Επιτροπής
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SkyLine ChillS

30/30 - 50/50  
100/70 kg

100/85 - 150/120 
200/170 kg

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ
Κύκλος ψύξης (-41 + 10 °C). x x
Προκαθορισμένοι κύκλοι ήπιας ψύξης (ιδανική επιλογή για λαχανικά και ευαίσθητα τρόφιμα).  
Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 °C x x

Προκαθορισμένος κύκλος έντονης ψύξης (ιδανική επιλογή για κρέατα). Θερμοκρασία 
λειτουργίας: -20 °C x x

Κύκλος κατάψυξης (-41 + 10°C) x x
Κύκλος LiteHot (-18 + 40 °C) x x
Κύκλος διατήρησης της ψύξης (ενεργοποιείται αυτόματα μετά την ψύξη) στους +3 °C x x
Κύκλος διατήρησης της κατάψυξης (ενεργοποιείται αυτόματα μετά την ψύξη) στους -22 °C x x
100+ αυτόματες διαδικασίες ταχείας ψύξης και κατάψυξης με δυνατότητα  
εξατομίκευσης και οπτικοποίησης των παραμέτρων x x

Κύκλος γρήγορης απόψυξης x x
Κύκλος στοφαρίσματος x δ.δ.
Αργή ωρίμανση x δ.δ.
Κύκλος σοκολάτας x δ.δ.
Κύκλος γιαουρτιού x δ.δ.
Κύκλος Sushi&Sashimi x x
Κύκλος παγωτού x x
Κύκλος ταχείας ψύξης εν κενώ x x
Cruise Cycle (καθορίζει αυτόματα τις παραμέτρους για ψύξη υψηλότερης ποιότητας) x x
Προσαρμόσιμη γρήγορη αυτόματη προθέρμανση x x
Αυτόματο επιταχυνόμενο cool down x x
Ταυτόχρονη διαχείριση πολλών κύκλων ψύξης με MultiTimer x x
Λειτουργία ταχείας ψύξης (Turbo Cooling): θερμοκρασία λειτουργίας από +10 °C έως -41 °C x x
Δυνατότητα σύνδεσης των φούρνων και ταχυψυκτών της σειράς SkyLine με την απρόσκοπτη 
διαδικασία SkyDuo o o

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Διακόπτης On/Off x x
Διεπαφή οθόνης αφής υψηλής ανάλυσης (262.000 χρώματα) - πίνακας ελέγχου φιλικός προς 
άτομα που πάσχουν από αχρωματοψία x x

Οθόνη αναγνώσιμη από απόσταση 12 μέτρων x x
Διεπαφή οθόνης αφής σε περισσότερες από 30 γλώσσες x x
Εξατμιστής με αντισκωριακή προστασία x x
Προστασία κινητήρων και ανεμιστήρα από νερό IP54 x δ.δ.
Προστασία κινητήρων και ανεμιστήρα από νερό IP23 δ.δ. x
Βιβλιοθήκη προγραμμάτων - 1.000 δωρεάν προγράμματα, φάσεις 16 βημάτων (όνομα και εικόνα 
και κατηγορία) x x

Αρχική σελίδα SkyHub με άμεση πρόσβαση σε αγαπημένες λειτουργίες x x
Πολυαισθητήρας 6 σημείων o o

Ταχυψύκτες SkyLine:
βασικά χαρακτηριστικά
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Πολυαισθητήρας 3 σημείων x x
Πολυαισθητήρας τροφίμων με 3 μονούς αισθητήρες στον προαιρετικό εξοπλισμό o o
Εκτίμηση υπολειπόμενου χρόνου για κύκλους με θερμόμετρο (ARTE 2.0) x x
Ταυτόχρονη εμφάνιση προκαθορισμένων και πραγματικών τιμών x x
Σύστημα κατανομής αέρα OptiFlow x x
Ανεμιστήρας μεταβλητής ταχύτητας με στοπ κινητήρα (7 επίπεδα ταχύτητας) x δ.δ.
Πλήρης εξατομίκευση της διεπαφής και λήψη x x
Παύση x x
Καθυστερημένη εκκίνηση x x
Σελίδα ΒΟΗΘΕΙΑΣ για αυτοεκπαίδευση με σάρωση κωδικού QR x x
Ατζέντα MyPlanner x x
Ρυθμίσεις λειτουργίας: συμμόρφωση με πρότυπα Ηνωμένου Βασιλείου, NF ή εξατομικευμένα x x
Οπτικός και ακουστικός συναγερμός HACCP x x
Οπτικοποίηση της κατανάλωσης x x
Αυτονόητα σύμβολα προς διευκόλυνση της λειτουργικότητας x x
Κινούμενες εικόνες για την παροχή οδηγιών x x
Χειροκίνητη απόψυξη με ηλεκτρική αντίσταση x x
Κύκλος υγιεινής με λαμπτήρα UV o o
Κύκλος στεγνώματος x x
Αυτόματη έξυπνη απόψυξη με ηλεκτρικές αντιστάσεις x x
Αυτόματο σύστημα διαγνωστικών x x
Προπαρασκευή για τον ρυθμιστή ενέργειας x x
Θερμοστάτης ασφαλείας x x
Στοπ πόρτας για διατήρηση της σωστής κυκλοφορίας αέρα x δ.δ.
Πόρτα με αποσπώμενη μαγνητική φλάντζα και θερμαινόμενο πλαίσιο πόρτας x x
Αυτόματη εφεδρική λειτουργία Non-Stop για σύστημα αυτόματης ανάκτησης x x
Θύρα USB x x
Λήψη δεδομένων HACCP, Προγραμμάτων, Αυτόματης ψύξης, Ρυθμίσεων x x
Ενσωματωμένη λαβή πόρτας που εξοικονομεί χώρο (εκτός 20GN 2/1) x x
Αντίστροφο άνοιγμα πόρτας o o
Προαιρετικό δοχείο συλλογής καταλοίπων νερού για εγκατάσταση χωρίς αποχέτευση  
(εκτός 20GN 2/1) x x

Σωληνοειδής βαλβίδα x x
Πάνελ από ανοξείδωτο ατσάλι 304 AISI x x
Θάλαμος από ανοξείδωτο ατσάλι 304 AISI x x
Υγιεινή κοιλότητα χάρη στις στρογγυλεμένες γωνίες x x
Σχάρα πολλών χρήσεων με μεταβλητό διάκενο x δ.δ.
Φορείο με στοπ δοχείων. Στρογγυλεμένες γωνίες. Ενσωματωμένο δοχείο συλλογής με 
αποστράγγιση δ.δ. x

Στοπ δίσκων για φορητή σχάρα δ.δ. x
Δυνατότητα συνδεσιμότητας OnE x x

ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
IPX5 συντελεστής προστασίας από νερό x x
Κατηγορία κλίματος 5 x x
Ρυθμιζόμενα ως προς το ύψος πόδια (εκτός μοντέλων δαπέδου 20GN 2/1) x x
Μονωμένο δάπεδο με ράμπα πρόσβασης για 20GN 2/1 δ.δ. o
Συμβατότητα φορείου με Electrolux air-o-steam, SkyLine, Rational SCC δ.δ. x
Κιτ στοίβαξης: Φούρνος SkyLine 6GN 1/1 επάνω σε ταχυψύκτη/ταχυκαταψύκτη 30kg o δ.δ.
Ergocert, εργονομική πιστοποίηση 4 αστέρων x x
ETL και πρότυπο υγιεινής ETL x x
Εγχειρίδιο χρήσης, διαγράμματα εγκατάστασης, οδηγίες χρήσης x x

Ταχυψύκτες SkyLine:
βασικά χαρακτηριστικά

x  Στάνταρ εξοπλισμός
o  Βασικός εξοπλισμός
δ.δ.  Δεν διατίθεται 
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ERGONOMICS CERTIFYING INSTITUTE

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

9 αναγνωρίσεις  
& πιστοποιήσεις
Οι ταχυψύκτες SkyLine, που έχουν υποβληθεί στις πλέον αυστηρές δοκιμές και έχουν λάβει 
πιστοποίηση πλήρους συμμόρφωσης με τα αυστηρότερα διεθνή πρότυπα. Είναι επίσης 
οι πρώτοι ταχυψύκτες στον κόσμο με πιστοποίηση 4 αστέρων για την εργονομία και τη 
χρηστικότητά τους.

 ERGOCERT
«Οι εργονομικές παρεμβάσεις μπορούν να μειώσουν 
τις μυοσκελετικές παθήσεις (WMSD) κατά 59%, με μέση 
μείωση της τάξης του 75% στις ημέρες αναρρωτικής 
άδειας και 25% αύξηση της παραγωγικότητας.» 

Dr. Francesco Marcolin, Διευθύνων Σύμβουλος ErgoCert 
(European Certified Ergonomist – EUR.ERG.)

Οι πιστοποιήσεις αφορούν όλους τους ταχυψύκτες της οικογένειας SkyLine. Για πληροφορίες σχετικά με τις ακριβείς πιστοποιήσεις συγκεκριμένων κωδικών 
προϊόντων επικοινωνήστε με τον τοπικό σας Συνεργάτη της Electrolux.
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Μεγιστοποιήστε την κουζίνα σας
Ευέλικτη, υγιεινή και ασφαλής εγκατάσταση, μαγείρεμα 
και χειρισμός χάρη στα 200 και πλέον διαφορετικά 
ειδικά αξεσουάρ και αναλώσιμα που σας βοηθούν να 
αξιοποιήσετε στο έπακρο τον SkyChillS ταχυψύκτη σας.

Σκανάρετε τον κωδικό  
για να ανακαλύψετε  
τα αξεσουάρ και τα αναλώσιμα  
που σας προσφέρουμε 



Συμβόλαια 
σέρβις που 
μπορείτε να 
εμπιστευτείτε
Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 
ευέλικτα ειδικά προσαρμοσμένα 
πακέτα, ανάλογα με τις ανάγκες της 
επιχείρησής σας, που προσφέρουν 
διάφορες υπηρεσίες συντήρησης 
και υποστήριξης.

30
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Δίκτυο σέρβις,
διαθέσιμο ανά 
πάσα στιγμή

Κρατήστε τον 
εξοπλισμό σας σε 
καλή λειτουργία
Η σωστή συντήρηση των μηχανημάτων σύμφωνα 
με τα εγχειρίδια της Electrolux και τις συστάσεις 
της εταιρείας μας είναι ουσιώδους σημασίας για 
την αποφυγή τυχόν απροσδόκητων προβλημάτων. 
Το Τμήμα Φροντίδας Πελατών της Electrolux 
προσφέρει διάφορα ειδικά προσαρμοσμένα 
πακέτα υπηρεσιών. Για περισσότερες πληροφορίες 
επικοινωνήστε με τον Εξουσιοδοτημένο Συνεργάτη 
Σέρβις της Electrolux της περιοχής σας.

Το Essentia είναι η καρδιά της ανώτερης Φροντίδας Πελατών, μια εξειδικευμένη υπηρεσία 
που σας εξασφαλίζει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Το Essentia σας παρέχει την υποστήριξη που 
χρειάζεστε και φροντίζει τις διαδικασίες σας χάρη σε ένα αξιόπιστο δίκτυο εξυπηρέτησης,  
σε μια σειρά ειδικά προσαρμοσμένων αποκλειστικών υπηρεσιών και στην καινοτόμο τεχνολογία.

Μπορείτε να βασίζεστε σε περισσότερους από 2.200 εξουσιοδοτημένους συνεργάτες σέρβις, 
10.000 μηχανικούς σε πάνω από 149 χώρες, και πάνω από 170.000 «τρέχοντα» ανταλλακτικά.

Essentia 
Στη διάθεσή σας. 
Πάντα και παντού

Μπορείτε να βασίζεστε στη γρήγορη αποστολή γνήσιων 
Αξεσουάρ & Αναλώσιμων, που έχουν υποβληθεί σε 
αυστηρές δοκιμές από ειδικούς της Electrolux Professional 
για να διασφαλιστεί η ανθεκτικότητα και οι επιδόσεις 
του εξοπλισμού σας, όπως και η ασφάλεια του χρήστη.

Είμαστε έτοιμοι να σας υποστηρίξουμε  
με ένα μοναδικό δίκτυο σέρβις που  
κάνει την εργασιακή σας ζωή ευκολότερη,  
και δεσμευόμαστε να το κάνουμε.

Δείτε 
το βίντεο
και μάθετε περισσότερα
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Υπεροχή
με τη σκέψη στο περιβάλλον
 Όλες οι εργοστασιακές μας μονάδες είναι πιστοποιημένες κατά ISO 14001

  Όλες οι λύσεις μας είναι σχεδιασμένες για χαμηλή κατανάλωση  
νερού, ενέργειας, απορρυπαντικών και βλαβερές εκπομπές

  Τα τελευταία χρόνια, πάνω από το 70% των χαρακτηριστικών των προϊόντων μας 
επικαιροποιήθηκαν λαμβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές ανάγκες των πελατών μας

  Η τεχνολογία μας είναι σύμμορφη προς τους κανονισμούς ROHS και REACH 
και ανακυκλώσιμη σε ποσοστό τουλάχιστον 95%

 Τα προϊόντα μας είναι 100% ελεγμένα από ειδικούς ως προς την ποιότητα

Ακολουθήστε μας στο

Σκανάρετε το εξώφυλλο για να δείτε τον φούρνο 
σε επαυξημένη πραγματικότητα

Διατίθεται στο 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ANDROID ΣΤΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ANDROID ΣΤΟ

Λήψη από το

Λήψη από το

Διατίθεται στο 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ANDROID ΣΤΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ANDROID ΣΤΟ

Λήψη από το

Λήψη από το

Ζήστε την Υπεροχή 
professional.electrolux.com

Excellence
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