
It‘s so me!
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BIELA.ČIERNA.TojeniečopreMŇA!
Moja životná filozofia je prostá. Oceňujem všetko, čo vyho-
vuje mojim zvykom  a možnostiam. Môj životný priestor si 
navrhujem a zariaďujem podľa seba. Vyberám si takú radu 
spotrebičov, ktorá rešpektuje môj životný štýl. Zistil som, že 
do mojej domácnosti môžem ľahko začleniť skvele navrhnu-
té spotrebiče Gorenje Simplicity v čiernej alebo bielej farbe. 
Stali sa súčasťou môjho spôsobu života, pretože sa prispô-
sobujú mne a nie naopak. Simplicity! Nádherné. Nekompli-
kované. Cenovo dostupné.

RÚRY

VARNÉ PLATNE

CHLADNIČKY

DIGESTORY 

MIKROVLNNÉ RÚRY

PRÁČKY A SUŠIČKY
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THE WAY IT‘S 

DESIGNED –

Sklo. Kov. Harmónia.
Impozantný outfit.

It‘s so me!
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u spotrebičov rady Gorenje Sim-
plicity je najpoužívanejšie a  naj-
pohodlnejšie nastavenie ihneď po 
ruke - prostredníctvom jediného 
gombíka.

moderné spotrebiče si pamätajú 
vaše osobné preferencie a pri ďal-
šom použití ich ponúknu. Stačí ich 
len potvrdiť stlačením gombíka.

LOGICKÁ  

VOĽBA

ADAPT  

TECH

BIELA
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čisté línie, prvotriedne materiály 
či ergonómia umožňujú začlene-
nie spotrebičov do každej do-
mácnosti.

nielenže sú tieto spotrebiče ceno-
vé výhodné, ale ponúkajú aj okam-
žitú úsporu. Najmodernejšia tech-
nológia zaručuje, že platíte iba za 
to, čo aj v skutočnosti potrebujete 
a to z dlhodobého hľadiska priná-
ša úspory.

KOMPAKTNÝ 

DIZAJN

SKVELÁ  

CENA

ČIERNA
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RÚRY
SMELLS WONDERFUL. THE WAY IT'S BAKED – IT’S SO ME!
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Elektronický programovací časový spínač s dotykovým ovládaním 
Jednoduché a jasné ovládanie
Časový spínač umožňuje nastaviť dobu varenia a vybrať správnu 
teplotu. Tieto svoje voľby a práve používaný program pečenia 
môžete sledovať na prehľadnom a zrozumiteľnom displeji. Povrch 
časového spínača je úplne hladký a ľahko sa čistí.

Systém zatvárania dvierok rúry 
GentleClose
Mimoriadne pohodlné 
zatváranie dvierok rúry: dvierka 
sa zatvárajú jemne a nehlučne 
bez ohľadu na vynaloženú silu.

Program na zaváranie
Spoľahlivý spôsob výroby zaváranín
Tento program je vhodnou alternatívou k objemným hrncom 
na zaváranie, s ktorými sa ťažko manipuluje a problematické je aj ich 
skladovanie, navyše môžu poškodiť sklokeramickú varnú platňu.

AdaptBake
Svoje vlastné nastavenie nemusíte opakovať
Rúra si zapamätá nastavenie teploty pre každý predvolený 
program a pri ďalšom použití vám ponúkne posledné alebo 
najčastejšie používané nastavenia.
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VARNÉ PLATNE
I'M ENJOYING IT. THE WAY IT’S COOKED – IT’S SO ME!
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Indukčná varná doska 
SupremePower 
Rýchle a účinné varenie 
a jednoduché čistenie
Indukčné varné platne pracujú 
rýchlo a účinne. Vďaka nim 
môžete pripraviť výborné a zdravé 
jedlo. Funkcia SuperBoost pre 
rýchly a výkonný chod umožňuje 
ešte rýchlejšie a účinnejšie 
varenie, ktoré šetrí energiu i váš 
čas. Povrch varnej dosky je úplne 
hladký a ľahko sa čistí.

BoilControl
BoilControl je automatický 
systém, ktorý dočasne upraví 
výstupný výkon varnej zóny. 
Varná zóna pracuje spočiatku 
na maximálny výkon a potom 
udržuje teplotu na požadovanej 
výške, aby sa zamedzilo 
pretekaniu alebo rozvareniu 
jedla. 

Liatinové rošty
Vyššia stabilita a odolnosť
Liatinové rošty zvyšujú stabilitu a vylepšujú vzhľad plynového 
varného panelu. Sú vyrobené z materiálu, ktorý zaručuje dlhú 
životnosť a vysokú odolnosť aj voči tým najvyšším teplotám.

Jednoduché ovládanie so SmartControl 
Zrozumiteľnosť a kontrola pri varení
Pre každú varnú zónu možno samostatne nastaviť dobu varenia. Po 
uplynutí nastavenej doby sa ozve akustický signál a časový spínač 
automaticky vypne varnú zónu.

Plynový sporák s programovým časovým spínačom SimpleOff 
Bezpečné, jednoduché, čisté a riadené varenie 
(u vybraných modelov)
Ergonomicky navrhnutý gombík s vstavaným elektronickým časovým 
spínačom umožňuje nastavenie doby varenia (až 99 minút). Po 
uplynutí nastavenej doby sa ozve akustický signál a plynový horák 
sa automaticky vypne.



12

CHLADNIČKY
IT'S FRESH. THE WAY IT'S COOLED – IT’S SO ME!
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MultiFlow 360° 
Dlhotrvajúca čerstvosť a nižšia spotreba energie
Intenzívna 360° cirkulácia vzduchu Multiflow, vytváraná 
viacnásobným vyfukovaním studeného vzduchu cez ventilačné 
otvory umiestnené v stĺpci na zadnej stene chladničky, zaisťuje stálu 
a nemennú teplotu v celom priestore chladničky.

NoFrost Plus
Koniec námrazy, ľadu alebo 
ručného odmrazovania
Moderná technológia NoFrost 
využíva intenzívnu cirkuláciu 
studeného vzduchu k odstráneniu 
vlhkosti z mrazničky a z 
chladničky. Vďaka tomu sa na 
potravinách netvorí námraza a na 
vnútorných plochách spotrebiča 
sa nevytvára ľadová vrstva.
 

IonAir
Udržuje potraviny čerstvé a chutné až o 10 dní dlhšie
Ióny vytvárané v chladničke zlikvidujú 95% baktérií, vírusov, 
plynov a pachov a spoľahlivo zariadia, aby bol vzduch 
vo vašej chladničke stále svieži.

AdaptCool
Udržuje potraviny čerstvé o 20% dlhšie
Prispôsobivý inteligentný systém sleduje, analyzuje 
a zaznamenáva chod chladničky. Následne je jej prevádzka, 
obzvlášť udržiavanie nastavenej teploty a výsledná spotreba 
energie, upravená podľa zistenej schémy. Po otvorení dvierok 
teplota nestúpne ako u bežných chladničiek. Vďaka tomu sa 
zamedzí rozvoju baktérií a zaistí sa maximálna doba čerstvosti 
potravín.
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DIGESTORY 
THE AIR IS FRESH. THE WAY IT WORKS – IT’S SO ME!
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Filtre s ľahkým čistením
Jednoduchšia údržba a dlhší životný cyklus
Kovové filtre v digestore, ktoré sú navrhnuté tak, aby odstraňovali 
čiastočky tuku, možno ľahko vybrať a vyčistiť. Môžete ich umyť 
ručne alebo v umývačke s použitím programu pre jemné umývanie.

Halogénové osvetlenie 
Výborné osvetlenie 
varnej platne
Zdrojom svetla pre optimálne 
osvetlenie varnej platne je 
halogénové svetlo, ktoré je
silnejšie a úspornejšie než bežné 
žiarovky.

Funkčný dizajn
Okrem výkonu sa digestory pýšia prvotriednymi materiálmi, ako je 
nerezová oceľ v spojení so sklom. Atraktívny dizajn je stále 
dôležitejším aspektom; digestory však dokážu pri prevádzke 
poskytnúť aj vysoko praktické osvetlenie platne sporáka.

AdaptAir
Automatická prevádzka digestora (u vybraných modelov)
V móde automatickej prevádzky senzor v kuchynskom digestore 
rozpozná nečistoty vo vzduchu, pary a plyny uvoľňované pri varení 
a podľa toho prispôsobí rýchlosť ventilátora - a dokonca ventilátor 
zastaví, ako náhle už nebude potrebný.
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MIKROVLNNÉ RÚRY
DELICIOUSLY REHEATED. IT'S SO ME!
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Prednastavené programy
Okamžitá a logická voľba, bez zbytočných starostí
Jednotlivé programy si zvolíte prostredníctvom jedného gombíka. 
Každý z deviatich prednastavených programov (pizza, ryby, 
zelenina, čokoláda atď), má automatickú predvoľbu ohrievania, 
zvolenej energie i času trvania (na miestu času). Dobu trvania 
programu je však možné nastaviť aj podľa svojej vlastnej potreby. 
Mikrovlnné rúry mimo iného ponúkajú aj funkciu odloženého 
štartu či samočistiaci program.

Gril ako súčasť mikrovlnnej rúry
Pre vynikajúci výsledok z grilovania
Vstavané mikrovlnné rúry Gorenje Simplicity s veľkým objemom až 
23l prinášajú do vašej kuchyne ďalšiu výhodu v podobe programu 
gril. Kombinovaná funkcia grilu a ohrevu umožní upiecť menší kus 
mäsa či pizzu omnoho rýchlejšie než štandardná vstavaná rúra.

Jasná a jednoduchá kontrola
Mikrovlnné rúry sú vybavené elektronickým ovládaním s prehľadným 
displejom, na ktorom si možno nastaviť presný čas či režim 
ohrievania. Každé nastavenie je intuitívne a ovládacie prvky sú 
jednoducho prístupné.
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PRÁČKY
IT'S SPOTLESS. THE WAY IT'S WASHED – IT’S SO ME!
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Vynikajúca energetická 
účinnosť
Všetky inovačné riešenia, ako 
napríklad efektívne programové 
algoritmy, prací bubon
OptiDrum a optimálny systém 
namáčania QuickWet spolu 
s inteligentnou technológiou 
senzorov SensorIQ, zaisťujú 
vynikajúcu energetickú 
účinnosť. Špičkové modely 
Gorenje Simplicity sa pýši 
triedou energetickej Účinnosťi 
A + + +, čo znamená, že 
spotrebúvajú o 30% menej 
energie než spotrebiče 
energetickej triedy A.

TimeComfort
Pranie v správny čas
Všetky práčky ponúkajú možnosť 
odložiť spustenie pracieho cyklu 
až o 24 hodín. Vďaka tomu 
môžete využiť nižšiu tarifu pre 
odber elektriny počas noci.

Technológia snímačov SensorIQ
Optimálne výsledky so značnými  
úsporami energie, vody a času
Technicky dokonalé senzory neustále sledujú proces prania. 
Na základe zhromaždených údajov proces prania automaticky 
upravia podľa zvoleného programu, druhu a váhy bielizne.

AdaptWash
Svoje vlastné nastavenie nemusíte opakovať
Práčka si pamätá nastavenie pre každý cyklus odstreďovania 
u každého prednastaveného programu. Zapamätá si tiež, či ste 
u konkrétneho programu zvolili vyššiu hladinu vody alebo 
predpranie.  Pri opätovnom použití rovnakého programu vám 
ponúkne vaše posledné nastavenie.
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SUŠIČKY
IT'S SOFT. THE WAY IT'S DRIED – IT’S SO ME!
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Programovanie spustenie cyklu sušenia
Sušenie v správny čas
Začiatok procesu sušenia možno naprogramovať až 24 hodín 
vopred. Vaše oblečenie sa vysuší na predtým nastavenú úroveň 
vlhkosti a možno ju ihneď uložiť do bielizníku, prípadne vyžehliť, 
ak máte pocit, že je to potrebné.

TwinAir pre rovnomerne 
vysušenú bielizeň
Kondenzačné sušičky s 
tepelným čerpadlom používajú 
unikátny systém prúdenia 
vzduchu, ktorý umožňuje vstup 
teplého vzduchu do bubna cez 
dva vzduchové kanály. Bielizeň 
je tak účinne vysušené bez 
ohľadu na to, ktorým smerom 
sa bubon otáča.

Kondenzátorová sušička vybavená tepelným čerpadlom
Mimoriadne úsporné sušenie
Jedná sa o jediný spotrebič pre domácnosť, ktorý využíva ako 
chladiacu, tak ohrievaciu časť tepelného čerpadla. Plné využitie vedie až 
ku 50 percentnému zníženiu spotreby energie v porovnaní s triedou A.

AdaptDry
Svoje vlastné nastavenie nemusíte opakovať
Sušička si zapamätá, či ste v konkrétnom programe použili 
funkciu ExtraDry, nižšiu teplotu sušenia, funkciu osvieženie alebo 
funkciu zabraňujúcu pokrčeniu. Pri opätovnom použití rovnakého 
programu vám ponúkne vaše posledné nastavenie.
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• Prevedenie (farba): Čierna
• Farba rukoväte: InoxLook
• Materiál/farba čelného panelu: Sklo

Účinnosť
• Vnútorný objem (brutto/netto): 66 / 65 l.
• Multifunkčná rúra BigSpace - 65 l.
• Extra veľká pečiaca plocha
• Maximálna veľkosť plechu na pečenie: 1316 cm²
• HomeMade® tvar rúry vychádza z tvaru kamennej pece

Ovládanie
• Elektronické ovládanie
• Dotykové elektronické programovacie hodiny EPT so zobrazením teploty v rúre
• AdaptBake - inteligentný pamäťový systém

Spôsoby ohrevu

Vlastnosti
• GentleClose - tlmené zatváranie dverí rúry
• Osvetlenie rúry
• Rýchle predhriatie rúry

Ďalšia výbava
• Extra hlboký XXL smaltovaný plech
• Plytký smaltovaný plech
• Rošt rúry
• Teleskopické výsuvy - 2 úrovne , čiastočný výsuv

Bezpečnostné systémy
• Dynamický chladiaci systém - DC
• Cool Door
• Mechanický detský zámok dverí

Jednoduché čistenie
• Čistenie pomocou funkcie AquaClean
• Eco Email (rúra a plechy)
• Celosklenená vnútorná strana dvierok

Technické údaje
• Spotreba energie: 

0,79 kWh (nútená konvekcia vzduchu) 
0,87 kWh (konvenčné)

• Rozmery produktu (vxšxh): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm
• Rozmery pre zabudovanie min-max (vxšxh): 59-60 × 56-56,8 × 55 cm

• EAN kód: 3838942950247
• Kód: 423441

• Prevedenie (farba): Biela
• Farba rukoväte: InoxLook
• Materiál/farba čelného panelu: Sklo

Účinnosť
• Vnútorný objem (brutto/netto): 66 / 65 l.
• Multifunkčná rúra BigSpace - 65 l.
• Extra veľká pečiaca plocha
• Maximálna veľkosť plechu na pečenie: 1316 cm²
• HomeMade® tvar rúry vychádza z tvaru kamennej pece

Ovládanie
• Elektronické ovládanie
• Dotykové elektronické programovacie hodiny EPT so zobrazením teploty v rúre
• AdaptBake - inteligentný pamäťový systém

Spôsoby ohrevu

Vlastnosti
• GentleClose - tlmené zatváranie dverí rúry
• Osvetlenie rúry
• Rýchle predhriatie rúry

Ďalšia výbava
• Extra hlboký XXL smaltovaný plech
• Plytký smaltovaný plech
• Rošt rúry
• Teleskopické výsuvy - 2 úrovne , čiastočný výsuv

Bezpečnostné systémy
• Dynamický chladiaci systém - DC
• Cool Door
• Mechanický detský zámok dverí

Jednoduché čistenie
• Čistenie pomocou funkcie AquaClean
• Eco Email (rúra a plechy)
• Celosklenená vnútorná strana dvierok

Technické údaje
• Spotreba energie: 

0,79 kWh (nútená konvekcia vzduchu) 
0,87 kWh (konvenčné)

• Rozmery produktu (vxšxh): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm
• Rozmery pre zabudovanie min-max (vxšxh): 59-60 × 56-56,8 × 55 cm

• EAN kód: 3838942950216
• Kód: 423442

BO 75 SY2 B
Vstavaná multifunkčná rúra

BO 75 SY2 W
Vstavaná multifunkčná rúra
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• Prevedenie (farba): Biela
• Farba rukoväte: InoxLook
• Materiál/farba čelného panelu: Sklo

Účinnosť
• Vnútorný objem (brutto/netto): 66 / 65 l.
• Multifunkčná rúra BigSpace - 65 l.
• Extra veľká pečiaca plocha
• Maximálna veľkosť plechu na pečenie: 1316 cm²
• HomeMade® tvar rúry vychádza z tvaru kamennej pece

Ovládanie
• Mechanické nastavenie teploty

Spôsoby ohrevu

Vlastnosti
• Klasické zatváranie dvierok
• Osvetlenie rúry

Ďalšia výbava
• Extra hlboký XXL smaltovaný plech
• Plytký smaltovaný plech
• Rošt rúry
• Drôtené závesy

Bezpečnostné systémy
• Dynamický chladiaci systém - DC
• Standard Door (2 sklá)
• Mechanický detský zámok dverí

Jednoduché čistenie
• Čistenie pomocou funkcie AquaClean
• Eco Email (rúra a plechy)
• Celosklenená vnútorná strana dvierok

Technické údaje
• Spotreba energie: 

0,79 kWh (nútená konvekcia vzduchu) 
0,87 kWh (konvenčné)

• Rozmery produktu (vxšxh): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm
• Rozmery pre zabudovanie min-max (vxšxh): 59-60 × 56-56,8 × 55 cm

• EAN kód: 3838942950261
• Kód: 423440

• Prevedenie (farba): Čierna
• Farba rukoväte: InoxLook
• Materiál/farba čelného panelu: Sklo

Účinnosť
• Vnútorný objem (brutto/netto): 66 / 65 l.
• Multifunkčná rúra BigSpace - 65 l.
• Extra veľká pečiaca plocha
• Maximálna veľkosť plechu na pečenie: 1316 cm²
• HomeMade® tvar rúry vychádza z tvaru kamennej pece

Ovládanie
• Mechanické nastavenie teploty

Spôsoby ohrevu

Vlastnosti
• Klasické zatváranie dvierok
• Osvetlenie rúry

Ďalšia výbava
• Extra hlboký XXL smaltovaný plech
• Plytký smaltovaný plech
• Rošt rúry
• Drôtené závesy

Bezpečnostné systémy
• Dynamický chladiaci systém - DC
• Standard Door (2 sklá)
• Mechanický detský zámok dverí

Jednoduché čistenie
• Čistenie pomocou funkcie AquaClean
• Eco Email (rúra a plechy)
• Celosklenená vnútorná strana dvierok

Technické údaje
• Spotreba energie: 

0,79 kWh (nútená konvekcia vzduchu) 
0,87 kWh (konvenčné)

• Rozmery produktu (vxšxh): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm
• Rozmery pre zabudovanie min-max (vxšxh): 59-60 × 56-56,8 × 55 cm

• EAN kód: 3838942950278
• Kód: 423438

BO 71 SY2 W
Vstavaná multifunkčná rúra

BO 71 SY2 B
Vstavaná multifunkčná rúra



IT 612 SY2 B 
Indukčná sklokeramická varná platňa

• Farba: Čierna
• Zbrúsená hrana

Ovládanie
• Dotykové ovládanie
• Časovač

Vlastnosti
• Zvýšenie výkonu - PowerBoost
• SuperBoost
• AllBoost - zvýšenie výkonu na všetkých varných zónach
• PowerControl - el. regulácia výkonu

Varná doska
• 4 indukčné varné zóny 

Ľavá predná: Ø 18,5 cm, 1,4/2 kW 
Pravá predná: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW 
Ľavá zadná: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW 
Pravá zadná: Ø 20,5 cm, 2/2,3 kW

 
Bezpečnosť/životnosť
• Ukazovateľ zvyškového tepla
• Bezpečnostné vypnutie varnej dosky
• Bezpečnostné zamknutie ovládanie varnej zóny

Technické údaje
• Príkon: 7,1 kW
• Rozmery produktu (vxšxh): 5,6 × 60 × 51 cm
• Rozmery pre zabudovanie (vxšxh): 5,2 × 56 × 49 cm

• EAN kód: 3838942949692
• Kód: 423498

24

IT 612 SY2 W 
Indukčná sklokeramická varná platňa

• Farba: Biela
• Zbrúsená hrana

Ovládanie
• Dotykové ovládanie
• Časovač

Vlastnosti
• Zvýšenie výkonu - PowerBoost
• SuperBoost
• AllBoost - zvýšenie výkonu na všetkých varných zónach
• PowerControl - el. regulácia výkonu

Varná doska
• 4 indukčné varné zóny 

Ľavá predná: Ø 18,5 cm, 1,4/2 kW 
Pravá predná: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW 
Ľavá zadná: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW 
Pravá zadná: Ø 20,5 cm, 2/2,3 kW

 
Bezpečnosť/životnosť
• Ukazovateľ zvyškového tepla
• Bezpečnostné vypnutie varnej dosky
• Bezpečnostné zamknutie ovládanie varnej zóny

Technické údaje
• Príkon: 7,1 kW
• Rozmery produktu (vxšxh): 5,6 × 60 × 51 cm
• Rozmery pre zabudovanie (vxšxh): 5,2 × 56 × 49 cm

• EAN kód: 3838942949685
• Kód: 423499



ECT 6 SY2 W 
Sklokeramická varná platňa

ECT 6 SY2 B 
Sklokeramická varná platňa

• Farba: Biela
• Zbrúsená hrana

Ovládanie
• Dotykové ovládanie
• Časovač

Vlastnosti
• Boil Control - varná automatika
• StopGo funkcie
• StayWarm (udržiavanie teploty 70° C)

Varná doska
• 4 HiLight varné zóny 

Ľavá predná: Duozóna ø 21/12 cm, 2,2 kW 
Pravá predná: Varná zóna ø 14,5 cm, 1,2 kW 
Ľavá zadná: Varná zóna ø 14,5 cm, 1,2 kW 
Pravá zadná: Duozóna ø 18/12 cm, 1,7 kW

 
Bezpečnosť/životnosť
• Ukazovateľ zvyškového tepla
• Bezpečnostné zamknutie ovládanie varnej dosky
• Bezpečnostné vypnutie varnej dosky

Technické údaje
• Príkon: 6,3 kW
• Rozmery produktu (vxšxh): 5,4 × 60 × 51 cm
• Rozmery pre zabudovanie (vxšxh): 5 × 56 × 49 cm

• EAN kód: 3838942950209
• Kód: 423443

• Farba: Čierna
• Zbrúsená hrana

Ovládanie
• Dotykové ovládanie
• Časovač

Vlastnosti
• Boil Control - varná automatika
• StopGo funkcie
• StayWarm (udržiavanie teploty 70° C)

Varná doska
• 4 HiLight varné zóny 

Ľavá predná: Duozóna ø 21/12 cm, 2,2 kW 
Pravá predná: Varná zóna ø 14,5 cm, 1,2 kW 
Ľavá zadná: Varná zóna ø 14,5 cm, 1,2 kW 
Pravá zadná: Duozóna ø 18/12 cm, 1,7 kW

 
Bezpečnosť/životnosť
• Ukazovateľ zvyškového tepla
• Bezpečnostné zamknutie ovládanie varnej dosky
• Bezpečnostné vypnutie varnej dosky

Technické údaje
• Príkon: 6,3 kW
• Rozmery produktu (vxšxh): 5,4 × 60 × 51 cm
• Rozmery pre zabudovanie (vxšxh): 5 × 56 × 49 cm

• EAN kód: 3838942940354
• Kód: 423444
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GT 6 SY2 W
Plynová varná platňa - tvrdené sklo

GT 6 SY2 B
Plynová varná platňa - tvrdené sklo

• Farba / Materiál: Biela / tvrdené sklo

Vlastnosti
• Trojitý horák WOK
• Liatinové NOSNÉ mriežky

Varná doska
• Elektrické zapaľovanie horákov
• 4 horáky: 2 štandardné horáky, 1 malý horák, 1 trojitý horák 

Ľavá predná: Wok hořák ø 10,3 cm, 3,3 kW 
Pravá predná: Malý hořák ø 4,3 cm, 1 kW 
Ľavá zadná: Standardní hořák ø 6,7 cm, 1,75 kW 
Pravá zadná: Standardní hořák ø 6,7 cm, 1,75 kW

 
Bezpečnosť
• Poistky plameňa horákov - automatické vypnutie prívodu plynu pri zhasnutí plameňa

Technické údaje
• Príkon: 7,8 kW
• Rozmery produktu (vxšxh): 9,6 × 58,5 × 51 cm
• Rozmery pre zabudovanie (vxšxh): 4,5 × 56 × 48 cm

• EAN kód: 3838942932502
• Kód: 427995

• Farba / Materiál: Čierna / tvrdené sklo

Vlastnosti
• Trojitý horák WOK
• Liatinové NOSNÉ mriežky

Varná doska
• Elektrické zapaľovanie horákov
• 4 horáky: 2 štandardné horáky, 1 malý horák, 1 trojitý horák 

Ľavá predná: Wok hořák ø 10,3 cm, 3,3 kW 
Pravá predná: Malý hořák ø 4,3 cm, 1 kW 
Ľavá zadná: Standardní hořák ø 6,7 cm, 1,75 kW 
Pravá zadná: Standardní hořák ø 6,7 cm, 1,75 kW

 
Bezpečnosť
• Poistky plameňa horákov - automatické vypnutie prívodu plynu pri zhasnutí plameňa

Technické údaje
• Príkon: 7,8 kW
• Rozmery produktu (vxšxh): 9,6 × 58,5 × 51 cm
• Rozmery pre zabudovanie (vxšxh): 4,5 × 56 × 48 cm

• EAN kód: 3838942932397
• Kód: 427994
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MO 6240 SY2 W
Mikrovlnná rúra - voľne stojace

MO 6240 SY2 B
Mikrovlnná rúra - voľne stojace

• Farba: Biela
• Materiál rúry: Lak

Účinnosť
• Objem rúry: 23 l.
• Mikrovlnný ohřev: 900 W

 
Ovládanie
• Elektronické ovládanie
• SmartControl

 
Spôsoby ohrevu

• Infra ohrev
• Kombinovaný ohrev: Mikrovlnný ohrev + gril
• Mikrovlnný ohrev
• Funkcia odmrazovania

 
Vlastnosti
• 2 v 1 - mikrovlnný ohrev a gril
• Logická voľba programov
• Prednastavené programy
• Odmrazovanie podľa času
• Odloženie štartu

 
Bezpečnostné systémy
• Detská poistka
• Bezpečnostný spínač

 
Ďalšia výbava
• Otočný sklenený tanier
• Priemer otočného taniera: 27 cm

 
Technické údaje
• Rozmery produktu (vxšxh): 28 × 48 × 39 cm

• EAN kód: 3838942933592
• Kód: 428867

• Farba: Čierna
• Materiál rúry: Lak

Účinnosť
• Objem rúry: 23 l.
• Mikrovlnný ohřev: 900 W

 
Ovládanie
• Elektronické ovládanie
• SmartControl

 
Spôsoby ohrevu

• Infra ohrev
• Kombinovaný ohrev: Mikrovlnný ohrev + gril
• Mikrovlnný ohrev
• Funkcia odmrazovania

 
Vlastnosti
• 2 v 1 - mikrovlnný ohrev a gril
• Logická voľba programov
• Prednastavené programy
• Odmrazovanie podľa času
• Odloženie štartu

 
Bezpečnostné systémy
• Detská poistka
• Bezpečnostný spínač

 
Ďalšia výbava
• Otočný sklenený tanier
• Priemer otočného taniera: 27 cm

 
Technické údaje
• Rozmery produktu (vxšxh): 28 × 48 × 39 cm

• EAN kód: 3838942933806
• Kód: 428870
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NRK 62 J SY2 B
Kombinovaná chladnička

• Prevedenie (farba): Čierna
• Ľavé / pravé otváranie dverí
• Možnosť inštalácie do priestoru v kuchynskej linke o šírke 60cm bez obmedzenia 

otvárania dverí
• Klimatické triedy : ST , N , T

 
Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/netto objem: 329 / 306 l.
• Objem chladničky: brutto/netto: 231 / 221 l.
• Objem mrazničky: brutto/netto: 98 / 85 l.
• Mraziaca kapacita: 5 kg/24h
• Skladovacia doba pri poruche: 18 h

 
Ovládanie
• Elektronické ovládanie
• LED ukazovateľ teploty (mraznička)

 
Vlastnosti
• IonAir: Ionizátor vzduchu v chladničke
• AdaptCool: Inteligentný systém prispôsobenia sa používateľovi a jeho návykom
• Multiflow 360 °: 3D systém prúdenia vzduchu
• NoFrost Plus
• FastFreeze: Rýchle mrazenie s automatickým vypnutím

 
Výbava chladničky
• Zásobník na vajcia / ľad : 1 x 7
• SimpleSlide výškovo nastaviteľný systém dverových políc : 2
• LED osvetlenie zo stropu
• 4 sklenené police
• Držiak na fľaše
• Police na fľaše
• MultiBox
• FreshZone zásuvka
• Regulácia vlhkosti

 
Výbava mrazničky   
• XXL SpaceBox zásuvka
• 3 koše

 
Technické údaje
• Spotreba el. energie kWh/24 h: 0,643 kWh
• Spotreba el. energie kWh/rok: 235 kWh
• Úroveň hluku: 42 dB(A)
• Rozmery produktu (vxšxh): 185 × 60 × 64 cm

• EAN kód: 3838942936098
• Kód: 428008
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NRK 62 J SY2 W
Kombinovaná chladnička

• Prevedenie (farba): Biela
• Ľavé / pravé otváranie dverí
• Možnosť inštalácie do priestoru v kuchynskej linke o šírke 60cm bez obmedzenia 

otvárania dverí
• Klimatické triedy : ST , N , T

 
Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/netto objem: 329 / 306 l.
• Objem chladničky: brutto/netto: 231 / 221 l.
• Objem mrazničky: brutto/netto: 98 / 85 l.
• Mraziaca kapacita: 5 kg/24h
• Skladovacia doba pri poruche: 18 h

 
Ovládanie
• Elektronické ovládanie
• LED ukazovateľ teploty (mraznička)

 
Vlastnosti
• IonAir: Ionizátor vzduchu v chladničke
• AdaptCool: Inteligentný systém prispôsobenia sa používateľovi a jeho návykom
• Multiflow 360 °: 3D systém prúdenia vzduchu
• NoFrost Plus
• FastFreeze: Rýchle mrazenie s automatickým vypnutím

 
Výbava chladničky
• Zásobník na vajcia / ľad : 1 x 7
• SimpleSlide výškovo nastaviteľný systém dverových políc : 2
• LED osvetlenie zo stropu
• 4 sklenené police
• Držiak na fľaše
• Police na fľaše
• MultiBox
• FreshZone zásuvka
• Regulácia vlhkosti

 
Výbava mrazničky   
• XXL SpaceBox zásuvka
• 3 koše

 
Technické údaje
• Spotreba el. energie kWh/24 h: 0,643 kWh
• Spotreba el. energie kWh/rok: 235 kWh
• Úroveň hluku: 42 dB(A)
• Rozmery produktu (vxšxh): 185 × 60 × 64 cm

• EAN kód: 3838942936043
• Kód: 428002
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RK 62 F SY2 W
Kombinovaná chladnička

RK 62 F SY2 B
Kombinovaná chladnička

• Prevedenie (farba): Biela
• Ľavé / pravé otváranie dverí
• Možnosť inštalácie do priestoru v kuchynskej linke o šírke 60cm bez obmedzenia 

otváranie dverí
• Klimatické triedy: SN, ST, N, T

 
Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/netto objem: 321 / 317 l.
• Objem chladničky: brutto/netto: 225 / 223 l.
• Objem mrazničky: brutto/netto: 96 / 94 l.
• Mraziaca kapacita: 4,5 kg/24h
• Skladovacia doba pri poruche: 30 h

 
Ovládanie
• Mechanické ovládanie

 
Vlastnosti
• IonAir:  Ionizátor vzduchu v chladničke
• FrostLess: Menej ľadu v mrazničke
• DynamiCooling systém pre rovnomerné prúdenie vzduchu v chladničke

 
Výbava chladničky
• Zásobník na vajcia / ľad : 1 x 7
• SimpleSlide výškovo nastaviteľný systém dverových políc : 2
• LED osvetlenie zo stropu
• 4 sklenené police
• Držiak na fľaše
• Police na fľaše
• MultiBox
• FreshZone zásuvka
• Regulácia vlhkosti

 
Výbava mrazničky   
• XXL SpaceBox zásuvka
• 3 koše

 
Technické údaje
• Spotreba el. energie kWh/24 h: 0,63 kWh
• Spotreba el. energie kWh/rok: 230 kWh
• Úroveň hluku: 40 dB(A)
• Rozmery produktu (vxšxh): 185 × 60 × 64 cm

• EAN kód: 3838942936012
• Kód: 427949

• Prevedenie (farba): Čierna
• Ľavé / pravé otváranie dverí
• Možnosť inštalácie do priestoru v kuchynskej linke o šírke 60cm bez obmedzenia 

otváranie dverí
• Klimatické triedy: SN, ST, N, T

 
Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/netto objem: 321 / 317 l.
• Objem chladničky: brutto/netto: 225 / 223 l.
• Objem mrazničky: brutto/netto: 96 / 94 l.
• Mraziaca kapacita: 4,5 kg/24h
• Skladovacia doba pri poruche: 30 h

 
Ovládanie
• Mechanické ovládanie

 
Vlastnosti
• IonAir:  Ionizátor vzduchu v chladničke
• FrostLess: Menej ľadu v mrazničke
• DynamiCooling systém pre rovnomerné prúdenie vzduchu v chladničke

 
Výbava chladničky
• Zásobník na vajcia / ľad : 1 x 7
• SimpleSlide výškovo nastaviteľný systém dverových políc : 2
• LED osvetlenie zo stropu
• 4 sklenené police
• Držiak na fľaše
• Police na fľaše
• MultiBox
• FreshZone zásuvka
• Regulácia vlhkosti

 
Výbava mrazničky   
• XXL SpaceBox zásuvka
• 3 koše

 
Technické údaje
• Spotreba el. energie kWh/24 h: 0,63 kWh
• Spotreba el. energie kWh/rok: 230 kWh
• Úroveň hluku: 40 dB(A)
• Rozmery produktu (vxšxh): 185 × 60 × 64 cm

• EAN kód: 3838942936111
• Kód: 429566
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• Odťah alebo recirkulácia
• Materiál: Lakovaný plech / nerez / sklo
• Farba: Biela / Inox look

 
Účinnosť
• Maximálny výkon pri odťahu: 618 m³/h
• Maximálny výkon pri recirkulácii: 572 m³/h
• Priemer odťahu: 15 cm
• Výkon odsávania pre jednotlivé stupne 

Výkon na 1. stupeň: 201 m³/h 
Výkon na 2. stupeň: 327 m³/h 
Výkon na 3. stupeň: 618 m³/h

 
Ovládanie
• Mechanické ovládanie
• Ovládanie: Simplicity gombík pre jednoduché ovládanie
• Počet stupňov výkonu: 3

 
Vlastnosti
• Druh osvetlenia: Halogénové
• Osvetlenie: 2
• Výkon osvetlenia: 40 W
• Dodatočná výbava
• Tukový filter: Hliníkový tukový filter
• Spätná klapka: 150 mm

 
Technické údaje
• Úroveň hluku (max.): 65 dB(A)
• Rozmery výrobku (šxv): 90 × 43,5 cm
• Výška: 95 mm
• Minimálna výška komína: 485 mm
• Maximálna výška komína: 955 mm

• EAN kód: 3838942933486
• Kód: 312568

• Odťah alebo recirkulácia
• Materiál: Lakovaný plech / nerez / sklo
• Farba: Čierna / Inox look

 
Účinnosť
• Maximálny výkon pri odťahu: 618 m³/h
• Maximálny výkon pri recirkulácii: 572 m³/h
• Priemer odťahu: 15 cm
• Výkon odsávania pre jednotlivé stupne 

Výkon na 1. stupeň: 201 m³/h 
Výkon na 2. stupeň: 327 m³/h 
Výkon na 3. stupeň: 618 m³/h

 
Ovládanie
• Mechanické ovládanie
• Ovládanie: Simplicity gombík pre jednoduché ovládanie
• Počet stupňov výkonu: 3

 
Vlastnosti
• Druh osvetlenia: Halogénové
• Osvetlenie: 2
• Výkon osvetlenia: 40 W
• Dodatočná výbava
• Tukový filter: Hliníkový tukový filter
• Spätná klapka: 150 mm

 
Technické údaje
• Úroveň hluku (max.): 65 dB(A)
• Rozmery výrobku (šxv): 90 × 43,5 cm
• Výška: 95 mm
• Minimálna výška komína: 485 mm
• Maximálna výška komína: 955 mm

• EAN kód: 3838942933462
• Kód: 312566

DT 9 SY2 W
Komínový odsávač pár

DT 9 SY2 B
Komínový odsávač pár
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• Odťah alebo recirkulácia
• Materiál: Lakovaný plech / nerez / sklo
• Farba: Biela / Inox look

 
Účinnosť
• Maximálny výkon pri odťahu: 618 m³/h
• Maximálny výkon pri recirkulácii: 572 m³/h
• Priemer odťahu: 15 cm
• Výkon odsávania pre jednotlivé stupne 

Výkon na 1. stupeň: 201 m³/h 
Výkon na 2. stupeň: 327 m³/h 
Výkon na 3. stupeň: 618 m³/h

 
Ovládanie
• Mechanické ovládanie
• Ovládanie: Simplicity gombík pre jednoduché ovládanie
• Počet stupňov výkonu: 3

 
Vlastnosti
• Druh osvetlenia: Halogénové
• Osvetlenie: 2
• Výkon osvetlenia: 40 W
• Dodatočná výbava
• Tukový filter: Hliníkový tukový filter
• Spätná klapka: 150 mm

 
Technické údaje
• Úroveň hluku (max.): 65 dB(A)
• Rozmery výrobku (šxv): 60 × 43,5 cm
• Výška: 95 mm
• Minimálna výška komína: 485 mm
• Maximálna výška komína: 955 mm

• EAN kód: 3838942933479
• Kód: 312567

• Odťah alebo recirkulácia
• Materiál: Lakovaný plech / nerez / sklo
• Farba: Čierna / Inox look

 
Účinnosť
• Maximálny výkon pri odťahu: 618 m³/h
• Maximálny výkon pri recirkulácii: 572 m³/h
• Priemer odťahu: 15 cm
• Výkon odsávania pre jednotlivé stupne 

Výkon na 1. stupeň: 201 m³/h 
Výkon na 2. stupeň: 327 m³/h 
Výkon na 3. stupeň: 618 m³/h

 
Ovládanie
• Mechanické ovládanie
• Ovládanie: Simplicity gombík pre jednoduché ovládanie
• Počet stupňov výkonu: 3

 
Vlastnosti
• Druh osvetlenia: Halogénové
• Osvetlenie: 2
• Výkon osvetlenia: 40 W
• Dodatočná výbava
• Tukový filter: Hliníkový tukový filter
• Spätná klapka: 150 mm

 
Technické údaje
• Úroveň hluku (max.): 65 dB(A)
• Rozmery výrobku (šxv): 60 × 43,5 cm
• Výška: 95 mm
• Minimálna výška komína: 485 mm
• Maximálna výška komína: 955 mm

• EAN kód: 3838942933455
• Kód: 312565

DT 6 SY2 W
Komínový odsávač pár

DT 6 SY2 B
Komínový odsávač pár
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• Prevedenie (farba): Biela
 

Účinnosť
• Kolektorový motor
• Inovatívny tvar bubna OptiDrum
• Počet otáčok odstredenia: 1400 rpm
• Náplň bielizne:  1-7 kg
• Objem bubna: 54 l.

 
Ovládanie
• LED displej
• Odloženie štartu
• Nastaviteľný počet otáčok odstredenia
• Nastavenie teploty v gombíku programátora

 
Programy
• 16 programov
Základné programy: Bavlna, Ručné pranie, Rýchly program
Špeciálne programy: Pamäťové programy

 
Vlastnosti
• Zvukový signál
• SterilTub
• Čerpadlo STOP

SensorIQ  technológia
• AdaptWash - prispôsobenie sa užívateľovi
• TotalWeightControl - detekcia hmotnosti bielizne
• DSS - systém pre 100 % využitie pracieho prostriedku

Bezpečnosť/Životnosť
• Odolné vyhrievacie teleso DuraHeat
• Čiastočný Aqua stop
• Ochrana proti pretečeniu
• Detská poistka
• Kontrola stability ( SCS )
• Carbotech vaňa

 
Technické údaje
• Spotreba el. energie kWh/rok: 166 kWh
• Ročná spotreba vody: 9960 l.
• Úroveň hluku: 74 dB(A)
• Rozmery produktu (vxšxh): 85 × 60 × 60 cm

• EAN kód: 3838942950391
• Kód: 431034

• Prevedenie (farba): Čierna
 

Účinnosť
• Kolektorový motor
• Inovatívny tvar bubna OptiDrum
• Počet otáčok odstredenia: 1400 rpm
• Náplň bielizne:  1-7 kg
• Objem bubna: 54 l.

 
Ovládanie
• LED displej
• Odloženie štartu
• Nastaviteľný počet otáčok odstredenia
• Nastavenie teploty v gombíku programátora

 
Programy
• 16 programov
Základné programy: Bavlna, Ručné pranie, Rýchly program
Špeciálne programy: Pamäťové programy

 
Vlastnosti
• Zvukový signál
• SterilTub
• Čerpadlo STOP

SensorIQ technológia
• AdaptWash - prispôsobenie sa užívateľovi
• TotalWeightControl - detekcia hmotnosti bielizne
• DSS - systém pre 100 % využitie pracieho prostriedku

Bezpečnosť/Životnosť
• Odolné vyhrievacie teleso DuraHeat
• Čiastočný Aqua stop
• Ochrana proti pretečeniu
• Detská poistka
• Kontrola stability ( SCS )
• Carbotech vaňa

 
Technické údaje
• Spotreba el. energie kWh/rok: 166 kWh
• Ročná spotreba vody: 9960 l.
• Úroveň hluku: 74 dB(A)
• Rozmery produktu (vxšxh): 85 × 60 × 60 cm

• EAN kód: 3838942950438
• Kód: 431130

WA 74 SY2 W 
Automatická práčka - voľne stojaca

WA 74 SY2 B 
Automatická práčka - voľne stojaca
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• Prevedenie (farba): Biela
 

Účinnosť
• Kolektorový motor
• Inovatívny tvar bubna OptiDrum
• Počet otáčok odstredenia: 1200 rpm
• Náplň bielizne: 1-6 kg
• Objem bubna: 42 l.

 
Ovládanie
• LED displej
• Odloženie štartu
• Nastaviteľný počet otáčok odstredenia
• Nastavenie teploty v gombíku programátora

 
Programy
• 16 programov
• Základné programy: Bavlna, Ručné pranie, Rýchly program
• Špeciálne programy: Pamäťové programy

 
Vlastnosti
• Zvukový signál
• SterilTub

SensorIQ technológia
• AdaptWash - prispôsobenie sa užívateľovi
• TotalWeightControl - detekcia hmotnosti bielizne
• DSS - systém pre 100 % využitie pracieho prostriedku

Bezpečnosť/životnosť
• Odolné vyhrievacie teleso DuraHeat
• Čiastočný Aqua stop
• Ochrana proti pretečeniu
• Detská poistka
• Kontrola stability ( SCS )
• Carbotech vaňa

 
Technické údaje
• Spotreba el. energie kWh/rok: 149 kWh
• Ročná spotreba vody: 10270 l.
• Úroveň hluku: 68 dB(A)
• Rozmery produktu (vxšxh): 85 × 60 × 44 cm

• EAN kód: 3838942950469
• Kód: 431127

• Prevedenie (farba): Čierna
 

Účinnosť
• Kolektorový motor
• Inovativní tvar bubnu OptiDrum
• Počet otáčok odstredenia: 1200 rpm
• Náplň bielizne: Náplň prádla 1-6 kg
• Objem bubna: 42 l.

 
Ovládanie
• LED displej
• Odloženie štartu
• Nastaviteľný počet otáčok odstredenia
• Nastavenie teploty v gombíku programátora

 
Programy
• 16 programov
• Základné programy: Bavlna, Ručné pranie, Rýchly program
• Špeciálne programy: Pamäťové programy

 
Vlastnosti
• Zvukový signál
• SterilTub

SensorIQ technológia
• AdaptWash - prispôsobenie sa užívateľovi
• TotalWeightControl - detekcia hmotnosti bielizne
• DSS - systém pre 100 % využitie pracieho prostriedku

Bezpečnosť/životnosť
• Odolné vyhrievacie teleso DuraHeat
• Čiastočný Aqua stop
• Ochrana proti pretečeniu
• Detská poistka
• Kontrola stability ( SCS )
• Carbotech vaňa

 
Technické údaje
• Spotreba el. energie kWh/rok: 149 kWh
• Ročná spotreba vody: 10270 l.
• Úroveň hluku: 68 dB(A)
• Rozmery produktu (vxšxh): 85 × 60 × 44 cm

• EAN kód: 3838942950476
• Kód: 431126

WS 62 SY2 W 
Automatická pračka - volně stojící

WS 62 SY2 B 
Automatická pračka - volně stojící



34

• Prevedenie (farba): Biela
 

Účinnosť
• Náplň bielizne: 1-7 kg
• TwinAir (dvojsmernné prúdenie vzduchu)
• Objem bubna: 117 l.
• Osvetlenie bubna
• Veľké dvierka: 35 cm
• Uhol otvárania dvierok: 180 °
• Reverzný chod bubna

 
Ovládanie
• LED displej
• Odloženie štartu

 
Programy
• 7 programov
• Programy: Bavlna / Syntetika / XL program
Funkcie
• Nižšia teplota sušenia
• Anticrease systém (proti pokrčeniu)

 
Vlastnosti
• Zvukový signál
• Jednoduché čistenie filtra
• Signál plnej nádrže na kondenzát
• Digitálny ukazovateľ zostatkového času
• Vákuové nožičky

SensorIQ technológia
• AdaptDry - prispôsobenie sa užívateľovi
• Senzor vlhkosti
• Servisná diagnostika

Bezpečnosť/životnosť
• Automatické vypnutie pri prehriati
• Automatické vypnutie pri otvorení dvierok
• Detská poistka
• Bubon z nerezovej oceli

 
Technické údaje
• Úroveň hluku: 65 dB(A)re 1 pW
• Spotreba el. energie kWh/rok: 199 kWh
• Rozmery produktu (vxšxh): 85 × 60 × 60 cm

• EAN kód: 3838942939471
• Kód: 431038

• Prevedenie (farba): Čierna
 

Účinnosť
• Náplň bielizne: 1-7 kg
• TwinAir (dvojsmernné prúdenie vzduchu)
• Objem bubna: 117 l.
• Osvetlenie bubna
• Veľké dvierka: 35 cm
• Uhol otvárania dvierok: 180 °
• Reverzný chod bubna

 
Ovládanie
• LED displej
• Odloženie štartu

 
Programy
• 7 programov
• Programy: Bavlna / Syntetika / XL program
Funkcie
• Nižšia teplota sušenia
• Anticrease systém (proti pokrčeniu)

 
Vlastnosti
• Zvukový signál
• Jednoduché čistenie filtra
• Signál plnej nádrže na kondenzát
• Digitálny ukazovateľ zostatkového času
• Vákuové nožičky

SensorIQ technológia
• AdaptDry - prispôsobenie sa užívateľovi
• Senzor vlhkosti
• Servisná diagnostika

Bezpečnosť/životnosť
• Automatické vypnutie pri prehriati
• Automatické vypnutie pri otvorení dvierok
• Detská poistka
• Bubon z nerezovej oceli

 
Technické údaje
• Úroveň hluku: 65 dB(A)re 1 pW
• Spotreba el. energie kWh/rok: 199 kWh
• Rozmery produktu (vxšxh): 85 × 60 × 60 cm

• EAN kód: 3838942939488
• Kód: 431037

D 76 SY2 W 
Kondenzačná sušička s tepelným čerpadlom

D 76 SY2 B 
Kondenzačná sušička s tepelným čerpadlom



BO...

GT 6 SY2 W/B

DT 9 SY2 W/B

IT 612 SY2 W/B

DT 6 SY2 W/B

ECT 6 SY2 W/B

35



www.gorenje.sk

Gorenje Slovakia, s.r.o.
Polianky 5A, 841 01 Bratislava

Slovenská republika

Tel.: +421 2 69 20 39 99
Fax: +421 2 69 20 39 93

Asistenčna linka 0800 105 505
E-mail: gorenje@gorenje.sk


