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Gorenje vyrába vysoko kvalitné domáce spotrebiče už viac než 60 rokov. To nás 
zaväzuje k vývoju vlastných technológií a neustálemu zlepšovaniu výrobných 
procesov. Vďaka kombinácii slovinskej tradície a európskych hodnôt patrí Gorenje 
medzi popredných výrobcov domácich spotrebičov v Európe. Sme hrdí na každý 
výrobok, ktorý opúšťa našu továreň, a sme si vedomí toho, že bol vyrobený a 
testovaný tak, aby spĺňal prísne európske normy pre ochranu životného prostredia.

KVALITA  
A  
TRADÍCIA
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Nová kolekcia kuchynských spotrebičov Gorenje je navrhnutá 
jedným z najoriginálnejších celosvetovo uznávaných 
dizajnérov, Philippom Starckom. Vyznačuje sa najnovšími 
technológiami a špičkovou energetickou účinnosťou.

Kolekcia pozostáva z komplexnej škály rúr, varných 
platní, odsávačov pár, chladničiek a ďalších spotrebičov 
stopercentne rovnakého dizajnu, ktorých elegancia spočíva 
v „diskrétnosti ich vysokej kvality a čistých líniách.“

Minimalistický dizajn s luxusným odrazovým sklom 
a nehrdzavejúcou oceľou prirodzene splynie so svojím 
prostredím a stane sa tak doslova odrazom vášho 
životného štýlu a osobnosti.

Starostlivo vyberané detaily, ako kovový efekt nerezovej 
ocele a odraz oranžovej na rukoväti prinesie ďalšiu iskru 
do života vašej kuchyne.

„ Touto kolekciou sa nám podarilo vyriešiť paradox: vytvoriť 
spotrebiče, ktoré sú technologicky dokonalé a zároveň 
prinášajú pocit pohodlia, tepla a ľudskosti.”

Philippe Starck

Objavte túto kolekciu a vytvorte si svoju vlastnú, 
luxusnú a originálnu kuchyňu.

DIZAJNOVÁ KOLEKCIA 
GORENJE BY STARCK
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Philippe Starck 
je medzinárodne uznávaný francúzsky dizajnér.

Jeho hlboké pochopenie súčasných mutácií, láska k nápadom, 
túžba brániť inteligenciu užitočnosti – a zároveň užitočnosť 
inteligencie – sprevádzajú jeden kultový výtvor za druhým. 
Od každodenných výrobkov ako nábytok a odšťavovače 
citrónov, po prevratné mega jachty, samostatné veterné mlyny, 
elektrické bicykle alebo hotely a reštaurácie, ktoré predstavujú 
ohromné a stimulujúce miesta plné života.
Jeho 10 000 výtvorov, sláva po svete a vytrvalá prispôsobivá 
vynaliezavosť mu nikdy nedovolili zabudnúť na to základné, jeho 
poslanie a víziu: výtvor akéhokoľvek tvaru musí uľahčiť život 
najväčšiemu možnému počtu ľudí prostredníctvom predmetov, 
ktoré sú skôr „účelné“ než „krásne“.

„Každý predmet, každý tvar, každý štýl musí mať zmysel, ktorý 
nás ovplyvňuje každý deň.”

Philippe Starck
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MIKROVLNNÉ RÚRY

ODSÁVAČE PÁR

CHLADENIE

RÚRY

VARNÉ PLATNE

ZÁSUVKY
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PyroClean pyrolytické čistenie
Svoj čas si ušetrite na dôležitejšie veci 

MultiFlow 360˚
Vyžaduje si len dokonalé výsledky

Pyrolytické čistenie je najúčinnejším moderným spôsobom 
čistenia rúry. Vysoká teplota čistenia až do 500 °C zanechá 
rúru úplne čistú bez stôp mastnoty. Šetrné čistenie trvá 90 
minút, stredne silné čistenie trvá do 120 minút, zatiaľ čo veľmi 
intenzívne čistenie zaberie iba 150 minút, efekt závisí od dĺžky 
trvania. Nakoniec je potrebné utrieť už len zvyšky nečistôt. Rúra 
je v priebehu čistenia a tesne po jeho ukončení zamknutá, čím 
chráni vašu rodinu.

HomeMade tvar
Jedlá v tradičnom štýle pecí na drevo v modernom 
prostredí vášho domova

Charakteristický okrúhly tvar je jednou z najprínosnejších 
vlastností rúr značky Gorenje. Inšpirácia tradičnými pecami na 
drevo umožňuje voľný pohyb horúceho vzduchu. Keďže sa jedlo 
pečie rovnomerne zo všetkých strán, vždy dosiahnete dokonalé 
výsledky pečenia: zvonku chrumkavé a vo vnútri šťavnaté. 
V kombinácii s ventilačným systémom MultiFlow 360˚ umožňuje 
pečenie na všetkých piatich úrovniach.

Funkcia MultiFlow 360° zaručuje optimálnu cirkuláciu horúceho 
vzduchu v rúre. Vďaka šikovne umiestneným vetracím otvorom 
na zadnej stene a jedinečnému zaoblenému tvaru sa vzduch šíri 
rovnomerne po celej rúre. Ventilátor tlačí horúci vzduch okolo 
celého objemu rúry, čím sa jedlo dokonale upečie zo všetkých 
strán. Dynamický pohyb vzduchu umožňuje súčasne pečenie na 
viacerých úrovniach bez miešania vôní a chutí.
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Technológia Inverter
Jedzte chutné a výživné jedla za pár sekúnd

Technológia Stirrer
Dajte zbohom nerovnomernému pečeniu

Vďaka technológii Inverter je energia rovnomerne rozložená 
namiesto jej pulzovania. To zaručí, že si jedlo zachová svoju 
pôvodnú štruktúru vrátane vitamínov, minerálov a vlákniny. 
Výhody rovnomerného rozloženia energie sú zvlášť vítané 
v prípade ohrievania alebo rozmrazovania a pri zohrievaní 
tekutín. Celkový čas na zohrievanie v mikrovlnnej rúre je kratší, 
čím sa znižuje tiež spotreba energie.

Technológia Stirrer umožňuje do mikrovlnnej rúry vložiť plech 
na pečenie štandardnej veľkosti. Vďaka využitiu celej šírky 
rúry môžete dať zbohom tradičným otočným tanierom a 
nerovnomernému zohrievaniu. Moderný systém rozloženia energie 
v mikrovlnnej rúre zohrieva jedlo rovnomerne po celom objeme.

Funkcia MultiUse
Užite si všetky výhody kombinovanej prevádzky

Vstavané kombinované mikrovlnné rúry prinášajú všetky výhody 
mikrovlnných rúr, horúceho vzduchu a grilu. Viacúrovňové 
nastavenie energie mikrovlnnej rúry urýchľuje proces 
varenia, kým horúci vzduch zaručí, že je jedlo dobre uvarené. 
Kombinovaná prevádzka využívajúca gril a horúci vzduch 
súčasne prináša vynikajúce výsledky pri varení väčších kusov 
bieleho mäsa, kým kombinácia grilu a mikrovlnnej rúry urýchli 
opekanie menších kúskov mäsa, prípravu pizze a pod. Vstavaná 
mikrovlnná rúra sa môže použiť aj ako tradičná rúra.
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PowerBoost Supreme
Keď je váš čas drahocenný

Funkcia PowerBoost Supreme poskytuje varnej nádobe 
mimoriadnu intenzitu a výrazne skracuje dobu čakania. 
2 l vody sa ohrejú za 4,2 minúty, čo je extrémne časovo úsporné.

Funkcia XpandZone
Keď očakávate veľa hostí

XpandZone umožňuje varenie takmer na celom povrchu 
indukčnej varnej platne. Pri aktivácii funkcie XpandZone sa varné 
zóny na pravej a ľavej strane varnej platne prepoja do jednej 
rozsiahlej varnej zóny. Prepojenie varných zón poskytuje viac 

priestoru a slobody pri varení, miesto pre väčšie kuchynské 
riady, alebo priestor pre viacero menších hrncov či panvíc, ktoré 
možno umiestniť kdekoľvek na prepojených zónach.
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Technológia 
AdaptTech
Vy sa môžete sústrediť na varenie

Senzor detekuje množstvo nečistôt 
alebo výparov a podľa toho automaticky 
prispôsobí rýchlosť ventilátora 
alebo ho dokonca úplne zastaví 
v prípade, že ho už nepotrebujete.

Dotyk nehrdzavejúcej 
ocele
Všetko je pod vašou kontrolou

Priekopnícka technológia senzorov 
Gorenje vám umožňuje ovládať odsávač 
z nehrdzavejúcej ocele doslova končekmi 
prstov. Keďže je všetko skryté za 
nehrdzavejúcu oceľ, celý povrch ostáva 
dokonale hladký s čistými a jednoduchými 
tvarmi.

Vrchná vrstva 
TouchFree
Vždy jasný odraz vášho ja

Všetky povrchy z nehrdzavejúcej ocele sú 
pokryté špeciálnym TouchFree filmom, 
ktorý nezanecháva odtlačky prstov. 
Vďaka nemu je povrch stále lesklý 
a čistenie jednoduché.

P.A.S. Systém
Počúvajte len to, čo počuť chcete

Inovatívny perimetrický odsávací systém 
presmeruje odsávanie vzduchu z centrálnej 
časti do vonkajších rohov odsávača 
pár. Tento prístup optimalizuje spotrebu 
energie, znižuje hluk a odsávanie vzduchu 
je podstatne účinnejšie.

gorenje.sk/vyrobky/dizajnove-linie/gorenje-by-starck
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Technológia IonAir 
s funkciou MultiFlow 360°
Každá polica by mala byť tou najlepšou

Moderná technológia v chladničkách napodobňuje prirodzený 
proces ionizácie, aby tak jedlo ostávalo dlhšie čerstvé. Záporne 
nabité ióny vyrobené spotrebičmi neustále osviežujú vzduch, 
aby napodobnili prirodzenú mikroklímu, čím vytvárajú ideálne 
prostredie pre čerstvé potraviny. Ventilačný systém MultiFlow 
360° rovnomerne rozkladá ionizovaný vzduch vďaka 14 vetracím 
otvorom, čím udržuje stabilnú teplotu na každej poličke.

AdaptTech
Chladnička, ktorá odráža vaše zvyky

Tento šikovný systém bol navrhnutý, aby udržiaval optimálnu 
teplotu v chladničke bez ohľadu na to, ako často ju otvárate. 
Pri otvorení chladničky sa teplota náhle zvýši a potraviny sú 
tak vystavené teplotnému šoku, v dôsledku čoho sa rýchlejšie 
kazia. Chladnička neustále monitoruje a analyzuje spôsob, akým 
ju používate. Takto vie predpovedať, kedy otvoríte chladničku 
a predtým, ako tak urobíte, zníži teplotu o 1 alebo 2 °C, čím 
udržiava stabilnú teplotu a zaručí, že potraviny ostanú čerstvé 
a plné živín.

Technológia NoFrost Plus
Zamrazí len to, čo zamraziť chcete

Jeden z najlepších chladiacich systémov na trhu, ktorý je 
inštalovaný v mrazničke, zabraňuje akumulácii ľadu a mrazu, 
aby tak udržiaval nízku spotrebu energie, zatiaľ čo v chladničke 
udržiava ideálnu mikroklímu pre čerstvé potraviny. Cirkulácia 
ionizovaného vzduchu zabraňuje vysušeniu potravín a pomáha 
v nich udržiavať vitamíny a minerály.
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Ohrievacia zásuvka
Takto sa môžete postarať o každý detail

Funkcionalitu kompaktných rúr možno zdokonaliť ohrievacou 
zásuvkou, ktorá je dostupná samostatne. Zásuvka je umiestnená 
priamo pod rúrou, čím celá kompozícia perfektne sedí

k nábytkovému prvku navrhnutému pre klasické vstavané rúry. 
Zásuvka sa používa na ohrievanie kuchynských riadov a dokonca 
aj jedla.

Funkcia StayWarm
Udržiava jedlo v dobrej kondícii

Funkcia StayWarm udržiava stabilnú 
teplotu jedál na 70 ˚C, až kým nie je 
ten pravý čas na servírovanie. Jedlá si 
zachovávajú svoju pôvodnú chuť a teplotu 
až po ich servírovanie.

Jogurt
Keď si vyberiete zdravú možnosť

Špeciálna funkcia vám umožňuje pripraviť 
si zdravý jogurt doma. Automatické 
nastavenie teploty a času poskytuje 
optimálne podmienky, ktoré pripravia 
domáci jogurt za približne 4 hodiny.

Funkcia WarmPlate
Servírujte profesionálne jedlá 
v pohodlí vášho domova

Ohrievané taniere predchádzajú strate chute 
a zabezpečujú, že každý kúsok jedla chutí 
tak, ako má: od polievok až po cestoviny 
a dusenú zeleninu. Funkcia WarmPlate udr-
žiava kuchynský riad presne na tej správnej 
teplote – od 30 do 80 °C. Užite si profesio-
nálny servis v súkromí vášho domova tak 
ako v najlepšej reštaurácii v meste.

gorenje.sk/vyrobky/dizajnove-linie/gorenje-by-starck
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• Farba: Šedá reflexná
• Farba rukoväte: Farba nerezovej ocele
• Predný panel: Sklo + Nerez
• GentleClose - tlmené zatváranie dvierok rúry

Účinnosť
• Kompaktná parná rúra - 50 l
• Extra veľká pečiaca plocha
• HomeMade® tvar rúry vychádzajúci z tvaru 

kamennej pece
• MultiSteam 360 -̊ rovnomerná distribúcia pary

Ovládanie
• Elektronické ovládanie
• Tvar gombíkov ovládania: Ergonomické gombíky
• IconTouch - dotykovo ovládané 

programovacie hodiny so zobrazením 
teploty v rúre a funkcie rúry

Spôsoby ohrevu

Vlastnosti
• PureSteam - varenie v čistej pare bez 

kvapiek vody
• Osvetlenie
• Pečenie na viacerých plechoch súčasne
• Multiflow 360˚ rovnomerná cirkulácia vzduchu 

umožňuje pečenie až 5 plechov naraz

Extra doplnky
• Parný pekáč
• 1 plytký smaltovaný plech
• Perforovaný parný pekáč
• Rošt
• Vedenie plechu v rúre (drážky plechu): Plne 

výsuvné teleskopické lišty na 1 úrovni
• Možnosť pripojenia termosondy
• Objem nádoby na vodu: 1,3 l
• SousVide metóda

Bezpečnostné systémy
• Termoelektrická poistka
• Dynamické chladenie rúry plus - DC+
• UCD - ultra chladné dvierka (3 sklá, 2 reflexné 

vrstvy)
• Príprava pre mechanický detský zámok dverí

EasyClean - jednoduché čistenie
• AquaClean - čistenie vodou
• Automatický program odvápnenia
• SilverMatte vysoko odolný pyro smalt
• Odnímateľné vnútorné sklo dvierok rúry s 

plochým povrchom

Technické informácie
• Spotreba energie: 

0,62 kWh (Nútená konvekcia vzduchu), 
0,82 kWh (Konvenčná tepelná funkcia)

• Príkon: 2600 W
• Rozmery výrobku (vxšxh): 45,5 × 59,5 × 54,6 cm
• Rozmery pre zabudovanie (vxšxh): 45 × 56 × 55 cm
• EAN kód: 3838782021978
• Kód: 591554

BOP 747 ST
Vstavaná pyrolytická rúra

BO 758 ST
Vstavaná rúra

BCM 547 ST
Kombinovaná mikrovlnná rúra

BCS 547 ST 
Vstavaná kombinovaná kompaktná parná rúra

• Farba: Šedá reflexná
• Farba rukoväte: Farba nerezovej ocele
• Predný panel: Sklo
• GentleClose - tlmené zatváranie dvierok rúry

Účinnosť
• Multifunkčná rúra - 71 l
• Extra veľká pečiaca plocha
• HomeMade® tvar rúry vychádzajúci z tvaru 

kamennej pece
• PerfectGrill dvojité grilovacie teleso

Ovládanie
• Elektronické ovládanie
• Ergonomické gombíky
• IconTouch - dotykovo ovládané 

programovacie hodiny so zobrazením 
teploty v rúre a funkcie rúry

Spôsoby ohrevu

Vlastnosti
• Osvetlenie rúry
• Pečenie na viacerých plechoch súčasne
• Multiflow 360˚ rovnomerná cirkulácia vzduchu 

umožňuje pečenie až 5 plechov naraz

Extra doplnky
• 1 hlboký smaltovaný plech
• 1 plytký smaltovaný plech
• Rošt
• Plne výsuvné teleskopické lišty na 3 úrovniach
• Možnosť pripojenia termosondy

Bezpečnostné systémy
• Termoelektrická poistka
• Dynamický chladiaci systém - DC +
• UCDQ+ (4 sklá + 2 reflexné vrstvy)

EasyClean - jednoduché čistenie
• Pyrolytické čistenie
• SilverMatte vysoko odolný pyro smalt
• Odnímateľné vnútorné sklo dvierok rúry s 

plochým povrchom

Technické informácie
• Spotreba energie: 

0,69 kWh (Nútená konvekcia vzduchu), 
1 kWh (Konvenčná tepelná funkcia)

• Príkon: 3400 W
• Rozmery výrobku (vxšxh): 59,5 × 59,5 × 54,6 cm
• Rozmery pre zabudovanie (vxšxh): 

59 × 56,4 × 55 cm
• EAN kód: 3838942065002
• Kód: 507401

• Farba: Šedá reflexná
• Farba rukoväte: Farba nerezovej ocele
• Predný panel: Sklo
• GentleClose - tlmené zatváranie dvierok rúry

Účinnosť
• Multifunkčná rúra - 71 l
• Extra veľká pečiaca plocha
• Max. veľkosť plechu na pečenie: 1316 cm²
• HomeMade Plus tvar rúry
• PerfectGrill dvojité grilovacie teleso

Ovládanie
• Elektronické ovládanie
• DirecTouch dotykový ovládací panel so 14 

prednastavenými programami 

Spôsoby ohrevu

Vlastnosti
• Osvetlenie rúry
• Pečenie na viacerých plechoch súčasne

Extra doplnky
• 1 hlboký smaltovaný plech
• 1 plytký smaltovaný plech
• Rošt
• Čiastočne vysúvacie teleskopické lišty na 

2 úrovniach
• Termosonda

Bezpečnostné systémy
• Termoelektrická poistka
• Dynamické chladenie rúry plus - DC+
• CD - chladné dvierka - 3 sklá, 1 reflexná vrstva

EasyClean - jednoduché čistenie
• EasyClean vložky
• AquaClean - čistenie vodou
• SilverMatte vysoko odolný pyro smalt
• Odnímateľné vnútorné sklo dvierok rúry s 

plochým povrchom

Technické informácie
• Spotreba energie: 

0,69 kWh (Nútená konvekcia vzduchu), 
• 0,94 kWh (Konvenčná tepelná funkcia)
• Príkon: 3300 W
• Rozmery výrobku (vxšxh): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm
• Rozmery pre zabudovanie min-max (vxšxh): 

59-60 × 56-56,8 × 55 cm
• EAN kód: 3838782153297
• Kód: 731917

• Farba: Šedá reflexná
• Farba rukoväte: Farba nerezovej ocele
• Predný panel: Sklo
• Pánt dverí: Classic

Účinnosť
• Kombinovaná mikrovlnná rúra - 50 l
• Extra veľká pečiaca plocha
• HomeMade® tvar rúry vychádzajúci z tvaru 

kamennej pece
• Príkon mikrovlnný: 1000 W

Ovládanie
• Elektronické ovládanie
• Ergonomické gombíky
• IconTouch - dotykovo ovládané 

programovacie hodiny so zobrazením 
teploty v rúre a funkcie rúry

Spôsoby ohrevu

Vlastnosti
• MultiUse - umožňuje využívanie mikrovĺn, 

teplovzduchu a grilu
• Invertorová technológia pre plynulý výkon

• Stirrer technológia pre rovnomerný ohrev
• Osvetlenie rúry
• Pečenie na viacerých plechoch súčasne
• Multiflow 360˚ rovnomerná cirkulácia vzduchu 

umožňuje pečenie až 5 plechov naraz

Extra doplnky
• 1 plytký smaltovaný plech
• Sklenený plech
• Rošt
• Vedenie plechu v rúre: 1x drôtený rošt

Bezpečnostné systémy
• Termoelektrická poistka
• Dynamický chladiaci systém - DC +
• Trojité zasklenie s ochrannou mriežkou

EasyClean - jednoduché čistenie
• AquaClean - čistenie vodou
• SilverMatte vysoko odolný pyro smalt
• Odnímateľné vnútorné sklo dvierok rúry s 

plochým povrchom

Technické informácie
• Príkon: 3000 W
• Rozmery výrobku (vxšxh): 45,5 × 59,5 × 54,6 cm
• Rozmery pre zabudovanie (vxšxh): 

45 × 56 × 55 cm
• EAN kód: 3838942059315
• Kód: 504571

V PONUKE DO 
VYPREDANIA ZÁSOB

*NA OBJEDNÁVKU.

*NA OBJEDNÁVKU.*NA OBJEDNÁVKU.

999 € 759 € 

999 € 1099 € 
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SD 14 ST
Odkladacia zásuvka

WD 14 ST
Ohrievacia zásuvka

• Farba/Materiál: Šedé reflexné sklo

Učinnosť
• Kapacita: 6 sád riadu alebo 20 tanierov s
• priemerom 28 cm alebo 80 šálok na espreso
• alebo 40 šálok na čaj

Funkcie/Ovladanie
• Odkladací priestor

Vlastnosti
• Teleskopický výsuv

Technické informácie
• Rozmery výrobku (vxšxh): 14 × 56 × 56 cm
• Rozmery pre zabudovanie min-max (vxšxh): 

14 × 56-56,8 × 55 cm
• EAN kód: 3838942062438
• Kód: 466180

• Farba/Materiál: Šedé reflexné sklo

Účinnosť
• Kapacita: 6 sád riadu alebo 20 tanierov s 

priemerom 28 cm alebo 80 šálok na espreso 
alebo 40 šálok na čaj

Funkcie/Ovládanie
• Ohrievanie tanierov
• Ohrievanie šálok
• Udržiavanie tepla
• Rozmrazovanie potravín
• Program pre prípravu domáceho jogurtu
• Manuálne nastavenie teploty a času

Vlastnosti
• Systém cirkulácie vzduchu
• Nastavenie času ohrievania
• Dotykové ovládanie
• Regulácia teploty 30 - 85°C
• Teleskopický výsuv
• Studená predná strana spotrebiča
• Dno zásuvky: Sklenené 

Technické informácie
• Využiteľný objem: 19,8 l
• Teplotný rozsah: 40 – 80 °C
• Časový rozsah: 60 – 240 min
• Príkon: 410 W
• Rozmery výrobku (vxšxh): 14 × 56 × 56 cm
• Rozmery pre zabudovanie min-max (vxšxh): 

14 × 56-56,8 × 55 cm
• EAN kód: 3838942062445
• Kód: 466181

BM 251 ST
Vstavaná mikrovlnná rúra

IS 646 ST 
Indukčná platňa

• Farba: Šedá reflexná
• Sklenený čelný panel
• Dvierka: Sklenené dviera (2 sklá)
• Rúra z nerezovej ocele
• Ľavé otváranie dverí
• Spôsob otvárania dvierok: Dotykom

Účinnosť
• Objem rúry: 25 l
• Príkon mikrovlnný: 900 W
• Príkon konvenčný: 1000 W
• Počet infra ohrievačov: 1
• Technológia výroby mikrovĺn: Štandardná 

technológia (HVT)
• Typ distribúcie mikrovĺn: Otočný tanier

Ovládanie
• Elektronický programátor
• Typ ovládania: Dotykové ovládanie
• Elektronické ovládanie s LCD displejom

Spôsoby ohrevu 
 

 
Kombinovaný ohrev: Mikrovlnný ohrev + gril

Vlastnosti
• AUTO menu
• Časový displej
• Halogénové osvetlenie
• 5 stupňov mikrovlnného výkonu

Bezpečnostné systémy
• Bezpečnostný spínač

Extra doplnky
• Otočný sklenený tanier Ø 27,5 cm
• Grilovací rošt

Technické informácie
• Hlučnosť: 58 dB
• Príkon: 1450 W
• Rozmery rámiku: 595 × 390 × 20 mm
• Rozmery výrobku (vxšxh): 38,8 × 59,5 × 36,5 cm
• Rozmery pre zabudovanie (vxšxh): 

38 × 56,7 × 43 cm
• EAN kód: 3838942055805
• Kód: 504547

• Farba: Čierna/Chróm
• Alumíniové bočné lišty

Ovládanie
• SliderTouch - regulácia výkonu pohybom 

prstu
• Funkcia časovač s automatickým vypnutím

Vlastnosti
• IQ programy - automatické programy varenia
• Funkcia BoilControl - automatický rýchly 

ohrev
• Funkcia StopGo - dočasné prerušenie 

varenia bez straty nastavení
• Funkcia StayWarm - udržiavanie teploty 70 °C
• Funkcia SoftMelt - jemné roztápanie pri 

teplote 42 °C
• PowerBoost funkcia - extra výkon varnej zóny
• AreaFlex prepojenie varných zón
• StepZone - spája dve varné zóny do jednej, s 

možnosťou nastavenia výkonu pre každú zónu
• IQboil - automatický program varenia s 

väčším množstvom vody
• IQgrill - automatický program grilovania s 

možnosťou nastaviť úroveň prepečenia
• IQSimmer - automatický program pre pomalé 

dlhé varenie

• Funkcia Recall - pamäťová funkcia pre 
obnovenie nastavení

• Funkcia TimeAssist - automatický časovač 
varenia

• Funkcia EggTimer - kuchynská minútka
• Funkcia Delete - vypnutie všetkých nastavení 

jedným stlačením tlačidla
• Možnosť personalizácie nastavení - dĺžka a 

hlasitosť zvukového singálu

Varná platňa
• 4 indukčné ohrevné zóny
• Vľavo vpredu: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW, 
• Vpravo vpredu: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW, 
• Vľavo vzadu: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW, 
• Vpravo vzadu: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW

Bezpečnosť/Životnosť
• Indikátor zvyškového tepla
• Detský zámok ChildLock Pro

Technické informácie
• Príkon: 7400 W
• Rozmery výrobku (vxšxh): 5,4 × 59,5 × 52 cm
• Rozmery pre zabudovanie (vxšxh): 

7 × 56-56,2 × 49 cm
• EAN kód: 3838782152931
• Kód: 731905

*NA OBJEDNÁVKU. *NA OBJEDNÁVKU.

*NA OBJEDNÁVKU. *NA OBJEDNÁVKU.

199 € 399 € 

499 € 629 € 
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*NA OBJEDNÁVKU.

WHI 641 ST
Komínový odsávač pár

WHI 941 ST
Komínový odsávač pár

• Odťah alebo recirkulácia
• Uhlikový filter 182183 (nie je súčasťou)
• Materiál odsávača/komína:  

Nerezová oceľ a sklo / Nerezová oceľ
• Farba odsávača/komína: Nerezová oceľ

Účinnosť
• Max. výkon pri odťahu: 508 m³/h
• Max. výkon pri recirkulácii: 485 m³/h
• Priemer odťahu: 15 cm

Výkon odsávania
• Max. výkon pri odťahu, 1. rýchlosť: 250 m³/h
• Max. výkon pri odťahu, 2. rýchlosť: 364 m³/h
• Max. výkon pri odťahu, 3. rýchlosť: 508 m³/h
• Zvýšenie prúdenia vzduchu (powerBoost 1) - 

odťah: 663 m³/h
• Zvýšené prúdenie vzduchu (PowerBoost 2) - 

odťah: 732 m³/h
• Počet PowerBoost funkcií: 2

Ovládanie
• AdaptTech: automatická prevádzka 

odsávača
• Elektronické ovládanie
• Dotykové ovládanie
• Funkcia časovač
• Počet stupňov výkonu: 3

Vlastnosti
• TouchFree Inox (bez odtlačkov prstov)
• Refresh - funkcia automatického čistenia 

vzduchu v miestnosti
• Typ osvetlenia: LED pás
• Osvetlenie: 1 x 6 W
• Funkcia čistenia vzduchu
• P.A.S. Systém odsávania (perimetrické-

obvodové odsávanie)

Extra doplnky
• Filter proti mastnote: Hliníkový tukový filter
• Indikátor znečistenia filtra
• Umývateľný filter proti mastnotám
• Počet motorov: 1
• Typ motora: Kondenzátorový motor
• Spätná klapka: 150 mm

Technické informácie
• Úroveň hluku (max.): 59 dB
• Rozmery výrobku (šxh): 60 × 47 cm
• Výška: 450 mm
• Minimálna výška komína: 995 mm
• Maximálna výška komína: 1275 mm
• Ročná spotreba energie: 50,8 kWh
• EAN kód: 3838942049224
• Kód: 498345

• Odťah alebo recirkulácia
• Uhlikový filter 182183 (nie je súčasťou)
• Materiál odsávača/komína: Nerezová oceľ a 

sklo / Nerezová oceľ
• Farba odsávača/komína: Nerezová oceľ

Účinnosť
• Max. výkon pri odťahu: 508 m³/h
• Max. výkon pri recirkulácii: 485 m³/h
• Priemer odťahu: 15 cm

Výkon odsávania
• Max. výkon pri odťahu, 1. rýchlosť: 250 m³/h
• Max. výkon pri odťahu, 2. rýchlosť: 364 m³/h
• Max. výkon pri odťahu, 3. rýchlosť: 508 m³/h
• Zvýšenie prúdenia vzduchu (powerBoost 1) - 

odťah: 663 m³/h
• Zvýšené prúdenie vzduchu (PowerBoost 2) - 

odťah: 732 m³/h
• Počet PowerBoost funkcií: 2

Ovládanie
• AdaptTech: automatická prevádzka 

odsávača
• Elektronické ovládanie
• Dotykové ovládanie
• Funkcia časovač
• Počet stupňov výkonu: 3

Vlastnosti
• TouchFree Inox (bez odtlačkov prstov)
• Refresh - funkcia automatického čistenia 

vzduchu v miestnosti
• Typ osvetlenia: LED pás
• Osvetlenie: 1 x 6 W
• Funkcia čistenia vzduchu
• P.A.S. Systém odsávania (perimetrické-

obvodové odsávanie)

Extra doplnky
• Filter proti mastnote: Hliníkový tukový filter
• Indikátor znečistenia filtra
• Umývateľný filter proti mastnotám
• Počet motorov: 1
• Typ motora: Kondenzátorový motor
• Spätná klapka: 150 mm

Technické informácie
• Úroveň hluku (max.): 59 dB
• Rozmery výrobku (šxh): 90 × 47 cm
• Výška: 450 mm
• Minimálna výška komína: 995 mm
• Maximálna výška komína: 1275 mm
• Ročná spotreba energie: 50,8 kWh
• EAN kód: 3838942049248
• Kód: 498347

NRK 612 ST
Kombinovaná chladnička

• Farba: Šedá metalíza
• Pravé otváranie dverí
• Dvierka: Oceľ, šedé reflexné sklo
• Triedy klímy: SN, ST, N, T

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 329 / 307 l
• Objem chladničky: brutto/netto: 231 / 222 l
• Objem mrazničky: brutto/netto: 98 / 85 l
• Mraziaca kapacita: 5 kg / 24 h
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 18 h

Ovládanie
• Elektronické ovládanie za dverami
• LED displej
• Zvukový alarm otvorených dverí
• Digitálny ukazovateľ teploty
• Zvukový a svetelný signál zvýšenej teploty v 

chladničke: biely signál

Vlastnosti
• IonAir s Multiflow 360° - cirkulácia 

ionizovaného vzduchu cez 14 ventilačných 
otvorov

• AdaptTech chladenie: inteligentný 
pamäťový systém predchádza teplotným 
šokom a šetrí energiu

• Slot-in: možnosť zabudovania chladničky do 
výklenku šírky 61 cm

• NoFrost Plus
• FastFreeze rýchle zamrazenie s automatickým 

vypnutím

Výbava chladničky
• Nádoba na vajíčka a ľad: 1x7
• 2 SimpleSlide police vo dverách s 

výškovým nastavením
• LED osvetlenie stropné
• 4 sklenené police
• MultiShelf multifunkčná polička
• Polica na fľaše s pevným krytom
• MultiBox zásobník na aromatické potraviny
• CrispZone zásuvka na zeleninu s 

reguláciou vlhkosti
• Zásuvka FreshZone

Výbava mrazničky
• XXL SpaceBox zásuvka
• Priestor pre mrazenie: 3 zásuvky
• 2 sklenené police

Technické informácie
• Ročná spotreba el. energie: 235 kWh
• Úroveň hluku (max.): 42 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 185 × 60 × 64 cm
• EAN kód: 3838942094897
• Kód: 529960

*NA OBJEDNÁVKU.*NA OBJEDNÁVKU.

999 € 

659 € 799 € 
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DIZAJNOVÁ KOLEKCIA 
GORENJE ORA-ÏTO

GORENJE ORA-ÏTO 19

www.gorenje.sk

KÚZELNE 
JEDNODUCHÉ. 
JEDNODUCHO 
KRÁSNE.
Tak ako kúzelník dokáže vytvoriť ilúziu pomocou trikov, aj 
vy môžete flambovať s ľahkosťou. Všetko je možné s novou 
kolekciou kuchynských spotrebičov navrhnutou slávnym 
francúzskym dizajnérom Ora Ïto. Spotrebiče z kolekcie sú 
jednoduché, intuitívne a spájajú to najlepšie, čo technológie 
ponúkajú. Čo je najlepšie, sú očarujúce na pohľad a vzbudzujú 
obdiv – bez ohľadu na to, či si vyberiete bielu alebo čiernu 
farbu. Precíťte ich. Dotknite sa ich. Vychutnajte si nadčasovú 
dokonalosť ich dizajnu.
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PyroClean
A rúra je čistá bez námahy

Pyrolytické čistenie je najjednoduchší a najúčinnejší spôsob 
čistenia rúry. Vysoká teplota čistenia až do 500 °C zmení všetky 
nečistoty na prach, ktorý potom, keď rúra vychladne, stačí len 
utrieť vlhkou utierkou. Proces je úplne bezpečný a zanechá rúru 
úplne čistú, bez stôp mastnoty.

Charakteristický oblý tvar rúr Gorenje Ora-Ïto, inšpirovaný 
tradičnými pecami na drevo umožňuje horúcemu vzduchu voľne 
cirkulovať. Jedlo sa pečie rovnomerne zo všetkých strán, čím vždy 
dosiahnete dokonalé výsledky pečenia: zvonku chrumkavé a vo 
vnútri šťavnaté.

BigSpace
Urobte dojem svojou tvorivosťou

HomeMade tvar
Abrakadabra, dokonale upečené!

Staňte sa iluzionistom vo svojom vlastnom dome vďaka inovatívne 
tvarovaným rúram Gorenje Ora-Ïto, ktoré poskytujú zväčšený 
objem pri rovnakých vonkajších rozmeroch. Optimalizované 
prúdenie vzduchu cirkuluje vo vnútri rúry ešte vo väčšom objeme, 
čo vám umožňuje pripravovať ešte väčšie množstvá jedál. 

MultiFlow 360°
Môžete urobiť všetko naraz

Nepotrebujete schopnosť čarovať, aby ste upiekli jedlá na piatich 
úrovniach naraz. Dômyselne umiestnené ventilačné otvory na 
zadnej stene rúry spoločne s jedinečným oblým tvarom zaručujú 
optimálne prúdenie tepla vo vnútri rúry pre pečenie na viacerých 
úrovniach súčasne bez miešania vôní a chutí.
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Funkcia PureSteam
Žiadna voda, len para

Vďaka špeciálnemu parnému generátoru sa po celej rúre rozloží 
oblak čistej pary bez kvapôčok vody, ktoru by mohlo jedlo 
nasiaknuť. Para je tiež ideálna na rozmrazovanie, pretože teplo 
pary rovnomerne obklopuje jedlo bez vytvárania horúcich miest.

MultiSteam 360°
Vždy dokonale udusené

Potom, čo para vstúpi do rúry pomocou viacerých otvorov, 
ventilátor ju začne rovnomerne rozvádzať po celom objeme rúry. 
Jedno naplnenie zásobníka vodou vám vystačí na celý proces 
parného varenia.

Technológia Inverter
Lusknite prstom a obed je hotový

Technológia Inverter umožňuje plynulý prísun energie namiesto 
pulzného, čím sa skracuje celkový čas pôsobenia mikrovĺn a 
znižuje spotreba energie. Obed bude pripravený, ani sa nenazdáte, 
a zachová si všetky vitamíny, minerálne látky a vlákninu.

Nie sú to kúzla, len pokrokový systém distribúcie mikrovĺn, ktorý 
ohrieva jedlo rovnomerne po celom objeme rúry a umožňuje 
umiestniť do mikrovlnnej rúry plech na pečenie štandardnej 
veľkosti. Tradičné otočné taniere a nerovnomerne ohriate jedlo sú 
minulosťou.

Technológia Stirrer
Dajte zbohom nerovnomernému pečeniu
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Jogurt
Keď si vyberiete zdravú možnosť

Automatické nastavenie teploty a času poskytuje optimálne 
podmienky na to, aby ste si mohli pripraviť zdravý domáci jogurt v 
priebehu niekoľkých hodín.

Funkcia StayWarm
Vaše jedlá budú vždy lahodné

Kúzelnícka šou trvala dlhšie, ako ste očakávali? Nebojte sa, funkcia 
StayWarm udrží vaše jedlo pri rovnakej teplote 70 °C a zaručí, že si 

zachová svoju pôvodnú chuť, až kým nenadíde čas podávania.

Funkcia WarmPlate
Dodajte svojim jedlám štipku kúziel

Ohriaté taniere zabraňujú strate chuti a zabezpečujú, že každý 
kúsok jedla chutí tak, ako má: od polievok až po cestoviny a 
dusenú zeleninu. Funkcia WarmPlate udrží tú správnu teplotu 
vášho porcelánu – od 30 °C do 80 °C.



GORENJE ORA-ÏTO 23

www.gorenje.sk

Funkcia PowerBoost
Využite čas naplno

Funkcia PowerBoost Supreme poskytuje hrncu mimoriadnu 
intenzitu ohrevu a výrazne skracuje dobu čakania. Dva litre vody 
zovrú za menej ako šesť minút, čím získate viac času na to, aby ste 
si nacvičili svoje kúzelnícke číslo.

Funkcia BridgeZone
Jednoduchý plán pre extra veľké hrnce

Jednoduchým dotykom spojíte dve samostatné varné zóny do 
jednej. Varenie vo veľkých hrncoch a panviciach nebolo nikdy 
jednoduchšie a efektívnejšie.

Funkcia PowerZone
1,2,3 … hotovo!

Táto funkcia zvýši výkon HiLight varnej zóny o 25 %, čo vám 
umožní dokončiť varenie oveľa rýchlejšie pri použití menšieho 
množstva energie.

Funkcia BoilControl
Zabudnite na vykypenie

Táto inteligentná funkcia zabezpečuje, že varná platňa bude mať 
dostatočný prísun energie na to, aby rýchlo dosiahla požadovanú 
úroveň výkonu, a reguluje výkon tak, aby sa teplota udržiavala na 
nastavenej hodnote. Polievka už nikdy nevykypí a nemusíte pritom 
použiť ani čarovné slovká.
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TouchControl
Všetko je pod kontrolou

SmartDisplay
Jeden pohľad prezradí všetko

Vďaka displeju, umiestnenému po celej výške mikrovlnnej rúry, 
dokážete kontrolovať priebeh varenia a sledovať čas, kým nebude 
jedlo hotové.

AutoMenu
Kúzlo pre jednoduché varenie

Množstvo prednastavených programov umožňuje ešte 
jednoduchšiu prípravu určitých jedál. Stačí si vybrať druh jedla a 
zadať jeho hmotnosť a rúra podľa toho automaticky nastaví výkon 
a čas prípravy.

Mikrovlnnú rúru môžete jednoducho obsluhovať dotykom a 
dokonca zamknúť, aby sa vaši najmenší s ňou nehrali. Nie je 

vybavená žiadnymi ovládačmi ani gombíkmi, čo rúre dodáva 
minimalistický vzhľad a umožňuje jednoduché čistenie.
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Chladnička neustále monitoruje a analyzuje spôsob, akým 
ju používate. Takto vie predpovedať, kedy otvoríte dvierka, a 
predtým, ako tak urobíte, zníži teplotu o 1 až 2 °C, čím udržiava 

stabilnú teplotu a zaručí, že potraviny ostanú čerstvé a plné živín. 
Nepotrebujete žiadnu krištáľovú guľu.

AdaptTech
Chladnička, ktorá pozná vaše zvyky

Technológia IonAir s funkciou 
MultiFlow 360°
Vyberte si poličku. Akúkoľvek poličku.

Ventilačný systém MultiFlow 360° rovnomerne rozkladá ionizovaný 
vzduch vďaka 14 vetracím vstupom, čím udržuje stabilnú 
teplotu na každej poličke. Vzduch obohatený o záporne nabité 
ióny odstraňuje nepríjemné pachy a napodobňuje prirodzenú 
mikroklímu, čím vytvárajú ideálne prostredie pre čerstvé potraviny.

Technológia NoFrost Plus
Už žiadne rozmrazovanie. Kúzlo!

Systém NoFrost Plus zabraňuje akumulácii ľadu a námrazy na 
potravinách a stenách, pričom zanecháva jedlo v perfektnom 
stave a šetrí čas inak potrebný na rozmrazovanie. Výsledkom toho 
je optimálne využitie skladovacej kapacity, čistá a usporiadaná 
mraznička, keďže balenia alebo kúsky potravín sa na seba nebudú 
lepiť.
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Odsávač pár deteguje úroveň nečistôt a automaticky upravuje 
rýchlosť ventilátora, prípadne ho úplne zastaví, ak je už vzduch 
čistý. A vy sa môžete sústrediť na svoje úžasné jedlo.

AdaptTech
A vy sa môžete sústrediť na šou

P.A.S. Systém
Tichý a účinný

Inovatívny perimetrický odsávací systém presmeruje odsávania 
vzduchu z centrálnej časti do vonkajších rohov odsávača pár. 
Tento prístup optimalizuje spotrebu energie, znižuje hluk a 
odsávanie vzduchu je podstatne účinnejšie.

Časovač a osvieženie
Vždy svieža kuchyňa

Odsávač pár sa môže automaticky vypnúť po 10, 20 alebo 
30 minútach. Funkcia osvieženia sa aktivuje každú hodinu a 
automaticky spustí obnovu vzduchu na päť minút.



GORENJE ORA-ÏTO 27

www.gorenje.sk

Funkcia TotalDry
Postará sa sama o seba

Po dokončení umývacieho cyklu sa dvere umývačky automaticky 
otvoria pre vypustenie nadbytočnej pary, aby sa mohli všetky riady, 

dokonca aj tie plastové, kompletne vysušiť. Tento kúzelnícky trik je 
vynikajúci pre rýchle schnutie s nízkou spotrebou energie.

16 jedálenských súprav
Viac miesta než v kúzelnom klobúku

Plne flexibilný interiér ponúka rôzne možnosti naplnenia umývačky, 
pričom tri koše umožňujú umývanie až 16 jedálenských súprav 
naraz. Teraz môžete usporiadať poriadny večierok!

Auto program
Dokonale čisté v každom ohľade

Nepotrebujete špeciálne programy – jediný program, Auto 
program, sa prispôsobí všetkým vašim potrebám. Moderná 
senzorová technológia optimalizuje spotrebu energie a vody, a 
zabezpečí tak, že sú riady dokonale čisté bez ohľadu na to, či 
potrebujete opláchnuť len pár pohárov alebo umyť mastné hrnce z 
nedeľného obeda. 



BOP 747 ORAB
Vstavaná pyrolytická rúra

BO 758 ORAB
Vstavaná rúra

BO 737 ORAB
Vstavaná rúra

BO 717 ORAB
Vstavaná rúra

• Farba: Čierna
• Farba rukoväte: Farba nerezovej ocele
• Predný panel: Sklo
• GentleClose - tlmené zatváranie dvierok 

rúry

Účinnosť
• Multifunkčná rúra - 71 l
• Extra veľká pečiaca plocha
• HomeMade® tvar rúry vychádzajúci z tvaru 

kamennej pece
• PerfectGrill dvojité grilovacie teleso

Ovládanie
• Elektronické ovládanie
• Zatláčacie gombíky
• IconTouch - dotykovo ovládané 

programovacie hodiny so zobrazením 
teploty v rúre a funkcie rúry

Spôsoby ohrevu

Vlastnosti
• Dvojité osvetlenie v rúre
• Pečenie na viacerých plechoch súčasne
• Multiflow 360˚ rovnomerná cirkulácia vzduchu 

umožňuje pečenie až 5 plechov naraz

Extra doplnky
• 1 hlboký smaltovaný plech
• 2 plytké smaltované plechy
• Rošt
• 1x drôtený rošt
• Plne výsuvné teleskopické lišty na 3 úrovniach
• Termosonda

Bezpečnostné systémy
• Termoelektrická poistka
• Dynamický chladiaci systém - DC +
• UCDQ+ (4 sklá + 2 reflexné vrstvy)
• Mechanický detský zámok dverí 

EasyClean - jednoduché čistenie
• Pyrolytické čistenie
• SilverMatte vysoko odolný pyro smalt
• Odnímateľné vnútorné sklo dvierok rúry s 

plochým povrchom

Technické informácie
• Spotreba energie: 

0,69 kWh (Nútená konvekcia vzduchu), 
1 kWh (Konvenčná tepelná funkcia)

• Príkon: 3400 W
• Rozmery výrobku (vxšxh): 

59,5 × 59,5 × 54,6 cm
• Rozmery pre zabudovanie (vxšxh): 

59 × 56,4 × 55 cm
• EAN kód: 3838782025303
• Kód: 728033

• Farba: Čierna
• Farba rukoväte: Prírodný, eloxovaný leštený 

hliník
• Predný panel: Sklo
• GentleClose - tlmené zatváranie dvierok 

rúry

Účinnosť
• Multifunkčná rúra - 71 l
• Extra veľká pečiaca plocha
• Povrch najväčšieho plechu na pečenie: 

1316 cm²
• HomeMade Plus tvar rúry
• PerfectGrill dvojité grilovacie teleso

Ovládanie
• Elektronické ovládanie
• Dotykový ovládací modul DirecTouch so 

14 prednastavenými programami

Spôsoby ohrevu

Vlastnosti
• Osvetlenie rúry
• Pečenie na viacerých plechoch súčasne

Extra doplnky
• 1 hlboký smaltovaný plech
• 1 plytký smaltovaný plech
• Rošt
• Čiastočne vysúvacie teleskopické lišty na 

3 úrovniach
• Termosonda
• Katalytické bočné steny

Bezpečnostné systémy
• Termoelektrická poistka
• Dynamické chladenie rúry plus - DC+
• CD - chladné dvierka - 3 sklá, 1 reflexná vrstva

EasyClean - jednoduché čistenie
• AquaClean - čistenie vodou
• SilverMatte vysoko odolný pyro smalt
• Odnímateľné vnútorné sklo dvierok rúry s 

plochým povrchom

Technické informácie
• Spotreba energie: 

0,69 kWh (Nútená konvekcia vzduchu), 
0,94 kWh (Konvenčná tepelná funkcia)

• Príkon: 3300 W
• Rozmery výrobku (vxšxh): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm
• Rozmery pre zabudovanie min-max (vxšxh): 

58,3-60 × 56-56,8 × 55 cm
• EAN kód: 3838782153303
• Kód: 731920  

• Farba: Čierna
• Farba rukoväte: Farba nerezovej ocele
• Predný panel: Sklo
• GentleClose - tlmené zatváranie dvierok 

rúry

Účinnosť
• Multifunkčná rúra - 71 l
• Extra veľká pečiaca plocha
• Povrch najväčšieho plechu na pečenie: 

1316 cm²
• HomeMade Plus tvar rúry
• PerfectGrill dvojité grilovacie teleso

Ovládanie
• Mechanické nastavenie teploty
• Zasúvacie gombíky
• Dotykovo ovládané programovacie hodiny 

IconLed

Spôsoby ohrevu

Vlastnosti
• Osvetlenie rúry
• Pečenie na viacerých plechoch súčasne

Extra doplnky
• 1 hlboký smaltovaný plech
• 1 plytký smaltovaný plech
• Rošt
• Čiastočne vysúvacie teleskopické lišty na 

2 úrovniach

Bezpečnostné systémy
• Termoelektrická poistka
• Dynamické chladenie rúry plus - DC+
• Dvierka (2 sklá, 1 reflexná vrstva)

EasyClean - jednoduché čistenie
• AquaClean - čistenie vodou
• SilverMatte vysoko odolný pyro smalt
• Odnímateľné vnútorné sklo dvierok rúry s 

plochým povrchom

Technické informácie
• Spotreba energie: 

0,81 kWh (Nútená konvekcia vzduchu), 
0,94 kWh (Konvenčná tepelná funkcia)

• Príkon: 3300 W
• Rozmery výrobku (vxšxh): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm
• Rozmery pre zabudovanie min-max (vxšxh): 

58,3-60 × 56-56,8 × 55 cm
• EAN kód: 3838782166532
• Kód: 732510

• Farba: Čierna
• Farba rukoväte: Farba nerezovej ocele
• Predný panel: Sklo
• GentleClose - tlmené zatváranie dvierok 

rúry

Účinnosť
• Multifunkčná rúra - 71 l
• Extra veľká pečiaca plocha
• Povrch najväčšieho plechu na pečenie: 

1316 cm²
• HomeMade Plus tvar rúry
• PerfectGrill dvojité grilovacie teleso

Ovládanie
• Mechanické nastavenie teploty
• Zasúvacie gombíky

Spôsoby ohrevu

Vlastnosti
• Osvetlenie rúry
• Pečenie na viacerých plechoch súčasne

Extra doplnky
• 1 hlboký smaltovaný plech
• 1 plytký smaltovaný plech
• Rošt
• Vedenie plechu v rúre (drážky plechu): 

1x drôtený rošt

Bezpečnostné systémy
• Termoelektrická poistka
• Dynamické chladenie rúry - DC
• Dvierka (2 sklá, 1 reflexná vrstva) EasyClean - 

jednoduché čistenie
• AquaClean - čistenie vodou
• SilverMatte vysoko odolný pyro smalt
• Odnímateľné vnútorné sklo dvierok rúry s 

plochým povrchom

Technické informácie
• Spotreba energie: 

0,81 kWh (Nútená konvekcia vzduchu), 
0,94 kWh (Konvenčná tepelná funkcia)

• Príkon: 3300 W
• Rozmery výrobku (vxšxh): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm
• Rozmery pre zabudovanie min-max (vxšxh): 

58,3-60 × 56-56,8 × 55 cm
• EAN kód: 3838782166105
• Kód: 732507

BOP 747 ORAW
• Farba: Biela
• EAN kód: 

3838782025297
• Kód: 728032

BO 758 ORAW
• Farba: Biela
• EAN kód: 

3838782153518
• Kód: 731932

BO 737 ORAW
• Farba: Biela
• EAN kód: 

3838782166525
• Kód: 732509

BO 717 ORAW
• Farba: Biela
• EAN kód: 

3838782166518
• Kód: 732508

*NA OBJEDNÁVKU.

*NA OBJEDNÁVKU. *NA OBJEDNÁVKU.

*NA OBJEDNÁVKU.
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BCS 547 ORAB
Vstavaná kombinovaná kompaktná parná rúra

BCM 547 ORAB
Vstavaná kombinovaná kompaktná mikrovlnná rúra

WD 1410 BG
Ohrievacia zásuvka Superior Line

BM 235 ORAB
Vstavaná mikrovlnná rúra s grilom

• Farba: Biela
• Farba rukoväte: Farba nerezovej ocele
• Predný panel: Sklo
• SoftOpen a GentleClose záves dverí

Účinnosť
• Kombinovaná parná rúra - 50 l
• Extra veľká pečiaca plocha
• HomeMade® tvar rúry vychádzajúci z tvaru 

kamennej pece
• MultiSteam 360 -̊ rovnomerná distribúcia pary

Ovládanie
• Elektronické ovládanie
• Zatláčacie gombíky
• IconTouch - dotykovo ovládané 

programovacie hodiny so zobrazením 
teploty v rúre a funkcie rúry

Spôsoby ohrevu

Vlastnosti
• PureSteam - varenie v čistej pare bez kvapiek vody
• Dvojité osvetlenie v rúre
• Pečenie na viacerých plechoch súčasne
• Multiflow 360˚ rovnomerná cirkulácia vzduchu 

umožňuje pečenie až 5 plechov naraz

Extra doplnky
• Parný pekáč
• 1 plytký smaltovaný plech
• Perforovaný parný pekáč
• Rošt
• Plne výsuvné teleskopické lišty na 1 úrovni
• Termosonda
• Objem nádoby na vodu: 1,3 l
• SousVide metóda

Bezpečnostné systémy
• Termoelektrická poistka
• Dynamický chladiaci systém - DC+
• UCD - ultra chladné dvierka 

(3 sklá, 2 reflexné vrstvy)
• Mechanický detský zámok dverí

EasyClean - jednoduché čistenie
• AquaClean - čistenie vodou
• Automatický program odvápnenia
• SilverMatte vysoko odolný pyro smalt
• Celosklenená vnútorná strana dvierok

Technické informácie
• Spotreba energie: 

0,62 kWh (Nútená konvekcia vzduchu), 
0,82 kWh (Konvenčná tepelná funkcia)

• Príkon: 2600 W
• Rozmery výrobku (vxšxh): 

45,5 × 59,5 × 54,6 cm
• Rozmery pre zabudovanie (vxšxh): 

45 × 56 × 55 cm
• EAN kód: 3838782025518
• Kód: 728022

• Farba: Čierna
• Farba rukoväte: Farba nerezovej ocele
• Predný panel: Sklo
• Pánt dverí: Classic

Účinnosť
• Kombinovaná mikrovlnná rúra - 50 l
• Extra veľká pečiaca plocha
• HomeMade® tvar rúry vychádzajúci z tvaru 

kamennej pece
• Mikrovlnný výkon: 1000 W

Ovládanie
• Elektronické ovládanie
• Zatláčacie gombíky
• IconTouch - dotykovo ovládané 

programovacie hodiny so zobrazením 
teploty v rúre a funkcie rúry

Spôsoby ohrevu

Vlastnosti
• MultiUse - umožňuje využívanie mikrovĺn, 

teplovzduchu a grilu
• Inverter technológia
• Stirrer technológia

• Dvojité SoftLight osvetlenie v rúre
• Pečenie na viacerých plechoch súčasne
• Multiflow 360˚ rovnomerná cirkulácia vzduchu 

umožňuje pečenie až 5 plechov naraz

Extra doplnky
• 1 plytký smaltovaný plech
• Sklenený plech
• Rošt
• Vedenie plechu v rúre (drážky plechu): 

1x drôtený rošt
• Možnosť pripojenia termosondy

Bezpečnostné systémy
• Termoelektrická poistka
• Dynamický chladiaci systém - DC+
• Trojité zasklenie s ochrannou mriežkou

EasyClean - jednoduché čistenie
• SilverMatte vysoko odolný pyro smalt
• Odnímateľné vnútorné sklo dvierok rúry s 

plochým povrchom

Technické informácie
• Príkon: 3000 W
• Rozmery výrobku (vxšxh): 

45,5 × 59,5 × 54,6 cm
• Rozmery pre zabudovanie (vxšxh): 

45 × 56 × 55 cm
• EAN kód: 3838782025525
• Kód: 728023

• Farba: Čierna

Účinnosť
• Kapacita: 6 sád riadu alebo 20 tanierov s 

priemerom 28 cm alebo 80 šálok na espreso 
alebo 40 šálok na čaj

Funkcie/Ovládanie
• Ohrievanie tanierov
• Ohrievanie šálok
• Udržiavanie tepla uvareného jedla/nápoja
• Rozmrazovanie potravín
• Funkcia pre prípravu domáceho jogurtu
• Manuálne nastavenie teploty a času - rozsah 

teplôt 40-80 °C

Vlastnosti
• Systém cirkulácie vzduchu
• Nastavenie času ohrevu 1 - 4h
• Dotykové ovládanie
• Nastavenie teploty
• Studená predná strana spotrebiča
• Sklenené dno zásuvky

Bezpečnostné systémy
• Detský zámok - zamedzuje ovládaniu 

zásuvky deťmi

Technické informácie
• Využiteľný objem: 19,8 l
• Teplotný rozsah: 40 – 80 °C
• Časový rozsah: 60 – 240 min
• Príkon: 410 W
• Rozmery výrobku (vxšxh): 14 × 59,5 × 56 cm
• Rozmery pre zabudovanie min-max (vxšxh): 

14 × 56-56,8 × 55 cm
• EAN kód: 3838782016783
• Kód: 466191

• Farba: Čierna
• Materiál čelného panelu: Sklenený čelný 

panel
• Materiál dverí: Sklenené dvierka
• Rúra z nerezovej ocele
• Ľavé otváranie dverí
• Spôsob otvárania dvierok: Rukoväť
• Dvierka rúry: Sklenené dviera (2 sklá)

Účinnosť
• Objem rúry: 23 l
• SuperSize pečiaca plocha
• Mikrovlnný výkon: 900 W
• Výkon horného infra grilovacieho telesa: 

1200 W

Ovládanie
• Elektronický programátor
• Typ ovládania: Dotykové ovládanie
• LED displej
• LogicalChoice - automatické programy

Spôsoby ohrevu
  

• Kombinovaný ohrev: Mikrovlnný ohrev + gril

Vlastnosti
• AUTO menu
• Prednastavené programy: 8
• Rozmrazovanie podľa váhy
• Funkcia Smart displej

Bezpečnostné systémy
• Detský zámok
• Bezpečnostný spínač

Extra doplnky
• Otočný sklenený tanier Ø 27 cm
• Grilovací rošt

Technické informácie
• Príkon: 1400 W
• Rozmery výrobku (vxšxh): 

39 × 59,2 × 36,8 cm
• Rozmery pre zabudovanie (vxšxh): 

36,5 × 56,6 × 55 cm
• EAN kód: 3838782028021
• Kód: 728172

23 l

BCS 547 ORAW
• Farba: Biela
• EAN kód: 

3838782025549
• Kód: 728025

BCM 547 ORAW
• Farba: Biela
• EAN kód: 

3838782025532
• Kód: 728024

WD 1410 WG
• Farba: Biela
• EAN kód: 

3838782016813
• Kód: 466190

BM 235 ORAW
• Farba: Biela
• EAN kód: 

3838782028014
• Kód: 728171

*NA OBJEDNÁVKU. *NA OBJEDNÁVKU.

*NA OBJEDNÁVKU. *NA OBJEDNÁVKU.
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WHI 943 ORAB
Komínový odsávač pár

WHI 643 ORAB
Komínový odsávač pár

• Odťah alebo recirkulácia
• Uhlikový filter 180177 (nie je súčasťou)
• Materiál odsávača/komína: Lakovaný plech
• Farba odsávača/komína: Čierny lak a čierne 

sklo / Čierna

Účinnosť
• Max. výkon pri odťahu: 570 m³/h
• Priemer odťahu: 15 cm

Výkon odsávania
• Max. výkon pri odťahu, 1. rýchlosť: 342 m³/h
• Max. výkon pri odťahu, 3. rýchlosť: 570 m³/h
• Zvýšené prúdenie vzduchu (PowerBoost 2) - 

odťah: 740 m³/h
• Počet PowerBoost funkcií: 2

Ovládanie
• AdaptTech: automatická senzorová 

prevádzka
• Elektronické ovládanie
• Dotykové ovládanie na skle
• Funkcia časovač
• Počet stupňov výkonu: 3

Vlastnosti
• Refresh - funkcia automatického čistenia 

vzduchu v miestnosti
• Typ osvetlenia: LED
• Funkcia stlmenia svetiel
• Osvetlenie: 2 x 4 W
• P.A.S. Systém odsávania (perimetrické-

obvodové odsávanie)

Extra doplnky
• Filter proti mastnote: Umývateľný hliníkový 

filter s polyuretánovou penou
• Indikátor znečistenia filtra
• Počet motorov: 1
• Typ motora: Kondenzátorový motor
• Spätná klapka: 150 mm

Technické informácie
• Úroveň hluku (max.): 59 dB
• Rozmery výrobku (šxh): 90 × 47 cm
• Výška: 425 mm
• Minimálna výška komína: 420 mm
• Maximálna výška komína: 620 mm
• Ročná spotreba energie: 60,6 kWh
• EAN kód: 3838782027451
• Kód: 728155

• Odťah alebo recirkulácia
• Uhlikový filter 180177 (nie je súčasťou)
• Materiál odsávača/komína: Lakovaný plech
• Farba odsávača/komína: Čierny lak a čierne 

sklo / Čierna

Účinnosť
• Max. výkon pri odťahu: 570 m³/h
• Priemer odťahu: 15 cm

Výkon odsávania
• Max. výkon pri odťahu, 1. rýchlosť: 342 m³/h
• Max. výkon pri odťahu, 3. rýchlosť: 570 m³/h
• Zvýšené prúdenie vzduchu (PowerBoost 2) - 

odťah: 740 m³/h
• Počet PowerBoost funkcií: 2

Ovládanie
• AdaptTech: automatická senzorová 

prevádzka
• Elektronické ovládanie
• Dotykové ovládanie na skle
• Funkcia časovač
• Počet stupňov výkonu: 3

Vlastnosti
• Refresh - funkcia automatického čistenia 

vzduchu v miestnosti
• Typ osvetlenia: LED
• Funkcia stlmenia svetiel
• Osvetlenie: 2 x 4 W
• P.A.S. Systém odsávania (perimetrické-

obvodové odsávanie)

Extra doplnky
• Filter proti mastnote: Umývateľný hliníkový 

filter s polyuretánovou penou
• Indikátor znečistenia filtra
• Počet motorov: 1
• Typ motora: Kondenzátorový motor
• Spätná klapka: 150 mm

Technické informácie
• Úroveň hluku (max.): 65 dB
• Rozmery výrobku (šxh): 60 × 47 cm
• Výška: 425 mm
• Minimálna výška komína: 420 mm
• Maximálna výška komína: 620 mm
• Ročná spotreba energie: 60,6 kWh
• EAN kód: 3838782027437
• Kód: 728153

WHI 943 ORAW
• Farba: Biela
• EAN kód: 

3838782027444
• Kód: 728154

WHI 643 ORAW
• Farba: Biela
• EAN kód: 

3838782027420
• Kód: 728152

*NA OBJEDNÁVKU.

*NA OBJEDNÁVKU.

V PONUKE DO 
VYPREDANIA ZÁSOB

IT 646 ORAB
Indukčná platňa

• Farba: Čierna
• Zbrúsená hrana

Ovládanie
• SmartControl – pohodlné ovládanie každej 

zóny
• Funkcia časovač s automatickým vypnutím

Vlastnosti
• BoilControl - automatický rýchly ohrev
• Funkcia StopGo - dočasné prerušenie 

varenia bez straty nastavení
• Funkcia StayWarm - udržiavanie teploty 70 °C
• Funkcia SoftMelt - jemné roztápanie pri 

teplote 42 °C
• PowerBoost funkcia - extra výkon varnej 

zóny
• AreaFlex prepojenie varných zón
• AutoDetect detekcia polohy hrnca 
• Funkcia Recall - pamäťová funkcia pre 

obnovenie nastavení
• Funkcia EggTimer - kuchynská minútka
• Možnosť personalizácie nastavení - dĺžka a 

hlasitosť zvukového singálu

Varná platňa
• 4 indukčné ohrevné zóny
• Vľavo vpredu: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW, 
• Vpravo vpredu: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW, 
• Vľavo vzadu: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW, 
• Vpravo vzadu: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW

Bezpečnosť/Životnosť
• Indikátor zvyškového tepla
• Detský zámok ChildLock Pro

Technické informácie
• Príkon: 7400 W
• Rozmery výrobku (vxšxh): 5,4 × 59,5 × 52 cm
• Rozmery pre zabudovanie min-max (vxšxh): 

7 × 56-56,2 × 49 cm
• EAN kód: 3838782165504
• Kód: 732417

IT 646 ORAW
• Farba: Biela
• EAN kód: 

3838782165511
• Kód: 732418

*NA OBJEDNÁVKU.
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NRK 612 ORAB
Kombinovaná chladnička s pravým otváraním

NRK 612 ORAB-L 
Kombinovaná chladnička s ľavým otváraním

• Farba: Čierna
• Otváranie dvierok: Pravé 
• Materiál dverí: Kov, čierne sklo
• Triedy klímy: SN, ST, N, T

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 329 / 307 l
• Objem chladničky: brutto/netto: 231 / 222 l
• Objem mrazničky: brutto/netto: 98 / 85 l
• Mraziaca kapacita: 5 kg / 24h
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 18 h

Ovládanie
• Elektronické ovládanie za dvierkami
• LED displej
• Zvukový alarm otvorených dverí
• Digitálny ukazovateľ teploty v chladiacej časti
• Zvukový a svetelný signál zvýšenej teploty v 

chladničke: biely signál

Vlastnosti
• IonAir s Multiflow 360° - cirkulácia 

ionizovaného vzduchu cez 14 ventilačných 
otvorov

• AdaptTech chladenie: predchádza 
teplotným šokom a šetrí energiu

• Slot-in: možnosť zabudovania chladničky do 
výklenku šírky 61 cm

• NoFrost Plus

• FastFreeze rýchle zamrazenie s 
automatickým vypnutím

Výbava chladničky
• Nádoba na vajíčka a ľad: 1x7
• LED osvetlenie stropné
• 5 sklenených políc
• BottleMat držiak na fľaše
• 2 SimpleSlide police vo dverách s 

výškovým nastavením
• Polica na fľaše vo dvierkach chladničky s 

pevným držiakom fliaš
• MultiBox zásobník na aromatické potraviny
• CrispZone s HumidityControl: veľká 

zeleninová zásuvka s reguláciou vlhkosti
• Zásuvka FreshZone s teplotou okolo 3 °C

Výbava mrazničky
• XXL SpaceBox zásuvka
• Priestor pre mrazenie: 3 zásuvky
• 2 sklenené police

Technické informácie
• Ročná spotreba el. energie: 235 kWh
• Úroveň hluku (max.): 42 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 185 × 60 × 64 cm
• EAN kód: 3838782021138
• Kód: 588461

• Farba: Čierna
• Otváranie dvierok: Ľavé 
• Materiál dverí: Kov, čierne sklo
• Triedy klímy: SN, ST, N, T

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 329 / 307 l
• Objem chladničky: brutto/netto: 231 / 222 l
• Objem mrazničky: brutto/netto: 98 / 85 l
• Mraziaca kapacita: 5 kg / 24h
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 18 h

Ovládanie
• Elektronické ovládanie za dvierkami
• LED displej
• Zvukový alarm otvorených dverí
• Digitálny ukazovateľ teploty v chladiacej časti
• Zvukový a svetelný signál zvýšenej teploty v 

chladničke: biely signál

Vlastnosti
• IonAir s Multiflow 360° - cirkulácia 

ionizovaného vzduchu cez 14 ventilačných 
otvorov

• AdaptTech chladenie: predchádza 
teplotným šokom a šetrí energiu

• Slot-in: možnosť zabudovania chladničky do 
výklenku šírky 61 cm

• NoFrost Plus

• FastFreeze rýchle zamrazenie s 
automatickým vypnutím

Výbava chladničky
• Nádoba na vajíčka a ľad: 1x7
• LED osvetlenie stropné
• 5 sklenených políc
• BottleMat držiak na fľaše
• 2 SimpleSlide police vo dverách s 

výškovým nastavením
• Polica na fľaše vo dvierkach chladničky s 

pevným držiakom fliaš
• MultiBox zásobník na aromatické potraviny
• CrispZone s HumidityControl: veľká 

zeleninová zásuvka s reguláciou vlhkosti
• Zásuvka FreshZone s teplotou okolo 3 °C

Výbava mrazničky
• XXL SpaceBox zásuvka
• Priestor pre mrazenie: 3 zásuvky
• 2 sklenené police

• Technické informácie
• Ročná spotreba el. energie: 235 kWh
• Úroveň hluku (max.): 42 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 185 × 60 × 64 cm
• EAN kód: 3838782021145
• Kód: 588462

Účinnosť
• Maximálna teplota vstupnej vody: 70 °C
• Motor: Asynchrónny jednofázový motor

Ovládanie
• TouchControl dotykové ovládanie

Programy
• Teploty umývania: 70, 65, 55, 45, 35 °C
• 5 programov: Auto program; Intenzívne 

umývanie; ECO program; Oplachovanie; 
Rýchly 20 minútový program (15 min. s 
funkciou SpeedWash)

• Referenčný program: 3
• Auto program
• Rýchly intenzívny program

Vlastnosti
• 16 súprav riadu
• Funkcia SpeedWash - možnosť skrátenia 

programu
• TotalDry - automatické otváranie dverí
• Program Extra Hygiena
• Tablety 3v1
• Vizuálny indikátor konca umývania na 

ovládacom paneli
• Zvukový signál konca umývania

UseLogic technológia
• Možnosť odloženia štartu do 24 h

Výbava
• Počet košov: 3
• Systém horného koša: MultiClack - 

mechanizmus pre nastavenie výšky koša bez 
nutnosti jeho výsuvu

• Skladacie nosníky tanierov v spodnom koši
• Počet úrovní postreku: 5
• Umývacie ramená: 3
• Samočistiaci filter
• Horný kôš: Široká mriežka v koši; Rukoväť 

s plastovým logom; Nastaviteľná ľavá polica 
na vínové poháre; Nastaviteľná pravá polica 
na vínové poháre; Široký držiak nožov; Jeden 
skladací držiak na sklo

• Spodný kôš: Široká mriežka v koši; Rukoväť 
s nerezovým logom; Sklopné/deliteľné zadné 
držiaky

• Horná zásuvka: S teleskopickými pojazdami; 
Rukoväť s nerezovým logom

Bezpečnostné systémy
• Total AquaStop
• Servisná diagnostika
• Interiér z nerezovej ocele

Údaje o spotrebe (IEC standard EN 50242)
• Spotreba vody: 9,5 l
• Spotreba el.energie: 0,86 kWh
• Ročná spotreba vody/el. energie: 2660 l/245 kWh

Technické informácie
• Možnosť nastavenia výšky: 70 mm
• Úroveň hluku (max.): 45 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 81,7 × 59,6 × 60 cm
• Rozmery pre zabudovanie (vxšxh): 82 × 60 × 57 cm
• EAN kód: 3838782041136
• Kód: 588812

NRK 612 ORAW
• Farba: Biela
• EAN kód: 

3838782021152
• Kód: 588463

NRK 612 ORAW-L 
• Farba: Biela
• EAN kód: 

3838782021169
• Kód: 588464

GV 60 ORAW
• Farba: Biela
• EAN kód: 

3838782041105
• Kód: 588811

GV 60 ORAB
Plne integrovaná umývačka riadu

*NA OBJEDNÁVKU.*NA OBJEDNÁVKU.

SÚČASŤOU SKLENENÉ 
DEKORAČNÉ DVERE ORAÏTO

*NA OBJEDNÁVKU.

GORENJE ORA-ÏTO 31
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Život môže byť niekedy dramatický. Našťastie, aspoň s 
domácimi spotrebičmi Gorenje Simplicity
nezažijete žiadnu drámu. S elegantným, čistým vzhľadom to 
bude dokonalý zážitok, povýšený o extra hodnotu:

•  Adaptívna technológia 
pamätá si vaše voľby

•  Automatické programy 
overené a vyskúšané pre perfektné výsledky 

•  Intuitívne ovládanie 
zabezpečí jednoduché používanie skúseným používateľov ako 
aj začiatočníkom

K dispozícii v čiernej alebo bielej farbe, ktoré nikdy nevyšli z 
módy.

UŽ ŽIADNA 
DRÁMA.
NOVÉ DOMÁCE 
SPOTREBIČE.

DIZAJNOVÁ KOLEKCIA 
GORENJE SIMLICITY

www.gorenje.sk
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AdaptBake
Už žiadna dráma s vašimi obľúbenými receptami

Rúra si zapamätá nastavenú teplotu pre každý prednastavený 
program a pri najbližšom použití navrhne posledné alebo 
najčastejšie používané nastavenie.

HomeMade Plus
Už žiadna dráma s nerovnomerným pečením

Rúra, teraz ešte priestrannejšia so 71-litrovým vnútrom, má 
oválny tvar, ktorý úspešne napodobňuje tradičné pece na drevo. 
Vďaka tomu môže vzduch optimálne cirkulovať okolo pečeného 

jedla tak, aby bol pokrm jemný a šťavnatý zvnútra a zvonka zase 
úžasne chrumkavý.

34 GORENJE SIMPLICITY



SimplicityControl
Už žiadna dráma s komplikovanými nastaveniami

Dotykovo ovládaná varná platňa s intuitívnou grafikou ponúka 
užívateľovi skutočne zjednodušený zážitok s automatickými 
funkciami a jednoduchými manuálnymi nastaveniami.

BridgeZone
Už žiadna dráma s extra veľkými hrncami

PowerBoost
Extra rýchle varenie

Indukčná varná platňa s dvomi spojenými zónami zjednodušuje 
varenie vo veľkých nádobách. Dve oddelené varné zóny sa 
jednoduchým dotykom premostia, aby vytvorili jednu veľkú 
zónu. Ideálne pri príprave viacerých chodov naraz.

Funkcia PowerBoost zosilňuje ohrev vďaka čomu sa podstatne 
skracuje doba varenia.

www.gorenje.sk

GORENJE SIMPLICITY 35



Funkcia StayWarm
Už žiadna dráma s oneskorencami

Funkcia StayWarm udržiava stabilnú teplotu zóny 70 ˚C, 
takže hotové jedlá si uchovajú teplotu a pôvodnú chuť až do 
servírovania.

FishZone
Už žiadna dráma s oválnymi panvicami

StopGo
Už žiadna dráma s prestávkou

Niektoré indukčné a HighLight varné platne disponujú rozšírenou 
zónou, nazývanou FishZone. Po zapnutí sa tradičná okrúhla 
varná zóna zmení na väčší, oválny povrch, ktorý je vhodný najmä 
pre väčšie panvice.

Funkcia StopGo zastaví varenie a po opätovnom zapnutí 
pokračuje v rovnakých nastaveniach.
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SimpleOff
Už žiadna dráma s bezpečnosťou

Ergonomicky tvarovaný gombík so zabudovaným elektronickým 
časovačom umožňuje nastaviť dobu varenia až 99 minút. Po 
uplynutí nastaveného času sa ozve akustický signál a plynový 
horák sa automaticky vypne.

Wok horák 
Už žiadna dráma s ázijskou kuchyňou

Liatinové mriežky ProGrids
Už žiadna dráma s nestabilnými mriežkami

Wok horák so špeciálnym tvarom plynovej korunky smeruje 
plameň priamo na wok panvicu a umožňuje ešte výkonnejšie 
varenie. Ázijská kuchyňa, zelenina či iné jedlá neboli nikdy tak 
chrumkavé, chutné, za tak krátky čas.

Masívne, elegantné liatinové mriežky ProGrids sú extrémne 
stabilné a odolné aj pri najvyšších teplotách. Prinášajú vynikajúcu 
stabilitu, odolnosť a užívateľsky príjemný dizajn do vašej 
kuchyne.

www.gorenje.sk
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Auto programy
Už žiadna dráma s komplikovanými nastaveniami

S automatickými programami je varenie v mikrovlnnej rúre ešte 
jednoduchšie: stačí zvoliť typ jedla a zadať jeho hmotnosť, rúra 
automaticky nastaví výkon a trvanie varenia.

AquaClean
Už žiadna dráma s čistením

Mikrovlnný ohrev a gril
Už žiadna dráma s pomalým varením

Jednoducho naplňte nádobu vhodnú do mikrovlnnej rúry vodou, 
vložte ju do rúry a aktivujte program AquaClean. Výsledná 
para zmäkčí všetky nečistoty na stenách rúry, takže na konci 
programu môžete rúru len vytrieť vlhkou handričkou.

Kombinujte výhody mikrovlnného ohrevu a grilu a vychutnajte si 
úplne nové rozmery varenia. Teraz môžete ľahko zapiecť svoje 
obľúbené jedlá pre vytvorenie dokonalej kôrky. V kombinácii s 
mikrovlnami je možné funkciu grilu použiť na mimoriadne rýchle 
varenie.
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AdaptLight
Už žiadna dráma s osvetlením

Inovatívna funkcia senzora AdaptLight, u odsávačov Gorenje 
Simplicty, deteguje osobu stojacu pred varnou platňou a 
automaticky zapne osvetlenie na odsávači.

OptiStart
Už žiadna dráma s komplikovanými nastaveniami

TouchControl
Už žiadna dráma s tlačidlami

Funkcia OptiStart zabezpečuje jednoduché jednostupňové 
ovládanie: stlačením tlačidla on/off sa automaticky spustí 
prevádzka odsávača na 2. úrovni odsávania, čo je optimálny 
výkon u väčšiny varení.

Odsávač ovládate jednoducho dotykom, vďaka čomu si 
zachová elegantný vzhľad s jednoduchým čistením.

www.gorenje.sk
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AdaptTech
Už žiadna dráma s pokazeným jedlom

SimplicityControl
Už žiadna dráma s komplikovanými nastaveniami

Tento inteligentný systém bol vyvinutý na udržanie konštantnej 
teploty v chladničke bez ohľadu na to, ako často otvárate dvere. 
Chladnička nepretržite monitoruje spôsob, akým ju používate, 
a riadi teplotu, aby zabránila zvýšeniu teploty a zabezpečila, že 
vaše jedlo zostane čerstvé.

Centrálny osvetlený gombík ponúka užívateľovi skutočne 
zjednodušený zážitok. Viditeľné sú iba zvolené funkcie, ktoré 
dávajú spotrebiču elegantný, minimalistický vzhľad.
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NoFrost Plus
Už žiadna dráma s rozmrazovaním

FreshZone
Už žiadna dráma s čerstvým mäsom a rybami

CrispZone s ovládaním vlhkosti
Už žiadna dráma so skladovaním ovocia a zeleniny

IonAir s Multiflow 360°
Už žiadna dráma s nepríjemnými pachmi

Jeden z najlepších chladiacich systémov na trhu, inštalovaný v 
mraziacom priestore, zabraňuje hromadeniu ľadu a námraze, 
pre nízku spotrebu energie. Výsledkom je optimálne využitie 
skladovacej kapacity, bez potreby rozmrazovania a čistenia 
interiéru. Obaly alebo kúsky mrazených potravín sa k sebe 
nelepia, priestor v mrazničke je tak čistý a uprataný.

Táto zásuvka je ideálna na skladovanie mäsa, rýb či morských 
plodov. Teplota je o niečo nižšia ako v ostatnej časti chladničky, 
čo značne predlžuje čerstvosť skladovaných potravín.

CrispZone s HumidityControl je jednou z priestrannejších 
zásuviek pre ovocie a zeleninu na trhu, ktorá je navrhnutá tak, 
aby udržala vašu čerstvú zásobu ovocia a zeleniny pri nízkej 
teplote, s možnosťou nastavenia úrovne vlhkosti.

Ventilačný systém MultiFlow 360° rovnomerne rozdeľuje 
ionizovaný vzduch cez 14 ventilačných otvorov, aby sa udržala 
konštantná teplota na každej polici. Vzduch, extra obohatený 
negatívnymi iónmi, odstraňuje nepríjemné pachy a napodobňuje 
prirodzenú mikroklímu, čím vytvára ideálne prostredie pre 
čerstvé potraviny.

www.gorenje.sk
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• Farba: Čierna
• Farba rukoväte: Čierna
• Predný panel: Sklo
• GentleClose - tlmené zatváranie dvierok 

rúry

Účinnosť
• Multifunkčná rúra - 71 l
• Extra veľká pečiaca plocha
• Povrch najväčšieho plechu na pečenie: 

1316 cm²
• HomeMade Plus tvar rúry
• PerfectGrill dvojité grilovacie teleso

Ovládanie
• Mechanické nastavenie teploty
• Zasúvacie gombíky
• Mechanické minútky

Spôsoby ohrevu

Vlastnosti
• Osvetlenie
• Pečenie na viacerých plechoch súčasne

Extra doplnky
• 1 hlboký smaltovaný plech
• 1 plytký smaltovaný plech
• Rošt
• Vedenie plechu v rúre (drážky plechu): 1x 

drôtený rošt

Bezpečnostné systémy
• Termoelektrická poistka
• Dynamické chladenie rúry plus - DC+
• Dvierka (2 sklá, 1 reflexná vrstva)

EasyClean - jednoduché čistenie
• AquaClean - čistenie vodou
• SilverMatte vysoko odolný pyro smalt
• Odnímateľné vnútorné sklo dvierok rúry s 

plochým povrchom

Technické informácie
• Spotreba energie: 

0,69 kWh (Nútená konvekcia vzduchu), 
0,94 kWh (Konvenčná tepelná funkcia)

• Príkon: 2700 W
• Rozmery výrobku (vxšxh): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm
• Rozmery pre zabudovanie min-max (vxšxh): 

58,3-60 × 56-56,8 × 55 cm
• EAN kód: 3838782176838
• Kód: 733219

BO 76 SYB
Vstavaná rúra

IT 643 SYB
Indukčná platňa

BO 74 SYB
Vstavaná rúra

ECT 644 SY2B
Sklokeramická varná platňa

• Farba: Čierna
• Farba rukoväte: Čierna
• Predný panel: Sklo
• GentleClose - tlmené zatváranie dvierok rúry

Účinnosť
• Multifunkčná rúra - 71 l
• Extra veľká pečiaca plocha
• Povrch najväčšieho plechu na pečenie: 

1316 cm²
• HomeMade Plus tvar rúry
• PerfectGrill dvojité grilovacie teleso

Ovládanie
• Mechanické nastavenie teploty
• Ergonomické gombíky
• IconTouch - dotykovo ovládané 

programovacie hodiny so zobrazením 
teploty v rúre a funkcie rúry

Spôsoby ohrevu

Vlastnosti
• Osvetlenie
• Pečenie na viacerých plechoch súčasne

Extra doplnky
• 1 hlboký smaltovaný plech
• 1 plytký smaltovaný plech
• Rošt
• Čiastočne vysúvacie teleskopické lišty na 

2 úrovniach

Bezpečnostné systémy
• Termoelektrická poistka
• Dynamické chladenie rúry plus - DC+
• CD - chladné dvierka - 3 sklá, 1 reflexná vrstva

EasyClean - jednoduché čistenie
• AquaClean - čistenie vodou
• SilverMatte vysoko odolný pyro smalt
• Odnímateľné vnútorné sklo dvierok rúry s 

plochým povrchom

Technické informácie
• Spotreba energie: 

0,69 kWh (Nútená konvekcia vzduchu), 
0,94 kWh (Konvenčná tepelná funkcia)

• Príkon: 2700 W
• Rozmery výrobku (vxšxh): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm
• Rozmery pre zabudovanie min-max (vxšxh): 

58,3-60 × 56-56,8 × 55 cm
• EAN kód: 3838782176852
• Kód: 733271

• Farba: Čierna
• Zbrúsená hrana

Ovládanie
• Dotykové ovládanie senzorové
• SmartControl – pohodlné ovládanie každej 

zóny
• Funkcia časovač s automatickým vypnutím

Vlastnosti
• BoilControl - automatické nastavenie max. 

výkonu
• Funkcia StopGo - dočasné prerušenie 

varenia bez straty nastavení
• Funkcia StayWarm - udržiavanie teploty 

70 °C

Varná platňa
• 2 HiLight zóny + 2 dvojité HiLight zóny
• Vľavo vpredu: Dvojitá HiLight varná zóna 

Ø 12/21 cm, 0,8/2,2 kW, 
• Vpravo vpredu: Ø 14,5 cm, 1,2 kW, 
• Vľavo vzadu: Ø 14,5 cm, 1,2 kW, 
• Vpravo vzadu: Dvojitá HiLight varná zóna 

Ø 12/18 cm, 0,7/1,7 kW

Bezpečnosť/Životnosť
• Indikátor zvyškového tepla
• Detská zámka

Technické informácie
• Príkon: 6300 W
• Rozmery výrobku (vxšxh): 5,4 × 60 × 52 cm
• Rozmery pre zabudovanie (vxšxh): 

7 × 56 × 49 cm
• EAN kód: 3838782103902
• Kód: 730357

• Farba: Čierna
• Zbrúsená hrana

Ovládanie
• SmartControl – pohodlné ovládanie každej 

zóny
• Funkcia časovač s automatickým vypnutím

Vlastnosti
• BoilControl - automatické nastavenie max. 

výkonu
• Funkcia StopGo - dočasné prerušenie 

varenia bez straty nastavení
• Funkcia StayWarm - udržiavanie teploty 

70 °C
• Funkcia SoftMelt - jemné roztápanie pri 

teplote 42 °C
• PowerBoost funkcia - extra výkon varnej 

zóny
• BridgeZone - spojenie varnej zóny
• Funkcia Recall - pamäťová funkcia pre 

obnovenie nastavení
• Funkcia EggTimer - kuchynská minútka
• Možnosť personalizácie nastavení - dĺžka a 

hlasitosť zvukového singálu

Varná platňa
• 4 indukčné varné zóny
• Vľavo vpredu: Ø 18 cm, 1,4/2,1 kW, 
• Vpravo vpredu: Ø 16 cm, 1,4/1,85 kW, 
• Vľavo vzadu: Ø 18 cm, 1,4/2,1 kW, 
• Vpravo vzadu: Ø 21 cm, 2,3/3 kW

Bezpečnosť/Životnosť
• Indikátor zvyškového tepla
• Detský zámok ChildLock Pro

Technické informácie
• Príkon: 7200 W
• Rozmery výrobku (vxšxh): 

5,4 × 60 × 52,5 cm
• Rozmery pre zabudovanie min-max (vxšxh): 

7 × 56-56,2 × 49 cm
• EAN kód: 3838782175244
• Kód: 733143

BO 76 SYW
• Farba: Biela
• EAN kód: 

3838782176845
• Kód: 733220

IT 643 SYW
• Farba: Biela
• EAN kód: 

3838782175237
• Kód: 733142

ECT 644 SY2W
• Farba: Biela
• EAN kód: 

3838782103919
• Kód: 730358

BO 74 SYW
• Farba: Biela
• EAN kód: 

3838782176821
• Kód: 733218

V ponuke od 5/2019 V ponuke od 5/2019

V PONUKE DO 
VYPREDANIA ZÁSOB

319 € 489 € 

499 € 299 €269 €459 €
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• Farba: Čierna
• Sklenený čelný panel
• Dvierka: Sklenené dviera (2 sklá)
• Lakované vnútro rúry
• Ľavé otváranie dverí
• Spôsob otvárania dvierok: Tlačidlom

Účinnosť
• Objem rúry: 23 l
• SuperSize pečiaca plocha
• Príkon mikrovlnný: 900 W
• Príkon konvenčný: 1000 W
• Počet infra ohrievačov: 1
• Technológia výroby mikrovĺn: Štandardná 

technológia (HVT)
• Typ distribúcie mikrovĺn: Otočný tanier

Ovládanie
• Elektronický programátor
• Typ ovládania: Dotykové ovládanie
• LED displej
• SmartControl - jednoduché a 

zrozumiteľné ovládanie

Spôsoby ohrevu 
 

 
Kombinovaný ohrev: Mikrovlnný ohrev + gril

Vlastnosti
• Prednastavené programy: 8
• Rozmrazovanie podľa času
• Funkcia Smart displej

Bezpečnostné systémy
• Detský zámok
• Bezpečnostný spínač
• Halogénové osvetlenie

Extra doplnky
• Otočný sklenený tanier Ø 27 cm
• Grilovací rošt

Jednoduché čistenie
• Aquaclean funkcia

Technické informácie
• Hlučnosť: 58 dB
• Príkon: 1400 W
• Rozmery výrobku (vxšxh): 39 × 59,5 × 39 cm
• Rozmery pre zabudovanie (vxšxh): 

38 × 56,7 × 43 cm
• EAN kód: 3838942933820
• Kód: 428911

GKTW 641 SYB
Plyn na tvrdenom skle

BM 6240 SY2B
Vstavaná mikrovlnná rúra s grilom

WHI 6 SYB 
Komínový odsávač pár

• Farba: Čierna

Ovládanie
• SimpleOff - programovanie dĺžky varenia (do 

99 min.) na 2 zónach
• Ergonomické gombíky

Vlastnosti
• Horáky s vysokou účinnosťou
• Dvojitý WOK horák
• Držiak panvíc typu WOK

Varná platňa
• Jednoručné zapaľovanie plynových horákov 

varnej platne
• 1 horák pomocný + 1 miniwok horák + 

2 horáky normálne
• Vľavo vpredu: po celom 12,3 cm, 4,05 kW 
• Vpravo vpredu: Ø 5,37 cm, 1 kW 
• Vľavo vzadu: Ø 7,35 cm, 1,8 kW 
• Vpravo vzadu: Ø 7,35 cm, 1,8 kW
• Liatinové varné mriežky
• Redukcia pre malé hrnce - mriežka

Bezpečnosť/Životnosť
• Poistky plameňa horákov

Technické informácie
• Príkon: 1 W
• Rozmery výrobku (vxšxh): 13,6 × 60 × 52 cm
• Rozmery pre zabudovanie (vxšxh): 

10 × 56 × 49 cm
• EAN kód: 3838782175947
• Kód produktu: 733201

• Odťah alebo recirkulácia
• Uhlikový filter 688572 (nie je súčasťou)
• Materiál odsávača/komína: Lakovaný plech
• Farba odsávača/komína: Čierny lak a čierne 

sklo / Čierna

Účinnosť
• Max. výkon pri odťahu: 650 m³/h
• Max. výkon pri recirkulácii: 488 m³/h
• Priemer odťahu: 15 cm

Výkon odsávania
• Maximálny výkon pri odťahu, 1. rýchlosť: 

230 m³/h
• Maximálny výkon pri odťahu, 2. rýchlosť: 

410 m³/h
• Maximálny výkon pri odťahu, 3. rýchlosť: 

650 m³/h

Ovládanie
• Elektronické ovládanie
• Dotykové ovládanie
• Počet stupňov výkonu: 3
• OptiStart jednoduché jednostupňové 

ovládanie

Vlastnosti
• TouchFree Inox (bez odtlačkov prstov)
• Typ osvetlenia: LED
• AdaptLight funkcia
• Osvetlenie: 2 x 3 W
• Perimetrické odsávanie

Výbava
• Filter proti mastnote: Umývateľný hliníkový 

filter s polyuretánovou penou
• Počet motorov: 1
• Spätná klapka: 150 mm

Technické informácie
• Úroveň hluku (max.): 67 dB
• Rozmery výrobku (šxh): 59,5 × 38 cm
• Výška: 450 mm
• Minimálna výška komína: 650 mm
• Maximálna výška komína: 980 mm
• Ročná spotreba energie: 66 kWh
• EAN kód: 3838782165436
• Kód produktu: 732391

GKTW 641 SYW
• Farba: Biela
• EAN kód: 

3838782175930
• Kód: 733200

BM 6240 SY2W
• Farba: Biela
• EAN kód: 

3838942933813
• Kód: 428910

*NA OBJEDNÁVKU.

*NA OBJEDNÁVKU.

*NA OBJEDNÁVKU.

V ponuke od 5/2019

V ponuke od 7/2019

V PONUKE DO 
VYPREDANIA ZÁSOB

WHI 6 SYW
• Farba odsávača/komína: 

Biely lakovaný a biele sklo / Biela
• EAN kód: 3838782165498
• Kód: 732415

379 € 329 € 

399 € 
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• Farba: Biela
• Ľavé/pravé otváranie dverí
• Materiál dverí: Oceľový plech
• Integrovaná rukoväť
• Triedy klímy: SN, N, ST, T

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 329 / 307 l
• Objem chladničky: brutto/netto: 231 / 222 l
• Objem mrazničky: brutto/netto: 98 / 85 l
• Mraziaca kapacita: 5 kg / 24h
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 18 h

Ovládanie
• LED displej
• Zvukový alarm otvorených dverí
• Digitálny ukazovateľ teploty pre chladničku
• Zvukový a svetelný signál zvýšenej teploty v 

chladničke: biely signál

Vlastnosti
• IonAir s Multiflow 360° - cirkulácia 

ionizovaného vzduchu cez 14 ventilačných 
otvorov

• AdaptTech chladenie: predchádza 
teplotným šokom a šetrí energiu

• Slot-in: možnosť zabudovania chladničky do 
výklenku šírky 60 cm

• NoFrost Plus
• SuperCool rýchle zachladenie
• Úsporný režim EcoMode

Výbava chladničky
• Nádoba na vajíčka a ľad: 1x7
• LED osvetlenie stropné
• 5 sklenených políc
• BottleMat držiak na fľaše
• 2 SimpleSlide police vo dverách s výškovým 

nastavením
• Polica na fľaše s pevným držiakom fliaš
• MultiBox zásobník na aromatické potraviny
• CrispZone s HumidityControl: veľká 

zeleninová zásuvka s reguláciou vlhkosti
• Zásuvka FreshZone s teplotou okolo 3 °C

Výbava mrazničky
• XXL SpaceBox zásuvka
• Priestor pre mrazenie: 3 zásuvky
• 2 sklenené police

Technické informácie
• Spotreba el. energie, kWh/24h: 0,643 kWh
• Odhadovaná ročná spotreba energie: 235 kWh
• Úroveň hluku (max.): 42 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 185 × 60 × 64 cm
• EAN kód: 3838782301179
• Kód: 733684

• Farba: Čierna
• Ľavé/pravé otváranie dverí
• Materiál dverí: Oceľový plech
• Integrovaná rukoväť
• Triedy klímy: SN, N, ST, T

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 329 / 307 l
• Objem chladničky: brutto/netto: 231 / 222 l
• Objem mrazničky: brutto/netto: 98 / 85 l
• Mraziaca kapacita: 5 kg / 24h
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 18 h

Ovládanie
• LED displej
• Zvukový alarm otvorených dverí
• Digitálny ukazovateľ teploty pre chladničku
• Zvukový a svetelný signál zvýšenej teploty v 

chladničke: biely signál

Vlastnosti
• IonAir s Multiflow 360° - cirkulácia 

ionizovaného vzduchu cez 14 ventilačných 
otvorov

• AdaptTech chladenie: predchádza 
teplotným šokom a šetrí energiu

• Slot-in: možnosť zabudovania chladničky do 
výklenku šírky 60 cm

• NoFrost Plus
• SuperCool rýchle zachladenie
• Úsporný režim EcoMode

Výbava chladničky
• Nádoba na vajíčka a ľad: 1x7
• LED osvetlenie stropné
• 5 sklenených políc
• BottleMat držiak na fľaše
• 2 SimpleSlide police vo dverách s výškovým 

nastavením
• Polica na fľaše s pevným držiakom fliaš
• MultiBox zásobník na aromatické potraviny
• CrispZone s HumidityControl: veľká 

zeleninová zásuvka s reguláciou vlhkosti
• Zásuvka FreshZone s teplotou okolo 3 °C

Výbava mrazničky
• XXL SpaceBox zásuvka
• Priestor pre mrazenie: 3 zásuvky
• 2 sklenené police

Technické informácie
• Spotreba el. energie, kWh/24h: 0,643 kWh
• Odhadovaná ročná spotreba energie: 235 kWh
• Úroveň hluku (max.): 42 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 185 × 60 × 64 cm
• EAN kód: 3838782301162
• Kód: 733683

• Farba: Čierna
• Ľavé/pravé otváranie dverí
• Materiál dverí: Oceľový plech
• Integrovaná rukoväť
• Triedy klímy: SN, N, ST, T

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 326 / 322 l
• Objem chladničky: brutto/netto: 229 / 227 l
• Objem mrazničky: brutto/netto: 97 / 95 l
• Mraziaca kapacita: 4,5 kg / 24h
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 30 h

Ovládanie
• Mechanické ovládanie

Vlastnosti
• Slot-in: možnosť zabudovania chladničky do 

výklenku šírky 60 cm
• FrostLess technológia pre menšiu tvorbu 

námrazy v mrazničke
• IonAir a DynamiCooling - cirkulácia 

ionizovaného vzduchu prostredníctvom 
vnútorného ventilátora

Výbava chladničky
• Nádoba na vajíčka a ľad: 1x7
• LED osvetlenie stropné
• 5 sklenených políc
• BottleMat držiak na fľaše
• 2 SimpleSlide police vo dverách s výškovým 

nastavením
• Polica na fľaše s pevným držiakom fliaš
• MultiBox zásobník na aromatické potraviny
• CrispZone s HumidityControl: veľká 

zeleninová zásuvka s reguláciou vlhkosti
• Zásuvka FreshZone s teplotou okolo 3 °C

Výbava mrazničky
• XXL SpaceBox zásuvka
• Priestor pre mrazenie: 3 zásuvky
• 2 sklenené police

Technické informácie
• Spotreba el. energie, kWh/24h: 0,635 kWh
• Odhadovaná ročná spotreba energie: 232 kWh
• Úroveň hluku (max.): 40 dB(A)re 1 pW
• Rozmery výrobku (vxšxh): 185 × 60 × 64 cm
• EAN kód: 3838782301117
• Kód: 733681

• Farba: Čierna
• Ľavé/pravé otváranie dverí
• Materiál dverí: Oceľový plech
• Integrovaná rukoväť
• Triedy klímy: N, ST, T

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 326 / 324 l
• Objem chladničky: brutto/netto: 229 / 227 l
• Objem mrazničky: brutto/netto: 97 / 97 l
• Mraziaca kapacita: 4,5 kg / 24h
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 30 h

Ovládanie
• Mechanické ovládanie

Vlastnosti
• Slot-in: možnosť zabudovania chladničky do 

výklenku šírky 60 cm
• FrostLess technológia pre menšiu tvorbu 

námrazy v mrazničke
• IonAir a DynamiCooling - cirkulácia 

ionizovaného vzduchu prostredníctvom 
vnútorného ventilátora

Výbava chladničky
• Nádoba na vajíčka a ľad: 1x7
• LED osvetlenie stropné
• 5 sklenených políc
• BottleMat držiak na fľaše
• 2 SimpleSlide police vo dverách s výškovým 

nastavením
• Polica na fľaše s pevným držiakom fliaš
• MultiBox zásobník na aromatické potraviny
• CrispZone s HumidityControl: veľká 

zeleninová zásuvka s reguláciou vlhkosti
• Zásuvka FreshZone s teplotou okolo 3 °C

Výbava mrazničky
• XXL SpaceBox zásuvka
• Priestor pre mrazenie: 3 zásuvky
• 2 sklenené police

Technické informácie
• Spotreba el. energie, kWh/24h: 0,812 kWh
• Odhadovaná ročná spotreba energie: 296 kWh
• Úroveň hluku (max.): 40 dB(A)re 1 pW
• Rozmery výrobku (vxšxh): 185 × 60 × 64 cm
• EAN kód: 3838782178948
• Kód: 733206

NRK 612 SYW4
Kombinovaná chladnička

NRK 612 SYB4
Kombinovaná chladnička

RK 612 SYB4
Kombinovaná chladnička

RK 611 SYB4
Kombinovaná chladnička

629 € 629 € 

479 € 399 €
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Nová kolekcia Gorenje Infinity očaruje ponukou prvotriednych 
kuchynských spotrebičov, ktoré majú spoločný osobitý dizajn 
a moderné technológie ovládania a prevádzkovania. Dostupné 
v lesklej čiernej a pôvabnej farbe slonovej kosti, elegantne 
pretkané nostalgickými detailmi s modernými dizajnovými 
trendami, v technologicky zdokonalenom interiéri spotrebiča. 
Pre nekonečne nádherný život.

NADČASOVÉ 
OKÚZLENIE

DIZAJNOVÁ KOLEKCIA 
GORENJE INFINITY
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Rúry Gorenje Infinity rozprávajú príbeh večnej krásy a originality. 
Osobitý dizajn vracia spomienky na krásu minulosti kombináciou 
Vintage detailov so súčasnými líniami v modernom prevedení. 
Prepracované ovládacie gombíky, nádherné rukoväte 
a sklenené dvierka predstavujú ústredné body očarujúceho 
vzhľadu kolekcie, zatiaľ čo moderná technológia varenia šetrí 

čas s perfektnými výsledkami a jednoduchším ovládaním. Vďaka 
modernej technológii varenia HomeMADE™ a automatickej 
kontrole teploty vám rúra zaručí, že svoje obľúbené jedlo 
pripravíte presne tak, ako ho máte radi, a zároveň s úsporou 
elektrickej energie. Očarujúce výhody. Pre vás a vašich hostí.

Elektronický časovač s analógovým displejom
Elegantná kontrola varenia

Klasický tvar časovača s hodinovými ručičkami posúva 
sofistikovaný vzhľad rúry o stupeň vyššie. Analógový časovač 
zobrazuje aktuálny čas, slúži ako kuchynský budík a umožňuje 

nastaviť začiatok alebo koniec pečenia. Zvukový signál vás 
nakoniec upozorní na to, že je pečenie dokončené.

GentleClose
Hladké a tiché zatváranie dvierok

Rúry Infinity vynikajú pozoruhodne 
hladkým, jednoduchým a tichým 
zatváraním dvierok. Jemný dotyk stačí na 
to, aby ste dvierka elegantne automaticky 
zavreli. Štýlová rukoväť s logom rady 
Infinity dopĺňa harmonický celok 
očarujúceho vzhľadu rúry.
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HomeMade dizajn
Všetky výhody pece na drevo

Tvar inšpirovaný tradičnými pecami je jednou z najinovatívnejších 
vlastností rúr Gorenje, ktorá umožňuje horúcemu vzduchu voľne 
cirkulovať, čím sa rovnomerne rozkladá a obklopuje celé jedlo. 

Výsledkom je optimálne upečené jedlo: vo vnútri šťavnaté  
a zvonku chrumkavé.

Teleskopické pojazdy
Plná kontrola, jednoduchá príprava

Teleskopické pojazdy poskytujú perfektný 
pohľad na priebeh vášho pečenia na všetkých 
úrovniach, bezpečné manipulovanie s plechmi 
a jednoduché čistenie. Jednoducho ich 
vytiahnete von, aby ste kedykoľvek bezpečne 
skontrolovali vaše jedlo, a po skončení ich 
ľahko vyčistíte.
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Varné platne Gorenje Infinity sú navrhnuté, aby Vám pomohli 
variť ako profesionálny šéfkuchár, urobiť dojem na vašich hostí 
a servírovať vašej rodine zdravé a chutné jedlá. Vďaka mnohým 
moderným funkciám a vlastnostiam bude varenie vašich 
obľúbených jedál ľahké ako vánok a vy z neho budete mať 

nezabudnuteľný zážitok. Bez ohľadu na to, či ste priaznivcom 
plynových, indukčných alebo HiLight varných platní, rafinovaný 
sklenený dizajn povrchu v čiernom alebo slonovinovom 
prevedení, s osobitými detailmi v líniách, dodá vášmu domovu 
nádych nostalgickej krásy.

Liatinový rošt
Pastva pre oko a pevný ako skala

Liatinový rošt pre lepšiu stabilitu a vzhľad plynovej varnej 
platne. Vďaka materiálu, z ktorého je vyrobený, je rošt pevný 
a extrémne odolný voči tým najvyšším teplotám po dlhé roky 
bezstarostného používania.

Wok plynový horák
Pravé ázijské chute u vás doma

Zapaľovanie plynového horáka 
jednou rukou
Jednoduché a praktické

Plynová varná platňa Infinity disponuje praktickým horákom 
Wok, ktorý prináša vysoký výkon pre jednoduché varenie 
ázijských jedál, ako aj varenie jedál vo veľmi veľkých hrncoch. 
Vaši hostia budú očarení exotickou kuchyňou bez toho, aby ste 
sa museli veľmi namáhať.

Zapaľovanie plynového horáka jednou rukou je ďalšou 
vlastnosťou, ktorá prináša maximálne pohodlie a jednoduché 
ovládanie. Pre aktiváciu plynového horáka stačí stlačiť gombík  
a otočiť ho na požadovanú úroveň pomocou jednej ruky, kým tú 
druhú máte voľnú. Rýchle, jednoduché a účinné.
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Funkcia PowerBoost
Funkcia rýchleho zohrievania

Dvojitá okrúhla varná zóna
Rozšírenie varnej zóny

Funkcia SuperSilent
Tichá prevádzka

Technológia HiLight
Moderná technológia s nádychom klasiky

Funkcia rýchleho zohrievania vám prinesie vytúžené výsledky 
rýchlejšie a efektívnejšie. 25-percentné zvýšenie indukčnej 
energie pomôže uvariť vaše jedlo rýchlejšie, čo je praktické pre 
ľudí, ktorí v živote zaradzujú najvyšší rýchlostný stupeň.

Indukčné varné platne Gorenje Infinity sú super tiché vďaka 
modernému ohrevnému systému, ktorý počas rýchleho 
zohrievania nie je hlučný, nebzučí a nevydáva žiadne iné 
nepríjemné zvuky.

Vysokokvalitná HiLight sklokeramická varná platňa sa pýši 
štýlovým dizajnom s nádychom klasiky a najmodernejšou 
technológiou pre skvelé výsledky vášho varenia. Kontrolné 
svetlo pre každú zo štyroch varných zón stále svieti, až kým nie 
je povrch zóny dostatočne chladný. Vďaka perfektne hladkému 
povrchu varnej platne je čistenie hračkou.

Okrem troch tradičných HiLight zón dopĺňa sklokeramickú 
varnú platňu ešte zóna s dvojitým okrúhlym povrchom, ktorý sa 
prispôsobí hrncom a panviciam rôznych veľkostí.

GORENJE INFINITY 51

www.gorenje.sk



Kuchynské odsávače pár Gorenje Infinity spájajú prvotriednu 
technológiu s osobitým, čistým dizajnom. Moderný 
minimalistický vzhľad pozdvihujú vybrané detaily, sklo a lesklé 
čierne alebo jemné slonovinové prevedenie. Jemná línia 
ovládacích prvkov umožňuje odsávaču pár splynúť s ostatnými 

spotrebičmi kolekcie, zatiaľ čo optimálna a tichá prevádzka z 
neho robí nenahraditeľného pomocníka moderného životného 
štýlu. Masívny prúd vzduchu účinne eliminuje pachy, vlhkosť 
a čiastočky mastnoty zo vzduchu, zatiaľ čo kvalitné materiály 
umožňujú jednoduché čistenie a údržbu.

P. A. S. Systém
Šikovné a cielené odsávanie vzduchu bez hluku

AdaptTech odsávanie
Automatická prevádzka ventilátora

Odsávač pár kolekcie Infinity obsahuje moderný obvodový 
systém odsávania vzduchu, ktorý vzduch vťahuje nielen cez 
centrálnu časť, ale aj po celom obvode odsávača. Výsledkom je 
menšia spotreba energie a menší hluk pri účinnejšom odsávaní.

V automatickom režime špeciálny senzor deteguje koncentráciu 
nečistôt, pár, výparov a plynov vo vzduchu a podľa toho reaguje. 
Následne odsávač automaticky upravuje rýchlosť ventilátora 
a úplne ho zastaví, keď už nie je potrebný.

Funkcia PowerBoost poskytuje výkonné a rýchle odsávanie 
v prípade nadmerného množstva pary. Pri aktivácii funkcie 
PowerBoost, odsávač vtiahne nadbytočnú paru a pachy za pár 
minút; potom odsávač pokračuje v prevádzke podľa posledného 
nastavenia.

Funkcia PowerBoost
Rýchlo a účinne
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Mikrovlnné rúry Gorenje Infinity s objemom najmenej 23 litrov, 
ktoré umožňujú rýchle a jednoduché varenie, nemôžu chýbať 
v žiadnej modernej kuchyni. Dokážu omnoho viac ako len 
zohrievať. Nespočetné množstvo funkcií a prednastavení vám 
pomôže jednoducho uvariť zdravé a výživné jedlo. Okrem 

mikrovlnných rúr môžete na varenie jedla využiť gril, aby ste tak 
dosiahli chrumkavý zlatohnedý výsledok. Sklo na dvierkach 
mikrovlnnej rúry obsahuje zreteľný grafický dizajn celej kolekcie, 
ktorý sa krásne hodí k elegantnému ovládaciemu gombíku, ktorý 
ladí s jednoduchou a prehľadnou dotykovou obrazovkou.

Prednastavené programy mikrovlnných rúr Gorenje Infinity 
zabezpečia, že sú vaše mäso, zemiaky, zelenina, popcorn, ryby 
alebo cestoviny zakaždým dokonalé – a zbavíte sa starostí pri 
rýchlom zohrievaní svojho jedla alebo tekutín. Mikrovlnná rúra 
automaticky prispôsobí prevádzkový režim, energiu a dĺžku 
trvania programu.

Osem prednastavených 
programov
Nič zložité a vždy dokonalé

Mikrovlnný ohrev + gril
Jednoducho pripravené dokonalé cesto

Časovač
Kuchynský budík

Teraz môžete svoje obľúbené jedlá opiecť dohneda 
a dosiahnuť perfektne chrumkavé zapečenie. Funkcia gril 
sa môže skombinovať s mikrovlnným ohrevom pre veľmi rýchle 
pečenie alebo grilovanie, čo je praktické najmä pri príprave pizze 

alebo menších kúskoch mäsa. Po prvej polovici varenia vás 
rúra upozorní, aby ste jedlo otočili, a tak dosiahli rovnomerné 
prepečenie a perfektne chrumkavú kôrku.

Mikrovlnná rúra Gorenje Infinity umožňuje nastaviť čas 
zohrievania až do 95 minút. Ponúka 8 prednastavených 
programov na zohrievanie, varenie a rozmrazovanie ako aj 
niekoľko nevyhnutných funkcií vrátane funkcie SpeedFrost 
pre rýchle rozmrazovanie. Prehľadný LED displej poskytuje 
informácie o vybranom programe alebo funkcii ako aj 
zostávajúcom čase.
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BO 727 INB
Vstavaná rúra

GTW 641 INB
Plyn na tvrdenom skle

IK 640 INB
Indukčná platňa

IC 6 INB
Indukčná platňa

• Farba: Čierna
• Farba rukoväte: Kovovo medená
• Predný panel: Sklo
• GentleClose - tlmené zatváranie dvierok 

rúry

Účinnosť
• Multifunkčná rúra - 71 l
• Extra veľká pečiaca plocha
• Povrch najväčšieho plechu na pečenie: 1316 cm²
• HomeMade Plus tvar rúry
• PerfectGrill dvojité grilovacie teleso

Ovládanie
• Mechanické nastavenie teploty
• Ergonomické gombíky
• Elektronické programovacie hodiny s 

analógovým displejom

Spôsoby ohrevu

Vlastnosti
• Osvetlenie
• Pečenie na viacerých plechoch súčasne

• Extra doplnky
• 1 hlboký smaltovaný plech
• 1 plytký smaltovaný plech
• Rošt
• Čiastočne vysúvacie teleskopické lišty na 

2 úrovniach

Bezpečnostné systémy
• Termoelektrická poistka
• Dynamické chladenie rúry - DC
• Dvierka (2 sklá, 1 reflexná vrstva)

EasyClean - jednoduché čistenie
• AquaClean - čistenie vodou
• SilverMatte vysoko odolný pyro smalt
• Odnímateľné vnútorné sklo dvierok rúry s 

plochým povrchom

Technické informácie
• Spotreba energie: 

0,81 kWh (Nútená konvekcia vzduchu), 
0,94 kWh (Konvenčná tepelná funkcia)

• Príkon: 3300 W
• Rozmery výrobku (vxšxh): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm
• Rozmery pre zabudovanie min-max (vxšxh): 

59 × 56-56,8 × 55 cm
• EAN kód: 3838782166556
• Kód: 732512

• Farba: Čierna

Ovládanie
• Ergonomické gombíky

Vlastnosti
• Horáky s vysokou účinnosťou
• Dvojitý WOK horák
• Držiak panvíc typu WOK

Varná platňa
• Jednoručné zapaľovanie plynových horákov 

varnej platne
• 1 horák pomocný + 1 miniwok horák + 

2 horáky normálne
• Vľavo vpredu: po celom 12,3 cm, 4,05 kW, 
• Vpravo vpredu: Ø 5,37 cm, 1 kW, 
• Vľavo vzadu: Ø 7,35 cm, 1,8 kW, 
• Vpravo vzadu: Ø 7,35 cm, 1,8 kW
• Typ varnej mriežky: Liatinové varné mriežky
• Redukcia pre malé hrnce - mriežka

Bezpečnosť/Životnosť
• Poistky plameňa horákov

Technické informácie
• Rozmery výrobku (vxšxh): 13,6 × 60 × 52 cm
• Rozmery pre zabudovanie (vxšxh): 

10 × 56 × 49 cm
• EAN kód: 3838782137303
• Kód: 731368

• Farba: Čierna
• Zbrúsená hrana

Ovládanie
•  Ergonomické gombíky

Vlastnosti
• BoilControl - automatické nastavenie max. 

výkonu
• Powerboost funkcia 
• AllBoost - zvýšenie výkonu na všetkých 

zónach

Varná platňa
• 4 indukčné varné zóny
• Vľavo vpredu: Ø 18,5 cm, 1,4/2 kW, 
• Vpravo vpredu: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW, 
• Vľavo vzadu: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW, 
• Vpravo vzadu: Ø 20,5 cm, 2/2,3 kW

Bezpečnosť/Životnosť
• Indikátor zvyškového tepla
• Detská zámka

Technické informácie
• Príkon: 7100 W
• Rozmery výrobku (vxšxh): 9,2 × 59,5 × 52 cm
• Rozmery pre zabudovanie min-max (vxšxh): 

7,7 × 55,8-56 × 49 cm
• EAN kód: 3838782184949
• Kód: 734210

• Farba: Čierna
• Zbrúsená hrana

Ovládanie
• Ergonomické gombíky

Vlastnosti
• BoilControl - varná automatika
• Powerboost funkcia
• AllBoost - zvýšenie výkonu na všetkých 

zónach
• SuperSilent (tichá prevádzka)

Varná platňa
• 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
• Indikátor zvyškového tepla
• Detská zámka

Technické informácie
• Príkon: 7100 W
• Rozmery výrobku (vxšxh): 9,2 × 59,5 × 52 cm
• Rozmery pre zabudovanie min-max (vxšxh): 

7,7 × 55,8-56 × 49 cm
• EAN kód: 3838942057311
• Kód: 503987*NA OBJEDNÁVKU. *NA OBJEDNÁVKU.

V PONUKE DO 
VYPREDANIA ZÁSOB

399 € 

399 € 

399 € 

389 € 
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WHT 68A INB
Komínový odsávač pár

BM 201 INB
Vstavaná mikrovlnná rúra

• Farba: Čierna
• Materiál čelného panelu: Sklenený čelný panel
• Materiál dverí: Sklenené dvierka
• Rúra z nerezovej ocele
• Ľavé otváranie dverí
• Spôsob otvárania dvierok: Tlačidlo
• Dvierka rúry: Sklenené dviera (2 sklá)

Účinnosť
• Objem rúry: 20 l
• Mikrovlnný výkon: 800 W
• Výkon horného infra grilovacieho telesa: 

1000 W
• Technológia výroby mikrovĺn: Štandardná 

technológia (HVT)
• Typ distribúcie mikrovĺn: Otočný tanier

Ovládanie
• Elektronický programátor
• Typ vstupu: Dotykové ovládanie, Jogger
• LED displej
• SmartControl

Spôsoby ohrevu 
 

 
Kombinovaný ohrev: Mikrovlnný ohrev + gril

Vlastnosti
• AUTO menu
• Rozmrazovanie podľa času/váhy
• Funkcia Smart displej
• Viacstupňové varenie
• Časový displej

Bezpečnostné systémy
• Bezpečnostný spínač
• Detský zámok

Extra doplnky
• Otočný sklenený tanier Ø 24,5 cm
• Grilovací rošt

Technické informácie
• Príkon: 1250 W
• Rozmery rámiku: 595 × 390 × 20 mm
• Rozmery výrobku (vxšxh): 38,8 × 59,5 × 

32,4 cm
• Rozmery pre zabudovanie min-max (vxšxh): 

37-38 × 56-56,8 × 34 cm
• EAN kód: 3838942133459
• Kód: 564770

• Odťah alebo recirkulácia
• Uhlikový filter 180178 (nie je súčasťou)
• Materiál odsávača/komína: Lakovaný plech
• Farba odsávača/komína: Čierny lak a čierne 

sklo / Hnedá

Účinnosť
• Max. výkon pri odťahu: 508 m³/h
• Max. výkon pri recirkulácii: 430 m³/h
• Priemer odťahu: 15 cm

Výkon odsávania
• Max. výkon pri odťahu, 1. rýchlosť: 278 m³/h
• Max. výkon pri odťahu, 2. rýchlosť: 378 m³/h
• Max. výkon pri odťahu, 3. rýchlosť: 508 m³/h
• Zvýšené prúdenie vzduchu (PowerBoost 1) - 

recirkulácia: 620 m³/h
• Zvýšenie prúdenia vzduchu (powerBoost 1) - 

odťah: 734 m³/h
• Počet PowerBoost funkcií: 1

Ovládanie
• AdaptTech: automatická prevádzka 

odsávača
• Elektronické ovládanie
• Ovládanie gombíkmi
• Počet stupňov výkonu: 3

Vlastnosti
• Typ osvetlenia: LED
• Osvetlenie: 2 x 16 W
• P.A.S. Systém odsávania (perimetrické-

obvodové odsávanie)

Extra doplnky
• Filter proti mastnote: Hliníkový tukový filter
• Umývateľný filter proti mastnotám
• Počet motorov: 1
• Typ motora: Kondenzátorový motor
• Spätná klapka: 150 mm

Technické informácie
• Úroveň hluku (max.): 61 dB
• Rozmery výrobku (šxh): 60 × 45 cm
• Výška: 95 mm
• Minimálna výška komína: 585 mm
• Maximálna výška komína: 845 mm
• Ročná spotreba energie: 123,2 kWh
• EAN kód: 3838942058950
• Kód: 506949 *NA OBJEDNÁVKU. *NA OBJEDNÁVKU.

279 € 359 € 
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Kuchyňa, posvätné miesto lásky a vášne k životu, miesto, kde 
vytvárame chutné a originálne chute našich životov. Po celú 
históriu ľudstva bola kuchyňa miestom, kde sa odohrávali všetky 
dôležité veci. Lahodné vône korenia vás pozývajú znovu prežiť 
kulinárske príbehy z minulosti a vytvoriť vaše vlastné. Dobrá 
kuchyňa je recept na sladký a vášnivý život. To je stelesnením 
kuchynských spotrebičov kolekcie Gorenje Classico, 
dostupných vo farbe slonová kosť a matnej čiernej farbe.

VARENIE S 
VÁŠŇOU

DIZAJNOVÁ KOLEKCIA 
GORENJE CLASSICO

www.gorenje.sk
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Rúry z kolekcie Gorenje Classico sú zdobené bohatým  
a dynamickým dizajnom s nádychom klasiky. Mäkké línie, 
plynulo rozšírené od dvierok, reliéf i tvar pripomínajú tradičné 
oblúkové pece. Dokonalý vzhľad rúry završujú charakteristické 

ovládacie prvky, ozdobná rukoväť so staro zlatým prevedením  
a klasicky navrhnutý elektronický programovací časovač. 
Rúra sa môže pochváliť modernou technológiou pečenia 
HomeMADE™ a vysokou energetickou účinnosťou.

Technológia HomeMADE™ 
pre špičkové výsledky pečenia

Vždy chladné dvere rúry Elektronicky programovací 
časovač s analógovým displejom

Inovatívny dizajn vnútorného priestoru rúry s umiestneným 
grilom PerfectGrill napodobňuje tradičné drevo spaľujúce pece. 
Účinná cirkulácia horúceho vzduchu vedie rovnomernému 

rozloženiu tepla a vynikajúcim výsledkom pečenia. Plne výsuvné 
teleskopické vodítka umožňujú umiestnenie plechov na pečenie 
v rúre oveľa jednoduchšie a poskytujú dokonalý prehľad  
o priebehu pečenia.

Dvere rúry majú dvojité sklo s reflexnou vrstvou. Preto je 
vonkajšia strana dverí vždy chladná. Bezpečné a energeticky 
úsporné dvere umožňujú rúre dosahovať energetickú triedu A. 
Vnútorná strana dverí rúry nemá žiadne zárezy alebo hrany, čo 
umožňuje jednoduché čistenie.

Klasický analógový dizajn elektronického časovača je jedným  
z dekoratívnych vrcholov tejto triedy. Je vybavený hodinami  
a minútkou, a umožňuje tiež naprogramovať odloženie štartu či 
ukončenie varenia. Hodiny signalizujú ukončenie nastaveného 
času varenia zvukovým signálom. Klasický dizajn hodín  
s hodinovými ručičkami a obložením v staro zlatej farbe dopĺňa 
celkový dizajn rúry.
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Moderná hi-light technológia 
s nádychom klasiky

Retro ovládacie prvky pre 
pohodlné ovládanie

Okrem troch hi-light zón, disponuje sklokeramický varný panel 
tiež dvojitou kruhovou zónou, ktorá sa dokáže prispôsobiť 
nádobám a panviciam rôznych veľkostí. Indikátor pre každú 

Za staro zlatým vyhotovením charakteristických klasických 
ovládacích prvkov pripomínajúcich keramických predchodcov 
je moderná technológia, ktorá umožňuje maximálny komfort 
ovládania. Ovládacie prvky sú ergonomicky navrhnuté pre 
príjemné uchopenie.

varnú zónu zostane svietiť, kým je povrch zóny horúci. Hladký 
povrch varného panela sa ľahko čistí, hrany sú zvýšené, aby sa 
zabránilo rozliatiu. 

www.gorenje.sk
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Zapaľovanie 
horáka jednou 
rukou

Plynový horák Wok

Vďaka profesionálnemu plynovému  
horáku s plameňom v troch prstencoch, 
ktorý zahrieva panvicu vyšším výkonom  
a zaisťuje tak lepšiu energetickú účinnosť, 
pripravíte svoje jedlo za pár minút.
Doplnkový liatinový držiak wok panvice 
navyše zvýši bezpečnosť, pohodlie  
a účinnosť pri varení.

Liatinová mriežka zlepšuje stabilitu  
a vzhľad plynového varného panela. 
Materiál mriežky je mimoriadne trvanlivý  
a odolný voči najvyšším teplotám.

Zapaľovanie plynového horáku jednou 
rukou je ďalšou vlastnosťou, ktorá vedie 
k vyššiemu komfortu a jednoduchému 
ovládaniu. Plynový horák zapálite 
stlačením gombíka a jeho pootočením na 
požadovaný stupeň jednou rukou, zatiaľ  
čo druhá ruka ostáva voľná. Rýchle  
a jednoduché!

Usporiadanie v tvare diamantu

Špeciálne rozloženie horákov v tvare diamantu vám prináša 
lepší prehľad o procese varenia. Dva veľké silnejšie horáky 
umiestnené na ľavej, resp. pravej strane, poskytujú dostatok 

miesta pre veľké hrnce alebo panvice typu wok. Tvar liatinového 
roštu vychádza z funkčného rozloženia a esteticky završuje 
vzhľad varnej platne.

Liatinová mriežka
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Tukové filtre 
umývateľné v 
umývačke riadu pre 
jednoduché čistenie

Ovládacie prvky a 
rukoväť so staro 
zlatým vyhotovením

Minimalistický vzhľad kuchynských odsávačov pár kolekcie 
Gorenje Classico sofistikovane završuje celkové okolie kuchyne. 
Mäkké línie a detaily so staro zlatým vyhotovením zaisťujú, 
že odsávač pár harmonicky splýva s dizajnom ostatných 
spotrebičov z kolekcie. Odsávač pár vyniká účinnou a tichou 

prevádzkou. Moderný trend zlučovania kuchyne s obývacou 
izbou tiež vyžaduje nové normy týkajúce sa výkonu odsávača 
pár. S kapacitou najmenej 540 m3/h poskytuje odsávač pár 
Gorenje Classico optimálny výkon na odstránenie zápachov, 
vlhkosti a tukových častíc v priestore až 55 metrov štvorcových.

Halogénové 
osvetlenie

Dizajn odsávača pár v jemnej slonovinovej 
alebo matnej čiernej je doplnený výraznou 
rukoväťou v staro zlatej farbe. Ovládacie 
prvky umožňujú tradičné ovládanie 
odsávača pár a jeho funkcií. Ozdobná 
rukoväť, ktorá sa zhoduje s dizajnom 
celej kolekcie dokonale dopĺňa vzhľad 
odsávača pár a kladie dôraz ne jeho 
klasický charakter.

Okrem základnej funkcie odsávania 
vzduchu sú kuchynské odsávače pár 
tiež výborným zdrojom osvetlenia 
varnej plochy. Halogénové osvetlenie je 
výkonnejšie a energeticky úspornejšie ako 
konvenčné.

Kovové tukové filtre odsávačov pár 
Gorenje sa ľahko vyberajú a čistia. Môžete 
ich umývať ručne alebo v umývačke riadu 
pomocou šetrného programu.

www.gorenje.sk
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Vyberať si môžete z harmonicky navrhnutého plynového alebo 
elektrického sporáka s technológiou hi-light, v šírke 50 cm. 
Inovatívne technologické riešenia, kombinácia rôznych varných 
panelov a účinná a inovatívna technológia rúry HomeMADE™ 
zaručujú vždy dokonalé výsledky. Manipulácia a ovládanie 

spotrebiča sú veľmi jednoduché vďaka elegantnému dizajnu 
ovládacích prvkov, elektronickému časovaču s analógovým 
displejom a výraznej rukoväte so špeciálnym tvarom reliéfu pre 
hladké uchopenie.
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Vďaka profesionálnemu plynovému horáku 
s plameňom v troch prstencoch, ktorý 
zahrieva panvicu vyšším výkonom  
a zaisťuje tak lepšiu energetickú účinnosť, 
pripravíte svoje jedlo za pár minút.
Doplnkový liatinový držiak wok panvice 
navyše zvýši bezpečnosť, pohodlie  
a účinnosť pri varení.

Za staro zlatým vyhotovením charakteristických klasických ovládacích prvkov, 
pripomínajúcich starých keramických predchodcov, je moderná technológia, ktorá 
umožňuje maximálny komfort ovládania. Ovládacie prvky sú ergonomicky navrhnuté 
pre príjemné uchopenie.

Inovatívny dizajn vnútorného priestoru rúry 
s ideálne umiestneným grilom PerfectGrill 
napodobňuje tradičné drevo spaľujúce 
pece. Účinná cirkulácia horúceho vzduchu 
vedie k rovnomernému rozloženiu tepla  
a vynikajúcim výsledkom pečenia. 
Výsuvné teleskopické vodítka umožňujú 
oveľa jednoduchšie umiestnenie plechov 
a poskytujú dokonalý prehľad o priebehu 
pečenia.

Liatinová mriežka zlepšuje stabilitu  
a vzhľad plynového varného panela. 
Materiál mriežky je mimoriadne trvanlivý  
a odolný voči najvyšším teplotám.

Technológia 
HomeMADE™ pre 
špičkové výsledky 
pečenia

Retro ovládacie prvky pre pohodlné ovládanie

Liatinová mriežka Plynový horák Wok

www.gorenje.sk
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• Farba: Slonová kosť
• Materiál čelného panelu: Lakovaný čelný 

panel
• Materiál dverí: Sklenené dvierka
• Lakované vnútro rúry
• Ľavé otváranie dverí
• Spôsob otvárania dvierok
• Dvierka rúry: Rukoväť
• Sklenené dviera (2 sklá)

Účinnosť
• Objem rúry: 23 l
• SuperSize pečiaca plocha
• Mikrovlnný výkon: 800 W
• Výkon horného infra grilovacieho telesa: 

1100 W
• Počet infra ohrievačov: 1
• Technológia výroby mikrovĺn: Štandardná 

technológia (HVT)
• Typ distribúcie mikrovĺn: STIRRER

Ovládanie
• Mechanické ovládanie
• Typ vstupu: Otočný prepínač

Spôsoby ohrevu

• Kombinovaný ohrev: Mikrovlnný ohrev + gril

Vlastnosti
• Rozmrazovanie podľa času

Bezpečnostné systémy
• Bezpečnostný spínač

Extra doplnky
• Grilovací rošt

Jednoduché čistenie
• EasyClean keramický spodok

Technické informácie
• Príkon: 1280 W
• Rozmery výrobku (vxšxh): 

39 × 59,2 × 34,6 cm
• Rozmery pre zabudovanie (vxšxh): 

36,5 × 56,6 × 55 cm
• EAN kód: 3838942142796
• Kód: 567143

• Farba: Slonová kosť
• Zbrúsená hrana

Ovládanie
• Ergonomické gombíky

Vlastnosti
• BoilControl - automatické nastavenie 

max. výkonu
• Powerboost funkcia - extra výkon varnej 

zóny
• AllBoost - zvýšenie výkonu na všetkých 

zónach

Varná platňa
• 4 indukčné varné zóny
• Vľavo vpredu: Ø 18,5 cm, 1,4/2 kW, 
• Vpravo vpredu: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW, 
• Vľavo vzadu: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW, 
• Vpravo vzadu: Ø 20,5 cm, 2/2,3 kW

Bezpečnosť/Životnosť
• Indikátor zvyškového tepla
• Detská zámka

Technické informácie
• Príkon: 7100 W
• Rozmery výrobku (vxšxh): 9,2 × 60 × 51 cm
• Rozmery pre zabudovanie min-max (vxšxh): 

7,7 × 55,8-56 × 49 cm
• EAN kód: 3838782165481
• Kód: 732416

BO 7732 CLI
Vstavaná rúra

BO 7732 CLB
Vstavaná rúra

BM 235 CLI
Vstavaná mikrovlnná rúra 

IK 640 CLI 
Indukčná platňa

• Farba: Slonová kosť
• Farba rukoväte: Zlatá 
• Predný panel: Lakovaný kov
• GentleClose - tlmené zatváranie dvierok rúry

Účinnosť
• Multifunkčná rúra - 71 l
• Extra veľká pečiaca plocha
• Povrch najväčšieho plechu na pečenie: 1316 cm²
• HomeMade Plus tvar rúry
• PerfectGrill dvojité grilovacie teleso

Ovládanie
• Mechanické nastavenie teploty
• Ergonomické gombíky
• Elektronické programovacie hodiny s 

analógovým displejom

Spôsoby ohrevu

Vlastnosti
• Osvetlenie
• Pečenie na viacerých plechoch súčasne

Extra doplnky
• 1 hlboký smaltovaný plech
• 1 plytký smaltovaný plech
• Rošt
• Čiastočne vysúvacie teleskopické lišty na 

2 úrovniach

Bezpečnostné systémy
• Termoelektrická poistka
• Dynamické chladenie rúry - DC
• CD - chladné dvierka - 3 sklá, 1 reflexná vrstva

EasyClean - jednoduché čistenie
• AquaClean - čistenie vodou
• SilverMatte vysoko odolný pyro smalt
• Odnímateľné vnútorné sklo dvierok rúry s 

plochým povrchom

Technické informácie
• Spotreba energie: 

0,81 kWh (Nútená konvekcia vzduchu), 
0,94 kWh (Konvenčná tepelná funkcia)

• Príkon: 3300 W
• Rozmery výrobku (vxšxh): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm
• Rozmery pre zabudovanie min-max (vxšxh): 

58,3-60 × 56-56,8 × 55 cm
• EAN kód: 3838782305337
• Kód: 732963

• Farba: Čierna
• Farba rukoväte: Zlatá farba rukoväte
• Predný panel: Lakovaný kov
• GentleClose - tlmené zatváranie dvierok rúry

Účinnosť
• Multifunkčná rúra - 71 l
• Extra veľká pečiaca plocha
• Povrch najväčšieho plechu na pečenie: 1316 cm²
• HomeMade Plus tvar rúry
• PerfectGrill dvojité grilovacie teleso

Ovládanie
• Mechanické nastavenie teploty
• Ergonomické gombíky
• Elektronické programovacie hodiny s 

analógovým displejom

Spôsoby ohrevu

Vlastnosti
• Osvetlenie
• Pečenie na viacerých plechoch súčasne

Extra doplnky
• 1 hlboký smaltovaný plech
• 1 plytký smaltovaný plech
• Rošt
• Čiastočne vysúvacie teleskopické lišty na 

2 úrovniach

Bezpečnostné systémy
• Termoelektrická poistka
• Dynamické chladenie rúry - DC
• CD - chladné dvierka - 3 sklá, 1 reflexná vrstva

EasyClean - jednoduché čistenie
• AquaClean - čistenie vodou
• SilverMatte vysoko odolný pyro smalt
• Odnímateľné vnútorné sklo dvierok rúry s 

plochým povrchom

Technické informácie
• Spotreba energie: 

0,81 kWh (Nútená konvekcia vzduchu), 
0,94 kWh (Konvenčná tepelná funkcia)

• Príkon: 3300 W
• Rozmery výrobku (vxšxh): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm
• Rozmery pre zabudovanie min-max (vxšxh): 

58,3-60 × 56-56,8 × 55 cm
• EAN kód: 3838782305443
• Kód: 732965

IK 640 CLB
• Farba: Čierna
• EAN kód: 

3838782165467
• Kód: 732414

BM 235 CLB
• Farba: Čierna
• EAN kód: 

3838942143397
• Kód: 567145

*NA OBJEDNÁVKU.*NA OBJEDNÁVKU.

329 € 

449 € 449 € 

459 € 
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• Farba: Slonová kosť
• Rám v slonovinovej farbe

Ovládanie
• Ergonomické gombíky

Varná platňa
• 3 HiLight varné zóny + 1 dvojitá kruhová 

HiLight varná zóna
• Vľavo vpredu: Dvojitá HiLight varná zóna 

Ø 12/21 cm, 0,8/2,2 kW, 
• Vpravo vpredu: Ø 14,5 cm, 1,2 kW, 
• Vľavo vzadu: Ø 14,5 cm, 1,2 kW, 
• Vpravo vzadu: Ø 18 cm, 1,8 kW

Bezpečnosť/Životnosť
• Indikátor zvyškového tepla

Technické informácie
• Príkon: 6400 W
• Rozmery výrobku (vxšxh): 9 × 59,5 × 51 cm
• Rozmery pre zabudovanie (vxšxh): 

7 × 56 × 49 cm
• EAN kód: 3838782120947
• Kód: 730791

GW 6D41 CLI 
Plynová varná platňa

EC 642 CLI
Sklokeramická varná platňa

BHP 62 CLI
Vstavaný odsávač pár

DK 63 CLI
Komínový odsávač pár

• Odťah alebo recirkulácia
• Uhlikový filter 530120 (nie je súčasťou)
• Farba odsávača/komína: Slonová kosť

Účinnosť
• Max. výkon pri odťahu: 435 m³/h
• Max. výkon pri recirkulácii: 215 m³/h
• Priemer odťahu: 15 cm

Výkon odsávania
• Maximálny výkon pri odťahu, 1. rýchlosť: 

158 m³/h
• Maximálny výkon pri odťahu, 2. rýchlosť: 

257 m³/h
• Maximálny výkon pri odťahu, 3. rýchlosť: 

435 m³/h

Ovládanie
• Mechanické ovládanie
• Ovládanie gombíkmi
• Počet stupňov výkonu: 3

Vlastnosti
• Typ osvetlenia: LED
• On/Off vypínač
• Osvetlenie: 2 x 3 W

Výbava
• Filter proti mastnote: Hliníkový tukový filter
• Umývateľný filter proti mastnotám
• Počet motorov: 1
• Typ motora: Kondenzátorový motor
• Spätná klapka: 150 mm

Technické informácie
• max hlučnosť: 71 dB(A)re 1 pW
• Rozmery výrobku (šxh): 60 × 31,5 cm
• Výška: 170 mm
• Ročná spotreba energie: 41,7 kWh
• EAN kód: 3838782146183
• Kód: 731612

• Odťah alebo recirkulácia
• Uhlikový filter 443072 (nie je súčasťou)
• Materiál odsávača/komína: Lakovaný plech / 

Lakovaný plech
• Farba odsávača/komína: Slonová kosť

Účinnosť
• Max. výkon pri odťahu: 545 m³/h
• Max. výkon pri recirkulácii: 342 m³/h
• Priemer odťahu: 15 cm

Výkon odsávania
• Max. výkon pri odťahu, 1. rýchlosť: 355 m³/h
• Max. výkon pri odťahu, 3. rýchlosť: 545 m³/h

Ovládanie
• Mechanické ovládanie
• Ovládanie gombíkmi
• Počet stupňov výkonu: 3

Vlastnosti
• Typ osvetlenia: LED
• Osvetlenie: 2 x 5 W

Extra doplnky
• Filter proti mastnote: Hliníkový tukový filter
• Umývateľný filter proti mastnotám
• Počet motorov: 1
• Typ motora: Kondenzátorový motor
• Spätná klapka: 150 mm

Technické informácie
• Úroveň hluku (max.): 64 dB
• Rozmery výrobku (šxh): 60 × 50 cm
• Výška: 280 mm
• Minimálna výška komína: 530 mm
• Maximálna výška komína: 860 mm
• Ročná spotreba energie: 94 kWh
• EAN kód: 3838942037955
• Kód: 492949

• Farba: Slonová kosť

Ovládanie
• Ergonomické gombíky

Vlastnosti
• Horáky s vysokou účinnosťou
• Dvojitý WOK horák

Varná platňa
• Jednoručné zapaľovanie plynových horákov 

varnej platne
• 1 horák pomocný + 1 miniwok horák + 

2 horáky normálne
• Predná uprostred: Ø 7,35 cm, 1,8 kW, 
• Zadná prostredná: Ø 5,37 cm, 1 kW, 
• Stredná ľavá: po celom 12,3 cm, 4,05 kW, 
• Stredná pravá: Ø 7,35 cm, 1,8 kW
• Typ varnej mriežky: Liatinové varné mriežky
• Redukcia pre malé hrnce - mriežka

Bezpečnosť/Životnosť
• Poistky plameňa horákov

Technické informácie
• Rozmery výrobku (vxšxh): 13 × 60 × 52 cm
• Rozmery pre zabudovanie (vxšxh): 

10 × 56 × 49 cm
• EAN kód: 3838782139345
• Kód: 731393

GW 6D41 CLB  
• Farba: Čierna
• EAN kód: 

3838782137327
• Kód: 731370

EC 642 CLB
• Farba: Čierna
• EAN kód: 

3838782120985
• Kód: 730795

BHP 62 CLB 
• Farba: Čierna
• EAN kód: 

3838782146244
• Kód: 731613

DK 63 CLB
• Farba: Čierna
• EAN kód: 

3838942037948
• Kód: 492947

*NA OBJEDNÁVKU.

369 € 329 € 

169 € 369 € 
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• Farba: Slonová kosť
• Predný panel: Lakovaný kov
• Materiál dverí: Sklenené dvierka
• GentleClose - tlmené zatváranie dvierok 

rúry
• Materiál príklopu: Kovový lakovaný príklop

Účinnosť
• Multifunkčná rúra - 70 l
• Povrch najväčšieho plechu na pečenie: 

1260 cm²
• HomeMade® vytvorené podľa tradičnej pece 

na drevo

Ovládanie
• Ergonomické ovládacie gombíky
• Elektronické programovacie hodiny s 

analógovým displejom
• Jednoručné zapaľovanie plynových horákov 

varnej platne

Plynová varná platňa
• Počet nosných mriežok: 2
• 1 horák pomocný + 1 horák veľký + 2 horáky 

normálne
• Vľavo vpredu: Ø 5,4 cm, 1 kW, 
• Vpravo vpredu: Ø 9,9 cm, 3 kW, 
• Vľavo vzadu: Ø 7,4 cm, 1,9 kW, 
• Vpravo vzadu: Ø 7,7 cm, 1,9 kW
• Typ varnej mriežky: Liatinové varné mriežky

Spôsoby ohrevu

Vlastnosti
• Osvetlenie
• Pečenie na viacerých plechoch súčasne
• MultiAir optimálna cirkulácia horúceho 

vzduchu v rúre

Výbava
• 1 plytký smaltovaný plech
• 1 hlboký smaltovaný plech
• Rošt
• Čiastočne výsuvné teleskopické lišty na 1 úrovni

Bezpečnostné systémy
• Dvierka (2 sklá, 1 reflexná vrstva)
• Poistky plameňa horákov

EasyClean - jednoduché čistenie
• AquaClean - čistenie vodou
• SilverMatte vysoko odolný pyro smalt

Technické informácie
• Spotreba energie: 

0,8 kWh (Nútená konvekcia vzduchu), 
0,81 kWh (Konvenčná tepelná funkcia)

• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 50 × 59,4 cm
• EAN kód: 3838782092473
• Kód: 730124

• Farba: Čierna
• Predný panel: Lakovaný kov
• Materiál dverí: Sklenené dvierka
• GentleClose - tlmené zatváranie dvierok 

rúry
• Materiál príklopu: Kovový lakovaný príklop

Účinnosť
• Multifunkčná rúra - 70 l
• Povrch najväčšieho plechu na pečenie: 

1260 cm²
• HomeMade® vytvorené podľa tradičnej pece 

na drevo

Ovládanie
• Ergonomické ovládacie gombíky
• Elektronické programovacie hodiny s 

analógovým displejom
• Jednoručné zapaľovanie plynových horákov 

varnej platne

Plynová varná platňa
• Počet nosných mriežok: 2
• 1 horák pomocný + 1 horák veľký + 2 horáky 

normálne
• Vľavo vpredu: Ø 5,4 cm, 1 kW, 
• Vpravo vpredu: Ø 9,9 cm, 3 kW, 
• Vľavo vzadu: Ø 7,4 cm, 1,9 kW, 
• Vpravo vzadu: Ø 7,7 cm, 1,9 kW
• Typ varnej mriežky: Liatinové varné mriežky

Spôsoby ohrevu

Vlastnosti
• Osvetlenie
• Pečenie na viacerých plechoch súčasne
• MultiAir optimálna cirkulácia horúceho 

vzduchu v rúre

Výbava
• 1 plytký smaltovaný plech
• 1 hlboký smaltovaný plech
• Rošt
• Čiastočne výsuvné teleskopické lišty na 1 úrovni

Bezpečnostné systémy
• Dvierka (2 sklá, 1 reflexná vrstva)
• Poistky plameňa horákov

EasyClean - jednoduché čistenie
• AquaClean - čistenie vodou
• SilverMatte vysoko odolný pyro smalt

Technické informácie
• Spotreba energie: 

0,8 kWh (Nútená konvekcia vzduchu), 
0,81 kWh (Konvenčná tepelná funkcia)

• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 50 × 59,4 cm
• EAN kód: 3838782092480
• Kód: 730125

EC 52 CLI
Elektrický sporák - sklokeramický

K 52 CLI
Kombinovaný sporák

EC 52 CLB
Elektrický sporák - sklokeramický

K 52 CLB
Kombinovaný sporák

• Farba: Slonová kosť
• Predný panel: Lakovaný kov
• Materiál dverí: Sklenené dvierka
• GentleClose - tlmené zatváranie dvierok rúry

Účinnosť
• Multifunkčná rúra - 70 l
• Povrch najväčšieho plechu na pečenie: 1260 cm²
• HomeMade® vytvorené podľa tradičnej pece 

na drevo

Ovládanie
• Ergonomické ovládacie gombíky
• Elektronické programovacie hodiny s 

analógovým displejom

Sklokeramická varná platňa
• 3 HiLight varné zóny + 1 dvojitá kruhová 

HiLight varná zóna
• Vľavo vpredu: Dvojitá HiLight varná zóna 

Ø 18/12 cm, 0,7/1,7 kW, 
• Vpravo vpredu: Ø 14,5 cm, 1,2 kW, 
• Vľavo vzadu:Ø 14,5 cm, 1,2 kW, 
• Vpravo vzadu: Ø 18 cm, 1,8 kW

Spôsoby ohrevu

Vlastnosti
• Osvetlenie

Výbava
• 1 plytký smaltovaný plech
• 1 hlboký smaltovaný plech
• Rošt
• Vedenie plechu v rúre (drážky plechu): 

1x drôtený rošt

Bezpečnostné systémy
• Indikátor zvyškového tepla
• Dvierka (2 sklá, 1 reflexná vrstva)

EasyClean - jednoduché čistenie
• AquaClean - čistenie vodou
• SilverMatte vysoko odolný pyro smalt

Technické informácie
• Príkon: 8700 W
• Spotreba energie: 

0,8 kWh (Nútená konvekcia vzduchu), 
1,03 kWh (Konvenčná tepelná funkcia)

• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 50 × 59,4 cm
• EAN kód: 3838782065620
• Kód: 729278

• Farba: Čierna
• Predný panel: Lakovaný kov
• Materiál dverí: Sklenené dvierka
• GentleClose - tlmené zatváranie dvierok rúry

Účinnosť
• Multifunkčná rúra - 70 l
• Povrch najväčšieho plechu na pečenie: 1260 cm²
• HomeMade® vytvorené podľa tradičnej pece 

na drevo

Ovládanie
• Ergonomické ovládacie gombíky
• Elektronické programovacie hodiny s 

analógovým displejom

Sklokeramická varná platňa
• 3 HiLight varné zóny + 1 dvojitá kruhová 

HiLight varná zóna
• Vľavo vpredu: Dvojitá HiLight varná zóna 

Ø 18/12 cm, 0,7/1,7 kW, 
• Vpravo vpredu: Ø 14,5 cm, 1,2 kW, 
• Vľavo vzadu: Ø 14,5 cm, 1,2 kW, 
• Vpravo vzadu: Ø 18 cm, 1,8 kW

Spôsoby ohrevu

Vlastnosti
• Osvetlenie

Výbava
• 1 plytký smaltovaný plech
• 1 hlboký smaltovaný plech
• Rošt
• Vedenie plechu v rúre (drážky plechu): 

1x drôtený rošt

Bezpečnostné systémy
• Indikátor zvyškového tepla
• Dvierka (2 sklá, 1 reflexná vrstva)

EasyClean - jednoduché čistenie
• AquaClean - čistenie vodou
• SilverMatte vysoko odolný pyro smalt

Technické informácie
• Príkon: 8700 W
• Spotreba energie: 

0,8 kWh (Nútená konvekcia vzduchu), 
1,03 kWh (Konvenčná tepelná funkcia)

• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 50 × 59,4 cm
• EAN kód: 3838782065637
• Kód: 729279*NA OBJEDNÁVKU.

*NA OBJEDNÁVKU.

*NA OBJEDNÁVKU.

*NA OBJEDNÁVKU.

V PONUKE DO 
VYPREDANIA ZÁSOB

549 € 

499 € 

549 € 

499 € 
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NRK 621 CLI
Kombinovaná chladnička

MO 4250 CLI
Voľnestojaca mikrovlnná rúra

MO 4250 CLB
Voľnestojaca mikrovlnná rúra

• Farba: Slonová kosť
• Otváranie dvierok: Pravé 
• Materiál dverí: Oceľový plech
• Triedy klímy: ST, N, T

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 363 / 339 l
• Objem chladničky: brutto/netto: 265 / 254 l
• Objem mrazničky: brutto/netto: 98 / 85 l
• Mraziaca kapacita: 5 kg / 24h
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 18 h

Ovládanie
• Elektronické ovládanie za dvierkami
• LED displej
• Zvukový alarm otvorených dverí
• Digitálny ukazovateľ teploty v chladiacej časti
• Zvukový a svetelný signál zvýšenej teploty v 

chladničke: biely signál

Vlastnosti
• IonAir s Multiflow 360° - cirkulácia 

ionizovaného vzduchu cez 14 ventilačných 
otvorov

• AdaptTech chladenie: predchádza teplotným 
šokom a šetrí energiu

• Slot-in: možnosť zabudovania chladničky do 
výklenku šírky 60 cm

• NoFrost Plus
• FastFreeze rýchle zamrazenie s automatickým 

vypnutím

Výbava chladničky
• Nádoba na vajíčka a ľad: 1x7
• LED osvetlenie stropné
• 5 sklenených políc
• Držiak na fľaše
• 3 SimpleSlide police s výškovým nastavením 

vo dvierkach chladničky
• Polica na fľaše bez držiaka
• MultiBox zásobník na aromatické potraviny
• CrispZone s HumidityControl: veľká 

zeleninová zásuvka s reguláciou vlhkosti
• Zásuvka FreshZone s teplotou okolo 0 °C

Výbava mrazničky
• XXL SpaceBox zásuvka
• Priestor pre mrazenie: 3 zásuvky
• 2 sklenené police

Technické informácie
• Ročná spotreba el. energie: 311 kWh
• Úroveň hluku (max.): 42 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 200 × 60 × 64 cm
• EAN kód: 3838942078316
• Kód: 467067

• Farba: Slonová kosť
• Sklenený čelný panel
• Sklenené dvierka
• Lakované vnútro rúry
• Ľavé otváranie dverí
• Spôsob otvárania dvierok: Rukoväť

Účinnosť
• Objem rúry: 20 l
• SuperSize pečiaca plocha
• Príkon mikrovlnný: 700 W
• Príkon konvenčný: 800 W
• Počet infra ohrievačov: 1
• Technológia výroby mikrovĺn: Štandardná 

technológia (HVT)
• Typ distribúcie mikrovĺn: STIRRER

Ovládanie
• Mechanické ovládanie

Spôsoby ohrevu 
 

 
Kombinovaný ohrev: Mikrovlnný ohrev + gril

Vlastnosti
• Rozmrazovanie podľa času

Bezpečnostné systémy
• Bezpečnostný spínač

Extra doplnky
• Grilovací rošt

Jednoduché čistenie
• EasyClean keramická spodná časť rúry
• Veľká využiteľná plocha
• Varenie/rozmrazovanie viacerých jedál naraz

Technické informácie
• Hlučnosť: 58 dB
• Príkon: 1080 W
• Rozmery výrobku (vxšxh): 28,9 × 45,5 × 36,1 cm
• EAN kód: 3838942953835
• Kód: 434738

• Farba: Čierna
• Sklenený čelný panel
• Sklenené dvierka
• Lakované vnútro rúry
• Ľavé otváranie dverí
• Spôsob otvárania dvierok: Rukoväť

Účinnosť
• Objem rúry: 20 l
• SuperSize pečiaca plocha
• Príkon mikrovlnný: 700 W
• Príkon konvenčný: 800 W
• Počet infra ohrievačov: 1
• Technológia výroby mikrovĺn: Štandardná 

technológia (HVT)
• Typ distribúcie mikrovĺn: STIRRER

Ovládanie
• Mechanické ovládanie

Spôsoby ohrevu 
 

 
Kombinovaný ohrev: Mikrovlnný ohrev + gril

Vlastnosti
• Rozmrazovanie podľa času

Bezpečnostné systémy
• Bezpečnostný spínač

Extra doplnky
• Grilovací rošt

Jednoduché čistenie
• EasyClean keramická spodná časť rúry
• Veľká využiteľná plocha
• Varenie/rozmrazovanie viacerých jedál naraz

Technické informácie
• Hlučnosť: 58 dB
• Príkon: 1080 W
• Rozmery výrobku (vxšxh): 28,9 × 45,5 × 36,1 cm
• EAN kód: 3838942953842
• Kód: 434739

*NA OBJEDNÁVKU.

679 € 

149 € 149 € 
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Dizajn v štýle Vintage s dlhým zoznamom farebných 
prevedení robí z tejto chladničky jeden z ústredných prvkov 
vášho domova. Ako dizajnérsky kúsok ju môžete umiestniť 
kamkoľvek chcete. Snáď do vašej romantickej kuchyni,  
do šik mestského hniezdočka či funky podkrovného bytu.  
Každá chladnička z kolekcie Retro je výrazná, pýši  
sa optimálnym skladovacím usporiadaním a všetkými 
vlastnosťami, ktoré od špičkového spotrebiča očakávate. 
Všade, kde sa tieto moderné ikony objavia, predstavujú 
okamžitý hit v akomkoľvek farebnom prevedení.

"COOL" 
STRÁNKA 
VAŠEJ 
OSOBNOSTI

DIZAJNOVÁ KOLEKCIA 
GORENJE RETRO

www.gorenje.sk
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Moderná technológia v chladničkách napodobňuje prirodzený 
proces ionizácie, aby tak jedlo ostávalo dlhšie čerstvé. Záporne 
nabité ióny vyrobené spotrebičom neustále osviežujú vzduch, 
aby napodobnili prirodzenú mikroklímu, čím vytvárajú ideálne 
prostredie pre čerstvé potraviny. Ventilačný systém MultiFlow 
360° rovnomerne rozkladá ionizovaný vzduch vďaka 14 vetracím 
otvorom, čím udržuje stabilnú teplotu na každej poličke.

Jeden z najlepších chladiacich systémov na trhu, ktorý je 
inštalovaný v mrazničke, zabraňuje akumulácii ľadu a mrazu, 
aby tak udržiaval nízku spotrebu energie, zatiaľ čo v chladničke 
udržiava ideálnu mikroklímu pre čerstvé potraviny. Cirkulácia 
ionizovaného vzduchu zabraňuje vysušeniu potravín a pomáha 
v nich udržiavať vitamíny a minerály.

Technológia NoFrost Plus
Už žiadne jednotvárne rozmrazovanie

Tento šikovný systém bol navrhnutý, aby udržiaval optimálnu 
teplotu v chladničke, bez ohľadu na to, ako často ju otvárate. 
Pri otvorení chladničky sa teplota náhle zvýši a potraviny sú 
tak vystavené teplotnému šoku, v dôsledku čoho sa rýchlejšie 
kazia. Chladnička neustále monitoruje a analyzuje spôsob, akým 
ju používate. Takto vie predpovedať, kedy otvoríte chladničku 
a predtým, ako tak urobíte, zníži teplotu o 1 alebo 2 °C, čím 
udržiava stabilnú teplotu a zaručí, že potraviny ostanú čerstvé 
a plné živín.

Všetky chladničky Gorenje sú energeticky veľmi úsporné. 
Výborná tepelná izolácia a tesnenie dverí, kompresor 
s invertorom a elektronický a mechanický riadiaci systém 
efektívne znižuje spotrebu energie. Chladničky energetickej 
triedy A+++ využívajú o 60% menej energie v porovnaní 
s bežnou A triedou.

Technológia IonAir 
s funkciou MultiFlow 360°
Ideálna mikroklíma na každej poličke

AdaptTech
Chladnička, ktorá rozozná vaše zvyky

Energetická trieda A+++
Najvyššia úroveň energetickej úspory
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Obzvlášť praktický mechanizmus, ktorý 
umožňuje pohyb políc smerom hore 
a dolu.

Rýchle mrazenie pri extrémne nízkych 
teplotách. Prístup šoku zachováva všetky 
živiny a chuť potravín.

Energeticky úsporné osvetlenie vo forme 
LED pásu má výrazne dlhšiu životnosť 
a spotrebuje menej energie.

Zásuvka s najnižšou teplotou v chladničke 
je ideálna na uchovávanie mäsa, rýb, 
ovocia a zeleniny. Udržiava čerstvosť, 
arómu, farbu a chuť potravín dlhšiu dobu.

Posuvné police pre rýchly a ľahký prístup 
k potravinám, ktoré udržia až do 22 kg.

Zásuvka s teplotou okolo 0 °C dokonale 
uchová čerstvé alebo marinované mäso, 
ryby a morské plody. Predlžuje čerstvosť 
lahodných potravín a udržiava ich 
prirodzenú šťavnatosť a živiny.

Police SimpleSlide
Pre vysoké aj nízke fľašky

LedLight
Dobre usporiadaná a úsporná 
chladnička

Police PullOut
Ľahký prístup k jedlu

Zásuvka FreshZone
Čerstvé ako priamo z prírody

Zásuvka 
XtremeFreeze
Mrazenie rýchlosťou blesku

Zásuvka ZeroZone
Čerstvé ako priamo z mora

www.gorenje.sk
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ONRK 193 R
Kombinovaná chladnička

• Farba: Bordová
• Pravé otváranie dverí
• Triedy klímy: SN, ST, N, T

Účinnosť
• Inverter kompresor
• Brutto/Netto objem: 334 / 307 l
• Objem chladničky: brutto/netto: 231 / 222 l
• Objem mrazničky: brutto/netto: 103 / 85 l
• Mraziaca kapacita: 8 kg / 24 h
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 18 h

Ovládanie
• Elektronické ovládanie za dverami
• LED displej
• Zvukový alarm otvorených dverí
• Digitálny ukazovateľ teploty v chladiacej a 

mraziacej časti
• Zvukový a svetelný signál zvýšenej teploty v 

chladničke: biely signál

Vlastnosti
• IonAir s Multiflow 360° - cirkulácia 

ionizovaného vzduchu cez 14 ventilačných 
otvorov

• AdaptTech chladenie: predchádza teplotným 
šokom a šetrí energiu

• Slot-in: možnosť zabudovania chladničky do 
výklenku šírky 60 cm

• NoFrost Plus
• SuperCool rýchle zachladenie
• FastFreeze rýchle zamrazenie s 

automatickým vypnutím
• Úsporný režim EcoMode

Výbava chladničky
• Nádoba na vajíčka a ľad: 1x7
• 2 SimpleSlide police vo dverách s výškovým 

nastavením
• LED osvetlenie stropné
• 4 sklenené police
• Držiak na fľaše
• Polica na fľaše s pevným krytom
• MultiBox zásobník na aromatické potraviny
• CrispZone s HumidityControl: veľká 

zeleninová zásuvka s reguláciou vlhkosti
• ZeroZone - zásuvka s teplotou okolo 0 °C

Výbava mrazničky
• XXL SpaceBox zásuvka
• XtremeFreeze: veľmi intenzívne zmrazenie 

potravín v hornom koši
• Priestor pre mrazenie: 3 zásuvky
• 2 sklenené police 

Technické informácie
• Ročná spotreba el. energie: 168 kWh
• Úroveň hluku (max.): 38 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 194 × 60 × 64 cm
• EAN kód: 3838942087288
• Kód: 521701

ONRK 193 C
• Farba: Slonová kosť
• EAN kód: 3838942087974
• Kód: 521706

ONRK 193 CO
• Farba: Káva Royal
• EAN kód: 3838942087998
• Kód: 521719

*NA OBJEDNÁVKU.

V ponuke do 9/2019

1090 € 
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ORK 192 C
Kombinovaná chladnička

• Farba: Slonová kosť
• Pravé otváranie dverí
• Triedy klímy: SN, ST, N, T

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 326 / 322 l
• Objem chladničky: brutto/netto: 229 / 227 l
• Objem mrazničky: brutto/netto: 97 / 95 l
• Mraziaca kapacita: 4,5 kg / 24 h
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 30 h

Ovládanie
• Elektronické ovládanie za dverami
• LED displej
• Digitálny ukazovateľ teploty v chladiacej časti

Vlastnosti
• AdaptTech chladenie: predchádza teplotným 

šokom a šetrí energiu
• Slot-in: možnosť zabudovania chladničky do 

výklenku šírky 60 cm
• FrostLess: Menej ľadu v mrazničke
• IonAir s DynamiCooling - cirkulácia 

ionizovaného vzduchu prostredníctvom 
vnútorného ventilátora

• FastFreeze rýchle zamrazenie s 
automatickým vypnutím

Výbava chladničky
• Nádoba na vajíčka a ľad: 1x7
• 2 SimpleSlide police vo dverách s výškovým 

nastavením
• LED osvetlenie stropné
• 4 sklenené police
• Držiak na fľaše
• Polica na fľaše s pevným krytom
• MultiBox zásobník na aromatické potraviny
• CrispZone s HumidityControl: veľká 

zeleninová zásuvka s reguláciou vlhkosti
• Zásuvka FreshZone s teplotou okolo 3 °C

Výbava mrazničky
• XXL SpaceBox zásuvka
• Priestor pre mrazenie: 3 zásuvky
• 2 sklenené police

Technické informácie
• Ročná spotreba el. energie: 232 kWh
• Úroveň hluku (max.): 40 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 194 × 60 × 64 cm
• EAN kód: 3838942079153
• Kód: 517335

ORB 192 C-L
• Ľavé otváranie dverí
• EAN kód: 3838942088537
• Kód: 522623

ORK 192 R
• Farba: Bordová
• EAN kód: 3838942067211
• Kód: 511949

ORK 192 R-L
• Ľavé otváranie dverí
• EAN kód: 3838942088544
• Kód: 522636

ORK 192 BK
• Farba: Čierna
• EAN kód: 3838942079702
• Kód: 517336

ORK 192 BK-L
• Ľavé otváranie dverí
• EAN kód: 3838942088575
• Kód: 522639

ORK 192 RD
• Farba: Signálna červená
• Pravé otváranie dverí
• EAN kód: 3838942080142
• Kód: 517360

ORK 192 BL
• Farba: Belaso modrá
• EAN kód: 3838942080173
• Kód: 517363

ORK 192 CO
• Farba: Káva Royal
• EAN kód: 3838942080135
• Kód: 517359

ORK 192 CO-L
• Ľavé otváranie dverí
• EAN kód: 3838942088568
• Kód: 522638

*NA OBJEDNÁVKU.

V ponuke do 9/2019

799 € 
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RF 60309 OBK
Dvojdverová chladnička s mrazničkou Gorenje Retro Collection

• Farba: Čierna
• Pravé otváranie dverí
• Triedy klímy: SN, ST, N, T

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 296 / 294 l
• Objem chladničky: brutto/netto: 231 / 229 l
• Objem mrazničky: brutto/netto: 65 / 65 l
• Mraziaca kapacita: 4,5 kg / 24 h
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 22 h

Ovládanie
• Mechanické ovládanie

Vlastnosti
• Chladenie pomocou ventilátora
• Rýchle mrazenie

Výbava chladničky
• LED osvetlenie
• 4 sklenené police
• Držiak na fľaše
• 1 polica na mliečne výrobky
• Polica na fľaše s pevným krytom
• 1 nádobka na vajcia (12×)
• 1 dvojdielna polica na fľaše (vo dverách)
• 1 zásuvka na zeleninu

Výbava mrazničky
• Priestor pre mrazenie: Jedny dvierka
• 1 drôtená polica
• 1 miska na ľad

Technické informácie
• Ročná spotreba el. energie: 213 kWh
• Úroveň hluku (max.): 38 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 173,4 × 60 × 64 cm
• EAN kód: 3838942899508
• Kód: 444696

RF 60309 OBK-L
• Ľavé otváranie dverí
• EAN kód: 3838942899317
• Kód: 444715

RF 60309 OR
• Farba: Bordová
• EAN kód: 3838942899546
• Kód: 444692

RF 60309 OR-L
• Ľavé otváranie dverí
• EAN kód: 3838942899331
• Kód: 444713

RF 60309 OCO
• Farba: Káva Royal
• EAN kód: 3838942899515
• Kód: 444695

RF 60309 OCO-L
• Ľavé otváranie dverí
• EAN kód: 3838942899300
• Kód: 444716

RF 60309 OC
• Farba: Slonová kosť
• EAN kód: 3838942899539
• Kód: 444693

RF 60309 OC-L
• Ľavé otváranie dverí
• EAN kód: 3838942899348
• Kód: 444712

*NA OBJEDNÁVKU.

V PONUKE DO 
VYPREDANIA ZÁSOB

V PONUKE DO 
VYPREDANIA ZÁSOB

V PONUKE DO 
VYPREDANIA ZÁSOB

V PONUKE DO 
VYPREDANIA ZÁSOB

799 € 
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ORB 152 C
Chladnička

• Farba: Slonová kosť
• Pravé otváranie dverí
• Triedy klímy: SN, ST, N, T

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 260 / 254 l
• Objem chladničky: brutto/netto: 235 / 229 l
• Objem mrazničky: brutto/netto: 25 / 25 l
• Mraziaca kapacita: 2 kg / 24 h
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 17 h

Ovládanie
• Mechanické ovládanie

Vlastnosti
• Slot-in: možnosť zabudovania chladničky do 

výklenku šírky 60 cm
• IonAir s DynamiCooling - cirkulácia 

ionizovaného vzduchu prostredníctvom 
vnútorného ventilátora

Výbava chladničky
• Nádoba na vajíčka a ľad: 1x7
• 3 SimpleSlide police s výškovým nastavením 

vo dvierkach chladničky
• LED pás na boku
• 4 sklenené police
• Držiak na fľaše
• Polica na fľaše s pevným krytom
• MultiBox zásobník na aromatické potraviny
• CrispZone s HumidityControl: veľká 

zeleninová zásuvka s reguláciou vlhkosti
• Zásuvka FreshZone s teplotou okolo 3 °C

Výbava mrazničky
• Priestor pre mrazenie: Jedny dvierka

Technické informácie
• Ročná spotreba el. energie: 186 kWh
• Úroveň hluku (max.): 40 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 154 × 60 × 64 cm
• EAN kód: 3838942078811
• Kód: 515686

ORB 152 C-L
• Ľavé otváranie dverí
• EAN kód: 3838942077715
• Kód: 515873

ORB 152 R
• Farba: Bordová
• EAN kód: 3838942077524 
• Kód: 515505

ORB 152 R-L
• Ľavé otváranie dverí
• EAN kód: 3838942077418
• Kód: 515504

ORB 152 CO-L
• Ľavé otváranie dverí
• EAN kód: 3838942088438
• Kód: 522679

*NA OBJEDNÁVKU.

V PONUKE DO 
VYPREDANIA ZÁSOB

V PONUKE DO 
VYPREDANIA ZÁSOB

V PONUKE DO 
VYPREDANIA ZÁSOB

719 € 
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Inšpirovaná legendárnym 
minibusom Volkswagen

GORENJE RETRO 
ŠPECIÁLNA EDÍCIA 
CHLADNIČKY
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OBRB 153 R
Chladnička

OBRB 153 BL
Chladnička

• Farba: Bordová
• Pravé otváranie dverí
• Triedy klímy: SN, ST, N, T

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 260 / 254 l
• Objem chladničky: brutto/netto: 235 / 229 l
• Objem mrazničky: brutto/netto: 25 / 25 l
• Mraziaca kapacita: 2 kg / 24h
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 17 h

Ovládanie
• Mechanické ovládanie

Vlastnosti
• IonAir a DynamiCooling - cirkulácia 

ionizovaného vzduchu prostredníctvom 
vnútorného ventilátora

Výbava chladničky
• Nádoba na vajíčka a ľad: 1x7
• LED pás na boku
• 4 sklenené police
• Držiak na fľaše
• 3 SimpleSlide police s výškovým nastavením 

vo dvierkach chladničky
• Polica na fľaše s pevným držiakom fliaš
• MultiBox zásobník na aromatické potraviny
• CrispZone s HumidityControl: veľká 

zeleninová zásuvka s reguláciou vlhkosti
• Zásuvka FreshZone s teplotou okolo 3 °C

Výbava mrazničky
• Priestor pre mrazenie: 1 dvierka

Technické informácie
• Ročná spotreba el. energie: 124 kWh
• Úroveň hluku (max.): 40 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 154 × 60 × 66,9 cm
• EAN kód: 3838782024238
• Kód: 590940

• Farba: Belaso modrá
• Pravé otváranie dverí
• Triedy klímy: SN, ST, N, T

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 260 / 254 l
• Objem chladničky: brutto/netto: 235 / 229 l
• Objem mrazničky: brutto/netto: 25 / 25 l
• Mraziaca kapacita: 2 kg / 24h
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 17 h

Ovládanie
• Mechanické ovládanie

Vlastnosti
• IonAir a DynamiCooling - cirkulácia 

ionizovaného vzduchu prostredníctvom 
vnútorného ventilátora

Výbava chladničky
• Nádoba na vajíčka a ľad: 1x7
• LED pás na boku
• 4 sklenené police
• Držiak na fľaše
• 3 SimpleSlide police s výškovým nastavením 

vo dvierkach chladničky
• Polica na fľaše s pevným držiakom fliaš
• MultiBox zásobník na aromatické potraviny
• CrispZone s HumidityControl: veľká 

zeleninová zásuvka s reguláciou vlhkosti
• Zásuvka FreshZone s teplotou okolo 3 °C

Výbava mrazničky
• Priestor pre mrazenie: 1 dvierka

Technické informácie
• Ročná spotreba el. energie: 124 kWh
• Úroveň hluku (max.): 40 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 154 × 60 × 66,9 cm
• EAN kód: 3838782024252
• Kód: 590942

*NA OBJEDNÁVKU. *NA OBJEDNÁVKU.

999 € 999 € 
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Rúry
Každá rúra Gorenje je malou továrňou na zázraky. Prebieha 
v nej tisíc fyzikálnych procesov, všetky ovládané a dokonale 
riadené ku jedinému konečnému výsledku - chutné jedlo. Roky 
intenzívneho výskumu v oblasti fyziky pečenia, vyprážania 
a varenia v pare viedli k širokej škále funkcií a vlastností, ktoré 
ponúkajú jedinečné zážitky z varenia. Tieto rúry sú užitoční 
osobní asistenti s talentom pre detaily: inovatívny tvar, ktorý 
rovnomerne rozdeľuje horúci vzduch, snímače, ktoré upečú 
dokonalé mäso, parný generátor, ktorý prináša dostatok vlhkosti 
pre varenie v pare. Na výber máte množstvo zaujímavých 
nastavení a všetky z nich sú mimoriadne užívateľský prívetivé.

OSOBNÁ 
TOVÁREŇ 
DOKONALEJ 
CHUTI
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HomeMade tvar
Všetky kvality pečenia ako v peciach na drevo

MultiFlow 360˚
Každá strana je dobrá strana

Pečenie na viacerých úrovniach
Viacero jedál naraz

Charakteristický zaoblený tvar je jedným z najprospešnejších 
znakov rúr Gorenje. Inšpirovaný tradičnými pecami na drevo 
umožňuje voľnú cirkuláciu horúceho vzduchu. Keďže sa 
jedlo ohreje rovnomerne zo všetkých strán, je vždy dokonale 

upečené: chrumkavé zvonku a šťavnaté vo vnútri. V kombinácii 
s ventilačným systémom MultiFlow 360° umožňuje pečenie na 
všetkých 5 úrovniach.

Funkcia MultiFlow 360° zaručuje optimálnu cirkuláciu horúceho 
vzduchu v rúre. Vďaka šikovne umiestneným vetracím otvorom 
na zadnej stene a jedinečnému zaoblenému tvaru sa vzduch šíri 
rovnomerne po celej v rúre. Ventilátor tlačí horúci vzduch okolo 
celého objemu rúry, čím sa jedlo dokonale upečie zo všetkých 
strán. Dynamický pohyb vzduchu umožňuje súčasne pečenie na 
viacerých úrovniach bez miešania vôní a chutí.

Kombinácia MultiFlow 360˚a HomeMade tvaru rúry pomáha 
dosiahnuť ten najťažší cieľ: pečenie 5 plechov súčasne. Dobrou 
správou je, že bez zmiešania vôní a chutí. Inteligentné rozloženie 
vzduchu a charakteristický zaoblený tvar zabezpečujú, že jedlo 
je rovnomerne upečené na každej úrovni. Vďaka väčšiemu 
objemu rúry je tiež zabezpečený dokonalý prehľad o pečení. 
Modely Superior umožňujú vložiť plechy na pečenie do piatich 
rôznych úrovní. To umožňuje pečenie pizze a koláčikov na 
viacerých úrovniach súčasne.
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Krok za krokom
Dokonalé jedlo v 2 alebo 3 krokoch

Automatické programy
»Vybrať, stlačiť, hotovo«

Rúry Gorenje zabezpečujú plne automatizované pečenie 
s viac než 80 receptami, z ktorých môžete vyberať. Tajomstvo 
automatického režimu je pomerne jednoduché - všetky 
parametre, ako je čas, teplota, výhrevné telesá sa nastavia 
automaticky. Všetko, čo musíte urobiť vy, je vybrať si typ jedla 
a jeho hmotnosť a stlačiť štart. Rúra sa postará o zvyšok.

Varenie po fázach je dosiahnuté ručným programovaním 
3 krokov priebehu pečenia. Vo všetkých krokoch priebehu 
automatického pečenia nie je potrebné meniť nastavenia ručne. 
Je to tiež ideálne riešenie pre skúsenejších kuchárov, ako aj 
pre jedlá ako chlieb či lasagne, ktoré potrebujú pri pečení rôzne 
teploty.
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PyroClean
Prémiová samočistiaca funkcia

CataClean
Povrch, ktorý absorbuje tuk

AquaClean
Jednoduché, bezpečné čistenie

Pyrolytické čistenie je najúčinnejším 
moderným spôsobom čistenia rúry. 
Vysoká teplota čistenia až do 500 °C 
zanechá rúru úplne čistú, bez stôp 
mastnoty. Na konci programu len utriete 
zvyšky bez potreby použitia čistiaceho 
prostriedku. Šetrné čistenie trvá 90 minút, 
stredne silné čistenie trvá do 120 minút, 
zatiaľ čo veľmi intenzívne čistenie zaberie 
iba 150 minút, efekt závisí od dĺžky trvania. 
Rúra je v priebehu čistenia a tesne po jeho 
ukončení zamknutá, čím chráni deti.

Katalytické čistenie predstavuje veľkú 
pomoc pri údržbe rúry. Keď rúra počas 
pečenia dosiahne teplotu 85 °C alebo viac, 
katalytické panely automaticky absorbujú 
tuky a nečistoty.

Vďaka úplne novému smaltu v rúrach 
Gorenje sa výrazne zlepšila funkcia 
AquaClean. AquaClean ponúka skvelú 
pomoc pri čistení rúry. Všetko čo je 
potrebné urobiť, je naliať pol litra vody do 
pekáča a zapnúť AquaClean po každom 
pečení. Už za 30 minút sú výsledky 
čistenia viditeľné na celom povrchu rúry 
a plechoch. Škvrny a tuk sú nalvhnuté 
a možno ich jednoducho utrieť handričkou.

Kvalita a typ smaltu sú pre prevádzku rúry mimoriadne dôležité. 
SilverMatte je vysoko odolný a pevný materiál, ktorý znesie 
extrémne teplo a to aj pri pyrolytickom čistení pri 500 °C. Bez 
mikropórov je povrch rúry a plechov odolný voči najvyšším 

teplotám, mikrovlnám či pare. Trojnásobný náter interiéru 
podporuje tepelnú reflexiu a poskytuje dodatočnú izoláciu. 
Vďaka tomu ostane interiér rúry vždy bezpečný a sterilný.

SilverMatte
Mimoriadne odolný, mimoriadne hladký povrch
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Jogurt
Jednoduchá cesta k zdravému jedlu

Sušenie
Skvelé jedlo vždy po ruke

GentleClose
Super ľahké a super tiché

Len jemný dotyk stačí a dvierka sa hladko, bezhlučne zatvoria.Nová generácia rúr Gorenje je vybavená pokrokovou technológiou, 
ktorá vytvára väčší objem rúry. Optimalizované prúdenie vzduchu 
cirkuluje vo vnútri ešte vo väčšom objeme a úplne slobodne. 
Zvýšený objem umožňuje súčasne pečenie väčších množstiev 
jedla na viacerých plechoch, pričom vonkajšie rozmery zostávajú 
nezmenené. Namiesto predchádzajúcich 3, umožňuje rúra 
Superior využitie až 5 úrovní súčasne. Objem v rozsahu do 75 l 
pri štandardných rúrach a do 53 l pri kompaktných rúrach, 
zaraďujerúry Gorenje medzi najväčšie dostupné na trhu.

Sušené mäso, ovocie, zelenina či bylinky môžete ľahko pripraviť 
aj doma. Sušenie je možné až na 5 plechoch súčasne, čo šetrí 
čas a energiu.

Špeciálny program vám umožňuje pripraviť si zdravý jogurt 
priamo u vás doma. Automatické nastavenie teploty a času 
poskytuje optimálne podmienky, ktoré vytvoria domáci jogurt 
za približne 3 hodiny. Odporúčame použitie prídavného 
príslušenstva Gorenje.

BigSpace
Viac priestoru pre viac voľnosti pri pečení
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Rúra dosiahne teplotu až 200 °C už za 6 minút, čím ušetrí 30% 
času potrebného pre štandardný predohrev. Ideálne pre recepty, 
ktoré vyžadujú predhriatu rúru. Svetelné a zvukové znamenie vás 
upozorní, keď rúra dosiahne požadovanú teplotu.

Najlepšie výsledky pečenia sa dosahujú kombináciou väčšieho 
a menšieho grilovacieho telesa, kde menšie je umiestnené vo 
vnútri väčšieho telesa. Inteligentné umiestnenie telies umožňuje 
optimálne rozloženie tepla a poskytuje vždy maximálne výsledky 
pečenia, takže jedlo je chrumkavé na vonkajšej strane a šťavnaté 
vo vnútri. Variabilná kombinácia grilovacieho telesa umožňuje 
využívať vnútorné alebo vonkajšie teleso zvlášť, alebo obidve 
naraz. Modely Advanced disponujú výhrevným telesom, ktoré 
môžete jednoducho sklopiť, čo umožňuje ľahkú údržbu a čistenie. 

Priestrannejšie rúry umožňujú piecť väčšie množstvo jedál - a to 
nielen vďaka cirkulácii vzduchu na všetkých úrovniach, ale tiež 
kvôli 46 cm širokým plechom na pečenie, ktoré sú k dispozícii 
v štandardných i kompaktných rúrach. Inovatívne riešenia 
umožňujú plné využitie väčšej vnútornej šírky rúry. K dispozícii je 
tak viac priestoru pre každý plech a špičkové technológie zaisťú, 
že jedlo sa upečie rovnomerne na všetkých úrovniach.

Funkcia "SlowBake" pečie jedlo pri nižších teplotách počas 6 
hodín. Mäso či ryba sú vláčne a zachovajú si svoju šťavnatosť, 
vôňu a nutričné hodnoty.

Funkcia AutoRoast najskôr nahreje rúru na 230 °C. Jedlo sa 
pečie počas 30 minút a potom teplota klesne na nastavenú 
úroveň. Inteligentná kombinácia dĺžky pečenia a teploty vytvára 
ideálne podmienky na pečenie. Výsledkom je chrumkavé 
a dobre prepečené mäso na vonkajšej strane a dokonale 
mäkké a krehké vo vnútri.

Systém DynamiCooling+ účinne ochladzuje exteriér rúry 
a zabraňuje poškodeniu spôsobenému vysokými teplotami. 
Po ukončení pečenia tepelný snímač ochladzuje vonkajší povrch 
rúry, kým teplota neklesne pod 60 °C. Užitočne najmä pre rúry 
s pyrolytickým čistením, ktoré prebieha pri extrémne vysokých 
teplotách. Systém DynamiCoolig pracuje pri zapnutej rúre, zatiaľ 
čo systém DynamiCooling+ je aktívny aj po vypnutí rúry.

Priebeh pečenia je riadený na základe merania teploty vo vnútri 
mäsa. Zvukový signál bude signalizovať, keď teplota vo vnútri 
mäsa dosiahne požadovanú teplotu.

Hladko vysúvateľné teleskopické lišty umožňujú bezpečnú 
a ľahkú manipuláciu na všetkých úrovniach. To znamená 
bezpečnejšie a jednoduchšie vybratie a čistenie. Teleskopické 
lišty u rúr z rady Superior sú plne vysúvateľné na troch úrovniach. 
Počas pyrolytického čistenia by ste ich mali z rúry vybrať.

Špeciálne trojité alebo dokonca štvorité zasklenie dvierok ich 
robí ešte bezpečnejšie pre dotyk detí alebo domácich zvierat. 
Teplo je udržiavané vo vnútri, čím sa optimalizuje spotreba 
energie a bráni sa tak jeho únikom von.

Všetky nerezové povrchy sú pokryté špeciálnym filmom, ktorý 
zabraňuje zanechávaniu odtlačkov prstov, pričom povrch je stále 
lesklý a jeho čistenie je oveľa jednoduchšie.

SuperSize

Automatické pečenie

SlowBake

UltraCoolDoor

Teleskopiské lišty

Funkcia PerfectGrill

Rýchly predohrev

Termosonda

Bez odtlačkový povrch

DC+ System
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BOP799S51X
Vstavaná pyrolytická rúra Superior Line

BOP798S54X
Vstavaná pyrolytická rúra Superior Line

BO799S50X
Vstavaná rúra Superior Line

BO798S53X
Vstavaná rúra Superior Line

• Farba: Farba nerezovej ocele
• Farba rukoväte: Farba nerezovej ocele
• Predný panel: Sklo + Nerez
• GentleClose - tlmené zatváranie dvierok rúry
• Nerezové časti s úpravou proti odtlačkom 

prstov

Účinnosť
• Multifunkčná rúra - 71 l
• Extra veľká pečiaca plocha
• Max. veľkosť plechu na pečenie: 1316 cm²
• HomeMade® tvar rúry vychádzajúci z tvaru 

kamennej pece
• PerfectGrill dvojité grilovacie teleso

Ovládanie
• Elektronické ovládanie
• HomeChef - dotykovo ovládaný 

programovací TFT modul s prednastavenými 
programami a s pečením StepBake

Spôsoby ohrevu

Vlastnosti
• StepbyStep krokové pečenie (nastavenie 

rôznych režimov a teplôt v jednom pečení)
• Dvojité SoftLight osvetlenie v rúre
• Pečenie na viacerých plechoch súčasne
• Multiflow 360˚rovnomerná cirkulácia vzduchu 

umožňuje pečenie až 5 plechov naraz

Extra doplnky
• 1 hlboký smaltovaný plech
• 2 plytké smaltované plechy
• Sklenený plech
• Rošt
• Plne výsuvné teleskopické lišty na 3 úrovniac
• Termosonda

Bezpečnostné systémy
• Termoelektrická poistka
• Dynamický chladiaci systém - DC +
• Špeciálne zasklenie dvierok Ultra Cool Door 

Quadro (4 sklá a 2 reflexné vrstvy)

EasyClean - jednoduché čistenie
• Pyrolytické čistenie
• SilverMatte vysoko odolný pyro smalt
• TouchFree inox (úprava proti odtlačkom prstov)
• Celosklenená vnútorná strana dvierok

Technické informácie
• Spotreba energie: 

0,69 kWh (Nútená konvekcia vzduchu), 
1 kWh (Konvenčná tepelná funkcia)

• Príkon: 3400 W
• Rozmery výrobku (vxšxh): 59,5 × 59,5 × 54,6 cm
• Rozmery pre zabudovanie (vxšxh): 

59 × 56,4 × 55 cm
• EAN kód: 3838942012228
• Kód: 472942

• Farba: Farba nerezovej ocele
• Farba rukoväte: Farba nerezovej ocele
• Predný panel: Sklo + Nerez
• GentleClose - tlmené zatváranie dvierok rúry
• Nerezové časti s úpravou proti odtlačkom 

prstov

Účinnosť
• Multifunkčná rúra - 71 l
• Extra veľká pečiaca plocha
• Povrch najväčšieho plechu na pečenie: 1316 cm²
• HomeMade® tvar rúry vychádzajúci z tvaru 

kamennej pece
• PerfectGrill dvojité grilovacie teleso

Ovládanie
• Elektronické ovládanie
• Ergonomické gombíky
• ProCook programovací modul s 

prednastavenými programami 

Spôsoby ohrevu

Vlastnosti
• StepbyStep krokové pečenie (nastavenie 

rôznych režimov a teplôt v jednom pečení)
• Dvojité SoftLight osvetlenie v rúre
• Pečenie na viacerých plechoch súčasne

• Multiflow 360˚ rovnomerná cirkulácia 
vzduchu umožňuje pečenie až 5 plechov 
naraz

Extra doplnky
• 1 hlboký smaltovaný plech
• 2 plytké smaltované plechy
• Rošt
• 1x drôtený rošt
• Plne výsuvné teleskopy na 3 úrovniach
• Termosonda

Bezpečnostné systémy
• Termoelektrická poistka
• Dynamické chladenie rúry plus - DC+
• UCDQ+ (4 sklá + 2 reflexné vrstvy)

EasyClean - jednoduché čistenie
• Pyrolytické čistenie
• SilverMatte vysoko odolný pyro smalt
• TouchFree inox (úprava proti odtlačkom prstov)
• Odnímateľné vnútorné sklo dvierok rúry s 

plochým povrchom

Technické informácie
• Spotreba energie: 

0,69 kWh (Nútená konvekcia vzduchu), 
1 kWh (Konvenčná tepelná funkcia)

• Príkon: 3400 W
• Rozmery výrobku (vxšxh): 59,5 × 59,5 × 54,6 cm
• Rozmery pre zabudovanie (vxšxh): 

59 × 56,4 × 55 cm
• EAN kód: 3838782093708
• Kód: 730141

• Farba: Farba nerezovej ocele
• Farba rukoväte: Farba nerezovej ocele
• Predný panel: Sklo + Nerez
• GentleClose - tlmené zatváranie dvierok rúry
• Nerezové časti s úpravou proti odtlačkom 

prstov

Účinnosť
• Multifunkčná rúra - 73 l
• Extra veľká pečiaca plocha
• HomeMade® tvar rúry vychádzajúci z tvaru 

kamennej pece
• PerfectGrill dvojité grilovacie teleso

Ovládanie
• Elektronické ovládanie
• HomeChef - dotykovo ovládaný 

programovací TFT modul s prednastavenými 
programami a s pečením StepBake

Spôsoby ohrevu

Vlastnosti
• StepbyStep krokové pečenie (nastavenie 

rôznych režimov a teplôt v jednom pečení)
• Dvojité SoftLight osvetlenie v rúre
• Pečenie na viacerých plechoch súčasne
• Multiflow 360˚rovnomerná cirkulácia vzduchu 

umožňuje pečenie až 5 plechov naraz

Extra doplnky
• 1 hlboký smaltovaný plech
• 2 plytké smaltované plechy
• Sklenený plech
• Rošt
• Plne výsuvné teleskopické lišty na 3 úrovniach
• Termosonda

Bezpečnostné systémy
• Termoelektrická poistka
• Dynamický chladiaci systém - DC +
• UCD - ultra chladné dvierka (3 sklá, 2 reflexné 

vrstvy)

EasyClean - jednoduché čistenie
• AquaClean - čistenie vodou
• SilverMatte vysoko odolný pyro smalt
• TouchFree inox (úprava proti odtlačkom prstov)
• Celosklenená vnútorná strana dvierok

Technické informácie
• Spotreba energie: 

0,7 kWh (Nútená konvekcia vzduchu), 
0,94 kWh (Konvenčná tepelná funkcia)

• Príkon: 3400 W
• Rozmery výrobku (vxšxh): 59,5 × 59,5 × 54,6 cm
• Rozmery pre zabudovanie (vxšxh): 

59 × 56 × 55 cm
• EAN kód: 3838942012327
• Kód: 472941

• Farba: Farba nerezovej ocele
• Farba rukoväte: Farba nerezovej ocele
• Predný panel: Sklo + Nerez
• GentleClose - tlmené zatváranie dvierok rúry
• Nerezové časti s úpravou proti odtlačkom 

prstov

Účinnosť
• Multifunkčná rúra - 73 l
• Extra veľká pečiaca plocha
• Povrch najväčšieho plechu na pečenie: 1316 cm²
• HomeMade® tvar rúry vychádzajúci z tvaru 

kamennej pece
• PerfectGrill dvojité grilovacie teleso

Ovládanie
• Elektronické ovládanie
• Ergonomické gombíky
• ProCook programovací modul s 

prednastavenými programami 

Spôsoby ohrevu

Vlastnosti
• StepbyStep krokové pečenie (nastavenie 

rôznych režimov a teplôt v jednom pečení)
• Dvojité SoftLight osvetlenie v rúre
• Pečenie na viacerých plechoch súčasne

• Multiflow 360˚ rovnomerná cirkulácia vzduchu 
umožňuje pečenie až 5 plechov naraz

Extra doplnky
• 1 hlboký smaltovaný plech
• 2 plytké smaltované plechy
• Rošt
• Plne výsuvné teleskopy na 3 úrovniach
• Termosonda

Bezpečnostné systémy
• Termoelektrická poistka
• Dynamické chladenie rúry plus - DC+
• UCD - ultra chladné dvierka (3 sklá, 2 reflexné 

vrstvy)

EasyClean - jednoduché čistenie
• AquaClean - čistenie vodou
• SilverMatte vysoko odolný pyro smalt
• TouchFree inox (úprava proti odtlačkom 

prstov)
• Odnímateľné vnútorné sklo dvierok rúry s 

plochým povrchom

Technické informácie
• Spotreba energie: 

0,7 kWh (Nútená konvekcia vzduchu), 
0,94 kWh (Konvenčná tepelná funkcia)

• Príkon: 3400 W
• Rozmery výrobku (vxšxh): 59,5 × 59,5 × 54,6 cm
• Rozmery pre zabudovanie (vxšxh): 

59 × 56 × 55 cm
• EAN kód: 3838782093654
• Kód: 730136*NA OBJEDNÁVKU. *NA OBJEDNÁVKU.

*NA OBJEDNÁVKU. *NA OBJEDNÁVKU.

V PONUKE DO 
VYPREDANIA ZÁSOB

1299 € 

899 € 

1099 € 

749 € 
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BO758A47XG
Vstavaná rúra Advanced Line

BOP647A35XG
Vstavaná pyrolytická rúra Advanced Line

BO747A47XG
Vstavaná rúra Advanced Line

BO758A33XG
Vstavaná rúra Advanced Line

• Farba: Farba nerezovej ocele
• Farba rukoväte: Farba nerezovej ocele
• Predný panel: Sklo + Nerez
• GentleClose - tlmené zatváranie dvierok rúry
• Nerezové časti s úpravou proti odtlačkom 

prstov

Účinnosť
• Multifunkčná rúra - 71 l
• Extra veľká pečiaca plocha
• Povrch najväčšieho plechu na pečenie: 1316 cm²
• HomeMade Plus tvar rúry
• PerfectGrill dvojité grilovacie teleso

Ovládanie
• Elektronické ovládanie
• Dotykový programovací modul DirecTouch 

so 14 prednastavenými AUTO pragramami

Spôsoby ohrevu

Vlastnosti
• SoftLight osvetlenie rúry
• Pečenie na viacerých plechoch súčasne

Extra doplnky
• 1 hlboký smaltovaný plech
• 1 plytký smaltovaný plech
• Rošt
• Čiastočne vysúvacie teleskopické lišty na 

3 úrovniach
• Termosonda
• Katalytický kryt ventilátora

Bezpečnostné systémy
• Termoelektrická poistka
• Dynamické chladenie rúry plus - DC+
• CD - chladné dvierka - 3 sklá, 1 reflexná vrstva
• Príprava pre mechanický detský zámok dverí

EasyClean - jednoduché čistenie
• CataClean - katalytické čistenie
• AquaClean - čistenie vodou
• SilverMatte vysoko odolný pyro smalt
• TouchFree inox (úprava proti odtlačkom prstov)
• Odnímateľné vnútorné sklo dvierok rúry s 

plochým povrchom

Technické informácie
• Spotreba energie: 

0,69 kWh (Nútená konvekcia vzduchu), 
0,94 kWh (Konvenčná tepelná funkcia)

• Príkon: 3300 W
• Rozmery výrobku (vxšxh): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm
• Rozmery pre zabudovanie min-max (vxšxh): 

58,3-60 × 56-56,8 × 55 cm
• EAN kód: 3838782153525
• Kód: 731933

• Farba: Farba nerezovej ocele
• Farba rukoväte: Farba nerezovej ocele
• Predný panel: Sklo + Nerez
• GentleClose - tlmené zatváranie dvierok rúry
• Nerezové časti s úpravou proti odtlačkom 

prstov

Účinnosť
• Multifunkčná rúra - 63 l
• Extra veľká pečiaca plocha
• Povrch najväčšieho plechu na pečenie: 1316 cm²
• HomeMade® tvar rúry vychádzajúci z tvaru 

kamennej pece
• PerfectGrill dvojité grilovacie teleso

Ovládanie
• Elektronické ovládanie
• Zasúvacie gombíky
• IconTouch - dotykovo ovládané 

programovacie hodiny so zobrazením 
teploty v rúre a funkcie rúry

Spôsoby ohrevu

Vlastnosti
• Osvetlenie rúry
• Pečenie na viacerých plechoch súčasne

Extra doplnky
• Hlboký smaltovaný pyrolytický plech na pečenie
• Plytký smaltovaný pyrolytický plech na pečenie
• Rošt
• Čiastočne vysúvacie teleskopické lišty na 

2 úrovniach

Bezpečnostné systémy
• Termoelektrická poistka
• Dynamické chladenie rúry plus - DC+
• Špeciálne zasklenie dvierok Ultra Cool Door 

Quadro (4 sklá a 2 reflexné vrstvy)

EasyClean - jednoduché čistenie
• Pyrolytické čistenie
• SilverMatte vysoko odolný pyro smalt
• TouchFree inox (úprava proti odtlačkom prstov)
• Odnímateľné vnútorné sklo dvierok rúry s 

plochým povrchom

Technické informácie
• Spotreba energie: 

0,66 kWh (Nútená konvekcia vzduchu), 
0,98 kWh (Konvenčná tepelná funkcia)

• Príkon: 3300 W
• Rozmery výrobku (vxšxh): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm
• Rozmery pre zabudovanie min-max (vxšxh): 

58,3-60 × 56,4-56,8 × 55 cm
• EAN kód: 3838782153723
• Kód: 731943

• Farba: Farba nerezovej ocele
• Farba rukoväte: Čierna
• Predný panel: Sklo + Nerez
• GentleClose - tlmené zatváranie dvierok rúry
• Nerezové časti s úpravou proti odtlačkom 

prstov

Účinnosť
• Multifunkčná rúra - 71 l
• Extra veľká pečiaca plocha
• Povrch najväčšieho plechu na pečenie: 1316 cm²
• HomeMade Plus tvar rúry
• PerfectGrill dvojité grilovacie teleso

Ovládanie
• Elektronické ovládanie
• Zasúvacie gombíky
• IconTouch - dotykovo ovládané 

programovacie hodiny so zobrazením 
teploty v rúre a funkcie rúry

Spôsoby ohrevu

Vlastnosti
• Osvetlenie rúry
• Pečenie na viacerých plechoch súčasne

Extra doplnky
• 1 hlboký smaltovaný plech
• 1 plytký smaltovaný plech
• Rošt
• Čiastočne vysúvacie teleskopické lišty na 

3 úrovniach
• Termosonda

Bezpečnostné systémy
• Termoelektrická poistka
• Dynamické chladenie rúry plus - DC+
• CD - chladné dvierka - 3 sklá, 1 reflexná vrstva

EasyClean - jednoduché čistenie
• AquaClean - čistenie vodou
• SilverMatte vysoko odolný pyro smalt
• TouchFree inox (úprava proti odtlačkom prstov)
• Odnímateľné vnútorné sklo dvierok rúry s 

plochým povrchom

Technické informácie
• Spotreba energie: 

0,69 kWh (Nútená konvekcia vzduchu), 
0,94 kWh (Konvenčná tepelná funkcia)

• Príkon: 3300 W
• Rozmery výrobku (vxšxh): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm
• Rozmery pre zabudovanie min-max (vxšxh): 

58,3-60 × 56-56,8 × 55 cm
• EAN kód: 3838782153587
• Kód: 731939

• Farba: Farba nerezovej ocele
• Farba rukoväte: Farba nerezovej ocele
• Predný panel: Sklo + Nerez
• GentleClose - tlmené zatváranie dvierok rúry
• Nerezové časti s úpravou proti odtlačkom 

prstov

Účinnosť
• Multifunkčná rúra - 71 l
• Extra veľká pečiaca plocha
• Povrch najväčšieho plechu na pečenie: 1316 cm²
• HomeMade Plus tvar rúry
• PerfectGrill dvojité grilovacie teleso

Ovládanie
• Elektronické ovládanie
• Dotykový programovací modul DirecTouch 

so 14 prednastavenými AUTO pragramami

Spôsoby ohrevu

Vlastnosti
• SoftLight osvetlenie rúry
• Pečenie na viacerých plechoch súčasne

Extra doplnky
• 1 hlboký smaltovaný plech
• 1 plytký smaltovaný plech
• Rošt
• Čiastočne vysúvacie teleskopické lišty na 

2 úrovniach
• Katalytický kryt ventilátora

Bezpečnostné systémy
• Termoelektrická poistka
• Dynamické chladenie rúry plus - DC+
• CD - chladné dvierka - 3 sklá, 1 reflexná vrstva

EasyClean - jednoduché čistenie
• CataClean - katalytické čistenie
• AquaClean - čistenie vodou
• SilverMatte vysoko odolný pyro smalt
• TouchFree inox (úprava proti odtlačkom 

prstov)
• Odnímateľné vnútorné sklo dvierok rúry s 

plochým povrchom

Technické informácie
• Spotreba energie: 

0,69 kWh (Nútená konvekcia vzduchu), 
0,94 kWh (Konvenčná tepelná funkcia)

• Príkon: 3300 W
• Rozmery výrobku (vxšxh): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm
• Rozmery pre zabudovanie min-max (vxšxh): 

58,3-60 × 56-56,8 × 55 cm
• EAN kód: 3838782153532
• Kód: 731934

*NA OBJEDNÁVKU.

*NA OBJEDNÁVKU.

*NA OBJEDNÁVKU.

499 € 

499 € 459 € 

429 € 
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BO747A33BG
Vstavaná rúra Advanced Line

• Farba: Čierna
• Farba rukoväte: Čierna
• Predný panel: Sklo + Nerez
• GentleClose - tlmené zatváranie dvierok rúry

Účinnosť
• Multifunkčná rúra - 71 l
• Extra veľká pečiaca plocha
• Povrch najväčšieho plechu na pečenie: 1316 cm²
• HomeMade Plus tvar rúry
• PerfectGrill dvojité grilovacie teleso

Ovládanie
• Elektronické ovládanie
• Zasúvacie gombíky
• IconTouch - dotykovo ovládané 

programovacie hodiny so zobrazením 
teploty v rúre a funkcie rúry

Spôsoby ohrevu

Vlastnosti
• Osvetlenie rúry
• Pečenie na viacerých plechoch súčasne

Extra doplnky
• 1 hlboký smaltovaný plech
• 1 plytký smaltovaný plech
• Rošt
• Čiastočne vysúvacie teleskopické lišty na 

2 úrovniach

Bezpečnostné systémy
• Termoelektrická poistka
• Dynamické chladenie rúry plus - DC+
• CD - chladné dvierka - 3 sklá, 1 reflexná vrstva

EasyClean - jednoduché čistenie
• AquaClean - čistenie vodou
• SilverMatte vysoko odolný pyro smalt
• Odnímateľné vnútorné sklo dvierok rúry s 

plochým povrchom

Technické informácie
• Spotreba energie: 

0,69 kWh (Nútená konvekcia vzduchu), 
0,94 kWh (Konvenčná tepelná funkcia)

• Príkon: 3300 W
• Rozmery výrobku (vxšxh): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm
• Rozmery pre zabudovanie min-max (vxšxh): 

58,3-60 × 56-56,8 × 55 cm
• EAN kód: 3838782153570
• Kód: 731938

• Farba: Farba nerezovej ocele
• Farba rukoväte: Farba nerezovej ocele
• Predný panel: Sklo + Nerez
• GentleClose - tlmené zatváranie dvierok rúry
• Nerezové časti s úpravou proti odtlačkom 

prstov

Účinnosť
• Multifunkčná rúra - 71 l
• Extra veľká pečiaca plocha
• Povrch najväčšieho plechu na pečenie: 1316 cm²
• HomeMade Plus tvar rúry
• PerfectGrill dvojité grilovacie teleso

Ovládanie
• Elektronické ovládanie
• Zasúvacie gombíky
• IconTouch - dotykovo ovládané 

programovacie hodiny so zobrazením 
teploty v rúre a funkcie rúry

Spôsoby ohrevu

Vlastnosti
• Osvetlenie rúry
• Pečenie na viacerých plechoch súčasne

Extra doplnky
• 1 hlboký smaltovaný plech
• 1 plytký smaltovaný plech
• Rošt
• Čiastočne vysúvacie teleskopické lišty na 

2 úrovniach

Bezpečnostné systémy
• Termoelektrická poistka
• Dynamické chladenie rúry plus - DC+
• CD - chladné dvierka - 3 sklá, 1 reflexná vrstva

EasyClean - jednoduché čistenie
• AquaClean - čistenie vodou
• SilverMatte vysoko odolný pyro smalt
• TouchFree inox (úprava proti odtlačkom prstov)
• Odnímateľné vnútorné sklo dvierok rúry s 

plochým povrchom

Technické informácie
• Spotreba energie: 

0,69 kWh (Nútená konvekcia vzduchu), 
0,94 kWh (Konvenčná tepelná funkcia)

• Príkon: 3300 W
• Rozmery výrobku (vxšxh): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm
• Rozmery pre zabudovanie min-max (vxšxh): 

58,3-60 × 56-56,8 × 55 cm
• EAN kód: 3838782153563
• Kód: 731937

• Farba: Biela
• Farba rukoväte: Farba nerezovej ocele
• Predný panel: Sklo + Nerez
• GentleClose - tlmené zatváranie dvierok rúry
• Nerezové časti s úpravou proti odtlačkom 

prstov

Účinnosť
• Multifunkčná rúra - 71 l
• Extra veľká pečiaca plocha
• Povrch najväčšieho plechu na pečenie: 1316 cm²
• HomeMade Plus tvar rúry
• PerfectGrill dvojité grilovacie teleso

Ovládanie
• Elektronické ovládanie
• Zasúvacie gombíky
• IconTouch - dotykovo ovládané 

programovacie hodiny so zobrazením 
teploty v rúre a funkcie rúry

Spôsoby ohrevu

Vlastnosti
• Osvetlenie rúry
• Pečenie na viacerých plechoch súčasne

Extra doplnky
• 1 hlboký smaltovaný plech
• 1 plytký smaltovaný plech
• Rošt
• Čiastočne vysúvacie teleskopické lišty na 

2 úrovniach

Bezpečnostné systémy
• Termoelektrická poistka
• Dynamické chladenie rúry plus - DC+
• CD - chladné dvierka - 3 sklá, 1 reflexná vrstva

EasyClean - jednoduché čistenie
• AquaClean - čistenie vodou
• SilverMatte vysoko odolný pyro smalt
• Odnímateľné vnútorné sklo dvierok rúry s 

plochým povrchom

Technické informácie
• Spotreba energie: 

0,69 kWh (Nútená konvekcia vzduchu), 
0,94 kWh (Konvenčná tepelná funkcia)

• Príkon: 3300 W
• Rozmery výrobku (vxšxh): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm
• Rozmery pre zabudovanie min-max (vxšxh): 

58,3-60 × 56-56,8 × 55 cm
• EAN kód: 3838782153716
• Kód: 731942

• Farba: Farba nerezovej ocele
• Farba rukoväte: Farba nerezovej ocele
• Predný panel: Sklo + Nerez
• GentleClose - tlmené zatváranie dvierok rúry
• Nerezové časti s úpravou proti odtlačkom
• prstov

Účinnosť
• Multifunkčná rúra - 71 l
• Extra veľká pečiaca plocha
• Povrch najväčšieho plechu na pečenie: 1316 cm²
• HomeMade Plus tvar rúry
• PerfectGrill dvojité grilovacie teleso

Ovládanie
• Elektronické ovládanie
• Zasúvacie gombíky
• IconTouch - dotykovo ovládané 

programovacie hodiny so zobrazením 
teploty v rúre a funkcie rúry

Spôsoby ohrevu

Vlastnosti
• Osvetlenie
• Pečenie na viacerých plechoch súčasne

Extra doplnky
• 1 hlboký smaltovaný plech
• 1 plytký smaltovaný plech
• Rošt
• Čiastočne vysúvacie teleskopické lišty na 

2 úrovniach

Bezpečnostné systémy
• Termoelektrická poistka
• Dynamické chladenie rúry plus - DC+
• CD - chladné dvierka - 3 sklá, 1 reflexná vrstva

EasyClean - jednoduché čistenie
• AquaClean - čistenie vodou
• SilverMatte vysoko odolný pyro smalt
• TouchFree inox (úprava proti odtlačkom prstov)
• Odnímateľné vnútorné sklo dvierok rúry s 

plochým povrchom

Technické informácie
• Spotreba energie: 

0,69 kWh (Nútená konvekcia vzduchu), 
0,94 kWh (Konvenčná tepelná funkcia)

• Príkon: 3300 W
• Rozmery výrobku (vxšxh): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm
• Rozmery pre zabudovanie min-max (vxšxh): 

58,3-60 × 56-56,8 × 55 cm
• EAN kód: 3838782185069
• Kód: 733618

BO747A33XG
Vstavaná rúra Advanced Line

BO747A33WG
Vstavaná rúra Advanced Line

BO747A23XG
Vstavaná rúra Advanced Line

399 € 399 € 

399 € 349 € 
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B1O737E30X
Vstavaná rúra Essential Line

B1O737E30XG
Vstavaná rúra Essential Line

• Farba: Farba nerezovej ocele
• Farba rukoväte: Farba nerezovej ocele
• Predný panel: Nerez
• GentleClose - tlmené zatváranie dvierok rúry
• Nerezové časti s úpravou proti odtlačkom 

prstov

Účinnosť
• Multifunkčná rúra - 71 l
• Extra veľká pečiaca plocha
• Povrch najväčšieho plechu na pečenie: 1316 cm²
• HomeMade Plus tvar rúry
• PerfectGrill dvojité grilovacie teleso

Ovládanie
• Mechanické nastavenie teploty
• Zasúvacie gombíky
• Dotykovo ovládané programovacie hodiny 

IconLed

Spôsoby ohrevu

Vlastnosti
• Osvetlenie rúry
• Pečenie na viacerých plechoch súčasne

Extra doplnky
• 1 hlboký smaltovaný plech
• 1 plytký smaltovaný plech
• Rošt
• Čiastočne vysúvacie teleskopické lišty na 

2 úrovniach

Bezpečnostné systémy
• Termoelektrická poistka
• Dynamické chladenie rúry plus - DC+
• Dvierka (2 sklá, 1 reflexná vrstva)

EasyClean - jednoduché čistenie
• AquaClean - čistenie vodou
• SilverMatte vysoko odolný pyro smalt
• TouchFree inox (úprava proti odtlačkom prstov)
• Odnímateľné vnútorné sklo dvierok rúry s 

plochým povrchom

Technické informácie
• Spotreba energie: 

0,81 kWh (Nútená konvekcia vzduchu), 
0,94 kWh (Konvenčná tepelná funkcia)

• Príkon: 3300 W
• Rozmery výrobku (vxšxh): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm
• Rozmery pre zabudovanie min-max (vxšxh): 

59 × 56-56,8 × 55 cm
• EAN kód: 3838782185083
• Kód: 733620

• Farba: Farba nerezovej ocele
• Farba rukoväte: Farba nerezovej ocele
• Predný panel: Sklo + Nerez
• GentleClose - tlmené zatváranie dvierok rúry
• Nerezové časti s úpravou proti odtlačkom 

prstov

Účinnosť
• Multifunkčná rúra - 71 l
• Extra veľká pečiaca plocha
• Povrch najväčšieho plechu na pečenie: 1316 cm²
• HomeMade Plus tvar rúry
• PerfectGrill dvojité grilovacie teleso

Ovládanie
• Mechanické nastavenie teploty
• Zasúvacie gombíky
• Dotykovo ovládané programovacie hodiny 

IconLed

Spôsoby ohrevu

Vlastnosti
• Osvetlenie rúry
• Pečenie na viacerých plechoch súčasne

Extra doplnky
• 1 hlboký smaltovaný plech
• 1 plytký smaltovaný plech
• Rošt
• Čiastočne vysúvacie teleskopické lišty na 

2 úrovniach

Bezpečnostné systémy
• Termoelektrická poistka
• Dynamické chladenie rúry plus - DC+
• Dvierka (2 sklá, 1 reflexná vrstva)

EasyClean - jednoduché čistenie
• AquaClean - čistenie vodou
• SilverMatte vysoko odolný pyro smalt
• TouchFree inox (úprava proti odtlačkom prstov)
• Odnímateľné vnútorné sklo dvierok rúry s 

plochým povrchom

Technické informácie
• Spotreba energie: 

0,81 kWh (Nútená konvekcia vzduchu), 
0,94 kWh (Konvenčná tepelná funkcia)

• Príkon: 3300 W
• Rozmery výrobku (vxšxh): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm
• Rozmery pre zabudovanie min-max (vxšxh): 

58,3-60 × 56-56,8 × 55 cm
• EAN kód: 3838782305344
• Kód: 732901

BOP637E20XG
Vstavaná pyrolytická rúra Essential Line

BOP637E11X
Vstavaná pyrolytická rúra Essential Line

• Farba: Farba nerezovej ocele
• Farba rukoväte: Farba nerezovej ocele
• Predný panel: Sklo + Nerez
• GentleClose - tlmené zatváranie dvierok rúry
• Nerezové časti s úpravou proti odtlačkom 

prstov

Účinnosť
• Multifunkčná rúra - 63 l
• Extra veľká pečiaca plocha
• Povrch najväčšieho plechu na pečenie: 1316 cm²
• HomeMade® tvar rúry vychádzajúci z tvaru 

kamennej pece
• PerfectGrill dvojité grilovacie teleso

Ovládanie
• Mechanické nastavenie teploty
• Zasúvacie gombíky
• Dotykovo ovládané programovacie hodiny 

IconLed

Spôsoby ohrevu

Vlastnosti
• Osvetlenie rúry
• Pečenie na viacerých plechoch súčasne

Extra doplnky
• 1 hlboký smaltovaný plech
• 1 plytký smaltovaný plech
• Rošt
• Čiastočne výsuvné teleskopické lišty na 

1 úrovni

Bezpečnostné systémy
• Termoelektrická poistka
• Dynamické chladenie rúry plus - DC+
• Špeciálne zasklenie dvierok Ultra Cool Door 

Quadro (4 sklá a 2 reflexné vrstvy)

EasyClean - jednoduché čistenie
• Pyrolytické čistenie
• SilverMatte vysoko odolný pyro smalt
• TouchFree inox (úprava proti odtlačkom 

prstov)
• Odnímateľné vnútorné sklo dvierok rúry s 

plochým povrchom

Technické informácie
• Spotreba energie: 

0,66 kWh (Nútená konvekcia vzduchu), 
0,98 kWh (Konvenčná tepelná funkcia)

• Príkon: 3300 W
• Rozmery výrobku (vxšxh): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm
• Rozmery pre zabudovanie min-max (vxšxh): 

58,3-60 × 56,4-56,8 × 55 cm
• EAN kód: 3838782322426
• Kód: 732833

• Farba: Farba nerezovej ocele
• Farba rukoväte: Farba nerezovej ocele
• Predný panel: Nerez
• GentleClose - tlmené zatváranie dvierok rúry
• Nerezové časti s úpravou proti odtlačkom 

prstov

Účinnosť
• Multifunkčná rúra - 63 l
• Extra veľká pečiaca plocha
• Povrch najväčšieho plechu na pečenie: 1316 cm²
• HomeMade® tvar rúry vychádzajúci z tvaru 

kamennej pece
• PerfectGrill dvojité grilovacie teleso

Ovládanie
• Mechanické nastavenie teploty
• Zasúvacie gombíky
• Dotykovo ovládané programovacie hodiny 

IconLed

Spôsoby ohrevu

Vlastnosti
• Osvetlenie rúry 
• Pečenie na viacerých plechoch súčasne

Extra doplnky
• 1 hlboký smaltovaný plech
• 1 plytký smaltovaný plech
• Rošt
• Vedenie plechu v rúre (drážky plechu): 1x 

drôtený rošt

Bezpečnostné systémy
• Termoelektrická poistka
• Dynamické chladenie rúry plus - DC+
• Špeciálne zasklenie dvierok Ultra Cool Door 

Quadro (4 sklá a 2 reflexné vrstvy)

EasyClean - jednoduché čistenie
• Pyrolytické čistenie
• SilverMatte vysoko odolný pyro smalt
• TouchFree inox (úprava proti odtlačkom prstov)
• Odnímateľné vnútorné sklo dvierok rúry s 

plochým povrchom

Technické informácie
• Spotreba energie: 

0,86 kWh (Nútená konvekcia vzduchu), 
0,92 kWh (Konvenčná tepelná funkcia)

• Príkon: 3300 W
• Rozmery výrobku (vxšxh): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm
• Rozmery pre zabudovanie min-max (vxšxh): 

58,3-60 × 56,4-56,8 × 55 cm
• EAN kód: 3838942010965
• Kód: 471574

379 € 379 € 

429 € 369 € 
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B1O737E24X
Vstavaná rúra Essential Line

B1O737E24XG
Vstavaná rúra Essential Line

B2O737E24X
Vstavaná rúra Essential Line

B2O737E24XG
Vstavaná rúra Essential Line

• Farba: Farba nerezovej ocele
• Farba rukoväte: Farba nerezovej ocele
• Predný panel: Nerez
• GentleClose - tlmené zatváranie dvierok rúry
• Nerezové časti s úpravou proti odtlačkom 

prstov

Účinnosť
• Multifunkčná rúra - 71 l
• Extra veľká pečiaca plocha
• Povrch najväčšieho plechu na pečenie: 1316 cm²
• HomeMade Plus tvar rúry
• PerfectGrill dvojité grilovacie teleso

Ovládanie
• Mechanické nastavenie teploty
• Zasúvacie gombíky
• Dotykovo ovládané programovacie hodiny 

IconLed

Spôsoby ohrevu

Vlastnosti
• Osvetlenie rúry
• Pečenie na viacerých plechoch súčasne

Extra doplnky
• 1 hlboký smaltovaný plech
• 1 plytký smaltovaný plech
• Rošt
• Čiastočne výsuvné teleskopické lišty na 

1 úrovni

Bezpečnostné systémy
• Termoelektrická poistka
• Dynamické chladenie rúry plus - DC+
• Dvierka (2 sklá, 1 reflexná vrstva)

EasyClean - jednoduché čistenie
• AquaClean - čistenie vodou
• SilverMatte vysoko odolný pyro smalt
• TouchFree inox (úprava proti odtlačkom prstov)
• Odnímateľné vnútorné sklo dvierok rúry s 

plochým povrchom

Technické informácie
• Spotreba energie: 

0,81 kWh (Nútená konvekcia vzduchu), 
0,94 kWh (Konvenčná tepelná funkcia)

• Príkon: 3300 W
• Rozmery výrobku (vxšxh): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm
• Rozmery pre zabudovanie min-max (vxšxh): 

58,3-60 × 56-56,8 × 55 cm
• EAN kód: 3838782186127
• Kód: 733644

• Farba: Farba nerezovej ocele
• Farba rukoväte: Farba nerezovej ocele
• Predný panel: Sklo + Nerez
• GentleClose - tlmené zatváranie dvierok rúry
• Nerezové časti s úpravou proti odtlačkom 

prstov

Účinnosť
• Multifunkčná rúra - 71 l
• Extra veľká pečiaca plocha
• Povrch najväčšieho plechu na pečenie: 1316 cm²
• HomeMade Plus tvar rúry
• PerfectGrill dvojité grilovacie teleso

Ovládanie
• Mechanické nastavenie teploty
• Zasúvacie gombíky
• Dotykovo ovládané programovacie hodiny 

IconLed

Spôsoby ohrevu

Vlastnosti
• Osvetlenie rúry
• Pečenie na viacerých plechoch súčasne

Extra doplnky
• 1 hlboký smaltovaný plech
• 1 plytký smaltovaný plech
• Rošt
• Čiastočne výsuvné teleskopické lišty na 

1 úrovni

Bezpečnostné systémy
• Termoelektrická poistka
• Dynamické chladenie rúry plus - DC+
• Dvierka (2 sklá, 1 reflexná vrstva)

EasyClean - jednoduché čistenie
• AquaClean - čistenie vodou
• SilverMatte vysoko odolný pyro smalt
• TouchFree inox (úprava proti odtlačkom prstov)
• Odnímateľné vnútorné sklo dvierok rúry s 

plochým povrchom

Technické informácie
• Spotreba energie: 

0,81 kWh (Nútená konvekcia vzduchu), 
0,94 kWh (Konvenčná tepelná funkcia)

• Príkon: 3300 W
• Rozmery výrobku (vxšxh): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm
• Rozmery pre zabudovanie min-max (vxšxh): 

58,3-60 × 56-56,8 × 55 cm
• EAN kód: 3838782185076
• Kód: 733619

• Farba: Farba nerezovej ocele
• Farba rukoväte: Farba nerezovej ocele
• Predný panel: Nerez
• GentleClose - tlmené zatváranie dvierok rúry
• Nerezové časti s úpravou proti odtlačkom 

prstov

Účinnosť
• Multifunkčná rúra - 71 l
• Extra veľká pečiaca plocha
• Povrch najväčšieho plechu na pečenie: 1316 cm²
• HomeMade Plus tvar rúry
• PerfectGrill dvojité grilovacie teleso

Ovládanie
• Mechanické nastavenie teploty
• Zasúvacie gombíky
• Dotykovo ovládané programovacie hodiny 

IconLed

Spôsoby ohrevu

Vlastnosti
• Osvetlenie rúry
• Pečenie na viacerých plechoch súčasne

Extra doplnky
• 1 hlboký smaltovaný plech
• 1 plytký smaltovaný plech
• Rošt
• Čiastočne výsuvné teleskopické lišty na 

1 úrovni

Bezpečnostné systémy
• Termoelektrická poistka
• Dynamické chladenie rúry plus - DC+
• Dvierka (2 sklá, 1 reflexná vrstva)

EasyClean - jednoduché čistenie
• AquaClean - čistenie vodou
• SilverMatte vysoko odolný pyro smalt
• TouchFree inox (úprava proti odtlačkom prstov)
• Odnímateľné vnútorné sklo dvierok rúry s 

plochým povrchom

Technické informácie
• Spotreba energie: 

0,81 kWh (Nútená konvekcia vzduchu), 
0,94 kWh (Konvenčná tepelná funkcia)

• Príkon: 3300 W
• Rozmery výrobku (vxšxh): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm
• Rozmery pre zabudovanie min-max (vxšxh): 

58,3-60 × 56-56,8 × 55 cm
• EAN kód: 3838782186134
• Kód: 733645

• Farba: Farba nerezovej ocele
• Farba rukoväte: Farba nerezovej ocele
• Predný panel: Sklo
• GentleClose - tlmené zatváranie dvierok rúry
• Nerezové časti s úpravou proti odtlačkom 

prstov

Účinnosť
• Multifunkčná rúra - 71 l
• Extra veľká pečiaca plocha
• Povrch najväčšieho plechu na pečenie: 1316 cm²
• HomeMade Plus tvar rúry
• PerfectGrill dvojité grilovacie teleso

Ovládanie
• Mechanické nastavenie teploty
• Zasúvacie gombíky
• Dotykovo ovládané programovacie hodiny 

IconLed

Spôsoby ohrevu

Vlastnosti
• Osvetlenie rúry
• Pečenie na viacerých plechoch súčasne

Extra doplnky
• 1 hlboký smaltovaný plech
• 1 plytký smaltovaný plech
• Rošt
• Čiastočne výsuvné teleskopické lišty na 

1 úrovni

Bezpečnostné systémy
• Termoelektrická poistka
• Dynamické chladenie rúry plus - DC+
• Dvierka (2 sklá, 1 reflexná vrstva)

EasyClean - jednoduché čistenie
• AquaClean - čistenie vodou
• SilverMatte vysoko odolný pyro smalt
• TouchFree inox (úprava proti odtlačkom prstov)
• Odnímateľné vnútorné sklo dvierok rúry s 

plochým povrchom

Technické informácie
• Spotreba energie: 

0,81 kWh (Nútená konvekcia vzduchu), 
0,94 kWh (Konvenčná tepelná funkcia)

• Príkon: 3300 W
• Rozmery výrobku (vxšxh): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm
• Rozmery pre zabudovanie min-max (vxšxh): 

58,3-60 × 56-56,8 × 55 cm
• EAN kód: 3838782185090
• Kód: 733641

339 € 339 € 

299 € 299 € 
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B1O735E20X
Vstavaná rúra Essential Line

B2O735E20X
Vstavaná rúra Essential Line

• Farba: Farba nerezovej ocele
• Farba rukoväte: Farba nerezovej ocele
• Predný panel: Nerez
• GentleClose - tlmené zatváranie dvierok rúry
• Nerezové časti s úpravou proti odtlačkom 

prstov

Účinnosť
• Multifunkčná rúra - 71 l
• Extra veľká pečiaca plocha
• Povrch najväčšieho plechu na pečenie: 

1316 cm²
• HomeMade Plus tvar rúry
• PerfectGrill dvojité grilovacie teleso

Ovládanie
• Mechanické nastavenie teploty
• Zasúvacie gombíky
• Dotykovo ovládané programovacie hodiny 

IconLed

Spôsoby ohrevu

Vlastnosti
• Osvetlenie rúry

Extra doplnky
• 1 hlboký smaltovaný plech
• 1 plytký smaltovaný plech
• Rošt
• Čiastočne výsuvné teleskopické lišty na  

1 úrovni

Bezpečnostné systémy
• Termoelektrická poistka
• Dynamické chladenie rúry plus - DC+
• Dvierka (2 sklá, 1 reflexná vrstva)

EasyClean - jednoduché čistenie
• AquaClean - čistenie vodou
• SilverMatte vysoko odolný pyro smalt
• TouchFree inox (úprava proti odtlačkom 

prstov)

Technické informácie
• Spotreba energie: 

0,81 kWh (Nútená konvekcia vzduchu), 
0,94 kWh (Konvenčná tepelná funkcia)

• Príkon: 2700 W
• Rozmery výrobku (vxšxh): 

59,5 × 59,7 × 54,7 cm
• Rozmery pre zabudovanie min-max (vxšxh): 

59 × 56-56,8 × 55 cm
• EAN kód: 3838782185755
• Kód: 733629

• Farba: Farba nerezovej ocele
• Farba rukoväte: Farba nerezovej ocele
• Predný panel: Nerez
• GentleClose - tlmené zatváranie dvierok rúry
• Nerezové časti s úpravou proti odtlačkom 

prstov

Účinnosť
• Multifunkčná rúra - 71 l
• Extra veľká pečiaca plocha
• Povrch najväčšieho plechu na pečenie: 

1316 cm²
• HomeMade Plus tvar rúry
• PerfectGrill dvojité grilovacie teleso

Ovládanie
• Mechanické nastavenie teploty
• Zasúvacie gombíky
• Dotykovo ovládané programovacie hodiny 

IconLed

Spôsoby ohrevu

Vlastnosti
• Osvetlenie rúry

Extra doplnky
• 1 hlboký smaltovaný plech
• 1 plytký smaltovaný plech
• Rošt
• Čiastočne výsuvné teleskopické lišty na 

1 úrovni

Bezpečnostné systémy
• Termoelektrická poistka
• Dynamické chladenie rúry plus - DC+
• Dvierka (2 sklá, 1 reflexná vrstva)

EasyClean - jednoduché čistenie
• AquaClean - čistenie vodou
• SilverMatte vysoko odolný pyro smalt
• TouchFree inox (úprava proti odtlačkom 

prstov)

Technické informácie
• Spotreba energie: 

0,81 kWh (Nútená konvekcia vzduchu), 
0,94 kWh (Konvenčná tepelná funkcia)

• Príkon: 2700 W
• Rozmery výrobku (vxšxh): 

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

59-60 × 56-56,8 × 55 cm
• EAN kód: 3838782186080
• Kód: 733637

B1O737E11X
Vstavaná rúra Essential Line

B1O736E11X
Vstavaná rúra Essential Line

• Farba: Farba nerezovej ocele
• Farba rukoväte: Farba nerezovej ocele
• Predný panel: Nerez
• GentleClose - tlmené zatváranie dvierok rúry
• Nerezové časti s úpravou proti odtlačkom 

prstov

Účinnosť
• Multifunkčná rúra - 71 l
• Extra veľká pečiaca plocha
• Povrch najväčšieho plechu na pečenie: 1316 cm²
• HomeMade Plus tvar rúry
• PerfectGrill dvojité grilovacie teleso

Ovládanie
• Mechanické nastavenie teploty
• Zasúvacie gombíky
• Dotykovo ovládané programovacie hodiny 

IconLed

Spôsoby ohrevu

Vlastnosti
• Osvetlenie rúry
• Pečenie na viacerých plechoch súčasne

Extra doplnky
• 1 hlboký smaltovaný plech
• 1 plytký smaltovaný plech
• Rošt
• Vedenie plechu v rúre (drážky plechu): 1x 

drôtený rošt

Bezpečnostné systémy
• Termoelektrická poistka
• Dynamické chladenie rúry plus - DC+
• Dvierka (2 sklá, 1 reflexná vrstva)

EasyClean - jednoduché čistenie
• AquaClean - čistenie vodou
• SilverMatte vysoko odolný pyro smalt
• TouchFree inox (úprava proti odtlačkom prstov)
• Odnímateľné vnútorné sklo dvierok rúry s 

plochým povrchom

Technické informácie
• Spotreba energie: 

0,81 kWh (Nútená konvekcia vzduchu), 
0,94 kWh (Konvenčná tepelná funkcia)

• Príkon: 3300 W
• Rozmery výrobku (vxšxh): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm
• Rozmery pre zabudovanie min-max (vxšxh): 

58,3-60 × 56-56,8 × 55 cm
• EAN kód: 3838782186110
• Kód: 733643

• Farba: Farba nerezovej ocele
• Farba rukoväte: Farba nerezovej ocele
• Predný panel: Nerez
• GentleClose - tlmené zatváranie dvierok rúry
• Nerezové časti s úpravou proti odtlačkom 

prstov

Účinnosť
• Multifunkčná rúra - 71 l
• Extra veľká pečiaca plocha
• Povrch najväčšieho plechu na pečenie: 

1316 cm²
• HomeMade Plus tvar rúry

Ovládanie
• Mechanické nastavenie teploty
• Zasúvacie gombíky
• Dotykovo ovládané programovacie hodiny 

IconLed

Spôsoby ohrevu

Vlastnosti
• Osvetlenie rúry
• Pečenie na viacerých plechoch súčasne

Extra doplnky
• 1 hlboký smaltovaný plech
• 1 plytký smaltovaný plech
• Rošt
• Vedenie plechu v rúre (drážky plechu): 

1x drôtený rošt

Bezpečnostné systémy
• Termoelektrická poistka
• Dynamické chladenie rúry plus - DC+
• Dvierka (2 sklá, 1 reflexná vrstva)

EasyClean - jednoduché čistenie
• AquaClean - čistenie vodou
• SilverMatte vysoko odolný pyro smalt
• TouchFree inox (úprava proti odtlačkom prstov)
• Odnímateľné vnútorné sklo dvierok rúry s 

plochým povrchom

Technické informácie
• Spotreba energie: 

0,81 kWh (Nútená konvekcia vzduchu), 
0,94 kWh (Konvenčná tepelná funkcia)

• Príkon: 2200 W
• Rozmery výrobku (vxšxh): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm
• Rozmery pre zabudovanie min-max (vxšxh): 

58,3-60 × 56-56,8 × 55 cm
• EAN kód: 3838782185106
• Kód: 733642

249 € 249 € 

299 € 279 € 

90 RÚRY



B2O735E11X
Vstavaná rúra Essential Line

B1O735E11XK
Vstavaná rúra Essential Line

B1O735E11X
Vstavaná rúra Essential Line

• Farba: Farba nerezovej ocele
• Farba rukoväte: Farba nerezovej ocele
• Predný panel: Nerez
• GentleClose - tlmené zatváranie dvierok rúry
• Nerezové časti s úpravou proti odtlačkom 

prstov

Účinnosť
• Multifunkčná rúra - 71 l
• Extra veľká pečiaca plocha
• Povrch najväčšieho plechu na pečenie: 

1316 cm²
• HomeMade Plus tvar rúry
• PerfectGrill dvojité grilovacie teleso

Ovládanie
• Mechanické nastavenie teploty
• Zasúvacie gombíky
• Dotykovo ovládané programovacie hodiny 

IconLed

Spôsoby ohrevu

Vlastnosti
• Osvetlenie rúry

Extra doplnky
• 1 hlboký smaltovaný plech
• 1 plytký smaltovaný plech
• Rošt
• Vedenie plechu v rúre (drážky plechu): 

1x drôtený rošt

Bezpečnostné systémy
• Termoelektrická poistka
• Dynamické chladenie rúry plus - DC+
• Dvierka (2 sklá, 1 reflexná vrstva)

EasyClean - jednoduché čistenie
• AquaClean - čistenie vodou
• SilverMatte vysoko odolný pyro smalt
• TouchFree inox (úprava proti odtlačkom 

prstov)

Technické informácie
• Spotreba energie: 

0,81 kWh (Nútená konvekcia vzduchu), 
0,94 kWh (Konvenčná tepelná funkcia)

• Príkon: 2700 W
• Rozmery výrobku (vxšxh): 

59,5 × 59,7 × 54,7 cm
• Rozmery pre zabudovanie min-max (vxšxh): 

58,3-60 × 56-56,8 × 55 cm
• EAN kód: 3838782186073
• Kód: 733636

• Farba: Farba nerezovej ocele
• Farba rukoväte: Farba nerezovej ocele
• Predný panel: Nerez
• GentleClose - tlmené zatváranie dvierok rúry
• Nerezové časti s úpravou proti odtlačkom 

prstov

Účinnosť
• Multifunkčná rúra - 71 l
• Extra veľká pečiaca plocha
• Povrch najväčšieho plechu na pečenie: 

1316 cm²
• HomeMade Plus tvar rúry
• PerfectGrill dvojité grilovacie teleso

Ovládanie
• Mechanické nastavenie teploty
• Zasúvacie gombíky
• Dotykovo ovládané programovacie hodiny 

IconLed

Spôsoby ohrevu

Vlastnosti
• Osvetlenie rúry

Extra doplnky
• 1 hlboký smaltovaný plech
• 1 plytký smaltovaný plech
• Rošt
• Vedenie plechu v rúre (drážky plechu): 

1x drôtený rošt

Bezpečnostné systémy
• Termoelektrická poistka
• Dynamické chladenie rúry plus - DC+
• Dvierka (2 sklá, 1 reflexná vrstva)

EasyClean - jednoduché čistenie
• AquaClean - čistenie vodou
• SilverMatte vysoko odolný pyro smalt
• TouchFree inox (úprava proti odtlačkom 

prstov)

Technické informácie
• Spotreba energie: 

0,81 kWh (Nútená konvekcia vzduchu), 
0,94 kWh (Konvenčná tepelná funkcia)

• Príkon: 2700 W
• Rozmery výrobku (vxšxh): 

59,5 × 59,7 × 54,7 cm
• Rozmery pre zabudovanie min-max (vxšxh): 

58,3-60 × 56-56,8 × 55 cm
• EAN kód: 3838782185762
• Kód: 733630

• Farba: Farba nerezovej ocele
• Farba rukoväte: Farba nerezovej ocele
• Predný panel: Nerez
• GentleClose - tlmené zatváranie dvierok rúry
• Nerezové časti s úpravou proti odtlačkom 

prstov

Účinnosť
• Multifunkčná rúra - 71 l
• Extra veľká pečiaca plocha
• Povrch najväčšieho plechu na pečenie: 1316 

cm²
• HomeMade Plus tvar rúry
• PerfectGrill dvojité grilovacie teleso

Ovládanie
• Mechanické nastavenie teploty
• Ergonomické gombíky
• Dotykovo ovládané programovacie hodiny 

IconLed

Spôsoby ohrevu

Vlastnosti
• Osvetlenie rúry

Extra doplnky
• 1 hlboký smaltovaný plech
• 1 plytký smaltovaný plech
• Rošt
• Vedenie plechu v rúre (drážky plechu): 

1x drôtený rošt

Bezpečnostné systémy
• Termoelektrická poistka
• Dynamické chladenie rúry plus - DC+
• Dvierka (2 sklá, 1 reflexná vrstva)

EasyClean - jednoduché čistenie
•  AquaClean - čistenie vodou
• SilverMatte vysoko odolný pyro smalt
• TouchFree inox (úprava proti odtlačkom 

prstov)

Technické informácie
• Spotreba energie: 

0,81 kWh (Nútená konvekcia vzduchu), 
0,94 kWh (Konvenčná tepelná funkcia)

• Príkon: 2700 W
• Rozmery výrobku (vxšxh): 

59,5 × 59,7 × 54,7 cm
• Rozmery pre zabudovanie min-max (vxšxh): 

58,3-60 × 56-56,8 × 55 cm
• EAN kód: 3838782185748
• Kód: 733628

229 € 

219 € 

229 € 
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Kombinované parné rúry
Varenie je nesmierne zložitý proces. Odohráva sa pri ňom 
množstvo rôznych vecí a dochádza pri ňom k stretu rôznych 
okolností. Vyžaduje to roky vedeckých poznatkov a roky vývoja, 
vďaka ktorým prichádzame s funkciami a vlastnosťami, ktoré 
ponúkajú jedinečné možnosti pri spracovaní potravín. Vieme 
jedlo zachovať nie len ako zdroj energie, vitamínov, minerálov 
a vlákniny, ale tiež samozrejme ako zdroj chuti a vône. Rúry 
Gorenje teda vedia pripraviť zdravé jedlo s ohľadom na všetky 
cenné ingrediencie pre zdravie nášho tela. Parné rúry Gorenje sú 
v ponuke ako štandardné rúry aj rúry kompaktných veľkostí.

NAJSTAROS-
TLIVEJŠIE 
SPRACOVANIE 
VITAMÍNOV 
NA SVETE
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PureSteam
Žiadna voda, iba para

MultiSteam 360° 
Holistický prístup k vareniu na pare

Rovnaký ventilačný systém, aký sa používa v konvenčných 
rúrach, MULTIFLOW 360˚, sa používa aj v parných rúrach. 
Potom, čo para vstúpi do rúry pomocou viacerých otvory, 
špeciálny ventilátor ju začne rovnomerne rozvádzať. Jedna 

nádrž na vodu je dostačujúca pre celý proces varenia, takže nie 
je potrebné ďalšie otváranie rúry, čo šetrí čas, energiu a zlepšuje 
celkový výsledok varenia v pare.

Kombinované parné rúry Gorenje disponujú vynikajúcim 
parným výkonom, ktorý produkuje paru bez kvapiek vody. 
Vďaka parnému generátoru varia parné rúry Gorenje úplne bez 
vody, generátor extrahuje paru z vody, ktorá je tak úplne čistá. 
Para je distribuovaná po celej rúre, bez kvapiek vody, ktoré by 
mohli pokaziť jedlo, tým že by bolo mokré. Je tiež ideálny pre 
rozmrazovanie, pretože teplo pary rovnomerne obklopuje pokrm 
bez vytvárania horúcich miest.
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Odvápnenie
Vodný kameň nie je problém

Funkcia odstraňovania vodného kameňa pracuje automaticky. 
V prípade potreby užívateľ jednoducho spustí proces 
odvápňovania. So špeciálnym odvápňovacím roztokom sa 
proces dokončí za 1 hodinu.

Veľký, praktický a elegantný zásobník na vodu je ľahko dostupný 
a môžete ho doplniť aj v priebehu varenia, bez jeho prerušenia. 
1,3 l zásobník je šikovne umiestnený pre ľahšiu manipuláciu a 
navrhnutý, aby poskytol viac priestoru a bránil rozliatiu. Môžete 
ho ľahko demontovať a vyčistiť v umývačke riadu. Objem je 
dostatočný pre najdlhšie parné programy.

Zásobník na vodu
Voda po ruke

Zdravé zohrievanie
Rovnomerné ohriatie alebo rozmrazenie

Kombinovanú parnú rúru je možno použiť na ohrievanie  alebo 
rozmrazovanie jedla. Pri opätovnom ohrievaní nedochádza k 
ďalšiemu preváraniu a pri rozmrazovaní nedochádza k takej 
zmene štruktúry potraviny.  Z tohto dôvodu je rozmrazovanie a 
ohrievanie v kombinovanej parnej rúre jednoducho zdravšie.

SousVide
Jeden krok ku krehkému a šťavnatému jedlu

Metóda "sous vide" pripraví jedlo tak, aby sa zachovali vitamíny, 
minerály a ostatné živiny. Kombinácia pary a nízkych teplôt 
umožňuje pripraviť jedlo vo vákuových sáčkoch, čo robí mäso 
šťavnaté a krehké a zeleninu hladkú a pevnú.
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BCS798S24X
Vstavaná kombinovaná parná rúra Superior Line

BCS747S34X
Vstavaná kombinovaná parná rúra Advanced Line

• Farba: Farba nerezovej ocele
• Farba rukoväte: Farba nerezovej ocele
• Predný panel: Sklo + Nerez
• GentleClose - tlmené zatváranie dvierok rúry
• Nerezové časti s úpravou proti odtlačkom 

prstov

Účinnosť
• Parná rúra BigSpace - 73 l
• Extra veľká pečiaca plocha
• HomeMade® tvar rúry vychádzajúci z tvaru
• kamennej pece
• PerfectGrill dvojité grilovacie teleso
• MultiSteam 360 -̊ rovnomerná distribúcia pary

Ovládanie
• Elektronické ovládanie
• Ergonomické gombíky
• ProCook programovací modul s 

prednastavenými programami 

Spôsoby ohrevu

Vlastnosti
• StepbyStep krokové pečenie (nastavenie 

rôznych režimov a teplôt v jednom pečení)
• PureSteam - varenie v čistej pare bez 

kvapiek vody
• Dvojité SoftLight osvetlenie v rúre
• Pečenie na viacerých plechoch súčasne
• Multiflow 360˚ rovnomerná cirkulácia vzduchu 

umožňuje pečenie až 5 plechov naraz

Extra doplnky
• 1 hlboký smaltovaný plech
• 1 plytký smaltovaný plech
• Perforovaný parný pekáč
• Rošt
• Plne výsuvné teleskopické lišty na 1 úrovni
• Termosonda
• Objem nádoby na vodu: 1,3 l
• SousVide metóda

Bezpečnostné systémy
• Termoelektrická poistka
• Dynamické chladenie rúry plus - DC+
• UCD - ultra chladné dvierka (3 sklá, 2 reflexné 

vrstvy)

EasyClean - jednoduché čistenie
• AquaClean - čistenie vodou
• Automatický program odvápnenia
• SilverMatte vysoko odolný pyro smalt
• TouchFree inox (úprava proti odtlačkom 

prstov)
• Odnímateľné vnútorné sklo dvierok rúry s 

plochým povrchom

Technické informácie
• Spotreba energie: 

0,7 kWh (Nútená konvekcia vzduchu), 
0,96 kWh (Konvenčná tepelná funkcia)

• Príkon: 3400 W
• Rozmery výrobku (vxšxh): 

59,5 × 59,5 × 54,6 cm
• Rozmery pre zabudovanie (vxšxh): 

59 × 56 × 55 cm
• EAN kód: 3838782093630
• Kód: 730134

• Farba: Farba nerezovej ocele
• Farba rukoväte: Farba nerezovej ocele
• Predný panel: Sklo + Nerez
• GentleClose - tlmené zatváranie dvierok rúry
• Nerezové časti s úpravou proti odtlačkom 

prstov

Účinnosť
• Parná rúra BigSpace - 73 l
• Extra veľká pečiaca plocha
• HomeMade® tvar rúry vychádzajúci z tvaru 

kamennej pece
• MultiSteam 360 -̊ rovnomerná distribúcia pary

Ovládanie
• Elektronické ovládanie
• Ergonomické gombíky
• IconTouch - dotykovo ovládané 

programovacie hodiny so zobrazením 
teploty v rúre a funkcie rúry

Spôsoby ohrevu

Vlastnosti
• PureSteam - varenie v čistej pare bez 

kvapiek vody
• Dvojité SoftLight osvetlenie v rúre
• Pečenie na viacerých plechoch súčasne
• Multiflow 360˚ rovnomerná cirkulácia 

vzduchu umožňuje pečenie až 5 plechov 
naraz

Extra doplnky
• 1 hlboký smaltovaný plech
• 1 plytký smaltovaný plech
• Perforovaný parný pekáč
• Rošt
• Plne výsuvné teleskopické lišty na 1 úrovni
• Objem nádoby na vodu: 1,3 l
• SousVide metóda

Bezpečnostné systémy
• Termoelektrická poistka
• Dynamický chladiaci systém - DC +
• UCD - ultra chladné dvierka (3 sklá, 2 reflexné 

vrstvy)

EasyClean - jednoduché čistenie
• AquaClean - čistenie vodou
• Automatický program odvápnenia
• SilverMatte vysoko odolný pyro smalt
• TouchFree inox (úprava proti odtlačkom 

prstov)
• Odnímateľné vnútorné sklo dvierok rúry 

s plochým povrchom

Technické informácie
• Spotreba energie: 

0,7 kWh (Nútená konvekcia vzduchu), 
0,94 kWh (Konvenčná tepelná funkcia)

• Príkon: 3400 W
• Rozmery výrobku (vxšxh): 

59,5 × 59,5 × 54,6 cm
• Rozmery pre zabudovanie (vxšxh): 

59 × 56 × 55 cm
• EAN kód: 3838782021954
• Kód: 591552*NA OBJEDNÁVKU. *NA OBJEDNÁVKU.

1099 € 699 € 
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BCS598S24X
Vstavaná kombinovaná kompaktná parná rúra Superior Line

BCS547S23X
Vstavaná kombinovaná kompaktná parná rúra Superior Line

BCS599S22X
Vstavaná kombinovaná kompaktná parná rúra Superior Line

• Farba: Farba nerezovej ocele
• Farba rukoväte: Farba nerezovej ocele
• Predný panel: Sklo + Nerez
• GentleClose - tlmené zatváranie dvierok rúry
• Nerezové časti s úpravou proti odtlačkom 

prstov

Účinnosť
• Kompaktná parná rúra - 50 l
• Extra veľká pečiaca plocha
• HomeMade® tvar rúry vychádzajúci z tvaru 

kamennej pece
• PerfectGrill dvojité grilovacie teleso
• MultiSteam 360˚- rovnomerná distribúcia 

pary

Ovládanie
• Elektronické ovládanie
• Ergonomické gombíky
• ProCook programovací modul s 

prednastavenými programami a funkciami

Spôsoby ohrevu

Vlastnosti
• StepbyStep krokové pečenie (nastavenie 

rôznych režimov a teplôt v jednom pečení)
• PureSteam - varenie v čistej pare bez 

kvapiek vody
• Pečenie na viacerých plechoch súčasne
• Multiflow 360˚ rovnomerná cirkulácia vzduchu 

umožňuje pečenie až 5 plechov naraz

Extra doplnky
• 1 hlboký smaltovaný plech
• 1 plytký smaltovaný plech
• Perforovaný parný pekáč
• Rošt
• Plne výsuvné teleskopické lišty na 1 úrovni
• Termosonda
• Objem nádoby na vodu: 1,3 l
• SousVide metóda

Bezpečnostné systémy
• Termoelektrická poistka
• Dynamické chladenie rúry plus - DC+
• UCD - ultra chladné dvierka (3 sklá, 2 reflexné 

vrstvy)

EasyClean - jednoduché čistenie
• AquaClean - čistenie vodou
• Automatický program odvápnenia
• SilverMatte vysoko odolný pyro smalt
• TouchFree inox (úprava proti odtlačkom 

prstov)
• Odnímateľné vnútorné sklo dvierok rúry 

s plochým povrchom

Technické informácie
• Spotreba energie: 

0,62 kWh (Nútená konvekcia vzduchu), 
0,82 kWh (Konvenčná tepelná funkcia)

• Príkon: 2600 W
• Rozmery výrobku (vxšxh): 

45,5 × 59,5 × 54,6 cm
• Rozmery pre zabudovanie (vxšxh): 

45 × 56 × 55 cm
• EAN kód: 3838782093623
• Kód: 730133

• Farba: Farba nerezovej ocele
• Farba rukoväte: Farba nerezovej ocele
• Predný panel: Sklo + Nerez
• GentleClose - tlmené zatváranie dvierok rúry
• Nerezové časti s úpravou proti odtlačkom 

prstov

Účinnosť
• Kompaktná parná rúra - 50 l
• Extra veľká pečiaca plocha
• HomeMade® tvar rúry vychádzajúci z tvaru 

kamennej pece
• MultiSteam 360˚- rovnomerná distribúcia 

pary

Ovládanie
• Elektronické ovládanie
• Tvar gombíkov ovládania: Ergonomické 

gombíky

• IconTouch - dotykovo ovládané 
programovacie hodiny so zobrazením 
teploty v rúre a funkcie rúry

Spôsoby ohrevu

Vlastnosti
• PureSteam - varenie v čistej pare bez 

kvapiek vody
• Osvetlenie
• Pečenie na viacerých plechoch súčasne
• Multiflow 360˚ rovnomerná cirkulácia 

vzduchu umožňuje pečenie až 5 plechov 
naraz

Extra doplnky
• Parný pekáč
• 1 plytký smaltovaný plech
• Perforovaný parný pekáč
• Rošt
• Vedenie plechu v rúre (drážky plechu): Plne 

výsuvné teleskopické lišty na 1 úrovni
• Objem nádoby na vodu: 1,3 l
• SousVide metóda

Bezpečnostné systémy
• Termoelektrická poistka
• Dynamický chladiaci systém - DC +
• UCD - ultra chladné dvierka (3 sklá, 2 reflexné 

vrstvy)

EasyClean - jednoduché čistenie
• AquaClean - čistenie vodou
• Automatický program odvápnenia
• SilverMatte vysoko odolný pyro smalt
• TouchFree inox (úprava proti odtlačkom prstov)
• Odnímateľné vnútorné sklo dvierok rúry s 

plochým povrchom

Technické informácie
• Spotreba energie: 

0,62 kWh (Nútená konvekcia vzduchu), 
0,82 kWh (Konvenčná tepelná funkcia)

• Príkon: 2600 W
• Rozmery výrobku (vxšxh): 

45,5 × 59,5 × 54,6 cm
• Rozmery pre zabudovanie (vxšxh): 

45 × 56 × 55 cm
• EAN kód: 3838782021961
• Kód: 591553

• Farba: Farba nerezovej ocele
• Farba rukoväte: Farba nerezovej ocele
• Predný panel: Sklo + Nerez
• GentleClose - tlmené zatváranie dvierok rúry
• Nerezové časti s úpravou proti odtlačkom 

prstov

Účinnosť
• Kompaktná parná rúra - 50 l
• Extra veľká pečiaca plocha
• HomeMade® tvar rúry vychádzajúci z tvaru 

kamennej pece
• PerfectGrill dvojité grilovacie teleso
• MultiSteam 360 -̊ rovnomerná distribúcia pary

Ovládanie
• Elektronické ovládanie
• Ergonomické gombíky
• HomeChef - dotykovo ovládaný 

programovací TFT modul s prednastavenými 
programami a s pečením StepBake

• AUTO programy

Spôsoby ohrevu

Vlastnosti
• StepbyStep krokové pečenie (nastavenie 

rôznych režimov a teplôt v jednom pečení)
• PureSteam - varenie v čistej pare bez 

kvapiek vody
• Dvojité SoftLight osvetlenie v rúre
• Pečenie na viacerých plechoch súčasne

• Multiflow 360˚ rovnomerná cirkulácia vzduchu 
umožňuje pečenie až 5 plechov naraz

Extra doplnky
• Parný pekáč
• 1 plytký smaltovaný plech
• Perforovaný parný pekáč
• Rošt
• Plne výsuvné teleskopické lišty na 1 úrovni
• Termosonda
• Objem nádoby na vodu: 1,3 l
• SousVide metóda

Bezpečnostné systémy
• Termoelektrická poistka
• Dynamický chladiaci systém - DC +
• UCD - ultra chladné dvierka (3 sklá, 2 reflexné 

vrstvy)

EasyClean - jednoduché čistenie
• AquaClean - čistenie vodou
• Automatický program odvápnenia
• SilverMatte vysoko odolný pyro smalt
• TouchFree inox (úprava proti odtlačkom 

prstov)
• Odnímateľné vnútorné sklo dvierok rúry s 

plochým povrchom

Technické informácie
• Spotreba energie: 

0,62 kWh (Nútená konvekcia vzduchu), 
0,82 kWh (Konvenčná tepelná funkcia)

• Príkon: 2600 W
• Rozmery výrobku (vxšxh): 

45,5 × 59,5 × 54,6 cm
• Rozmery pre zabudovanie (vxšxh): 

45 × 56 × 55 cm
• EAN kód: 3838782000263
• Kód: 569123 *NA OBJEDNÁVKU.*NA OBJEDNÁVKU.

1199 € 

899 €

1299 € 
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Vstavané kompaktné 
mikrovlnné rúry 
Mikrovlnná rúra je nepostrádateľným pomocníkom v každej 
modernej kuchyni. Umožňuje prípravu chutných a zdravých 
jedál, aby vám pomohla vo vašom rýchlom životnom štýle. 
Pokročilá technológia zaisťuje, že jedlo bude rovnomerne 
rozmrazené alebo zohriate. Okrem mikrovĺn, títo pomocníci, 
umožňujú tiež varenie s grilom a horúcim vzduchom.
Vstavaná mikrovlnná rúra môže byť tiež používaná ako klasická 
rúra. Sú navrhnuté tak, aby zodpovedali dizajnu zvyšku 
vstavaných spotrebičov Gorenje.

MULTI-
TALENTOVANÉ 
RÚRY
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Invertorová technológia
Šetrný a rýchly postup pre chutnejšie jedlo

Invertorová technológia znamená, že výkon mikrovlnnej rúry je 
konštantný namiesto pulzujúceho. Vďaka tomu si jedlo zachová 
svoju pôvodnú štruktúru, vrátane vitamínov, minerálov a vláknin. 

Technológia je obzvlášť užitočná pri ohrievaní a rozmrazovaní. 
Celková doba pôsobenia mikrovĺn je kratšia, čo optimalizuje tiež 
spotrebu energie.

Technológia Stirrer umožňuje umiestniť plech na pečenie 
štandardnej veľkosti do mikrovlnnej rúry. Využije sa tak celá šírka 
rúry. Rozlúčte sa s klasickými otočnými taniermi a nerovnomerným 
ohrevom. Moderný distribučný systém mikrovĺn ohrieva jedlo 
rovnomerne po celom objeme. Technológia Stirrer je k dispozícii v 
kombinovaných aj štandardných mikrovlnných rúrach.

Stirrer technológia
Sú vítané všetky veľkosti plechov na pečenie
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Vďaka úplne novému smaltu v rúrach 
Gorenje sa výrazne zlepšila funkcia 
AquaClean. AquaClean ponúka skvelú 
pomoc pri čistení rúry. Všetko čo je 
potrebné urobiť, je naliať pol litra vody do 
pekáča a zapnúť AquaClean po každom 
pečení. Už za 30 minút sú výsledky 
čistenia viditeľné na celom povrchu rúry 
a plechoch. Škvrny a tuk sú nalvhnuté a 
možno ich jednoducho utrieť handričkou.

Vstavané kombinované a mikrovlnné rúry 
poskytujú všetky výhody mikrovlnných 
rúr, horúceho vzduchu a grilu. Výber z 
piatich úrovní výkonu mikrovlnnej rúry 
urýchľuje proces varenia, zatiaľ čo horúci 
vzduch zaisťuje jeho správnu prípravu. 
Kombinovaná prevádzka, využitie grilu 
a horúceho vzduchu súčasne, vedie k 
vynikajúcim výsledkom pri varení veľké 
kusov bieleho mäsa, zatiaľ čo kombinácia 
grilu a mikrovĺn urýchľuje pečenie menších 
kúskov mäsa, pizze, atď. Vstavaná 
mikrovlnná rúra môže tiež byť použitá ako 
bežná rúra.

Dvierka mikrovlnnej rúry sú bez 
akýchkoľvek zárezov a hrán, v ktorých by 
sa mohli usadzovať nečistoty. Vnútorný 
sklenený panel je navyše odnímateľný. 
Táto konštrukcia umožňuje udržiavať 
dvierka v čistote len s jednoduchým 
utretím.

AquaClean Hladké dvierkaMulti-využitie

BCM598S18X 
Vstavaná kombinovaná kompaktná mikrovlnná rúra Superior Line

BM598S17X
Vstavaná kompaktná mikrovlnná rúra Superior Line

• Farba: Farba nerezovej ocele
• Farba rukoväte: Farba nerezovej ocele
• Predný panel: Sklo + lakovaný kov
• Pánt dverí: Classic

Účinnosť
• Kombinovaná mikrovlnná rúra - 50 l
• Extra veľká pečiaca plocha
• HomeMade® tvar rúry vychádzajúci z tvaru 

kamennej pece
• PerfectGrill dvojité grilovacie teleso
• Mikrovlnný výkon: 1000 W

Ovládanie
• Elektronické ovládanie
• Ergonomické gombíky
• ProCook programovací modul s 

prednastavenými programami 

Spôsoby ohrevu

 

Vlastnosti
• StepbyStep krokové pečenie (nastavenie 

rôznych režimov a teplôt v jednom pečení)
• MultiUse - umožňuje využívanie mikrovĺn, 

teplovzduchu a grilu
• Inverter technológia
• Stirrer technológia

• Pečenie na viacerých plechoch súčasne
• Multiflow 360˚ rovnomerná cirkulácia 

vzduchu umožňuje pečenie viacerých 
plechov naraz

Extra doplnky
• 1 plytký smaltovaný plech
• Sklenený plech
• Rošt
• Vedenie plechu v rúre (drážky plechu): 

1x drôtený rošt

Bezpečnostné systémy
• Termoelektrická poistka
• Dynamické chladenie rúry plus - DC+
• Trojité zasklenie s ochrannou mriežkou

EasyClean - jednoduché čistenie
• SilverMatte vysoko odolný pyro smalt
• TouchFree inox (úprava proti odtlačkom prstov)
• Odnímateľné vnútorné sklo dvierok rúry 

s plochým povrchom

Technické informácie
• Príkon: 3000 W
• Rozmery výrobku (vxšxh): 45,5 × 59,5 × 54,6 cm
• Rozmery pre zabudovanie (vxšxh): 

45 × 56 × 55 cm
• EAN kód: 3838782093500
• Kód: 730091

• Farba: Farba nerezovej ocele
• Farba rukoväte: Farba nerezovej ocele
• Predný panel: Sklo + Nerez
• Pánt dverí: Classic
• Nerezové časti s úpravou proti odtlačkom 

prstov

Účinnosť
• Mikrovlnná rúra - 53 l
• Extra veľká pečiaca plocha
• HomeMade® tvar rúry vychádzajúci z tvaru 

kamennej pece
• Príkon mikrovlnný: 1000 W

Ovládanie
• Elektronické ovládanie
• Tvar gombíkov ovládania: Ergonomické 

gombíky
• ProCook programovacie hodiny 

s prednastavenými programami

Spôsoby ohrevu

 

Vlastnosti
• StepbyStep krokové pečenie (nastavenie 

rôznych režimov a teplôt v jednom pečení)
• Inverter technológia
• Stirrer technológia
• Osvetlenie rúry

Extra doplnky
• Sklenený plech
• Vedenie plechu v rúre (drážky plechu): 1x 

drôtený rošt

Bezpečnostné systémy
• Termoelektrická poistka
• Dynamický chladiaci systém - DC +
• Trojité zasklenie s ochrannou mriežkou

EasyClean - jednoduché čistenie
• SilverMatte vysoko odolný pyro smalt
• TouchFree inox (úprava proti odtlačkom 

prstov)
• Odnímateľné vnútorné sklo dvierok rúry s 

plochým povrchom

Technické informácie
• Príkon: 2200 W
• Rozmery výrobku (vxšxh): 45,5 × 59,5 × 54,6 cm
• Rozmery pre zabudovanie (vxšxh): 

45 × 56 × 55 cm
• EAN kód: 3838782093616
• Kód: 730132

*NA OBJEDNÁVKU. *NA OBJEDNÁVKU.

V PONUKE DO 
VYPREDANIA ZÁSOB

999 € 859 € 
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Kávovar
Dokonalá káva je vážna výzva. Zrnká kávy je potrebné mlieť 
starostlivo, teplotu vody a tlak je potrebné nastaviť presne, 
mlieko treba dostatočne ohriať a napeniť k dokonalosti.  
A zároveň šálka na kávu nesmie byť studená. S kávovarmi 
Gorenje budú rána oveľa radostnejšie. Premyslený proces 
prípravy kávy vytiahne optimálnu chuť a vytvorí očarujúcu 
vôňu, ktoré vytvoria dokonalý začiatok dňa.

NIČ, LEN 
POTEŠENIE
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Intenzitu chuti vašej kávy môžete nastaviť pomocou dotykových 
ovládacích prvkov a LCD displeju. K dispozícii je päť chutí: veľmi 
jemná, jemná, normálna, silná a extra silná. Navyše môžete 
nastaviť aj jej množstvo: malá, stredná, veľká. Kombinácia 

intenzity chuti a množstva kávy môžu byť uložené ako predvoľba 
programu. Vaša najobľúbenejšie šálka kávy tak bude pripravená 
jediný dotykom. Alternatívne môžete kávovar použiť na rýchle 
dávkovanie horúcej vody na čaj alebo iné nápoje.

Káva chutí najlepšie, keď sú zrnká čerstvo zomletá. Gorenje 
kávovary ponúka 9 rôznych úrovní mletia, od super jemného až 
po hrubé. Zvyšky z použitej kávy sa automaticky uvoľňujú.

Úroveň mletia
Od tmavých zŕn k voňavej káve

Perfektná káva
Obľúbený chuť a množstvo
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CMA 9200 UX
Automatický kávovar Superior Line

WD1410X
Ohrievacia zásuvka Superior Line

SD1400X 
Odkladacia zásuvka Superior Line

• Materiál/Farba Nerez

Účinnosť
• Čas prípravy/ ohrevu pary: 2 min.

Ovládanie
• Dotykové ovládanie
• LCD displej
• Časovač
• Typ prípravy kávy: Mletá a zrnková káva

Vlastnosti
• Funckia automatické cappuccino
• Možnosť nastavenia veľkosti kávy (malá, 

normálna, veľká): 3
• Vlastné recepty
• Možnosť prípravy dvoch šálok súčasne
• Výroba mliečnej peny

EasyClean - jednoduché čistenie
• Program na odstránenie vodného kameňa

Extra doplnky
• Osvetlenie dávkovacieho priestoru
• Objem nádoby na zrnkovú kávu: 200 g
• Objem nádoby na vodu: 1,8 l
• Vyberateľná nádoba na mlieko
• Možnosť prípravy čaju

Bezpečnostné systémy
• Automatické vypnutie

Technické informácie
• Nádoba na vodu
• Tlak čerpadla: 15 bar
• Rozmery výrobku (vxšxh): 45,5 × 59,5 × 38,1 cm
• Rozmery pre zabudovanie (vxšxh): 

45 × 56 × 55 cm
• EAN kód: 3838942684388
• Kód: 465211

• Farba: Farba česanej nerezovej ocele

Účinnosť
• Kapacita: 6 sád riadu alebo 20 tanierov s 

priemerom 28 cm alebo 80 šálok na espreso 
alebo 40 šálok na čaj

Funkcie/Ovládanie
• Ohrievanie tanierov
• Ohrievanie šálok
• Udržiavanie tepla
• Rozmrazovanie potravín
• Program pre prípravu domáceho jogurtu
• Manuálne nastavenie teploty a času

Vlastnosti
• TouchFree Inox - povrch s úpravou proti 

odtlačkom prstov
• Systém cirkulácie vzduchu
• Možnosť nastaviť požadovaný čas ohrievania 

(1-4 hodiny)
• Dotykové ovládanie
• Nastavenie teploty v rozmedzí 40-80 °C
• Studená predná strana spotrebiča
• Dno zásuvky: Sklenené

Bezpečnostné systémy
• Detská poistka ovládania

Technické informácie
• Využiteľný objem: 19,8 l
• Teplotný rozsah: 40 – 80 °C
• Časový rozsah: 60 – 240 min
• Príkon: 410 W
• Rozmery pre zabudovanie:  
• Rozmery výrobku (vxšxh): 14 × 59,5 × 56 cm
• Rozmery pre zabudovanie min-max (vxšxh): 

14 × 56-56,8 × 55 cm
• EAN kód: 3838942104787
• Kód: 466188

• Farba: Farba česanej nerezovej ocele

Účinnosť
• Kapacita: 6 sád riadu alebo 20 tanierov s 

priemerom 28 cm alebo 80 šálok na espreso 
alebo 40 šálok na čaj

Technické informácie
• Rozmery výrobku (vxšxh): 14 × 59,5 × 56 cm
• Rozmery pre zabudovanie min-max (vxšxh): 

14 × 56-56,8 × 55 cm
• EAN kód: 3838942104794
• Kód: 466187

*NA OBJEDNÁVKU.

*NA OBJEDNÁVKU. *NA OBJEDNÁVKU.

1690 € 

319 € 159 €

KÁVOVAR 105
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Indukčné varné platne 
Či už pripravujete jedlo pre seba alebo varíte pre celú rodinu, 
s indukčnými varnými platňami Gorenje OmniFlex zakaždým 
zažijete skutočne efektívne varenie. Vďaka množstvu do 
detailu rozpracovaných funkcií, ktoré zjednodušujú interakciu 
s varným povrchom, nebolo varenie jednoduchšie, také 
intuitívne a pohodlné ako teraz.

ZAŽITE 
ŠTÝLOVÉ 
VARENIE
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Funkcia StepZone
Intuitívne varenie

AreaFlex zóna
Väčší priestor pre varenie

AutoDetect
Okamžite deteguje polohu nádoby na varenie

Dve zvislé varné zóny je možné spojiť do jednej veľkej varnej zóny. 
To umožňuje rovnomerne uvariť alebo grilovať jedlo vo väčších 
hrncoch a panviciach.

Táto funkcia spája dve varné zóny do jednej, ale s možnosťou 
individuálneho nastavenia úrovne výkonu pre každú zónu. To 
napodobňuje spôsob, akým fungovali staré kachľové sporáky, 
keď sa hrniec odstavil na okraj s minimálnym ohrevom, aby tak 
nevychladol, pokým vy pripravujete v druhom hrnci niečo iné.

Táto funkcia je nápomocná najmä vtedy, keď varíte viac jedál 
naraz. Keď chcete vypnúť jednu varnú zónu alebo AreaFlex s 
IQGrill a nastavený časovač, stačí stlačiť tlačidlo X a hotovo.
 Už nemusíte stláčať nespočetné množstvo tlačidiel.

Varná platňa po zapnutí automaticky zaznamenáva polohu hrncov 
a automaticky aktivuje len tú varnú zónu, samostatnú alebo spojenú, 
pod ktorou sa nádoba nachádza. Aktivácia sa spustí do 10 sekúnd 
od zapnutia, prípadne môžete funkciu aktivovať manuálne.

Funkcia Delete
Vypnite všetky nastavenia jedným stlačením
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Indukčná platňa s dvoma prepojenými zónami zjednodušuje 
varenie vo veľkých hrncoch. Dve samostatné varné zóny sa 
premostia a spoja do jednej len jedným dotykom. Dokonalá 
funkcia na prípravu väčších jedál a príloh súčasne.

Drážka predstavuje špeciálny a jedinečný prvok, ktorý usmerňuje 
a prirodzene obmedzuje pohyb prsta pri dotyku ovládacieho 
panelu. Varnej platni dodáva estetický vzhľad, pričom výsledkom 
je jej výnimočný dizajn, ktorý predstavuje jednoduché, rýchle a 
intuitívnejšie používanie.

Funkcia ChildLock Pro je navrhnutá špeciálne pre rodiny s malými 
deťmi. Už sa nemusíte báť, keď necháte deti v kuchyni bez 
dozoru, pretože táto funkcia im zabráni, aby varnú platňu zapli. V 
modernejších modeloch je možné túto funkciu aktivovať v režime 
vlastných nastavení, čo automaticky varnú platňu zablokuje po 
každom vypnutí. Pri ostatných modeloch môžete varnú platňu 
zamknúť stlačením príslušného symbolu.

BridgeZone premostenie
Jednoduchý plán pre extra veľké hrnce

Detský zámok ChildLock Pro
Bezpečnosť vždy na prvom mieste

Vodiaca drážka
Jedinečná intuitívna kontrola

Funkcia StayWarm udržiava stabilnú teplotu zóny 70 ˚C, 
takže hotové jedlá si uchovajú teplotu a pôvodnú chuť až do 
servírovania.

Funkcia StayWarm
Dokonalé aj pre oneskorencov
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Automatický program IQboil
Z hrnca neunikne ani kvapka

Skvelá voľba na prípravu jedál, ktoré potrebujú veľké množstvo 
vody, ako napríklad polievky či cestoviny. Funkcia IQboil rýchlo 
privedie obsah hrnca do varu a potom teplotu varu udržiava.

Funkcia IQsimmer ponúka jednoduchý spôsob prípravy jedál, 
ktoré sa musia variť dlhšie, pri pomalom zohrievaní alebo pri nižšej, 
stálej teplote. Ideálne na varenie jedál, ako napríklad guláš.

Vďaka funkcii IQgrill je grilovanie nesmierne jednoduché aj bez 
použitia oleja alebo len s jeho minimálnym množstvom. Ponúka 
štyri úrovne prepečenia a zabraňuje pripáleniu jedla. Jednoduchý 
spôsob prípravy toho najchutnejšieho a najzdravšieho grilovaného 
mäsa.

Automatický program IQsimmer
Maratón vo varení, ktorý zdoláte úplne jednoducho 

Automatický program IQgrill
Cesta k dokonalému steaku

Systém IQcook je možné použiť na všetkých varných zónach, pre 
ktoré chcete vybrať rôzne režimy varenia s dokonalým nastavením 
času a teploty. Odteraz bude varenie do bodu varu, mierne vrenie, 
grilovanie, ohrievanie, roztápanie a rozmrazovanie bez problémov.

Automatické programy 
IQprograms
Inteligentné a flexibilné



www.gorenje.sk

INDUKČNÉ VARNÉ PLATNE 111

Časovač 3 v 1 je určený pre pomoc pri načasovaní. Časovač 
uchováva záznam o tom, ako dlho už varíte, takže dĺžku 
varenia môžete skontrolovať priamo na varnej platni. Časovač 
je možné nastaviť až na 99 minút a varná platňa sa po uplynutí 
času automaticky vypne. Časovač vajíčok je jediný, ktorý nie je 
prepojený s varnými zónami, takže po uplynutí nastaveného času 
vás len upozorní špeciálny zvuk.

Funkcia TimeAssist
Varenie máte vždy pod kontrolou

PowerBoost
Extra výkon varnej zóny

Funkcia PowerBoost zvyšuje intenzitu ohrievania, čo skráti čas 
potrebný na ohrev.

Funkcia StopGo zastaví varenie a po opätovnom aktivovaní 
pokračuje s rovnakými nastaveniami.

Funkcia StopGo
Dajte si pauzu kedykoľvek

Funkcia Recall
Obnovte svoje nastavenia

Táto funkcia sa vám zíde vtedy, keď nechtiac vypnete varnú 
platňu. Máte päť sekúnd na to, aby ste obnovili naposledy použité 
nastavenia varnej platne, čo sa vám zíde najmä vtedy, keď varíte 
viac ako len jedno jedlo. Pät sekúnd potom, ako ste nechtiac varnú 
platňu vypli, ju zapnite ešte raz a do piatich sekúnd stlačte tlačidlo 
funkcie  StopGo.



IS 846 BG
Indukčná varná platňa Advanced Line

IT 645 BX
Indukčná varná platňa Essential Line

IS 645 BG
Indukčná varná platňa Advanced Line

IS 646 BG
Indukčná varná platňa Advanced Line

• Farba: Čierna
• Brúsené hrany s vodiacou drážkou na 

ovládacom panely

Ovládanie
• SliderTouch - regulácia výkonu pohybom 

prstu
• Funkcia časovač s automatickým vypnutím

Vlastnosti
• IQ programy - automatické programy varenia
• Funkcia BoilControl - automatický rýchly 

ohrev
• Funkcia StopGo - dočasné prerušenie 

varenia bez straty nastavení
• Funkcia StayWarm - udržiavanie teploty 

70 °C
• Funkcia SoftMelt - jemné roztápanie pri 

teplote 42 °C
• PowerBoost zvýšenie výkonu
• AreaFlex prepojenie varných zón
• StepZone - spája dve varné zóny do jednej, s 

možnosťou nastavenia výkonu pre každú zónu
• IQboil - automatický program varenia s 

väčším množstvom vody
• IQgrill - automatický program grilovania s 

možnosťou nastaviť úroveň prepečenia
• IQSimmer - automatický program pre pomalé 

dlhé varenie

• Funkcia Recall - pamäťová funkcia pre 
obnovenie nastavení

• Funkcia TimeAssist - automatický časovač 
varenia

• Funkcia EggTimer - kuchynská minútka
• Funkcia Delete - vypnutie všetkých nastavení 

jedným stlačením tlačidla
• Možnosť personalizácie nastavení - dĺžka a 

hlasitosť zvukového singálu

Varná platňa
• 4 indukčné ohrevné zóny
• Vľavo vpredu: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW, 
• Vpravo vpredu: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW, 
• Vľavo vzadu: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW, 
• Vpravo vzadu: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW

Bezpečnosť/Životnosť
• Indikátor zvyškového tepla
• Detský zámok ChildLock Pro

Technické informácie
• Príkon: 7400 W
• Rozmery výrobku (vxšxh): 5,4 × 79,5 × 52 cm
• Rozmery pre zabudovanie min-max (vxšxh): 

7 × 75-75,2 × 49 cm
• EAN kód: 3838782153112
• Kód: 731923

• Farba: Čierna / Nerez
• Nerezový rámček

Ovládanie
• SmartControl – pohodlné ovládanie každej 

zóny
• Funkcia časovač s automatickým vypnutím

Vlastnosti
• Funkcia BoilControl - automatický rýchly 

ohrev
• Funkcia StopGo - dočasné prerušenie 

varenia bez straty nastavení
• Funkcia StayWarm - udržiavanie teploty 

70 °C
• Funkcia SoftMelt - jemné roztápanie pri 

teplote 42 °C
• PowerBoost zvýšenie výkonu
• AreaFlex prepojenie varných zón
• AutoDetect detekcia polohy hrnca
• Funkcia Recall - pamäťová funkcia pre 

obnovenie nastavení
• Funkcia EggTimer - kuchynská minútka
• Možnosť personalizácie nastavení - dĺžka a 

hlasitosť zvukového singálu

Varná platňa
• 4 indukčné varné zóny
• Vľavo vpredu: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW, 
• Vpravo vpredu: Ø 16 cm, 1,4/1,85 kW, 
• Vľavo vzadu: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW, 
• Vpravo vzadu: Ø 21 cm, 2,3/3 kW

Bezpečnosť/Životnosť
• Indikátor zvyškového tepla
• Detský zámok ChildLock Pro

Technické informácie
• Príkon: 7400 W
• Rozmery výrobku (vxšxh): 5,4 × 60 × 52,5 cm
• Rozmery pre zabudovanie min-max (vxšxh): 

7 × 56-56,2 × 49 cm
• EAN kód: 3838782150616
• Kód: 731817

• Farba: Čierna
• Brúsené hrany s vodiacou drážkou na 

ovládacom panely

Ovládanie
• SliderTouch - regulácia výkonu pohybom 

prstu
• Funkcia časovač s automatickým vypnutím

Vlastnosti
• IQ programy - automatické programy varenia
• Funkcia BoilControl - automatický rýchly 

ohrev
• Funkcia StopGo - dočasné prerušenie 

varenia bez straty nastavení
• Funkcia StayWarm - udržiavanie teploty 

70 °C
• Funkcia SoftMelt - jemné roztápanie pri 

teplote 42 °C
• PowerBoost zvýšenie výkonu
• AreaFlex prepojenie varných zón
• StepZone - spája dve varné zóny do jednej, s 

možnosťou nastavenia výkonu pre každú zónu
• IQboil - automatický program varenia s 

väčším množstvom vody
• IQgrill - automatický program grilovania s 

možnosťou nastaviť úroveň prepečenia
• IQSimmer - automatický program pre pomalé 

dlhé varenie

• Funkcia Recall - pamäťová funkcia pre 
obnovenie nastavení

• Funkcia TimeAssist - automatický časovač 
varenia

• Funkcia EggTimer - kuchynská minútka
• Funkcia Delete - vypnutie všetkých nastavení 

jedným stlačením tlačidla
• Možnosť personalizácie nastavení - dĺžka a 

hlasitosť zvukového singálu

Varná platňa
• 4 indukčné varné zóny
• Vľavo vpredu: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW, 
• Vpravo vpredu: Ø 16 cm, 1,4/1,85 kW, 
• Vľavo vzadu: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW, 
• Vpravo vzadu: Ø 21 cm, 2,3/3 kW

Bezpečnosť/Životnosť
• Indikátor zvyškového tepla
• Detský zámok ChildLock Pro

Technické informácie
• Príkon: 7400 W
• Rozmery výrobku (vxšxh): 5,4 × 60 × 52,5 cm
• Rozmery pre zabudovanie min-max (vxšxh): 

7 × 56-56,2 × 49 cm
• EAN kód: 3838782152955
• Kód: 731907

• Farba: Čierna
• Brúsené hrany s vodiacou drážkou na 

ovládacom panely

Ovládanie
• SliderTouch - regulácia výkonu pohybom 

prstu
• Funkcia časovač s automatickým vypnutím

Vlastnosti
• IQ programy - automatické programy varenia
• Funkcia BoilControl - automatický rýchly 

ohrev
• Funkcia StopGo - dočasné prerušenie 

varenia bez straty nastavení
• Funkcia StayWarm - udržiavanie teploty 

70 °C
• Funkcia SoftMelt - jemné roztápanie pri 

teplote 42 °C
• PowerBoost zvýšenie výkonu
• AreaFlex prepojenie varných zón
• StepZone - spája dve varné zóny do jednej, s 

možnosťou nastavenia výkonu pre každú zónu
• IQboil - automatický program varenia s 

väčším množstvom vody
• IQgrill - automatický program grilovania s 

možnosťou nastaviť úroveň prepečenia
• IQSimmer - automatický program pre pomalé 

dlhé varenie

• Funkcia Recall - pamäťová funkcia pre 
obnovenie nastavení

• Funkcia TimeAssist - automatický časovač 
varenia

• Funkcia EggTimer - kuchynská minútka
• Funkcia Delete - vypnutie všetkých nastavení 

jedným stlačením tlačidla
• Možnosť personalizácie nastavení - dĺžka a 

hlasitosť zvukového singálu

Varná platňa
• 4 indukčné ohrevné zóny
• Vľavo vpredu: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW, 
• Vpravo vpredu: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW, 
• Vľavo vzadu: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW, 
• Vpravo vzadu: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW

Bezpečnosť/Životnosť
• Indikátor zvyškového tepla
• Detský zámok ChildLock Pro

Technické informácie
• Príkon: 7400 W
• Rozmery výrobku (vxšxh): 5,4 × 59,5 × 52 cm
• Rozmery pre zabudovanie min-max (vxšxh): 

7 × 56-56,2 × 49 cm
• EAN kód: 3838782152986
• Kód: 731910*NA OBJEDNÁVKU.

629 € 

459 € 499 € 

529 € 
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IT 643 BCSC
Indukčná varná platňa Essential Line

IT 643 BX
Indukčná varná platňa Essential Line

IT 640 WSC
Indukčná varná platňa Essential Line

• Farba: Čierna
• Skosená predná fazeta

Ovládanie
• SmartControl – pohodlné ovládanie každej 

zóny
• Funkcia časovač s automatickým vypnutím

Vlastnosti
• Funkcia BoilControl - automatický rýchly 

ohrev
• Funkcia StopGo - dočasné prerušenie 

varenia bez straty nastavení
• Funkcia StayWarm - udržiavanie teploty 

70 °C
• Funkcia SoftMelt - jemné roztápanie pri 

teplote 42 °C
• PowerBoost zvýšenie výkonu
• BridgeZone - spojenie varnej zóny
• Funkcia Recall - pamäťová funkcia pre 

obnovenie nastavení
• Funkcia EggTimer - kuchynská minútka
• Možnosť personalizácie nastavení - dĺžka a 

hlasitosť zvukového singálu

Varná platňa
• 4 indukčné varné zóny
• Vľavo vpredu: Ø 18 cm, 1,4/2,1 kW, 
• Vpravo vpredu: Ø 16 cm, 1,4/1,85 kW, 
• Vľavo vzadu: Ø  18 cm, 1,4/2,1 kW, 
• Vpravo vzadu: Ø 21 cm, 2,3/3 kW

Bezpečnosť/Životnosť
• Indikátor zvyškového tepla
• Detský zámok ChildLock Pro

Technické informácie
• Príkon: 7200 W
• Rozmery výrobku (vxšxh): 5,4 × 60 × 52,5 cm
• Rozmery pre zabudovanie min-max (vxšxh): 

7 × 56-56,2 × 49 cm
• EAN kód: 3838782150531
• Kód: 731799

• Farba: Čierna / Nerez
• Nerezový rámček

Ovládanie
• SmartControl – pohodlné ovládanie každej 

zóny
• Funkcia časovač s automatickým vypnutím

Vlastnosti
• Funkcia BoilControl - automatický rýchly 

ohrev
• Funkcia StopGo - dočasné prerušenie 

varenia bez straty nastavení
• Funkcia StayWarm - udržiavanie teploty 

70 °C
• Funkcia SoftMelt - jemné roztápanie pri 

teplote 42 °C
• PowerBoost zvýšenie výkonu
• Funkcia Recall - pamäťová funkcia pre 

obnovenie nastavení
• Funkcia EggTimer - kuchynská minútka
• Možnosť personalizácie nastavení - dĺžka a 

hlasitosť zvukového singálu

Varná platňa
• 4 indukčné varné zóny
• Vľavo vpredu: Ø 18 cm, 1,4/2,1 kW, 
• Vpravo vpredu: Ø 16 cm, 1,4/1,85 kW, 
• Vľavo vzadu: Ø 18 cm, 1,4/2,1 kW, 
• Vpravo vzadu: Ø 21 cm, 2,3/3 kW

Bezpečnosť/Životnosť
• Indikátor zvyškového tepla
• Detský zámok ChildLock Pro

Technické informácie
• Príkon: 7200 W
• Rozmery výrobku (vxšxh): 5,4 × 59,5 × 52 cm
• Rozmery pre zabudovanie min-max (vxšxh): 

7 × 56-56,2 × 49 cm
• EAN kód: 3838782150555
• Kód: 731801

• Farba: Biela
• Zbrúsená hrana

Ovládanie
• Dotykové ovládanie senzorové
• Funkcia časovač s automatickým vypnutím
• Funkcia obmedzovač výkonu umožňuje 

napojiť platňu aj na 230 V

Vlastnosti
• PowerBoost zvýšenie výkonu

Varná platňa
• 4 indukčné varné zóny
• Vľavo vpredu: Ø 21 cm, 1,5/2 kW, 
• Vpravo vpredu: Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW, 
• Vľavo vzadu: Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW, 
• Vpravo vzadu: Ø 21 cm, 1,5/2 kW

Bezpečnosť/Životnosť
• Indikátor zvyškového tepla
• Detská zámka

Technické informácie
• Príkon: 7200 W
• Rozmery výrobku (vxšxh): 5,6 × 60 × 52 cm
• Rozmery pre zabudovanie min-max (vxšxh): 

7,4 × 56-56,2 × 49 cm
• EAN kód: 3838782149634
• Kód: 731744

IT 641 BCSC
Indukčná varná platňa Essential Line

• Farba: Čierna
• Skosená predná fazeta

Ovládanie
• SmartControl – pohodlné ovládanie každej 

zóny
• Funkcia časovač s automatickým vypnutím

Vlastnosti
• Funkcia BoilControl - automatický rýchly 

ohrev
• Funkcia StopGo - dočasné prerušenie 

varenia bez straty nastavení
• Funkcia StayWarm - udržiavanie teploty 

70 °C
• Funkcia SoftMelt - jemné roztápanie pri 

teplote 42 °C
• PowerBoost zvýšenie výkonu
• Funkcia Recall - pamäťová funkcia pre 

obnovenie nastavení
• Funkcia EggTimer - kuchynská minútka
• Možnosť personalizácie nastavení - dĺžka a 

hlasitosť zvukového singálu

Varná platňa
• 4 indukčné varné zóny
• Vľavo vpredu: Ø 18 cm, 1,4/2,1 kW, 
• Vpravo vpredu: Ø 16 cm, 1,4/1,85 kW, 
• Vľavo vzadu: Ø 18 cm, 1,4/2,1 kW, 
• Vpravo vzadu: Ø 21 cm, 2,3/3 kW

Bezpečnosť/Životnosť
• Indikátor zvyškového tepla
• Detský zámok ChildLock Pro

Technické informácie
• Príkon: 7200 W
• Rozmery výrobku (vxšxh): 5,4 × 59,5 × 52 cm
• Rozmery pre zabudovanie min-max (vxšxh): 

7 × 56-56,2 × 49 cm
• EAN kód: 3838782302930
• Kód: 733826

Napojenie 
aj na 230 V

359 € 

379 € 379 € 

329 € 
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IT 641 BSC
Indukčná varná platňa Essential Line

IT 640 BSC
Indukčná varná platňa Essential Line

IT 640 BX
Indukčná varná platňa Essential Line

IT 640 BCSC
Indukčná varná platňa Essential Line

• Farba: Čierna
• Zbrúsená hrana

Ovládanie
• SmartControl – pohodlné ovládanie každej 

zóny
• Funkcia časovač s automatickým vypnutím

Vlastnosti
• Funkcia BoilControl - automatický rýchly 

ohrev
• Funkcia StopGo - dočasné prerušenie 

varenia bez straty nastavení
• Funkcia StayWarm - udržiavanie teploty 

70 °C
• Funkcia SoftMelt - jemné roztápanie pri 

teplote 42 °C
• PowerBoost zvýšenie výkonu
• Funkcia Recall - pamäťová funkcia pre 

obnovenie nastavení
• Funkcia EggTimer - kuchynská minútka
• Možnosť personalizácie nastavení - dĺžka a 

hlasitosť zvukového singálu

Varná platňa
• 4 indukčné varné zóny
• Vľavo vpredu: Ø 18 cm, 1,4/2,1 kW, 
• Vpravo vpredu: Ø 16 cm, 1,4/1,85 kW, 
• Vľavo vzadu: Ø 18 cm, 1,4/2,1 kW, 
• Vpravo vzadu: Ø 21 cm, 2,3/3 kW

Bezpečnosť/Životnosť
• Indikátor zvyškového tepla
• Detský zámok ChildLock Pro

Technické informácie
• Príkon: 7200 W
• Rozmery výrobku (vxšxh)): 5,4 × 59,5 × 52 cm
• Rozmery pre zabudovanie min-max (vxšxh): 

7 × 56-56,2 × 49 cm
• EAN kód: 3838782302916
• Kód: 733824

• Farba: Čierna
• Zbrúsená hrana

Ovládanie
• Dotykové ovládanie senzorové
• Funkcia časovač s automatickým vypnutím
• Funkcia obmedzovač výkonu umožňuje 

napojiť platňu aj na 230 V

Vlastnosti
• PowerBoost zvýšenie výkonu

Varná platňa
• 4 indukčné varné zóny
• Vľavo vpredu: Ø 21 cm, 1,5/2 kW, 
• Vpravo vpredu: Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW, 
• Vľavo vzadu: Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW, 
• Vpravo vzadu: Ø 21 cm, 1,5/2 kW

Bezpečnosť/Životnosť
• Indikátor zvyškového tepla
• Detská zámka

Technické informácie
• Príkon: 7200 W
• Rozmery výrobku (vxšxh): 5,8 × 59,5 × 52 cm
• Rozmery pre zabudovanie min-max (vxšxh): 

7,4 × 56-56,2 × 49 cm
• EAN kód: 3838782149610
• Kód: 731742

• Farba: Čierna / Nerez
• Nerezový rámček

Ovládanie
• Dotykové ovládanie senzorové
• Funkcia časovač s automatickým vypnutím
• Funkcia obmedzovač výkonu umožňuje 

napojiť platňu aj na 230 V

Vlastnosti
• PowerBoost zvýšenie výkonu

Varná platňa
• 4 indukčné varné zóny
• Vľavo vpredu: Ø 21 cm, 1,5/2 kW, 
• Vpravo vpredu: Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW, 
• Vľavo vzadu: Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW, 
• Vpravo vzadu: Ø 21 cm, 1,5/2 kW

Bezpečnosť/Životnosť
• Indikátor zvyškového tepla
• Detská zámka

Technické informácie
• Príkon: 7200 W
• Rozmery výrobku (vxšxh): 6 × 60 × 52,5 cm
• Rozmery pre zabudovanie min-max (vxšxh): 

7,4 × 56-56,2 × 49 cm
• EAN kód: 3838782149627
• Kód: 731743

• Farba: Čierna
• Skosená predná fazeta

Ovládanie
• Dotykové ovládanie senzorové
• Funkcia časovač s automatickým vypnutím
• Funkcia obmedzovač výkonu umožňuje 

napojiť platňu aj na 230 V

Vlastnosti
• PowerBoost zvýšenie výkonu

Varná platňa
• 4 indukčné varné zóny
• Vľavo vpredu: Ø 21 cm, 1,5/2 kW, 
• Vpravo vpredu: Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW, 
• Vľavo vzadu: Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW, 
• Vpravo vzadu: Ø 21 cm, 1,5/2 kW

Bezpečnosť/Životnosť
• Indikátor zvyškového tepla
• Detská zámka

Technické informácie
• Príkon: 7200 W
• Rozmery výrobku (vxšxh): 5,8 × 59,5 × 52 cm
• Rozmery pre zabudovanie min-max (vxšxh): 

7,4 × 56-56,2 × 49 cm
• EAN kód: 3838782149719
• Kód: 731750

Napojenie 
aj na 230 V

Napojenie 
aj na 230 V

Napojenie 
aj na 230 V

299 € 

239 € 259 € 

279 € 
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IT 321 BCSC
Indukčná varná platňa Essential Line

• Farba: Čierna
• Skosená predná fazeta

Ovládanie
• SmartControl – pohodlné ovládanie každej 

zóny
• Funkcia časovač s automatickým vypnutím

Vlastnosti
• Funkcia BoilControl - automatický rýchly 

ohrev
• Funkcia StopGo - dočasné prerušenie 

varenia bez straty nastavení
• Funkcia StayWarm - udržiavanie teploty 

70 °C
• Funkcia SoftMelt - jemné roztápanie pri 

teplote 42 °C
• PowerBoost zvýšenie výkonu
• Funkcia Recall - pamäťová funkcia pre 

obnovenie nastavení
• Funkcia EggTimer - kuchynská minútka
• Možnosť personalizácie nastavení - dĺžka a 

hlasitosť zvukového singálu

Varná platňa
• 2 indukčné varné zóny
• Predná: Ø 16 cm, 1,4/1,85 kW, 
• Zadná: Ø 21 cm, 2,3/3 kW

Bezpečnosť/Životnosť
• Indikátor zvyškového tepla
• Detský zámok ChildLock Pro

Technické informácie
• Príkon: 3680 W
• Rozmery výrobku (vxšxh): 5,4 × 30 × 52 cm
• Rozmery pre zabudovanie min-max (vxšxh): 

7 × 28,3-28,5 × 49 cm
• EAN kód: 3838782150647
• Kód: 731820

229 € 
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HiLight varné platne
Nová generácia varných platní ponúka mnoho funkcií pre 
rýchle, pohodlné varenie. Efektívne a jednoduché, tak ako 
dnešná kuchyňa. Pretože každý moment sa počíta, či už 
pripravujete jedlo pre seba alebo si ho vychutnáte so svojimi 
blízkymi. Urobte si chvíle v kuchyni nezabudnuteľnými.

UŽIVAJTE SI 
VARENIE
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Detská zámka ChildLock Pro
Bezpečnosť vždy na prvom mieste

PowerZone
Varte rýchlejšie

FishZone
Oválna varná zóna vhodná pre širšie hrnce

Táto funkcia zvýši výkon varenej zóny HiLight o 25%, čo vám 
umožní variť oveľa rýchlejšie, s použitím menšieho množstva 
energie.

Funkcia ChildLock Pro je navrhnutá špeciálne pre rodiny s malými 
deťmi. Už sa nemusíte báť, keď necháte deti v kuchyni bez 
dozoru, pretože táto funkcia im zabráni, aby varnú platňu zapli. V 
modernejších modeloch je možné túto funkciu aktivovať v režime 
vlastných nastavení, čo automaticky varnú platňu zablokuje po 
každom vypnutí. Pri ostatných modeloch môžete varnú platňu 
zamknúť stlačením príslušného symbolu.

Ďalším bonusom je určite inštalácia varnej platne so zbrúsenými 
hranami do roviny, čím získate hladký prechod medzi varnou 
platňou a pracovnou doskou. Plocha sa tak ľahšie udržiava a 
prináša moderný, štýlový vzhľad do vašej kuchyne.

Varné platne HiLight majú rozšírenú zónu nazývanú FishZone. 
Po zapnutí sa tradičná okrúhla varná zóna zväčší na oválnu, 
vhodnú najmä pre širšie hrnce či panvice.

Zabudovanie do roviny
Hladko a elegantne
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Táto funkcia sa vám zíde vtedy, keď nechtiac vypnete varnú 
platňu. Máte päť sekúnd na to, aby ste obnovili naposledy použité 
nastavenia varnej platne, čo sa vám zíde najmä vtedy, keď varíte 
viac ako len jedno jedlo. Päť sekúnd potom, ako ste nechtiac varnú 
platňu vypli, ju znova zapnite a do piatich sekúnd stlačte tlačidlo 
funkcie StopGo.

Funkcia StayWarm udržiava stabilnú teplotu zóny 70 ˚C, 
takže hotové jedlá si uchovajú teplotu a pôvodnú chuť až do 
servírovania.

Časovač môžete nastaviť až na 99 minút. Ak poznáte optimálnu 
dobu varenia pre príslušný pokrm z vlastnej skúsenosti, môžete 
nastaviť časovač a varný panel sa automaticky po uplynutí času 
vypne. Keď je jedlo hotové, zaznie pípnutie.

Funkcia StopGo zastaví varenie a po opätovnom aktivovaní 
pokračuje s rovnakými nastaveniami.

Funkcia Recall
Obnovte svoje nastavenia

StopGo
Dajte si pauzu, kedykoľvek

StayWarm
Teplé jedlo aj pre tých, čo meškajú

Časovač 
Niekto vždy sleduje čas



ECS 648 BCSC
Sklokeramická varná platňa Advanced Line

ECT 643 BCSC
Sklokeramická varná platňa Essential Line

ECT 643 BX
Sklokeramická varná platňa Essential Line

ECT 644 BSC
Sklokeramická varná platňa Essential Line

• Farba: Čierna
• Skosená predná fazeta

Ovládanie
• SliderTouch - regulácia výkonu pohybom 

prstu
• Funkcia časovač s automatickým vypnutím

Vlastnosti
• PowerZone zvýšenie výkonu (1 zóna)
• Funkcia BoilControl - automatický rýchly 

ohrev
• Funkcia StopGo - dočasné prerušenie 

varenia bez straty nastavení
• Funkcia StayWarm - udržiavanie teploty 

70 °C
• FishZone - oválna zóna pre väčšie panvice

Varná platňa
• 4 HiLight varné zóny 
• Vľavo vpredu: Ø 21 cm, 2,1/3 kW, 
• Vpravo vpredu: Ø 14,5 cm, 1,2 kW, 
• Vľavo vzadu: Ø 14,5 cm, 1,2 kW, 
• Vpravo vzadu: Ø 17×26,5 cm, 1,5/2,4 kW

Bezpečnosť/Životnosť
• Indikátor zvyškového tepla
• Detská zámka

Technické informácie
• Príkon: 6900 W
• Rozmery výrobku (vxšxh): 5,4 × 60 × 52 cm
• Rozmery pre zabudovanie (vxšxh): 

7 × 56 × 49 cm
• EAN kód: 3838782098680
• Kód: 730277

• Farba: Čierna
• Skosená predná fazeta

Ovládanie
• Dotykové ovládanie senzorové
• Funkcia časovač s automatickým vypnutím

Vlastnosti
• Funkcia BoilControl - automatický rýchly 

ohrev
• Funkcia StopGo - dočasné prerušenie 

varenia bez straty nastavení
• Funkcia StayWarm - udržiavanie teploty 

70 °C
• FishZone - oválna zóna pre väčšie panvice

Varná platňa
• 4 HiLight varné zóny
• Vľavo vpredu: Dvojitá varná zóna Ø 12/21 cm, 

0,8/2,2 kW, 
• Vpravo vpredu: Ø 14,5 cm, 1,2 kW, 
• Vľavo vzadu: Ø 14,5 cm, 1,2 kW, 
• Vpravo vzadu: Ø 17×26,5 cm, 1,5/2,4 kW

Bezpečnosť/Životnosť
• Indikátor zvyškového tepla
• Detská zámka

Technické informácie
• Príkon: 7000 W
• Rozmery výrobku (vxšxh): 5,4 × 60 × 52,5 cm
• Rozmery pre zabudovanie (vxšxh): 

7 × 56 × 49 cm
• EAN kód: 3838782103872
• Kód: 730354

• Farba: Čierna / Nerez
• Nerezový rámček

Ovládanie
• Dotykové ovládanie senzorové
• Funkcia časovač s automatickým vypnutím

Vlastnosti
• Funkcia BoilControl - automatický rýchly 

ohrev
• Funkcia StopGo - dočasné prerušenie 

varenia bez straty nastavení
• Funkcia StayWarm - udržiavanie teploty 

70 °C
• FishZone - oválna zóna pre väčšie panvice

Varná platňa
• 4 HiLight varné zóny
• Vľavo vpredu: Dvojitá varná zóna Ø 12/21 cm, 

0,8/2,2 kW, 
• Vpravo vpredu: Ø 14,5 cm, 1,2 kW, 
• Vľavo vzadu: Ø 14,5 cm, 1,2 kW, 
• Vpravo vzadu: Ø 17×26,5 cm, 1,5/2,4 kW

Bezpečnosť/Životnosť
• Indikátor zvyškového tepla
• Detská zámka

Technické informácie
• Príkon: 7000 W
• Rozmery výrobku (vxšxh): 5,4 × 60 × 52,5 cm
• Rozmery pre zabudovanie (vxšxh): 

7 × 56 × 49 cm
• EAN kód: 3838782103889
• Kód: 730355

• Farba: Čierna
• Zbrúsená hrana

Ovládanie
• Dotykové ovládanie senzorové
• Funkcia časovač s automatickým vypnutím

Vlastnosti
• Funkcia BoilControl - automatický rýchly 

ohrev
• Funkcia StopGo - dočasné prerušenie 

varenia bez straty nastavení
• Funkcia StayWarm - udržiavanie teploty 

70 °C

Varná platňa
• 2 HiLight zóny + 2 dvojité HiLight zóny
• Vľavo vpredu: Dvojitá varná zóna Ø 12/21 cm, 

0,8/2,2 kW, 
• Vpravo vpredu: Ø 14,5 cm, 1,2 kW, 
• Vľavo vzadu: Ø 14,5 cm, 1,2 kW, 
• Vpravo vzadu: Dvojitá varná zóna  Ø 12/18 cm, 

0,7/1,7 kW

Bezpečnosť/Životnosť
• Indikátor zvyškového tepla
• Detská zámka

Technické informácie
• Príkon: 6300 W
• Rozmery výrobku (vxšxh): 5,4 × 60 × 52 cm
• Rozmery pre zabudovanie (vxšxh): 

7 × 56 × 49 cm
• EAN kód: 3838782098703
• Kód: 730279

299 € 

219 € 229 € 

229 € 
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ECT 321 BCSC
Sklokeramická varná platňa Essential Line

ECT 641 BSC
Sklokeramická varná platňa Essential Line

ECT 322 BCSC
Sklokeramická varná platňa Essential Line

• Farba: Čierna
• Skosená predná fazeta

Ovládanie
• Dotykové ovládanie senzorové
• Funkcia časovač s automatickým vypnutím

Vlastnosti
• Funkcia BoilControl - automatický rýchly 

ohrev
• Funkcia StopGo - dočasné prerušenie 

varenia bez straty nastavení
• Funkcia StayWarm - udržiavanie teploty 

70 °C

Varná platňa
• 2 HiLight varné zóny
• Predná: Ø 18 cm, 1,8 kW, 
• Zadná: Ø 14,5 cm, 1,2 kW

Bezpečnosť/Životnosť
• Indikátor zvyškového tepla
• Detská zámka

Technické informácie
• Príkon: 3000 W
• Rozmery výrobku (vxšxh): 5,1 × 30 × 52 cm
• Rozmery pre zabudovanie (vxšxh): 

6,7 × 28,3 × 49 cm
• EAN kód: 3838782099038
• Kód: 730284

• Farba: Čierna
• Zbrúsená hrana

Ovládanie
• Dotykové ovládanie senzorové
• Funkcia časovač s automatickým vypnutím

Vlastnosti
• Funkcia BoilControl - automatický rýchly 

ohrev
• Funkcia StopGo - dočasné prerušenie 

varenia bez straty nastavení
• Funkcia StayWarm - udržiavanie teploty 

70 °C

Varná platňa
• 4 HiLight varné zóny
• Vľavo vpredu: Ø 21 cm, 2,3 kW, 
• Vpravo vpredu: Ø 14,5 cm, 1,2 kW, 
• Vľavo vzadu: Ø 14,5 cm, 1,2 kW, 
• Vpravo vzadu: Ø  18 cm, 1,8 kW

Bezpečnosť/Životnosť
• Indikátor zvyškového tepla
• Detská zámka

Technické informácie
• Príkon: 6500 W
• Rozmery výrobku (vxšxh): 5,4 × 59,5 × 52 cm
• Rozmery pre zabudovanie (vxšxh): 

7 × 56 × 49 cm
• EAN kód: 3838782108259
• Kód: 730602

• Farba: Čierna
• Skosená predná fazeta

Ovládanie
• Dotykové ovládanie senzorové
• Funkcia časovač s automatickým vypnutím

Vlastnosti
• Funkcia BoilControl - automatický rýchly 

ohrev
• Funkcia StopGo - dočasné prerušenie 

varenia bez straty nastavení
• Funkcia StayWarm - udržiavanie teploty 

70 °C

Varná platňa
• 1 HiLight varná zóna, 1 dvojitá HiLight varná 

zóna
• Predná: Dvojitá varná zóna  Ø 12/18 cm, 

0,7/1,7 kW, 
• Zadná: Ø 14,5 cm, 1,2 kW

Bezpečnosť/Životnosť
• Indikátor zvyškového tepla
• Detská zámka

Technické informácie
• Príkon: 2900 W
• Rozmery výrobku (vxšxh): 5,1 × 30 × 52 cm
• Rozmery pre zabudovanie (vxšxh): 

6,7 × 28,3 × 49 cm
• EAN kód: 3838782120831
• Kód: 730780

159 € 

169 € 169 € 
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Variť ako šéfkuchár môže byť jednoduché. Stačí štipka kreativity 
a plynová platňa Gorenje sa postará o ostatné. Vďaka veľkému 
povrchu, výkonným horákom a pokrokovým vlastnostiam 
podporí vaše najbláznivejšie nápady pri varení. Zapáľte v sebe 
inšpiráciu a prekvapte svojich milovaných dokonalými domácimi 
jedlami.

Plynové platne

DOKONALÁ 
CHUŤ SO 
ŠTIPKOU 
KREATIVITY

NOVÁ GENERÁCIA 
PLYNOVÝCH VARNÝCH PLATNÍ
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Horáky ChefBurners
Výkonnejšie a efektívnejšie varenie

Nové vysoko výkonné horáky ChefBurners prinášajú efektívnejšiu 
spotrebu energie a umožňujú variť rýchlejšie a ekologickejšie. 
Rôzne veľkosti horákov vám ponúkajú plnú flexibilitu, pričom je 

varenie vďaka používateľsky prijateľnému umiestneniu jednoduché 
a bezpečné.

BigSurface
Množstvo priestoru pre každý hrniec alebo panvicu

Rozšírená varná zóna (až do 20 %) a dlhšie vzdialenosti medzi 
horákmi poskytujú množstvo priestoru pre všetky veľkosti panvíc 
a hrncov. Po rovnom a hladkom povrchu sa riad ľahko pohybuje 
a vy môžete bez problémov použiť aj veľmi veľké hrnce, keďže 
vám poskytuje stabilitu pri všetkých vašich kreáciách.

Wok horák
Výkonný horák, dokonalá autentickú chuť

Nový Wok horák so špeciálnym tvarom koruny smeruje plameň 
priamo na wok a umožňuje ešte výkonnejšie varenie pri výkone 
až do 4,0 kW. Ázijská kuchyňa, zelenina a iné pokrmy ešte nikdy 
neboli také chrumkavé a vynikajúce, pričom je jedlo pripravené tak 
rýchlo.
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GasStop
Úplné zastavenie, úplná bezpečnosť

Zapaľovanie jednou rukou
Jednoduché a praktické

XtraSurface
Lesklé bez námahy

Ak počas varenia plameň z akéhokoľvek dôvodu zhasne (prievan, 
rozliatie tekutiny), nemusíte sa obávať. Automatická funkcia 
GasStop, ktorá stráži plameň, okamžite preruší prívod plynu, aby 
ste boli úplne v bezpečí.

Zapaľovanie horáka jednou rukou prináša maximálne pohodlie 
a jednoduché ovládanie vašej plynovej platne. Pre aktiváciu 
plynového horáka stačí stlačiť gombík a otočiť ho na požadovanú 
úroveň pomocou jednej ruky, kým tú druhú máte voľnú. Rýchle, 
jednoduché a účinné.

Špeciálna vrstva nehrdzavejúcej ocele znižuje tvorbu škrabancov a 
odtlačkov prstov na povrchu platne. Okrem toho vďaka plochému 
a modernému dizajnu platne je jej čistenie a údržba rýchla a 
jednoduchá.

Liatinové mriežky ProGrids
Silná, stabilná a odolná podpora

Masívne, elegantné liatinové mriežky ProGrids sú mimoriadne 
stabilné a odolné aj voči tým najvyšším teplotám. Do vašej 
kuchyne prinášajú mimoriadnu stabilitu, odolnosť a používateľsky 
jednoduchý dizajn.
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Držiak panvíc typu WOK
Pre dokonale autentické výsledky

Masívna a odolná mriežka na wok dokonale sadne na mriežku a 
umožňuje bezpečné a pohodlné použitie woku pre dosiahnutie 
najlepších výsledkov pri varení. Dostupné u vybraných modelov.

Zmenšovacia mriežka
Vytvorené pre dokonalé ranné rituály

Mriežka s malým priemerom vám umožňuje použiť aj tie najmenšie 
hrnce bezpečne a pohodlne. Perfektná na prípravu šálky kávy pre 
jedného. Dostupné u vybraných modelov.

Gombíky – dizajn a ergonómia
Dokonalé uchopenie

Gombíky plynových platní majú ergonomický dizajn, sú 
jednoduché na používanie s veľkými a dobre viditeľnými 
ukazovateľmi. Ergonomický tvar umožňujú dokonalé uchopenie. 
Vďaka inovatívnej konštrukcii varnej platne sú gombíky optimálne 
umiestnené tak, aby sa dalo s nimi jednoducho manipulovať a 
zároveň udržiavať ich okolie bezpečné a studené.
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Inštalácia v jednej rovine
Hladké a elegantné

Plyn na skle
Nádherné a účinné

Široká škála možností
Pre všetky chute

Široký sortiment plynových platní Gorenje zahŕňa aj výber 
sklenených varných platní. Okrem toho, že máte varenie pod 
kontrolou ako šéfkuchár, ich výhodou je aj jednoduché čistenie a 
príjemný vzhľad. Sklenené varné platne vybavené štyrmi plynovými 
horákmi sú dostupné v bielej a čiernej, s možnosťou štandardného 

alebo „diamantového“ umiestnenia horákov. Liatinové mriežky sú 
mimoriadne stabilné a odolné voči vysokým teplotám. Optimálny 
výkon pri varení je zaručený. A vďaka rovnému a hladkému 
povrchu je ich čistenie hračka.

Nové plynové platne sú dostupné v rôznych rozmeroch, farbách 
a materiáloch vrátane nehrdzavejúcej ocele, tvrdeného skla či 
sklokeramiky, čím ulahodia rôznym chutiam a potrebám. Nové 
plynové platne sa vyznačujú použitím vylepšených materiálov, 
vďaka čomu sú odolnejšie voči poškrabaniu, jednoduchšie sa 
čistia a predlžuje sa ich životnosť.

Nová generácia plynových varných platní umožňuje inštaláciu 
v jednej rovine, čo predstavuje hladký prechod medzi varnou 
platňou a pracovnou doskou. Jednoduchšie sa čistia a do vašej 
kuchyne prinášajú moderný a štýlový vzhľad.
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GTW 641 B
Plyn na tvrdenom skle Essential Line

GTW 641 W
Plyn na tvrdenom skle Essential Line

GTW 751 UB
Plyn na tvrdenom skle

GT 641 B
Plyn na tvrdenom skle Essential Line

• Farba: Čierna

Ovládanie
• Ergonomické gombíky

Vlastnosti
• Horáky s vysokou účinnosťou
• Dvojitý wok horák 

Varná platňa
• Jednoručné zapaľovanie plynových horákov varnej platne
• 1 horák pomocný + 1 miniwok horák + 2 horáky normálne
• Vľavo vpredu: Ø 12,3 cm, 4,05 kW, 
• Vpravo vpredu:  Ø 5,37 cm, 1 kW, 
• Vľavo vzadu:  Ø 7,35 cm, 1,8 kW, 
• Vpravo vzadu: Ø 7,35 cm, 1,8 kW
• Liatinové varné mriežky
• Redukcia pre malé hrnce - mriežka

Bezpečnosť/Životnosť
• Poistky plameňa horákov

Technické informácie
• Rozmery výrobku (vxšxh): 13,6 × 60 × 52 cm
• Rozmery pre zabudovanie (vxšxh): 10 × 56 × 49 cm
• EAN kód: 3838782004827
• Kód: 573211

• Farba: Biela

Ovládanie
• Ergonomické gombíky

Vlastnosti
• Horáky s vysokou účinnosťou
• Dvojitý wok horák 

Varná platňa
• Jednoručné zapaľovanie plynových horákov varnej platne
• 1 horák pomocný + 1 miniwok horák + 2 horáky normálne
• Vľavo vpredu: Ø 12,3 cm, 4,05 kW, 
• Vpravo vpredu:  Ø 5,37 cm, 1 kW, 
• Vľavo vzadu:  Ø 7,35 cm, 1,8 kW, 
• Vpravo vzadu: Ø 7,35 cm, 1,8 kW
• Liatinové varné mriežky
• Redukcia pre malé hrnce - mriežka

Bezpečnosť/Životnosť
• Poistky plameňa horákov

Technické informácie
• Rozmery výrobku (vxšxh): 13,6 × 60 × 52 cm
• Rozmery pre zabudovanie (vxšxh): 10 × 56 × 49 cm
• EAN kód: 3838782004834
• Kód: 573212

• Farba: Čierna

Ovládanie
• Ergonomické gombíky

Vlastnosti
• Horáky s vysokou účinnosťou
• Trojitý wok horák

Varná platňa
• Jednoručné zapaľovanie plynových horákov varnej platne
• 1 pomocný horák + 1 veľký horák + 2 normáône horáky + 1 wok horák
• Vľavo vpredu: Ø 4,3 cm, 1 kW, 
• Vpravo vpredu: Ø 6,7 cm, 1,75 kW, 
• Vľavo vzadu: Ø 6,7 cm, 1,75 kW, 
• Vpravo vzadu: Ø 9,7 cm, 3 kW, 
• Stredná: po celom 13,44 cm, 3,8 kW
• Liatinové varné mriežky

Bezpečnosť/Životnosť
• Poistky plameňa horákov

Technické informácie
• Rozmery výrobku (vxšxh): 11,2 × 75 × 51 cm
• Rozmery pre zabudovanie (vxšxh): 7,3 × 72 × 48 cm
• EAN kód: 3838942994845
• Kód: 450449

• Farba: Čierna

Ovládanie
• Ergonomické gombíky

Vlastnosti
• Horáky s vysokou účinnosťou

Varná platňa
• Jednoručné zapaľovanie plynových horákov varnej platne
• 1 horák pomocný + 1 horák veľký + 2 horáky normálne
• Vľavo vpredu: Ø 9,85 cm, 3 kW, 
• Vpravo vpredu: Ø 5,37 cm, 1 kW, 
• Vľavo vzadu: Ø 7,35 cm, 1,8 kW, 
• Vpravo vzadu: Ø 7,35 cm, 1,8 kW
• Liatinové varné mriežky

Bezpečnosť/Životnosť
• Poistky plameňa horákov

Technické informácie
• Rozmery výrobku (vxšxh): 13,5 × 60 × 52 cm
• Rozmery pre zabudovanie (vxšxh): 7,8 × 56 × 49 cm
• EAN kód: 3838782004742
• Kód: 573197

299 € 

299 € 

379 € 

259 € 
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G 641 X
Plynová varná platňa Essential Line

• Farba: Nerez

Ovládanie
• Ergonomické gombíky

Vlastnosti
• Horáky s vysokou účinnosťou

Varná platňa
• Jednoručné zapaľovanie plynových horákov varnej platne
• 1 horák pomocný + 1 horák veľký + 2 horáky normálne
• Vľavo vpredu: Ø 9,85 cm, 3 kW, 
• Vpravo vpredu: Ø 5,37 cm, 1 kW, 
• Vľavo vzadu: Ø 7,35 cm, 1,8 kW, 
• Vpravo vzadu: Ø 7,35 cm, 1,8 kW
• Liatinové varné mriežky
• Redukcia pre malé hrnce - mriežka

Bezpečnosť/Životnosť
• Poistky plameňa horákov

Technické informácie
• Rozmery výrobku (vxšxh): 13 × 60 × 52 cm
• Rozmery pre zabudovanie (vxšxh): 10 × 56 × 49 cm
• EAN kód: 3838782004377
• Kód: 573146

GW 641 X
Plynová varná platňa Essential Line

GW 641 MB
Plynová varná platňa Essential Line

• Farba: Nerez

Ovládanie
• Ergonomické gombíky

Vlastnosti
• Horáky s vysokou účinnosťou
• Dvojitý wok horák
• Držiak panvíc typu wok

Varná platňa
• Jednoručné zapaľovanie plynových horákov varnej platne
• 1 horák pomocný + 1 miniwok horák + 2 horáky normálne
• Vľavo vpredu: po celom 12,3 cm, 4,05 kW, 
• Vpravo vpredu: Ø 5,37 cm, 1 kW, 
• Vľavo vzadu: Ø 7,35 cm, 1,8 kW, 
• Vpravo vzadu: Ø 7,35 cm, 1,8 kW
• Liatinové varné mriežky
• Redukcia pre malé hrnce - mriežka

Bezpečnosť/Životnosť
• Poistky plameňa horákov

Technické informácie
• Rozmery výrobku (vxšxh): 13 × 60 × 52 cm
• Rozmery pre zabudovanie (vxšxh): 10 × 56 × 49 cm
• EAN kód: 3838782004391
• Kód: 573148

• Farba: Čierna

Ovládanie
• Ergonomické gombíky

Vlastnosti
• Horáky s vysokou účinnosťou
• Dvojitý wok horák
• Držiak panvíc typu wok

Varná platňa
• Jednoručné zapaľovanie plynových horákov varnej platne
• 1 horák pomocný + 1 miniwok horák + 2 horáky normálne
• Vľavo vpredu: po celom 12,3 cm, 3,5 kW, 
• Vpravo vpredu: Ø 5,37 cm, 1 kW, 
• Vľavo vzadu: Ø 7,35 cm, 1,8 kW, 
• Vpravo vzadu: Ø 7,35 cm, 1,8 kW
• Liatinové varné mriežky
• Redukcia pre malé hrnce - mriežka

Bezpečnosť/Životnosť
• Poistky plameňa horákov

Technické informácie
• Rozmery výrobku (vxšxh): 13 × 60 × 52 cm
• Rozmery pre zabudovanie (vxšxh): 10 × 56 × 49 cm
• EAN kód: 3838782004384
• Kód: 573147

GW 641 W
Plynová varná platňa Essential Line

• Farba: Biela

Ovládanie
• Ergonomické gombíky

Vlastnosti
• Horáky s vysokou účinnosťou
• Dvojitý wok horák
• Držiak panvíc typu wok

Varná platňa
• Jednoručné zapaľovanie plynových horákov varnej platne
• 1 horák pomocný + 1 miniwok horák + 2 horáky normálne
• Vľavo vpredu: po celom 12,3 cm, 4,05 kW, 
• Vpravo vpredu: Ø 5,37 cm, 1 kW, 
• Vľavo vzadu: Ø 7,35 cm, 1,8 kW, 
• Vpravo vzadu: Ø 7,35 cm, 1,8 kW
• Liatinové varné mriežky
• Redukcia pre malé hrnce - mriežka

Bezpečnosť/Životnosť
• Poistky plameňa horákov

Technické informácie
• Rozmery výrobku (vxšxh): 13 × 60 × 52 cm
• Rozmery pre zabudovanie (vxšxh): 10 × 56 × 49 cm
• EAN kód: 3838782004407
• Kód: 573209

209 € 219 € 

209 € 199 € 
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G 641 W
Plynová varná platňa Essential Line

G 640 MB
Plynová varná platňa Essential Line

G 640 X
Plynová varná platňa Essential Line

GC 341 UC
Sklokeramická plynová platňa

• Farba: Biela

Ovládanie
• Ergonomické gombíky

Vlastnosti
• Horáky s vysokou účinnosťou

Varná platňa
• Jednoručné zapaľovanie plynových horákov varnej platne
• 1 horák pomocný + 1 horák veľký + 2 horáky normálne
• Vľavo vpredu: Ø 9,85 cm, 3 kW, 
• Vpravo vpredu: Ø 5,37 cm, 1 kW, 
• Vľavo vzadu: Ø 7,35 cm, 1,8 kW, 
• Vpravo vzadu: Ø 7,35 cm, 1,8 kW
• Liatinové varné mriežky
• Redukcia pre malé hrnce - mriežka

Bezpečnosť/Životnosť
• Poistky plameňa horákov

Technické informácie
• Rozmery výrobku (vxšxh): 13 × 60 × 52 cm
• Rozmery pre zabudovanie (vxšxh): 10 × 56 × 49 cm
• EAN kód: 3838782004773
• Kód: 573232

• Farba: Čierna

Ovládanie
• Ergonomické gombíky

Vlastnosti
• Horáky s vysokou účinnosťou

Varná platňa
• Jednoručné zapaľovanie plynových horákov varnej platne
• 1 horák pomocný + 1 horák veľký + 2 horáky normálne
• Vľavo vpredu: Ø 9,85 cm, 3 kW, 
• Vpravo vpredu: Ø 5,37 cm, 1 kW, 
• Vľavo vzadu:  Ø 7,35 cm, 1,8 kW, 
• Vpravo vzadu: Ø 7,35 cm, 1,8 kW
• Smaltovaná varná mriežka
• Redukcia pre malé hrnce - mriežka

Bezpečnosť/Životnosť
• Poistky plameňa horákov

Technické informácie
• Rozmery výrobku (vxšxh): 13 × 60 × 52 cm
• Rozmery pre zabudovanie (vxšxh): 10 × 56 × 49 cm
• EAN kód: 3838782004766
• Kód: 573230

• Farba: Nerez

Ovládanie
• Ergonomické gombíky

Vlastnosti
• Horáky s vysokou účinnosťou

Varná platňa
• Jednoručné zapaľovanie plynových horákov varnej platne
• 1 horák pomocný + 1 horák veľký + 2 horáky normálne
• Vľavo vpredu: Ø 9,85 cm, 3 kW, 
• Vpravo vpredu: Ø 5,37 cm, 1 kW, 
• Vľavo vzadu: Ø 7,35 cm, 1,8 kW, 
• Vpravo vzadu: Ø 7,35 cm, 1,8 kW
• Smaltovaná mriežka
• Redukcia pre malé hrnce - mriežka

Bezpečnosť/Životnosť
• Poistky plameňa horákov
 

Technické informácie
• Rozmery výrobku (vxšxh): 13 × 60 × 52 cm
• Rozmery pre zabudovanie (vxšxh): 10 × 56 × 49 cm
• EAN kód: 3838782004780
• Kód: 573233

• Farba: Čierna
• Skosená predná fazeta

Ovládanie
• Ergonomické gombíky

Varná platňa
• Jednoručné zapaľovanie plynových horákov varnej platne
• 1 horák pomocný + 1 horák veľký
• Predná: Ø 5,5 cm, 1 kW, 
• Zadná: Ø 10 cm, 3 kW
• Liatinové varné mriežky

Bezpečnosť/Životnosť
• Poistky plameňa horákov

Technické informácie
• Rozmery výrobku (vxšxh): 10,3 × 30 × 51 cm
• Rozmery pre zabudovanie (vxšxh): 10,2 × 27,5 × 49 cm
• EAN kód: 3838942115530
• Kód: 552922

G 641 MB
• Farba: Čierna
• EAN kód: 

3838782004810
• Kód: 573210

189 € 

189 € 

189 € 

189 € 
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Mikrovlnné rúry
Mikrovlnná rúra je nenahraditeľným pomocníkom v každej 
modernej kuchyni. Umožňuje prípravu chutných a zdravých jedál 
a je ideálnym pomocníkom v dnešnom rýchlom životnom štýle.

UŽITOČNÍ 
POMOCNÍCI

132 MIKROVLNNÉ RÚRY
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BM251S7XG
Kombinovaná vstavaná rúra Superior Line

BM171A4XG
Vstavaná mikrovlnná rúra Advanced Line

• Farba: Grafitovo čierna
• Materiál čelného panelu: Sklenený čelný panel
• Sklenené dvierka
• Rúra z nerezovej ocele
• Ľavé otváranie dverí
• Spôsob otvárania dvierok: Tlačidlo
• Nerezové časti s úpravou proti odtlačkom 

prstov

Účinnosť
• Objem rúry: 25 l
• Príkon mikrovlnný: 900 W
• Príkon konvenčný: 1100 W
• Počet infra ohrievačov: 1
• Výkon horúceho vzduchu: 2500 W
• Technológia výroby mikrovĺn: Štandardná 

technológia (HVT)
• Typ distribúcie mikrovĺn: Otočný tanier

Ovládanie
• Elektronický programátor
• Dotykové ovládanie
• Elektronické ovládanie s LCD displejom

Spôsoby ohrevu

 

• Kombinovaný ohrev: Mikrovlny/gril/horúci 
vzduch

Vlastnosti
• AUTO menu
• Časový displej

Bezpečnostné systémy
• Bezpečnostný spínač

Extra doplnky
• Otočný sklenený tanier Ø 27,5 cm
• Grilovací rošt

Technické informácie
• Príkon: 1450 W
• Rozmery výrobku (vxšxh): 38,8 × 59,5 × 47 cm
• Rozmery pre zabudovanie (vxšxh): 

38 × 56,7 × 43 cm
• EAN kód: 3838942001437
• Kód: 470736

• Farba: Grafitovo čierna
• Materiál čelného panelu: Sklenený čelný panel
• Sklenené dvierka
• Rúra z nerezovej ocele
• Ľavé otváranie dverí
• Spôsob otvárania dvierok: Tlačidlo
• Nerezové časti s úpravou proti odtlačkom 

prstov

Účinnosť
• Objem rúry: 17 l
• Príkon mikrovlnný: 700 W
• Príkon konvenčný: 1000 W
• Počet infra ohrievačov: 1
• Technológia výroby mikrovĺn: Štandardná 

technológia (HVT)
• Typ distribúcie mikrovĺn: Otočný tanier

Ovládanie
• Elektronický programátor
• Gombík
• Elektronické ovládanie s LCD displejom

Spôsoby ohrevu

 

Kombinovaný ohrev: Mikrovlnný ohrev + gril

Vlastnosti
• AUTO menu

Bezpečnostné systémy
• Bezpečnostný spínač

Extra doplnky
• Otočný sklenený tanier Ø 24,5 cm
• Grilovací rošt

• Možnosť zabudovania do korpusu 37 a 38 cm
• Vhodná pre zabudovanie do horných skriniek

Technické informácie
• Príkon: 1050 W
• Rozmery výrobku (vxšxh): 38,8 × 59,5 × 32 cm
• Rozmery pre zabudovanie (vxšxh): 

38 × 56,7 × 43 cm
• EAN kód: 3838942001444
• Kód: 470738

17 l

BM171E2X
Vstavaná mikrovlnná rúra Essential Line

BM171E2XG
Vstavaná mikrovlnná rúra Essential Line

• Farba: Farba nerezovej ocele
• Materiál čelného panelu: Nerez
• Sklenené dvierka
• Rúra z nerezovej ocele
• Otváranie dvierok: Ľavé otváranie dverí
• Spôsob otvárania dvierok: Gombík
• Úprava proti odtlačkom prstov

Účinnosť
• Objem rúry: 17 l
• Príkon mikrovlnný: 700 W
• Príkon konvenčný: 1000 W
• Počet infra ohrievačov: 1
• Technológia výroby mikrovĺn: Štandardná 

technológia (HVT)
• Typ distribúcie mikrovĺn: Otočný tanier

Ovládanie
• Mechanické ovládanie
• Gombík

Spôsoby ohrevu

 

• Kombinovaný ohrev: Mikrovlnný ohrev + gril

Bezpečnostné systémy
• Bezpečnostný spínač

Extra doplnky
• Otočný sklenený tanier Ø 24,5 cm
• Grilovací rošt

• Možnosť zabudovania do korpusu 37 a 38 cm
• Vhodná pre zabudovanie do horných skriniek

Technické informácie
• Príkon: 1050 W
• Rozmery výrobku (vxšxh): 38,4 × 59,5 × 31,9 cm
• Rozmery pre zabudovanie (vxšxh): 

38 × 56,7 × 43 cm
• EAN kód: 3838942001208
• Kód: 470712

• Farba: Grafitovo čierna
• Materiál čelného panelu: Sklenený čelný panel
• Sklenené dvierka
• Rúra z nerezovej ocele
• Ľavé otváranie dverí
• Spôsob otvárania dvierok: Gombík
• Nerezové časti s úpravou proti odtlačkom 

prstov

Účinnosť
• Objem rúry: 17 l
• Príkon mikrovlnný: 700 W
• Príkon konvenčný: 1000 W
• Počet infra ohrievačov: 1
• Technológia výroby mikrovĺn: Štandardná 

technológia (HVT)
• Typ distribúcie mikrovĺn: Otočný tanier

Ovládanie
• Mechanické ovládanie
• Gombík

Spôsoby ohrevu

 

• Kombinovaný ohrev: Mikrovlnný ohrev + gril

Bezpečnostné systémy
• Bezpečnostný spínač

Extra doplnky
• Otočný sklenený tanier Ø 24,5 cm
• Grilovací rošt

• Možnosť zabudovania do korpusu 37 a 38 cm
• Vhodná pre zabudovanie do horných skriniek

Technické informácie
• Príkon: 1050 W
• Rozmery výrobku (vxšxh): 38,8 × 59,5 × 32 cm
• Rozmery pre zabudovanie (vxšxh): 

38 × 56,7 × 43 cm
• EAN kód: 3838942000904
• Kód: 470348

17 l17 l

*NA OBJEDNÁVKU.

Inštalácia aj do 
horných skriniek

Inštalácia aj do 
horných skriniek

259 € 329 € 

219 € 219 € 
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BM300X
Vstavaná mikrovlnná rúra Essential Line

• Farba: Nerez
• Materiál čelného panelu: Nerez
• Sklenené dvierka
• Rúra z nerezovej ocele
• Ľavé otváranie dverí
• Spôsob otvárania dvierok: Gombík
• Úprava proti odtlačkom prstov

Účinnosť
• Objem rúry: 20 l
• Príkon mikrovlnný: 800 W
• Príkon konvenčný: 1000 W

Ovládanie
• Elektronický programátor
• Gombík
• LED displej
• LogicalChoice - jednoduché a zrozumiteľné 

ovládanie

Vlastnosti
• AUTO menu
• Rozmrazovanie podľa váhy

Bezpečnostné systémy
• Detský zámok

Extra doplnky
• Otočný sklenený tanier Ø 24,5 cm

Technické informácie
• Príkon: 1250 W
• Rozmery výrobku (vxšxh): 38,8 × 59,5 × 34,5 cm
• Rozmery pre zabudovanie (vxšxh): 

38 × 56,8 × 38 cm
• EAN kód: 3838942833939
• Kód: 468885

149 € 

MIKROVLNNÉ RÚRY 135



• Farba: Kovová
• Materiál čelného panelu: Lakovaný čelný 

panel
• Materiál dverí: Sklenené dvierka
• Rúra z nerezovej ocele
• Ľavé otváranie dverí
• Spôsob otvárania dvierok: Tlačidlo

Účinnosť
• Objem rúry: 20 l
• Mikrovlnný výkon: 800 W
• Výkon horného infra grilovacieho telesa: 

1000 W
• Počet infra ohrievačov: 1
• Technológia výroby mikrovĺn: Štandardná 

technológia (HVT)
• Typ distribúcie mikrovĺn: Otočný tanier

Ovládanie
• Elektronický programátor
• Typ vstupu: Otočný prepínač, Tlačidlo
• LED displej
• SmartControl - jednoduché a zrozumiteľné 

ovládanie
• Možnosť vypnutia displeja
• Zvukový signál: Možnosť vypnutia
• Časový rozsah (min): 60 min

Spôsoby ohrevu
 

• Kombinovaný ohrev: Mikrovlnný ohrev + gril

Vlastnosti
• AUTO menu
• Prednastavené programy: 11
• Rýchle a automatické rozmrazovanie (podľa 

času a hmotnosti)
• Funkcia Smart displej
• Viacstupňové varenie
• Časový displej

Bezpečnostné systémy
• Detský zámok
• Bezpečnostný spínač

Výbava
• Otočný sklenený tanier Ø 27 cm
• Grilovací rošt
• Jednoduché čistenie
• Aquaclean funkcia

Technické informácie
• Príkon: 1280 W
• Rozmery výrobku (vxšxh): 

25,7 × 45,1 × 34,3 cm
• EAN kód: 3838782176555
• Kód produktu: 733240

• Farba: Nerez
• Materiál čelného panelu: Nerez
• Materiál dverí: Sklenené dvierka
• Lakované vnútro rúry
• Ľavé otváranie dverí
• Spôsob otvárania dvierok: Tlačidlo

Účinnosť
• Objem rúry: 20 l
• Mikrovlnný výkon: 800 W
• Technológia výroby mikrovĺn: Štandardná 

technológia (HVT)
• Typ distribúcie mikrovĺn: Otočný tanier

Ovládanie
• Elektronický programátor
• Typ vstupu: Otočný prepínač, Tlačidlo
• LED displej
• SmartControl - jednoduché a zrozumiteľné 

ovládanie
• Možnosť vypnutia displeja
• Zvukový signál: Možnosť vypnutia
• Časový rozsah (min): 60 min

Spôsoby ohrevu
 

• Mikrovlny

Vlastnosti
• AUTO menu
• Prednastavené programy: 11
• Rýchle a automatické rozmrazovanie (podľa 

času a hmotnosti)
• Funkcia Smart displej
• Prednastavené programy
• Viacstupňové varenie
• Časový displej

Bezpečnostné systémy
• Detský zámok
• Bezpečnostný spínač

Výbava
• Otočný sklenený tanier Ø 27 cm
• Jednoduché čistenie
• Aquaclean funkcia

Technické informácie
• Príkon: 1280 W
• Rozmery výrobku (vxšxh): 

25,7 × 45,1 × 34,3 cm
• EAN kód: 3838782176531
• Kód produktu: 733238

MO 20 A4X
Voľnestojaca mikrovlnná rúra s grilom Advanced Line

MO 20 A3X
Voľnestojaca mikrovlnná rúra Advanced Line

V ponuke od 07/2019

V ponuke od 07/2019
MO 20 A3W
• Farba: Biela
• EAN kód: 

3838782176517
• Kód: 733236

MO 20 A3B
• Farba: Čierna
• EAN kód: 

3838782176524
• Kód: 733237

99 € 89 € 
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• Farba: Kovová
• Materiál čelného panelu: Nerez
• Materiál dverí: Sklenené dviera (2 sklá)
• Lakované vnútro rúry
• Ľavé otváranie dverí
• Spôsob otvárania dvierok: Rukoväť

Účinnosť
• Objem rúry: 20 l
• Mikrovlnný výkon: 800 W
• Technológia výroby mikrovĺn: Štandardná 

technológia (HVT)
• Typ distribúcie mikrovĺn: Otočný tanier

Ovládanie
• Elektronický programátor
• Typ vstupu: Tlačidlo, Jogger
• LED displej
• SmartControl - jednoduché a zrozumiteľné 

ovládanie

Spôsoby ohrevu
 

• Mikrovlny

Vlastnosti
• Pulse technológia - pre rovnomernejší ohrev 

a prirodzenú chuť jedla
• AUTO menu
• Prednastavené programy: 8
• Rýchle a automatické rozmrazovanie (podľa 

času a hmotnosti)
• Viacstupňové varenie
• Časový displej

Bezpečnostné systémy
• Detský zámok
• Bezpečnostný spínač

Výbava
• Otočný sklenený tanier Ø 24,5 cm

Technické informácie
• Hlučnosť: 58 dB
• Príkon: 1250 W
• Rozmery výrobku (vxšxh): 25,7 × 43,9 × 36 cm
• EAN kód: 3838942011757
• Kód: 474786

• Farba: Biela
• Materiál čelného panelu: Lakovaný čelný 

panel
• Materiál dverí: Sklenené dvierka
• Lakované vnútro rúry
• Ľavé otváranie dverí
• Spôsob otvárania dvierok: Tlačidlo

Účinnosť
• Objem rúry: 17 l
• Mikrovlnný výkon: 700 W
• Technológia výroby mikrovĺn: Štandardná 

technológia (HVT)
• Typ distribúcie mikrovĺn: Otočný tanier

Ovládanie
• Mechanické ovládanie
• Typ vstupu: Otočný prepínač

Spôsoby ohrevu
 

• Mikrovlny

Vlastnosti
• Rozmrazovanie podľa času

Bezpečnostné systémy
• Bezpečnostný spínač

Výbava
• Otočný sklenený tanier ø 24,5 cm
• Jednoduché čistenie
• Aquaclean funkcia

Technické informácie
• Príkon: 1150 W
• Rozmery výrobku (vxšxh): 

25,7 × 45,1 × 34,3 cm
• EAN kód: 3838782175350
• Kód produktu: 733190

• Farba: Biela
• Materiál čelného panelu: Lakovaný čelný 

panel
• Materiál dverí: Sklenené dvierka
• Lakované vnútro rúry
• Ľavé otváranie dverí
• Spôsob otvárania dvierok: Tlačidlo

Účinnosť
• Objem rúry: 20 l
• Mikrovlnný výkon: 800 W
• Výkon horného infra grilovacieho telesa: 

1000 W
• Počet infra ohrievačov: 1
• Technológia výroby mikrovĺn: Štandardná 

technológia (HVT)
• Typ distribúcie mikrovĺn: Otočný tanier

Ovládanie
• Mechanické ovládanie
• Typ vstupu: Otočný prepínač

Spôsoby ohrevu
 

• Kombinovaný ohrev: Mikrovlnný ohrev + gril

Vlastnosti
• Rozmrazovanie podľa času

Bezpečnostné systémy
• Bezpečnostný spínač

Výbava
• Otočný sklenený tanier Ø 27 cm
• Grilovací rošt
• Jednoduché čistenie
• Aquaclean funkcia

Technické informácie
• Príkon: 1280 W
• Rozmery výrobku (vxšxh): 

25,7 × 45,1 × 34,3 cm
• EAN kód: 3838782175404
• Kód produktu: 733235

• Farba: Strieborná
• Materiál čelného panelu: Lakovaný čelný 

panel
• Materiál dverí: Sklenené dvierka
• Lakované vnútro rúry
• Ľavé otváranie dverí
• Spôsob otvárania dvierok: Tlačidlo

Účinnosť
• Objem rúry: 20 l
• Mikrovlnný výkon: 800 W
• Technológia výroby mikrovĺn: Štandardná 

technológia (HVT)
• Typ distribúcie mikrovĺn: Otočný tanier

Ovládanie
• Mechanické ovládanie
• Typ vstupu: Otočný prepínač

Spôsoby ohrevu
 

• Mikrovlny

Vlastnosti
• Rozmrazovanie podľa času

Bezpečnostné systémy
• Bezpečnostný spínač

Výbava
• Otočný sklenený tanier Ø 27 cm
• Jednoduché čistenie
• Aquaclean funkcia

Technické informácie
• Príkon: 1280 W
• Rozmery výrobku (vxšxh): 

25,7 × 45,1 × 34,3 cm
• EAN kód: 3838782175398
• Kód produktu: 733234

MMO 20 DEII
Voľnestojaca mikrovlnná rúra

MO 17 E1W
Voľnestojaca mikrovlnná rúra Essential Line

MO 20 E2W
Voľnestojaca mikrovlnná rúra s grilom Essential Line

MO 20 E1S
Voľnestojaca mikrovlnná rúra Essential Line

17 l

V ponuke od 07/2019

V ponuke od 07/2019

V ponuke od 07/2019

MO 20 E1W
• Farba: Biela
• EAN kód: 

3838782175374
• Kód: 733232

89 € 

79 € 

89 € 

79 € 

MIKROVLNNÉ RÚRY 137



138 SPORÁKY



SPORÁKY 139

www.gorenje.sk

Ste pripravení vniesť do svojej kuchyne chutné okamihy?
S novými sporákmi Gorenje HomeMade to bude až 
prekvapivo jednoduché. Pripravte si svoje obľúbené jedlo 
tak ako v tradičnej peci na drevo alebo očarte svoju rodinu 
širokou škálou chutných zážitkov. Naše sporáky sme navrhli s 
inteligentnými riešeniami a jednoduchým ovládaním, aby ste 
sa na ne mohli spoľahnúť a jedlo už len doladiť.

Voľne stojace sporáky

MY VÁM TO 
ZJEDNODUŠÍME.
VY SI TO 
ZDOKONALÍTE.
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SuperSize
Pripravené na XXL recepty

HomeMade tvar
Všetky prednosti pečenia v peciach na drevo

Sporáky Gorenje poskytujú rozšírený priestor na pečenie a 
použitie extra veľkých plechov. Inovatívne riešenia umožňujú 
optimalizovanú spotrebu energie a rovnomerné pečenie jedál bez 
ohľadu na ich množstvo. Efektívne sa využíva celková šírka rúry, 
pričom mimoriadna technológia vám zaistí, že sa jedlo upečie 
rovnomerne na všetkých úrovniach.

BigSpace
Viac priestoru pre viac voľnosti pri pečení

Zväčšený objem rúry (až do 70 litrov) umožňuje prípravu väčšieho 
množstva jedla naraz. Optimalizované prúdenie vzduchu cirkuluje 
vo vnútri rúry a sporáky Gorenje vďaka dutine BigSpace zvládnu 
dokonca aj veľkú morku.

Charakteristický okrúhly tvar je jednou z najprínosnejších vlastností 
sporákov značky Gorenje. Inšpirované tradičnými pecami na drevo 
umožňujú slobodný pohyb horúceho vzduchu. Keďže sa jedlo 

pečie rovnomerne zo všetkých strán, vždy dosiahnete dokonalé 
výsledky pečenia: zvonku chrumkavé a vo vnútri šťavnaté.
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AquaClean
Jednoduché, pohodlné čistenie

Pečenie na viacerých úrovniach
Viacero jedál naraz

Vďaka špeciálnemu smaltu vysokej kvality prináša funkcia 
AquaClean ešte účinnejší a jednoduchší spôsob čistenia vnútra 
rúry. Stačí len naliať pol litra vody do pekáča a zapnúť funkciu 
AquaClean po každom pečení. Výsledky sú viditeľné na celom 
povrchu a plechoch v priebehu 30 minút. Mastnota a škvrny sa 
zmäkčia, potom ich stačí jednoducho utrieť jemnou utierkou.

Kombinácia funkcie MultiAir a HomeMade tvaru rúry pomáha 
dosiahnuť ten najťažší cieľ: pečenie až na 4 plechoch súčasne. 
Dobrou správou je, že chute a vône sa nezmiešajú. Inteligentná 
distribúcia vzduchu zabezpečí, že jedlo bude rovnomerne upečené 
na každej úrovni.

Technológia MultiAir
Dokonalé zo všetkých strán

Technológia MultiAir zaručuje optimálnu cirkuláciu horúceho 
vzduchu v rúre. Vďaka šikovne umiestneným vetracím otvorom 
na zadnej stene a jedinečnému zaoblenému tvaru sa vzduch šíri 
rovnomerne po celej rúre. Ventilátor tlačí horúci vzduch okolo 

celého objemu rúry, čím sa jedlo dokonale upečie zo všetkých 
strán. Dynamický pohyb vzduchu umožňuje tiež súčasné pečenie 
na viacerých úrovniach bez miešania vôní a chutí.
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Teleskopické lišty
Sú vo vnútri a dajú sa šikovne vytiahnuť von

Hladko vysúvateľné teleskopické lišty umožňujú bezpečnú a ľahkú 
manipuláciu na všetkých úrovniach. To znamená bezpečnejšie 
a jednoduchšie vybratie a čistenie. V závislosti od modelu môžu 
byť sporáky Gorenje vybavené plne vysúvateľnými teleskopickými 
lištami až na troch úrovniach. 

OpenView
Perfektný prehľad

Moderné a dokonca dvojité osvetlenie, ktorým sú vybavené 
niektoré modely sporákov, vám poskytujú jasný pohľad do vnútra 
rúry. V kombinácii so špeciálnym dizajnom sklenených dvierok 
máte perfektný prehľad nad procesom pečenia.

XXL úložná zásuvka
Všetko pekne na dosah

Mimoriadne veľká a hlboká zásuvka na uskladnenie väčšieho 
riadu a kuchynských potrieb. Plechy, pekáče, kuchynské náradie – 
majte všetko, čo potrebujete po ruke, vďaka tomuto praktickému a 
priestrannému riešeniu.

GentleClose
Stačí jemný dotyk

Len jemný dotyk stačí na to, aby sa dvierka zatvorili hladko a 
potichu.
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DirectTouch
Perfektné výsledky cez končeky vašich prstov

Jednoduché ovládanie rúry pomocou dotykovej obrazovky. Veľké 
a zrozumiteľné symboly svojou zreteľnosťou a jednoduchosťou 
vyzdvihujú pozoruhodnú technológiu na novú úroveň.

Vrchná vrstva TouchFree
Lesklý a bez odtlačkový povrch

Všetky povrchy z nehrdzavejúcej ocele sú pokryté špeciálnym 
filmom TouchFree, na ktorom sa nezanechajú odtlačky prstov. 
Vďaka nemu je povrch stále lesklý a čistenie jednoduché.

Extra hlboký plech
Dostatočne hlboký pre všetky chute

Vyššie okraje extra hlbokého plechu zabraňujú tomu, aby tuk 
fŕkal a pripálil sa na stenách rúry. Je ideálny na prípravu jedál, ako 
napríklad lazane a pečené mäso.
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DC+ Systém
Efektívne ochladzovanie

Teplotná sonda
Vždy dokonale upečené

Systém DynamiCooling účinne ochladzuje exteriér rúry a zabraňuje 
poškodeniu spôsobenému vysokými teplotami. Pri sporákoch s 
DC+ systémom snímače teploty regulujú chladenie vonkajších stien 
rúry, kým nedosiahnu bezpečnú teplotu 60 °C.

Vďaka teplotnej sonde je jednoduché dosiahnuť dokonalé a presné 
výsledky pečenia. Kontrolou teploty vo vnútri mäsa teplotná sonda 
reguluje celý proces pečenia a dokonca aktivuje alarm v tom 
správnom čase, keď je jedlo hotové.

UltraCoolDoor
Vytvorené tak, aby ste sa mohli dotknúť – kedykoľvek

Inovatívna konštrukcia a špeciálne zasklenie dvierok izoluje rúru, 
vďaka čomu sa teplo udržuje vo vnútri. Keďže teplo neuniká 
z vnútra rúry, optimalizuje sa spotreba energie. Vďaka tomu 
je sporák ešte bezpečnejší pre používateľa, deti a domácich 
miláčikov a zabraňuje ohrievaniu okolitého prostredia.
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PerfectGrill
Dvojitý ohrev pre rovnomerne chrumkavé jedlo

Grilovanie za zatvorenými 
dvierkami
Udržujte teplo tam, kde ho potrebujete

Pečenie pri 300 °C
Výkonné teplo vo vašej kuchyni

Najlepšie výsledky pečenia dosiahnete vďaka kombinácií veľkého 
a menšieho výhrevného telesa, pričom menšie výhrevné teleso sa 
nachádza vo vnútri veľkého. Šikovné umiestnenie výhrevných telies 
umožňuje optimálnu distribúciu tepla a vždy poskytuje dokonalé 

výsledky pečenia, takže je jedlo chrumkavé zvonku a jemné zvnútra. 
Rôzne kombinácie ohrevu používajú buď vnútorné, alebo vonkajšie 
výhrevné teleso či obe naraz.

Inovatívna špeciálna konštrukcia komína v nových sporákoch 
Gorenje vám prináša všetky výhody grilovania za zatvorenými 
dvierkami. Rýchlejší, bezpečnejší a ešte efektívnejší spôsob, 
ako jedlo dokonale ugrilovať, zatiaľ čo gombíky a okolie sporáka 
ostávajú pekne studené.

Špeciálne nastavenie teploty na 300 °C do vašej kuchyne prináša 
výkon profesionálneho varenia. Toto nastavenie je špeciálne 
navrhnuté tak, aby ste dokonalo upiekli jedlá, ako napríklad pizzu.
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Mechanická zámka dvierok
Vždy na tej bezpečnej strane

Mechanická zámka dvierok na rúre zabraňuje ich otváraniu počas 
používania, čím sa sporák stáva ešte bezpečnejším, najmä ak 
máte nablízku deti. Táto zámka je priložená k rúre, takže ju môžete 
kedykoľvek podľa potreby namontovať alebo odmontovať.

Spínač SmartDoor Switch automaticky vypne ventilátor a všetky 
výhrevné telesá vždy, keď sú dvierka rúry počas pečenia otvorené. 
To zabraňuje závanu horúceho vzduchu z vnútra rúry. Keď sa 
dvierka opäť zavrú, výhrevné telesá a ventilátor pokračujú v pečení.

Spínač SmartDoor Switch

SilverMatte
Mimoriadne odolný, mimoriadne hladký povrch

Kvalita a typ smaltu sú pre prevádzku rúry mimoriadne dôležité. 
SilverMatte je vysoko odolný a pevný materiál, ktorý znesie 
extrémne teploty. Bez mikro pórov sú povrchy rúry a plechov 
odolné voči najvyšším teplotám. Vrchná vrstva interiéru podporuje 
odrážanie tepla a poskytuje dodatočnú izoláciu.  Vďaka tomu 
ostane interiér rúry vždy bezpečný a sterilný.

CataClean
Povrch, ktorý absorbuje tuk

Katalytické čistenie predstavuje veľkú pomoc pri údržbe rúry. 
Keď rúra počas pečenia dosiahne teplotu 85 °C alebo viac, 
katalytické panely automaticky absorbujú tuky a nečistoty.
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Detská zámka
Kuchyňa ako bezpečné prostredie

Hladké dvierka rúry
Jednoducho vyberateľné dvierka, ktoré sa dajú ľahko 
vyčistiť

Možnosť aktivácie detskej zámky je vynikajúca pre tých, ktorí majú 
doma deti. Ešte nikdy nebolo bezpečnejšie nechať ich v kuchyni 
bez dozoru, keďže táto funkcia im zabráni nastavovať akékoľvek 
parametre či zmeniť nastavenie na displeji.

Jednoducho vyberateľné dvierka nemajú žiadne zárezy alebo 
hrany, v ktorých sa môže ukrývať špina, preto je ich čistenie rýchle 
a jednoduché. Vďaka inovatívnemu dizajnu je možné dvierka 
jednoducho vybrať a vyčistiť tak aj priestor medzi vrstvami skla.

Funkcia StayWarm udržiava stabilnú teplotu jedál na 70 ̊C, až kým 
nie je ten pravý čas na servírovanie. Jedlá si zachovávajú svoju 
pôvodnú chuť a teplotu až do ich servírovania.

Aby sa jedlo zachovalo v perfektnom stave aj po rozmrazovaní, 
je veľmi dôležité rozmraziť ho rýchlo, a aby doň teplo prenikalo 
rovnomerne a súbežne. Bezpečné rozmrazovanie je možné 
vďaka režimu rozmrazovania. Okrem toho, ak použijete misku 
na odkvapkávanie, zabránite tak rozliatiu tekutiny a nechceným 
kvapkám. Mrazené potraviny položte na mriežku v strede rúry. 
Miska na odkvapkávanie umiestnená na nižšej úrovni zachytí všetku 
tekutinu.

Ohriaté taniere zabraňujú strate chuti a zabezpečujú, že každý 
kúsok jedla chutí tak, ako má: od polievok až po cestoviny a 
dusenú zeleninu. Funkcia WarmPlate udržiava kuchynský riad 
presne na tej správnej teplote 60 °C. Užite si profesionálny servis v 
súkromí vášho domova.

StayWarm
Dokonalé aj pre oneskorencov

Rozmrazovanie

Ohrev riadu
Servírujte jedlá ako profesionál v pohodlí vášho domova

Špeciálne programy
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Variť ako šéfkuchár môže byť jednoduché. Stačí štipka kreativity 
a sporák Gorenje s plynovou varnou platňou sa postará o 
ostatné. Vďaka veľkému povrchu, výkonným horákom a 
pokrokovým vlastnostiam podporí vaše najbláznivejšie nápady 
pri varení.

Zapáľte v sebe inšpiráciu a prekvapte svojich milovaných 
dokonalými domácimi jedlami.

Plynová platňa

DOKONALÁ CHUŤ 
SO ŠTIPKOU 
KREATIVITY
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Rozšírená varná zóna a dlhšie vzdialenosti medzi horákmi 
poskytujú množstvo priestoru pre všetky veľkosti panvíc a 
hrncov. Po rovnom a hladkom povrchu sa riad ľahko pohybuje a 
vy môžete bez problémov použiť aj veľmi veľké hrnce, keďže vám 
poskytuje stabilitu pri všetkých vašich kreáciách.

Masívne a elegantné liatinové mriežky ProGrids sú mimoriadne 
stabilné a odolné aj voči tým najvyšším teplotám. Do vašej kuchyne 
prinášajú mimoriadnu stabilitu, odolnosť a používateľsky jednoduchý 
dizajn.

BigSurface
Množstvo priestoru pre každý hrniec alebo panvicu

Liatinové mriežky ProGrids
Silná, stabilná a odolná podpora

Horáky ChefBurners
Výkonnejšie a efektívnejšie varenie

Wok horák
Výkonný horák, dokonalá autentická chuť

Nové vysokovýkonné horáky ChefBurners prinášajú efektívnejšiu 
spotrebu energie a umožňujú variť rýchlejšie a ekologickejšie. 
Rôzne veľkosti horákov vám ponúkajú plnú flexibilitu, pričom je 
varenie vďaka používateľsky prijateľnému umiestneniu jednoduché 
a bezpečné.

Nový Wok horák so špeciálnym tvarom koruny smeruje plameň 
priamo na wok a umožňuje ešte výkonnejšie varenie pri výkone 
až do 4,0 kW. Ázijská kuchyňa, zelenina a iné pokrmy ešte nikdy 
neboli také chrumkavé a vynikajúce, pričom je jedlo pripravené tak 
rýchlo.
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Funkcia PowerBoost poskytuje hrncu mimoriadnu intezitu ohrevu 
a výrazne skracuje dobu varenia. Na zovretie 2 l vody stačí len 
okolo 5 minút, čo skutočne šetrí čas. To znamená, že vďaka funkcii 
PowerBoost šetríte svoj čas, energiu a peniaze.

Indukčné varné platne ohrievajú dvakrát rýchlejšie ako platne 
HiLight, čím sú pomerne ekonomickejšie a bezpečnejšie. Indukčná 
varná platňa ohrieva len dno panvice alebo hrnca, zatiaľ čo ostatné 
povrchy ostávajú studené a bezpečné na dotyk. Teplota sa nastaví 
okamžite pomocou jednoduchého dotyku, čím sa znižuje riziko 
vykypenia. S touto varnou platňou budú rozpustená čokoláda, 
kulinárske omáčky a iné lahôdky citlivé na teplotu hračkou.

Funkcia BridgeZone
Jednoduchý plán pre extra veľké hrnce

Funkcia PowerBoost
Varenie rýchlosťou svetla

Indukčná platňa s dvoma prepojenými zónami zjednodušuje 
varenie vo veľkých hrncoch. Dve samostatné varné zóny sa 
premostia a spoja do jednej len jedným dotykom. Perfektné na 
prípravu väčších jedál a príloh naraz.

Indukčná varná platňa

RÝCHLE A 
EFEKTÍVNE 
VARENIE, 
JEDNODUCHÉ 
ČISTENIE
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Varné platne Hi-light od Gorenje sú navrhnuté ako nástroj 
jednoduchý na používanie, ktorý z každého urobí vynikajúceho 
kuchára. Účinné a inteligentné varné platne Hi-light sú vybavené 
funkciami, vďaka ktorým sa dá variť bez námahy. Poskytujú dvojité 
alebo oválne varné zóny, ktoré sa hodia pri každej vašej potrebe. 
Vďaka špeciálnym funkciám, akými sú ukazovatele zvyškového 
tepla, časovač a inteligentné ovládanie, dokážete mať perfektnú 
kontrolu nad varením a cítiť sa pritom bezpečne.

Táto funkcia zvýši výkon HiLight varnej zóny o 25 %, čo vám umožní 
dokončiť varenie oveľa rýchlejšie pri použití menšieho množstva 
energie.

Funkcia PowerZone
Hotové za minútku

Vďaka našej inovatívnej senzorovej technológii môžete naplno využiť 
potenciál svojej varnej platne doslova pomocou končekov vašich 
prstov. Rôzne senzory umožňujú priame ovládanie jednotlivých 
varných zón. Ergonomické umiestnenie ovládacieho panela vám 
poskytuje dokonalý prehľad a kontrolu nad varením. Okrem toho, 
ukazovatele zvyškového tepla zostanú svietiť tak dlho, kým sú varné 
zóny teplé, čím je varenie ešte bezpečnejšie.

TouchControl
Varenie končekmi prstov

Varná platňa Hi-light

RÔZNE OHREVY 
PRE NAJLEPŠIE 
VÝSLEDKY 
VARENIA
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• Farba: Farba nerezovej ocele
• Predný panel: Nerez
• Materiál dverí: Sklenené dvierka
• GentleClose - tlmené zatváranie dvierok rúry

Účinnosť
• Multifunkčná rúra - 70 l
• Povrch najväčšieho plechu na pečenie: 

1260 cm²

Ovládanie
• Dotykové ovládanie senzorové
• Nepodsvietené ikony funkcie rúry na 

gombíkoch
• Dotykovo ovládané programovacie hodiny 

IconLed

Indukčná varná platňa
• BridgeZone - spojenie varnej zóny
• 4 indukčné varné zóny
• Ľavá predná: Ø 16 cm, 1,4/2 kW, 
• Pravá predná: Ø 16 cm, 1,4 kW, 
• Ľavá zadná: Ø 16 cm, 1,4 kW, 
• Pravá zadná: Ø 20 cm, 2,3 kW

Spôsoby ohrevu

Vlastnosti
• Osvetlenie // Pečenie na viacerých plechoch 

súčasne // MultiAir optimálna cirkulácia 
horúceho vzduchu v rúre

Výbava
• 1 plytký smaltovaný plech // 1 hlboký 

smaltovaný plech // Rošt // Čiastočne 
výsuvné teleskopické lišty na 1 úrovni // 
Katalytický kryt ventilátora

Bezpečnostné systémy
• Indikátor zvyškového tepla // Bezpečnostná 

zámka // Detská zámka // Dynamický 
chladiaci systém - DC // Dvierka (2 sklá, 
1 reflexná vrstva)

EasyClean - jednoduché čistenie
• AquaClean - čistenie vodou // SilverMatte 

vysoko odolný pyro smalt // TouchFree inox 
(úprava proti odtlačkom prstov)

Technické parametre
• Príkon: 10400 W
• Spotreba energie: 

0,8 kWh (Nútená konvekcia vzduchu), 
1,03 kWh (Konvenčná tepelná funkcia)

• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 50 × 59,4 cm
• EAN kód: 3838782022975
• Kód: 466177

• Farba: Farba nerezovej ocele
• Predný panel: Sklo  
• Materiál dverí: Sklenené dvierka
• GentleClose - tlmené zatváranie dvierok rúry

Účinnosť
• Multifunkčná rúra - 70 l
• Povrch najväčšieho plechu na pečenie: 

1260 cm²

Ovládanie
• Dotykové ovládanie senzorové
• Zatláčacie gombíky
• Dotykovo ovládané programovacie hodiny 

IconLed

Indukčná varná platňa
• BridgeZone - spojenie varnej zóny
• 4 indukčné varné zóny
• Ľavá predná: Ø 16 cm, 1,4/2 kW, 
• Pravá predná: Ø 16 cm, 1,4 kW, 
• Ľavá zadná: Ø 16 cm, 1,4 kW, 
• Pravá zadná: Ø 20 cm, 2,3 kW

Spôsoby ohrevu

Vlastnosti
• Osvetlenie // Pečenie na viacerých plechoch 

súčasne // MultiAir optimálna cirkulácia 
horúceho vzduchu v rúre

Výbava
• 1 plytký smaltovaný plech // 1 hlboký 

smaltovaný plech // Rošt // Čiastočne 
vysúvacie teleskopické lišty na 
2 úrovniach // Katalytický kryt ventilátora

Bezpečnostné systémy
• Indikátor zvyškového tepla // Bezpečnostná 

zámka // Detská zámka // Dynamický 
chladiaci systém - DC // CD - chladné dvierka 
- 3 sklá, 1 reflexná vrstva

EasyClean - jednoduché čistenie
• AquaClean - čistenie vodou // SilverMatte 

vysoko odolný pyro smalt // TouchFree inox 
(úprava proti odtlačkom prstov)

Technické parametre
• Príkon: 10500 W
• Spotreba energie: 

0,8 kWh (Nútená konvekcia vzduchu), 
1,03 kWh (Konvenčná tepelná funkcia)

• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 50 × 59,4 cm
• EAN kód: 3838782022197
• Kód: 466124

• Farba: Biela
• Predný panel: Lakovaný kov
• Materiál dverí: Sklenené dvierka
• GentleClose - tlmené zatváranie dvierok rúry

Účinnosť
• Multifunkčná rúra - 70 l
• Povrch najväčšieho plechu na pečenie: 

1260 cm²

Ovládanie
• Dotykové ovládanie senzorové
• Nepodsvietené ikony funkcie rúry na 

gombíkoch
• Dotykovo ovládané programovacie hodiny 

IconLed

Indukčná varná platňa
• BridgeZone - spojenie varnej zóny
• 4 indukčné varné zóny
• Ľavá predná: Ø 16 cm, 1,4/2 kW, 
• Pravá predná: Ø 16 cm, 1,4 kW, 
• Ľavá zadná: Ø 16 cm, 1,4 kW, 
• Pravá zadná: Ø 20 cm, 2,3 kW

Spôsoby ohrevu

Vlastnosti
• Osvetlenie // Pečenie na viacerých plechoch 

súčasne // MultiAir optimálna cirkulácia 
horúceho vzduchu v rúre

Výbava
• 1 plytký smaltovaný plech // 1 hlboký 

smaltovaný plech // Rošt // Čiastočne 
výsuvné teleskopické lišty na 1 úrovni // 
Katalytický kryt ventilátora

Bezpečnostné systémy
• Indikátor zvyškového tepla // Bezpečnostná 

zámka // Detská zámka // Dynamický 
chladiaci systém - DC // CD - chladné dvierka 
- 3 sklá, 1 reflexná vrstva

EasyClean - jednoduché čistenie
• AquaClean - čistenie vodou
• SilverMatte vysoko odolný pyro smalt

Technické parametre
• Príkon: 10400 W
• Spotreba energie: 

0,8 kWh (Nútená konvekcia vzduchu), 
1,03 kWh (Konvenčná tepelná funkcia)

• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 50 × 59,4 cm
• EAN kód: 3838782022173
• Kód: 466176

EIT 5351 XD
Elektrický sporák s indukčnou varnou platňou

EIT 5355 XPD 
Elektrický sporák s indukčnou varnou platňou Advanced Line

EIT 5351 WD
Elektrický sporák s indukčnou varnou platňou

• Farba: Farba nerezovej ocele
• Predný panel: Nerez
• Materiál dverí: Sklenené dvierka
• GentleClose - tlmené zatváranie dvierok rúry

Účinnosť
• Multifunkčná rúra - 71 l // Extra veľká pečiaca 

plocha // Povrch najväčšieho plechu na 
pečenie: 1316 cm² // HomeMade Plus 
tvar rúry

Ovládanie
• Dotykové ovládanie senzorové // Tvar 

gombíkov ovládania: Ergonomické gombíky 
// Dotykovo ovládané programovacie 
hodiny IconLed

Indukčná varná platňa
• BridgeZone - spojenie varnej zóny
• 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 18,5 cm, 1,2/1,4 kW, 
• Pravá zadná: Ø 20,5 cm, 2/2,3 kW

Spôsoby ohrevu

Vlastnosti
• Osvetlenie // Pečenie na viacerých plechoch 

súčasne // MultiAir optimálna cirkulácia 
horúceho vzduchu v rúre

Výbava
• 1 plytký smaltovaný plech // 1 hlboký 

smaltovaný plech // Rošt // Čiastočne 
výsuvné teleskopické lišty na 1 úrovni

Bezpečnostné systémy
• Indikátor zvyškového tepla // Termoelektrická 

poistka // Detská zámka // Dynamický 
chladiaci systém - DC + // Dvierka (2 sklá, 
1 reflexná vrstva)

EasyClean - jednoduché čistenie
• AquaClean - čistenie vodou // SilverMatte 

vysoko odolný pyro smalt // TouchFree 
inox (úprava proti odtlačkom prstov) // 
Odnímateľné vnútorné sklo dvierok rúry s 
plochým povrchom

Technické parametre
• Príkon: 10400 W
• Spotreba energie: 

0,88 kWh (Nútená konvekcia vzduchu), 
0,94 kWh  (Konvenčná tepelná funkcia)

• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 60 cm
• EAN kód: 3838782020360
• Kód: 588883

EIT 6351 XPD
Elektrický sporák s indukčnou varnou platňou Advanced Line

*NA OBJEDNÁVKU.

*NA OBJEDNÁVKU. *NA OBJEDNÁVKU.

629 € 

599 € 

669 € 

559 € 
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• Farba: Farba nerezovej ocele
• Predný panel: Sklo
• Materiál dverí: Sklenené dvierka
• GentleClose - tlmené zatváranie dvierok rúry

Účinnosť
• Multifunkčná rúra - 70 l
• Povrch najväčšieho plechu na pečenie: 

1260 cm²

Ovládanie
• Tvar gombíkov ovládania: Zatláčacie 

gombíky
• Dotykovo ovládané programovacie hodiny 

IconLed

Sklokeramická varná platňa
• 4 HiLight varné zóny
• Ľavá predná: Dvojitá HiLight varná zóna 

Ø 18/12 cm, 0,7/1,7 kW, 
• Pravá predná: Ø 14,5 cm, 1,2 kW, 
• Ľavá zadná: Ø 14,5 cm, 1,2 kW, 
• Pravá zadná: Ø 14×25 cm, 1,1/2 kW

Spôsoby ohrevu

Vlastnosti
• Osvetlenie // Pečenie na viacerých plechoch 

súčasne // MultiAir optimálna cirkulácia 
horúceho vzduchu v rúre

Výbava
• 1 plytký smaltovaný plech // 1 hlboký 

smaltovaný plech // Rošt // Čiastočne 
vysúvacie teleskopické lišty na 2 
úrovniach // Katalytický kryt ventilátora

Bezpečnostné systémy
• Indikátor zvyškového tepla // Dynamický 

chladiaci systém - DC // CD - chladné dvierka 
- 3 sklá, 1 reflexná vrstva

EasyClean - jednoduché čistenie
• AquaClean - čistenie vodou // SilverMatte 

vysoko odolný pyro smalt // TouchFree inox 
(úprava proti odtlačkom prstov)

Technické parametre
• Príkon: 9400 W
• Spotreba energie: 

0,8 kWh (Nútená konvekcia vzduchu), 
1,03 kWh (Konvenčná tepelná funkcia)

• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 50 × 59,4 cm
• EAN kód: 3838782022371
• Kód: 466122

• Farba: Farba nerezovej ocele
• Predný panel: Nerez
• Materiál dverí: Sklenené dvierka
• GentleClose - tlmené zatváranie dvierok rúry

Účinnosť
• Multifunkčná rúra -70 l 
• Povrch najväčšieho plechu na pečenie: 

1260 cm²

Ovládanie
• Nepodsvietené ikony funkcie rúry na 

gombíkoch
• Dotykovo ovládané programovacie hodiny 

IconLed

Sklokeramická varná platňa
• 4 HiLight varné zóny
• Ľavá predná: Dvojitá HiLight varná zóna 

Ø 18/12 cm, 0,7/1,7 kW, 
• Pravá predná: Ø 14,5 cm, 1,2 kW, 
• Ľavá zadná: Ø 14,5 cm, 1,2 kW, 
• Pravá zadná: Ø 14×25 cm, 1,1/2 kW

Spôsoby ohrevu

Vlastnosti
• Osvetlenie // Pečenie na viacerých plechoch 

súčasne // MultiAir optimálna cirkulácia 
horúceho vzduchu v rúre

Výbava
• 1 plytký smaltovaný plech // 1 hlboký 

smaltovaný plech // Rošt // Čiastočne 
výsuvné teleskopické lišty na 1 úrovni // 
Katalytický kryt ventilátora

Bezpečnostné systémy
• Indikátor zvyškového tepla // Dynamický 

chladiaci systém - DC // CD - chladné dvierka 
- 3 sklá, 1 reflexná vrstva

EasyClean - jednoduché čistenie
• AquaClean - čistenie vodou // SilverMatte 

vysoko odolný pyro smalt // TouchFree inox 
(úprava proti odtlačkom prstov)

Technické parametre
• Príkon: 9400 W
• Spotreba energie: 

0,8 kWh (Nútená konvekcia vzduchu), 
1,03 kWh (Konvenčná tepelná funkcia)

• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 50 × 59,4 cm
• EAN kód: 3838782022357
• Kód: 466121

• Farba: Farba nerezovej ocele
• Predný panel: Nerez
• Materiál dverí: Sklenené dvierka
• GentleClose - tlmené zatváranie dvierok rúry

Účinnosť
• Multifunkčná rúra - 71 l // Extra veľká pečiaca 

plocha // Povrch najväčšieho plechu na 
pečenie: 1316 cm² // HomeMade Plus 
tvar rúry

Ovládanie
• Tvar gombíkov ovládania: Zatláčacie gombíky 

// Dotykovo ovládané programovacie 
hodiny IconLed

Sklokeramická varná platňa
• 4 HiLight varné zóny
• Ľavá predná: Dvojitá HiLight varná zóna 

Ø 21/12 cm, 2,2 kW, 
• Pravá predná: Ø 14,5 cm, 1,2 kW, 
• Ľavá zadná: Ø 14,5 cm, 1,2 kW, 
• Pravá zadná: Ø 26,5×17 cm, 2,4 kW

Spôsoby ohrevu

Vlastnosti
• Osvetlenie // Pečenie na viacerých plechoch 

súčasne // MultiAir optimálna cirkulácia 
horúceho vzduchu v rúre

Výbava
• 1 plytký smaltovaný plech // 1 hlboký 

smaltovaný plech // Rošt // Čiastočne 
vysúvacie teleskopické lišty na 2 úrovniach

Bezpečnostné systémy
• Indikátor zvyškového tepla // Termoelektrická 

poistka // Dynamický chladiaci systém - DC + 
// Dvierka (2 sklá, 1 reflexná vrstva)

EasyClean - jednoduché čistenie
• AquaClean - čistenie vodou // SilverMatte 

vysoko odolný pyro smalt // TouchFree 
inox (úprava proti odtlačkom prstov) // 
Odnímateľné vnútorné sklo dvierok rúry s 
plochým povrchom

Technické parametre
• Príkon: 10300 W
• Spotreba energie: 

0,81 kWh  (Nútená konvekcia vzduchu), 
0,94 kWh (Konvenčná tepelná funkcia)

• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 60 cm
• EAN kód: 3838782023873
• Kód: 594002

• Farba: Biela
• Predný panel: Lakovaný kov
• Materiál dverí: Sklenené dvierka
• GentleClose - tlmené zatváranie dvierok rúry

Účinnosť
• Multifunkčná rúra - 71 l // Extra veľká pečiaca 

plocha // Povrch najväčšieho plechu na 
pečenie: 1316 cm² // HomeMade Plus 
tvar rúry

Ovládanie
• Tvar gombíkov ovládania: Zatláčacie gombíky 

// Dotykovo ovládané programovacie 
hodiny IconLed

Sklokeramická varná platňa
• 4 HiLight varné zóny
• Ľavá predná: Dvojitá HiLight varná zóna 

Ø 21/12 cm, 2,2 kW, 
• Pravá predná: Ø 14,5 cm, 1,2 kW, 
• Ľavá zadná: Ø 14,5 cm, 1,2 kW, 
• Pravá zadná: Ø 26,5×17 cm, 2,4 kW

Spôsoby ohrevu

Vlastnosti
• Osvetlenie // Pečenie na viacerých plechoch 

súčasne // MultiAir optimálna cirkulácia 
horúceho vzduchu v rúre

Výbava
• 1 plytký smaltovaný plech
• 1 hlboký smaltovaný plech // Rošt
• Čiastočne vysúvacie teleskopické lišty na 

2 úrovniach

Bezpečnostné systémy
• Indikátor zvyškového tepla
• Termoelektrická poistka
• Dvierka (2 sklá, 1 reflexná vrstva)

EasyClean - jednoduché čistenie
• AquaClean - čistenie vodou
• SilverMatte vysoko odolný pyro smalt
• Odnímateľné vnútorné sklo dvierok rúry s 

plochým povrchom

Technické parametre
• Príkon: 10300 W
• Spotreba energie: 

0,81 kWh (Nútená konvekcia vzduchu), 
0,94 kWh (Konvenčná tepelná funkcia)

• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 60 cm
• EAN kód: 3838782023866
• Kód: 594001

EC 5355 XPA
Elektrický sporák so sklokeramickou varnou platňou

EC 5351 XA
Elektrický sporák so sklokeramickou varnou platňou

EC 6352 XPA 
Elektrický sporák so sklokeramickou varnou platňou Advanced Line

EC 6352 WPA 
Elektrický sporák so sklokeramickou varnou platňou Advanced Line

599 € 559 € 

479 € 449 € 
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• Farba: Šedá
• Predný panel: Lakovaný kov
• Materiál dverí: Sklenené dvierka

Účinnosť
• Multifunkčná rúra - 70 l 
• Povrch najväčšieho plechu na pečenie: 

1260 cm²

Ovládanie
• Nepodsvietené ikony funkcie rúry na 

gombíkoch
• Dotykovo ovládané programovacie hodiny 

IconLed

Sklokeramická varná platňa
• 4 HiLight varné zóny
• Ľavá predná: Ø 18 cm, 1,7 kW, 
• Pravá predná: Ø 14,5 cm, 1,2 kW, 
• Ľavá zadná: Ø 14,5 cm, 1,2 kW, 
• Pravá zadná: Ø 18 cm, 1,7 kW

Spôsoby ohrevu

Vlastnosti
• Osvetlenie

Výbava
• 1 plytký smaltovaný plech
• 1 hlboký smaltovaný plech
• Rošt
• Čiastočne výsuvné teleskopické lišty na 

1 úrovni

Bezpečnostné systémy
• Indikátor zvyškového tepla
• Dvierka (2 sklá, 1 reflexná vrstva)

EasyClean - jednoduché čistenie
• AquaClean - čistenie vodou
• SilverMatte vysoko odolný pyro smalt

Technické parametre
• Príkon: 8600 W
• Spotreba energie: 

0,8 kWh (Nútená konvekcia vzduchu), 
1,03 kWh (Konvenčná tepelná funkcia)

• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 50 × 59,4 cm
• EAN kód: 3838782023019
• Kód: 591309

• Farba: Biela
• Predný panel: Lakovaný kov
• Materiál dverí: Sklenené dvierka
• GentleClose - tlmené zatváranie dvierok rúry

Účinnosť
• Multifunkčná rúra - 70 l 
• Povrch najväčšieho plechu na pečenie: 

1260 cm²

Ovládanie
• Nepodsvietené ikony funkcie rúry na 

gombíkoch

Sklokeramická varná platňa
• 4 HiLight varné zóny
• Ľavá predná: Ø 18 cm, 1,8 kW, 
• Pravá predná: Ø 14,5 cm, 1,2 kW, 
• Ľavá zadná: Ø 14,5 cm, 1,2 kW, 
• Pravá zadná: Ø 18 cm, 1,8 kW

Spôsoby ohrevu

Vlastnosti
• Osvetlenie
• Pečenie na viacerých plechoch súčasne
• MultiAir optimálna cirkulácia horúceho 

vzduchu v rúre

Výbava
• 1 hlboký smaltovaný plech
• Rošt
• Čiastočne výsuvné teleskopické lišty na 

1 úrovni

Bezpečnostné systémy
• Indikátor zvyškového tepla
• Dvierka (2 sklá, 1 reflexná vrstva)

EasyClean - jednoduché čistenie
• AquaClean - čistenie vodou
• SilverMatte vysoko odolný pyro smalt

Technické parametre
• Príkon: 9300 W
• Spotreba energie: 

0,8 kWh (Nútená konvekcia vzduchu), 
1,03 kWh (Konvenčná tepelná funkcia)

• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 50 × 59,4 cm
• EAN kód: 3838782022319
• Kód: 466119

• Farba: Biela
• Predný panel: Lakovaný kov
• Materiál dverí: Sklenené dvierka

Účinnosť
• Multifunkčná rúra - 70 l
• Povrch najväčšieho plechu na pečenie: 

1260 cm²

Ovládanie
• Nepodsvietené ikony funkcie rúry na 

gombíkoch
• Dotykovo ovládané programovacie hodiny 

IconLed

Sklokeramická varná platňa
• 4 HiLight varné zóny
• Ľavá predná: Ø 18 cm, 1,7 kW, 
• Pravá predná: Ø 14,5 cm, 1,2 kW, 
• Ľavá zadná: Ø 14,5 cm, 1,2 kW, 
• Pravá zadná: Ø 18 cm, 1,7 kW

Spôsoby ohrevu

Vlastnosti
• Osvetlenie

Výbava
• 1 plytký smaltovaný plech
• 1 hlboký smaltovaný plech
• Rošt
• Čiastočne výsuvné teleskopické lišty na 

1 úrovni

Bezpečnostné systémy
• Indikátor zvyškového tepla
• Dvierka (2 sklá, 1 reflexná vrstva)

EasyClean - jednoduché čistenie
• AquaClean - čistenie vodou
• SilverMatte vysoko odolný pyro smalt

Technické parametre
• Príkon: 8600 W
• Spotreba energie: 

0,8 kWh (Nútená konvekcia vzduchu), 
1,03 kWh (Konvenčná tepelná funkcia)

• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 50 × 59,4 cm
• EAN kód: 3838782022999
• Kód: 466179

• Farba: Biela
• Predný panel: Lakovaný kov
• Materiál dverí: Sklenené dvierka
• GentleClose - tlmené zatváranie dvierok rúry

Účinnosť
• Multifunkčná rúra -70 l 
• Povrch najväčšieho plechu na pečenie: 

1260 cm²

Ovládanie
• Nepodsvietené ikony funkcie rúry na 

gombíkoch
• Dotykovo ovládané programovacie hodiny 

IconLed

Sklokeramická varná platňa
• 4 HiLight varné zóny
• Ľavá predná: Dvojitá HiLight varná zóna 

Ø 18/12 cm, 0,7/1,7 kW, 
• Pravá predná: Ø 14,5 cm, 1,2 kW, 
• Ľavá zadná: Ø 14,5 cm, 1,2 kW, 
• Pravá zadná: Ø 14×25 cm, 1,1/2 kW

Spôsoby ohrevu

Vlastnosti
• Osvetlenie // Pečenie na viacerých plechoch 

súčasne // MultiAir optimálna cirkulácia 
horúceho vzduchu v rúre

Výbava
• 1 plytký smaltovaný plech
• 1 hlboký smaltovaný plech
• Rošt
• Čiastočne výsuvné teleskopické lišty na 

1 úrovni

Bezpečnostné systémy
• Indikátor zvyškového tepla
• CD - chladné dvierka - 3 sklá, 1 reflexná 

vrstva

EasyClean - jednoduché čistenie
• AquaClean - čistenie vodou
• SilverMatte vysoko odolný pyro smalt

Technické parametre
• Príkon: 9400 W
• Spotreba energie: 

0,8 kWh (Nútená konvekcia vzduchu), 
1,03 kWh (Konvenčná tepelná funkcia)

• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 50 × 59,4 cm
• EAN kód: 3838782022333
• Kód: 466120

EC 5341 SG
Elektrický sporák so sklokeramickou varnou platňou

EC 5151 WD
Elektrický sporák so sklokeramickou varnou platňou

EC 5341 WG
Elektrický sporák so sklokeramickou varnou platňou

EC 5351 WA
Elektrický sporák so sklokeramickou varnou platňou

339 € 

329 € 299 € 

399 € 
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• Farba: Biela
• Predný panel: Lakovaný kov
• Materiál dverí: Sklenené dvierka

Účinnosť
• Konvenčná rúra - 68 l
• Povrch najväčšieho plechu na pečenie: 

1260 cm²

Ovládanie
• Nepodsvietené ikony funkcie rúry na 

gombíkoch

Sklokeramická varná platňa
• 4 HiLight varné zóny
• Ľavá predná: Ø 18 cm, 1,7 kW, 
• Pravá predná: Ø 14,5 cm, 1,2 kW, 
• Ľavá zadná: Ø 14,5 cm, 1,2 kW, 
• Pravá zadná: Ø 18 cm, 1,7 kW

Spôsoby ohrevu

Vlastnosti
• Osvetlenie

Výbava
• 1 hlboký smaltovaný plech
• Rošt
• Vedenie plechu v rúre (drážky plechu): Prelisy

Bezpečnostné systémy
• Indikátor zvyškového tepla
• Dvierka (2 sklá, 1 reflexná vrstva)

EasyClean - jednoduché čistenie
• AquaClean - čistenie vodou
• SilverMatte vysoko odolný pyro smalt

Technické parametre
• Príkon: 7200 W
• Spotreba energie: 

0,8 kWh (Konvenčná tepelná funkcia)
• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 50 × 59,4 cm
• EAN kód: 3838782022210
• Kód: 466114

EC 5111 WG
Elektrický sporák so sklokeramickou varnou platňou

249 € 
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• Farba: Biela // Predný panel: Lakovaný 
kov // Materiál dverí: Sklenené dvierka // 
GentleClose - tlmené zatváranie dvierok rúry 
// Materiál príklopu: Sklenený príklop sporáka

Účinnosť
• Multifunkčná rúra - 70 l // Povrch najväčšieho 

plechu na pečenie: 1260 cm²

Ovládanie
• Nepodsvietené ikony funkcie rúry 

na gombíkoch // Dotykovo ovládané 
rogramovacie hodiny IconLed // Jednoručné 
zapaľovanie plynových horákov varnej platne

Plynová varná platňa
• Počet nosných mriežok: 2
• 1 horák pomocný + 1 horák veľký + 2 horáky 

normálne
• Ľavá predná: Ø 5,4 cm, 1 kW, 
• Pravá predná: Ø 9,9 cm, 3 kW, 
• Ľavá zadná: Ø 7,4 cm, 1,9 kW, 
• Pravá zadná: Ø 7,4 cm, 1,9 kW
• Liatinové varné mriežky

Spôsoby ohrevu

Vlastnosti
• Osvetlenie
• Pečenie na viacerých plechoch súčasne
• MultiAir optimálna cirkulácia horúceho 

vzduchu v rúre

Výbava
• 1 plytký smaltovaný plech
• 1 hlboký smaltovaný plech
• Rošt
• Čiastočne vysúvacie teleskopické lišty na 

2 úrovniach
• Motorický gril
• Katalytický kryt ventilátora

Bezpečnostné systémy
• Dvierka (2 sklá, 1 reflexná vrstva)
• Poistky plameňa horákov

EasyClean - jednoduché čistenie
• AquaClean - čistenie vodou
• SilverMatte vysoko odolný pyro smalt

Technické parametre
• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 50 × 59,4 cm
• EAN kód: 3838782022791
• Kód: 466172

K 5352 WF
Kombinovaný sporák

• Farba: Farba nerezovej ocele // Predný panel: 
Nerez // Materiál dverí: Sklenené dvierka // 
GentleClose - tlmené zatváranie dvierok rúry

• Materiál príklopu: Sklenený príklop sporáka

Účinnosť
• Multifunkčná rúra - 70 l // Povrch najväčšieho 

plechu na pečenie: 1260 cm²

Ovládanie
• Nepodsvietené ikony funkcie rúry 

na gombíkoch // Dotykovo ovládané 
rogramovacie hodiny IconLed // Jednoručné 
zapaľovanie plynových horákov varnej platne

Plynová varná platňa
• Počet nosných mriežok: 2
• 1 horák pomocný + 1 horák veľký + 2 horáky 

normálne
• Ľavá predná: Ø 5,4 cm, 1 kW, 
• Pravá predná: Ø 9,9 cm, 3 kW, 
• Ľavá zadná: Ø 7,4 cm, 1,9 kW, 
• Pravá zadná: Ø 7,4 cm, 1,9 kW
• Liatinové varné mriežky

Spôsoby ohrevu

Vlastnosti
• Osvetlenie
• Pečenie na viacerých plechoch súčasne
• MultiAir optimálna cirkulácia horúceho 

vzduchu v rúre

Výbava
• 1 plytký smaltovaný plech // 1 hlboký 

smaltovaný plech // Rošt // Čiastočne 
vysúvacie teleskopické lišty na 2 
úrovniach // Motorický gril // Katalytický kryt 
ventilátora

Bezpečnostné systémy
• Dynamický chladiaci systém - DC // CD - 

chladné dvierka - 3 sklá, 1 reflexná vrstva // 
Poistky plameňa horákov

EasyClean - jednoduché čistenie
• AquaClean - čistenie vodou // SilverMatte 

vysoko odolný pyro smalt // TouchFree inox 
(úprava proti odtlačkom prstov)

Technické parametre
• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 50 × 59,4 cm
• EAN kód: 3838782022852
• Kód: 466173

K 5352 XF
Kombinovaný sporák

• Farba: Biela // Predný panel: Lakovaný 
kov // Materiál dverí: Sklenené dvierka // 
GentleClose - tlmené zatváranie dvierok rúry 
// Materiál príklopu: Sklenený príklop sporáka

Účinnosť
• Multifunkčná rúra - 71 l // Extra veľká pečiaca 

plocha // Povrch najväčšieho plechu na 
pečenie: 1316 cm² // HomeMade Plus 
tvar rúry

Ovládanie
• Tvar gombíkov ovládania: Ergonomické 

gombíky // Dotykovo ovládané programovacie 
hodiny IconLed // Jednoručné zapaľovanie 
plynových horákov varnej platne

Plynová varná platňa
• Počet nosných mriežok: 2
• 1 horák pomocný + 1 horák veľký + 2 horáky 

normálne
• Ľavá predná: Ø 5,4 cm, 1 kW, 
• Pravá predná: Ø 9,9 cm, 3 kW, 
• Ľavá zadná: Ø 7,4 cm, 1,9 kW, 
• Pravá zadná: Ø 7,4 cm, 1,9 kW
• Liatinové varné mriežky

Spôsoby ohrevu

Vlastnosti
• Osvetlenie

Výbava
• 1 plytký smaltovaný plech
• 1 hlboký smaltovaný plech
• Rošt
• Vedenie plechu v rúre (drážky plechu): 

1x drôtený rošt

Bezpečnostné systémy
• Termoelektrická poistka
• Dvierka (2 sklá, 1 reflexná vrstva)
• Poistky plameňa horákov

EasyClean - jednoduché čistenie
• AquaClean - čistenie vodou
• SilverMatte vysoko odolný pyro smalt

Technické parametre
• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 60 cm
• EAN kód: 3838782036385
• Kód: 728319

K 634 WF
Kombinovaný sporák Advanced Line

• Farba: Farba nerezovej ocele // Predný panel: 
Nerez // Materiál dverí: Sklenené dvierka // 
Materiál príklopu: Sklenený príklop sporáka

Účinnosť
• Multifunkčná rúra - 71 l // Extra veľká pečiaca 

plocha // Povrch najväčšieho plechu na 
pečenie: 1316 cm² // HomeMade Plus 
tvar rúry

Ovládanie
• Tvar gombíkov ovládania: Ergonomické 

gombíky // Dotykovo ovládané rogramovacie 
hodiny IconLed // Jednoručné zapaľovanie 
plynových horákov varnej platne

Plynová varná platňa
• Počet nosných mriežok: 2
• 1 horák pomocný + 1 horák veľký + 2 horáky 

normálne
• Ľavá predná: Ø 5,4 cm, 1 kW, 
• Pravá predná: Ø 9,9 cm, 3 kW, 
• Ľavá zadná: Ø 7,4 cm, 1,9 kW, 
• Pravá zadná: Ø 7,4 cm, 1,9 kW
• Liatinové varné mriežky

Spôsoby ohrevu

Vlastnosti
• Osvetlenie
• Pečenie na viacerých plechoch súčasne
• MultiAir optimálna cirkulácia horúceho 

vzduchu v rúre

Výbava
• 1 plytký smaltovaný plech
• 1 hlboký smaltovaný plech
• Rošt
• Čiastočne výsuvné teleskopické lišty na 

1 úrovni

Bezpečnostné systémy
• Termoelektrická poistka
• Dynamický chladiaci systém - DC
• Dvierka (2 sklá, 1 reflexná vrstva)
• Poistky plameňa horákov

EasyClean - jednoduché čistenie
• AquaClean - čistenie vodou
• SilverMatte vysoko odolný pyro smalt
• TouchFree inox (úprava proti odtlačkom 

prstov)

Technické parametre
• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 60 cm
• EAN kód: 3838782026898
• Kód: 728123

K 6351 XF 
Kombinovaný sporák Advanced Line

399 € 449 € 

559 € 399 € 
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• Farba: Farba nerezovej ocele
• Predný panel: Nerez
• Materiál dverí: Sklenené dvierka
• Materiál príklopu: Sklenený príklop sporáka

Účinnosť
• Multifunkčná rúra - 70 l // Povrch najväčšieho 

plechu na pečenie: 1260 cm²

Ovládanie
• Nepodsvietené ikony funkcie rúry 

na gombíkoch // Dotykovo ovládané 
programovacie hodiny IconLed // Jednoručné 
zapaľovanie plynových horákov varnej platne

Plynová varná platňa
• Počet nosných mriežok: 2
• 1 horák pomocný + 1 horák veľký + 2 horáky 

normálne
• Ľavá predná: Ø 5,4 cm, 1 kW, 
• Pravá predná: Ø 9,9 cm, 3 kW, 
• Ľavá zadná: Ø 7,4 cm, 1,9 kW, 
• Pravá zadná: Ø 7,4 cm, 1,9 kW
• Smaltovaná mriežka dvojdielna

Spôsoby ohrevu

Vlastnosti
• Osvetlenie
• Pečenie na viacerých plechoch súčasne
• MultiAir optimálna cirkulácia horúceho 

vzduchu v rúre

Výbava
• 1 plytký smaltovaný plech
• 1 hlboký smaltovaný plech
• Rošt
• Vedenie plechu v rúre (drážky plechu): 

1x drôtený rošt

Bezpečnostné systémy
• Dynamický chladiaci systém - DC
• Dvierka (2 sklá, 1 reflexná vrstva)
• Poistky plameňa horákov

EasyClean - jednoduché čistenie
• AquaClean - čistenie vodou
• SilverMatte vysoko odolný pyro smalt
• TouchFree inox (úprava proti odtlačkom 

prstov)

Technické parametre
• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 50 × 59,4 cm
• EAN kód: 3838782022913
• Kód: 466149

K 5351 XH
Kombinovaný sporák

• Farba: Biela
• Predný panel: Lakovaný kov
• Materiál dverí: Sklenené dvierka
• Materiál príklopu: Kovový lakovaný príklop

Účinnosť
• Multifunkčná rúra - 70 l // Povrch najväčšieho 

plechu na pečenie: 1260 cm²

Ovládanie
• Nepodsvietené ikony funkcie rúry 

na gombíkoch // Dotykovo ovládané 
programovacie hodiny IconLed // Jednoručné 
zapaľovanie plynových horákov varnej platne

Plynová varná platňa
• Počet nosných mriežok: 2
• 1 horák pomocný + 1 horák veľký + 2 horáky 

normálne
• Ľavá predná: Ø 5,4 cm, 1 kW, 
• Pravá predná: Ø 9,9 cm, 3 kW, 
• Ľavá zadná: Ø 7,4 cm, 1,9 kW, 
• Pravá zadná: Ø 7,4 cm, 1,9 kW
• Smaltovaná mriežka dvojdielna

Spôsoby ohrevu

Vlastnosti
• Osvetlenie
• Pečenie na viacerých plechoch súčasne
• MultiAir optimálna cirkulácia horúceho 

vzduchu v rúre

Výbava
• 1 plytký smaltovaný plech
• 1 hlboký smaltovaný plech
• Rošt
• Vedenie plechu v rúre (drážky plechu): 

1x drôtený rošt

Bezpečnostné systémy
• Dvierka (2 sklá, 1 reflexná vrstva)
• Poistky plameňa horákov

EasyClean - jednoduché čistenie
• AquaClean - čistenie vodou
• SilverMatte vysoko odolný pyro smalt

Technické parametre
• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 50 × 59,4 cm
• EAN kód: 3838782022876
• Kód: 466148

• Farba: Biela
• Predný panel: Lakovaný kov
• Materiál dverí: Sklenené dvierka
• Materiál príklopu: Kovový lakovaný príklop

Účinnosť
• Multifunkčná rúra - 62 l // Povrch najväčšieho 

plechu na pečenie: 1260 cm²

Ovládanie
• Nepodsvietené ikony funkcie rúry 

na gombíkoch // Dotykovo ovládané 
programovacie hodiny IconLed // Jednoručné 
zapaľovanie plynových horákov varnej platne

Plynová varná platňa
• Počet nosných mriežok: 2
• 1 horák pomocný + 1 horák veľký + 2 horáky 

normálne
• Ľavá predná: Ø 5,4 cm, 1 kW, 
• Pravá predná: Ø 9,9 cm, 3 kW, 
• Ľavá zadná: Ø 7,4 cm, 1,9 kW, 
• Pravá zadná: Ø 7,4 cm, 1,9 kW
• Smaltovaná mriežka dvojdielna

Spôsoby ohrevu

Vlastnosti
• Osvetlenie

Výbava
• 1 plytký smaltovaný plech
• 1 hlboký smaltovaný plech
• Rošt
• Vedenie plechu v rúre (drážky plechu): 

1x drôtený rošt

Bezpečnostné systémy
• Dvierka (2 sklá, 1 reflexná vrstva)
• Poistky plameňa horákov

EasyClean - jednoduché čistenie
• AquaClean - čistenie vodou
• SilverMatte vysoko odolný pyro smalt

Technické parametre
• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 50 × 59,4 cm
• EAN kód: 3838782022739
• Kód: 466142

• Farba: Biela
• Predný panel: Lakovaný kov
• Materiál dverí: Sklenené dvierka

Účinnosť
• Multifunkčná rúra - 62 l // Povrch najväčšieho 

plechu na pečenie: 1260 cm²

Ovládanie
• Nepodsvietené ikony funkcie rúry na 

gombíkoch
• Mechanické minútky
• Jednoručné zapaľovanie plynových horákov 

varnej platne

Plynová varná platňa
• Počet nosných mriežok: 2
• 1 horák pomocný + 1 horák veľký + 2 horáky 

normálne
• Ľavá predná: Ø 5,4 cm, 1 kW, 
• Pravá predná: Ø 9,9 cm, 3 kW, 
• Ľavá zadná: Ø 7,4 cm, 1,9 kW, 
• Pravá zadná: Ø 7,4 cm, 1,9 kW
• Smaltovaná mriežka dvojdielna

Spôsoby ohrevu

Vlastnosti
• Osvetlenie

Výbava
• 1 plytký smaltovaný plech
• 1 hlboký smaltovaný plech
• Rošt
• Vedenie plechu v rúre (drážky plechu): Prelisy

Bezpečnostné systémy
• Dvierka (2 sklá, 1 reflexná vrstva)
• Poistky plameňa horákov

EasyClean - jednoduché čistenie
• AquaClean - čistenie vodou
• SilverMatte vysoko odolný pyro smalt

Technické parametre
• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 50 × 59,4 cm
• EAN kód: 3838782022678
• Kód: 466141

K 5351 WH
Kombinovaný sporák

K 5341 WJ
Kombinovaný sporák

K 5241 WH
Kombinovaný sporák

379 € 299 €

259 € 229 € 
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www.gorenje.sk

Varná platňa Gorenje OmniFlex vám poskytne všetku 
slobodu, ktorú potrebujete pre vytvorenie výnimočných jedál, 
inšpirovaných vaším štýlom a chuťou. Platňa so zabudovaným 
odsávačom pár za vás navyše vyrieši otázku kam v kuchyni 
umiestniť odsávač. Teraz túto kombináciu môžete umiestniť 
kdekoľvek a vďaka nespočetnému množstvu funkcií 
zjednodušíte interakciu s povrchom varenia. Vychutnajte si 
skutočný pocit slobody pri varení.

UŽITE SI PRI 
VARENÍ VIAC 
SLOBODY
Omniflex odsávač 
zabudovaný vo varnej platni
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AreaFlex
Väčší priestor pre varenie 

Dve zvislé varné zóny je možné spojiť 
do jednej veľkej varnej zóny. Umožňuje 
rovnomerne uvariť alebo grilovať jedlo vo 
väčších hrncoch a panviciach.

Dotykové 
ovládanie

Moderná technológia senzorov umožňuje 
zrozumiteľnú a jednoduchú obsluhu 
dotykovým ovládaním. Ovládacia plocha je 
dokonale hladká a ľahko sa čistí.

Odsávacie klapky je možné ovládať 
samostatne. Ideálne pri varení len na 
jednej strane varnej platne, keďže celý 
výkon odsávača je sústredený len na jednu 
stranu.

FlexAir
Flexibilné odsávanie

Minimalistický dizajn
Magnet pre oči

Tento spotrebič má elegantný a moderný dizajn s úplne rovným povrchom. Je vyrobený z 
vysoko kvalitných materiálov, s klapkami z nerezovej ocele a čiernym lešteným povrchom 
celej varnej platne.

PowerBoost
Extra rýchle varenie

Funkcia PowerBoost zvyšuje intenzitu 
ohrievania, čo skráti čas potrebný na 
ohrev.

SafeCall
Vždy bezpečne

Čím viac budete variť a používať odsávač 
pár, tým viac kondenzátu sa nahromadí v 
nádobe na zachytávanie kvapaliny, ktorá 
pojme až 0,8 l. Špeciálny senzor neustále 
meria, do akej miery je naplnený, a keď 
dosiahne najvyšší bod, odsávač prestane 
pracovať, kým kvapalinu neodstránite. 
Odsávač vás o tom bude informovať 
prostredníctvom displeja.

Vďaka nastaviteľnej výške a hĺbke 
odsávacieho potrubia je odsávač vhodný 
do akejkoľvek kuchyne. Otvor pre vstup 
vzduchu na základni môže byť vpravo 
alebo vľavo, výstup vzduchu môže 
byť zadný alebo predný. Vďaka úzkej 
konštrukcii využijete priestor skrinky aj na 
zásuvky.

Ďalším bonusom je určite zabudovanie 
varnej platne do roviny, vďaka čomu bude 
prechod medzi kuchynskou doskou a 
platňou rovný a hladký.

Jednoduchá 
inštalácia
Sloboda pri projektovaní

Inštalácia do roviny
Elegantný vzhľad
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Odťahová verzia odsáva paru a pachy z 
varenia, zachytáva tvrdé častice v tukovom 
filtri a odvádza vzduch von z miestnosti 
potrubím cez stenu. Ak odťah vzduchu 
nie je možný, môžete odsávač používať v 
recirkulačnom režime. Vzduch sa nasáva 
do odsávača a filtruje sa späť do kuchyne.

Odťah alebo 
recirkulácia
Vzduch do kuchyne alebo von 
z nej

EasyClean 
jednoduché 
udržiavanie
Vždy čisté a pripravené na 
použitie

Minimalistický dizajn spotrebiča umožňuje 
jednoduché a rýchle čistenie. Filter proti 
mastnotám a zachytávajúca nádobka 
sú ľahko vyberateľné z pravej strany 
odsávača. Okrem toho je nádoba 
na kvapaliny, ktorá zachytáva najmä 
kondenzáciu, ale aj tekutiny pri náhodnom 
rozliatí či pretečení počas varenia, ľahko 
prístupná pre vyčistenie. Všetky časti sú 
umývateľné v umývačke riadu.

Odsávacie klapky je možné otvoriť jemným 
stlačením. Stačí jediný dotyk na povrch 
klapky, ktorá sa následne pomaly otvorí. 
Zatváranie je rovnako jednoduché, tiché a 
elegantné.

TouchOpen
Jemné otváranie dotykom

• Zbrúsená hrana

Ovládanie
• Elektronické ovládanie
• Dotykové ovládanie 
• Funkcia časovač
• Počet stupňov výkonu: 4

Vlastnosti
• Jednoduchá inštalácia
• EasyRepair jednoduchá oprava
• Ochrana proti prehriatiu
• Powerboost funkcia - extra výkon 

varnej zóny
• AreaFlex prepojenie varných zón
• Inštalácia do roviny
• Otvorenie klapiek: Otvorenie dotykom
• Odťah alebo recirkulácia

Varná platňa
• 4 indukčné varné zóny
• Vľavo vpredu: Ø 16 cm, 1,2/1,4 kW, 
• Vpravo vpredu: Ø 19×21 cm, 2,1/2,3 kW, 
• Vľavo vzadu: Ø 20 cm, 2,3/3 kW, 
• Vpravo vzadu: Ø 19×21 cm, 1,6/1,85 kW

Účinnosť
• Max. výkon pri odťahu: 620 m³/h
• Max. výkon pri recirkulácii: 332 m³/h
• Maximálny výkon pri odťahu, 

1. rýchlosť: 266 m³/h
• Maximálny výkon pri odťahu, 

2. rýchlosť: 414 m³/h
• Maximálny výkon pri odťahu, 

3. rýchlosť: 620 m³/h
• Zvýšenie prúdenia vzduchu (powerBoost 

1) - odťah: 711 m³/h
• Počet PowerBoost funkcií: 1
• Počet motorov: 1

Bezpečnosť/Životnosť
• Detská zámka
• SafeCall bezpečnostné upozornenie 

na plnú nádobu na kondenzát
• Indikátor znečistenia filtra

Výbava - nie je súčasťou
• Artikel recirkulačnej sady: 733978 (nutné 

dokúpiť pri prvej inštalácii odsávača na 
recirkuláciu)

• Kód uhlíkového filtra: 789830

Technické informácie
• Max hlučnosť: 68 dB
• Ročná spotreba energie: 4 kWh
• Príkon: 275 W
• Rozmery výrobku (vxšxh): 

7,8 × 86 × 52 cm
• Rozmery pre zabudovanie (vxšxh): 

17,3 × 84 × 50 cm
• EAN kód: 3838782303722
• Kód produktu: 733856

HET945XSC
Varná platňa s integrovaným odsávačom pár

*NA OBJEDNÁVKU.

1990 €



Odsávače pár
Odsávače pár Gorenje prinášajú hneď dva v jednom, pretože 
ide o spojenie technologicky pokročilých spotrebičov v podobe 
skvele navrhnutých predmetov a dokonalých spoločníkov pre 
moderný životný štýl - prispievajú k zdravšiemu životnému 
prostrediu odstraňovaním škodlivých zápachov, pracujú ticho 
a spoľahlivo. Odsávače pár Gorenje sú vyrobené z 
najkvalitnejších materiálov a počas varenia ponúkajú 
najlepšie užívateľské zážitky.

POMOCNÁ 
RUKA ZHORA
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Technológia AdaptAir
Žiadny zápach. Len vzduch.

AdaptAir je unikátna 
technológia, ktorá umožňuje 
plné nasávanie vzduchu 
nad celou varnou zónou. Je 
to možné vďaka špeciálnej 
kombinácii hliníkového filtra, 
špeciálnej peny a klapiek, 
ktoré sa otvárajú a zatvárajú 
v závislosti na sacom výkone, 
čo výrazne znižuje hlučnosť. 
To znamená, že vzduch je bez 
pary, pachov a nečistôt.

PRIETOK VZDUCHU 
(m3/h)

550 m³/h / 
AdaptAir

650 m³/h / 
AdaptAir

700 m³/h / 
AdaptAir

800 m³/h / 
AdaptAir

ENERGETICKÁ 
TRIEDA

C C B A

HLUČNOSŤ (dB)  70 65  62 60 
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Filtre
Účinný čistič vzduchu

Systém P. A. S.
Šikovné odsávanie vzduchu s menším hlukom

Časovač a osvieženie
Vždy čerstvo a načas

TouchFree povrch
Lesklý a bez odtlačkový povrch

AdaptTech
Automatická prevádzka ventilátora

SliderTouch
Ľahké ovládanie

Špeciálny inovačný posuvný ovládač umožňuje umožňuje 
jednoducho a okamžite vykonávať zmeny medzi rôznymi 
úrovňami výkonu či intenzitou osvetlenia.

Špeciálna pena vo filtroch odstraňuje až 98 % všetkých tukov 
a iných nečistôt. Vďaka tomu je vzduch v kuchyni podstatne 
sviežejší a čistejší. Zároveň tým zabezpečujú triedu A absorpčnej 
účinnosti.

Inovatívny perimetrický odsávací systém presmeruje odsávania 
vzduchu z centrálnej časti do vonkajších rohov odsávača pár. 
Tento prístup nepreťažuje motor. Optimalizuje spotrebu energie, 
znižuje hluk a odsávanie vzduchu je podstatne účinnejšie.

Senzor detekuje úroveň nečistôt, pár a plynov. Na základe 
toho potom odsávač automaticky upravuje rýchlosť ventilátora, 
prípadne ho úplne zastaví, ak je už vzduch čistý.

Odsávače pár Gorenje môžete automaticky vypnúť o 10, 20 
alebo 30 minút. Funkcia osvieženia sa aktivuje každú hodinu 
a automaticky spustí obnovu vzduchu na päť minút.

Všetky nerezové povrchy sú pokryté špeciálnym filmom, ktorý 
zabraňuje zanechávaniu odtlačkov prstov, pričom povrch je stále 
lesklý a jeho čistenie je oveľa jednoduchšie.

www.gorenje.sk
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IHGC963S4X
Ostrovčekový odsávač pár Superior Line

IDQ 4545 X
Ostrovčekový odsávač pár

IHGC933E16X
Ostrovčekový odsávač pár Essential Line

IDR 4545 E
Ostrovčekový odsávač pár

• Odťah alebo recirkulácia
• Uhlikový filter 269140 (nie je súčasťou)
• Materiál odsávača/komína: Nerezová oceľ / 

Nerezová oceľ
• Farba odsávača/komína: Nerezová oceľ / 

Nerezová oceľ

Účinnosť
• Max. výkon pri odťahu: 558 m³/h
• Max. výkon pri recirkulácii: 410 m³/h
• Priemer odťahu: 15 cm

Výkon odsávania
• Max. výkon pri odťahu, 1. rýchlosť: 185 m³/h
• Max. výkon pri odťahu, 3. rýchlosť: 386 m³/h
• Max. výkon pri odťahu, 4. rýchlosť: 558 m³/h

Ovládanie
• Elektronické ovládanie
• Dotykové ovládanie na skle
• Funkcia časovač
• Počet stupňov výkonu: 4

Vlastnosti
• Typ osvetlenia: LED
• Osvetlenie: 4 x 8 W
• P.A.S. Systém odsávania (perimetrické-

obvodové odsávanie)

Extra doplnky
• Filter proti mastnote: Hliníkový tukový filter
• Umývateľný filter proti mastnotám
• Počet motorov: 1
• Spätná klapka: 150 mm

Technické informácie
• Úroveň hluku (max.): 59 dB
• Rozmery výrobku (šxh): 40 × 30 cm
• Výška: 865 mm
• Minimálna výška komína: 865 mm
• Maximálna výška komína: 1165 mm
• Ročná spotreba energie: 123,2 kWh
• EAN kód: 3838942569975
• Kód: 260015

• Odťah alebo recirkulácia
• Uhlikový filter 530411 (nie je súčasťou)
• Materiál odsávača/komína: Nerezová oceľ a 

sklo / Nerezová oceľ
• Farba odsávača/komína: Sklo a farba 

nerezovej ocele / Nerezová oceľ

Účinnosť
• Max. výkon pri odťahu: 550 m³/h
• Priemer odťahu: 15 cm

Výkon odsávania
• Maximálny výkon pri odťahu, 1. rýchlosť: 

298 m³/h
• Maximálny výkon pri odťahu, 2. rýchlosť: 

439 m³/h
• Maximálny výkon pri odťahu, 3. rýchlosť: 

550 m³/h
• Zvýšenie prúdenia vzduchu (powerBoost 1) - 

odťah: 625 m³/h
• Zvýšené prúdenie vzduchu (PowerBoost 2) - 

odťah: 675 m³/h
• Počet PowerBoost funkcií: 2

Ovládanie
• AdaptTech: automatická senzorová prevádzka
• Elektronické ovládanie
• Dotykové ovládanie priamo na kove
• Funkcia časovač

• Počet stupňov výkonu: 3

Vlastnosti
• TouchFree Inox (bez odtlačkov prstov)
• Refresh - funkcia automatického čistenia 

vzduchu v miestnosti
• SmartCurve špeciálne zakrivené sklo
• Typ osvetlenia: LED pás
• Funkcia stlmenia svetiel
• Osvetlenie: 2 x 6,5 W

Extra doplnky
• Filter proti mastnote: Umývateľný hliníkový 

filter s polyuretánovou penou
• Indikátor znečistenia filtra
• Počet motorov: 1
• Typ motora: Kondenzátorový motor
• Spätná klapka: 150 mm

Technické informácie
• Úroveň hluku (max.): 64 dB (PowerBoost 

max. 69 dB)
• Rozmery výrobku (šxh): 90 × 60 cm
• Výška: 605 mm
• Minimálna výška komína: 285 mm
• Maximálna výška komína: 510 mm
• Ročná spotreba energie: 66,1 kWh
• EAN kód: 3838942122125
• Kód: 560164

• Odťah alebo recirkulácia
• Uhlikový filter 180178 (nie je súčasťou)
• Materiál odsávača/komína: Nerezová oceľ / 

Nerezová oceľ
• Farba odsávača/komína: Nerezová oceľ / 

Nerezová oceľ

Účinnosť
• Max. výkon pri odťahu: 576 m³/h
• Max. výkon pri recirkulácii: 408 m³/h
• Priemer odťahu: 15 cm

Výkon odsávania
• Max. výkon pri odťahu, 1. rýchlosť: 218 m³/h
• Max. výkon pri odťahu, 3. rýchlosť: 384 m³/h
• Max. výkon pri odťahu, 4. rýchlosť: 576 m³/h

Ovládanie
• Elektronické ovládanie
• Dotykové ovládanie
• Funkcia časovač
• Počet stupňov výkonu: 4

Vlastnosti
• Typ osvetlenia: Halogén
• Osvetlenie: 4 x 20 W
• P.A.S. Systém odsávania (perimetrické-

obvodové odsávanie)

Extra doplnky
• Filter proti mastnote: Hliníkový tukový filter
• Umývateľný filter proti mastnotám
• Počet motorov: 1
• Spätná klapka: 150 mm

Technické informácie
• Úroveň hluku (max.): 67 dB
• Rozmery výrobku (šxh): 39 × 39 cm
• Výška: 900 mm
• Minimálna výška komína: 900 mm
• Maximálna výška komína: 1200 mm
• Ročná spotreba energie: 175,6 kWh
• EAN kód: 3838942401329
• Kód: 182952

• Odťah alebo recirkulácia
• Uhlikový filter 530411 (nie je súčasťou)
• Materiál odsávača/komína: Nerezová oceľ a 

sklo / Nerezová oceľ
• Farba odsávača/komína: Sklo a farba 

nerezovej ocele / Nerezová oceľ

Účinnosť
• Max. výkon pri odťahu: 462 m³/h
• Max. výkon pri recirkulácii: 392 m³/h
• Priemer odťahu: 15 cm

Výkon odsávania
• Maximálny výkon pri odťahu, 1. rýchlosť: 

195 m³/h
• Maximálny výkon pri odťahu, 2. rýchlosť: 

331 m³/h
• Maximálny výkon pri odťahu, 3. rýchlosť: 

462 m³/h

Ovládanie
• Elektronické ovládanie
• Ovládanie gombíkmi
• Počet stupňov výkonu: 3

Vlastnosti
• TouchFree Inox (bez odtlačkov prstov)
• SmartCurve špeciálne zakrivené sklo
• Typ osvetlenia: LED
• On/Off vypínač
• Osvetlenie: 4 x 3 W

Extra doplnky
• Filter proti mastnote: Umývateľný hliníkový 

filter s polyuretánovou penou
• Počet motorov: 1
• Typ motora: Kondenzátorový motor
• Spätná klapka: 150 mm

Technické informácie
• Úroveň hluku (max.): 59 dB
• Rozmery výrobku (šxh): 90 × 60 cm
• Výška: 605 mm
• Minimálna výška komína: 285 mm
• Maximálna výška komína: 510 mm
• Ročná spotreba energie: 59,4 kWh
• EAN kód: 3838942122064
• Kód: 560157

*NA OBJEDNÁVKU. *NA OBJEDNÁVKU.

V PONUKE DO 
VYPREDANIA ZÁSOB

599 € 559 €

599 € 539 €
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WHI943A3XGB
Komínový odsávač pár Advanced Line

• Odťah alebo recirkulácia
• Uhlikový filter 688573 (nie je súčasťou)
• Materiál odsávača/komína: Nerezová oceľ a 

sklo / Nerezová oceľ
• Farba odsávača/komína: Nerez a čierne sklo / 

Nerezová oceľ

Účinnosť
• Max. výkon pri odťahu: 560 m³/h
• Max. výkon pri recirkulácii: 420 m³/h
• Priemer odťahu: 15 cm

Výkon odsávania
• Maximálny výkon pri odťahu, 1. rýchlosť: 

302 m³/h
• Maximálny výkon pri odťahu, 2. rýchlosť: 

385 m³/h
• Maximálny výkon pri odťahu, 3. rýchlosť: 

560 m³/h
• Zvýšené prúdenie vzduchu (PowerBoost 2) - 

recirkulácia: 600 m³/h
• Zvýšenie prúdenia vzduchu (powerBoost 1) - 

odťah: 685 m³/h
• Zvýšené prúdenie vzduchu (PowerBoost 2) - 

odťah: 800 m³/h
• Počet PowerBoost funkcií: 2

Ovládanie
• AdaptTech: automatická senzorová prevádzka
• Elektronické ovládanie
• Dotykové ovládanie na skle
• Funkcia časovač
• Počet stupňov výkonu: 3

Vlastnosti
• TouchFree Inox (bez odtlačkov prstov)
• Refresh - funkcia automatického čistenia 

vzduchu v miestnosti
• Typ osvetlenia: LED
• Funkcia stlmenia svetiel
• Osvetlenie: 2 x 3 W
• P.A.S. Systém odsávania 

(perimetrickéobvodové odsávanie)

Výbava
• Filter proti mastnote: Umývateľný hliníkový 

filter s polyuretánovou penou
• Indikátor znečistenia filtra
• Počet motorov: 1
• Typ motora: Kondenzátorový motor
• Spätná klapka: 150 mm

Technické informácie
• Úroveň hluku (max.): 

63 dB (PowerBoost max. 67 dB)
• Rozmery výrobku (šxh): 89,5 × 38 cm
• Výška: 450 mm
• Minimálna výška komína: 650 mm
• Maximálna výška komína: 980 mm
• Ročná spotreba energie: 58,4 kWh
• EAN kód: 3838782074080
• Kód: 679570

WHT923E5X
Komínový odsávač pár Essential Line

• Odťah alebo recirkulácia
• Uhlikový filter 698059 (nie je súčasťou)
• Pre recirkuláciu je nutné pri prvom použití 

zakúpiť recirkulačnú sadu s kódom 683038 
(obsahuje o.i. uhlíkový filter a držiak filtra), 
pri ďalšej výmene uhlíkového filtra dokúpte 
samostatný filter pod kódom 698059

• Materiál odsávača/komína: Nerezová oceľ / 
Nerezová oceľ

• Farba odsávača/komína: Nerezová oceľ / 
Nerezová oceľ

Účinnosť
• Max. výkon pri odťahu: 560 m³/h
• Max. výkon pri recirkulácii: 420 m³/h
• Priemer odťahu: 15 cm

Výkon odsávania
• Maximálny výkon pri odťahu, 1. rýchlosť: 

240 m³/h
• Maximálny výkon pri odťahu, 2. rýchlosť: 

365 m³/h
• Maximálny výkon pri odťahu, 3. rýchlosť: 

560 m³/h

Ovládanie
• Mechanické ovládanie
• Ovládanie gombíkmi
• Počet stupňov výkonu: 3

Vlastnosti
• TouchFree Inox (bez odtlačkov prstov)
• Typ osvetlenia: LED
• On/Off vypínač
• Osvetlenie: 2 x 3 W

Výbava
• Filter proti mastnote: Umývateľný hliníkový 

filter s polyuretánovou penou
• Počet motorov: 1
• Spätná klapka: 150 mm

Technické informácie
• Úroveň hluku (max.): 67 dB
• Rozmery výrobku (šxh): 89,8 × 45 cm
• Výška: 42 mm
• Minimálna výška komína: 740 mm
• Maximálna výška komína: 980 mm
• Ročná spotreba energie: 68,9 kWh
• EAN kód: 3838782074042
• Kód: 679566

WHC943A1XGB
Komínový odsávač pár Advanced Line

• Odťah alebo recirkulácia
• Uhlikový filter 315275 (nie je súčasťou)
• Materiál odsávača/komína: Nerezová oceľ a 

sklo / Nerezová oceľ
• Farba odsávača/komína: Nerez a čierne sklo / 

Nerezová oceľ

Účinnosť
• Max. výkon pri odťahu: 451 m³/h
• Priemer odťahu: 15 cm

Výkon odsávania
• Max. výkon pri odťahu, 1. rýchlosť: 270 m³/h
• Max. výkon pri odťahu, 2. rýchlosť: 360 m³/h
• Max. výkon pri odťahu, 3. rýchlosť: 451 m³/h
• Zvýšenie prúdenia vzduchu (powerBoost 1) - 

odťah: 737 m³/h
• Počet PowerBoost funkcií: 1

Ovládanie
• AdaptTech: automatická senzorová 

prevádzka
• Elektronické ovládanie
• Dotykové ovládanie na skle
• Funkcia časovač
• Počet stupňov výkonu: 3

Vlastnosti
• TouchFree Inox (bez odtlačkov prstov)
• Refresh - funkcia automatického čistenia 

vzduchu v miestnosti
• Typ osvetlenia: LED
• Osvetlenie: 2 x 3 W

Extra doplnky
• Filter proti mastnote: Umývateľný hliníkový 

filter s polyuretánovou penou
• Indikátor znečistenia filtra
• Počet motorov: 1
• Typ motora: Kondenzátorový motor
• Spätná klapka: 150 mm

Technické informácie
• Úroveň hluku (max.): 

62 dB (PowerBoost max. 71 dB)
• Rozmery výrobku (šxh): 90 × 50,5 cm
• Výška: 100 mm
• Minimálna výška komína: 690 mm
• Maximálna výška komína: 960 mm
• Ročná spotreba energie: 59,1 kWh
• EAN kód: 3838942072468
• Kód: 514519

559 € 229 € 

329 € 

WHC923E14X
Komínový odsávač pár Essential Line

• Odťah alebo recirkulácia
• Uhlikový filter 315275 (nie je súčasťou)
• Materiál odsávača/komína: Nerezová oceľ / 

Nerezová oceľ
• Farba odsávača/komína: Nerezová oceľ / 

Nerezová oceľ

Účinnosť
• Max. výkon pri odťahu: 412 m³/h
• Priemer odťahu: 15 cm

Výkon odsávania
• Maximálny výkon pri odťahu, 1. rýchlosť: 

258 m³/h
• Maximálny výkon pri odťahu, 2. rýchlosť: 

356 m³/h
• Maximálny výkon pri odťahu, 3. rýchlosť: 

412 m³/h

Ovládanie
• Mechanické ovládanie
• Ovládanie: Ovládanie gombíkmi
• Počet stupňov výkonu: 3

Vlastnosti
• Typ osvetlenia: LED
• On/Off vypínač
• Osvetlenie: 2 x 3 W

Extra doplnky
• Filter proti mastnote: Umývateľný hliníkový 

filter s polyuretánovou penou
• Počet motorov: 1
• Typ motora: Kondenzátorový motor
• Spätná klapka: 150 mm

Technické informácie
• Úroveň hluku (max.): 65 dB
• Rozmery výrobku (šxh): 90 × 50 cm
• Výška: 250 mm
• Minimálna výška komína: 545 mm
• Maximálna výška komína: 875 mm
• Ročná spotreba energie: 59,9 kWh
• EAN kód: 3838942072000
• Kód: 514490

129 € 
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WHI643E6B
Komínový odsávač pár Essential Line

• Odťah alebo recirkulácia
• Uhlikový filter 688572 (nie je súčasťou)
• Materiál odsávača/komína: Lakovaný plech / 

Nerezová oceľ
• Farba odsávača/komína: Čierny lak a čierne 

sklo / Čierna

Účinnosť
• Max. výkon pri odťahu: 650 m³/h
• Max. výkon pri recirkulácii: 488 m³/h
• Priemer odťahu: 15 cm

Výkon odsávania
• Maximálny výkon pri odťahu, 1. rýchlosť: 

230 m³/h
• Maximálny výkon pri odťahu, 2. rýchlosť: 

410 m³/h
• Maximálny výkon pri odťahu, 3. rýchlosť: 

650 m³/h

Ovládanie
• Elektronické ovládanie
• Dotykové ovládanie na skle
• Počet stupňov výkonu: 3

Vlastnosti
• TouchFree Inox (bez odtlačkov prstov)
• Typ osvetlenia: LED
• On/Off vypínač
• Osvetlenie: 2 x 3 W
• P.A.S. Systém odsávania 

(perimetrickéobvodové odsávanie)

Výbava
• Filter proti mastnote: Umývateľný hliníkový 

filter s polyuretánovou penou
• Počet motorov: 1
• Spätná klapka: 150 mm

Technické informácie
• Úroveň hluku (max.): 67 dB
• Rozmery výrobku (šxh): 59,5 × 38 cm
• Výška: 450 mm
• Minimálna výška komína: 650 mm
• Maximálna výška komína: 980 mm
• Ročná spotreba energie: 66 kWh
• EAN kód: 3838782074066
• Kód: 679568

WHI643E6XGB
Komínový odsávač pár Essential Line

WHI643E6XGW
Komínový odsávač pár Essential Line

• Odťah alebo recirkulácia
• Uhlikový filter 688572 (nie je súčasťou)
• Materiál odsávača/komína: Nerezová oceľ a 

sklo / Nerezová oceľ
• Farba odsávača/komína: Nerezová oceľ a 

čierne sklo / Nerezová oceľ

Účinnosť
• Max. výkon pri odťahu: 650 m³/h
• Max. výkon pri recirkulácii: 488 m³/h
• Priemer odťahu: 15 cm

Výkon odsávania
• Maximálny výkon pri odťahu, 1. rýchlosť: 

230 m³/h
• Maximálny výkon pri odťahu, 2. rýchlosť: 

410 m³/h
• Maximálny výkon pri odťahu, 3. rýchlosť: 

650 m³/h

Ovládanie
• Elektronické ovládanie
• Dotykové ovládanie na skle
• Počet stupňov výkonu: 3

Vlastnosti
• TouchFree Inox (bez odtlačkov prstov)
• Typ osvetlenia: LED
• On/Off vypínač
• Osvetlenie: 2 x 3 W
• P.A.S. Systém odsávania 

(perimetrickéobvodové odsávanie)

Výbava
• Filter proti mastnote: Umývateľný hliníkový 

filter s polyuretánovou penou
• Počet motorov: 1
• Spätná klapka: 150 mm

Technické informácie
• Úroveň hluku (max.): 67 dB
• Rozmery výrobku (šxh): 59,5 × 31 cm
• Výška: 450 mm
• Minimálna výška komína: 660 mm
• Maximálna výška komína: 935 mm
• Ročná spotreba energie: 66 kWh
• EAN kód: 3838782074028
• Kód: 679564

• Odťah alebo recirkulácia
• Uhlikový filter 688572 (nie je súčasťou)
• Materiál odsávača/komína: Nerezová oceľ a 

sklo / Nerezová oceľ
• Farba odsávača/komína: Nerezová oceľ a 

biele sklo / Nerezová oceľ

Účinnosť
• Max. výkon pri odťahu: 650 m³/h
• Max. výkon pri recirkulácii: 488 m³/h
• Priemer odťahu: 15 cm

Výkon odsávania
• Maximálny výkon pri odťahu, 1. rýchlosť: 

230 m³/h
• Maximálny výkon pri odťahu, 2. rýchlosť: 

410 m³/h
• Maximálny výkon pri odťahu, 3. rýchlosť: 

650 m³/h

Ovládanie
• Elektronické ovládanie
• Dotykové ovládanie na skle
• Počet stupňov výkonu: 3

Vlastnosti
• TouchFree Inox (bez odtlačkov prstov)
• Typ osvetlenia: LED
• On/Off vypínač
• Osvetlenie: 2 x 3 W
• P.A.S. Systém odsávania 

(perimetrickéobvodové odsávanie)

Výbava
• Filter proti mastnote: Umývateľný hliníkový 

filter s polyuretánovou penou
• Počet motorov: 1
• Spätná klapka: 150 mm

Technické informácie
• Úroveň hluku (max.): 67 dB
• Rozmery výrobku (šxh): 59,5 × 31 cm
• Výška: 450 mm
• Minimálna výška komína: 660 mm
• Maximálna výška komína: 935 mm
• Ročná spotreba energie: 66 kWh
• EAN kód: 3838782074097
• Kód: 679571

WHI643A3XGB
Komínový odsávač pár Advanced Line

• Odťah alebo recirkulácia
• Uhlikový filter 688573 (nie je súčasťou)
• Materiál odsávača/komína: Nerezová oceľ a 

sklo / Nerezová oceľ
• Farba odsávača/komína: Nerez a čierne sklo / 

Nerezová oceľ
Účinnosť
• Max. výkon pri odťahu: 520 m³/h
• Max. výkon pri recirkulácii: 520 m³/h
• Priemer odťahu: 15 cm
Výkon odsávania
• Maximálny výkon pri odťahu, 1. rýchlosť: 

291 m³/h
• Maximálny výkon pri odťahu, 2. rýchlosť: 

360 m³/h
• Maximálny výkon pri odťahu, 3. rýchlosť: 

520 m³/h
• Zvýšené prúdenie vzduchu (PowerBoost 2) - 

recirkulácia: 570 m³/h
• Zvýšenie prúdenia vzduchu (powerBoost 1) - 

odťah: 665 m³/h
• Zvýšené prúdenie vzduchu (PowerBoost 2) - 

odťah: 760 m³/h
• Počet PowerBoost funkcií: 2
Ovládanie
• AdaptTech: automatická senzorová prevádzka
• Elektronické ovládanie
• Dotykové ovládanie na skle
• Funkcia časovač
• Počet stupňov výkonu: 3

Vlastnosti
• TouchFree Inox (bez odtlačkov prstov)
• Refresh - funkcia automatického čistenia 

vzduchu v miestnosti
• Typ osvetlenia: LED
• Osvetlenie: 2 x 3 W
• P.A.S. Systém odsávania 

(perimetrickéobvodové odsávanie)

Výbava
• Filter proti mastnote: Umývateľný hliníkový 

filter s polyuretánovou penou
• Indikátor znečistenia filtra
• Počet motorov: 1
• Typ motora: Kondenzátorový motor
• Spätná klapka: 150 mm

Technické informácie
• Úroveň hluku (max.): 

61 dB (PowerBoost max. 66 dB)
• Rozmery výrobku (šxh): 59,5 × 38 cm
• Výška: 450 mm
• Minimálna výška komína: 650 mm
• Maximálna výška komína: 980 mm
• Ročná spotreba energie: 62,1 kWh
• EAN kód: 3838782074073
• Kód: 679569

399 € 399 € 

399 € 579 € 
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WHT643E4XBG
Komínový odsávač pár Essential Line

WHT623E5X
Komínový odsávač pár Essential Line

• Odťah alebo recirkulácia
• Uhlikový filter 698059 (nie je súčasťou)
• Pre recirkuláciu je nutné pri prvom použití 

zakúpiť recirkulačnú sadu s kódom 683038 
(obsahuje o.i. uhlíkový filter a držiak filtra), 
pri ďalšej výmene uhlíkového filtra dokúpte 
samostatný filter pod kódom 698059

• Materiál odsávača/komína: Nerezová oceľ a 
sklo / Nerezová oceľ

• Farba odsávača/komína: Nerez a čierne sklo / 
Nerezová oceľ

Účinnosť
• Max. výkon pri odťahu: 650 m³/h
• Max. výkon pri recirkulácii: 488 m³/h
• Priemer odťahu: 15 cm

Výkon odsávania
• Maximálny výkon pri odťahu, 1. rýchlosť: 

235 m³/h
• Maximálny výkon pri odťahu, 2. rýchlosť: 

345 m³/h
• Maximálny výkon pri odťahu, 3. rýchlosť: 

650 m³/h

Ovládanie
• Elektronické ovládanie
• Dotykové ovládanie na skle
• Počet stupňov výkonu: 3

Vlastnosti
• TouchFree Inox (bez odtlačkov prstov)
• Typ osvetlenia: LED
• On/Off vypínač
• Osvetlenie: 2 x 3 W

Výbava
• Filter proti mastnote: Umývateľné nerezové 

filtre s polyuretánovou penou a klapkami
• Vysoko účinný filter: Filtre AdaptAir Pro
• Počet motorov: 1
• Spätná klapka: 150 mm

Technické informácie
• Úroveň hluku (max.): 70 dB
• Rozmery výrobku (šxh): 59,8 × 45,6 cm
• Výška: 60 mm
• Minimálna výška komína: 740 mm
• Maximálna výška komína: 980 mm
• Ročná spotreba energie: 69,7 kWh
• EAN kód: 3838782074110
• Kód: 679583

• Odťah alebo recirkulácia
• Uhlikový filter 698059 (nie je súčasťou)
• Pre recirkuláciu je nutné pri prvom použití 

zakúpiť recirkulačnú sadu s kódom 683038 
(obsahuje o.i. uhlíkový filter a držiak filtra), 
pri ďalšej výmene uhlíkového filtra dokúpte 
samostatný filter pod kódom 698059

• Materiál odsávača/komína: Nerezová oceľ / 
Nerezová oceľ

• Farba odsávača/komína: Nerezová oceľ / 
Nerezová oceľ

Účinnosť
• Max. výkon pri odťahu: 550 m³/h
• Max. výkon pri recirkulácii: 413 m³/h
• Priemer odťahu: 15 cm

Výkon odsávania
• Maximálny výkon pri odťahu, 1. rýchlosť: 

245 m³/h
• Maximálny výkon pri odťahu, 2. rýchlosť: 

355 m³/h
• Maximálny výkon pri odťahu, 3. rýchlosť: 

550 m³/h

Ovládanie
• Mechanické ovládanie
• Ovládanie gombíkmi
• Počet stupňov výkonu: 3

Vlastnosti
• TouchFree Inox (bez odtlačkov prstov)
• Typ osvetlenia: LED
• On/Off vypínač
• Osvetlenie: 2 x 3 W

Výbava
• Filter proti mastnote: Umývateľný hliníkový 

filter s polyuretánovou penou
• Počet motorov: 1
• Spätná klapka: 150 mm

Technické informácie
• Úroveň hluku (max.): 68 dB
• Rozmery výrobku (šxh): 59,8 × 45 cm
• Výška: 42 mm
• Minimálna výška komína: 740 mm
• Maximálna výška komína: 980 mm
• Ročná spotreba energie: 69,3 kWh
• EAN kód: 3838782074011
• Kód: 679563

WHI623E1XGB
Komínový odsávač pár Essential Line

• Odťah alebo recirkulácia
• Uhlikový filter 688572 (nie je súčasťou)
• Materiál odsávača/komína: Nerezová oceľ a 

sklo / Nerezová oceľ
• Farba odsávača/komína: Nerez a čierne sklo / 

Nerezová oceľ

Účinnosť
• Max. výkon pri odťahu: 560 m³/h
• Max. výkon pri recirkulácii: 420 m³/h
• Priemer odťahu: 15 cm

Výkon odsávania
• Maximálny výkon pri odťahu, 1. rýchlosť: 

235 m³/h
• Maximálny výkon pri odťahu, 2. rýchlosť: 

360 m³/h
• Maximálny výkon pri odťahu, 3. rýchlosť: 

560 m³/h

Ovládanie
• Mechanické ovládanie
• Ovládanie gombíkmi
• Počet stupňov výkonu: 3

Vlastnosti
• TouchFree Inox (bez odtlačkov prstov)
• Typ osvetlenia: LED
• On/Off vypínač
• Osvetlenie: 2 x 3 W
• P.A.S. Systém odsávania 

(perimetrickéobvodové odsávanie)

Výbava
• Filter proti mastnote: Umývateľný hliníkový 

filter s polyuretánovou penou
• Počet motorov: 1
• Spätná klapka: 150 mm

Technické informácie
• Úroveň hluku (max.): 67 dB
• Rozmery výrobku (šxh): 59,5 × 38 cm
• Výška: 450 mm
• Minimálna výška komína: 650 mm
• Maximálna výška komína: 980 mm
• Ročná spotreba energie: 67,1 kWh
• EAN kód: 3838782073809
• Kód: 679562

WHC643A1XGB
Komínový odsávač pár Advanced Line

• Odťah alebo recirkulácia
• Uhlikový filter 315275 (nie je súčasťou)
• Materiál odsávača/komína: Nerezová oceľ a 

sklo / Nerezová oceľ
• Farba odsávača/komína: Nerez a čierne sklo / 

Nerezová oceľ

Účinnosť
• Max. výkon pri odťahu: 433 m³/h
• Priemer odťahu: 15 cm

Výkon odsávania
• Max. výkon pri odťahu, 1. rýchlosť: 269 m³/h
• Max. výkon pri odťahu, 2. rýchlosť: 343 m³/h
• Max. výkon pri odťahu, 3. rýchlosť: 433 m³/h
• Zvýšenie prúdenia vzduchu (powerBoost 1) - 

odťah: 698 m³/h
• Počet PowerBoost funkcií: 1

Ovládanie
• AdaptTech: automatická senzorová prevádzka
• Elektronické ovládanie
• Dotykové ovládanie na skle
• Funkcia časovač
• Počet stupňov výkonu: 3

Vlastnosti
• TouchFree Inox (bez odtlačkov prstov)
• Refresh - funkcia automatického čistenia 

vzduchu v miestnosti
• Typ osvetlenia: LED
• Osvetlenie: 2 x 3 W

Extra doplnky
• Filter proti mastnote: Umývateľný hliníkový 

filter s polyuretánovou penou
• Indikátor znečistenia filtra
• Počet motorov: 1
• Typ motora: Kondenzátorový motor
• Spätná klapka: 150 mm

Technické informácie
• Úroveň hluku (max.): 

62 dB (PowerBoost max. 71 dB)
• Rozmery výrobku (šxh): 60 × 50,5 cm
• Výška: 100 mm
• Minimálna výška komína: 690 mm
• Maximálna výška komína: 960 mm
• Ročná spotreba energie: 65,4 kWh
• EAN kód: 3838942072451
• Kód: 514518

379 € 

199 € 

299 € 

299 € 
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WHC623E15X
Komínový odsávač pár Essential Line

WHC623E16X
Komínový odsávač pár Essential Line

WHC623E14X
Komínový odsávač pár Essential Line

• Odťah alebo recirkulácia
• Uhlikový filter 315275 (nie je súčasťou)
• Materiál odsávača/komína: Nerezová oceľ / 

Nerezová oceľ
• Farba odsávača/komína: Nerezová oceľ / 

Nerezová oceľ

Účinnosť
• Max. výkon pri odťahu: 408 m³/h
• Priemer odťahu: 15 cm

Výkon odsávania
• Max. výkon pri odťahu, 1. rýchlosť: 250 m³/h
• Max. výkon pri odťahu, 2. rýchlosť: 348 m³/h
• Max. výkon pri odťahu, 3. rýchlosť: 408 m³/h

Ovládanie
• Mechanické ovládanie
• Ovládanie gombíkmi
• Počet stupňov výkonu: 3

Vlastnosti
• TouchFree Inox (bez odtlačkov prstov)
• Typ osvetlenia: LED
• Osvetlenie: 2 x 3 W

Extra doplnky
• Filter proti mastnote: Umývateľný hliníkový 

filter s polyuretánovou penou
• Počet motorov: 1
• Typ motora: Kondenzátorový motor
• Spätná klapka: 150 mm

Technické informácie
• Úroveň hluku (max.): 65 dB
• Rozmery výrobku (šxh): 60 × 50 cm
• Výška: 250 mm
• Minimálna výška komína: 545 mm
• Maximálna výška komína: 875 mm
• Ročná spotreba energie: 61,5 kWh
• EAN kód: 3838942072017
• Kód: 514491

• Odťah alebo recirkulácia
• Uhlikový filter 315275 (nie je súčasťou)
• Materiál odsávača/komína: Nerezová oceľ / 

Nerezová oceľ
• Farba odsávača/komína: Nerezová oceľ / 

Nerezová oceľ

Účinnosť
• Max. výkon pri odťahu: 505 m³/h
• Priemer odťahu: 15 cm

Výkon odsávania
• Max. výkon pri odťahu, 1. rýchlosť: 230 m³/h
• Max. výkon pri odťahu, 2. rýchlosť: 372 m³/h
• Max. výkon pri odťahu, 3. rýchlosť: 505 m³/h

Ovládanie
• Mechanické ovládanie
• Ovládanie gombíkmi
• Počet stupňov výkonu: 3

Vlastnosti
• TouchFree Inox (bez odtlačkov prstov)
• Typ osvetlenia: LED
• Osvetlenie: 2 x 3 W

Extra doplnky
• Filter proti mastnote: Umývateľný hliníkový 

filter s polyuretánovou penou
• Počet motorov: 1
• Typ motora: Kondenzátorový motor
• Spätná klapka: 150 mm

Technické informácie
• Úroveň hluku (max.): 62 dB
• Rozmery výrobku (šxh): 60 × 50 cm
• Výška: 250 mm
• Minimálna výška komína: 545 mm
• Maximálna výška komína: 875 mm
• Ročná spotreba energie: 62,2 kWh
• EAN kód: 3838942072352
• Kód: 514495

• Odťah alebo recirkulácia
• Uhlikový filter 315275 (nie je súčasťou)
• Materiál odsávača/komína: Nerezová oceľ / 

Nerezová oceľ
• Farba odsávača/komína: Nerezová oceľ / 

Nerezová oceľ

Účinnosť
• Max. výkon pri odťahu: 408 m³/h
• Priemer odťahu: 15 cm

Výkon odsávania
• Max. výkon pri odťahu, 1. rýchlosť: 250 m³/h
• Max. výkon pri odťahu, 2. rýchlosť: 348 m³/h
• Max. výkon pri odťahu, 3. rýchlosť: 408 m³/h

Ovládanie
• Mechanické ovládanie
• Ovládanie gombíkmi
• Počet stupňov výkonu: 3

Vlastnosti
• Typ osvetlenia: LED
• Osvetlenie: 2 x 3 W

Extra doplnky
• Filter proti mastnote: Umývateľný hliníkový 

filter s polyuretánovou penou
• Počet motorov: 1
• Typ motora: Kondenzátorový motor
• Spätná klapka: 150 mm

Technické informácie
• Úroveň hluku (max.): 65 dB
• Rozmery výrobku (šxh): 60 × 50 cm
• Výška: 250 mm
• Minimálna výška komína: 545 mm
• Maximálna výška komína: 875 mm
• Ročná spotreba energie: 61,5 kWh
• EAN kód: 3838942071997
• Kód: 514489

V PONUKE DO 
VYPREDANIA ZÁSOB

109 € 

75 € 

149 € 
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BHP923E13X
Vstavaný odsávač pár Essential Line

• Odťah alebo recirkulácia
• Uhlikový filter 530121 (nie je súčasťou)
• Materiál odsávača/komína: Lakovaný plech / 

Nerezová oceľ
• Farba odsávača/komína: Nerezová oceľ

Účinnosť
• Max. výkon pri odťahu: 647 m³/h
• Max. výkon pri recirkulácii: 499 m³/h
• Priemer odťahu: 15 cm

Výkon odsávania
• Maximálny výkon pri odťahu, 1. rýchlosť: 

250 m³/h
• Maximálny výkon pri odťahu, 2. rýchlosť: 

433 m³/h
• Maximálny výkon pri odťahu, 3. rýchlosť: 

647 m³/h

Ovládanie
• Mechanické ovládanie
• Ovládanie gombíkmi
• Počet stupňov výkonu: 3

Vlastnosti
• TouchFree Inox (bez odtlačkov prstov)
• Typ osvetlenia: LED
• On/Off vypínač
• Osvetlenie: 2 x 3 W

Extra doplnky
• Filter proti mastnote: Umývateľný hliníkový 

filter s polyuretánovou penou
• Počet motorov: 1
• Typ motora: Kondenzátorový motor
• Spätná klapka: 150 mm

Technické informácie
• Úroveň hluku (max.): 68 dB
• Rozmery výrobku (šxh): 90 × 30,5 cm
• Výška: 310 mm
• Ročná spotreba energie: 66,4 kWh
• EAN kód: 3838942072222
• Kód: 514460

BHP643S3BG
Vstavaný odsávač pár Superior Line

• Odťah alebo recirkulácia
• Uhlikový filter 530121 (nie je súčasťou)
• Farba odsávača/komína: Čierny lak a čierno 

sklo

Účinnosť
• Max. výkon pri odťahu: 500 m³/h
• Priemer odťahu: 15 cm

Výkon odsávania
• Max. výkon pri odťahu, 1. rýchlosť: 295 m³/h
• Max. výkon pri odťahu, 2. rýchlosť: 357 m³/h
• Max. výkon pri odťahu, 3. rýchlosť: 500 m³/h
• Zvýšenie prúdenia vzduchu (powerBoost 1) - 

odťah: 740 m³/h
• Zvýšené prúdenie vzduchu (PowerBoost 2) - 

odťah: 798 m³/h
• Počet PowerBoost funkcií: 2

Ovládanie
• AdaptTech: automatická senzorová prevádzka
• Elektronické ovládanie
• Dotykové ovládanie na skle
• Funkcia časovač
• Počet stupňov výkonu: 3

Vlastnosti
• Refresh - funkcia automatického čistenia 

vzduchu v miestnosti
• GentleClose - tlmený dojazd výsuvnej časti
• Typ osvetlenia: LED
• Osvetlenie: 2 x 3 W

Extra doplnky
• Filter proti mastnote: Umývateľný hliníkový 

filter s polyuretánovou penou
• Indikátor znečistenia filtra
• Počet motorov: 1
• Typ motora: Kondenzátorový motor
• Spätná klapka: 150 mm

Technické informácie
• Úroveň hluku (max.): 

63 dB (PowerBoost max. 71 dB)
• Rozmery výrobku (šxh): 60 × 31,5 cm
• Výška: 310 mm
• Ročná spotreba energie: 54,7 kWh
• EAN kód: 3838942072277
• Kód: 514465

BHP663A6X
Vstavaný odsávač pár Advanced Line

• Odťah alebo recirkulácia
• Uhlikový filter 530121 (nie je súčasťou)
• Materiál odsávača/komína: Lakovaný plech / 

Nerezová oceľ
• Farba odsávača/komína: Nerezová oceľ

Účinnosť
• Max. výkon pri odťahu: 555 m³/h
• Priemer odťahu: 15 cm

Výkon odsávania
• Max. výkon pri odťahu, 1. rýchlosť: 290 m³/h
• Max. výkon pri odťahu, 2. rýchlosť: 395 m³/h
• Max. výkon pri odťahu, 3. rýchlosť: 555 m³/h
• Zvýšenie prúdenia vzduchu (powerBoost 1) - 

odťah: 730 m³/h
• Počet PowerBoost funkcií: 1

Ovládanie
• AdaptTech: automatická senzorová prevádzka
• Elektronické ovládanie
• Dotykové ovládanie priamo na kove
• Funkcia časovač
• Počet stupňov výkonu: 3

Vlastnosti
• TouchFree Inox (bez odtlačkov prstov)
• Refresh - funkcia automatického čistenia 

vzduchu v miestnosti
• GentleClose - tlmený dojazd výsuvnej časti
• Typ osvetlenia: LED
• Osvetlenie: 2 x 3 W

Extra doplnky
• Filter proti mastnote: Umývateľný hliníkový 

filter s polyuretánovou penou
• Indikátor znečistenia filtra
• Počet motorov: 1
• Typ motora: Kondenzátorový motor
• Spätná klapka: 150 mm

Technické informácie
• Úroveň hluku (max.): 

67 dB (PowerBoost max. 70 dB)
• Rozmery výrobku (šxh): 60 × 31 cm
• Výška: 310 mm
• Ročná spotreba energie: 53 kWh
• EAN kód: 3838942072260
• Kód: 514464

BHP623E13X
Vstavaný odsávač pár Essential Line

• Odťah alebo recirkulácia
• Uhlikový filter 530121 (nie je súčasťou)
• Materiál odsávača/komína: Lakovaný plech / 

Nerezová oceľ
• Farba odsávača/komína: Nerezová oceľ

Účinnosť
• Max. výkon pri odťahu: 639 m³/h
• Priemer odťahu: 15 cm

Výkon odsávania
• Max. výkon pri odťahu, 1. rýchlosť: 245 m³/h
• Max. výkon pri odťahu, 2. rýchlosť: 426 m³/h
• Max. výkon pri odťahu, 3. rýchlosť: 639 m³/h

Ovládanie
• Mechanické ovládanie
• Ovládanie gombíkmi
• Počet stupňov výkonu: 3

Vlastnosti
• TouchFree Inox (bez odtlačkov prstov)
• Typ osvetlenia: LED
• Osvetlenie: 2 x 3 W

Extra doplnky
• Filter proti mastnote: Umývateľný hliníkový 

filter s polyuretánovou penou
• Počet motorov: 1
• Typ motora: Kondenzátorový motor
• Spätná klapka: 150 mm

Technické informácie
• Úroveň hluku (max.): 68 dB
• Rozmery výrobku (šxh): 60 × 30,5 cm
• Výška: 310 mm
• Ročná spotreba energie: 66,7 kWh
• EAN kód: 3838942072239
• Kód: 514461

*NA OBJEDNÁVKU.

*NA OBJEDNÁVKU.

199 € 329 € 

279 € 169 € 
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BHP623E11X
Vstavaný odsávač pár Essential Line

BHP623E11B
Vstavaný odsávač pár Essential Line

• Odťah alebo recirkulácia
• Uhlíkový filter (nie je súčasťou): pre odsávače 

kód/servisný index 514445/00, 514445/02, 
514445/03 kód 530120, pre odsávače kód/
servisný index 514445/04 kód 614076

• Materiál odsávača/komína: Lakovaný plech / 
Nerezová oceľ

• Farba odsávača/komína: Nerezová oceľ

Účinnosť
• Max. výkon pri odťahu: 368 m³/h
• Priemer odťahu: 15 cm

Výkon odsávania
• Max. výkon pri odťahu, 1. rýchlosť: 267 m³/h
• Max. výkon pri odťahu, 2. rýchlosť: 338 m³/h
• Max. výkon pri odťahu, 3. rýchlosť: 368 m³/h

Ovládanie
• Mechanické ovládanie
• Ovládanie gombíkmi
• Počet stupňov výkonu: 3

Vlastnosti
• TouchFree Inox (bez odtlačkov prstov)
• Typ osvetlenia: LED
• Osvetlenie: 2 x 3 W

Extra doplnky
• Filter proti mastnote: Umývateľný hliníkový 

filter s polyuretánovou penou
• Počet motorov: 1
• Typ motora: Kondenzátorový motor
• Spätná klapka: 150 mm

Technické informácie
• Úroveň hluku (max.): 71 dB
• Rozmery výrobku (šxh): 60 × 30,5 cm
• Výška: 170 mm
• Ročná spotreba energie: 55 kWh
• EAN kód: 3838942072178
• Kód: 514445

• Odťah alebo recirkulácia
• Uhlíkový filter (nie je súčasťou): pre odsávače 

kód/servisný index 514445/00, 514445/02, 
514445/03 kód 530120, pre odsávače kód/
servisný index 514445/04 kód 614076

• Materiál odsávača/komína: Lakovaný plech
• Farba odsávača/komína: Čierna

Účinnosť
• Max. výkon pri odťahu: 368 m³/h
• Priemer odťahu: 15 cm

Výkon odsávania
• Max. výkon pri odťahu, 1. rýchlosť: 267 m³/h
• Max. výkon pri odťahu, 2. rýchlosť: 338 m³/h
• Max. výkon pri odťahu, 3. rýchlosť: 368 m³/h

Ovládanie
• Mechanické ovládanie
• Ovládanie gombíkmi
• Počet stupňov výkonu: 3

Vlastnosti
• TouchFree Inox (bez odtlačkov prstov)
• Typ osvetlenia: LED
• Osvetlenie: 2 x 3 W

Extra doplnky
• Filter proti mastnote: Umývateľný hliníkový 

filter s polyuretánovou penou
• Počet motorov: 1
• Typ motora: Kondenzátorový motor
• Spätná klapka: 150 mm

Technické informácie
• Úroveň hluku (max.): 71 dB
• Rozmery výrobku (šxh): 60 × 30,5 cm
• Výška: 170 mm
• Ročná spotreba energie: 55 kWh
• EAN kód: 3838942072192
• Kód: 514447

BHP623E12BG
Vstavaný odsávač pár Essential Line

BHP623E12X
Vstavaný odsávač pár Essential Line

• Odťah alebo recirkulácia
• Uhlíkový filter (nie je súčasťou): pre odsávače 

kód/servisný index 514448/00, 514448/02, 
514448/03 kód 530120, pre odsávače kód/
servisný index 514448/04 kód 614076

• Farba odsávača/komína: Čierny lak a čierno 
sklo

Účinnosť
• Max. výkon pri odťahu: 435 m³/h
• Priemer odťahu: 15 cm

Výkon odsávania
• Max. výkon pri odťahu, 1. rýchlosť: 158 m³/h
• Max. výkon pri odťahu, 2. rýchlosť: 257 m³/h
• Max. výkon pri odťahu, 3. rýchlosť: 435 m³/h

• Ovládanie
• Mechanické ovládanie
• Ovládanie gombíkmi
• Počet stupňov výkonu: 3

Vlastnosti
• GentleClose - tlmený dojazd výsuvnej časti
• Typ osvetlenia: LED
• Osvetlenie: 2 x 3 W

Extra doplnky
• Filter proti mastnote: Umývateľný hliníkový 

filter s polyuretánovou penou
• Počet motorov: 1
• Typ motora: Kondenzátorový motor
• Spätná klapka: 150 mm

Technické informácie
• Úroveň hluku (max.): 71 dB
• Rozmery výrobku (šxh): 60 × 31,5 cm
• Výška: 170 mm
• Ročná spotreba energie: 41,7 kWh
• EAN kód: 3838942072208
• Kód: 514448

• Odťah alebo recirkulácia
• Uhlíkový filter (nie je súčasťou): pre odsávače 

kód/servisný index 514448/00, 514448/02, 
514448/03 kód 530120, pre odsávače kód/
servisný index 514448/04 kód 614076

• Farba odsávača/komína: Nerezová ocel a 
lakovaný kov

Účinnosť
• Max. výkon pri odťahu: 435 m³/h
• Priemer odťahu: 15 cm

Výkon odsávania
• Max. výkon pri odťahu, 1. rýchlosť: 158 m³/h
• Max. výkon pri odťahu, 2. rýchlosť: 257 m³/h
• Max. výkon pri odťahu, 3. rýchlosť: 435 m³/h

• Ovládanie
• Mechanické ovládanie
• Ovládanie gombíkmi
• Počet stupňov výkonu: 3

Vlastnosti
• GentleClose - tlmený dojazd výsuvnej časti
• Typ osvetlenia: LED
• Osvetlenie: 2 x 3 W

Extra doplnky
• Filter proti mastnote: Umývateľný hliníkový 

filter s polyuretánovou penou
• Počet motorov: 1
• Typ motora: Kondenzátorový motor
• Spätná klapka: 150 mm

Technické informácie
• Úroveň hluku (max.): 71 dB
• Rozmery výrobku (šxh): 60 × 31,5 cm
• Výška: 170 mm
• Ročná spotreba energie: 41,7 kWh
• EAN kód: 3838942072185
• Kód: 514446

99 € 99 € 

169 € 149 € 
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• Odťah alebo recirkulácia
• Uhlikový filter 336821 (nie je súčasťou)
• Materiál odsávača/komína: Lakovaný plech
• Farba odsávača/komína: Kovový

Účinnosť
• Max. výkon pri odťahu: 647 m³/h
• Max. výkon pri recirkulácii: 331 m³/h
• Priemer odťahu: 15 cm

Výkon odsávania
• Maximálny výkon pri odťahu, 1. rýchlosť: 

256 m³/h
• Maximálny výkon pri odťahu, 2. rýchlosť: 

369 m³/h
• Maximálny výkon pri odťahu, 3. rýchlosť: 

494 m³/h
• Maximálny výkon pri odťahu, 4. rýchlosť: 

647 m³/h

Ovládanie
• Mechanické ovládanie
• Ovládanie vypínačom
• Počet stupňov výkonu: 3

Vlastnosti
• Typ osvetlenia: LED
• On/Off vypínač
• Osvetlenie: 2 x 5 W

Výbava
• Filter proti mastnote: Hliníkový tukový filter
• Umývateľný filter proti mastnotám
• Počet motorov: 1

Technické informácie
• Úroveň hluku (max.): 71 dB
• Rozmery výrobku (šxh): 52,4 × 28,9 cm
• Výška: 252 mm
• Ročná spotreba energie: 114,4 kWh
• EAN kód: 3838782176395
• Kód: 733221

• Odťah alebo recirkulácia
• Uhlikový filter 416912 (nie je súčasťou)
• Materiál odsávača/komína: Lakovaný plech
• Farba odsávača/komína: Šedá

Účinnosť
• Max. výkon pri odťahu: 370 m³/h
• Max. výkon pri recirkulácii: 140 m³/h
• Priemer odťahu: 12 cm

Výkon odsávania
• Maximálny výkon pri odťahu, 1. rýchlosť: 

290 m³/h
• Maximálny výkon pri odťahu, 2. rýchlosť: 

340 m³/h
• Maximálny výkon pri odťahu, 3. rýchlosť: 

370 m³/h

Ovládanie
• Mechanické ovládanie
• Ovládanie vypínačom
• Počet stupňov výkonu: 3

Vlastnosti
• Typ osvetlenia: LED
• On/Off vypínač
• Osvetlenie: 2 x 3 W

Výbava
• Filter proti mastnote: Hliníkový tukový filter
• Umývateľný filter proti mastnotám
• Počet motorov: 1

Technické informácie
• Úroveň hluku (max.): 67 dB
• Rozmery výrobku (šxh): 53,4 × 30 cm
• Výška: 208 mm
• Ročná spotreba energie: 70,7 kWh
• EAN kód: 3838782176388
• Kód: 733140

BHI611AS
Vstavaný odsávač pár Advanced Line

BHI611ES
Vstavaný odsávač pár Essential Line

BHP623E10X
Vstavaný odsávač pár Essential Line

BHP623E10W
Vstavaný odsávač pár Essential Line

• Odťah alebo recirkulácia
• Uhlíkový filter (nie je súčasťou): pre odsávače 

kód/servisný index 514443/00, 514443/02, 
514443/03 kód 530120, pre odsávače kód/
servisný index 514443/04 kód 614076

• Materiál odsávača/komína: Lakovaný plech / 
Nerezová oceľ

• Farba odsávača/komína: Nerezová oceľ

Účinnosť
• Max. výkon pri odťahu: 328 m³/h
• Priemer odťahu: 15 cm

Výkon odsávania
• Max. výkon pri odťahu, 1. rýchlosť: 144 m³/h
• Max. výkon pri odťahu, 2. rýchlosť: 220 m³/h
• Max. výkon pri odťahu, 3. rýchlosť: 328 m³/h

Ovládanie
• Mechanické ovládanie
• Ovládanie gombíkmi
• Počet stupňov výkonu: 3

Vlastnosti
• TouchFree Inox (bez odtlačkov prstov)
• Typ osvetlenia: LED
• Osvetlenie: 2 x 3 W

Extra doplnky
• Filter proti mastnote: Umývateľný hliníkový 

filter s polyuretánovou penou
• Počet motorov: 1
• Typ motora: Kondenzátorový motor
• Spätná klapka: 150 mm

Technické informácie
• Úroveň hluku (max.): 67 dB
• Rozmery výrobku (šxh): 60 × 30,5 cm
• Výška: 170 mm
• Ročná spotreba energie: 48,2 kWh
• EAN kód: 3838942072154
• Kód: 514443

• Odťah alebo recirkulácia
• Uhlíkový filter (nie je súčasťou): pre odsávače 

kód/servisný index 514443/00, 514443/02, 
514443/03 kód 530120, pre odsávače kód/
servisný index 514443/04 kód 614076

• Materiál odsávača/komína: Lakovaný plech
• Farba odsávača/komína: Biela

Účinnosť
• Max. výkon pri odťahu: 328 m³/h
• Priemer odťahu: 15 cm

Výkon odsávania
• Max. výkon pri odťahu, 1. rýchlosť: 144 m³/h
• Max. výkon pri odťahu, 2. rýchlosť: 220 m³/h
• Max. výkon pri odťahu, 3. rýchlosť: 328 m³/h

Ovládanie
• Mechanické ovládanie
• Ovládanie gombíkmi
• Počet stupňov výkonu: 3

Vlastnosti
• TouchFree Inox (bez odtlačkov prstov)
• Typ osvetlenia: LED
• Osvetlenie: 2 x 3 W

Extra doplnky
• Filter proti mastnote: Umývateľný hliníkový 

filter s polyuretánovou penou
• Počet motorov: 1
• Typ motora: Kondenzátorový motor
• Spätná klapka: 150 mm

Technické informácie
• Úroveň hluku (max.): 67 dB
• Rozmery výrobku (šxh): 60 × 30,5 cm
• Výška: 170 mm
• Ročná spotreba energie: 48,2 kWh
• EAN kód: 3838942072161
• Kód: 514444

79 € 89 € 

99 € 169 € 
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Chladničky
Aj keď sa nepoužívajú na varenie, chladničky Gorenje sú 
centrom každej kuchyne. Majú jednoduchú úlohu – zabezpečiť, 
aby bolo vaše obľúbené jedlo vždy k dispozícii. No chladničky 
Gorenje dokážu oveľa viac. Sú vybavené inteligentnými 
technológiami, ktoré napodobňujú podmienky podobné tým 
v prírode, čo udržuje potraviny čerstvé, chutné a plné dôležitých 
živín po dlhšiu dobu. Vo vnútri sú premyslene zorganizované 
tak, aby umožnili užívateľovi optimálny prehľad a poskytli 
dostatok priestoru na uskladnenie väčších množstiev. Zvonka 
ich prvotriedny dizajn predstavuje vizuálny akcent do každej 
domácnosti. V neposlednom rade sú očarujúce tichou 
a úspornou prevádzkou a presvedčivou životnosťou.

STRÁŽCOVIA 
VITAMÍNOV
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IonAir s funkciou
MultiFlow 360°
Ideálna mikroklíma na každej polici

Prirodzená mikroklíma  
vo vnútri chladničky

Zle skladovaná zelenina

Pokročilá technológia v chladničkách Gorenje napodobňuje 
prirodzenú mikroklímu, aby zabezpečila, že jedlo zostane dlhšie 
čerstvé. Prirodzený proces ionizácie zabraňuje vzniku väčšiny 
škodlivých mikroorganizmov, plesní a baktérií. Cirkulácia 
ionizovaného vzduchu zaisťuje aj prívod čerstvého vzduchu, 
aby sa udržala konštantná stála teplota.
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AdaptTech
Chladnička, ktorá rozpozná vaše zvyky

Jeden z najlepších chladiacich systémov na trhu, 
nainštalovaných v mraziacej časti, zabraňuje hromadeniu ľadu  
a námrazy, aby sa udržala nízka spotreba energie, zatiaľ čo  
v chladiacej časti udržuje ideálnu mikroklímu pre čerstvé 
potraviny. Cirkulácia ionizovaného vzduchu zabraňuje vysušeniu 
potravín a zachováva vitamíny a minerály.

Chladničky s inverterovým kompresorom sú tichšie, majú dlhšiu 
životnosť a sú úspornejšie v porovnaní s chladničkami s bežným 
kompresorom. Vždy, keď teplota v interiéri chladničky stúpne,  
v dôsledku otvorenia dverí, inverterový kompresor poskytne 
silné a účinné chladenie, aby sa zabránilo pokazeniu potravín.

Tento inteligentný systém bol navrhnutý tak, aby udržal 
optimálnu teplotu v chladničke bez ohľadu na to, ako často 
otvárate dvere. Keď otvoríte dvere, teplota náhle stúpa  
a potraviny sú vystavené teplotnému šoku, čo spôsobuje ich 
skoršie pokazenie. Chladnička neustále sleduje a analyzuje, 

ako ju používate. Takto môže predpovedať, kedy otvoríte dvere 
chladničky a tesne predtým, ako ich otvoríte, zníži teplotu  
o 1 alebo 2 stupne, aby zabezpečila udržanie konštantnej teploty 
a potraviny zostali čerstvé a plné živín.

Inverterový kompresor
Stabilný, tichý a odolný

NoFrost Plus
Už žiadne zdĺhavé rozmrazovanie

Teplota ˚C

 Teplotné výkyvy v bežnej chladničke 

 Teplotné výkyvy v chladničke s technológiou AdaptTech

Frekvencia otvárania dverí

Čas h

9˚C

8˚C

7˚C

6˚C

5˚C

4˚C

3˚C

2˚C

1˚C

14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
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Chladnička ConvertActive
Veľká párty môže začať

Chladničke ConvertActive stačí iba jednoduché stlačenie 
tlačidla, aby ste premenili mraziacu časť na chladiacu časť 
a získali tak viac miesta na uloženie občerstvenia a nápojov.

Zásuvka je ideálna na uloženie mäsa, rýb a morských plodov. 
Teplota je o niekoľko stupňov nižšia ako vo zvyšnej časti 
chladničky, čo značne predlžuje čerstvosť.

Zásuvka na ovocie a zeleninu so špeciálnym osvetlením 
VitaLight predlžujú čerstvosť potravín. Spektrum oranžového 
osvetlenia spomaľuje prirodzený proces zrenia ovocia a zeleniny, 
aby sa zachovali vitamíny a minerály.

Zásuvka CrispActive
s VitaLight

Zásuvka FreshActive

Veľká párty 
môže začať
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Udržiavaním teploty okolo 0 °C je táto zásuvka ideálna na 
uloženie čerstvého alebo marinovaného mäsa, rýb a morských 
plodov. Predlžuje čerstvosť citlivých potravín a udržiava ich 
prirodzenú šťavnatosť a živiny.

Ak je táto funkcia aktivovaná, potraviny uložené v špeciálnej 
zásuvke v mraziacej časti budú zmrazené za polovicu bežného 
času. Prudké zmrazenie pri extrémne nízkych teplotách pod  
-30 °C vedie k tvorbe mikrokryštálov, ktoré na rozdiel od 
pomalého zmrazovania nepoškodzujú bunkovú štruktúru 
potravín. Extrémne rýchle zmrazenie tak zachováva všetky živiny 
a chuť jedla. Po šiestich hodinách sa funkcia automaticky vypne 
a teplota v zásuvka sa vráti do pôvodného nastavenia.

Táto zásuvka v mraziacej časti je najväčšia v spotrebiči  
a je ideálna na uskladnenie veľkých potravín, ako je moriak, 
zabíjačkové výrobky alebo dokonca koláče.

Zásuvka ZeroZone
Čerstvé ako priamo z mora

Zásuvka XtremeFreeze
Zmrazenie v okamihu

Zásuvka CrispZone je jedna z najväčších zásuviek na ovocie 
a zeleninu na trhu. Nízka teplota a možnosť ovládať vlhkosť 
predlžujú čerstvosť vašej úrody.

Zásuvka CrispZone reguláciou
vlhkosti HumidityControl
Čerstvé ako zo záhrady

Zásuvka XXL SpaceBox
Dostatok miesta na uloženie moriaka

www.gorenje.sk
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LED osvetlenie v chladničke poskytuje vynikajúce a vysoko 
efektívne osvetlenie. Jeho životnosť je 30x dlhšia ako  
u bežných žiaroviek a ušetrí až 10x toľko energie.

Funkcia FastFreeze zmrazí potraviny pri teplote -24 °C, aby sa 
zachovala väčšina minerálnych látok v potravinách. Po šiestich 
hodinách sa funkcia automaticky vypne a teplota v mraziacej 
časti sa vráti do pôvodného nastavenia.

Funkcia intenzívneho chladenia zníži teplotu chladničky až na  
3 °C, čo je takmer o polovicu než pri štandardnej teplote.  
V kombinácii s veľkým objemom chladiacej časti je táto teplota 
ideálna pre prudké ochladenie potravín po veľkých nákupoch. 
Po šiestich hodinách sa funkcia automaticky vypne a teplota  
v chladiacej časti sa vráti na pôvodné nastavenie.

Výškovo nastaviteľné police vo dverách chladničky môžete 
ľahko posúvať smerom hore alebo dole podľa veľkosti a výšky 
potravín, ich nosnosť je 5 kilogramov.

Vďaka možnosti otvorenia dverí chladničky v pravom uhle 
môžete pohodlne vybrať všetky police zásuvky. Toto riešenie je 
ideálne pre chladničky umiestnené pri stene, alebo v blízkosti 
pracovnej dosky či iného spotrebiča.

Police sa jednoducho vysúvajú, čo umožňuje rýchly a ľahký prí-
stup k potravinám v zadnej časti chladničky. Police z tvrdeného 
skla sú veľmi odolné a udržia až 22 kilogramov potravín.

Viacúčelový zásobník 3 v 1 s vrchnákom môžete využiť na 
uskladnenie aromatických potravín ako je syr či cibuľa. Udržiava 
potraviny čerstvé a chráni ich pred vysušením, silikónový vrch-
nák môžete využiť na uskladnenie vajíčok, alebo samostatne ako 
formu na ľad.

Tieto spotrebiče sú ideálne pre väčšie rodiny. Okrem väčšieho 
priestoru sú tiež vybavené všetkými systémami na udržiavanie 
prirodzenej mikroklímy a stabilnej teploty.

Vylepšená izolácia účinne znižuje hromadenie námrazy na 
potravinách a tvorbe ľadu vo vnútri spotrebiča. To znamená 
menej časté únavné rozmrazovanie a nižšie účty za elektrinu.

Všetky chladničky Gorenje sú vysoko energeticky účinné. Vyni-
kajúca tepelná izolácia a tesnenie dverí, invertorový kompresor, 
elektronické alebo mechanické ovládanie účinne znižujú spot-
rebu energie. Chladničky s triedou energetickej účinnosti A+++ 
spotrebujú o 60 % menej energie ako chladničky triedy A.

V prípade dlhodobej neprítomnosti, keď budú dvere chladničky 
stale zatvorené, môžete chladničku nastaviť do prevádzky  
v režime úspory energie.

FrostLess

Vysúvacie police PullOut

SlotIn

MultiBox

Police SimpleSlide

LedLight

FastFreeze

SuperCool

EcoMode

Chladničky s výškou 2 m

A+++

www.gorenje.sk

CHLADNIČKY 181



NRK 6202 TW
Kombinovaná chladnička Superior Line

NRK 6203 TX
Kombinovaná chladnička Superior Line

NRK 6203 TX4
Kombinovaná chladnička Superior Line

NRK 6202 TX
Kombinovaná chladnička Superior Line

• Farba: Biela // Otváranie dvierok: Ľavé/pravé 
// Dvierka: Oceľový plech // Triedy klímy: SN, 
ST, N, T

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 363 / 339 l
• Objem chladničky: brutto/netto: 265 / 254 l
• Objem mrazničky: brutto/netto: 98 / 85 l
• Mraziaca kapacita: 12 kg / 24 h
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 18 h

Ovládanie
• Elektronické ovládanie na dvierkach // LED 

displej // Zvukový alarm otvorených dverí // 
Digitálny ukazovateľ teploty v chladiacej a 
mraziacej časti // Zvukový a svetelný signál 
zvýšenej teploty v chladničke: biely signál

Vlastnosti
• IonAir s Multiflow 360° - cirkulácia 

ionizovaného vzduchu cez 14 ventilačných 
otvorov // AdaptTech chladenie: predchádza 
teplotným šokom a šetrí energiu // Slot-in: 
možnosť zabudovania chladničky do výklenku 

šírky 60 cm // NoFrost Plus // SuperCool 
rýchle zachladenie // FastFreeze rýchle 
zamrazenie // Úsporný režim EcoMode

Výbava chladničky
• Nádoba na vajíčka a ľad: 1x7 // 3 SimpleSlide 

police s výškovým nastavením vo dvierkach 
chladničky // LED osvetlenie stropné // 
5 sklenených políc // Držiak na fľaše 
// Polica na fľaše s pevným krytom // 
MultiBox zásobník na aromatické potraviny 
// CrispZone s HumidityControl: veľká 
zeleninová zásuvka s reguláciou vlhkosti // 
Zásuvka ZeroZone s teplotou okolo 0 °C

Výbava mrazničky
• XXL SpaceBox zásuvka // XtremeFreeze: 

veľmi intenzívne zmrazenie potravín v hornom 
koši // Priestor pre mrazenie: 3 zásuvky // 
2 sklenené police

Technické informácie
• Ročná spotreba el. energie: 245 kWh
• Úroveň hluku (max.): 42 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 200 × 60 × 64 cm
• EAN kód: 3838942072512
• Kód: 514172

• Farba: Šedá metalíza // Otváranie dvierok: 
Ľavé/pravé // Dvierka: Originál nerez s 
úpravou proti odtlačkom prstov // Triedy 
klímy: SN, ST, N, T

Účinnosť
• Inverterový kompresor
• Brutto/Netto objem: 363 / 334 l
• Objem chladničky: brutto/netto: 265 / 254 l
• Objem mrazničky: brutto/netto: 98 / 80 l
• Mraziaca kapacita: 8 kg / 24 h
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 18 h

Ovládanie
• Elektronické ovládanie na dvierkach // LED 

displej // Zvukový alarm otvorených dverí 
// Digitálny ukazovateľ teploty v chladiacej a 
mraziacej časti // Zvukový a svetelný signál 
zvýšenej teploty v chladničke: biely signál

Vlastnosti
• IonAir s Multiflow 360° - cirkulácia 

ionizovaného vzduchu cez 14 ventilačných 
otvorov // AdaptTech chladenie: predchádza 
teplotným šokom a šetrí energiu // Slot-in: 
možnosť zabudovania chladničky do výklenku 

šírky 60 cm // NoFrost Plus // SuperCool 
rýchle zachladenie // FastFreeze rýchle 
zamrazenie // Úsporný režim EcoMode

Výbava chladničky
• Nádoba na vajíčka a ľad: 1x7 // 3 SimpleSlide 

police s výškovým nastavením vo dvierkach 
chladničky // LED osvetlenie stropné // 
5 sklenených políc // Držiak na fľaše 
// Polica na fľaše s pevným krytom // 
MultiBox zásobník na aromatické potraviny 
// CrispZone s HumidityControl: veľká 
zeleninová zásuvka s reguláciou vlhkosti // 
Zásuvka ZeroZone s teplotou okolo 0 °C

Výbava mrazničky
• XXL SpaceBox zásuvka // XtremeFreeze: 

veľmi intenzívne zmrazenie potravín v hornom 
koši // Priestor pre mrazenie: 3 zásuvky // 
2 sklenené police

Technické informácie
• Ročná spotreba el. energie: 172 kWh
• Úroveň hluku (max.): 38 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 200 × 60 × 64 cm
• EAN kód: 3838942071539
• Kód: 514210

• Farba: Šedá metalíza
• Otváranie dvierok: Ľavé/pravé 
• Dvierka: Originál nerez s úpravou proti 

odtlačkom prstov
• Integrovaná rukoväť
• Triedy klímy: SN, N, ST, T

Účinnosť
• Inverterový kompresor
• Brutto/Netto objem: 363 / 334 l
• Objem chladničky: brutto/netto: 265 / 254 l
• Objem mrazničky: brutto/netto: 98 / 80 l
• Mraziaca kapacita: 12 kg / 24h
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 18 h

Ovládanie
• Elektronické ovládanie na dvierkach // LED 

displej // Zvukový alarm otvorených dverí 
// Digitálny ukazovateľ teploty v chladiacej a 
mraziacej časti // Zvukový a svetelný signál 
zvýšenej teploty v chladničke: biely signál

Vlastnosti
• IonAir s Multiflow 360° - cirkulácia 

ionizovaného vzduchu cez 14 ventilačných 
otvorov // AdaptTech chladenie: predchádza 
teplotným šokom a šetrí energiu // Slot-in: 

možnosť zabudovania chladničky do výklenku 
šírky 60 cm // NoFrost Plus // SuperCool 
rýchle zachladenie // FastFreeze rýchle 
zamrazenie // Úsporný režim EcoMode

Výbava chladničky
• Nádoba na vajíčka a ľad: 1x7 // LED osvetlenie 

stropné // 5 sklenených políc // Držiak na fľaše 
// 3 SimpleSlide police s výškovým nastavením 
vo dvierkach chladničky // Polica na fľaše s 
pevným držiakom fliaš // MultiBox zásobník 
na aromatické potraviny // CrispZone s 
HumidityControl: veľká zeleninová zásuvka 
s reguláciou vlhkosti // Zásuvka ZeroZone s 
teplotou okolo 0 °C

Výbava mrazničky
• XXL SpaceBox zásuvka // XtremeFreeze: 

veľmi intenzívne zmrazenie potravín v hornom 
koši // Priestor pre mrazenie: 3 zásuvky // 
2 sklenené police

Technické informácie
• Odhadovaná ročná spotreba energie: 172 kWh
• Úroveň hluku (max.): 38 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 200 × 60 × 64 cm
• EAN kód: 3838782133404
• Kód: 731140

• Farba: Šedá metalíza // Otváranie dvierok: 
Ľavé/pravé // Dvierka: Originál nerez s 
úpravou proti odtlačkom prstov // Triedy 
klímy: SN, ST, N, T

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 363 / 339 l
• Objem chladničky: brutto/netto: 265 / 254 l
• Objem mrazničky: brutto/netto: 98 / 85 l
• Mraziaca kapacita: 12 kg / 24 h
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 18 h

Ovládanie
• Elektronické ovládanie na dvierkach // LED 

displej // Zvukový alarm otvorených dverí 
// Digitálny ukazovateľ teploty v chladiacej a 
mraziacej časti // Zvukový a svetelný signál 
zvýšenej teploty v chladničke: biely signál

Vlastnosti
• IonAir s Multiflow 360° - cirkulácia 

ionizovaného vzduchu cez 14 ventilačných 
otvorov // AdaptTech chladenie: predchádza 
teplotným šokom a šetrí energiu // Slot-in: 
možnosť zabudovania chladničky do výklenku 

šírky 60 cm // NoFrost Plus // SuperCool 
rýchle zachladenie // FastFreeze rýchle 
zamrazenie // Úsporný režim EcoMode

Výbava chladničky
• Nádoba na vajíčka a ľad: 1x7 // 3 SimpleSlide 

police s výškovým nastavením vo dvierkach 
chladničky // LED osvetlenie stropné // 
5 sklenených políc // Držiak na fľaše 
// Polica na fľaše s pevným krytom // 
MultiBox zásobník na aromatické potraviny 
// CrispZone s HumidityControl: veľká 
zeleninová zásuvka s reguláciou vlhkosti // 
Zásuvka ZeroZone s teplotou okolo 0 °C

Výbava mrazničky
• XXL SpaceBox zásuvka // XtremeFreeze: 

veľmi intenzívne zmrazenie potravín v hornom 
koši // Priestor pre mrazenie: 3 zásuvky // 
2 sklenené police

Technické informácie
• Ročná spotreba el. energie: 245 kWh
• Úroveň hluku (max.): 42 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 200 × 60 × 64 cm
• EAN kód: 3838942073137
• Kód: 514174 *NA OBJEDNÁVKU. *NA OBJEDNÁVKU.

619 € 

759 € 699 € 

699 € 
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RK 6202 EX4
Kombinovaná chladnička Essential Line

RK 6202 EW4
Kombinovaná chladnička Essential Line

NRK 6202 GHW4
Kombinovaná chladnička Essential Line

NRK 6202 MX
Kombinovaná chladnička Advanced Line

• Farba: Šedá metalíza
• Otváranie dvierok: Ľavé/pravé 
• Dvierka: Originál nerez s úpravou proti 

odtlačkom prstov
• Integrovaná rukoväť
• Triedy klímy: N, ST, T

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 354 / 352 l
• Objem chladničky: brutto/netto: 258 / 257 l
• Objem mrazničky: brutto/netto: 96 / 95 l
• Mraziaca kapacita: 4,5 kg / 24h
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 30 h

Ovládanie
• Mechanicky nastaviteľná teplota

Vlastnosti
• Slot-in: možnosť zabudovania chladničky do 

výklenku šírky 60 cm
• FrostLess technológia pre menšiu tvorbu 

námrazy v mrazničke

Výbava chladničky
• Nádoba na vajíčka a ľad: 1x7
• LED osvetlenie stropné
• 5 sklenených políc
• Držiak na fľaše
• 3 SimpleSlide police s výškovým nastavením 

vo dvierkach chladničky
• Polica na fľaše s pevným držiakom fliaš
• CrispZone s HumidityControl: veľká 

zeleninová zásuvka s reguláciou vlhkosti
• Zásuvka FreshZone s teplotou okolo 3 °C

Výbava mrazničky
• XXL SpaceBox zásuvka
• Priestor pre mrazenie: 3 zásuvky
• 2 sklenené police

Technické informácie
• Odhadovaná ročná spotreba energie: 241 kWh
• Úroveň hluku (max.): 40 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 200 × 60 × 64 cm
• EAN kód: 3838782121890
• Kód: 730697

• Farba: Biela
• Otváranie dvierok: Ľavé/pravé 
• Dvierka: Oceľový plech
• Integrovaná rukoväť
• Triedy klímy: N, ST, T

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 354 / 352 l
• Objem chladničky: brutto/netto: 258 / 257 l
• Objem mrazničky: brutto/netto: 96 / 95 l
• Mraziaca kapacita: 4,5 kg / 24h
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 30 h

Ovládanie
• Mechanicky nastaviteľná teplota

Vlastnosti
• Slot-in: možnosť zabudovania chladničky do 

výklenku šírky 60 cm
• FrostLess technológia pre menšiu tvorbu 

námrazy v mrazničke

Výbava chladničky
• Nádoba na vajíčka a ľad: 1x7
• LED osvetlenie stropné
• 5 sklenených políc
• Držiak na fľaše
• 3 SimpleSlide police s výškovým nastavením 

vo dvierkach chladničky
• Polica na fľaše s pevným držiakom fliaš
• CrispZone s HumidityControl: veľká 

zeleninová zásuvka s reguláciou vlhkosti
• Zásuvka FreshZone s teplotou okolo 3 °C

Výbava mrazničky
• XXL SpaceBox zásuvka
• Priestor pre mrazenie: 3 zásuvky
• 2 sklenené police

Technické informácie
• Odhadovaná ročná spotreba energie: 241 kWh
• Úroveň hluku (max.): 40 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 200 × 60 × 64 cm
• EAN kód: 3838782143755
• Kód: 731473

• Farba: Biela
• Otváranie dvierok: Ľavé/pravé 
• Dvierka: Oceľový plech
• Integrovaná rukoväť
• Triedy klímy: N, ST, T

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 363 / 339 l
• Objem chladničky: brutto/netto: 265 / 254 l
• Objem mrazničky: brutto/netto: 98 / 85 l
• Mraziaca kapacita: 5 kg / 24h
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 21 h

Ovládanie
• Elektronické ovládanie za dvierkami
• LED displej
• Digitálny ukazovateľ teploty v chladiacej časti

Vlastnosti
• IonAir s Multiflow 360° - cirkulácia 

ionizovaného vzduchu cez 14 ventilačných 
otvorov

• Slot-in: možnosť zabudovania chladničky do 
výklenku šírky 60 cm

• NoFrost Plus

• FastFreeze rýchle zamrazenie
• Úsporný režim EcoMode

Výbava chladničky
• Nádoba na vajíčka a ľad: 1x7
• LED osvetlenie stropné
• 5 sklenených políc
• Držiak na fľaše
• 3 SimpleSlide police s výškovým nastavením 

vo dvierkach chladničky
• Polica na fľaše s pevným držiakom fliaš
• CrispZone s HumidityControl: veľká 

zeleninová zásuvka s reguláciou vlhkosti
• Zásuvka FreshZone s teplotou okolo 3 °C

Výbava mrazničky
• XXL SpaceBox zásuvka
• Priestor pre mrazenie: 3 zásuvky
• 2 sklenené police

Technické informácie
• Odhadovaná ročná spotreba energie: 245 kWh
• Úroveň hluku (max.): 42 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 200 × 60 × 64 cm
• EAN kód: 3838782125928
• Kód: 730978

• Farba: Šedá metalíza // Otváranie dvierok: 
Ľavé/pravé // Dvierka: Originál nerez s 
úpravou proti odtlačkom prstov // Triedy 
klímy: SN, ST, N, T

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 363 / 339 l
• Objem chladničky: brutto/netto: 265 / 254 l
• Objem mrazničky: brutto/netto: 98 / 85 l
• Mraziaca kapacita: 5 kg / 24 h
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 18 h

Ovládanie
• Elektronické ovládanie na dvierkach // LED 

displej // Zvukový alarm otvorených dverí // 
Digitálny ukazovateľ teploty v chladiacej časti 
// Zvukový a svetelný signál zvýšenej teploty v 
chladničke: biely signál

Vlastnosti
• IonAir s Multiflow 360° - cirkulácia 

ionizovaného vzduchu cez 14 ventilačných 
otvorov // AdaptTech chladenie: predchádza 
teplotným šokom a šetrí energiu // Slot-in: 
možnosť zabudovania chladničky do výklenku 

šírky 60 cm // NoFrost Plus // FastFreeze 
rýchle zamrazenie

Výbava chladničky
• Nádoba na vajíčka a ľad: 1x7
• 3 SimpleSlide police s výškovým nastavením 

vo dvierkach chladničky
• LED osvetlenie stropné // 5 sklenených políc
• Držiak na fľaše
• Polica na fľaše s pevným krytom
• MultiBox zásobník na aromatické potraviny
• CrispZone s HumidityControl: veľká 

zeleninová zásuvka s reguláciou vlhkosti
• Zásuvka FreshZone s teplotou okolo 3 °C

Výbava mrazničky
• XXL SpaceBox zásuvka
• Priestor pre mrazenie: 3 zásuvky
• 2 sklenené police

Technické informácie
• Ročná spotreba el. energie: 245 kWh
• Úroveň hluku (max.): 42 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 200 × 60 × 64 cm
• EAN kód: 3838942083150
• Kód: 518255

V PONUKE DO 
VYPREDANIA ZÁSOB

459 € 419 € 

519 € 599 € 
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NRK 6192 MW
Kombinovaná chladnička Advanced Line

NRK 6192 MX
Kombinovaná chladnička Advanced Line

• Farba: Biela // Otváranie dvierok: Ľavé/pravé 
// Dvierka: Oceľový plechv // Triedy klímy: SN, 
ST, N, T

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 329 / 307 l
• Objem chladničky: brutto/netto: 231 / 222 l
• Objem mrazničky: brutto/netto: 98 / 85 l
• Mraziaca kapacita: 5 kg / 24 h
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 18 h

Ovládanie
• Elektronické ovládanie na dvierkach // LED 

displej // Zvukový alarm otvorených dverí // 
Digitálny ukazovateľ teploty v chladiacej 
časti // Zvukový a svetelný signál zvýšenej 
teploty v chladničke: biely signál

Vlastnosti
• IonAir s Multiflow 360° - cirkulácia 

ionizovaného vzduchu cez 14 ventilačných 
otvorov // AdaptTech chladenie: predchádza 
teplotným šokom a šetrí energiu // Slot-in: 
možnosť zabudovania chladničky do výklenku 
šírky 60 cm // NoFrost Plus // FastFreeze 
rýchle zamrazenie

Výbava chladničky
• Nádoba na vajíčka a ľad: 1x7
• 2 SimpleSlide police vo dverách s výškovým 

nastavením
• LED osvetlenie stropné
• 4 sklenené police
• Držiak na fľaše
• Polica na fľaše s pevným krytom
• MultiBox zásobník na aromatické potraviny
• CrispZone s HumidityControl: veľká 

zeleninová zásuvka s reguláciou vlhkosti
• Zásuvka FreshZone s teplotou okolo 3 °C

Výbava mrazničky
• XXL SpaceBox zásuvka
• Priestor pre mrazenie: 3 zásuvky
• 2 sklenené police

Technické informácie
• Ročná spotreba el. energie: 235 kWh
• Úroveň hluku (max.): 42 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 185 × 60 × 64 cm
• EAN kód: 3838942083129
• Kód: 518249

• Farba: Šedá metalíza // Otváranie dvierok: 
Ľavé/pravé // Dvierka: Originál nerez s 
úpravou proti odtlačkom prstov // Triedy 
klímy: SN, ST, N, T

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 329 / 307 l
• Objem chladničky: brutto/netto: 231 / 222 l
• Objem mrazničky: brutto/netto: 98 / 85 l
• Mraziaca kapacita: 5 kg / 24 h
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 18 h

Ovládanie
• Elektronické ovládanie na dvierkach // LED 

displej // Zvukový alarm otvorených dverí // 
Digitálny ukazovateľ teploty v chladiacej 
časti // Zvukový a svetelný signál zvýšenej 
teploty v chladničke: biely signál

Vlastnosti
• IonAir s Multiflow 360° - cirkulácia 

ionizovaného vzduchu cez 14 ventilačných 
otvorov // AdaptTech chladenie: predchádza 
teplotným šokom a šetrí energiu // Slot-in: 
možnosť zabudovania chladničky do výklenku 
šírky 60 cm // NoFrost Plus // FastFreeze 
rýchle zamrazenie

Výbava chladničky
• Nádoba na vajíčka a ľad: 1x7
• 2 SimpleSlide police vo dverách s výškovým 

nastavením
• LED osvetlenie stropné
• 4 sklenené police
• Držiak na fľaše
• Polica na fľaše s pevným krytom
• MultiBox zásobník na aromatické potraviny
• CrispZone s HumidityControl: veľká 

zeleninová zásuvka s reguláciou vlhkosti
• Zásuvka FreshZone s teplotou okolo 3 °C

Výbava mrazničky
• XXL SpaceBox zásuvka
• Priestor pre mrazenie: 3 zásuvky
• 2 sklenené police

Technické informácie
• Ročná spotreba el. energie: 235 kWh
• Úroveň hluku (max.): 42 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 185 × 60 × 64 cm
• EAN kód: 3838942083136
• Kód: 518251

NRK 6193 TX4
Kombinovaná chladnička Superior Line

NRK 6193 TW4
Kombinovaná chladnička Superior Line

• Farba: Šedá metalíza
• Otváranie dvierok: Ľavé/pravé 
• Dvierka: Originál nerez s úpravou proti 

odtlačkom prstov
• Integrovaná rukoväť
• Triedy klímy: SN, N, ST, T

Účinnosť
• Inverterový kompresor
• Brutto/Netto objem: 329 / 302 l
• Objem chladničky: brutto/netto: 231 / 222 l
• Objem mrazničky: brutto/netto: 98 / 80 l
• Mraziaca kapacita: 8 kg / 24h
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 18 h

Ovládanie
• Elektronické ovládanie na dvierkach // LED 

displej // Zvukový alarm otvorených dverí 
// Digitálny ukazovateľ teploty v chladiacej a 
mraziacej časti // Zvukový a svetelný signál 
zvýšenej teploty v chladničke: biely signál

Vlastnosti
• IonAir s Multiflow 360° - cirkulácia 

ionizovaného vzduchu cez 14 ventilačných 
otvorov // AdaptTech chladenie: predchádza 
teplotným šokom a šetrí energiu // Slot-in: 

možnosť zabudovania chladničky do výklenku 
šírky 60 cm // NoFrost Plus // SuperCool 
rýchle zachladenie // FastFreeze rýchle 
zamrazenie // Úsporný režim EcoMode

Výbava chladničky
• Nádoba na vajíčka a ľad: 1x7 // LED osvetlenie 

stropné // 4 sklenené police // Držiak na 
fľaše // 2 SimpleSlide police vo dverách s 
výškovým nastavením // Polica na fľaše s 
pevným držiakom fliaš // MultiBox zásobník 
na aromatické potraviny // CrispZone s 
HumidityControl: veľká zeleninová zásuvka 
s reguláciou vlhkosti // Zásuvka ZeroZone s 
teplotou okolo 0 °C

Výbava mrazničky
• XXL SpaceBox zásuvka // XtremeFreeze: 

veľmi intenzívne zmrazenie potravín v hornom 
koši // Priestor pre mrazenie: 3 zásuvky // 2 
sklenené police

Technické informácie
• Odhadovaná ročná spotreba energie: 165 kWh
• Úroveň hluku (max.): 38 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 185 × 60 × 64 cm
• EAN kód: 3838782124624
• Kód: 730762

• Farba: Biela
• Otváranie dvierok: Ľavé/pravé 
• Dvierka: Oceľový plech
• Integrovaná rukoväť
• Triedy klímy: SN, N, ST, T

Účinnosť
• Inverterový kompresor
• Brutto/Netto objem: 329 / 302 l
• Objem chladničky: brutto/netto: 231 / 222 l
• Objem mrazničky: brutto/netto: 98 / 80 l
• Mraziaca kapacita: 8 kg / 24h
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 18 h

Ovládanie
• Elektronické ovládanie na dvierkach // LED 

displej // Zvukový alarm otvorených dverí 
// Digitálny ukazovateľ teploty v chladiacej a 
mraziacej časti // Zvukový a svetelný signál 
zvýšenej teploty v chladničke: biely signál

Vlastnosti
• IonAir s Multiflow 360° - cirkulácia 

ionizovaného vzduchu cez 14 ventilačných 
otvorov // AdaptTech chladenie: predchádza 
teplotným šokom a šetrí energiu // Slot-in: 
možnosť zabudovania chladničky do výklenku 
šírky 60 cm // NoFrost Plus // SuperCool 

rýchle zachladenie // FastFreeze rýchle 
zamrazenie // Úsporný režim EcoMode

Výbava chladničky
• Nádoba na vajíčka a ľad: 1x7 // LED osvetlenie 

stropné // 4 sklenené police // Držiak na 
fľaše // 2 SimpleSlide police vo dverách s 
výškovým nastavením // Polica na fľaše s 
pevným držiakom fliaš // MultiBox zásobník 
na aromatické potraviny // CrispZone s 
HumidityControl: veľká zeleninová zásuvka 
s reguláciou vlhkosti // Zásuvka ZeroZone s 
teplotou okolo 0 °C

Výbava mrazničky
• XXL SpaceBox zásuvka // XtremeFreeze: 

veľmi intenzívne zmrazenie potravín v hornom 
koši // Priestor pre mrazenie: 3 zásuvky // 2 
sklenené police

Technické informácie
• Odhadovaná ročná spotreba energie: 165 kWh
• Úroveň hluku (max.): 38 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 185 × 60 × 64 cm
• EAN kód: 3838782143786
• Kód: 731431

V PONUKE DO 
VYPREDANIA ZÁSOB

529 € 569 € 

649 € 599 € 
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N6X2NMX
Kombinovaná chladnička Advanced Line

• Farba: Šedá metalíza // Otváranie dvierok: 
Ľavé/pravé // Dvierka: Originál nerez s 
úpravou proti odtlačkom prstov // Triedy 
klímy: SN, ST, N, T

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 329 / 307 l
• Objem chladničky: brutto/netto: 231 / 222 l
• Objem mrazničky: brutto/netto: 98 / 85 l
• Mraziaca kapacita: 5 kg / 24 h
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 18 h

Ovládanie
• Elektronické ovládanie na dvierkach // LED 

displej // Zvukový alarm otvorených dverí // 
Digitálny ukazovateľ teploty v chladiacej časti 
// Zvukový a svetelný signál zvýšenej teploty v 
chladničke: biely signál

Vlastnosti
• IonAir s Multiflow 360° - cirkulácia 

ionizovaného vzduchu cez 14 ventilačných 
otvorov // AdaptTech chladenie: predchádza 
teplotným šokom a šetrí energiu // Slot-in: 
možnosť zabudovania chladničky do výklenku 
šírky 60 cm // NoFrost Plus // FastFreeze 
rýchle zamrazenie

Výbava chladničky
• Nádoba na vajíčka a ľad: 1x7
• 2 SimpleSlide police vo dverách s výškovým 

nastavením  
• LED osvetlenie stropné
• 4 sklenené police
• Držiak na fľaše
• Polica na fľaše s pevným krytom
• MultiBox zásobník na aromatické potraviny
• CrispZone s HumidityControl: veľká 

zeleninová zásuvka s reguláciou vlhkosti

Výbava mrazničky
• XXL SpaceBox zásuvka
• Priestor pre mrazenie: 3 zásuvky
• 2 sklenené police

Technické informácie
• Ročná spotreba el. energie: 235 kWh
• Úroveň hluku (max.): 42 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 185 × 60 × 64 cm
• EAN kód: 3838942123276
• Kód: 560378

NRK 6192 GHX 
Kombinovaná chladnička Essential Line

NRK 6192 GHW 
Kombinovaná chladnička Essential Line

RK 6193 LX4
Kombinovaná chladnička Advanced Line

• Farba: Šedá metalíza
• Otváranie dvierok: Ľavé/pravé 
• Dvierka: Originál nerez s úpravou proti 

odtlačkom prstov
• Triedy klímy: N, ST, T

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 325 / 307 l
• Objem chladničky: brutto/netto: 230 / 222 l
• Objem mrazničky: brutto/netto: 95 / 85 l
• Mraziaca kapacita: 5 kg / 24h
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 21 h

Ovládanie
• Elektronické ovládanie za dvierkami
• LED displej
• Digitálny ukazovateľ teploty v chladiacej časti

Vlastnosti
• IonAir s Multiflow 360° - cirkulácia 

ionizovaného vzduchu cez 14 ventilačných 
otvorov

• Slot-in: možnosť zabudovania chladničky do 
výklenku šírky 60 cm

• NoFrost Plus

• FastFreeze rýchle zamrazenie
• Úsporný režim EcoMode

Výbava chladničky
• Nádoba na vajíčka a ľad: 1x7
• LED osvetlenie stropné
• 4 sklenené police
• Držiak na fľaše
• 2 SimpleSlide police vo dverách s výškovým 

nastavením
• Polica na fľaše s pevným držiakom fliaš
• CrispZone s HumidityControl: veľká 

zeleninová zásuvka s reguláciou vlhkosti
• Zásuvka FreshZone s teplotou okolo 3 °C

Výbava mrazničky
• XXL SpaceBox zásuvka
• Priestor pre mrazenie: 3 zásuvky
• 2 sklenené police

Technické informácie
• Odhadovaná ročná spotreba energie: 235 kWh
• Úroveň hluku (max.): 42 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 185 × 60 × 64 cm
• EAN kód: 3838782020131
• Kód: 588566

• Farba: Biela
• Otváranie dvierok: Ľavé/pravé 
• Dvierka: Oceľový plech
• Triedy klímy: N, ST, T

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 325 / 307 l
• Objem chladničky: brutto/netto: 230 / 222 l
• Objem mrazničky: brutto/netto: 95 / 85 l
• Mraziaca kapacita: 5 kg / 24h
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 21 h

Ovládanie
• Elektronické ovládanie za dvierkami
• LED displej
• Digitálny ukazovateľ teploty v chladiacej časti

Vlastnosti
• IonAir s Multiflow 360° - cirkulácia 

ionizovaného vzduchu cez 14 ventilačných 
otvorov

• Slot-in: možnosť zabudovania chladničky do 
výklenku šírky 60 cm

• NoFrost Plus
• FastFreeze rýchle zamrazenie
• Úsporný režim EcoMode

Výbava chladničky
• Nádoba na vajíčka a ľad: 1x7
• LED osvetlenie stropné
• 4 sklenené police
• Držiak na fľaše
• 2 SimpleSlide police vo dverách s výškovým 

nastavením
• Polica na fľaše s pevným držiakom fliaš
• CrispZone s HumidityControl: veľká 

zeleninová zásuvka s reguláciou vlhkosti
• Zásuvka FreshZone s teplotou okolo 3 °C

Výbava mrazničky
• XXL SpaceBox zásuvka
• Priestor pre mrazenie: 3 zásuvky
• 2 sklenené police

Technické informácie
• Odhadovaná ročná spotreba energie: 235 kWh
• Úroveň hluku (max.): 42 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 185 × 60 × 64 cm
• EAN kód: 3838782143762
• Kód: 731474

• Farba: Šedá metalíza
• Otváranie dvierok: Ľavé/pravé 
• Dvierka: Originál nerez s úpravou proti 

odtlačkom prstov
• Integrovaná rukoväť
• Triedy klímy: SN, N, ST, T

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 326 / 322 l
• Objem chladničky: brutto/netto: 229 / 227 l
• Objem mrazničky: brutto/netto: 97 / 95 l
• Mraziaca kapacita: 4,5 kg / 24h
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 30 h

Ovládanie
• Elektronické ovládanie na dvierkach // LED 

displej // Zvukový alarm otvorených dverí // 
Digitálny ukazovateľ teploty v chladiacej časti 
// Zvukový a svetelný signál zvýšenej teploty v 
chladničke: biely signál

Vlastnosti
• AdaptTech chladenie: predchádza eplotným 

šokom a šetrí energiu // Slot-in: možnosť 
zabudovania chladničky do výklenku šírky 
60 cm // FrostLess technológia pre menšiu 

tvorbu námrazy v mrazničke // IonAir a 
DynamiCooling - cirkulácia ionizovaného 
vzduchu prostredníctvom vnútorného 
ventilátora // FastFreeze rýchle zamrazenie

Výbava chladničky
• Nádoba na vajíčka a ľad: 1x7 // LED osvetlenie 

stropné // 4 sklenené police // Držiak na 
fľaše // 2 SimpleSlide police vo dverách s 
výškovým nastavením // Polica na fľaše s 
pevným držiakom fliaš // MultiBox zásobník 
na aromatické potraviny // CrispZone s 
HumidityControl: veľká zeleninová zásuvka 
s reguláciou vlhkosti // Zásuvka FreshZone s 
teplotou okolo 3 °C

Výbava mrazničky
• XXL SpaceBox zásuvka // Priestor pre 

mrazenie: 3 zásuvky // 2 sklenené police

Technické informácie
• Odhadovaná ročná spotreba energie: 154 kWh
• Úroveň hluku (max.): 40 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 185 × 60 × 64 cm
• EAN kód: 3838782124891
• Kód: 730945

479 € 

479 € 499 € 

529 € 

CHLADNIČKY 185



RK 6193 AW
Kombinovaná chladnička Essential Line

• Farba: Biela
• Otváranie dvierok: Ľavé/pravé
• Dvierka: Oceľový plech
• Triedy klímy: SN, ST, N, T

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 326 / 324 l
• Objem chladničky: brutto/netto: 229 / 229 l
• Objem mrazničky: brutto/netto: 97 / 95 l
• Mraziaca kapacita: 4,5 kg / 24 h
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 30 h

Ovládanie
• Mechanicky nastaviteľná teplota

Vlastnosti
• Slot-in: možnosť zabudovania chladničky do 

výklenku šírky 60 cm
• FrostLess technológia pre menšiu tvorbu 

námrazy v mrazničke

Výbava chladničky
• Nádoba na vajíčka a ľad: 1x7
• 2 SimpleSlide police vo dverách s výškovým 

nastavením  
• LED osvetlenie stropné
• 4 sklenené police
• Držiak na fľaše
• Polica na fľaše s pevným krytom
• CrispZone s HumidityControl: veľká 

zeleninová zásuvka s reguláciou vlhkosti

Výbava mrazničky
• XXL SpaceBox zásuvka
• Priestor pre mrazenie: 3 zásuvky
• 2 sklenené police

Technické informácie
• Ročná spotreba el. energie: 155 kWh
• Úroveň hluku (max.): 40 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 185 × 60 × 64 cm
• EAN kód: 3838942053085
• Kód: 498867

RK 6192 LW4
Kombinovaná chladnička Advanced Line

RK 6192 LX4
Kombinovaná chladnička Advanced Line

• Farba: Biela
• Otváranie dvierok: Ľavé/pravé 
• Dvierka: Oceľový plech
• Integrovaná rukoväť
• Triedy klímy: SN, N, ST, T

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 326 / 322 l
• Objem chladničky: brutto/netto: 229 / 227 l
• Objem mrazničky: brutto/netto: 97 / 95 l
• Mraziaca kapacita: 4,5 kg / 24h
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 30 h

Ovládanie
• Elektronické ovládanie na dvierkach // LED 

displej // Zvukový alarm otvorených dverí // 
Digitálny ukazovateľ teploty v chladiacej časti 
// Zvukový a svetelný signál zvýšenej teploty v 
chladničke: biely signál

Vlastnosti
• AdaptTech chladenie: predchádza teplotným  

šokom a šetrí energiu // Slot-in: možnosť 
zabudovania chladničky do výklenku šírky 

60 cm // FrostLess technológia pre menšiu 
tvorbu námrazy v mrazničke // IonAir a 
DynamiCooling - cirkulácia ionizovaného 
vzduchu prostredníctvom vnútorného 
ventilátora // FastFreeze rýchle zamrazenie

Výbava chladničky
• Nádoba na vajíčka a ľad: 1x7 // LED osvetlenie 

stropné // 4 sklenené police // Držiak na 
fľaše // 2 SimpleSlide police vo dverách s 
výškovým nastavením // Polica na fľaše s 
pevným držiakom fliaš // MultiBox zásobník 
na aromatické potraviny // CrispZone s 
HumidityControl: veľká zeleninová zásuvka 
s reguláciou vlhkosti // Zásuvka FreshZone s 
teplotou okolo 3 °C

Výbava mrazničky
• XXL SpaceBox zásuvka // Priestor pre 

mrazenie: 3 zásuvky // 2 sklenené police

Technické informácie
• Odhadovaná ročná spotreba energie: 232 kWh
• Úroveň hluku (max.): 40 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 185 × 60 × 64 cm
• EAN kód: 3838782124877
• Kód: 730942

• Farba: Šedá metalíza
• Otváranie dvierok: Ľavé/pravé 
• Dvierka: Originál nerez s úpravou proti 

odtlačkom prstov
• Integrovaná rukoväť
• Triedy klímy: SN, N, ST, T

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 326 / 322 l
• Objem chladničky: brutto/netto: 229 / 227 l
• Objem mrazničky: brutto/netto: 97 / 95 l
• Mraziaca kapacita: 4,5 kg / 24h
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 30 h

Ovládanie
• Elektronické ovládanie na dvierkach // LED 

displej // Zvukový alarm otvorených dverí // 
Digitálny ukazovateľ teploty v chladiacej časti 
// Zvukový a svetelný signál zvýšenej teploty v 
chladničke: biely signál

Vlastnosti
• AdaptTech chladenie: predchádza teplotným  

šokom a šetrí energiu // Slot-in: možnosť 
zabudovania chladničky do výklenku šírky 

60 cm // FrostLess technológia pre menšiu 
tvorbu námrazy v mrazničke // IonAir a 
DynamiCooling - cirkulácia ionizovaného 
vzduchu prostredníctvom vnútorného 
ventilátora // FastFreeze rýchle zamrazenie

Výbava chladničky
• Nádoba na vajíčka a ľad: 1x7 // LED osvetlenie 

stropné // 4 sklenené police // Držiak na 
fľaše // 2 SimpleSlide police vo dverách s 
výškovým nastavením // Polica na fľaše s 
pevným držiakom fliaš // MultiBox zásobník 
na aromatické potraviny // CrispZone s 
HumidityControl: veľká zeleninová zásuvka 
s reguláciou vlhkosti // Zásuvka FreshZone s 
teplotou okolo 3 °C

Výbava mrazničky
• XXL SpaceBox zásuvka // Priestor pre 

mrazenie: 3 zásuvky // 2 sklenené police

Technické informácie
• Odhadovaná ročná spotreba energie: 232 kWh
• Úroveň hluku (max.): 40 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 185 × 60 × 64 cm
• EAN kód: 3838782124280
• Kód: 730744

RK 6193 LW4
Kombinovaná chladnička Advanced Line

• Farba: Biela
• Otváranie dvierok: Ľavé/pravé 
• Dvierka: Oceľový plech
• Integrovaná rukoväť
• Triedy klímy: SN, N, ST, T

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 326 / 322 l
• Objem chladničky: brutto/netto: 229 / 227 l
• Objem mrazničky: brutto/netto: 97 / 95 l
• Mraziaca kapacita: 4,5 kg / 24h
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 30 h

Ovládanie
• Elektronické ovládanie na dvierkach // LED 

displej // Zvukový alarm otvorených dverí // 
Digitálny ukazovateľ teploty v chladiacej časti 
// Zvukový a svetelný signál zvýšenej teploty v 
chladničke: biely signál

Vlastnosti
• AdaptTech chladenie: predchádza teplotným  

šokom a šetrí energiu // Slot-in: možnosť 
zabudovania chladničky do výklenku šírky 

60 cm // FrostLess technológia pre menšiu 
tvorbu námrazy v mrazničke // IonAir a 
DynamiCooling - cirkulácia ionizovaného 
vzduchu prostredníctvom vnútorného 
ventilátora // FastFreeze rýchle zamrazenie

Výbava chladničky
• Nádoba na vajíčka a ľad: 1x7 // LED osvetlenie 

stropné // 4 sklenené police // Držiak na 
fľaše // 2 SimpleSlide police vo dverách s 
výškovým nastavením // Polica na fľaše s 
pevným držiakom fliaš // MultiBox zásobník 
na aromatické potraviny // CrispZone s 
HumidityControl: veľká zeleninová zásuvka 
s reguláciou vlhkosti // Zásuvka FreshZone s 
teplotou okolo 3 °C

Výbava mrazničky
• XXL SpaceBox zásuvka // Priestor pre 

mrazenie: 3 zásuvky // 2 sklenené police

Technické informácie
• Odhadovaná ročná spotreba energie: 154 kWh
• Úroveň hluku (max.): 40 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 185 × 60 × 64 cm
• EAN kód: 3838782124884
• Kód: 730944

399 € 419 € 

459 € 499 € 
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RK 6192 EW
Kombinovaná chladnička Essential Line

• Farba: Biela
• Otváranie dvierok: Ľavé/pravé
• Dvierka: Oceľový plech
• Triedy klímy: SN, ST, N, T

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 326 / 324 l
• Objem chladničky: brutto/netto: 229 / 229 l
• Objem mrazničky: brutto/netto: 97 / 95 l
• Mraziaca kapacita: 4,5 kg / 24 h
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 30 h

Ovládanie
• Mechanicky nastaviteľná teplota

Vlastnosti
• Slot-in: možnosť zabudovania chladničky do 

výklenku šírky 60 cm
• FrostLess technológia pre menšiu tvorbu 

námrazy v mrazničke

Výbava chladničky
• Nádoba na vajíčka a ľad: 1x7
• 2 SimpleSlide police vo dverách s výškovým 

nastavením
• LED osvetlenie stropné
• 4 sklenené police
• Držiak na fľaše
• Polica na fľaše s pevným krytom
• CrispZone s HumidityControl: veľká 

zeleninová zásuvka s reguláciou vlhkosti
• Zásuvka FreshZone

Výbava mrazničky
• XXL SpaceBox zásuvka
• Priestor pre mrazenie: 3 zásuvky
• 2 sklenené police

Technické informácie
• Ročná spotreba el. energie: 232 kWh
• Úroveň hluku (max.): 40 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 185 × 60 × 64 cm
• EAN kód: 3838942066283
• Kód: 511847

RK 6192 EC
Kombinovaná chladnička Colour Edition

RK 6192 ERD
Kombinovaná chladnička Colour Edition

• Farba: Slonová kosť
• Otváranie dvierok: Ľavé/pravé
• Dvierka: Oceľový plech
• Triedy klímy: SN, ST, N, T

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 326 / 324 l
• Objem chladničky: brutto/netto: 229 / 229 l
• Objem mrazničky: brutto/netto: 97 / 95 l
• Mraziaca kapacita: 4,5 kg / 24 h
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 30 h

Ovládanie
• Mechanicky nastaviteľná teplota

Vlastnosti
• Slot-in: možnosť zabudovania chladničky do 

výklenku šírky 60 cm
• FrostLess technológia pre menšiu tvorbu 

námrazy v mrazničke

Výbava chladničky
• Nádoba na vajíčka a ľad: 1x7
• 2 SimpleSlide police vo dverách s výškovým 

nastavením
• LED osvetlenie stropné
• 4 sklenené police
• Držiak na fľaše
• Polica na fľaše s pevným krytom
• CrispZone s HumidityControl: veľká 

zeleninová zásuvka s reguláciou vlhkosti
• Zásuvka FreshZone s teplotou okolo 3 °C

Výbava mrazničky
• XXL SpaceBox zásuvka
• Priestor pre mrazenie: 3 zásuvky
• 2 sklenené police

Technické informácie
• Ročná spotreba el. energie: 232 kWh
• Úroveň hluku (max.): 40 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 185 × 60 × 64 cm
• EAN kód: 3838942085123
• Kód: 519251

• Farba: Signálna červená
• Otváranie dvierok: Ľavé/pravé
• Dvierka: Oceľový plech
• Triedy klímy: SN, ST, N, T

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 326 / 324 l
• Objem chladničky: brutto/netto: 229 / 229 l
• Objem mrazničky: brutto/netto: 97 / 95 l
• Mraziaca kapacita: 4,5 kg / 24 h
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 30 h

Ovládanie
• Mechanicky nastaviteľná teplota

Vlastnosti
• Slot-in: možnosť zabudovania chladničky do 

výklenku šírky 60 cm
• FrostLess technológia pre menšiu tvorbu 

námrazy v mrazničke

Výbava chladničky
• Nádoba na vajíčka a ľad: 1x7
• 2 SimpleSlide police vo dverách s výškovým 

nastavením
• LED osvetlenie stropné
• 4 sklenené police
• Držiak na fľaše
• Polica na fľaše s pevným krytom
• CrispZone s HumidityControl: veľká 

zeleninová zásuvka s reguláciou vlhkosti
• Zásuvka FreshZone s teplotou okolo 3 °C

Výbava mrazničky
• XXL SpaceBox zásuvka
• Priestor pre mrazenie: 3 zásuvky
• 2 sklenené police

Technické informácie
• Ročná spotreba el. energie: 232 kWh
• Úroveň hluku (max.): 40 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 185 × 60 × 64 cm
• EAN kód: 3838942077678
• Kód: 514546

RK 6192 EX
Kombinovaná chladnička Essential Line

• Farba: Šedá metalíza
• Otváranie dvierok: Ľavé/pravé
• Dvierka: Originál nerez s úpravou proti 

odtlačkom prstov
• Triedy klímy: SN, ST, N, T

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 326 / 324 l
• Objem chladničky: brutto/netto: 229 / 229 l
• Objem mrazničky: brutto/netto: 97 / 95 l
• Mraziaca kapacita: 4,5 kg / 24 h
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 30 h

Ovládanie
• Mechanicky nastaviteľná teplota

Vlastnosti
• Slot-in: možnosť zabudovania chladničky do 

výklenku šírky 60 cm
• FrostLess technológia pre menšiu tvorbu 

námrazy v mrazničke

Výbava chladničky
• Nádoba na vajíčka a ľad: 1x7
• 2 SimpleSlide police vo dverách s výškovým 

nastavením
• LED osvetlenie stropné
• 4 sklenené police
• Držiak na fľaše
• Polica na fľaše s pevným krytom
• CrispZone s HumidityControl: veľká 

zeleninová zásuvka s reguláciou vlhkosti
• Zásuvka FreshZone s teplotou okolo 3 °C

Výbava mrazničky
• XXL SpaceBox zásuvka
• Priestor pre mrazenie: 3 zásuvky
• 2 sklenené police

Technické informácie
• Ročná spotreba el. energie: 232 kWh
• Úroveň hluku (max.): 40 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 185 × 60 × 64 cm
• EAN kód: 3838942049293
• Kód: 497801

*NA OBJEDNÁVKU. *NA OBJEDNÁVKU.

349 € 

499 € 499 € 

359 € 
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RK 6192 AW
Kombinovaná chladnička Essential Line

• Farba: Biela
• Otváranie dvierok: Ľavé/pravé otváranie dverí
• Dvierka: Oceľový plech
• Triedy klímy: SN, ST, N, T

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 326 / 324 l
• Objem chladničky: brutto/netto: 229 / 229 l
• Objem mrazničky: brutto/netto: 97 / 95 l
• Mraziaca kapacita: 4,5 kg / 24 h
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 30 h

Ovládanie
• Mechanicky nastaviteľná teplota

Vlastnosti
• Slot-in: možnosť zabudovania chladničky do 

výklenku šírky 60 cm
• FrostLess technológia pre menšiu tvorbu 

námrazy v mrazničke

Výbava chladničky
• Nádoba na vajíčka a ľad: 1x7
• 2 SimpleSlide police vo dverách s výškovým 

nastavením
• LED osvetlenie stropné
• 4 sklenené police
• Držiak na fľaše
• Polica na fľaše s pevným krytom
• CrispZone s HumidityControl: veľká 

zeleninová zásuvka s reguláciou vlhkosti

Výbava mrazničky
• XXL SpaceBox zásuvka
• Priestor pre mrazenie: 3 zásuvky
• 2 sklenené police

Technické informácie
• Ročná spotreba el. energie: 232 kWh
• Úroveň hluku (max.): 40 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 185 × 60 × 64 cm
• EAN kód: 3838942047169
• Kód: 497324

RK 6192 AX
Kombinovaná chladnička Essential Line

• Farba: Šedá metalíza
• Otváranie dvierok: Ľavé/pravé
• Dvierka: Originál nerez s úpravou proti 

odtlačkom prstov
• Triedy klímy: SN, ST, N, T

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 326 / 324 l
• Objem chladničky: brutto/netto: 229 / 229 l
• Objem mrazničky: brutto/netto: 97 / 95 l
• Mraziaca kapacita: 4,5 kg / 24 h
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 30 h

Ovládanie
• Mechanicky nastaviteľná teplota

Vlastnosti
• Slot-in: možnosť zabudovania chladničky do 

výklenku šírky 60 cm
• FrostLess technológia pre menšiu tvorbu 

námrazy v mrazničke

Výbava chladničky
• Nádoba na vajíčka a ľad: 1x7
• 2 SimpleSlide police vo dverách s výškovým 

nastavením
• LED osvetlenie stropné
• 4 sklenené police
• Držiak na fľaše
• Polica na fľaše s pevným krytom
• CrispZone s HumidityControl: veľká 

zeleninová zásuvka s reguláciou vlhkosti

Výbava mrazničky
• XXL SpaceBox zásuvka
• Priestor pre mrazenie: 3 zásuvky
• 2 sklenené police

Technické informácie
• Ročná spotreba el. energie: 232 kWh
• Úroveň hluku (max.): 40 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 185 × 60 × 64 cm
• EAN kód: 3838942073885
• Kód: 514026

RK 6192 BW
Kombinovaná chladnička

• Farba: Biela
• Otváranie dvierok: Ľavé/pravé
• Dvierka: Oceľový plech
• Triedy klímy: SN, ST, N, T

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 326 / 322 l
• Objem chladničky: brutto/netto: 229 / 227 l
• Objem mrazničky: brutto/netto: 97 / 95 l
• Mraziaca kapacita: 4,5 kg / 24 h
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 30 h

Ovládanie
• Mechanicky nastaviteľná teplota

Vlastnosti
• Slot-in: možnosť zabudovania chladničky do 

výklenku šírky 60 cm
• FrostLess technológia pre menšiu tvorbu 

námrazy v mrazničke
• IonAir s DynamiCooling - cirkulácia 

ionizovaného vzduchu prostredníctvom 
vnútorného ventilátora

Výbava chladničky
• Nádoba na vajíčka a ľad: 1x7
• 2 SimpleSlide police vo dverách s výškovým 

nastavením
• LED osvetlenie stropné
• 4 sklenené police
• Držiak na fľaše
• Polica na fľaše s pevným krytom
• CrispZone s HumidityControl: veľká 

zeleninová zásuvka s reguláciou vlhkosti

Výbava mrazničky
• XXL SpaceBox zásuvka
• Priestor pre mrazenie: 3 zásuvky
• 2 sklenené police

Technické informácie
• Ročná spotreba el. energie: 232 kWh
• Úroveň hluku (max.): 40 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 185 × 60 × 64 cm
• EAN kód: 3838942111228
• Kód: 546985

RK 6192 ER
Kombinovaná chladnička Colour Edition

• Farba: Bordová
• Otváranie dvierok: Ľavé/pravé
• Dvierka: Oceľový plech
• Triedy klímy: SN, ST, N, T

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 326 / 324 l
• Objem chladničky: brutto/netto: 229 / 229 l
• Objem mrazničky: brutto/netto: 97 / 95 l
• Mraziaca kapacita: 4,5 kg / 24 h
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 30 h

Ovládanie
• Mechanicky nastaviteľná teplota

Vlastnosti
• Slot-in: možnosť zabudovania chladničky do 

výklenku šírky 60 cm
• FrostLess technológia pre menšiu tvorbu 

námrazy v mrazničke

Výbava chladničky
• Nádoba na vajíčka a ľad: 1x7
• 2 SimpleSlide police vo dverách s výškovým 

nastavením
• LED osvetlenie stropné
• 4 sklenené police
• Držiak na fľaše
• Polica na fľaše s pevným krytom
• CrispZone s HumidityControl: veľká 

zeleninová zásuvka s reguláciou vlhkosti
• Zásuvka FreshZone s teplotou okolo 3 °C

Výbava mrazničky
• XXL SpaceBox zásuvka
• Priestor pre mrazenie: 3 zásuvky
• 2 sklenené police

Technické informácie
• Ročná spotreba el. energie: 232 kWh
• Úroveň hluku (max.): 40 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 185 × 60 × 64 cm
• EAN kód: 3838942077661
• Kód: 514545 *NA OBJEDNÁVKU.

319 € 349 € 

359 € 499 € 
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RK 4171 ANX
Kombinovaná chladnička

RK 4171 ANW
Kombinovaná chladnička

• Farba: Šedá metalíza
• Otváranie dvierok: Ľavé/pravé 
• Dvierka: Oceľový plech
• Triedy klímy: N, ST

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 282 / 273 l
• Objem chladničky: brutto/netto: 208 / 205 l
• Objem mrazničky: brutto/netto: 74 / 68 l
• Mraziaca kapacita: 3 kg / 24h
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 15 h

Ovládanie
• Mechanicky nastaviteľná teplota

Výbava chladničky
• LED osvetlenie
• 4 sklenené police
• 3 police vo dverách
• 1 zásuvka na zeleninu
• Polica na fľaše bez držiaka
• 1 nádobka na vajcia

Výbava mrazničky
• Priestor pre mrazenie: 3 zásuvky
• 1 nádobka na ľad

Technické informácie
• Odhadovaná ročná spotreba energie: 248 kWh
• Úroveň hluku (max.): 42 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 176 × 55 × 58 cm
• EAN kód: 3838782107665
• Kód: 730540

• Farba: Biela
• Otváranie dvierok: Ľavé/pravé 
• Dvierka: Oceľový plech
• Triedy klímy: N, ST

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 282 / 273 l
• Objem chladničky: brutto/netto: 208 / 205 l
• Objem mrazničky: brutto/netto: 74 / 68 l
• Mraziaca kapacita: 3 kg / 24h
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 15 h

Ovládanie
• Mechanicky nastaviteľná teplota

Výbava chladničky
• LED osvetlenie
• 4 sklenené police
• 3 police vo dverách
• 1 zásuvka na zeleninu
• Polica na fľaše bez držiaka
• 1 nádobka na vajcia

Výbava mrazničky
• Priestor pre mrazenie: 3 zásuvky
• 1 nádobka na ľad

Technické informácie
• Odhadovaná ročná spotreba energie: 248 kWh
• Úroveň hluku (max.): 42 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 176 × 55 × 58 cm
• EAN kód: 3838782107658
• Kód: 730539

RK 61620 X
Kombinovaná chladnička Basic

• Farba: Šedá metalíza
• Otváranie dvierok: Ľavé/pravé
• Dvierka: Originál nerez s úpravou proti 

odtlačkom prstov
• Triedy klímy: ST, N, T

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 304 / 285 l
• Objem chladničky: brutto/netto: 233 / 232 l
• Objem mrazničky: brutto/netto: 71 / 53 l
• Mraziaca kapacita: 2,5 kg / 24 h
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 20 h

Ovládanie
• Mechanicky nastaviteľná teplota

Výbava chladničky
• Vnútorné osvetlenie
• 4 sklenené police
• 2 police vo dverách
• Polica na fľaše bez držiaka
• 1 nádobka na vajcia (8×)
• 2 zásuvky na zeleninu

Výbava mrazničky
• Priestor pre mrazenie: 1 zásuvka
• Skladovací priestor: 1 zásuvka
• 1 miska na ľad

Technické informácie
• Ročná spotreba el. energie: 205 kWh
• Úroveň hluku (max.): 42 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 162 × 60 × 64 cm
• EAN kód: 3838942897276
• Kód: 444921

RF 4142 ANW
Dvojdverová chladnička s mrazničkou

• Farba: Biela
• Otváranie dvierok: Ľavé/pravé 
• Triedy klímy: SN, ST, N

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 210 / 207 l
• Objem chladničky: brutto/netto: 168 / 166 l
• Objem mrazničky: brutto/netto: 42 / 41 l
• Mraziaca kapacita: 2 kg / 24h
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 15 h

Ovládanie
• Mechanické ovládanie

Výbava chladničky
• LED osvetlenie
• 3 sklenené police
• 2 police vo dverách
• 1 zásuvka na zeleninu
• Polica na fľaše bez držiaka
• 1 nádobka na vajcia

Výbava mrazničky
• 1 miska na ľad

Technické informácie
• Ročná spotreba el. energie: 170 kWh
• Úroveň hluku (max.): 40 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 143 × 55 × 55 cm
• EAN kód: 3838782024672
• Kód: 594995

RK 61620 W
• Farba: Biela
• EAN kód: 

3838942897450
• Kód: 444902

299 € 279 € 

359 € 389 € 269 € 
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RB 4142 ANW
Kombinovaná chladnička

RB 4141 ANW
Kombinovaná chladnička

• Farba: Biela
• Otváranie dvierok: Ľavé/pravé 
• Dvierka: Oceľový plech
• Triedy klímy: N, ST

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 231 / 225 l
• Objem chladničky: brutto/netto: 216 / 210 l
• Objem mrazničky: brutto/netto: 15 / 15 l
• Mraziaca kapacita: 2 kg / 24h
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 13 h

Ovládanie
• Mechanicky nastaviteľná teplota

Výbava chladničky
• Dekoračný horný kryt
• LED osvetlenie
• 4 sklenené police
• 4 police vo dverách chladničky
• 1 zásuvka na zeleninu
• Polica na fľaše bez držiaka
• 1 nádobka na vajcia

Výbava mrazničky
• 1 nádobka na ľad

Technické informácie
• Odhadovaná ročná spotreba energie: 157 kWh
• Úroveň hluku (max.): 42 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 143 × 55 × 58 cm
• EAN kód: 3838782107603
• Kód: 730534

• Farba: Biela
• Otváranie dvierok: Ľavé/pravé 
• Dvierka: Oceľový plech
• Triedy klímy: N, ST

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 231 / 225 l
• Objem chladničky: brutto/netto: 216 / 210 l
• Objem mrazničky: brutto/netto: 15 / 15 l
• Mraziaca kapacita: 2 kg / 24h
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 13 h

Ovládanie
• Mechanicky nastaviteľná teplota

Výbava chladničky
• Dekoračný horný kryt
• LED osvetlenie
• 4 sklenené police
• 4 police vo dverách chladničky
• 1 zásuvka na zeleninu
• Polica na fľaše bez držiaka
• 1 nádobka na vajcia

Výbava mrazničky
• 1 nádobka na ľad

Technické informácie
• Odhadovaná ročná spotreba energie: 208 kWh
• Úroveň hluku (max.): 42 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 143 × 55 × 58 cm
• EAN kód: 3838782107580
• Kód: 730532

RF 3121 ANW
Dvojdverová chladnička s mrazničkou

• Farba: Biela
• Otváranie dvierok: Ľavé/pravé 
• Dvierka: Oceľový plech
• Triedy klímy: ST

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 121 / 118 l
• Objem chladničky: brutto/netto: 91 / 89 l
• Objem mrazničky: brutto/netto: 30 / 29 l
• Mraziaca kapacita: 2 kg / 24h
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 15 h

Ovládanie
• Mechanicky nastaviteľná teplota

Výbava chladničky
• Dekoračný horný kryt
• LED osvetlenie
• 3 sklenené police
• 2 police vo dverách
• 1 zásuvka na zeleninu
• Polica na fľaše bez držiaka
• 1 nádobka na vajcia

Výbava mrazničky
• 1 polica
• 1 nádobka na ľad

Technické informácie
• Odhadovaná ročná spotreba energie: 179 kWh
• Úroveň hluku (max.): 42 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 115 × 48 × 53 cm
• EAN kód: 3838782107627
• Kód: 730536

RF 4141 ANW
Dvojdverová chladnička s mrazničkou

• Farba: Biela
• Otváranie dvierok: Ľavé/pravé 
• Triedy klímy: SN, ST, N

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 210 / 207 l
• Objem chladničky: brutto/netto: 168 / 166 l
• Objem mrazničky: brutto/netto: 42 / 41 l
• Mraziaca kapacita: 2 kg / 24h
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 15 h

Ovládanie
• Mechanické ovládanie

Výbava chladničky
• LED osvetlenie
• 3 sklenené police
• 2 police vo dverách
• 1 zásuvka na zeleninu
• Polica na fľaše bez držiaka
• 1 nádobka na vajcia

Výbava mrazničky
• 1 miska na ľad

Technické informácie
• Ročná spotreba el. energie: 217 kWh
• Úroveň hluku (max.): 40 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 143 × 55 × 55 cm
• EAN kód: 3838782024665
• Kód: 594994

 279 €  239 € 

199 € 229 € 
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RB 4092 ANW
Kombinovaná chladnička

• Farba: Biela
• Otváranie dvierok: Ľavé/pravé 
• Materiál dverí: Oceľový plech
• Triedy klímy: ST, N

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 123 / 113 l
• Objem chladničky: brutto/netto: 103 / 97 l
• Objem mrazničky: brutto/netto: 20 / 16 l
• Mraziaca kapacita: 2 kg / 24h
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 15 h

Ovládanie
• Mechanické ovládanie

Výbava chladničky
• Ovládací panel s regulátorom teploty
• LED osvetlenie
• 2 sklenené police
• 2 police vo dverách
• 1 zásuvka na zeleninu
• Polica na fľaše bez držiaka
• 1 nádobka na vajcia

Výbava mrazničky
• 1 miska na ľad

Technické informácie
• Ročná spotreba el. energie: 135 kWh
• Úroveň hluku (max.): 39 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 84,5 × 55,3 × 57,4 cm
• EAN kód: 3838782025242
• Kód: 598137

RB 4091 ANW 
Kombinovaná chladnička

• Farba: Biela
• Otváranie dvierok: Ľavé/pravé
• Materiál dverí: Oceľový plech
• Triedy klímy: ST, N

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 123 / 113 l
• Objem chladničky: brutto/netto: 103 / 97 l
• Objem mrazničky: brutto/netto: 20 / 16 l
• Mraziaca kapacita: 2 kg / 24h
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 15 h

Ovládanie
• Mechanické ovládanie

Výbava chladničky
• Ovládací panel s regulátorom teploty
• LED osvetlenie
• 2 sklenené police
• 2 police vo dverách
• 1 zásuvka na zeleninu
• Polica na fľaše bez držiaka
• 1 nádobka na vajcia

Výbava mrazničky
• 1 miska na ľad

Technické informácie
• Ročná spotreba el. energie: 175 kWh
• Úroveň hluku (max.): 39 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 84,5 × 55,3 × 57,4 cm
• EAN kód: 3838782025235
• Kód: 598135

RB 3092 ANW
Kombinovaná chladnička

• Farba: Biela
• Otváranie dvierok: Ľavé/pravé 
• Materiál dverí: Oceľový plech
• Triedy klímy: ST, N

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 102 / 98 l
• Objem chladničky: brutto/netto: 87 / 84 l
• Objem mrazničky: brutto/netto: 15 / 14 l
• Mraziaca kapacita: 2 kg / 24h
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 15 h

Ovládanie
• Mechanicky nastaviteľná teplota

Výbava chladničky
• Ovládací panel s regulátorom teploty
• LED osvetlenie
• 2 sklenené police
• 2 police vo dverách
• 1 zásuvka na zeleninu
• Polica na fľaše bez držiaka
• 1 nádobka na vajcia

Výbava mrazničky
• 1 miska na ľad

Technické informácie
• Ročná spotreba el. energie: 131 kWh
• Úroveň hluku (max.): 39 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 84,5 × 50,1 × 54 cm
• EAN kód: 3838782024993
• Kód: 596695

RB 3091 ANW
Kombinovaná chladnička

• Farba: Biela
• Otváranie dvierok: Ľavé/pravé 
• Materiál dverí: Oceľový plech
• Triedy klímy: ST, N

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 102 / 98 l
• Objem chladničky: brutto/netto: 87 / 84 l
• Objem mrazničky: brutto/netto: 15 / 14 l
• Mraziaca kapacita: 2 kg / 24h
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 15 h

Ovládanie
• Mechanicky nastaviteľná teplota

Výbava chladničky
• Ovládací panel s regulátorom teploty
• LED osvetlenie
• 2 sklenené police
• 2 police vo dverách
• 1 zásuvka na zeleninu
• Polica na fľaše bez držiaka
• 1 nádobka na vajcia

Výbava mrazničky
• 1 miska na ľad

Technické informácie
• Ročná spotreba el. energie: 168 kWh
• Úroveň hluku (max.): 39 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 84,5 × 50,1 × 54 cm
• EAN kód: 3838782024986
• Kód: 596228

219 € 199 € 

169 € 149 € 
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R 6192 LX
Chladnička Advanced Line

R 6192 LW
Chladnička Advanced Line

• Farba: Šedá metalíza
• Otváranie dvierok: Ľavé/pravé
• Dvierka: Originál nerez s úpravou proti 

odtlačkom prstov
• Triedy klímy: SN, ST, N, T

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 370 / 368 l
• Objem chladničky: brutto/netto: 370 / 368 l

Ovládanie
• Elektronické ovládanie na dvierkach
• LED displej
• Zvukový alarm otvorených dverí
• Digitálny ukazovateľ teploty v chladiacej časti
• Zvukový a svetelný signál zvýšenej teploty v 

chladničke: biely signál

Vlastnosti
• AdaptTech chladenie: predchádza teplotným 

šokom a šetrí energiu
• Slot-in: možnosť zabudovania chladničky do 

výklenku šírky 60 cm
• IonAir s DynamiCooling - cirkulácia 

ionizovaného vzduchu prostredníctvom 
vnútorného ventilátora

• SuperCool rýchle zachladenie

Výbava chladničky
• Nádoba na vajíčka a ľad: 1x7
• 3 SimpleSlide police s výškovým nastavením 

vo dvierkach chladničky
• LED osvetlenie stropné
• 7 sklenených políc
• Držiak na fľaše
• Polica na fľaše bez držiaka
• Polica na fľaše s pevným krytom
• MultiBox zásobník na aromatické potraviny
• CrispZone s HumidityControl: veľká 

zeleninová zásuvka s reguláciou vlhkosti
• Zásuvka FreshZone s teplotou okolo 3 °C

Technické informácie
• Ročná spotreba el. energie: 114 kWh
• Úroveň hluku (max.): 38 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 185 × 60 × 64 cm
• EAN kód: 3838942053917
• Kód: 499359

• Farba: Biela
• Otváranie dvierok: Ľavé/pravé
• Dvierka: Oceľový plech
• Triedy klímy: SN, ST, N, T

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 370 / 368 l
• Objem chladničky: brutto/netto: 370 / 368 l

Ovládanie
• Elektronické ovládanie na dvierkach
• LED displej
• Zvukový alarm otvorených dverí
• Digitálny ukazovateľ teploty v chladiacej časti
• Zvukový a svetelný signál zvýšenej teploty v 

chladničke: biely signál

Vlastnosti
• AdaptTech chladenie: predchádza teplotným 

šokom a šetrí energiu
• Slot-in: možnosť zabudovania chladničky do 

výklenku šírky 60 cm
• IonAir s DynamiCooling - cirkulácia 

ionizovaného vzduchu prostredníctvom 
vnútorného ventilátora

• SuperCool rýchle zachladenie

Výbava chladničky
• Nádoba na vajíčka a ľad: 1x7
• 3 SimpleSlide police s výškovým nastavením 

vo dvierkach chladničky
• LED osvetlenie stropné
• 7 sklenených políc
• Držiak na fľaše
• Polica na fľaše bez držiaka
• Polica na fľaše s pevným krytom
• MultiBox zásobník na aromatické potraviny
• CrispZone s HumidityControl: veľká 

zeleninová zásuvka s reguláciou vlhkosti
• Zásuvka FreshZone s teplotou okolo 3 °C

Technické informácie
• Ročná spotreba el. energie: 114 kWh
• Úroveň hluku (max.): 38 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 185 × 60 × 64 cm
• EAN kód: 3838942049415
• Kód: 496124

R 6192 DW
Chladnička Essential Line

• Farba: Biela
• Otváranie dvierok: Ľavé/pravé
• Dvierka: Oceľový plech
• Triedy klímy: SN, ST, N, T

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 370 / 368 l
• Objem chladničky: brutto/netto: 370 / 368 l

Ovládanie
• Mechanicky nastaviteľná teplota

Vlastnosti
• Slot-in: možnosť zabudovania chladničky do 

výklenku šírky 60 cm
• IonAir s DynamiCooling - cirkulácia 

ionizovaného vzduchu prostredníctvom 
vnútorného ventilátora

Výbava chladničky
• Nádoba na vajíčka a ľad: 1x7
• 3 SimpleSlide police s výškovým nastavením 

vo dvierkach chladničky
• LED osvetlenie stropné
• 7 sklenených políc
• Držiak na fľaše
• Polica na fľaše bez držiaka
• Polica na fľaše s pevným krytom
• CrispZone s HumidityControl: veľká 

zeleninová zásuvka s reguláciou vlhkosti
• Zásuvka FreshZone s teplotou okolo 3 °C

Technické informácie
• Ročná spotreba el. energie: 114 kWh
• Úroveň hluku (max.): 38 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 185 × 60 × 64 cm
• EAN kód: 3838942114083
• Kód: 550645

R 6191 DX
Chladnička Essential Line

• Farba: Šedá metalíza
• Otváranie dvierok: Ľavé/pravé
• Dvierka: Originál nerez s úpravou proti 

odtlačkom prstov
• Triedy klímy: SN, ST, N, T

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 370 / 368 l
• Objem chladničky: brutto/netto: 370 / 368 l

Ovládanie
• Mechanicky nastaviteľná teplota

Vlastnosti
• Slot-in: možnosť zabudovania chladničky do 

výklenku šírky 60 cm
• IonAir s DynamiCooling - cirkulácia 

ionizovaného vzduchu prostredníctvom 
vnútorného ventilátora

Výbava chladničky
• Nádoba na vajíčka a ľad: 1x7
• 3 SimpleSlide police s výškovým nastavením 

vo dvierkach chladničky
• LED osvetlenie stropné
• 7 sklenených políc
• Držiak na fľaše
• Polica na fľaše bez držiaka
• Polica na fľaše s pevným krytom
• CrispZone s HumidityControl: veľká 

zeleninová zásuvka s reguláciou vlhkosti
• Zásuvka FreshZone s teplotou okolo 3 °C

Technické informácie
• Ročná spotreba el. energie: 145 kWh
• Úroveň hluku (max.): 38 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 185 × 60 × 64 cm
• EAN kód: 3838942113260
• Kód: 549984

RK 6191 DW
• Farba: Biela
• EAN kód: 

3838942113253
• Kód: 549983

559 €

499 € 

499 € 

449 € 399 € 
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R 4092 ANW
Chladnička

R 3091 ANW
Chladnička

• Farba: Biela
• Otváranie dvierok: Ľavé/pravé 
• Materiál dverí: Oceľový plech
• Triedy klímy: SN, ST, N

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 136 / 133 l
• Objem chladničky: brutto/netto: 136 / 133 l

Ovládanie
• Mechanicky nastaviteľná teplota

Výbava chladničky
• LED osvetlenie
• 3 sklenené police
• 2 police vo dverách
• 1 zásuvka na zeleninu
• Polica na fľaše bez držiaka
• 1 nádobka na vajcia

Technické informácie
• Ročná spotreba el. energie: 91 kWh
• Úroveň hluku (max.): 39 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 84,5 × 55,3 × 57,4 cm
• EAN kód: 3838782025228
• Kód: 598134

• Farba: Biela
• Otváranie dvierok: Ľavé/pravé 
• Materiál dverí: Oceľový plech
• Triedy klímy: ST, N

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 116 / 112 l
• Objem chladničky: brutto/netto: 116 / 112 l

Ovládanie
• Mechanicky nastaviteľná teplota

Výbava chladničky
• LED osvetlenie
• 3 sklenené police
• 2 police vo dverách
• 1 zásuvka na zeleninu
• Polica na fľaše bez držiaka
• 1 nádobka na vajcia

Technické informácie
• Ročná spotreba el. energie: 113 kWh
• Úroveň hluku (max.): 39 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 84,5 × 50,1 × 54 cm
• EAN kód: 3838782024689
• Kód: 595166

R 4141 ANW
Chladnička

• Farba: Biela
• Otváranie dvierok: Ľavé/pravé 
• Dvierka: Oceľový plech
• Triedy klímy: N, ST

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 246 / 240 l
• Objem chladničky: brutto/netto: 246 / 240 l

Ovládanie
• Mechanicky nastaviteľná teplota

Výbava chladničky
• Dekoračný horný kryt
• LED osvetlenie
• 5 sklenených políc
• 4 police vo dverách chladničky
• 1 zásuvka na zeleninu
• Polica na fľaše bez držiaka
• 1 nádobka na vajcia

Technické informácie
• Odhadovaná ročná spotreba energie: 128 kWh
• Úroveň hluku (max.): 42 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 143 × 55 × 58 cm
• EAN kód: 3838782107344
• Kód: 730519

R 4142 ANW
Chladnička

• Farba: Biela
• Otváranie dvierok: Ľavé/pravé 
• Dvierka: Oceľový plech
• Triedy klímy: N, ST

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 246 / 240 l
• Objem chladničky: brutto/netto: 246 / 240 l

Ovládanie
• Mechanicky nastaviteľná teplota

Výbava chladničky
• Dekoračný horný kryt
• LED osvetlenie
• 5 sklenených políc
• 4 police vo dverách chladničky
• 1 zásuvka na zeleninu
• Polica na fľaše bez držiaka
• 1 nádobka na vajcia

Technické informácie
• Odhadovaná ročná spotreba energie: 99 kWh
• Úroveň hluku (max.): 42 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 143 × 55 × 58 cm
• EAN kód: 3838782107535
• Kód: 730507

199 € 139 €

239 €259 €
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Side by Side verzia chladničky je jasnou voľbou pre každého, kto 
chce pohodlne a efektívne uchovať čerstvosť svojich potravín. 
Kombinácia moderného dizajnu s výkonnou technológiou 
a priestranným interiérom ponúka ľahko dostupné a dobre 
organizované úložisko pre všetky vaše potraviny. Vďaka väčšiemu 
objemu redukujú počty nákupov a vďaka lepšiemu prehľadu 
o uložených položkách dokonca pomáhajú znižovať plytvanie 
potravinami. Niet divu, že sa do nich okamžite zamilujete.

Chladničky Side by Side

MIESTO NA 
VŠETKO
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Invertorové kompresory sú tichšie, odolnejšie a spotrebujú 
menej energie v porovnaní s bežným kompresorom. Lepšie 
a rýchlejšie sa prispôsobujú teplotným zmenám vo vnútri 
chladničky, napríklad pri otvorených dverách, čo znamená 
menšie kolísanie teploty a lepšie podmienky skladovania 
potravín.

Jeden z najlepších chladiacich systémov na trhu, inštalovaný v 
mraziacom priestore, zabraňuje hromadeniu ľadu a námrazy. 
Vďaka tomu nebudete musieť rozmrazovať interiér mrazničky 
a jeho úložnú kapacitu tak využijete efektívnejšie. Obaly alebo 
balíčky mrazených potravín sa navzájom nelepia, aby ste si udržali 
mrazničku v čistom a upratanom stave.

NoFrostPlus 
Už žiadne únavné rozmrazovanie

Invertorový kompresor
Stabilný, tichý a s dlhou životnosťou

Dotykovo ovládaný výrobník ľadu s dávkovačom vody vám 
umožní vychutnať si chladenú vodu, ľadové kocky či ľadovú triešť 

bez potreby pripojenia chladničky na vodu. Vďaka špeciálnemu 
úzkemu dizajnu nezaberá v chladničke príliš veľa miesta.

Výrobník ľadu s dávkovačom vody
Nie je potrebný žiadny filter ani prívod vody
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Veľký a prehľadný LED displej umožňuje okamžitú kontrolu 
nastavenia teploty. Funkcie, ako rýchle mrazenie či prázdninový 
režim, je možné zapnúť jednoduchým dotykom. A v prípade 
náhleho zvýšenia teploty vás okamžite upozorní integrovaný 
alarm.

SensoTech
Pokročilejšie ovládanie cez LED displej

Ventilačný systém MultiFlow 360° rovnomerne rozdeľuje vzduch 
v chladiacom priestore, aby sa zabezpečila optimálna cirkulácia 
vzduchu a najlepšie skladovacie podmienky pre vaše potraviny.

MultiFlow 360°
Ideálna mikroklíma na každej polici

Efektívne navrhnutý interiér ponúka dostatok miesta pre väčšie 
množstvo potravín, čo vás ušetrí od častých nákupov. Jedlo je 
možné ľahko organizovať na sklenených policiach, vo veľkých 
zásuvkách alebo v nádobách na vnútornej strane dverí, takže 
vždy vidíte, čo je k dispozícii a tým menej plytváte potravinami.

XtraSpace
Praktické a priestranné

Pohodlné menšie dvierka vo dverách chladničky umožňujú 
okamžitý prístup k polici s nápojmi a občerstvením bez nutnosti 
otvoriť chladničku. Toto šikovné riešenie tiež pomáha šetriť 
energiu, pretože studený vzduch neuniká z celej chladničky.

Domáci bar
Ľahký prístup k nápojom a občerstveniu
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LED osvetlenie v chladničkách poskytuje vynikajúce a vysoko 
účinné osvetlenie, pretože má oveľa dlhšiu životnosť a využíva 
podstatne menej energie ako bežné žiarovky.

Vďaka vyberateľnému vnútornému výrobníku ľadu TwistIce 
budete mať v mrazničke vždy dostatok ľadu. Jednoducho otočte 
ovládačom a vychutnajte si chladený nápoj.

S praktickým držiakom sú fľaše a plechovky ľahko prístupné a 
nezaberajú priestor, ktorý by sa inak mohol využiť na uskladnenie 
iných predmetov.

TwistIce
Ľad, kedykoľvek ho potrebujete

Zmrazenie veľkého množstva jedla? Funkcia FastFreeze zmrazí 
potraviny pri teplote -24° C, aby sa zachovali prospešné látky 
v potravinách a ich kvalita. Približne po 26 hodinách sa funkcia 
automaticky vypne a teplota v mraziacom priestore sa vráti do 
pôvodného nastavenia.

FastFreeze
Rýchle zmrazenie

Led osvetlenie
Dobre usporiadané a efektívne

Držiak na fľaše
Správne miesto pre fľaše a plechovky
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NRS 9183 MB
Kombinovaná chladnička Side by Side

NRS 9182 VX1
Kombinovaná chladnička Side by Side

NRS 9182 VB
Kombinovaná chladnička Side by Side

NRS 9181 VXB
Kombinovaná chladnička Side by Side

• Farba: Čierna
• Pravé otváranie dverí chladničky/ľavé 

otváranie dverí mrazničky
• Materiál dverí: Oceľový plech
• Triedy klímy: SN, N, ST, T

Účinnosť
• Inverterový kompresor
• Brutto/Netto objem: 566 / 516 l
• Objem chladničky: brutto/netto: 350 / 339 l
• Objem mrazničky: brutto/netto: 216 / 177 l
• Mraziaca kapacita: 11 kg / 24h
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 10 h

Ovládanie
• Elektronické ovládanie SensoTech
• LED displej
• Zvukový alarm otvorených dverí

Vlastnosti
• MultiFlow chladenie - chladiaca časť
• Total NoFrost
• Twist výrobník ľadu
• SuperCool rýchle zachladenie
• FastFreeze rýchle zamrazenie
• Úsporný režim EcoMode

Výbava chladničky
• LED osvetlenie
• 5 sklenených políc
• Držiak na fľaše
• 3 police vo dverách
• 2 zeleninové zásuvky
• 1 nádobka na vajcia

Výbava mrazničky
• LED osvetlenie
• Priestor pre mrazenie: 2 zásuvky
• 4 police vo dverách
• 5 sklenených políc

Technické informácie
• Ročná spotreba el. energie: 229 kWh
• Úroveň hluku (max.): 41 dB(A)re 1 pW
• Rozmery výrobku (vxšxh): 178,6 × 91 × 64,3 cm
• EAN kód: 3838782177422
• Kód: 733302

• Farba: Nerez
• Pravé otváranie dverí chladničky/ľavé 

otváranie dverí mrazničky
• Triedy klímy: SN, N, ST, T

Účinnosť
• Inverterový kompresor
• Brutto/Netto objem: 610 / 535 l
• Objem chladničky: brutto/netto: 386 / 368 l
• Objem mrazničky: brutto/netto: 224 / 167 l
• Mraziaca kapacita: 13 kg / 24h
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 8 h

Ovládanie
• Elektronické ovládanie SensoTech
• LED displej
• Zvukový alarm otvorených dverí

Vlastnosti
• MultiFlow chladenie - chladiaca časť
• Total NoFrost
• Automatická výroba ľadu, Ľadové kocky, 

Ľadová triešť
• Dávkovač vody
• SuperCool rýchle zachladenie

• FastFreeze rýchle zamrazenie
• Úsporný režim EcoMode

Výbava chladničky
• LED osvetlenie
• 5 sklenených políc
• Držiak na fľaše
• 5 políc vo dverách
• 2 zeleninové zásuvky
• 1 nádobka na vajcia

Výbava mrazničky
• LED osvetlenie
• Priestor pre mrazenie: 2 zásuvky
• 3 police vo dverách
• 5 sklenených políc

Technické informácie
• Prívod vody: Pripojenie do vodovodnej siete
• Ročná spotreba el. energie: 344 kWh
• Úroveň hluku (max.): 42 dB(A)re 1 pW
• Rozmery výrobku (vxšxh): 179,3 × 91 × 68,7 cm
• EAN kód: 3838782321375
• Kód produktu: 734099

• Farba: Čierna
• Pravé otváranie dverí chladničky/ľavé 

otváranie dverí mrazničky
• Triedy klímy: SN, T

Účinnosť
• Inverterový kompresor
• Brutto/Netto objem: 610 / 535 l
• Objem chladničky: brutto/netto: 386 / 368 l
• Objem mrazničky: brutto/netto: 224 / 167 l
• Mraziaca kapacita: 13 kg / 24h
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 8 h

Ovládanie
• Elektronické ovládanie SensoTech
• LED displej
• Zvukový alarm otvorených dverí

Vlastnosti
• MultiFlow chladenie - chladiaca časť
• Total NoFrost
• Automatická výroba ľadu, Ľadové kocky, 

Ľadová triešť
• Dávkovač vody
• SuperCool rýchle zachladenie

• FastFreeze rýchle zamrazenie
• Úsporný režim EcoMode

Výbava chladničky
• LED osvetlenie
• 5 sklenených políc
• Držiak na fľaše
• 5 políc vo dverách
• 2 zeleninové zásuvky
• 1 nádobka na vajcia

Výbava mrazničky
• LED osvetlenie
• Priestor pre mrazenie: 2 zásuvky
• 3 police vo dverách
• 5 sklenených políc

Technické informácie
• Prívod vody: Zásobník na vodu
• Ročná spotreba el. energie: 344 kWh
• Úroveň hluku (max.): 42 dB(A)re 1 pW
• Rozmery výrobku (vxšxh): 179,3 × 91 × 68,7 cm
• EAN kód: 3838782172779
• Kód produktu: 733128

• Farba: Nerez
• Pravé otváranie dverí chladničky/ľavé 

otváranie dverí mrazničky
• Triedy klímy: SN, N, ST, T

Účinnosť
• Inverterový kompresor
• Brutto/Netto objem: 605 / 532 l
• Objem chladničky: brutto/netto: 381 / 365 l
• Objem mrazničky: brutto/netto: 224 / 167 l
• Mraziaca kapacita: 12 kg / 24h
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 8 h

Ovládanie
• Elektronické ovládanie SensoTech
• LED displej
• Zvukový alarm otvorených dverí

Vlastnosti
• MultiFlow chladenie - chladiaca časť
• Total NoFrost
• Automatická výroba ľadu, Ľadové kocky, 

Ľadová triešť
• Dávkovač vody
• SuperCool rýchle zachladenie

• FastFreeze rýchle zamrazenie
• Úsporný režim EcoMode

Výbava chladničky
• LED osvetlenie
• HomeBar
• 5 sklenených políc
• Držiak na fľaše
• 5 políc vo dverách
• 2 zeleninové zásuvky
• 1 nádobka na vajcia

Výbava mrazničky
• LED osvetlenie
• Priestor pre mrazenie: 2 zásuvky
• 3 police vo dverách
• 5 sklenených políc

Technické informácie
• Prívod vody: Zásobník na vodu
• Ročná spotreba el. energie: 437 kWh
• Úroveň hluku (max.): 43 dB(A)re 1 pW
• Rozmery výrobku (vxšxh): 179,3 × 91 × 68,7 cm
• EAN kód: 3838782172755
• Kód produktu: 733126

V ponuke od 07/2019 V ponuke od 07/2019

V ponuke od 07/2019 V ponuke od 07/2019

1.199 € 1.199 € 

1.199 € 1.099 € 
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NRS 9182 VX
Kombinovaná chladnička Side by Side

NRS 9182 MX
Kombinovaná chladnička Side by Side

NRS 9181 MX
Kombinovaná chladnička Side by Side

NRM 9181 UX
Kombinovaná chladnička Side by Side

• Farba: Nerez
• Pravé otváranie dverí chladničky/ľavé 

otváranie dverí mrazničky
• Triedy klímy: SN, N, ST, T

Účinnosť
• Inverterový kompresor
• Brutto/Netto objem: 610 / 535 l
• Objem chladničky: brutto/netto: 386 / 368 l
• Objem mrazničky: brutto/netto: 224 / 167 l
• Mraziaca kapacita: 13 kg / 24h
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 8 h

Ovládanie
• Elektronické ovládanie SensoTech
• LED displej
• Zvukový alarm otvorených dverí

Vlastnosti
• MultiFlow chladenie - chladiaca časť
• Total NoFrost
• Automatická výroba ľadu, Ľadové kocky, 

Ľadová triešť
• Dávkovač vody
• SuperCool rýchle zachladenie
• FastFreeze rýchle zamrazenie
• Úsporný režim EcoMode

Výbava chladničky
• LED osvetlenie
• 5 sklenených políc
• Držiak na fľaše
• 5 políc vo dverách
• 2 zeleninové zásuvky
• 1 nádobka na vajcia

Výbava mrazničky
• LED osvetlenie
• Priestor pre mrazenie: 2 zásuvky
• 3 police vo dverách
• 5 sklenených políc

Technické informácie
• Prívod vody: Zásobník na vodu
• Ročná spotreba el. energie: 344 kWh
• Úroveň hluku (max.): 42 dB(A)re 1 pW
• Rozmery výrobku (vxšxh): 179,3 × 91 × 68,7 cm
• EAN kód: 3838782172762
• Kód produktu: 733127

• Farba: Nerez
• Pravé otváranie dverí chladničky/ľavé 

otváranie dverí mrazničky
• Materiál dverí: Oceľový plech
• Triedy klímy: SN, N, ST, T

Účinnosť
• Inverterový kompresor
• Brutto/Netto objem: 566 / 516 l
• Objem chladničky: brutto/netto: 350 / 339 l
• Objem mrazničky: brutto/netto: 216 / 177 l
• Mraziaca kapacita: 11 kg / 24h
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 10 h

Ovládanie
• Elektronické ovládanie SensoTech
• LED displej
• Zvukový alarm otvorených dverí

Vlastnosti
• MultiFlow chladenie - chladiaca časť
• Total NoFrost
• Twist výrobník ľadu
• SuperCool rýchle zachladenie
• FastFreeze rýchle zamrazenie
• Úsporný režim EcoMode

Výbava chladničky
• LED osvetlenie
• 5 sklenených políc
• Držiak na fľaše
• Nádoba na mäso
• 4 police vo dverách chladničky
• 2 zeleninové zásuvky
• 1 nádobka na vajcia

Výbava mrazničky
• LED osvetlenie
• Priestor pre mrazenie: 2 zásuvky
• 4 police vo dverách
• 5 sklenených políc

Technické informácie
• Ročná spotreba el. energie: 343 kWh
• Úroveň hluku (max.): 43 dB(A)re 1 pW
• Rozmery výrobku (vxšxh): 178,6 × 91 × 64,3 cm
• EAN kód: 3838782172809
• Kód produktu: 733131

• Farba: Nerez
• Pravé otváranie dverí chladničky/ľavé 

otváranie dverí mrazničky
• Materiál dverí: Oceľový plech
• Triedy klímy: SN, N, ST

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 566 / 516 l
• Objem chladničky: brutto/netto: 350 / 339 l
• Objem mrazničky: brutto/netto: 216 / 177 l
• Mraziaca kapacita: 11 kg / 24h
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 10 h

Ovládanie
• Elektronické ovládanie SensoTech
• LED displej
• Zvukový alarm otvorených dverí

Vlastnosti
• MultiFlow chladenie - chladiaca časť
• Total NoFrost
• Twist výrobník ľadu
• SuperCool rýchle zachladenie
• FastFreeze rýchle zamrazenie
• Úsporný režim EcoMode

Výbava chladničky
• LED osvetlenie
• 5 sklenených políc
• Držiak na fľaše
• Nádoba na mäso
• 3 police vo dverách
• 2 zeleninové zásuvky
• 1 nádobka na vajcia

Výbava mrazničky
• LED osvetlenie
• 2 zásuvky
• 4 police vo dverách
• 5 sklenených políc

Technické informácie
• Ročná spotreba el. energie: 412 kWh
• Úroveň hluku (max.): 43 dB(A)re 1 pW
• Rozmery výrobku (vxšxh): 178,6 × 91 × 64,3 cm
• EAN kód: 3838782175114
• Kód produktu: 733132

• Farba: Nerez
• Materiál dverí: Oceľový plech
• Triedy klímy: SN, N, ST

Účinnosť
• Inverterový kompresor
• Brutto/Netto objem: 619 / 539 l
• Objem chladničky: brutto/netto: 387 / 359 l
• Objem mrazničky: brutto/netto: 232 / 180 l
• Mraziaca kapacita: 12 kg / 24h
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 10 h

Ovládanie
• LED displej

Vlastnosti
• MultiFlow chladenie - chladiaca časť
• Total NoFrost
• Twist výrobník ľadu
• SuperCool rýchle zachladenie
• FastFreeze rýchle zamrazenie

Výbava chladničky
• LED osvetlenie
• 3 sklenené police
• Nádoba na mäso
• 3 police vo dverách
• 2 zeleninové zásuvky
• 1 nádobka na vajcia

Výbava mrazničky
• LED osvetlenie
• Priestor pre mrazenie: 6 zásuviek
• 3 police vo dverách

Technické informácie
• Ročná spotreba el. energie: 409 kWh
• Úroveň hluku (max.): 43 dB(A)re 1 pW
• Rozmery výrobku (vxšxh): 181 × 91 × 73,5 cm
• EAN kód: 3838782325564
• Kód produktu: 734271

V ponuke od 07/2019 V ponuke od 07/2019

V ponuke od 07/2019 V ponuke od 07/2019

999 € 799 € 

699 € 1.099 € 
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NRM 8182 MX
Kombinovaná chladnička Side by Side

NRM 8181 MX
Kombinovaná chladnička Side by Side

NRM 8181 UX
Kombinovaná chladnička Side by Side

• Farba: Nerez
• Materiál dverí: Oceľový plech
• Triedy klímy: SN, N, ST, T

Účinnosť
• Inverterový kompresor
• Brutto/Netto objem: 467 / 394 l
• Objem chladničky: brutto/netto: 294 / 265 l
• Objem mrazničky: brutto/netto: 173 / 129 l
• Mraziaca kapacita: 12 kg / 24h
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 10 h

Ovládanie
• LED displej

Vlastnosti
• MultiFlow chladenie - chladiaca časť
• Total NoFrost
• Twist výrobník ľadu
• SuperCool rýchle zachladenie
• FastFreeze rýchle zamrazenie

Výbava chladničky
• LED osvetlenie
• 3 sklenené police
• Nádoba na mäso
• 2 police vo dverách
• 2 zeleninové zásuvky
• 1 nádobka na vajcia
• CrispZone s HumidityControl: veľká 

zeleninová zásuvka s reguláciou vlhkosti

Výbava mrazničky
• LED osvetlenie
• Priestor pre mrazenie: 6 zásuviek
• 2 police vo dverách mrazničky

Technické informácie
• Ročná spotreba el. energie: 299 kWh
• Úroveň hluku (max.): 42 dB(A)re 1 pW
• Rozmery výrobku (vxšxh): 

181,6 × 79,4 × 64,3 cm
• EAN kód: 3838782325359
• Kód produktu: 734259

• Farba: Nerez
• Materiál dverí: Oceľový plech
• Triedy klímy: SN, N, ST, T

Účinnosť
• Inverterový kompresor
• Brutto/Netto objem: 467 / 394 l
• Objem chladničky: brutto/netto: 294 / 265 l
• Objem mrazničky: brutto/netto: 173 / 129 l
• Mraziaca kapacita: 12 kg / 24h
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 10 h

Ovládanie
• LED displej

Vlastnosti
• MultiFlow chladenie - chladiaca časť
• Total NoFrost
• Twist výrobník ľadu
• SuperCool rýchle zachladenie
• FastFreeze rýchle zamrazenie

Výbava chladničky
• LED osvetlenie
• 3 sklenené police
• Nádoba na mäso
• 2 police vo dverách
• 2 zeleninové zásuvky
• 1 nádobka na vajcia
• CrispZone s HumidityControl: veľká 

zeleninová zásuvka s reguláciou vlhkosti

Výbava mrazničky
• LED osvetlenie
• Priestor pre mrazenie: 6 zásuviek
• 2 police vo dverách mrazničky

Technické informácie
• Ročná spotreba el. energie: 383 kWh
• Úroveň hluku (max.): 42 dB(A)re 1 pW
• Rozmery výrobku (vxšxh): 

181,6 × 79,4 × 64,3 cm
• EAN kód: 3838782325311
• Kód produktu: 734258

• Farba: Nerez
• Materiál dverí: Oceľový plech
• Triedy klímy: SN, N, ST, T

Účinnosť
• Inverterový kompresor
• Brutto/Netto objem: 533 / 421 l
• Objem chladničky: brutto/netto: 326 / 299 l
• Objem mrazničky: brutto/netto: 207 / 122 l
• Mraziaca kapacita: 12 kg / 24h
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 24 h

Ovládanie
• LED displej

Vlastnosti
• MultiFlow chladenie - chladiaca časť
• Total NoFrost
• Twist výrobník ľadu
• SuperCool rýchle zachladenie
• FastFreeze rýchle zamrazenie

Výbava chladničky
• LED osvetlenie
• 3 sklenené police
• Nádoba na mäso
• 2 police vo dverách
• 2 zeleninové zásuvky
• 1 nádobka na vajcia
• CrispZone s HumidityControl: veľká 

zeleninová zásuvka s reguláciou vlhkosti

Výbava mrazničky
• LED osvetlenie
• Priestor pre mrazenie: 2 zásuvky

Technické informácie
• Ročná spotreba el. energie: 361 kWh
• Úroveň hluku (max.): 40 dB(A)re 1 pW
• Rozmery výrobku (vxšxh): 181 × 79,4 × 70 cm
• EAN kód: 3838782325526
• Kód produktu: 734260

V ponuke od 07/2019

V ponuke od 07/2019

V ponuke od 07/2019

899 € 

799 € 

999 € 
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Skriňové a truhlicové  
mrazničky
Rýchly životný štýl a prianie mať to najlepšie jedlo kedykoľvek 
si od mrazničiek vyžaduje viac, než len poskytnutie priestoru 
s nízkymi teplotami. Inteligentná technológia u skriňových 
a truhlicových mrazničiek Gorenje zabezpečuje, aby 
mikrokryštáliky, vytvorené v priebehu mrazenia, nepoškodili 
bunky v potravinách. V dôsledku toho sa zachovajú ich vitamíny, 
minerály a – najdôležitejšie – ich chuť. Čiže jahody nazbierané 
v lete budú chutiť rovnako sladko v zime a pripravený obed, 
hoci zmrazený, na vás bude čakať v najlepšej forme. Interiér je 
dômyselne navrhnutý tak, aby umožňoval ukladanie veľkých 
množstiev potravín.

SPRÁVNE 
ZMRAZENÉ. 
CHUTNE 
PODÁVANÉ.

www.gorenje.sk
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DRUH JEDLA DOBA

ovocie, hovädzie mäso od 10 do 12 mesiacov

zelenia, teľacie mäso, hydina od 8 do 10 mesiacov

divina od 6 do 8 mesiacov

bravčové mäso od 4 do 6 mesiacov

nakrájané alebo mleté mäso 4 mesiace

chlieb, pečivo, varené jedlo, chudá ryba 3 mesiace

vnútornosti 2 mesiace

údená klobása, tučná ryba 1 mesiac

FastFreeze
Prudké zmrazenie

Funkcia FastFreeze zmrazí potraviny pri teplote -24 °C, aby sa 
zachovala väčšina minerálov v potravinách. Po šiestich hodinách 
sa funkcia automaticky vypne a teplota v mraziacej časti sa vráti 
na pôvodné nastavenie.

NoFrost
Už žiadne zdĺhavé rozmrazovanie

Intenzívna cirkulácia chladného vzduchu odstraňuje z mrazničky 
vlhkosť. Tým zabraňuje hromadeniu námrazy na potravinách  
a tvorbe ľadu na vnútorných stenách, pri udržaní nízkej spotreby 
energie. V dôsledku toho je využitie skladovacej kapacity 
optimálne a rozmrazovanie a čistenie vnútra mrazničky tak 
viac nie je potrebné. Jednotlivé sáčky alebo kusy zmrazených 
potravín sa k sebe neprilepia a vy tak máte prehľad o vašich 
zásobách.

Odporúčaná dĺžka skladovania v mrazničke

204 SKRIŇOVÉ A TRUHLICOVÉ MRAZNIČKY



Presná regulácia teploty pomocou LED displeja umožňuje 
nastavenie konštatnej teploty. Svetelný a zvukový indikátor vás 
upozorní na akékoľvek zvýšenie teploty v spotrebiči.

Dômyselne umiestnené osvetlenie v príklope mrazničky 
poskytuje jasný prehľad a pohyblivé koše umožňujú ľahký 
prístup k vašim zmrazeným potravinám. Masívny, vysoko 
zaťažiteľný, odpružený kovový záves udrží príklop čiastočne 

alebo úplne otvorený, takže ho nemusíte držať rukou. Pokrokové 
riešenie, ktoré vyrovnáva tlak, aby zabránilo podtlaku po 
zatvorení príklopu, vám umožňuje otvoriť ho hneď znova, po 
zatvorení.

SensoTech
Pokročilé ovládanie

FrostLess
Menej ľadu, menej starostí

SimpleUse
Zaručený komfort

Kombinácia vylepšenej izolácia a modernej technológie  
v truhlicových mrazničkách účinne znižuje hromadenie námrazy 
na potravinách a tvorbe ľadu vo vnútri spotrebiča. To znamená 
menej časté rozmrazovanie a nižší účet za elektrinu.

Vylepšený chladiaci systém poskytuje vynikajúce podmienky na 
dosiahnutie najvyššej energetickej triedy. Truhlicové mrazničky 
s triedou energetickej účinnosti A++ spotrebujú o 40 % menej 
energie a spotrebiče triedy A.

Mechanický ovládací panel je umiestnený v dolnej časti 
mrazničky. Ovládač teploty a tlačidlo on/off funkcie FastFreeze 
sú doplnené dvomi svetelnými kontrolkami a signalizáciou 
vysokej teploty.

Vzhľadom k tomu, že truhlicové mrazničky sa často umiestňujú 
mimo byt, niektoré modely sú vybavené zámkou. Truhlicová 
mraznička môže byť tiež vybavená kolieskami na uľahčenie jej 
presúvania.

Ovládanie a bezpečnosť

Možnosti uzamknutia

A++

www.gorenje.sk
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FN 6192 PX
Skriňová mraznička Advanced Line

FN 6192 DHW
Skriňová mraznička Essential Line

FN 6191 DHX
Skriňová mraznička Essential Line

FN 6192 PW
Skriňová mraznička Advanced Line

• Farba: Šedá metalíza
• Otváranie dvierok: Ľavé/pravé
• EasyOpen páková rukoväť
• Triedy klímy: SN, ST, N, T

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 277 / 243 l
• Mraziaca kapacita: 18 kg
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 15 h
• FastFreeze rýchle zamrazenie s 

automatickým vypnutím

Ovládanie
• Elektronické ovládanie na dvierkach
• LED displej
• Slot-in: možnosť zabudovania chladničky do 

výklenku šírky 60 cm
• Automatické odmrazovanie mrazničky
• NoFrost
• Digitálny ukazovateľ teploty
• Zvukový alarm otvorených dverí

Výbava mrazničky
• LED osvetlenie
• Priestor pre mrazenie: 1 dvierka, 6 zásuviek

Technické informácie
• Ročná spotreba el. energie: 237 kWh
• Úroveň hluku (max.): 42 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 185 × 60 × 64 cm
• EAN kód: 3838942049965
• Kód: 498218

• Farba: Biela
• Otváranie dvierok: Ľavé/pravé 
• Páková rukoväť
• Triedy klímy: SN, ST, N, T

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 277 / 243 l
• Mraziaca kapacita: 18 kg
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 15 h
• FastFreeze rýchle zamrazenie s 

automatickým vypnutím

Ovládanie
• Elektronické ovládanie za dvierkami
• LED displej
• Slot-in: možnosť zabudovania chladničky do 

výklenku šírky 60 cm
• Automatické odmrazovanie mrazničky
• NoFrost
• Digitálny ukazovateľ teploty

Výbava mrazničky
• LED osvetlenie
• Priestor pre mrazenie: 1 dvierka, 6 zásuviek

Technické informácie
• Ročná spotreba el. energie:  237 kWh
• Úroveň hluku (max.): 42 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 185 × 60 × 64 cm
• EAN kód: 3838782020322
• Kód: 588467

• Farba: Šedá metalíza
• Otváranie dvierok: Ľavé/pravé 
• Páková rukoväť
• Triedy klímy: SN, ST, N, T

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 277 / 243 l
• Mraziaca kapacita: 18 kg
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 15 h
• FastFreeze rýchle zamrazenie s 

automatickým vypnutím

Ovládanie
• Elektronické ovládanie za dvierkami
• LED displej
• Slot-in: možnosť zabudovania chladničky do 

výklenku šírky 60 cm
• Automatické odmrazovanie mrazničky
• NoFrost
• Digitálny ukazovateľ teploty

Výbava mrazničky
• LED osvetlenie
• Priestor pre mrazenie: 1 dvierka, 6 zásuviek

Technické informácie
• Ročná spotreba el. energie:  302 kWh
• Úroveň hluku (max.): 42 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 185 × 60 × 64 cm
• EAN kód: 3838782020315
• Kód: 588466

• Farba: Biela
• Otváranie dvierok: Ľavé/pravé
• EasyOpen páková rukoväť
• Triedy klímy: SN, ST, N, T

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 277 / 243 l
• Mraziaca kapacita: 18 kg
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 15 h
• FastFreeze rýchle zamrazenie s 

automatickým vypnutím

Ovládanie
• Elektronické ovládanie na dvierkach
• LED displej
• Slot-in: možnosť zabudovania chladničky do 

výklenku šírky 60 cm
• Automatické odmrazovanie mrazničky
• NoFrost
• Digitálny ukazovateľ teploty
• Zvukový alarm otvorených dverí

Výbava mrazničky
• LED osvetlenie
• Priestor pre mrazenie: 1 dvierka, 6 zásuviek

Technické informácie
• Ročná spotreba el. energie: 237 kWh
• Úroveň hluku (max.): 42 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 185 × 60 × 64 cm
• EAN kód: 3838942049958
• Kód: 498219

649 € 

549 € 539 € 

569 € 
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FN 6191 DHW
Skriňová mraznička Essential Line

F 6182 AW
Skriňová mraznička Essential Line

• Farba: Biela
• Otváranie dvierok: Ľavé/pravé 
• Páková rukoväť
• Triedy klímy: SN, ST, N, T

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 277 / 243 l
• Mraziaca kapacita: 18 kg
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 15 h
• FastFreeze rýchle zamrazenie s 

automatickým vypnutím

Ovládanie
• Elektronické ovládanie za dvierkami
• LED displej
• Slot-in: možnosť zabudovania chladničky do 

výklenku šírky 60 cm
• Automatické odmrazovanie mrazničky
• NoFrost
• Digitálny ukazovateľ teploty

Výbava mrazničky
• LED osvetlenie
• Priestor pre mrazenie: 1 dvierka, 6 zásuviek

Technické informácie
• Ročná spotreba el. energie: 302 kWh
• Úroveň hluku (max.): 42 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 185 × 60 × 64 cm
• EAN kód: 3838782019005
• Kód: 588460

• Farba: Biela
• Otváranie dvierok: Ľavé/pravé
• Triedy klímy: SN, ST, N, T

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 309 / 270 l
• Mraziaca kapacita: 25 kg
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 28 h

Ovládanie
• Elektronické ovládanie za dverami
• Manuálne odmrazovanie mrazničky
• Signalizácia prehriatia mrazničky

Výbava mrazničky
• Skladovací priestor: 6 zásuviek
• Priestor pre mrazenie: 2 dvierka

Technické informácie
• Ročná spotreba el. energie: 227 kWh
• Úroveň hluku (max.): 42 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 180 × 60 × 64 cm
• EAN kód: 3838942911996
• Kód: 444901

F 6181 AX
Skriňová mraznička Essential Line

• Farba: Šedá metalíza
• Otváranie dvierok: Ľavé/pravé
• Triedy klímy: SN, ST, N, T

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 309 / 270 l
• Mraziaca kapacita: 25 kg
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 28 h

Ovládanie
• Elektronické ovládanie za dverami
• Manuálne odmrazovanie mrazničky
• Signalizácia prehriatia mrazničky

Výbava mrazničky
• Skladovací priestor: 6 zásuviek
• Priestor pre mrazenie: 2 dvierka

Technické informácie
• Ročná spotreba el. energie: 289 kWh
• Úroveň hluku (max.): 42 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 180 × 60 × 64 cm
• EAN kód: 3838942898099
• Kód: 444838

F 6181 AW
Skriňová mraznička Essential Line

• Farba: Biela
• Otváranie dvierok: Ľavé/pravé
• Triedy klímy: SN, ST, N, T

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 309 / 270 l
• Mraziaca kapacita: 25 kg
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 28 h

Ovládanie
• Elektronické ovládanie za dverami
• Manuálne odmrazovanie mrazničky
• Signalizácia prehriatia mrazničky

Výbava mrazničky
• Skladovací priestor: 6 zásuviek
• Priestor pre mrazenie: 2 dvierka

Technické informácie
• Ročná spotreba el. energie: 289 kWh
• Úroveň hluku (max.): 42 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 180 × 60 × 64 cm
• EAN kód: 3838942899027
• Kód: 444744

V PONUKE DO 12/2019

V PONUKE DO 12/2019V PONUKE DO 12/2019

499 € 489 € 

459 € 389 € 
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F 4152 CW
Skriňová mraznička

F 4151 CW
Skriňová mraznička

• Farba: Biela
• Otváranie dvierok: Ľavé/pravé
• Triedy klímy: T

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 182 / 163 l
• Mraziaca kapacita: 11 kg
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 16 h

Ovládanie
• Elektronické ovládanie na dvierkach
• Manuálne odmrazovanie

Výbava mrazničky
• Priestor pre mrazenie: 6 zásuviek

Technické informácie
• Ročná spotreba el. energie: 175 kWh
• Úroveň hluku (max.): 42 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 143 × 55 × 58 cm
• EAN kód: 3838942050572
• Kód: 498919

• Farba: Biela
• Otváranie dvierok: Ľavé/pravé 
• Triedy klímy: T

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 182 / 163 l
• Mraziaca kapacita: 11 kg
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 16 h

Ovládanie
• Elektronické ovládanie na dvierkach
• Manuálne odmrazovanie

Výbava mrazničky
• Priestor pre mrazenie: 6 zásuviek

Technické informácie
• Odhadovaná ročná spotreba energie: 223 kWh
• Úroveň hluku (max.): 42 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 143 × 55 × 58 cm
• EAN kód: 3838942672590
• Kód: 465180

F 4091 ANW
Skriňová mraznička

F 4092 ANW
Skriňová mraznička

• Farba: Biela
• Otváranie dvierok: Ľavé/pravé 
• Triedy klímy: ST, N

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 94 / 86 l
• Mraziaca kapacita: 6 kg
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 20 h

Ovládanie
• Mechanické ovládanie
• Manuálne odmrazovanie

Výbava mrazničky
• Priestor pre mrazenie: 3 zásuvky

Technické informácie
• Ročná spotreba el. energie: 175 kWh
• Úroveň hluku (max.): 39 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 84,5 × 55,3 × 57,4 cm
• EAN kód: 3838782025259
• Kód: 598138

• Farba: Biela
• Otváranie dvierok: Ľavé/pravé 
• Triedy klímy: SN, ST, N

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 94 / 86 l
• Mraziaca kapacita: 6 kg
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 15 h

Ovládanie
• Mechanické ovládanie
• Manuálne odmrazovanie

Výbava mrazničky
• Priestor pre mrazenie: 3 zásuvky

Technické informácie
• Ročná spotreba el. energie: 138 kWh
• Úroveň hluku (max.): 42 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 84,5 × 55,3 × 57,4 cm
• EAN kód: 3838782025266
• Kód: 598150

369 € 299 €

199 € 229 € 
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F 3091 ANW
Skriňová mraznička

F 3092 ANW
Skriňová mraznička

• Farba: Biela
• Otváranie dvierok: Ľavé/pravé 
• Triedy klímy: ST, N

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 70 / 68 l
• Mraziaca kapacita: 4 kg
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 15 h

Ovládanie
• Mechanické ovládanie
• Manuálne odmrazovanie

Výbava mrazničky
• Priestor pre mrazenie: 3 zásuvky

Technické informácie
• Ročná spotreba el. energie: 168 kWh
• Úroveň hluku (max.): 39 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 84,5 × 50,1 × 54 cm
• EAN kód: 3838782025006
• Kód: 596700

• Farba: Biela
• Otváranie dvierok: Ľavé/pravé 
• Triedy klímy: SN, ST, N

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 70 / 68 l
• Mraziaca kapacita: 4 kg
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 15 h

Ovládanie
• Mechanické ovládanie
• Manuálne odmrazovanie

Výbava mrazničky
• Priestor pre mrazenie: 3 zásuvky

Technické informácie
• Ročná spotreba el. energie: 131 kWh
• Úroveň hluku (max.): 42 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 84,5 × 50,1 × 54 cm
• EAN kód: 3838782025099
• Kód: 598067

FH 401 W
Truhlicová mraznička

• Farba: Biela
• Triedy klímy: SN, ST, N, T

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 400 / 380 l
• Mraziaca kapacita: 26 kg
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 38 h
• FastFreeze rýchle zamrazenie s 

automatickým vypnutím

Ovládanie
• Elektronické ovládanie
• Manuálne odmrazovanie mrazničky
• Signalizácia prehriatia mrazničky

Extra doplnky
• Vnútorné osvetlenie mrazničky Štandardné 

stropné
• Priestor pre mrazenie: 2 koše

Technické informácie
• Ročná spotreba el. energie: 314 kWh
• Úroveň hluku (max.): 43 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 130 × 70 cm
• EAN kód: 3838942732058
• Kód: 335100

FH 331 IW
Truhlicová mraznička

• Farba: Biela
• Triedy klímy: SN, ST, N, T

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 325 / 307 l
• Mraziaca kapacita: 19 kg
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 35 h
• FastFreeze rýchle zamrazenie s 

automatickým vypnutím

Ovládanie
• Elektronické ovládanie na dvierkach
• LED displej
• Manuálne odmrazovanie mrazničky
• Digitálny ukazovateľ teploty
• Zvukový a svetelný alarm (červené svetlo) 

zvýšenej teploty v mrazničke

Extra doplnky
• Vnútorné osvetlenie mrazničky Štandardné 

stropné
• Priestor pre mrazenie: 2 koše

Technické informácie
• Ročná spotreba el. energie: 276 kWh
• Úroveň hluku (max.): 42 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 110 × 70 cm
• EAN kód: 3838942789540
• Kód: 376247

159 € 199 € 

339 € 369 € 
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FHE 302 W
Truhlicová mraznička

• Farba: Biela
• Triedy klímy: SN, ST, N, T

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 300 / 290 l
• Mraziaca kapacita: 20 kg
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 50 h
• FastFreeze rýchle zamrazenie s 

automatickým vypnutím

Ovládanie
• Elektronické ovládanie
• Manuálne odmrazovanie mrazničky
• Signalizácia prehriatia mrazničky

Extra doplnky
• Vnútorné osvetlenie mrazničky Štandardné 

stropné
• Priestor pre mrazenie: 3 koše

Technické informácie
• Ročná spotreba el. energie: 210 kWh
• Úroveň hluku (max.): 43 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 130 × 70 cm
• EAN kód: 3838942732027
• Kód: 335105

FH 331 W
Truhlicová mraznička

• Farba: Biela
• Triedy klímy: SN, ST, N, T

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 325 / 307 l
• Mraziaca kapacita: 19 kg
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 35 h
• FastFreeze rýchle zamrazenie s 

automatickým vypnutím

Ovládanie
• Elektronické ovládanie
• Manuálne odmrazovanie mrazničky
• Signalizácia prehriatia mrazničky

Extra doplnky
• Vnútorné osvetlenie mrazničky Štandardné 

stropné
• Priestor pre mrazenie: 2 koše

Technické informácie
• Ročná spotreba el. energie: 276 kWh
• Úroveň hluku (max.): 42 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 110 × 70 cm
• EAN kód: 3838942732041
• Kód: 335099

FH 211 IW
Truhlicová mraznička

• Farba: Biela
• Triedy klímy: SN, ST, N, T

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 200 / 200 l
• Mraziaca kapacita: 15,5 kg
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 30 h
• FastFreeze rýchle zamrazenie s 

automatickým vypnutím

Ovládanie
• Elektronické ovládanie
• Manuálne odmrazovanie

Extra doplnky
• LED osvetlenie
• Priestor pre mrazenie: 1 kôš
• Zámok dverí

Technické informácie
• Ročná spotreba el. energie: 222 kWh
• Úroveň hluku (max.): 42 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 84,5 × 90,5 × 55 cm
• EAN kód: 3838782018404
• Kód: 587289

319 € 339 € 

249 € 
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Pokiaľ ide o produkciu potravín, ktoré sú čerstvé, chutné a 
bohaté na nutričné hodnoty, je príroda vždy tým najlepším 
riešením. Poskytuje totiž tú správnu kombináciu slnečného 
svetla, čerstvého vzduchu a vlhkosti pre optimálny rast a 
najlepšiu chuť. Preto vstavané chladničky s mrazničkou 
Gorenje NatureFresh napodobňujú prirodzené podmienky, 
ktoré podporujú proces fotosyntézy, čím regulujú úroveň vlhkosti 
a zásobujú priestor čerstvejším vzduchom. Okrem toho majú 
vstavané chladničky s mrazničkou Gorenje NatureFresh vysokú 
energetickú triedu od A+ do A+++ a ich modulárny a flexibilný 
dizajn zaručuje, že sa budú perfektne hodiť do každého štýlu.

NatureFresh vstavané chladničky 
s mrazničkou, ktoré udržujú 
prirodzenú čerstvosť

EXTRA 
ČERSTVOSŤ, 
EXTRA 
VITAMÍNY

NOVÁ GENERÁCIA 
VSTAVANÝCH CHLADNIČIEK



www.gorenje.sk
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Vzduch obohatený o ďalšie záporné ióny zachováva chuť a 
odstraňuje nepríjemné pachy, zatiaľ čo moderný ventilačný 
systém udržiava konštantnú teplotu v celej chladničke a 

rovnomerne rozkladá ionizovaný vzduch, vďaka čomu môžete 
akýkoľvek druh potravín uložiť na ktorúkoľvek poličku. 

CrispZone ako jedna z najväčších zásuviek na zeleninu na trhu 
predlžuje čerstvosť plodín vďaka nízkej teplote, automatickej 
regulácii vlhkosti a špeciálnemu osvetleniu. Regulácia vlhkosti 
SmartHumidity neustále udržuje optimálnu úroveň vlhkosti vďaka 

špeciálnej membráne, ktorá nadbytočnú vlhkosť automaticky 
vypúšťa. Osvetlenie VitaLight podporuje prirodzený proces 
dozrievania, čím zachováva vitamíny a udržiava čerstvo natrhané 
alebo kúpené ovocie a zeleninu čerstvé a pevné dlhšiu dobu.

CrispZone s VitaLight a SmartHumidity
Čerstvé ako zo záhrady

Technológia IonAir s DynamiCooling
Zachováva len tie príjemné vône
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Zásuvka s najnižšou teplotou v chladničke je ideálna na 
uchovávanie mäsa, rýb, ovocia a zeleniny. Udržiava čerstvosť, 
arómu, farbu a chuť potravín dlhšiu dobu.

Tento šikovný systém bol navrhnutý, aby udržiaval optimálnu 
teplotu v chladničke bez ohľadu na to, ako často ju otvárate. 
Pri otvorení chladničky sa teplota náhle zvýši a potraviny sú tak 
vystavené teplotnému šoku, v dôsledku čoho sa rýchlejšie kazia. 
Chladnička neustále monitoruje a analyzuje spôsob, akým ju 
používate. Takto vie predpovedať, kedy ju otvoríte, a predtým, 
ako tak urobíte, zníži teplotu o 1 alebo 2 °C, čím udržiava stabilnú 
teplotu a zaručí, že potraviny ostanú čerstvé a plné živín.

Intenzívne prúdenie studeného vzduchu v mrazničke znižuje 
úroveň vlhkosti a zabraňuje tvorbe námrazy na potravinách a 
ľadu na stenách mrazničky. V chladničke poskytuje optimálne 
podmienky skladovania potravín. Takto sa zaručuje optimálna 
regulácia chladenia a mrazenia, pričom v každej časti spotrebiča 
sa nastavenie prispôsobí konkrétnemu procesu.

• Už žiadne rozmrazovanie mrazničky  
• Mrazené potraviny sa už k sebe nebudú nikdy lepiť.
• Kvalitné mrazené potraviny
• Lepší prehľad  
• Viac priestoru
• Žiadna výmena pachov medzi chladničkou a mrazničkou
• Čerstvé potraviny nezoschnú a ostanú dlhšie čerstvé.

NoFrost DualAdvance
Optimálny dvojitý systém prúdenia vzduchu

FreshZone
Čerstvé ako priamo z prírody

AdaptTech
Chladnička s mrazničkou, ktorá rozozná vaše zvyky
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Tieto masívne sklenené poličky sa dajú jednoducho nastaviť, vložiť 
do chladničky alebo vybrať von, čo vám dáva úplnú voľnosť pri 
prispôsobovaní interiéru chladničky vašim špecifickým potrebám. 
Poličky z tvrdeného skla sú vysokoodolné a udržia až 45 
kilogramov potravín.

LED svetlo v chladničkách poskytuje dokonalé a mimoriadne 
úsporné osvetlenie. Jeho životnosť je 30-násobne dlhšia ako 
životnosť tradičných žiaroviek, pričom ušetrí 10-krát viac energie.

Do tejto nízkej zásuvky môžete uskladniť všetky menšie veci, ako 
napríklad nátierky, maslo, rybacie konzervy a malé občerstvenie, 
čím bude vaša chladnička pekne usporiadaná a vy nezabudnete 
na potraviny, kým im uplynie dátum spotreby. Pohodlný výsuv vám 
umožní jednoduchý prístup k vašim potravinám.

LedLight
Dobre usporiadaná a úsporná chladnička

Poličky MultiAdjust 
Jednoduchá organizácia uskladnených potravín 

MixBox
Udržujte si čistú a usporiadanú chladničku

Pevný pánt umožňuje uskladňovanie ťažších potravín v 
priehradkách vo dverách a zároveň otváranie dverí do 115° 
uhla. Takto získate lepší prehľad v interiéri a ukladanie vecí do 
chladničky a ich vyberanie bude oveľa pohodlnejšie, keďže sa 
dvere nebudú stále zatvárať. Ak ostanú dvere pootvorené, záves 
ich úplne zatvorí, aby ste tak ušetrili energiu.

Masívny nožový pánt
Jednoduchšie otváranie a zatváranie dverí
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Funkcia FastFreeze zamrazí potraviny pri teplote -24 °C, čím si 
zachovajú väčšinu minerálnych látok. V prípade, že ju zabudnete 
deaktivovať, inteligentné senzory zabezpečia, že sa funkcia 
automaticky vypne približne po 2 dňoch a teplota mrazničky sa 
vráti na pôvodné nastavenie. 

Funkcia intenzívneho chladenia zníži teplotu chladničky na 3 °C, čo 
je o polovicu menej, než je bežná teplota. V kombinácii s veľkým 
objemom chladničky je táto teplota ideálna na rýchle chladenie 
potravín po veľkých nákupoch. Funkcia sa automaticky vypne 
po šiestich hodinách a teplota chladničky sa vráti na pôvodné 
nastavenie. 

Táto zásuvka chladničky je najväčšia v celom spotrebiči a je 
ideálna na uskladnenie veľkých potravín, ako napríklad morky, 
niekoľkých balení pizze alebo dokonca poschodovej torty.

Túto multifunkčnú nádobu s vekom, ktorá sa nachádza vo dverách 
chladničky, môžete použiť na uskladnenie syra, cibule a iných 
potravín s prenikavou vôňou. Udržiava potraviny čerstvé a chráni 
ich pred vysušením, pričom silikónové veko môžete použiť aj ako 
držiak na vajcia alebo výrobník ľadu.

FastFreeze
Rýchle mrazenie

XXL SpaceBox
Dostatočný priestor pre uskladnenie morky

SuperCool
Rýchle chladenie po týždennom nákupe

MultiBox
Multifunkčný a praktický úložný priestor
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Priehradka HiddenSpace poskytuje ďalší skrytý úložný priestor na 
plechovky či podobné predmety, umiestnený zásuvkou CrispZone. 

V chladničkách Gorenje nezaberajú fľaše priestor v priehradkách 
vo dverách ani na sklenených poličkách, ktorý sa môže prakticky 
využiť na iné veci; držiak určený na fľaše umožňuje optimálne 
využitie úložného priestoru.

Dvere chladničky ponúkajú množstvo úložného priestoru aj na 
tie najvyššie sklenené a plastové fľaše. Špeciálny plastový držiak 
zadrží všetky fľaše na svojom mieste a zabráni tomu, aby sa pri 
otváraní a zatváraní dverí hýbali či prípadne prevrátili.

Vylepšená izolácia účinne znižuje tvorbu námrazy na potravinách 
a ľadu v interiéri spotrebiča. To znamená menej únavného 
rozmrazovania a nižší účet za elektrinu.

HiddenSpace
Ďalší úložný priestor, ktorý ani neuvidíte

Hlboká priehradka na fľaše vo 
dverách chladničky
Bezpečné uskladnenie fliaš

Držiak na fľaše
To správne miesto na fľaše a plechovky

FrostLess
Menej ľadu, viac ušetrenej energie
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NRKI 5182 A1
Kombinovaná chladnička - vstavaná Advanced Line

• Farba: Biela // Otváranie dvierok: Ľavé/pravé // 
Materiál dverí: Oceľový plech // Záves dverí: 
Masívny nožový pánt - systém "Door to 
Door" // Triedy klímy: SN, ST, N, T

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 269 / 248 l
• Objem chladničky: brutto/netto: 183 / 180 l
• Objem mrazničky: brutto/netto: 86 / 68 l
• Mraziaca kapacita: 8 kg / 24h
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 16 h

Ovládanie
• Elektronické ovládanie // LED displej // 

Zvukový alarm otvorených dverí // Digitálny 
ukazovateľ teploty v chladiacej časti // 
Zvukový a svetelný signál zvýšenej teploty v 
chladničke: biely signál

Vlastnosti
• AdaptTech chladenie: predchádza 

teplotným šokom a šetrí energiu // NoFrost 
DualAdvance // Chladenie pomocou 
ventilátora // IonAir a DynamiCooling 
- cirkulácia ionizovaného vzduchu 
prostredníctvom vnútorného ventilátora // 
SuperCool rýchle zachladenie  // FastFreeze 
rýchle zamrazenie s automatickým vypnutím

Výbava chladničky
• Nádoba na vajíčka a ľad: 1x7 // LED osvetlenie 

stropné // 5 sklenených políc // Multi-variabilné 
sklenené vyberateľné police, s jednoduchým 
výškovým nastavením // Držiak na fľaše 
// 2 police vo dverách // Polica na fľaše s 
pevným držiakom fliaš // MultiBox zásobník 
na aromatické potraviny // CrispZone s 
VitaLight a SmartHumidity - zásuvka s 
automatickou reguláciou vlhkosti a špeciálnym 
osvetlením pre zachovanie vitamínov // 
Zásuvka FreshZone s teplotou okolo 3 °C

Výbava mrazničky
• SpaceBox - zásuvka v mrazničke s 

mimoriadne veľkým objemom (38 l) // Priestor 
pre mrazenie: 3 zásuvky // 2 sklenené police

Technické informácie
• Ročná spotreba el. energie: 230 kWh
• Úroveň hluku (max.): 39 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 

177,2 × 55,5 × 54,5 cm
• Rozmery pre zabudovanie min-max (vxšxh): 

177,5-178 × 56-57 × 56 cm
• EAN kód: 3838782168086
• Kód: 732555

*NA OBJEDNÁVKU.

NRKI 4182 A1
Kombinovaná chladnička - vstavaná Advanced Line

• Farba: Biela // Otváranie dvierok: Ľavé/pravé 
// Materiál dverí: Oceľový plech // Záves dverí: 
Štandardné pojazdy // Triedy klímy: SN, ST, 
N, T

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 269 / 248 l
• Objem chladničky: brutto/netto: 183 / 180 l
• Objem mrazničky: brutto/netto: 86 / 68 l
• Mraziaca kapacita: 8 kg / 24h
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 16 h

Ovládanie
• Elektronické ovládanie // LED displej // 

Zvukový alarm otvorených dverí // Digitálny 
ukazovateľ teploty v chladiacej časti // 
Zvukový a svetelný signál zvýšenej teploty v 
chladničke: biely signál

Vlastnosti
• AdaptTech chladenie: predchádza 

teplotným šokom a šetrí energiu // NoFrost 
DualAdvance // Chladenie pomocou 
ventilátora // IonAir a DynamiCooling 
- cirkulácia ionizovaného vzduchu 
prostredníctvom vnútorného ventilátora // 
SuperCool rýchle zachladenie  // FastFreeze 
rýchle zamrazenie s automatickým vypnutím

Výbava chladničky
• Nádoba na vajíčka a ľad: 1x7 // LED osvetlenie 

stropné // 5 sklenených políc // Multi-variabilné 
sklenené vyberateľné police, s jednoduchým 
výškovým nastavením // Držiak na fľaše 
// 2 police vo dverách // Polica na fľaše s 
pevným držiakom fliaš // MultiBox zásobník 
na aromatické potraviny // CrispZone s 
VitaLight a SmartHumidity - zásuvka s 
automatickou reguláciou vlhkosti a špeciálnym 
osvetlením pre zachovanie vitamínov // 
Zásuvka FreshZone s teplotou okolo 3 °C

Výbava mrazničky
• SpaceBox - zásuvka v mrazničke s 

mimoriadne veľkým objemom (38 l)
• Priestor pre mrazenie: 3 zásuvky
• 2 sklenené police

Technické informácie
• Ročná spotreba el. energie: 230 kWh
• Úroveň hluku (max.): 39 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 177,2 × 54 × 54,5 cm
• Rozmery pre zabudovanie min-max (vxšxh): 

177,5-178 × 56-57 × 56 cm
• EAN kód: 3838782167591
• Kód: 732604

NRKI 4181 E1
Kombinovaná chladnička - vstavaná Essential Line

• Farba: Biela
• Otváranie dvierok: Ľavé/pravé 
• Materiál dverí: Oceľový plech
• Záves dverí: Štandardné pojazdy
• Triedy klímy: SN, ST, N, T

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 269 / 248 l
• Objem chladničky: brutto/netto: 183 / 180 l
• Objem mrazničky: brutto/netto: 86 / 68 l
• Mraziaca kapacita: 8 kg / 24h
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 16 h

Ovládanie
• Elektronické ovládanie
• LED displej
• Digitálny ukazovateľ teploty v chladiacej časti

Vlastnosti
• NoFrost DualAdvance
• Úsporný režim EcoMode
• SuperCool rýchle zachladenie 

Výbava chladničky
• Nádoba na vajíčka a ľad: 1x7
• LED osvetlenie stropné
• 5 sklenených políc
• Multi-variabilné sklenené vyberateľné police, s 

jednoduchým výškovým nastavením
• Držiak na fľaše
• 2 police vo dverách
• Polica na fľaše s pevným držiakom fliaš
• CrispZone s HumidityControl: veľká 

zeleninová zásuvka s reguláciou vlhkosti

Výbava mrazničky
• SpaceBox - zásuvka v mrazničke s 

mimoriadne veľkým objemom (38 l)
• Priestor pre mrazenie: 3 zásuvky
• 2 sklenené police

Technické informácie
• Ročná spotreba el. energie: 293 kWh
• Úroveň hluku (max.): 39 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 177,2 × 54 × 54,5 cm
• Rozmery pre zabudovanie min-max (vxšxh): 

177,5-178 × 56-57 × 56 cm
• EAN kód: 3838782167973
• Kód: 732566

NRKI 4182 E1
Kombinovaná chladnička - vstavaná Essential Line

• Farba: Biela
• Otváranie dvierok: Ľavé/pravé 
• Materiál dverí: Oceľový plech
• Záves dverí: Štandardné pojazdy
• Triedy klímy: SN, ST, N, T

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 269 / 248 l
• Objem chladničky: brutto/netto: 183 / 180 l
• Objem mrazničky: brutto/netto: 86 / 68 l
• Mraziaca kapacita: 8 kg / 24h
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 16 h

Ovládanie
• Elektronické ovládanie
• LED displej
• Digitálny ukazovateľ teploty v chladiacej časti

Vlastnosti
• NoFrost DualAdvance
• Úsporný režim EcoMode
• SuperCool rýchle zachladenie 

Výbava chladničky
• Nádoba na vajíčka a ľad: 1x7
• LED osvetlenie stropné
• 5 sklenených políc
• Multi-variabilné sklenené vyberateľné police, s 

jednoduchým výškovým nastavením
• Držiak na fľaše
• 2 police vo dverách
• Polica na fľaše s pevným držiakom fliaš
• CrispZone s HumidityControl: veľká 

zeleninová zásuvka s reguláciou vlhkosti

Výbava mrazničky
• SpaceBox - zásuvka v mrazničke s 

mimoriadne veľkým objemom (38 l)
• Priestor pre mrazenie: 3 zásuvky
• 2 sklenené police

Technické informácie
• Ročná spotreba el. energie: 230 kWh
• Úroveň hluku (max.): 39 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 177,2 × 54 × 54,5 cm
• Rozmery pre zabudovanie min-max (vxšxh): 

177,5-178 × 56-57 × 56 cm
• EAN kód: 3838782167966
• Kód: 732567

899 € 779 € 

649 € 599 € 
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RKI 4181 A1
Kombinovaná chladnička - vstavaná Advanced Line

RKI 5182 A1
Kombinovaná chladnička - vstavaná Advanced Line

• Farba: Biela // Otváranie dvierok: Ľavé/pravé 
// Materiál dverí: Oceľový plech // Záves dverí: 
Štandardné pojazdy // Triedy klímy: SN, ST, 
N, T

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 263 / 258 l
• Objem chladničky: brutto/netto: 190 / 187 l
• Objem mrazničky: brutto/netto: 73 / 71 l
• Mraziaca kapacita: 3,5 kg / 24h
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 18 h

Ovládanie
• Elektronické ovládanie // LED displej // 

Zvukový alarm otvorených dverí // Digitálny 
ukazovateľ teploty v chladiacej časti // 
Zvukový a svetelný signál zvýšenej teploty v 
chladničke: biely signál

Vlastnosti
• AdaptTech chladenie: predchádza 

teplotným šokom a šetrí energiu // 
FrostLess: Menej ľadu v mrazničke // 
Chladenie pomocou ventilátora // IonAir a 
DynamiCooling - cirkulácia ionizovaného 
vzduchu prostredníctvom vnútorného 
ventilátora // FastFreeze rýchle zamrazenie s 
automatickým vypnutím

Výbava chladničky
• Nádoba na vajíčka a ľad: 1x7 // LED osvetlenie 

stropné // 5 sklenených políc // Multi-
variabilné sklenené vyberateľné police, 
s jednoduchým výškovým nastavením // 
Držiak na fľaše // 2 police vo dverách // 
Polica na fľaše s pevným držiakom fliaš // 
MultiBox zásobník na aromatické potraviny 
// CrispZone s VitaLight a SmartHumidity 
- zásuvka s automatickou reguláciou vlhkosti 
a špeciálnym osvetlením pre zachovanie 
vitamínov // Zásuvka FreshZone s teplotou 
okolo 3 °C // HiddenSpace skrytý úložný 
priestor umiestnený zo spodnej časti zásuvky 
CrispZone

Výbava mrazničky
• SpaceBox - zásuvka v mrazničke s 

mimoriadne veľkým objemom (38 l) // Priestor 
pre mrazenie: 3 zásuvky // 2 sklenené police

Technické informácie
• Ročná spotreba el. energie: 286 kWh
• Úroveň hluku (max.): 38 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 177,2 × 54 × 54,5 cm
• Rozmery pre zabudovanie min-max (vxšxh): 

177,5-178 × 56-57 × 56 cm
• EAN kód: 3838782167775
• Kód: 732586  

RKI 5182 E1
Kombinovaná chladnička - vstavaná Essential Line

• Farba: Biela // Otváranie dvierok: Ľavé/pravé // 
Materiál dverí: Oceľový plech // Záves dverí: 
Masívny nožový pánt - systém "Door to 
Door" // Triedy klímy: SN, ST, N, T

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 263 / 258 l
• Objem chladničky: brutto/netto: 190 / 187 l
• Objem mrazničky: brutto/netto: 73 / 71 l
• Mraziaca kapacita: 3,5 kg / 24h
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 18 h

Ovládanie
• Elektronické ovládanie // LED displej // 

Zvukový alarm otvorených dverí // Digitálny 
ukazovateľ teploty v chladiacej časti // 
Zvukový a svetelný signál zvýšenej teploty v 
chladničke: biely signál

Vlastnosti
• AdaptTech chladenie: predchádza 

teplotným šokom a šetrí energiu // 
FrostLess: Menej ľadu v mrazničke // 
Chladenie pomocou ventilátora // IonAir a 
DynamiCooling - cirkulácia ionizovaného 
vzduchu prostredníctvom vnútorného 
ventilátora // FastFreeze rýchle zamrazenie s 
automatickým vypnutím

Výbava chladničky
• Nádoba na vajíčka a ľad: 1x7 // LED osvetlenie 

stropné // 5 sklenených políc // Multi-
variabilné sklenené vyberateľné police, 
s jednoduchým výškovým nastavením // 
Držiak na fľaše // 2 police vo dverách // 
Polica na fľaše s pevným držiakom fliaš // 
MultiBox zásobník na aromatické potraviny 
// CrispZone s VitaLight a SmartHumidity 
- zásuvka s automatickou reguláciou vlhkosti 
a špeciálnym osvetlením pre zachovanie 
vitamínov // Zásuvka FreshZone s teplotou 
okolo 3 °C // HiddenSpace skrytý úložný 
priestor umiestnený zo spodnej časti zásuvky 
CrispZone

Výbava mrazničky
• SpaceBox - zásuvka v mrazničke s 

mimoriadne veľkým objemom (38 l)
• Priestor pre mrazenie: 3 zásuvky
• 2 sklenené police

Technické informácie
• Ročná spotreba el. energie: 225 kWh
• Úroveň hluku (max.): 38 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 177,2 × 55,5 × 54,5 cm
• Rozmery pre zabudovanie min-max (vxšxh): 

177,5-178 × 56-57 × 56 cm
• EAN kód: 3838782168161  
• Kód: 732547

• Farba: Biela
• Otváranie dvierok: Ľavé/pravé 
• Materiál dverí: Oceľový plech
• Záves dverí: Masívny nožový pánt - systém 

"Door to Door"
• Triedy klímy: SN, ST, N

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 263 / 260 l
• Objem chladničky: brutto/netto: 190 / 189 l
• Objem mrazničky: brutto/netto: 73 / 71 l
• Mraziaca kapacita: 3,5 kg / 24h
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 18 h

Ovládanie
• Mechanické ovládanie

Vlastnosti
• FrostLess: Menej ľadu v mrazničke
• Úsporný režim EcoMode

Výbava chladničky
• Nádoba na vajíčka a ľad: 1x7 // LED osvetlenie 

stropné // 5 sklenených políc // Multi-
variabilné sklenené vyberateľné police, s 
jednoduchým výškovým nastavením // Držiak 
na fľaše // 2 police vo dverách // Polica na 
fľaše s pevným držiakom fliaš // CrispZone s 
HumidityControl: veľká zeleninová zásuvka 
s reguláciou vlhkosti // HiddenSpace skrytý 
úložný priestor umiestnený zo spodnej časti 
zásuvky CrispZone

Výbava mrazničky
• SpaceBox - zásuvka v mrazničke s 

mimoriadne veľkým objemom (38 l) // Priestor 
pre mrazenie: 3 zásuvky // 2 sklenené police

Technické informácie
• Ročná spotreba el. energie: 215 kWh
• Úroveň hluku (max.): 38 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 

177,2 × 55,5 × 54,5 cm
• Rozmery pre zabudovanie min-max (vxšxh): 

177,5-178 × 56-57 × 56 cm
• EAN kód: 3838782168048
• Kód: 732559*NA OBJEDNÁVKU.

RKI 4182 A1
Kombinovaná chladnička - vstavaná Advanced Line

• Farba: Biela // Otváranie dvierok: Ľavé/pravé 
// Materiál dverí: Oceľový plech // Záves dverí: 
Štandardné pojazdy // Triedy klímy: SN, ST, 
N, T

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 263 / 258 l
• Objem chladničky: brutto/netto: 190 / 187 l
• Objem mrazničky: brutto/netto: 73 / 71 l
• Mraziaca kapacita: 3,5 kg / 24h
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 18 h

Ovládanie
• Elektronické ovládanie // LED displej // 

Zvukový alarm otvorených dverí // Digitálny 
ukazovateľ teploty v chladiacej časti // 
Zvukový a svetelný signál zvýšenej teploty v 
chladničke: biely signál

Vlastnosti
• AdaptTech chladenie: predchádza 

teplotným šokom a šetrí energiu // 
FrostLess: Menej ľadu v mrazničke // 
Chladenie pomocou ventilátora // IonAir a 
DynamiCooling - cirkulácia ionizovaného 
vzduchu prostredníctvom vnútorného 
ventilátora // FastFreeze rýchle zamrazenie s 
automatickým vypnutím

Výbava chladničky
• Nádoba na vajíčka a ľad: 1x7 // LED osvetlenie 

stropné // 5 sklenených políc // Multi-
variabilné sklenené vyberateľné police, 
s jednoduchým výškovým nastavením // 
Držiak na fľaše // 2 police vo dverách // 
Polica na fľaše s pevným držiakom fliaš // 
MultiBox zásobník na aromatické potraviny 
// CrispZone s VitaLight a SmartHumidity 
- zásuvka s automatickou reguláciou vlhkosti 
a špeciálnym osvetlením pre zachovanie 
vitamínov // Zásuvka FreshZone s teplotou 
okolo 3 °C // HiddenSpace skrytý úložný 
priestor umiestnený zo spodnej časti zásuvky 
CrispZone

Výbava mrazničky
• SpaceBox - zásuvka v mrazničke s 

mimoriadne veľkým objemom (38 l) // Priestor 
pre mrazenie: 3 zásuvky // 2 sklenené police

Technické informácie
• Ročná spotreba el. energie: 225 kWh
• Úroveň hluku (max.): 38 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 177,2 × 54 × 54,5 cm
• Rozmery pre zabudovanie min-max (vxšxh): 

177,5-178 × 56-57 × 56 cm
• EAN kód: 3838782167607
• Kód: 732603

749 € 559 € 

629 € 549 € 
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RKI 4182 E1
Kombinovaná chladnička - vstavaná Essential Line

RKI 4151 P1
Kombinovaná chladnička - vstavaná Primary Line

• Farba: Biela
• Otváranie dvierok: Ľavé/pravé 
• Materiál dverí: Oceľový plech
• Záves dverí: Štandardné pojazdy
• Triedy klímy: SN, ST, N

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 263 / 260 l
• Objem chladničky: brutto/netto: 190 / 189 l
• Objem mrazničky: brutto/netto: 73 / 71 l
• Mraziaca kapacita: 3,5 kg / 24h
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 18 h

Ovládanie
• Mechanické ovládanie

Vlastnosti
• FrostLess: Menej ľadu v mrazničke
• Úsporný režim EcoMode

Výbava chladničky
• Nádoba na vajíčka a ľad: 1x7 // LED osvetlenie 

stropné // 5 sklenených políc // Multi-
variabilné sklenené vyberateľné police, s 
jednoduchým výškovým nastavením // Držiak 
na fľaše // 2 police vo dverách // Polica na 
fľaše s pevným držiakom fliaš // CrispZone s 
HumidityControl: veľká zeleninová zásuvka 
s reguláciou vlhkosti // HiddenSpace skrytý 
úložný priestor umiestnený zo spodnej časti 
zásuvky CrispZone

Výbava mrazničky
• SpaceBox - zásuvka v mrazničke s 

mimoriadne veľkým objemom (38 l) // Priestor 
pre mrazenie: 3 zásuvky // 2 sklenené police

Technické informácie
• Ročná spotreba el. energie: 215 kWh
• Úroveň hluku (max.): 38 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 177,2 × 54 × 54,5 cm
• Rozmery pre zabudovanie min-max (vxšxh): 

177,5-178 × 56-57 × 56 cm
• EAN kód: 3838782168154
• Kód: 732548

• Farba: Biela
• Ľavé/pravé otváranie dverí
• Materiál dverí: Oceľový plech
• Triedy klímy: N, ST

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 50 / 212 l
• Objem chladničky: brutto/netto: 162 / 162 l
• Objem mrazničky: brutto/netto: 50 / 50 l
• Mraziaca kapacita: 2,5 kg / 24h
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 15 h

Ovládanie
• Mechanické ovládanie

Výbava chladničky
• LED osvetlenie
• 4 sklenené police
• 3 police vo dverách
• Polica na fľaše bez držiaka
• 1 nádobka na vajcia

Výbava mrazničky
• Priestor pre mrazenie: 1 zásuvka
• Skladovací priestor: 1 zásuvka
• 1 nádobka na ľad

Technické informácie
• Ročná spotreba el. energie: 241 kWh
• Úroveň hluku (max.): 40 dB(A)re 1 pW
• Rozmery výrobku (vxšxh): 144 × 54 × 54 cm
• EAN kód: 3838782175220
• Kód produktu: 733141

RKI 4181 E1
Kombinovaná chladnička - vstavaná Essential Line

• Farba: Biela
• Otváranie dvierok: Ľavé/pravé 
• Materiál dverí: Oceľový plech
• Záves dverí: Štandardné pojazdy
• Triedy klímy: SN, ST, N

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 263 / 260 l
• Objem chladničky: brutto/netto: 190 / 189 l
• Objem mrazničky: brutto/netto: 73 / 71 l
• Mraziaca kapacita: 3,5 kg / 24h
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 18 h

Ovládanie
• Mechanické ovládanie

Vlastnosti
• FrostLess: Menej ľadu v mrazničke
• Úsporný režim EcoMode

Výbava chladničky
• Nádoba na vajíčka a ľad: 1x7 // LED osvetlenie 

stropné // 5 sklenených políc // Multi-
variabilné sklenené vyberateľné police, s 
jednoduchým výškovým nastavením // Držiak 
na fľaše // 2 police vo dverách // Polica na 
fľaše s pevným držiakom fliaš // CrispZone s 
HumidityControl: veľká zeleninová zásuvka 
s reguláciou vlhkosti // HiddenSpace skrytý 
úložný priestor umiestnený zo spodnej časti 
zásuvky CrispZone

Výbava mrazničky
• SpaceBox - zásuvka v mrazničke s 

mimoriadne veľkým objemom (38 l) // Priestor 
pre mrazenie: 3 zásuvky // 2 sklenené police

Technické informácie
• Ročná spotreba el. energie: 287 kWh
• Úroveň hluku (max.): 38 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 177,2 × 54 × 54,5 cm
• Rozmery pre zabudovanie min-max (vxšxh): 

177,5-178 × 56-57 × 56 cm
• EAN kód: 3838782168031
• Kód: 732560

RBI 5182 A1
Vstavaná chladnička Advanced Line

• Farba: Biela // Otváranie dvierok: Ľavé/pravé // 
Materiál dverí: Oceľový plech // Záves dverí: 
Masívny nožový pánt - systém "Door to 
Door" // Triedy klímy: ST, N, T

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 288 / 280 l
• Objem chladničky: brutto/netto: 259 / 251 l
• Objem mrazničky: brutto/netto: 29 / 29 l
• Mraziaca kapacita: 2 kg / 24h
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 14 h

Ovládanie
• Elektronické ovládanie // LED displej // 

Zvukový alarm otvorených dverí // Digitálny 
ukazovateľ teploty v chladiacej časti // 
Zvukový a svetelný signál zvýšenej teploty v 
chladničke: biely signál

Vlastnosti
• AdaptTech chladenie: predchádza teplotným 

šokom a šetrí energiu // Chladenie pomocou 
ventilátora // IonAir a DynamiCooling 
- cirkulácia ionizovaného vzduchu 
prostredníctvom vnútorného ventilátora // 
SuperCool rýchle zachladenie // FastFreeze 
rýchle zamrazenie s automatickým vypnutím

Výbava chladničky
• Nádoba na vajíčka a ľad: 1x7 // LED pás na 

boku // 5 sklenených políc // Multi-variabilné 
sklenené vyberateľné police, s jednoduchým 
výškovým nastavením // Držiak na fľaše // 4 
police vo dverách chladničky // 2 samostatné 
police s fixným hrebeňovým držiakom fliaš // 
MultiBox zásobník na aromatické potraviny // 
MixBox plytká zásuvka na menšie predmety 
a potraviny // CrispZone s VitaLight a 
SmartHumidity - zásuvka s automatickou 
reguláciou vlhkosti a špeciálnym osvetlením 
pre zachovanie vitamínov // Zásuvka 
FreshZone s teplotou okolo 3 °C

Výbava mrazničky
• Priestor pre mrazenie: 1 dvierka
• 1 sklenená polica

Technické informácie
• Ročná spotreba el. energie: 215 kWh
• Úroveň hluku (max.): 38 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 177,2 × 55,5 × 54,5 cm
• Rozmery pre zabudovanie min-max (vxšxh): 

177,5-178 × 56-57 × 56 cm
• EAN kód: 3838782167942
• Kód: 732569 *NA OBJEDNÁVKU.

V PONUKE OD 8/2019

499 € 

419 € 

419 € 

859 € 
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RBI 4121 E1
Vstavaná chladnička Essential Line

RBI 4122 E1
Vstavaná chladnička Essential Line

RBI 4102 E1
Vstavaná chladnička Essential Line

• Farba: Biela
• Otváranie dvierok: Ľavé/pravé 
• Materiál dverí: Oceľový plech
• Záves dverí: Štandardné pojazdy
• Triedy klímy: SN, N, ST

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 186 / 180 l
• Objem chladničky: brutto/netto: 171 / 165 l
• Objem mrazničky: brutto/netto: 15 / 15 l
• Mraziaca kapacita: 2 kg / 24h
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 14 h

Ovládanie
• Mechanické ovládanie

Vlastnosti
• Úsporný režim EcoMode

Výbava chladničky
• LED pás na boku
• 4 sklenené police
• Multi-variabilné sklenené vyberateľné police, s 

jednoduchým výškovým nastavením
• 2 police vo dverách
• Polica na fľaše s pevným držiakom fliaš
• CrispZone s HumidityControl: veľká 

zeleninová zásuvka s reguláciou vlhkosti

Výbava mrazničky
• Priestor pre mrazenie: 1 dvierka
• 1 nádobka na ľad

Technické informácie
• Odhadovaná ročná spotreba energie: 211 kWh
• Úroveň hluku (max.): 39 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 122,5 × 54 × 54,5 cm
• Rozmery pre zabudovanie min-max (vxšxh): 

122,8-123,3 × 56-57 × 56 cm
• EAN kód: 3838782169137
• Kód: 732403

• Farba: Biela
• Otváranie dvierok: Ľavé/pravé 
• Materiál dverí: Oceľový plech
• Záves dverí: Štandardné pojazdy
• Triedy klímy: SN, N, ST

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 186 / 180 l
• Objem chladničky: brutto/netto: 171 / 165 l
• Objem mrazničky: brutto/netto: 15 / 15 l
• Mraziaca kapacita: 2 kg / 24h
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 14 h

Ovládanie
• Mechanické ovládanie

Vlastnosti
• Úsporný režim EcoMode

Výbava chladničky
• LED pás na boku
• 4 sklenené police
• Multi-variabilné sklenené vyberateľné police, s 

jednoduchým výškovým nastavením
• 2 police vo dverách
• Polica na fľaše s pevným držiakom fliaš
• CrispZone s HumidityControl: veľká 

zeleninová zásuvka s reguláciou vlhkosti

Výbava mrazničky
• Priestor pre mrazenie: 1 dvierka
• 1 nádobka na ľad

Technické informácie
• Odhadovaná ročná spotreba energie: 166 kWh
• Úroveň hluku (max.): 39 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 122,5 × 54 × 54,5 cm
• Rozmery pre zabudovanie min-max (vxšxh): 

122,8-123,3 × 56-57 × 56 cm
• EAN kód: 3838782169274
• Kód: 732398

• Farba: Biela
• Otváranie dvierok: Ľavé/pravé 
• Materiál dverí: Oceľový plech
• Záves dverí: Štandardné pojazdy
• Triedy klímy: SN, N, ST, T

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 147 / 143 l
• Objem chladničky: brutto/netto: 132 / 128 l
• Objem mrazničky: brutto/netto: 15 / 15 l
• Mraziaca kapacita: 2 kg / 24h
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 13 h

Ovládanie
• Mechanické ovládanie

Vlastnosti
• Úsporný režim EcoMode

Výbava chladničky
• LED pás na boku
• 3 sklenené police
• Multi-variabilné sklenené vyberateľné police, s 

jednoduchým výškovým nastavením
• 2 police vo dverách
• Polica na fľaše s pevným držiakom fliaš
• CrispZone s HumidityControl: veľká 

zeleninová zásuvka s reguláciou vlhkosti

Výbava mrazničky
• Priestor pre mrazenie: 1 dvierka
• 1 nádobka na ľad

Technické informácie
• Odhadovaná ročná spotreba energie: 158 kWh
• Úroveň hluku (max.): 39 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 102,5 × 54 × 54,5 cm
• Rozmery pre zabudovanie min-max (vxšxh): 

102,8-103,3 × 56-57 × 56 cm
• EAN kód: 3838782168345
• Kód: 732401

V PONUKE OD 7/2019  

V PONUKE OD 7/2019  

RBI 4182 E1
Vstavaná chladnička Essential Line

• Farba: Biela
• Otváranie dvierok: Ľavé/pravé 
• Materiál dverí: Oceľový plech
• Záves dverí: Štandardné pojazdy
• Triedy klímy: ST, N, T

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 288 / 280 l
• Objem chladničky: brutto/netto: 259 / 251 l
• Objem mrazničky: brutto/netto: 29 / 29 l
• Mraziaca kapacita: 2 kg / 24h
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 14 h

Ovládanie
• Mechanické ovládanie

Vlastnosti
• Chladenie pomocou ventilátora
• IonAir a DynamiCooling - cirkulácia 

ionizovaného vzduchu prostredníctvom 
vnútorného ventilátora

• Úsporný režim EcoMode

Výbava chladničky
• Nádoba na vajíčka a ľad: 1x7
• LED pás na boku
• 5 sklenených políc
• Multi-variabilné sklenené vyberateľné police, s 

jednoduchým výškovým nastavením
• Držiak na fľaše
• 4 police vo dverách chladničky
• 2 samostatné police s fixným hrebeňovým 

držiakom fliaš
• CrispZone s HumidityControl: veľká 

zeleninová zásuvka s reguláciou vlhkosti
• CrispZone: veľká zeleninová zásuvka

Výbava mrazničky
• Priestor pre mrazenie: 1 dvierka
• 1 sklenená polica

Technické informácie
• Ročná spotreba el. energie: 215 kWh
• Úroveň hluku (max.): 38 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 177,2 × 54 × 54,5 cm
• Rozmery pre zabudovanie min-max (vxšxh): 

177,5-178 × 56-57 × 56 cm
• EAN kód: 3838782168079
• Kód: 732556

349 € 

CENA BUDE 
DEFINOVANÁ

CENA BUDE 
DEFINOVANÁ

599 € 
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RBI 4092 E1
Vstavaná chladnička Essential Line

RBI 4091 E1
Vstavaná chladnička Essential Line

• Farba: Biela
• Otváranie dvierok: Ľavé/pravé 
• Materiál dverí: Oceľový plech
• Záves dverí: Štandardné pojazdy
• Triedy klímy: SN, N, ST

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 118 / 114 l
• Objem chladničky: brutto/netto: 103 / 99 l
• Objem mrazničky: brutto/netto: 15 / 15 l
• Mraziaca kapacita: 2 kg / 24h
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 12 h

Ovládanie
• Mechanické ovládanie

Vlastnosti
• Úsporný režim EcoMode

Výbava chladničky
• LED pás na boku
• 2 sklenené police
• Multi-variabilné sklenené vyberateľné police, s 

jednoduchým výškovým nastavením
• 1 polica vo dverách
• Polica na fľaše s pevným držiakom fliaš
• CrispZone s HumidityControl: veľká 

zeleninová zásuvka s reguláciou vlhkosti

Výbava mrazničky
• Priestor pre mrazenie: 1 dvierka
• 1 nádobka na ľad

Technické informácie
• Odhadovaná ročná spotreba energie: 144 kWh
• Úroveň hluku (max.): 39 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 87,5 × 54 × 54,5 cm
• Rozmery pre zabudovanie min-max (vxšxh): 

87,8-88,3 × 56-57 × 56 cm
• EAN kód: 3838782165580
• Kód: 732393

• Farba: Biela
• Otváranie dvierok: Ľavé/pravé 
• Materiál dverí: Oceľový plech
• Záves dverí: Štandardné pojazdy
• Triedy klímy: SN, N, ST

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 118 / 114 l
• Objem chladničky: brutto/netto: 103 / 99 l
• Objem mrazničky: brutto/netto: 15 / 15 l
• Mraziaca kapacita: 2 kg / 24h
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 13 h

Ovládanie
• Mechanické ovládanie

Vlastnosti
• Úsporný režim EcoMode

Výbava chladničky
• LED pás na boku
• 2 sklenené police
• Multi-variabilné sklenené vyberateľné police, s 

jednoduchým výškovým nastavením
• 1 polica vo dverách
• Polica na fľaše s pevným držiakom fliaš
• CrispZone s HumidityControl: veľká 

zeleninová zásuvka s reguláciou vlhkosti

Výbava mrazničky
• Priestor pre mrazenie: 1 dvierka
• 1 nádobka na ľad

Technické informácie
• Odhadovaná ročná spotreba energie: 183 kWh
• Úroveň hluku (max.): 39 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 87,5 × 54 × 54,5 cm
• Rozmery pre zabudovanie min-max (vxšxh): 

87,8-88,3 × 56-57 × 56 cm
• EAN kód: 3838782165375
• Kód: 732363

RI 5182 A1
Vstavaná chladnička Advanced Line

RI 2181 A1
Vstavaná chladnička Advanced Line

• Farba: Biela
• Otváranie dvierok: Ľavé/pravé 
• Materiál dverí: Oceľový plech
• Záves dverí: Masívny nožový pánt - systém 

"Door to Door"
• Triedy klímy: SN, ST, N, T

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 305 / 301 l
• Objem chladničky: brutto/netto: 305 / 301 l

Ovládanie
• Elektronické ovládanie
• LED displej
• Zvukový alarm otvorených dverí
• Digitálny ukazovateľ teploty v chladiacej časti
• Zvukový a svetelný signál zvýšenej teploty v 

chladničke: biely signál

Vlastnosti
• AdaptTech chladenie: predchádza teplotným 

šokom a šetrí energiu
• Chladenie pomocou ventilátora
• IonAir a DynamiCooling - cirkulácia 

ionizovaného vzduchu prostredníctvom 
vnútorného ventilátora

• SuperCool rýchle zachladenie

Výbava chladničky
• Nádoba na vajíčka a ľad: 1x7
• LED osvetlenie stropné
• 7 sklenených políc
• Multi-variabilné sklenené vyberateľné police, 

s jednoduchým výškovým nastavením
• Držiak na fľaše
• 4 police vo dverách chladničky
• 2 samostatné police s fixným hrebeňovým 

držiakom fliaš
• MultiBox zásobník na aromatické potravin
• MixBox plytká zásuvka na menšie predmety 

a potraviny
• CrispZone s VitaLight a SmartHumidity - 

zásuvka s automatickou reguláciou vlhkosti 
a špeciálnym osvetlením pre zachovanie 
vitamínov

• Zásuvka FreshZone s teplotou okolo 3 °C

Technické informácie 
• Ročná spotreba el. energie: 113 kWh
• Úroveň hluku (max.): 37 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 177,2 × 55,5 × 54,5 cm
• Rozmery pre zabudovanie min-max (vxšxh): 

177,5-178 × 56-57 × 56 cm
• EAN kód: 3838782168093
• Kód: 732554

• Farba: Biela
• Otváranie dvierok: Ľavé/pravé 
• Materiál dverí: Oceľový plech
• Záves dverí: Masívny nožový pánt - systém 

"Door to Door"
• Triedy klímy: SN, ST, N, T

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 305 / 301 l
• Objem chladničky: brutto/netto: 305 / 301 l

Ovládanie
• Elektronické ovládanie
• LED displej
• Zvukový alarm otvorených dverí
• Digitálny ukazovateľ teploty v chladiacej časti
• Zvukový a svetelný signál zvýšenej teploty v 

chladničke: biely signál

Vlastnosti
• AdaptTech chladenie: predchádza teplotným 

šokom a šetrí energiu
• Chladenie pomocou ventilátora
• IonAir a DynamiCooling - cirkulácia 

ionizovaného vzduchu prostredníctvom 
vnútorného ventilátora

• SuperCool rýchle zachladenie

Výbava chladničky
• Nádoba na vajíčka a ľad: 1x7
• LED osvetlenie stropné
• 7 sklenených políc
• Multi-variabilné sklenené vyberateľné police, s 

jednoduchým výškovým nastavením
• Držiak na fľaše
• 4 police vo dverách chladničky
• 2 samostatné police s fixným hrebeňovým 

držiakom fliaš
• MultiBox zásobník na aromatické potravin
• MixBox plytká zásuvka na menšie predmety 

a potraviny
• CrispZone s VitaLight a SmartHumidity - 

zásuvka s automatickou reguláciou vlhkosti 
a špeciálnym osvetlením pre zachovanie 
vitamínov

• Zásuvka FreshZone s teplotou okolo 3 °C

Technické informácie 
• Ročná spotreba el. energie: 145 kWh
• Úroveň hluku (max.): 37 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 177,2 × 54 × 54,5 cm
• Rozmery pre zabudovanie min-max (vxšxh): 

177,5-178 × 56-57 × 56 cm
• EAN kód: 3838782167874
• Kód: 732576

*NA OBJEDNÁVKU.

V PONUKE OD 7/2019  

CENA BUDE 
DEFINOVANÁ 299 € 

749 € 599 € 
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RI 4092 E1
Vstavaná chladnička Essential Line

• Farba: Biela
• Otváranie dvierok: Ľavé/

pravé 
• Materiál dverí: Oceľový plech
• Záves dverí: Štandardné 

pojazdy
• Triedy klímy: SN, N, ST

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 

133 / 131 l
• Objem chladničky: brutto/

netto: 133 / 131 l

Ovládanie
• Mechanické ovládanie

Vlastnosti
• Úsporný režim EcoMode

Výbava chladničky
• LED osvetlenie stropné
• 4 sklenené police
• Multi-variabilné sklenené 

vyberateľné police, s 
jednoduchým výškovým 
nastavením

• 1 polica vo dverách
• Polica na fľaše s pevným 

držiakom fliaš
• CrispZone s 

HumidityControl: veľká 
zeleninová zásuvka s 
reguláciou vlhkosti

Technické informácie
• Odhadovaná ročná spotreba 

energie: 94 kWh
• Úroveň hluku (max.): 35 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 

87,5 × 54 × 54,5 cm
• Rozmery pre zabudovanie 

min-max (vxšxh): 
87,8-88,3 × 56-57 × 56 cm

• EAN kód: 3838782165344
• Kód: 732354

RI 4181 E1
Vstavaná chladnička Essential Line

• Farba: Biela
• Otváranie dvierok: Ľavé/pravé 
• Materiál dverí: Oceľový plech
• Záves dverí: Štandardné pojazdy
• Triedy klímy: SN, ST, N, T

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 305 / 301 l
• Objem chladničky: brutto/netto: 305 / 301 l

Ovládanie
• Mechanické ovládanie

Vlastnosti
• Chladenie pomocou ventilátora
• IonAir a DynamiCooling - cirkulácia 

ionizovaného vzduchu prostredníctvom 
vnútorného ventilátora

• Úsporný režim EcoMode

Výbava chladničky
• Nádoba na vajíčka a ľad: 1x7
• LED osvetlenie stropné
• 7 sklenených políc
• Multi-variabilné sklenené vyberateľné police, s 

jednoduchým výškovým nastavením
• Držiak na fľaše
• 4 police vo dverách chladničky
• 2 samostatné police s fixným hrebeňovým 

držiakom fliaš
• CrispZone s HumidityControl: veľká 

zeleninová zásuvka s reguláciou vlhkosti
• CrispZone: veľká zeleninová zásuvka

Technické informácie
• Ročná spotreba el. energie: 145 kWh
• Úroveň hluku (max.): 37 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 177,2 × 54 × 54,5 cm
• Rozmery pre zabudovanie min-max (vxšxh): 

177,5-178 × 56-57 × 56 cm
• EAN kód: 3838782167904  
• Kód: 732573  

RI 4122 E1
Vstavaná chladnička Essential Line

RI 4102 E1
Vstavaná chladnička Essential Line

• Farba: Biela
• Otváranie dvierok: Ľavé/

pravé 
• Materiál dverí: Oceľový plech
• Záves dverí: Štandardné 

pojazdy
• Triedy klímy: SN, N, ST, T

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 

202 / 199 l
• Objem chladničky: brutto/

netto: 202 / 199 l

Ovládanie
• Mechanické ovládanie

Vlastnosti
• Úsporný režim EcoMode

Výbava chladničky
• LED osvetlenie stropné
• 5 sklenených políc
• Multi-variabilné sklenené 

vyberateľné police, s 
jednoduchým výškovým 
nastavením

• 2 police vo dverách
• Polica na fľaše s pevným 

držiakom fliaš
• CrispZone s 

HumidityControl: veľká 
zeleninová zásuvka s 
reguláciou vlhkosti

Technické informácie
• Odhadovaná ročná spotreba 

energie: 102 kWh
• Úroveň hluku (max.): 35 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 

122,5 × 54 × 54,5 cm
• Rozmery pre zabudovanie 

min-max (vxšxh): 122,8-
123,3 × 56-57 × 56 cm

• EAN kód: 3838782169946
• Kód: 732402

• Farba: Biela
• Otváranie dvierok: Ľavé/

pravé 
• Materiál dverí: Oceľový plech
• Záves dverí: Štandardné 

pojazdy
• Triedy klímy: SN, N, ST

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 

163 / 160 l
• Objem chladničky: brutto/

netto: 163 / 160 l

Ovládanie
• Mechanické ovládanie

Vlastnosti
• Úsporný režim EcoMode

Výbava chladničky
• LED osvetlenie stropné
• 4 sklenené police
• Multi-variabilné sklenené 

vyberateľné police, s 
jednoduchým výškovým 
nastavením

• 2 police vo dverách
• Polica na fľaše s pevným 

držiakom fliaš
• CrispZone s 

HumidityControl: veľká 
zeleninová zásuvka s 
reguláciou vlhkosti

Technické informácie
• Odhadovaná ročná spotreba 

energie: 96 kWh
• Úroveň hluku (max.): 36 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 

102,5 × 54 × 54,5 cm
• Rozmery pre zabudovanie 

min-max (vxšxh): 
102,8-103,3 × 56-57 × 56 cm

• EAN kód: 3838782169250
• Kód: 732395

V PONUKE OD 7/2019  V PONUKE OD 7/2019  V PONUKE OD 7/2019  

RI 4182 E1
Vstavaná chladnička Essential Line

• Farba: Biela
• Otváranie dvierok: Ľavé/pravé 
• Materiál dverí: Oceľový plech
• Záves dverí: Štandardné pojazdy
• Triedy klímy: SN, ST, N, T

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 305 / 301 l
• Objem chladničky: brutto/netto: 305 / 301 l

Ovládanie
• Mechanické ovládanie

Vlastnosti
• Chladenie pomocou ventilátora
• IonAir a DynamiCooling - cirkulácia 

ionizovaného vzduchu prostredníctvom 
vnútorného ventilátora

• Úsporný režim EcoMode

Výbava chladničky
• Nádoba na vajíčka a ľad: 1x7
• LED osvetlenie stropné
• 7 sklenených políc
• Multi-variabilné sklenené vyberateľné police, 

s jednoduchým výškovým nastavením
• Držiak na fľaše
• 4 police vo dverách chladničky
• 2 samostatné police s fixným hrebeňovým 

držiakom fliaš
• CrispZone s HumidityControl: veľká 

zeleninová zásuvka s reguláciou vlhkosti
• CrispZone:veľká zeleninová zásuvka

Technické informácie
• Ročná spotreba el. energie: 113 kWh
• Úroveň hluku (max.): 37 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 177,2 × 54 × 54,5 cm
• Rozmery pre zabudovanie min-max (vxšxh): 

177,5-178 × 56-57 × 56 cm
• EAN kód: 3838782167898
• Kód: 732574  

529 € 

CENA BUDE 
DEFINOVANÁ

CENA BUDE 
DEFINOVANÁ

CENA BUDE 
DEFINOVANÁ

529 € 
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RBIU 6092 AW
Chladnička podstavná

FIU 6092 AW
Mraznička podstavná

RIU 6092 AW
Chladnička podstavná

• Farba: Biela
• Otváranie dvierok: Ľavé/

pravé 
• Materiál dverí: Oceľový plech
• Záves dverí: Masívny 

nožový pánt - systém 
"Door to Door"

• Triedy klímy: ST, N

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 

130 / 126 l
• Objem chladničky: brutto/

netto: 109 / 105 l
• Objem mrazničky: brutto/

netto: 21 / 21 l
• Mraziaca kapacita: 2 kg / 24h
• Skladovací čas pri výpadku 

el. energie: 12 h

Ovládanie
• Mechanické ovládanie

Výbava chladničky
• Nádoba na vajíčka a ľad: 1x7
• LED osvetlenie

• 2 sklenené police
• 1 nastaviteľná polica vo 

dverách chladničky
• Polica na fľaše bez držiaka
• MultiBox zásobník na 

aromatické potraviny
• 1 zásuvka na zeleninu
• Veľký vyberateľný 

sklenený podnos
• Typ ventilácie: Vetranie s 

ventilátorom cez základňu

Výbava mrazničky
• Priestor pre mrazenie: 

1 dvierka

Technické informácie
• Ročná spotreba el. energie: 

142 kWh
• Úroveň hluku (max.): 39 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 

82 × 59,6 × 54,5 cm
• Rozmery pre zabudovanie 

min-max (vxšxh): 
82-90 × 60 × 55 cm

• EAN kód: 3838942090097
• Kód: 527168

• Farba: Biela
• Otváranie dvierok: Ľavé/

pravé 
• Záves dverí: Masívny 

nožový pánt - systém 
"Door to Door"

• Triedy klímy: SN, ST, N, T

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 96 / 86 l
• Mraziaca kapacita: 9 kg
• Skladovací čas pri výpadku 

el. energie: 17 h
• FastFreeze rýchle 

zamrazenie s automatickým 
vypnutím

Ovládanie
• Elektronické ovládanie
• Manuálne odmrazovanie 

mrazničky
• Signalizácia prehriatia 

mrazničky

Výbava mrazničky
• Skladovací priestor: 

2 zásuvky
• Priestor pre mrazenie: 

1 zásuvka

Technické informácie
• Ročná spotreba el. energie: 

143 kWh
• Úroveň hluku (max.): 38 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 

82 × 59,6 × 54,5 cm
• Rozmery pre zabudovanie 

min-max (vxšxh): 
82-90 × 60 × 55 cm

• EAN kód: 3838942090080
• Kód: 527172

• Farba: Biela
• Otváranie dvierok: Ľavé/

pravé 
• Materiál dverí: Oceľový plech
• Záves dverí: Masívny 

nožový pánt - systém 
"Door to Door"

• Triedy klímy: SN, ST, N

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 

144 / 143 l
• Objem chladničky: brutto/

netto: 144 / 143 l

Ovládanie
• Mechanické ovládanie

Výbava chladničky
• Nádoba na vajíčka a ľad: 1x7
• LED osvetlenie
• 3 sklenené police
• 1 nastaviteľná polica vo 

dverách chladničky
• Polica na fľaše bez držiaka
• MultiBox zásobník na 

aromatické potraviny
• 1 zásuvka na zeleninu
• Veľký vyberateľný 

sklenený podnos
• Typ ventilácie: Vetranie s 

ventilátorom cez základňu

Technické informácie
• Ročná spotreba el. energie: 

93 kWh
• Úroveň hluku (max.): 36 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 

82 × 59,6 × 54,5 cm
• Rozmery pre zabudovanie 

min-max (vxšxh): 
82-90 × 60 × 55 cm

• EAN kód: 3838942090103
• Kód: 525691 *NA OBJEDNÁVKU.

FNI 5182 A1
Vstavaná mraznička Advanced Line

• Farba: Biela
• Otváranie dvierok: Ľavé/pravé 
• Záves dverí: Masívny nožový pánt - systém 

"Door to Door"
• Triedy klímy: SN, ST, N, T

Účinnosť
• Brutto/Netto objem: 235 / 212 l
• Mraziaca kapacita: 10 kg
• Skladovací čas pri výpadku el. energie: 20 h
• FastFreeze rýchle zamrazenie s 

automatickým vypnutím

Ovládanie
• Elektronické ovládanie
• LED displej
• automatické odmrazovanie mrazničky
• NoFrost
• Digitálny ukazovateľ teploty
• Zvukový alarm otvorených dverí

Výbava mrazničky
• LED osvetlenie
• 7 sklenených políc
• SpaceBox - zásuvka v mrazničke s 

mimoriadne veľkým objemom (38 l)
• Priestor pre mrazenie: 1 dvierka, 7 zásuviek

Technické informácie
• Ročná spotreba el. energie: 259 kWh
• Úroveň hluku (max.): 39 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 

177,2 × 55,5 × 54,5 cm
• Rozmery pre zabudovanie min-max (vxšxh): 

177,5-178 × 56-57 × 56 cm
• EAN kód: 3838782167553
• Kód: 732608 *NA OBJEDNÁVKU.

RI 4091 E1
Vstavaná chladnička Essential Line

• Farba: Biela
• Otváranie dvierok: Ľavé/pravé 
• Materiál dverí: Oceľový plech
• Záves dverí: Štandardné pojazdy
• Triedy klímy: SN, N, ST, T

Účinnosť
• 1 kompresor
• Brutto/Netto objem: 133 / 131 l
• Objem chladničky: brutto/netto: 133 / 131 l

Ovládanie
• Mechanické ovládanie

Vlastnosti
• Úsporný režim EcoMode

Výbava chladničky
• LED osvetlenie stropné
• 4 sklenené police
• Multi-variabilné sklenené vyberateľné police, s 

jednoduchým výškovým nastavením
• 1 polica vo dverách
• Polica na fľaše s pevným držiakom fliaš
• CrispZone s HumidityControl: veľká 

zeleninová zásuvka s reguláciou vlhkosti

Technické informácie
• Odhadovaná ročná spotreba energie: 121 kWh
• Úroveň hluku (max.): 37 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 87,5 × 54 × 54,5 cm
• Rozmery pre zabudovanie min-max (vxšxh): 

87,8-88,3 × 56-57 × 56 cm
• EAN kód: 3838782165542
• Kód: 732345

419 € 449 € 379 € 

899 € 339 € 
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Nové umývačky riadu SmartFlex sú inšpirované moderným 
životným štýlom. Keďže náš každodenný život môže byť trošku 
dynamický, vytvorili sme generáciu umývačiek riadu, ktorá zloží 
ťarchu z vašich pliec pomocou mnohých vyspelých funkcií. 

Interiér je navrhnutý tak, aby si každý druh riadu a príboru našiel 
svoje miesto bez rozdielu na jeho tvar alebo veľkosť. Koše sú 
vybavené zvýraznenými pohyblivými prvkami a ich rozvrhnutie je 
možné prispôsobiť pre ešte jednoduchšie nakladanie, pričom máte 
možnosť dokonalo zorganizovať príbor v špeciálnej priehradke, na 
ktorej sa po umytí dôkladne vysuší. Okrem toho vám umývačky 
riadu SmartFlex ponúkajú rôzne užitočné funkcie: širokú škálu 
možností pre rýchlejšie umytie, ktoré patria medzi najlepšie na 
trhu a za krátky čas sa postarajú o naložený riad, automatické 
otváranie dverí pre vypustenie pary, vysušenie riadu a odstránenie 
nepríjemných pachov prostredníctvom prirodzeného procesu 
ionizácie. 

Umývačky riadu Gorenje 
Smartflex

PLNE 
KVALIFIKOVANÉ, 
ABY ROBILI 
PRÁCU ZA VÁS
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16 jedálenských súprav
Také flexibilné, ako bude váš čas

Umývačky riadu SmartFlex poskytujú dostatočný priestor pre všetky 
vaše potreby. Tri koše umožňujú umývanie až 16 jedálenských 
súprav naraz. Plne flexibilný interiér dáva možnosť rôznym spôsobom 
nakladania, použitie je jednoduché a výsledky umývania dokonalé.

Predstavte si, že pozvete priateľov na večeru a riady z hlavného 
chodu sú umyté, kým vy podávate dezert. Rýchly 20-minútový 
program s funkciou skrátenia programov SpeedWash umyje váš 
riad len za 15 minút. Ideálny na väčšie množstvo riadu, keď máte 
doma viac hostí.

15-minútový program so 
SpeedWash
Umýva rýchlo, aby ste vy mohli spomaliť

Niekedy potrebujete len opláchnuť poháre, inokedy je vaša 
umývačka riadu plná hrncov z nedeľného obeda. Moderná 
senzorová technológia vždy upraví program umývania riadu pre 
optimálnu spotrebu energie a vody. Nepotrebujete špeciálne 
programy pre sklo alebo intenzívne čistenie – jeden program, Auto 
program, sa prispôsobí všetkým vašim potrebám.

Auto program
Večierok pre dvoch či tucet ľudí – riady budú perfektne čisté

Funkcia Total AquaStop
Nemusíte sa obávať pretečenia

Vďaka bezpečnostnej funkcii AquaStop môžete nechať umývačku 
riadu pracovať cez noc či počas vašej neprítomnosti. V prípade 
pretečenia vody alebo zaplavenia funkcia Aquastop automaticky 
preruší prívod vody, zatiaľ čo čerpadlo odčerpá zvyšnú vodu z dna 
umývačky. Funkcia AquaStop zostane plne funkčná počas celej 
doby životnosti spotrebiča.
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Funkcia ExtraHygiene
Vždy čistá dojčenská fľaša

Táto funkcia predlžuje čas trvania programu a zvyšuje teplotu o 
5 °C, čo v kombinácii s intenzívnym programom umožňuje umývať 
riad pri teplote 75 °C a zlikvidovať tak väčšinu baktérií. Tento 
program imituje proces sterilizácie a je navrhnutý pre rodiny s 
deťmi na umývanie detských potrieb a fliaš.

Prívod horúcej vody
Vyššia teplota, nižšia spotreba

Umývačky riadu Gorenje môžete namiesto studenej vody pripojiť 
k horúcej vode (s teplotou max. 70 °C). Keď si vyberiete prívod 
horúcej vody, skrátite tak čas trvania programu a znížite spotrebu 
energie umývačky. Riešenie pre vašu rodinu šetrné k životnému 
prostrediu a vášmu rozpočtu.

Funkcia TotalDry
Postará sa sama o seba

Po dokončení umývacieho cyklu sa dvere umývačky automaticky 
trošku otvoria pre vypustenie nadbytočnej pary. To umožňuje 
prístup čerstvého vzduchu, čím sa umytý riad, ako napríklad 
plastové nádoby, kompletne vysuší. Vynikajúce pre rýchle schnutie 
s nízkou spotrebou energie.

Každý dobre pozná zápach z neúplne naloženej umývačky riadu, 
ktorú napĺňate niekoľko dní. Moderná technológia IonTech vložená 
do umývačiek riadu Gorenje funguje na princípe prirodzeného 
procesu ionizácie, ktorá odstraňuje pachy a udržiava umývačku 
sviežu, aj keď je plná špinavého riadu.

Technológia IonTech
Žiaden zápach, žiaden strach
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Vďaka novému motoru Inverter PowerDrive, optimalizovaným 
programom a inteligentným riešeniam ako TotalDry spájajú 
umývačky riadu Gorenje dokonalé výsledky umývania a sušenia s 
nízkou spotrebou energie.

A+++ -10 % nízka spotreba 
energie
Najvyššia úroveň energetickej úspory

Inverter PowerDrive
Pozoruhodná sila, vysoká efektivita

Spotreba vody 6,9 l
Šetrí čas a vodu

Nový výkonný motor Inverter PowerDrive 
s reguláciou rýchlosti zaisťuje vysokú 
výkonnosť s výrazne tichšou prevádzkou, 
nízkou spotrebou energie a dlhšou 
životnosťou.

Pri ručnom umývaní riadu spotrebujete na umytie 12 jedálenských 
súprav 100 l vody. Pri umývaní rovnakého množstva v umývačke 
spotrebujete o 10-krát menej vody. Novšie modely sú vybavené 
špeciálnou nádržkou s vodou, ktorá znižuje spotrebu vody na 6,9 l 
vody na jeden umývací cyklus.

XXL nehrdzavejúca 
oceľ
Viac miesta pre špinavý riad

Plne integrovaná umývačka riadu s 
výškou 86 cm sa ideálne hodí do kuchýň 
s výškou pracovnej dosky prispôsobenou 
jej užívateľom. Pôsobivá 56 cm vanička z 
nehrdzavejúcej ocele je najväčšou na trhu a 
poskytuje vám dostatok miesta pre všetky 
vaše potreby. Dokonca pre 35 cm podnos v 
XXL umývačke a 31 cm podnos v umývačke 
so štandardnou veľkosťou!

Inteligentný vzhľad 
SmartLook
Umývačka riadu ušitá vašej 
kuchyni na mieru

Špeciálny mechanizmus posuvných dverí 
umožňuje namontovať umývačku riadu 
do akéhokoľvek typu kuchynskej linky bez 
ohľadu na to, aká je požadovaná dĺžka 
dekoratívnych dverí alebo ochrannej lišty 
proti okopaniu. Okrem toho vstavaná 
ochrana hrdla nádrže umožňuje inštaláciu 
umývačky riadu v ergonomickej výške. Bez 
medzier pod dverami!
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Systém SmartControl
Jednoduché a intuitívne

Ovládanie vašej umývačky riadu nebolo nikdy jednoduchšie. 
Všetky ovládacie prvky sa nachádzajú v ergonomickej polohe v 
logickom poradí zľava doprava. Zatiaľ čo všetky modely vynikajú 
bielym LED displejom, niektoré z novších modelov zdobí aj 
dotykové ovládanie. Na naštartovanie umývania stačí len jeden 
dotyk.

Najtichšie umývačky riadu pracujú pri hladine zvuku 41 dB, čo 
zodpovedá šepotu medzi dvoma osobami. Tichá prevádzka je 
výsledkom špeciálnej zvukovej izolácie, výkonných motorov, 
vysokokvalitných materiálov a inovatívnych riešení systému 
umývania riadu.

Funkcia SuperSilent
Taká tichá ako šepot

Osvetlenie interiéru
Jasný prehľad

Starostlivo umiestnené LED osvetlenie interiéru umývačky riadu 
umožňuje jednoduchšie nakladanie a vyberanie riadu.

Špeciálne LED svetlo inštalované na spodnej časti dverí umývačky 
neustále ukazuje aktuálny stav umývacieho programu. Takto 
budete vedieť, či môžete bezpečne pridať ďalší riad alebo 
umývačka práve intenzívne umýva riad, či sa začal proces sušenia 
alebo je umývací cyklus dokončený.

Status LedLight
Vždy pod kontrolou

UMÝVAČKY RIADU 231

www.gorenje.sk



232 UMÝVAČKY RIADU



Gorenje SmartFlex 

PLNE 
INTEGROVANÉ 
A VSTAVANÉ 
UMÝVAČKY 
RIADU
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Účinnost
• Maximálna teplota vstupnej vody: 70 °C
• Invertorový motor s 10 ročnou zárukou 

(podmienkou registrácia)

Ovládanie
• TouchControl dotykové ovládanie

Programy
• Teploty umývania: 70, 65, 55, 45, 35 °C // 

5 programov: Auto program; Intenzívne 
umývanie; ECO program; Oplachovanie; 
Rýchly 20 (15´) minútový program // 
Referenčný program: 3 // Pamäťový program 
// Auto program // Rýchly intenzívny program

Vlastnosti
• 13 súprav riadu // Funkcia SpeedWash - 

možnosť skrátenia programu // TotalDry 
- automatické otváranie dverí // Program 
Extra Hygiena // Tablety 3v1 // Statusové 
svetlo LedLight - LED svetlo na podlahu 
// Vizuálny indikátor konca umývania na 
ovládacom paneli // Zvukový signál konca 
umývania // DoorSliding - systém posúvnych 
dverí // IonTech - zabudovaný ionizátor

UseLogic technológia
• Možnosť odloženia štartu do 24 h

Výbava
• Vnútorné osvetlenie // Počet košov: 3 //

Systém horného koša: MultiClack - 

mechanizmus pre nastavenie výšky koša 
bez nutnosti jeho výsuvu //Skladacie 
nosníky tanierov v spodnom koši // Počet 
úrovní postreku: 5 // Umývacie ramená: 3 
// Samočistiaci filter // Horný kôš: Široká 
mriežka v koši; Rukoväť s plastovým logom; 
Nastaviteľná ľavá polica na vínové poháre; 
Nastaviteľná pravá polica na vínové poháre; 
Široký držiak nožov; Jeden skladací držiak 
na sklo // Spodný kôš: Široká mriežka v 
koši; Rukoväť s nerezovým logom; Sklopné/
deliteľné zadné držiaky // Horná zásuvka: 
S teleskopickými pojazdami; Rukoväť s 
nerezovým logom

Bezpečnostné systémy
• Total AquaStop
• Servisná diagnostika
• Interiér z nerezovej ocele

Údaje o spotrebe (IEC standard EN 50242)
• Spotreba vody: 6,9 l
• Spotreba el.energie: 0,74 kWh
• Ročná spotreba vody/el. energie: 1932 l/211 kWh

Technické informácie
• Možnosť nastavenia výšky: 70 mm
• Úroveň hluku (max.): 41 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 81,7 × 59,6 × 55,6 cm
• Rozmery pre zabudovanie (vxšxh): 82 × 60 × 57 cm
• EAN kód: 3838942116100
• Kód: 538914

Účinnost
• Maximálna teplota vstupnej vody: 70 °C
• Invertorový motor s 10 ročnou zárukou 

(podmienkou registrácia)

Ovládanie
• TouchControl dotykové ovládanie

Programy
• Teploty umývania: 70, 65, 55, 45, 35 °C // 

5 programov: Auto program; Intenzívne 
umývanie; ECO program; Oplachovanie; 
Rýchly 20 (15´) minútový program // 
Referenčný program: 3 // Pamäťový program 
// Auto program // Rýchly intenzívny program

Vlastnosti
• 16 súprav riadu // Funkcia SpeedWash - 

možnosť skrátenia programu // TotalDry 
- automatické otváranie dverí // Program 
Extra Hygiena // Tablety 3v1 // Statusové 
svetlo LedLight - LED svetlo na podlahu 
// Vizuálny indikátor konca umývania na 
ovládacom paneli // Zvukový signál konca 
umývania // DoorSliding - systém posúvnych 
dverí // IonTech - zabudovaný ionizátor

UseLogic technológia
• Možnosť odloženia štartu do 24 h

Výbava
• Vnútorné osvetlenie // Počet košov: 3 

// Systém horného koša: MultiClack - 

mechanizmus pre nastavenie výšky koša 
bez nutnosti jeho výsuvu // Skladacie 
nosníky tanierov v spodnom koši // Počet 
úrovní postreku: 5 // Umývacie ramená: 3 
// Samočistiaci filter // Horný kôš: Široká 
mriežka v koši; Rukoväť s nerezovým logom 
gorenje; Nastaviteľná ľavá polica na vínové 
poháre; Nastaviteľná pravá polica na vínové 
poháre; Široký držiak nožov; Jeden skladací 
držiak na sklo // Spodný kôš: Široká mriežka 
v koši; Rukoväť s nerezovým logom; Sklopné/
deliteľné zadné držiaky // Horná zásuvka: 
S teleskopickými pojazdami; Rukoväť s 
nerezovým logom

Bezpečnostné systémy
• Total AquaStop // Servisná diagnostika // 

Interiér z nerezovej ocele

Údaje o spotrebe (IEC standard EN 50242)
• Spotreba vody: 6,9 l
• Spotreba el.energie: 0,86 kWh
• Ročná spotreba vody/el. energie: 1932 l/245 kWh

Technické informácie
• Možnosť nastavenia výšky: 70 mm
• Úroveň hluku (max.): 44 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 81,7 × 59,6 × 55,6 cm
• Rozmery pre zabudovanie (vxšxh): 82 × 60 × 57 cm
• EAN kód: 3838942106828
• Kód: 509649

Účinnost
• Maximálna teplota vstupnej vody: 70 °C
• Invertorový motor s 10 ročnou zárukou 

(podmienkou registrácia)

Ovládanie
• TouchControl dotykové ovládanie

Programy
• Teploty umývania: 70, 65, 55, 45, 35 °C // 

5 programov: Auto program; Intenzívne 
umývanie; ECO program; Oplachovanie; 
Rýchly 20 (15´) minútový program // 
Referenčný program: 3 // Pamäťový program 
// Auto program // Rýchly intenzívny program

Vlastnosti
• 16 súprav riadu // Funkcia SpeedWash - 

možnosť skrátenia programu // TotalDry 
- automatické otváranie dverí // Program 
Extra Hygiena // Tablety 3v1 // Statusové 
svetlo LedLight - LED svetlo na podlahu 
// Vizuálny indikátor konca umývania na 
ovládacom paneli // Zvukový signál konca 
umývania

UseLogic technológia
• Možnosť odloženia štartu do 24 h

Výbava
• Počet košov: 3 // Systém horného koša: 

MultiClack - mechanizmus pre nastavenie 
výšky koša bez nutnosti jeho výsuvu // 
Skladacie nosníky tanierov v spodnom koši 
// Počet úrovní postreku: 5 // Umývacie 
ramená: 3 // Samočistiaci filter // Horný kôš: 
Široká mriežka v koši; Rukoväť s plastovým 
logom; Nastaviteľná ľavá polica na vínové 
poháre; Nastaviteľná pravá polica na vínové 
poháre; Široký držiak nožov; Jeden skladací 
držiak na sklo // Spodný kôš: Široká mriežka 
v koši; Rukoväť s plastovým logom; Sklopné/
deliteľné zadné držiaky // Horná zásuvka: 
S teleskopickými pojazdami; Rukoväť s 
plastovým logom

Bezpečnostné systémy
• Total AquaStop // Servisná diagnostika // 

Interiér z nerezovej ocele

Údaje o spotrebe (IEC standard EN 50242)
• Spotreba vody: 9,5 l
• Spotreba el.energie: 0,86 kWh
• Ročná spotreba vody/el. energie: 2660 l/245 kWh

Technické informácie
• Možnosť nastavenia výšky: 70 mm
• Úroveň hluku (max.): 44 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 81,7 × 59,6 × 55,6 cm
• Rozmery pre zabudovanie (vxšxh): 82 × 60 × 57 cm
• EAN kód: 3838782043413
• Kód: 728491

GV 68260
Plne integrovaná umývačka riadu Superior Line

GV 67260
Plne integrovaná umývačka riadu Superior Line

GV 67260 XXL
Plne integrovaná umývačka riadu Superior Line

GV 66262
Plne integrovaná umývačka riadu Superior Line

*NA OBJEDNÁVKU. *NA OBJEDNÁVKU.

Účinnost
• Maximálna teplota vstupnej vody: 70 °C
• Invertorový motor s 10 ročnou zárukou 

(podmienkou registrácia)

Ovládanie
• TouchControl dotykové ovládanie

Programy
• Teploty umývania: 70, 65, 55, 45, 35 °C // 

5 programov: Auto program; Intenzívne 
umývanie; ECO program; Oplachovanie; 
Rýchly 20 (15´) minútový program // 
Referenčný program: 3 // Pamäťový program 
// Auto program // Rýchly intenzívny program

Vlastnosti
• 16 súprav riadu // Funkcia SpeedWash - 

možnosť skrátenia programu // TotalDry 
- automatické otváranie dverí // Program 
Extra Hygiena // Tablety 3v1 // Statusové 
svetlo LedLight - LED svetlo na podlahu 
// Vizuálny indikátor konca umývania na 
ovládacom paneli // Zvukový signál konca 
umývania // DoorSliding - systém posúvnych 
dverí // IonTech - zabudovaný ionizátor

UseLogic technológia
• Možnosť odloženia štartu do 24 h

Výbava
• Vnútorné osvetlenie // Počet košov: 3 

// Systém horného koša: MultiClack - 

mechanizmus pre nastavenie výšky koša 
bez nutnosti jeho výsuvu // Skladacie 
nosníky tanierov v spodnom koši // Počet 
úrovní postreku: 5 // Umývacie ramená: 3 
// Samočistiaci filter // Horný kôš: Široká 
mriežka v koši; Rukoväť s nerezovým logom 
gorenje; Nastaviteľná ľavá polica na vínové 
poháre; Nastaviteľná pravá polica na vínové 
poháre; Široký držiak nožov; Jeden skladací 
držiak na sklo // Spodný kôš: Široká mriežka 
v koši; Rukoväť s nerezovým logom; Sklopné/
deliteľné zadné držiaky // Horná zásuvka: 
S teleskopickými pojazdami; Rukoväť s 
nerezovým logom

Bezpečnostné systémy
• Total AquaStop
• Servisná diagnostika
• Interiér z nerezovej ocele

Údaje o spotrebe (IEC standard EN 50242)
• Spotreba vody: 6,9 l
• Spotreba el.energie: 0,86 kWh
• Ročná spotreba vody/el. energie: 1932 l/245 kWh

Technické informácie
• Možnosť nastavenia výšky: 70 mm
• Úroveň hluku (max.): 44 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 85,7 × 59,6 × 55,6 cm
• Rozmery pre zabudovanie (vxšxh): 86 × 60 × 57 cm
• EAN kód: 3838942116094
• Kód: 538912

XXL MODEL PRE 
VYSOKÉ KUCHYNSKÉ 
LINKY 86 - 94 cm

699 €

599 €679 €

749 €
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Účinnost
• Maximálna teplota vstupnej vody: 70 °C
• Asynchrónny jednofázový motor

Ovládanie
• TouchControl dotykové ovládanie

Programy
• Teploty umývania: 70, 65, 55, 45, 35 °C // 

5 programov: Auto program; Intenzívne 
umývanie; ECO program; Oplachovanie; 
Rýchly 20 (15´) minútový program // 
Referenčný program: 3 // Pamäťový program 
// Auto program // Rýchly intenzívny program

Vlastnosti
• 13 súprav riadu // Funkcia SpeedWash - 

možnosť skrátenia programu // TotalDry 
- automatické otváranie dverí // Program 
Extra Hygiena // Tablety 3v1 // Statusové 
svetlo LedLight - LED svetlo na podlahu 
// Vizuálny indikátor konca umývania na 
ovládacom paneli // Zvukový signál konca 
umývania

UseLogic technológia
• Možnosť odloženia štartu do 24 h

Výbava
• Počet košov: 2 // Systém horného koša: 

MultiClack - mechanizmus pre nastavenie 
výšky koša bez nutnosti jeho výsuvu // 
Skladacie nosníky tanierov v spodnom koši // 
Počet úrovní postreku: 4 // Umývacie ramená: 
2 // Samočistiaci filter // Horný kôš: Široká 
mriežka v koši; Rukoväť s plastovým logom; 
Nastaviteľná ľavá polica na vínové poháre; 
Nastaviteľná pravá polica na vínové poháre; 
Fixné držiaky tanierov; Fixný držiak na sklo; 
Štandardný držiak nožov // Spodný kôš: Široká 
mriežka v koši; Rukoväť s plastovým logom; 
Sklopné/deliteľné zadné držiaky; Kôš na príbor

Bezpečnostné systémy
• Total AquaStop // Servisná diagnostika // 

Interiér z nerezovej ocele

Údaje o spotrebe (IEC standard EN 50242)
• Spotreba vody: 9,5 l
• Spotreba el.energie: 0,92 kWh
• Ročná spotreba vody/el. energie: 2660 l/262 kWh

Technické informácie
• Možnosť nastavenia výšky: 70 mm
• Úroveň hluku (max.): 45 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 81,7 × 59,6 × 55,6 cm
• Rozmery pre zabudovanie (vxšxh): 82 × 60 × 57 cm
• EAN kód: 3838942112935
• Kód: 538903

GV 65260
Plne integrovaná umývačka riadu Superior Line

Účinnost
• Maximálna teplota vstupnej vody: 70 °C
• Invertorový motor s 10 ročnou zárukou 

(podmienkou registrácia)

Ovládanie
• TouchControl dotykové ovládanie

Programy
• Teploty umývania: 70, 65, 55, 45, 35 °C // 

5 programov: Auto program; Intenzívne 
umývanie; ECO program; Oplachovanie; 
Rýchly 20 (15´) minútový program // 
Referenčný program: 3 // Pamäťový program 
// Auto program // Rýchly intenzívny program

Vlastnosti
• 13 súprav riadu // Funkcia SpeedWash - 

možnosť skrátenia programu // TotalDry 
- automatické otváranie dverí // Program 
Extra Hygiena // Tablety 3v1 // Statusové 
svetlo LedLight - LED svetlo na podlahu 
// Vizuálny indikátor konca umývania na 
ovládacom paneli // Zvukový signál konca 
umývania // DoorSliding - systém posúvnych 
dverí

UseLogic technológia
• Možnosť odloženia štartu do 24 h

Výbava

• Počet košov: 2 // Systém horného koša: 
MultiClack - mechanizmus pre nastavenie 
výšky koša bez nutnosti jeho výsuvu // 
Skladacie nosníky tanierov v spodnom koši // 
Počet úrovní postreku: 4 // Umývacie ramená: 
2 // Samočistiaci filter // Horný kôš: Široká 
mriežka v koši; Rukoväť s plastovým logom; 
Nastaviteľná ľavá polica na vínové poháre; 
Nastaviteľná pravá polica na vínové poháre; 
Fixné držiaky tanierov; Fixný držiak na sklo; 
Štandardný držiak nožov // Spodný kôš: 
Široká mriežka v koši; Rukoväť s plastovým 
logom; Sklopné/deliteľné zadné držiaky; Kôš 
na príbor

Bezpečnostné systémy
• Total AquaStop // Servisná diagnostika // 

Interiér z nerezovej ocele

Údaje o spotrebe (IEC standard EN 50242)
• Spotreba vody: 9,5 l
• Spotreba el.energie: 0,82 kWh
• Ročná spotreba vody/el. energie: 2660 l/233 kWh

Technické informácie
• Možnosť nastavenia výšky: 70 mm
• Úroveň hluku (max.): 44 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 81,7 × 59,6 × 55,6 cm
• Rozmery pre zabudovanie (vxšxh): 82 × 60 × 57 cm
• EAN kód: 3838782009310
• Kód: 568203

Účinnost
• Maximálna teplota vstupnej vody: 70 °C
• Asynchrónny jednofázový motor

Ovládanie
• Ovládanie: Tlačidlo

Programy
• Teploty umývania: 70, 65, 55, 45, 35 °C // 

5 programov: Auto program; Intenzívne 
umývanie; ECO program; Oplachovanie; 
Rýchly 20 (15´) minútový program // 
Referenčný program: 3 // Pamäťový program 
// Auto program // Rýchly intenzívny program

Vlastnosti
• 16 súprav riadu // Funkcia SpeedWash - 

možnosť skrátenia programu // Polovičná 
náplň // TotalDry - automatické otváranie 
dverí // Vizuálny indikátor konca umývania na 
ovládacom paneli

UseLogic technológia
• Možnosť odloženia štartu do 24 h

Výbava
• Počet košov: 3 // Systém horného koša: 

MultiClack - mechanizmus pre nastavenie 
výšky koša bez nutnosti jeho výsuvu // 
Skladacie nosníky tanierov v spodnom koši 

// Počet úrovní postreku: 5 // Umývacie 
ramená: 3 // Samočistiaci filter // Horný kôš: 
Široká mriežka v koši; Rukoväť s plastovým 
logom; Nastaviteľná ľavá polica na vínové 
poháre; Nastaviteľná pravá polica na vínové 
poháre; Široký držiak nožov; Jeden skladací 
držiak na sklo // Spodný kôš: Široká mriežka 
v koši; Rukoväť s plastovým logom; Sklopné/
deliteľné zadné držiaky // Horná zásuvka: 
S teleskopickými pojazdami; Rukoväť s 
plastovým logom

Bezpečnostné systémy
• Total AquaStop // Servisná diagnostika // 

Interiér z nerezovej ocele

Údaje o spotrebe (IEC standard EN 50242)
• Spotreba vody: 9,5 l
• Spotreba el.energie: 0,86 kWh
• Ročná spotreba vody/el. energie: 

2660 l/245 kWh

Technické informácie
• Možnosť nastavenia výšky: 70 mm
• Úroveň hluku (max.): 45 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 81,7 × 59,6 × 55,6 cm
• Rozmery pre zabudovanie (vxšxh): 

82 × 60 × 57 cm
• EAN kód: 3838942100857
• Kód: 509648

GV 66261
Plne integrovaná umývačka riadu Advanced Line

GV 66160
Plne integrovaná umývačka riadu Advanced Line

Účinnost
• Maximálna teplota vstupnej vody: 70 °C
• Asynchrónny jednofázový motor

Ovládanie
• Ovládanie: Tlačidlo

Programy
• Teploty umývania: 70, 65, 55, 45, 35 °C // 

5 programov: Auto program; Intenzívne 
umývanie; ECO program; Oplachovanie; 
Rýchly 20 (15´) minútový program // 
Referenčný program: 3 // Pamäťový program 
// Auto program // Rýchly intenzívny program

Vlastnosti
• 16 súprav riadu // Funkcia SpeedWash - 

možnosť skrátenia programu // Polovičná 
náplň // TotalDry - automatické otváranie 
dverí // Vizuálny indikátor konca umývania na 
ovládacom paneli

UseLogic technológia
• Možnosť odloženia štartu do 24 h

Výbava
• Počet košov: 3 // Systém horného koša: 

MultiClack - mechanizmus pre nastavenie 
výšky koša bez nutnosti jeho výsuvu // 

Skladacie nosníky tanierov v spodnom koši 
// Počet úrovní postreku: 5 // Umývacie // 
ramená: 3 // Samočistiaci filter // Horný kôš: 
Široká mriežka v koši; Rukoväť s plastovým 
logom; Nastaviteľná ľavá polica na vínové 
poháre; Nastaviteľná pravá polica na vínové 
poháre; Široký držiak nožov; Jeden skladací 
držiak na sklo // Spodný kôš: Široká mriežka 
v koši; Rukoväť s plastovým logom; Sklopné/
deliteľné zadné držiaky // Horná zásuvka: 
S teleskopickými pojazdami; Rukoväť s 
plastovým logom

Bezpečnostné systémy
• Total AquaStop // Servisná diagnostika // 

Interiér z nerezovej ocele

Údaje o spotrebe (IEC standard EN 50242)
• Spotreba vody: 9,5 l
• Spotreba el.energie: 0,86 kWh
• Ročná spotreba vody/el. energie: 2660 l/245 kWh

Technické informácie
• Možnosť nastavenia výšky: 70 mm
• Úroveň hluku (max.): 47 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 81,7 × 59,6 × 55,6 cm
• Rozmery pre zabudovanie (vxšxh): 82 × 60 × 57 cm
• EAN kód: 3838782002175
• Kód: 568241

GV 64161
Plne integrovaná umývačka riadu Advanced Line

519 € 529 €

399 € 479 €
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Účinnost
• Maximálna teplota vstupnej vody: 70 °C
• Asynchrónny jednofázový motor

Ovládanie
• Ovládanie: Tlačidlo

Programy
• Teploty umývania: 70, 65, 55, 45, 35 °C
• 5 programov: Auto program; Intenzívne 

umývanie; ECO program; Oplachovanie; 
Rýchly 20 minútový program

• Referenčný program: 3
• Pamäťový program
• Auto program
• Rýchly intenzívny program

Vlastnosti
• 13 súprav riadu
• Funkcia SpeedWash - možnosť skrátenia 

programu
• Polovičná náplň
• TotalDry - automatické otváranie dverí
• Vizuálny indikátor konca umývania na 

ovládacom paneli

UseLogic technológia
• Možnosť odloženia štartu do 24 h

Výbava
• Počet košov: 2 // Systém horného koša: 

MultiClack - mechanizmus pre nastavenie 
výšky koša bez nutnosti jeho výsuvu // 
Skladacie nosníky tanierov v spodnom koši // 
Počet úrovní postreku: 4 // Umývacie ramená: 
2 // Samočistiaci filter // Horný kôš: Široká 
mriežka v koši; Rukoväť s plastovým logom; 
Nastaviteľná ľavá polica na vínové poháre; 
Nastaviteľná pravá polica na vínové poháre; 
Fixné držiaky tanierov; Fixný držiak na sklo; 
Štandardný držiak nožov // Spodný kôš: 
Široká mriežka v koši; Rukoväť s plastovým 
logom; Sklopné/deliteľné zadné držiaky; Kôš 
na príbor

Bezpečnostné systémy
• Total AquaStop // Servisná diagnostika // 

Interiér z nerezovej ocele

Údaje o spotrebe (IEC standard EN 50242)
• Spotreba vody: 9,5 l
• Spotreba el.energie: 0,92 kWh
• Ročná spotreba vody/el. energie: 2660 l/262 kWh

Technické informácie
• Možnosť nastavenia výšky: 70 mm
• Úroveň hluku (max.): 47 dB(A)re 1 pW
• Rozmery výrobku (vxšxh): 81,7 × 59,6 × 55,6 cm
• Rozmery pre zabudovanie (vxšxh): 82 × 60 × 57 cm
• EAN kód: 3838942114090
• Kód produktu: 538869

Účinnost
• Maximálna teplota vstupnej vody: 70 °C
• Asynchrónny jednofázový motor

Ovládanie
• Ovládanie: Tlačidlo

Programy
• Teploty umývania: 70, 65, 55, 45, 35 °C
• 5 programov: Auto program; Intenzívne 

umývanie; ECO program; Oplachovanie; 
Rýchly 20 minútový program

• Referenčný program: 3
• Pamäťový program
• Auto program
• Rýchly intenzívny program

Vlastnosti
• 13 súprav riadu
• Funkcia SpeedWash - možnosť skrátenia 

programu
• Polovičná náplň
• TotalDry - automatické otváranie dverí
• Tablety 3v1
• Vizuálny indikátor konca umývania na 

ovládacom paneli

UseLogic technológia
• Možnosť odloženia štartu do 24 h

Výbava
• Počet košov: 2
• Systém horného koša: Manuálne nastavenie
• Počet úrovní postreku: 4
• Umývacie ramená: 2
• Samočistiaci filter
• Horný kôš: Široká mriežka v koši; 

Nastaviteľná ľavá polica na vínové poháre; 
Fixné držiaky tanierov; Fixný držiak na sklo

• Spodný kôš: Široká mriežka v koši; Pevné 
držiaky tanrieov; Kôš na príbor

Bezpečnostné systémy
• Total AquaStop 
• Servisná diagnostika
• Interiér z nerezovej ocele

Údaje o spotrebe (IEC standard EN 50242)
• Spotreba vody: 11 l
• Spotreba el.energie: 0,92 kWh
• Ročná spotreba vody/el. energie: 3080 l/262 kWh

Technické informácie
• Možnosť nastavenia výšky: 70 mm
• Úroveň hluku (max.): 47 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 81,7 × 59,6 × 55,6 cm
• Rozmery pre zabudovanie (vxšxh): 82 × 60 × 57 cm
• EAN kód: 3838782181993
• Kód: 733158

Účinnost
• Maximálna teplota vstupnej vody: 70 °C
• Asynchrónny jednofázový motor

Ovládanie
• Ovládanie: Tlačidlo

Programy
• Teploty umývania: 70, 60, 55, 35 °C
• 5 programov: Intenzívne umývanie; ECO 

program; Oplachovanie; Denné umývanie; 
Rýchly 20 (15´) minútový program

• Referenčný program: 3
• Pamäťový program

Vlastnosti
• 13 súprav riadu
• Funkcia SpeedWash - možnosť skrátenia 

programu
• Polovičná náplň
• ExtraDry - extra sušenie
• Vizuálny indikátor konca umývania na 

ovládacom paneli

UseLogic technológia
• Možnosť odloženia štartu do 24 h

Výbava
• Počet košov: 2
• Systém horného koša: Manuálne nastavenie
• Počet úrovní postreku: 4
• Umývacie ramená: 2
• Samočistiaci filter
• Horný kôš: Široká mriežka v koši; 

Nastaviteľná ľavá polica na vínové poháre; 
Fixné držiaky tanierov; Fixný držiak na sklo

• Spodný kôš: Široká mriežka v koši; Pevné 
držiaky tanrieov; Kôš na príbor

Bezpečnostné systémy
• Total AquaStop
• Servisná diagnostika
• Interiér z nerezovej ocele

Údaje o spotrebe (IEC standard EN 50242)
• Spotreba vody: 11 l
• Spotreba el.energie: 1,04 kWh
• Ročná spotreba vody/el. energie: 3080 l/295 kWh

Technické informácie
• Možnosť nastavenia výšky: 50 mm
• Úroveň hluku (max.): 47 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 81,7 × 59,6 × 55,6 cm
• Rozmery pre zabudovanie (vxšxh): 82 × 60 × 57 cm
• EAN kód: 3838942110573
• Kód: 538868

Účinnost
• Maximálna teplota vstupnej vody: 60 °C
• Asynchrónny jednofázový motor

Ovládanie
• Ukazovateľ zapnutia
• Ovládanie: Ovládanie tlačidlami

Programy
• Teploty umývania: 60, 45, 35 °C
• 5 programov: Rýchly program; Intenzívne 

umývanie; ECO program; Namáčanie; Denné 
umývanie

• Referenčný program: 3

Vlastnosti
• 12 súprav riadu
• Polovičná náplň
• Tablety 3v1
• Zvukový signál konca umývania

UseLogic technológia
• Odloženie štartu (3/6/9 hod.)

Výbava
• Počet košov: 2
• Systém horného koša: Manuálne nastavenie
• Skladacie nosníky tanierov v spodnom koši
• Počet úrovní postreku: 4
• Umývacie ramená: 2
• Samočistiaci filter

Bezpečnostné systémy
• Total AquaStop 
• Servisná diagnostika
• Interiér z nerezovej ocele

Údaje o spotrebe (IEC standard EN 50242)
• Spotreba vody: 11 l
• Spotreba el.energie: 0,9 kWh
• Ročná spotreba vody/el. energie: 

3080 l/258 kWh

Technické informácie
• Možnosť nastavenia výšky: 50 mm
• Úroveň hluku (max.): 49 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 

81,5 × 59,8 × 55 cm
• Rozmery pre zabudovanie (vxšxh): 

82 × 60 × 56 cm
• EAN kód: 3838782180101
• Kód: 733376

GV 64160
Plne integrovaná umývačka riadu Advanced Line

GV 63161
Plne integrovaná umývačka riadu Advanced Line

GV 63160
Plne integrovaná umývačka riadu Advanced Line

GV 62010
Plne integrovaná umývačka riadu Essential Line

379 € 429 €

329 € 319 €
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Účinnost
• Maximálna teplota vstupnej vody: 60 °C
• Asynchrónny jednofázový motor

Ovládanie
• Ukazovateľ zapnutia
• TouchControl dotykové ovládanie

Programy
• Teploty umývania: 60, 55, 45, 35 °C
• 5 programov: Auto program; Intenzívne 

umývanie; ECO program; Oplachovanie; 
Rýchly 20 (15´) minútový program

• Referenčný program: 3
• Auto program

Vlastnosti
• 10 súprav riadu
• Funkcia SpeedWash - možnosť skrátenia 

programu
• TotalDry - automatické otváranie dverí
• Program Extra Hygiena
• Tablety 3v1
• Statusové svetlo LedLight - LED svetlo na 

podlahu
• Vizuálny indikátor konca umývania na 

ovládacom paneli
• Zvukový signál konca umývania

UseLogic technológia
• Možnosť odloženia štartu do 24 h

Výbava
• Počet košov: 3
• Systém horného koša: Systém Click-Clack
• Skladacie nosníky tanierov v spodnom koši
• Počet úrovní postreku: 5
• Umývacie ramená: 3
• Samočistiaci filter
• Horný kôš: Rukoväť s nerezovým logom 
• Spodný kôš: Rukoväť s nerezovým logom
• Horná zásuvka: Rukoväť s nerezovým logom

Bezpečnostné systémy
• Total AquaStop
• Servisná diagnostika
• Interiér z nerezovej ocele

Údaje o spotrebe (IEC standard EN 50242)
• Spotreba vody: 8 l
• Spotreba el.energie: 0,66 kWh
• Ročná spotreba vody/el. energie: 2240 l/188 kWh

Technické informácie
• Možnosť nastavenia výšky: 50 mm
• Úroveň hluku (max.): 45 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 81,5 × 44,8 × 55 cm
• Rozmery pre zabudovanie (vxšxh): 82 × 45 × 58 cm
• EAN kód: 3838942113949
• Kód: 552971

Účinnost
• Maximálna teplota vstupnej vody: 60 °C
• Asynchrónny jednofázový motor

Ovládanie
• Ukazovateľ zapnutia
• Ovládanie tlačítkami

Programy
• Teploty umývania: 60, 55, 45, 35 °C
• 5 programov: Auto program; Intenzívne 

umývanie; ECO program; Oplachovanie; 
Rýchly 20 (15´) minútový program

• Referenčný program: 3
• Auto program

Vlastnosti
• 10 súprav riadu
• Funkcia SpeedWash - možnosť skrátenia 

programu
• Polovičná náplň
• ExtraDry - extra sušenie
• Tablety 3v1
• Zvukový signál konca umývania

UseLogic technológia
• Možnosť odloženia štartu do 24 h

Výbava
• Počet košov: 3
• Systém horného koša: Systém Click-Clack
• Skladacie nosníky tanierov v spodnom koši
• Počet úrovní postreku: 5
• Umývacie ramená: 3
• Samočistiaci filter
• Horný kôš: Rukoväť s plastovým logom
• Spodný kôš: Rukoväť s plastovým logom
• Horná zásuvka: Rukoväť s plastovým logom

Bezpečnostné systémy
• Total AquaStop
• Servisná diagnostika
• Interiér z nerezovej ocele

Údaje o spotrebe (IEC standard EN 50242)
• Spotreba vody: 9 l
• Spotreba el.energie: 0,74 kWh
• Ročná spotreba vody/el. energie: 

2520 l/211 kWh

Technické informácie
• Možnosť nastavenia výšky: 50 mm
• Úroveň hluku (max.): 47 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 81,5 × 44,8 × 55 cm
• Rozmery pre zabudovanie (vxšxh): 82 × 45 × 58 cm
• EAN kód: 3838942113925
• Kód: 552963

Účinnost
• Maximálna teplota vstupnej vody: 60 °C
• Asynchrónny jednofázový motor

Ovládanie
• Ukazovateľ zapnutia
• Ovládanie tlačítkami

Programy
• Teploty umývania: 60, 55, 45, 35 °C
• 5 programov: Intenzívne umývanie; ECO 

program; Oplachovanie; Denné umývanie; 
Rýchly 20 (15´) minútový program

• Referenčný program: 3

Vlastnosti
• 9 súprav riadu
• Funkcia SpeedWash - možnosť skrátenia 

programu
• Polovičná náplň
• ExtraDry - extra sušenie
• Tablety 3v1
• Zvukový signál konca umývania

UseLogic technológia
• Možnosť odloženia štartu do 24 h

Výbava
• Počet košov: 2
• Systém horného koša: Manuálne nastavenie
• Skladacie nosníky tanierov v spodnom koši
• Počet úrovní postreku: 4
• Umývacie ramená: 2
• Samočistiaci filter
• Horný kôš: Rukoväť s plastovým logom
• Spodný kôš: Rukoväť s plastovým logom

Bezpečnostné systémy
• Total AquaStop
• Servisná diagnostika
• Interiér z nerezovej ocele

Údaje o spotrebe (IEC standard EN 50242)
• Spotreba vody: 9 l
• Spotreba el.energie: 0,69 kWh
• Ročná spotreba vody/el. energie: 

2520 l/197 kWh

Technické informácie
• Možnosť nastavenia výšky: 50 mm
• Úroveň hluku (max.): 47 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 81,5 × 44,8 × 55 cm
• Rozmery pre zabudovanie (vxšxh): 82 × 45 × 58 cm
• EAN kód: 3838942113918
• Kód: 552962

Účinnost
• Maximálna teplota vstupnej vody: 60 °C
• Asynchrónny jednofázový motor

Ovládanie
• Ukazovateľ zapnutia
• Ovládanie: Ovládanie tlačidlami

Programy
• Teploty umývania: 60, 45, 35 °C
• 5 programov: Rýchly program; Intenzívne 

umývanie; ECO program; Namáčanie; Denné 
umývanie

• Referenčný program: 3

Vlastnosti
• 9 súprav
• Polovičná náplň
• Tablety 3v1
• Zvukový signál konca umývania

UseLogic technológia
• Odloženie štartu (3/6/9 hod.)

Výbava
• Počet košov: 2
• Systém horného koša: Manuálne nastavenie
• Skladacie nosníky tanierov v spodnom koši
• Počet úrovní postreku: 4
• Umývacie ramená: 2
• Samočistiaci filter

Bezpečnostné systémy
• Total AquaStop 
• Servisná diagnostika
• Interiér z nerezovej ocele

Údaje o spotrebe (IEC standard EN 50242)
• Spotreba vody: 9 l
• Spotreba el.energie: 0,69 kWh
• Ročná spotreba vody/el. energie: 

2520 l/197 kWh

Technické informácie
• Možnosť nastavenia výšky: 50 mm
• Úroveň hluku (max.): 49 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 

81,5 × 44,8 × 55 cm
• Rozmery pre zabudovanie (vxšxh): 

82 × 45 × 56 cm
• EAN kód: 3838782179877
• Kód: 733411

GV 56210
Plne integrovaná umývačka riadu Superior Line

GV 55110
Plne integrovaná umývačka riadu Advanced Line

GV 54110
Plne integrovaná umývačka riadu Advanced Line

GV 52010
Plne integrovaná umývačka riadu Essential Line

599 € 419 €

379 € 279 €
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Účinnost
• Maximálna teplota vstupnej vody: 70 °C
• Invertorový motor s 10 ročnou zárukou 

(podmienkou registrácia)

Ovládanie
• TouchControl dotykové ovládanie

Programy
• Teploty umývania: 70, 65, 55, 45, 35 °C // 

5 programov: Auto program; Intenzívne 
umývanie; ECO program; Oplachovanie; 
Rýchly 20 (15´) minútový program // 
Referenčný program: 3 // Pamäťový program 
// Auto program // Rýchly intenzívny program

Vlastnosti
• 16 súprav riadu // Funkcia SpeedWash - 

možnosť skrátenia programu // TotalDry 
- automatické otváranie dverí // Program 
Extra Hygiena // Tablety 3v1 // Vizuálny 
indikátor konca umývania na ovládacom 
paneli // Zvukový signál konca umývania // 
IonTech - zabudovaný ionizátor

UseLogic technológia
• Možnosť odloženia štartu do 24 h

Výbava
• Vnútorné osvetlenie // Počet košov: 3 

// Systém horného koša: MultiClack - 
mechanizmus pre nastavenie výšky koša 

bez nutnosti jeho výsuvu // Skladacie 
nosníky tanierov v spodnom koši // Počet 
úrovní postreku: 5 // Umývacie ramená: 3 
// Samočistiaci filter // Horný kôš: Široká 
mriežka v koši; Rukoväť s plastovým logom; 
Nastaviteľná ľavá polica na vínové poháre; 
Nastaviteľná pravá polica na vínové poháre; 
Široký držiak nožov; Jeden skladací držiak 
na sklo // Spodný kôš: Široká mriežka v 
koši; Rukoväť s nerezovým logom; Sklopné/
deliteľné zadné držiaky // Horná zásuvka: 
S teleskopickými pojazdami; Rukoväť s 
nerezovým logom

Bezpečnostné systémy
• Total AquaStop // Servisná diagnostika // 

Interiér z nerezovej ocele

Údaje o spotrebe (IEC standard EN 50242)
• Spotreba vody: 9,5 l
• Spotreba el.energie: 0,86 kWh
• Ročná spotreba vody/el. energie: 2660 l/245 kWh

Technické informácie
• Možnosť nastavenia výšky: 70 mm
• Úroveň hluku (max.): 44 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 81,7 × 59,6 × 57,5 cm
• Rozmery pre zabudovanie (vxšxh): 

82 × 60 × 57,6 cm
• EAN kód: 3838942110283
• Kód: 539006

GI 67260
Umývačka riadu - vstavaná Superior Line

GI 66160
Umývačka riadu - vstavaná Advanced Line

GI 64160
Umývačka riadu - vstavaná Advanced Line

GI 62010 X 
Umývačka riadu - vstavaná Essential Line

Účinnost
• Maximálna teplota vstupnej vody: 70 °C
• Asynchrónny jednofázový motor

Ovládanie
• Ovládanie: Tlačidlo

Programy
• Teploty umývania: 70, 65, 55, 45, 35 °C // 

5 programov: Auto program; Intenzívne 
umývanie; ECO program; Oplachovanie; 
Rýchly 20 (15´) minútový program // 
Referenčný program: 3 // Pamäťový program 
// Auto program // Rýchly intenzívny program

Vlastnosti
• 16 súprav riadu // Funkcia SpeedWash - 

možnosť skrátenia programu // Polovičná 
náplň // TotalDry - automatické otváranie 
dverí // Vizuálny indikátor konca umývania na 
ovládacom paneli

UseLogic technológia
• Možnosť odloženia štartu do 24 h

Výbava
• Počet košov: 3 // Systém horného koša: 

MultiClack - mechanizmus pre nastavenie 
výšky koša bez nutnosti jeho výsuvu // 
Skladacie nosníky tanierov v spodnom koši 

// Počet úrovní postreku: 5 // Umývacie 
ramená: 3 // Samočistiaci filter // Horný kôš: 
Široká mriežka v koši; Rukoväť s plastovým 
logom; Nastaviteľná ľavá polica na vínové 
poháre; Nastaviteľná pravá polica na vínové 
poháre; Široký držiak nožov; Jeden skladací 
držiak na sklo // Spodný kôš: Široká mriežka 
v koši; Rukoväť s plastovým logom; Sklopné/
deliteľné zadné držiaky // Horná zásuvka: 
S teleskopickými pojazdami; Rukoväť s 
plastovým logom

Bezpečnostné systémy
• Total AquaStop // Servisná diagnostika // 

Interiér z nerezovej ocele

Údaje o spotrebe (IEC standard EN 50242)
• Spotreba vody: 9,5 l
• Spotreba el.energie: 0,86 kWh
• Ročná spotreba vody/el. energie: 2660 l/245 kWh

Technické informácie
• Možnosť nastavenia výšky: 70 mm
• Úroveň hluku (max.): 45 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 81,7 × 59,6 × 57,5 cm
• Rozmery pre zabudovanie (vxšxh): 

82 × 60 × 57,6 cm
• EAN kód: 3838942111761
• Kód: 538874

Účinnost
• Maximálna teplota vstupnej vody: 70 °C
• Asynchrónny jednofázový motor

Ovládanie
• Ovládanie: Tlačidlo

Programy
• Teploty umývania: 70, 60, 55, 35 °C
• 5 programov: Intenzívne umývanie; ECO 

program; Oplachovanie; Denné umývanie; 
Rýchly 20 (15´) minútový program

• Referenčný program: 3
• Pamäťový program

Vlastnosti
• 13 súprav riadu
• Funkcia SpeedWash - možnosť skrátenia 

programu
• Polovičná náplň
• TotalDry - automatické otváranie dverí
• Vizuálny indikátor konca umývania na 

ovládacom paneli

UseLogic technológia
• Možnosť odloženia štartu do 24 h

Výbava
• Počet košov: 2
• Systém horného koša: Manuálne nastavenie

• Počet úrovní postreku: 4
• Umývacie ramená: 2
• Samočistiaci filter
• Horný kôš: Široká mriežka v koši; 

Nastaviteľná ľavá polica na vínové poháre; 
Fixné držiaky tanierov; Fixný držiak na sklo

• Spodný kôš: Široká mriežka v koši; Pevné 
držiaky tanrieov; Kôš na príbor

Bezpečnostné systémy
• Total AquaStop
• Servisná diagnostika
• Interiér z nerezovej ocele

Údaje o spotrebe (IEC standard EN 50242)
• Spotreba vody: 11 l
• Spotreba el.energie: 0,92 kWh
• Ročná spotreba vody/el. energie: 

3080 l/262 kWh

Technické informácie
• Možnosť nastavenia výšky: 50 mm
• Úroveň hluku (max.): 47 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 

81,7 × 59,6 × 57,5 cm
• Rozmery pre zabudovanie (vxšxh): 

82 × 60 × 57,6 cm
• EAN kód: 3838942109553
• Kód: 538873

Účinnost
• Maximálna teplota vstupnej vody: 60 °C
• Asynchrónny jednofázový motor

Ovládanie
• Ukazovateľ zapnutia
• Ovládanie: Ovládanie tlačidlami

Programy
• Teploty umývania: 60, 45, 35 °C
• 5 programov: Rýchly program; Intenzívne 

umývanie; ECO program; Namáčanie; Denné 
umývanie

• Referenčný program: 3

Vlastnosti
• 12 súprav riadu
• Polovičná náplň
• Tablety 3v1
• Zvukový signál konca umývania

UseLogic technológia
• Odloženie štartu (3/6/9 hod.)

Výbava
• Počet košov: 2
• Systém horného koša: Manuálne nastavenie
• Skladacie nosníky tanierov v spodnom koši
• Počet úrovní postreku: 4
• Umývacie ramená: 2
• Samočistiaci filter

Bezpečnostné systémy
• Total AquaStop ochrana proti pretečeniu
• Servisná diagnostika
• Interiér z nerezovej ocele

Údaje o spotrebe (IEC standard EN 50242)
• Spotreba vody: 11 l
• Spotreba el.energie: 0,9 kWh
• Ročná spotreba vody/el. energie: 

3080 l/258 kWh

Technické informácie
• Možnosť nastavenia výšky: 50 mm
• Úroveň hluku (max.): 49 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 

81,5 × 59,8 × 55 cm
• Rozmery pre zabudovanie (vxšxh): 

82 × 60 × 56 cm
• EAN kód: 3838782179891
• Kód: 733413

*NA OBJEDNÁVKU.

679 € 549 €

419 € 319 €
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GI 52010X
Umývačka riadu - vstavaná Essential Line

Účinnost
• Maximálna teplota vstupnej vody: 60 °C
• Asynchrónny jednofázový motor

Ovládanie
• Ukazovateľ zapnutia
• Ovládanie: Ovládanie tlačidlami

Programy
• Teploty umývania: 60, 45, 35 °C
• 5 programov: Rýchly program; Intenzívne 

umývanie; ECO program; Namáčanie; Denné 
umývanie

• Referenčný program: 3

Vlastnosti
• 9 súprav
• Polovičná náplň
• Tablety 3v1
• Zvukový signál konca umývania

UseLogic technológia
• Odloženie štartu (3/6/9 hod.)

Výbava
• Počet košov: 2
• Systém horného koša: Manuálne nastavenie
• Skladacie nosníky tanierov v spodnom koši
• Počet úrovní postreku: 4
• Umývacie ramená: 2
• Samočistiaci filter

Bezpečnostné systémy
• Total AquaStop 
• Servisná diagnostika
• Interiér z nerezovej ocele

Údaje o spotrebe (IEC standard EN 50242)
• Spotreba vody: 9 l
• Spotreba el.energie: 0,69 kWh
• Ročná spotreba vody/el. energie: 

2520 l/197 kWh

Technické informácie
• Možnosť nastavenia výšky: 50 mm
• Úroveň hluku (max.): 49 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 

81,5 × 44,8 × 55 cm
• Rozmery pre zabudovanie (vxšxh): 

82 × 45 × 56 cm
• EAN kód: 3838782179907
• Kód: 733414

319 €
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Účinnost
• Maximálna teplota vstupnej vody: 70 °C
• Invertorový motor s 10 ročnou zárukou 

(podmienkou registrácia)

Ovládanie
• TouchControl dotykové ovládanie

Programy
• Teploty umývania: 70, 65, 55, 45, 35 °C // 

5 programov: Auto program; Intenzívne 
umývanie; ECO program; Oplachovanie; 
Rýchly 20 (15´) minútový program // 
Referenčný program: 3 // Pamäťový program 
// Auto program // Rýchly intenzívny program

Vlastnosti
• 16 súprav riadu // Funkcia SpeedWash - 

možnosť skrátenia programu // TotalDry - 
automatické otváranie dverí // Program Extra 
Hygiena // Tablety 3v1 // Vizuálny indikátor 
konca umývania na ovládacom paneli // 
Zvukový signál konca umývania // IonTech - 
zabudovaný ionizátor

UseLogic technológia
• Možnosť odloženia štartu do 24 h

Výbava
• Vnútorné osvetlenie // Počet košov: 3 

// Systém horného koša: MultiClack - 
mechanizmus pre nastavenie výšky koša 
bez nutnosti jeho výsuvu // Skladacie 
nosníky tanierov v spodnom koši // Počet 
úrovní postreku: 5 // Umývacie ramená: 3 
// Samočistiaci filter // Horný kôš: Široká 
mriežka v koši; Rukoväť s plastovým logom; 
Nastaviteľná ľavá polica na vínové poháre; 
Nastaviteľná pravá polica na vínové poháre; 
Široký držiak nožov; Jeden skladací držiak 
na sklo // Spodný kôš: Široká mriežka v 
koši; Rukoväť s nerezovým logom; Sklopné/
deliteľné zadné držiaky // Horná zásuvka: 
S teleskopickými pojazdami; Rukoväť s 
nerezovým logom

Bezpečnostné systémy
• Total AquaStop // Servisná diagnostika // 

Interiér z nerezovej ocele

Údaje o spotrebe (IEC standard EN 50242)
• Spotreba vody: 9,5 l
• Spotreba el.energie: 0,86 kWh
• Ročná spotreba vody/el. energie: 2660 l/245 kWh

Technické informácie
• Možnosť nastavenia výšky: 50 mm
• Úroveň hluku (max.): 45 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 84,8 × 60 × 59,6 cm
• EAN kód: 3838942113178
• Kód: 539061

GS 66260 X
Voľne stojaca umývačka riadu Superior Line

Účinnost
• Maximálna teplota vstupnej vody: 60 °C

Ovládanie
• Ukazovateľ zapnutia

Programy
• Teploty umývania: 40, 45, 55, 60, 65 °C
• 6 programov: Normálny program; Intenzívne 

umývanie; Intenzívny krátky program; ECO 
program; Namáčanie; Jemné umývanie

• Referenčný program: 4

Vlastnosti
• 12 súprav riadu
• Polovičná náplň
• Tablety 3v1
• Zvukový signál konca umývania

Výbava
• Počet košov: 2
• Kôš s rukoväťou
• Skladacie nosníky tanierov v spodnom koši
• Počet úrovní postreku: 4
• Umývacie ramená: 2
• Samočistiaci filter

Bezpečnostné systémy
• Parciálny AquaStop
• Servisná diagnostika
• Interiér z nerezovej ocele

Údaje o spotrebe (IEC standard EN 50242)
• Spotreba vody: 11 l
• Spotreba el.energie: 0,91 kWh
• Ročná spotreba vody/el. energie: 

3080 l/258 kWh

Technické informácie
• Možnosť nastavenia výšky: 60 mm
• Úroveň hluku (max.): 49 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 84,5 × 59,8 × 60 cm
• EAN kód: 3838942043307
• Kód: 495769

Účinnost
• Maximálna teplota vstupnej vody: 60 °C
• Asynchrónny jednofázový motor

Ovládanie
• Ukazovateľ zapnutia
• Ovládanie tlačítkami

Programy
• Teploty umývania: 60, 55, 45, 35 °C
• 5 programov: Rýchly program; Intenzívne 

umývanie; ECO program; Namáčanie; Denné 
umývanie

• Referenčný program: 3

Vlastnosti
• 12 súprav riadu
• Polovičná náplň
• Tablety 3v1
• Vizuálny indikátor konca umývania na 

ovládacom paneli
• Zvukový signál konca umývania

Výbava
• Počet košov: 2
• Systém horného koša: Manuálne nastavenie
• Skladacie nosníky tanierov v spodnom koši
• Počet úrovní postreku: 4
• Umývacie ramená: 2
• Samočistiaci filter

Bezpečnostné systémy
• Total AquaStop
• Servisná diagnostika
• Interiér z nerezovej ocele

Údaje o spotrebe (IEC standard EN 50242)
• Spotreba vody: 11 l
• Spotreba el.energie: 0,91 kWh
• Ročná spotreba vody/el. energie: 

3080 l/258 kWh

Technické informácie
• Možnosť nastavenia výšky: 60 mm
• Úroveň hluku (max.): 49 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 58 cm
• EAN kód: 3838942142536
• Kód: 566919

GS 62010 W
Voľne stojaca umývačka riadu Essential Line

GS 62115 W
Voľne stojaca umývačka riadu Classic Line

629 €

269 €

Účinnost
• Maximálna teplota vstupnej vody: 60 °C

Ovládanie
• Ukazovateľ zapnutia

Programy
• Teploty umývania: 40, 45, 55, 60, 65 °C
• 6 programov: Normálny program; Intenzívne 

umývanie; Intenzívny krátky program; ECO 
program; Namáčanie; Jemné umývanie

• Referenčný program: 4

Vlastnosti
• 12 súprav riadu
• Polovičná náplň
• Tablety 3v1
• Zvukový signál konca umývania

Výbava
• Počet košov: 2
• Kôš s rukoväťou
• Skladacie nosníky tanierov v spodnom koši
• Počet úrovní postreku: 4
• Umývacie ramená: 2
• Samočistiaci filter

Bezpečnostné systémy
• Parciálny AquaStop
• Servisná diagnostika
• Interiér z nerezovej ocele

Údaje o spotrebe (IEC standard EN 50242)
• Spotreba vody: 11 l
• Spotreba el.energie: 0,91 kWh
• Ročná spotreba vody/el. energie: 

3080 l/258 kWh

Technické informácie
• Možnosť nastavenia výšky: 60 mm
• Úroveň hluku (max.): 49 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 84,5 × 59,8 × 60 cm
• EAN kód: 3838942043314
• Kód: 495770

GS 62115 X
Voľne stojaca umývačka riadu Classic Line

319 €

299 €
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Účinnost
• Maximálna teplota vstupnej vody: 60 °C

Ovládanie
• Ukazovateľ zapnutia

Programy
• Teploty umývania: 40, 45, 55, 60, 65 °C
• 6 programov: Normálny program; Intenzívne 

umývanie; Intenzívny krátky program; ECO 
program; Namáčanie; Jemné umývanie

• Referenčný program: 4

Vlastnosti
• 9 súprav riadu
• Polovičná náplň
• Tablety 3v1
• Zvukový signál konca umývania

Výbava
• Počet košov: 2
• Kôš s rukoväťou
• Skladacie nosníky tanierov v spodnom koši
• Počet úrovní postreku: 4
• Umývacie ramená: 2
• Samočistiaci filter

Bezpečnostné systémy
• Parciálny AquaStop
• Servisná diagnostika
• Interiér z nerezovej ocele

Údaje o spotrebe (IEC standard EN 50242)
• Spotreba vody: 9 l
• Spotreba el.energie: 0,69 kWh
• Ročná spotreba vody/el. energie: 

2520 l/197 kWh

Technické informácie
• Možnosť nastavenia výšky: 50 mm
• Úroveň hluku (max.): 49 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 84,5 × 44,8 × 60 cm
• EAN kód: 3838942043291
• Kód: 495767

GS 52115 X
Voľne stojaca umývačka riadu Classic Line

Účinnost
• Maximálna teplota vstupnej vody: 60 °C
• Invertorový motor

Ovládanie
• Ukazovateľ zapnutia
• TouchControl dotykové ovládanie

Programy
• Teploty umývania: 60, 55, 45, 35 °C
• 5 programov: Auto program; Intenzívne 

umývanie; ECO program; Oplachovanie; 
Rýchly 20 minútový program

• Referenčný program: 3
• Auto program

Vlastnosti
• 10 súprav
• Funkcia SpeedWash - možnosť skrátenia 

programu
• TotalDry - automatické otváranie dverí
• Program Extra Hygiena
• Tablety 3v1
• Vizuálny indikátor konca umývania na 

ovládacom paneli
• Zvukový signál konca umývania

UseLogic technológia
• Možnosť odloženia štartu do 24 h

Výbava
• Počet košov: 3
• Systém horného koša: Systém Click-Clack
• Skladacie nosníky tanierov v spodnom koši
• Počet úrovní postreku: 5
• Umývacie ramená: 3
• Samočistiaci filter
• Horný kôš: Rukoväť s nerezovým logom 

gorenje
• Spodný kôš: Rukoväť s nerezovým logom

Bezpečnostné systémy
• Total AquaStop 
• Servisná diagnostika
• Interiér z nerezovej ocele

Údaje o spotrebe (IEC standard EN 50242)
• Spotreba vody: 8 l
• Spotreba el.energie: 0,69 kWh
• Ročná spotreba vody/el. energie: 

2240 l/197 kWh

Technické informácie
• Možnosť nastavenia výšky: 50 mm
• Úroveň hluku (max.): 45 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 84,5 × 44,8 × 60 cm
• EAN kód: 3838942114052
• Kód: 553050

GS 56210 X
Voľne stojaca umývačka riadu Superior Line

Účinnost
• Maximálna teplota vstupnej vody: 60 °C
• Asynchrónny jednofázový motor

Ovládanie
• Ukazovateľ zapnutia
• Ovládanie tlačítkami

Programy
• Teploty umývania: 60, 55, 45, 35 °C
• 5 programov: Auto program; Intenzívne 

umývanie; ECO program; Oplachovanie; 
Rýchly 20 (15´) minútový program

• Referenčný program: 3
• Auto program

Vlastnosti
• 10 súprav riadu
• Funkcia SpeedWash - možnosť skrátenia 

programu
• Polovičná náplň
• ExtraDry - extra sušenie
• Tablety 3v1
• Vizuálny indikátor konca umývania na 

ovládacom paneli
• Zvukový signál konca umývania

UseLogic technológia
• Možnosť odloženia štartu do 24 h

Výbava
• Počet košov: 3
• Systém horného koša: Systém Click-Clack
• Skladacie nosníky tanierov v spodnom koši
• Počet úrovní postreku: 5
• Umývacie ramená: 3
• Samočistiaci filter
• Horný kôš: Rukoväť s plastovým logom
• Spodný kôš: Rukoväť s plastovým logom
• Horná zásuvka: Rukoväť s plastovým logom

Bezpečnostné systémy
• Total AquaStop
• Servisná diagnostika
• Interiér z nerezovej ocele

Údaje o spotrebe (IEC standard EN 50242)
• Spotreba vody: 9 l
• Spotreba el.energie: 0,74 kWh
• Ročná spotreba vody/el. energie: 

2520 l/211 kWh

Technické informácie
• Možnosť nastavenia výšky: 50 mm
• Úroveň hluku (max.): 47 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 84,5 × 44,8 × 60 cm
• EAN kód: 3838942114014
• Kód: 553036

GS 54110 X
Voľne stojaca umývačka riadu Advanced Line

GS 541110 W
• Farba: Biela
• EAN kód: 

3838942114007
• Kód: 553001

GS 52010 W
• Farba: Biela
• EAN kód: 

3838942142581
• Kód: 566921

GS 52115 W
• Farba: Biela
• EAN kód: 

3838942043284
• Kód: 495765

Účinnost
• Maximálna teplota vstupnej vody: 60 °C
• Asynchrónny jednofázový motor

Ovládanie
• Ukazovateľ zapnutia
• Ovládanie: Ovládanie tlačítkami

Programy
• Teploty umývania: 60, 55, 45, 35 °C
• 5 programov: Rýchly program; Intenzívne 

umývanie; ECO program; Namáčanie; Denné 
umývanie

• Referenčný program: 3

Vlastnosti
• 9 súprav riadu
• Polovičná náplň
• Tablety 3v1
• Vizuálny indikátor konca umývania na 

ovládacom paneli
• Zvukový signál konca umývania

Výbava
• Počet košov: 2
• Systém horného koša: Manuálne nastavenie
• Skladacie nosníky tanierov v spodnom koši
• Počet úrovní postreku: 4
• Umývacie ramená: 2
• Samočistiaci filter

Bezpečnostné systémy
• Total AquaStop
• Servisná diagnostika
• Interiér z nerezovej ocele

Údaje o spotrebe (IEC standard EN 50242)
• Spotreba vody: 9 l
• Spotreba el.energie: 0,69 kWh
• Ročná spotreba vody/el. energie: 

2520 l/197 kWh

Technické informácie
• Možnosť nastavenia výšky: 50 mm
• Úroveň hluku (max.): 49 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 84,5 × 44,8 × 60 cm
• EAN kód: 3838942142604
• Kód: 566923

GS 52010 S
Voľne stojaca umývačka riadu Essential Line

479 € 449 €449 €

279 €299 € 299 €329 €
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Vieme, že máte na práci lepšie veci, než premýšľať nad 
praním alebo sušením vašej bielizne. Preto sme navrhli 
nové práčky a sušičky Gorenje WaveActive, ktoré poskytnú 
vášmu oblečeniu tú najlepšiu starostlivosť s minimálnym 
úsilím. S jedinečnou technológiou IonTech odstránite až 
o 30 % viac škvŕn, s menším pokrčením. Takže váš čas 
môžete venovať tomu, čo je naozaj dôležité.

NOVÉ WaveActive
PRÁČKY A SUŠIČKY.

SPRAVME 
PRANIE A 
SUŠENIE
JEDNODUCHŠÍM.
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Nové práčky Gorenje WaveActive využívajú unikátnu technológiu 
IonTech pre zdolanie aj najodolnejších škvŕn s najvyššou 
opatrnosťou. Využitím energie prírodného ionizačného procesu 
zaistíme najlepšie výsledky prania bez vysokých teplôt, 

prídavných chemikálií, zmäkčovadiel alebo iných dráždivých 
látok, pričom je účinne zabránené usadzovaniu vodného 
kameňa, čo predlžuje životnosť Vašej práčky. Využite čas na 
skutočne podstatné veci.

Práčky WaveActive

ZAKAŽDÝM SVIEŽE 
A SO SPRÁVNOU 
STAROSTLIVOSŤOU
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IonTech
Odstraňuje o 30 % viac škvŕn 

Bubon WaveActive
Jemné ošetrenie akéhokoľvek oblečenia

Funkcia IonTech využíva prirodzený proces ionizácie na ešte 
účinnejšie odstraňovanie nečistôt bez toho, aby ste museli prať 
pri vysokých teplotách alebo použili ďalšie chemické prostriedky.  
Prací prostriedok sa vo vode lepšie rozpúšťa, čo umožňuje, aby 
čistiaci roztok rovnomerne prenikol do vašej bielizne. Výsledkom 
je odstránenie o 30 % viac škvŕn aj pri nízkych teplotách. IonTech 
rovnako zabraňuje ukladaniu vodného kameňa na ohrievacie 
teleso, čím sa významne predlžuje životnosť práčky.

SteamTech
Do hĺbky vyprané a jemné oblečenie bez zmäkčovadiel

Invertorový motor PowerDrive
Výkonný a pritom tichý motor

Zabudnite na zmäkčovadlo! Dodatočné ošetrenie parou na 
konci zvoleného programu významne redukuje tvorbu záhybov, 
odstraňuje pachy a baktérie. Vaše oblečenie bude dôkladne čisté, 
menej pokrčené a jemnejšie na dotyk.

Tento tichý, no napriek tomu veľmi výkonný motor je navrhnutý pre 
dlhú životnosť vašej práčky, pričom šetrí energiu pri každom cykle.

Jedinečný vlnový profil bubna v kombinácii so špeciálnymi 
vlnovými 3D rebrami zmäkčuje vlákna pre čo najjemnejšie 
ošetrenie oblečenia, dokonale čistú bielizeň bez pokrčenia.
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StainExpert
Najúčinnejšia starostlivosť o škvrny

Účinné odstránenie škvŕn už nevyžaduje vysokú teplotu alebo 
dodatočné ošetrenie oblečenia pred praním. Dokonalá kombinácia 
teploty, času a vody automaticky odstráni až 36 druhov odolných 
škvŕn z troch hlavných skupín: ovocie (pomaranče, paradajková 
omáčka); organické škvrny (tuk, maslo, vajcia, tráva) a káva 
(vrátane čaju, čokoládového jogurtu, cestovín, make-upu).

PowerWash 59‘
Vaše obľúbené oblečenie vždy pripravené na nosenie

Vďaka tomuto rýchlemu a intenzívnemu praciemu programu 
vhodnému pre polovičnú náplň vám na vypratie vášho oblečenia 
stačí menej ako jedna hodina.

DoseAid
Optimálna dávka pracieho prostriedku 

DoseAid vám vždy pomôže nájsť ideálnu dávku pracieho 
prostriedku bez ohľadu na množstvo bielizne, ktorú vložíte do 
práčky, takže môžete oddychovať a byť si istí, že prací prostriedok 
používate tým najekonomickejším a najzdravším spôsobom.

AutoWash
Pranie bez premýšľania

Nemôžete sa rozhodnúť, ktorý program si zvoliť? Zvoľte si 
jednoducho AutoWash a Vaša práčka vyberie ten najlepší prací 
cyklus pre vaše oblečenie. S týmto programom môžete zostať 
pokojní, vaša bielizeň sa vyperie dokonale, bez ohľadu na materiál.
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SteamRefresh
Vždy svieže oblečenie

Tento jedinečný program využíva parný generátor, ktorý produkuje 
veľké množstvo pary na osvieženie oblečenia a uľahčenie žehlenia.

Jednoduché ovládanie
Stačia vám tri kroky

Používateľsky jednoduché rozhranie s centrálne umiestneným 
ovládačom vám umožňuje spustiť pranie iba v troch jednoduchých 
krokoch; zapnite práčku, zvoľte program a stlačte tlačidlo štart! 
Neobsahuje komplikované pod menu pre výber extra funkcií a 
nastavení, tie cez dotykový panel, vďaka čomu sa vaše oblečenie 
operie presne tak, ako potrebujete.

EcoEye
Spotreba energie vždy pod kontrolou

Indikátor EcoEye vám v reálnom čase poskytuje spätnú väzbu o 
spotrebe energie a vody pre zvolený program.

AllergyCare
Extra ochrana pre citlivú pokožku

Program AntiAllergy používa vyššie teploty a dodatočné 
oplachovanie, čím účinne odstraňuje zvyšky pracieho prostriedku 
na tkaninách. Alergény, ktoré by mohli spôsobiť nepríjemné pocity, 
sa odstránia a citlivá pokožka je tak ochránená.
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PRIMARY ESSENTIAL ADVANCED SUPERIOR

WaveActive bubon

Program AlergyCare

Program SterilTub

Hladké dvierka

Program AutoWash

Invertorový motor 
PowerDrive  *

Funkcia DoseAid

Funkcia EcoEye

Elektronické ovládanie

Program Power 59’

IonTech technológia

Program IonWash 59’

SuperSilent tichá 
prevádzka

Osvetlenie bubna  *

SteamTech technológia  *

NOVÉ práčky WaveActive

PREHĽAD 
VLASTNOSTÍ

* platí u vybraných modelov



• Farba: Biela

Účinnosť
• Bubon WaveActive pre vynikajúce výsledky 

prania bez poškodenia bielizne
• Steamtech parný generátor - dodatočné 

ošetrenie parou na konci vybraného 
programu

• Invertorový motor PowerDrive
• Počet otáčok odstredenia: 1600 ot./min.
• Náplň pre pranie: 1-10 kg
• Objem bubna: 69 l
• Osvetlenie bubna

Ovládanie
• LED displej // Odloženie štartu (24h) // 

Nastavenie teploty // Studené pranie: 15 °C // 
Vlastné nastavenie prania pre všetky 
programy // Jednoduché užívateľské 
rozhranie // EcoEye poskytuje spätnú väzbu 
o spotrebe energie a vody

Programy
• 14 programov // Základné programy: Bavlna, 

Mix syntetika, Program pre ručné pranie 
a vlnu // Doplnkové programy: AntiAllergy 
program vhodný pre alergikov, AutoWash 
automatické pranie, Športové oblečenie, 
Rýchly 20´, SteamRefresh, IonWash 59´ // Typ 
prania: NormalCare, EcoCare, TimeCare

Vlastnosti
• StableTech bočné steny - výrazne znížené 

vibrácie a vyššia stabilita počas prania
• Hladké dvierka - vnútorný rám bez viditeľných 

šraubov
• Režimy prania pre úsporu energie a vody
• Technológia IonTech - ionizátor pre 

účinnejšie odstraňovanie nečistôt
• DoseAid indikátor množstva pracieho 

prostriedku
• Funkcia StainExpert pre účinné 

odstraňovanie až 36 druhov odolných škvŕn
• SoftSound zvukový signál
• SterilTub jednoduché čistenie bubna

Bezpečnosť/Životnosť
• Total Agua stop
• Detská poistka

Technické informácie
• Ročná spotreba vody: 11314 l
• Odhadovaná ročná spotreba energie: 190 kWh
• Úroveň hluku pranie/odstreďovanie: 52/77 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 61 cm
• EAN kód: 3838782079399
• Kód: 729414

• Farba: Biela

Účinnosť
• Bubon WaveActive pre vynikajúce výsledky 

prania bez poškodenia bielizne
• Invertorový motor PowerDrive
• Počet otáčok odstredenia: 1400 ot./min.
• Náplň pre pranie: 1-8 kg
• Objem bubna: 64 l
• Osvetlenie bubna

Ovládanie
• LED displej // Odloženie štartu (24h) // 

Nastavenie teploty // Studené pranie: 15 °C 
// Vlastné nastavenie prania pre všetky 
programy // Jednoduché užívateľské 
rozhranie // EcoEye poskytuje spätnú väzbu 
o spotrebe energie a vody

Programy
• 14 programov
• Základné programy: Bavlna, Mix syntetika, 

Program pre ručné pranie a vlnu
• Doplnkové programy: AntiAllergy program 

vhodný pre alergikov, AutoWash automatické 
pranie, Športové oblečenie, Rýchly 20´, 
Program pre materiály z peria a páperia, 
IonWash 59´

• Typ prania: NormalCare, EcoCare, TimeCare

Vlastnosti
• StableTech bočné steny - výrazne znížené 

vibrácie a vyššia stabilita počas prania
• Hladké dvierka - vnútorný rám bez viditeľných 

šraubov
• Režimy prania pre úsporu energie a vody
• Technológia IonTech - ionizátor pre 

účinnejšie odstraňovanie nečistôt
• DoseAid indikátor množstva pracieho 

prostriedku
• Funkcia StainExpert pre účinné 

odstraňovanie až 36 druhov odolných škvŕn
• SoftSound zvukový signál
• SterilTub jednoduché čistenie bubna

Bezpečnosť/Životnosť
• Detská poistka

Technické informácie
• Ročná spotreba vody: 10214 l
• Odhadovaná ročná spotreba energie: 155 kWh
• Úroveň hluku pranie/odstreďovanie: 54/75 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 61 cm
• EAN kód: 3838782151828
• Kód: 731865

• Farba: Biela

Účinnosť
• Bubon WaveActive pre vynikajúce výsledky 

prania bez poškodenia bielizne
• Invertorový motor PowerDrive
• Počet otáčok odstredenia: 1400 ot./min.
• Náplň pre pranie: 1-7 kg
• Objem bubna: 49 l

Ovládanie
• LED displej // Odloženie štartu (24h) // 

Nastavenie teploty // Studené pranie: 15 °C // 
Vlastné nastavenie prania pre všetky 
programy // Jednoduché užívateľské 
rozhranie // EcoEye poskytuje spätnú väzbu 
o spotrebe energie a vody

Programy
• 14 programov
• Základné programy: Bavlna, Mix syntetika, 

Program pre ručné pranie a vlnu
• Doplnkové programy: AntiAllergy program 

vhodný pre alergikov, AutoWash automatické 
pranie, Športové oblečenie, Rýchly 20´, 
Program pre materiály z peria a páperia, 
IonWash 59´

• Typ prania: NormalCare, EcoCare, TimeCare

Vlastnosti
• StableTech bočné steny - výrazne znížené 

vibrácie a vyššia stabilita počas prania
• Hladké dvierka - vnútorný rám bez viditeľných 

šraubov
• Režimy prania pre úsporu energie a vody
• Technológia IonTech - ionizátor pre 

účinnejšie odstraňovanie nečistôt
• DoseAid indikátor množstva pracieho 

prostriedku
• Funkcia StainExpert pre účinné 

odstraňovanie až 36 druhov odolných škvŕn
• SoftSound zvukový signál
• SterilTub jednoduché čistenie bubna

Bezpečnosť/Životnosť
• Detská poistka

Technické informácie
• Ročná spotreba vody: 9460 l
• Odhadovaná ročná spotreba energie: 154 kWh
• Úroveň hluku pranie/odstreďovanie: 56/72 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 46,5 cm
• EAN kód: 3838782077586
• Kód: 729410

• Farba: Biela

Účinnosť
• Bubon WaveActive pre vynikajúce výsledky 

prania bez poškodenia bielizne
• Invertorový motor PowerDrive
• Počet otáčok odstredenia: 1400 ot./min.
• Náplň pre pranie: 1-9 kg
• Objem bubna: 64 l
• Osvetlenie bubna

Ovládanie
• LED displej //Odloženie štartu (24h) // 

Nastavenie teploty //Studené pranie: 15 °C // 
Vlastné nastavenie prania pre všetky 
programy //Jednoduché užívateľské rozhranie 
//EcoEye poskytuje spätnú väzbu o spotrebe 
energie a vody

Programy
• 14 programov
• Základné programy: Bavlna, Mix syntetika, 

Program pre ručné pranie a vlnu
• Doplnkové programy: AntiAllergy program 

vhodný pre alergikov, AutoWash automatické 
pranie, Športové oblečenie, Rýchly 20´, 
Program pre materiály z peria a páperia, 
IonWash 59´

• Typ prania: NormalCare, EcoCare, TimeCare

Vlastnosti
• StableTech bočné steny - výrazne znížené 

vibrácie a vyššia stabilita počas prania
• Hladké dvierka - vnútorný rám bez viditeľných 

šraubov
• Režimy prania pre úsporu energie a vody
• Technológia IonTech - ionizátor pre 

účinnejšie odstraňovanie nečistôt
• DoseAid indikátor množstva pracieho 

prostriedku
• Funkcia StainExpert pre účinné 

odstraňovanie až 36 druhov odolných škvŕn
• SoftSound zvukový signál
• SterilTub jednoduché čistenie bubna

Bezpečnosť/Životnosť
• Detská poistka

Technické informácie
• Ročná spotreba vody: 10654 l
• Odhadovaná ročná spotreba energie: 173 kWh
• Úroveň hluku pranie/odstreďovanie: 54/75 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 61 cm
• EAN kód: 3838782077135
• Kód: 729412

WS 168 LNST
Automatická pračka - voľne stojaca Superior Line

W2S 846 LN
Automatická pračka - voľne stojaca Superior Line

WS 74 S4N
Automatická pračka - voľne stojaca Superior Line

WS 947 LN
Automatická pračka - voľne stojaca Superior Line

*NA OBJEDNÁVKU. *NA OBJEDNÁVKU.

SLIM hĺbka 
46,5 cm

649 € 

499 € 489 € 

549 € 
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• Farba: Biela

Účinnosť
• Bubon WaveActive pre vynikajúce výsledky 

prania bez poškodenia bielizne
• Invertorový motor PowerDrive
• Počet otáčok odstredenia: 1200 ot./min.
• Náplň pre pranie: 1-8 kg
• Objem bubna: 54 l

Ovládanie
• LED displej
• Odloženie štartu (24h)
• Vlastné nastavenie prania pre všetky 

programy
• Jednoduché užívateľské rozhranie

Programy
• 16 programov
• Základné programy: Bavlna, Mix syntetika, 

Program pre ručné pranie a vlnu
• Doplnkové programy: AntiAllergy program 

vhodný pre alergikov, AutoWash automatické 
pranie, Športové oblečenie, Rýchly 20´, 
Program pre materiály z peria a páperia

• Typ prania: NormalCare, EcoCare, TimeCare

Vlastnosti
• StableTech bočné steny - výrazne znížené 

vibrácie a vyššia stabilita počas prania
• Hladké dvierka - vnútorný rám bez viditeľných 

šraubov
• Režimy prania pre úsporu energie a vody
• SoftSound zvukový signál
• SterilTub jednoduché čistenie bubna

Bezpečnosť/Životnosť
• Detská poistka

Technické informácie
• Ročná spotreba vody: 10309 l
• Odhadovaná ročná spotreba energie: 185 kWh
• Úroveň hluku pranie/odstreďovanie: 53/72 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 54,5 cm
• EAN kód: 3838782075995
• Kód: 729390

• Farba: Biela

Účinnosť
• Bubon WaveActive pre vynikajúce výsledky 

prania bez poškodenia bielizne
• Invertorový motor PowerDrive
• Počet otáčok odstredenia: 1200 ot./min.
• Náplň pre pranie: 1-6 kg
• Objem bubna: 42 l

Ovládanie
• LED displej // Odloženie štartu (24h) // 

Nastavenie teploty // Vlastné nastavenie 
prania pre všetky programy // Jednoduché 
užívateľské rozhranie // EcoEye poskytuje 
spätnú väzbu o spotrebe energie a vody

Programy
• 14 programov
• Základné programy: Bavlna, Mix syntetika, 

Program pre ručné pranie a vlnu
• Doplnkové programy: AntiAllergy program 

vhodný pre alergikov, AutoWash automatické 
pranie, Športové oblečenie, PowerWash 59´, 
Rýchly 20´, Program pre materiály z peria 
a páperia

• Typ prania: NormalCare, EcoCare, TimeCare

Vlastnosti
• StableTech bočné steny - výrazne znížené 

vibrácie a vyššia stabilita počas prania
• Hladké dvierka - vnútorný rám bez viditeľných 

šraubov
• Režimy prania pre úsporu energie a vody
• DoseAid indikátor množstva pracieho 

prostriedku
• SoftSound zvukový signál
• SterilTub jednoduché čistenie bubna

Bezpečnosť/Životnosť
• Detská poistka

Technické informácie
• Ročná spotreba vody: 9020 l
• Odhadovaná ročná spotreba energie: 141 kWh
• Úroveň hluku pranie/odstreďovanie: 52/71 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 43 cm
• EAN kód: 3838782076497
• Kód: 729395

• Farba: Biela

Účinnosť
• Bubon WaveActive pre vynikajúce výsledky 

prania bez poškodenia bielizne
• Invertorový motor PowerDrive
• Počet otáčok odstredenia: 1200 ot./min.
• Náplň pre pranie: 1-8 kg
• Objem bubna: 54 l

Ovládanie
• LED displej // Odloženie štartu (24h) // 

Nastavenie teploty // Studené pranie: 15 °C // 
Vlastné nastavenie prania pre všetky 
programy // Jednoduché užívateľské 
rozhranie // EcoEye poskytuje spätnú väzbu 
o spotrebe energie a vody

Programy
• 14 programov
• Základné programy: Bavlna, Mix syntetika, 

Program pre ručné pranie a vlnu
• Doplnkové programy: AntiAllergy program 

vhodný pre alergikov, AutoWash automatické 
pranie, Športové oblečenie, PowerWash 59´, 
Rýchly 20´, Program pre materiály z peria 
a páperia

• Typ prania: NormalCare, EcoCare, TimeCare

Vlastnosti
• StableTech bočné steny - výrazne znížené 

vibrácie a vyššia stabilita počas prania
• Hladké dvierka - vnútorný rám bez viditeľných 

šraubov
• Režimy prania pre úsporu energie a vody
• DoseAid indikátor množstva pracieho 

prostriedku
• SoftSound zvukový signál
• SterilTub jednoduché čistenie bubna

Bezpečnosť/Životnosť
• Detská poistka

Technické informácie
• Ročná spotreba vody: 10309 l
• Odhadovaná ročná spotreba energie: 170 kWh
• Úroveň hluku pranie/odstreďovanie: 53/72 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 54,5 cm
• EAN kód: 3838782151811
• Kód: 731864

• Farba: Biela

Účinnosť
• Bubon WaveActive pre vynikajúce výsledky 

prania bez poškodenia bielizne
• Invertorový motor PowerDrive
• Počet otáčok odstredenia: 1400 ot./min.
• Náplň pre pranie: 1-6 kg
• Objem bubna: 42 l

Ovládanie
• LED displej // Odloženie štartu (24h) // 

Nastavenie teploty // Vlastné nastavenie 
prania pre všetky programy // Jednoduché 
užívateľské rozhranie // EcoEye poskytuje 
spätnú väzbu o spotrebe energie a vody

Programy
• 14 programov
• Základné programy: Bavlna, Mix syntetika, 

Program pre ručné pranie a vlnu
• Doplnkové programy: AntiAllergy program 

vhodný pre alergikov, AutoWash automatické 
pranie, Športové oblečenie, PowerWash 59´, 
Rýchly 20´, Program pre materiály z peria 
a páperia

• Typ prania: NormalCare, EcoCare, TimeCare

Vlastnosti
• StableTech bočné steny - výrazne znížené 

vibrácie a vyššia stabilita počas prania
• Hladké dvierka - vnútorný rám bez viditeľných 

šraubov
• Režimy prania pre úsporu energie a vody
• DoseAid indikátor množstva pracieho 

prostriedku
• SoftSound zvukový signál
• SterilTub jednoduché čistenie bubna

Bezpečnosť/Životnosť
• Detská poistka

Technické informácie
• Ročná spotreba vody: 9020 l
• Odhadovaná ročná spotreba energie: 141 kWh
• Úroveň hluku pranie/odstreďovanie: 52/73 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 43 cm
• EAN kód: 3838782151293
• Kód: 731862

WEI 823
Automatická pračka - voľne stojaca Essential Line

WA 62S3
Automatická pračka - voľne stojaca Advanced Line

W2A 824
Automatická pračka - voľne stojaca Advanced Line

W2A 64S3
Automatická pračka - voľne stojaca Advanced Line

SLIM hĺbka 
43 cm

SLIM hĺbka 
43 cm

379 € 379 € 

419 € 379 € 
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• Farba: Biela

Účinnosť
• Bubon WaveActive pre vynikajúce výsledky 

prania bez poškodenia bielizne
• Invertorový motor PowerDrive
• Počet otáčok odstredenia: 1200 ot./min.
• Náplň pre pranie: 1-6 kg
• Objem bubna: 42 l

Ovládanie
• LED displej
• Odloženie štartu (24h)
• Vlastné nastavenie prania pre všetky 

programy
• Jednoduché užívateľské rozhranie

Programy
• 16 programov
• Základné programy: Bavlna, Mix syntetika, 

Program pre ručné pranie a vlnu
• Doplnkové programy: AntiAllergy program 

vhodný pre alergikov, AutoWash automatické 
pranie, Športové oblečenie, Rýchly 20´, 
Program pre materiály z peria a páperia

• Typ prania: NormalCare, EcoCare, TimeCare

Vlastnosti
• StableTech bočné steny - výrazne znížené 

vibrácie a vyššia stabilita počas prania
• Hladké dvierka - vnútorný rám bez viditeľných 

šraubov
• Režimy prania pre úsporu energie a vody
• SoftSound zvukový signál
• SterilTub jednoduché čistenie bubna

Bezpečnosť/Životnosť
• Detská poistka

Technické informácie
• Ročná spotreba vody: 9020 l
• Odhadovaná ročná spotreba energie: 141 kWh
• Úroveň hluku pranie/odstreďovanie: 52/71 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 43 cm
• EAN kód: 3838782068164
• Kód: 729376

• Farba: Biela

Účinnosť
• Bubon WaveActive pre vynikajúce výsledky 

prania bez poškodenia bielizne
• Počet otáčok odstredenia: 1400 ot./min.
• Náplň pre pranie: 1-6 kg
• Objem bubna: 42 l

Ovládanie
• LED displej
• Odloženie štartu (24h)
• Vlastné nastavenie prania pre všetky 

programy
• Jednoduché užívateľské rozhranie

Programy
• 16 programov
• Základné programy: Bavlna, Mix syntetika, 

Program pre ručné pranie a vlnu
• Doplnkové programy: AntiAllergy program 

vhodný pre alergikov, AutoWash automatické 
pranie, Športové oblečenie, Rýchly 20´

• Typ prania: NormalCare, EcoCare, TimeCare

Vlastnosti
• StableTech bočné steny - výrazne znížené 

vibrácie a vyššia stabilita počas prania
• Hladké dvierka - vnútorný rám bez viditeľných 

šraubov
• Režimy prania pre úsporu energie a vody
• SoftSound zvukový signál
• SterilTub jednoduché čistenie bubna

Bezpečnosť/Životnosť
• Detská poistka

Technické informácie
• Ročná spotreba vody: 9020 l
• Odhadovaná ročná spotreba energie: 153 kWh
• Úroveň hluku pranie/odstreďovanie: 57/76 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 43 cm
• EAN kód: 3838782068157
• Kód: 729375

• Farba: Biela

Účinnosť
• Bubon WaveActive pre vynikajúce výsledky 

prania bez poškodenia bielizne
• Počet otáčok odstredenia: 1400 ot./min.
• Náplň pre pranie: 1-7 kg
• Objem bubna: 54 l

Ovládanie
• LED displej
• Odloženie štartu (24h)
• Vlastné nastavenie prania pre všetky 

programy
• Jednoduché užívateľské rozhranie

Programy
• 16 programov
• Základné programy: Bavlna, Mix syntetika, 

Program pre ručné pranie a vlnu
• Doplnkové programy: AntiAllergy program 

vhodný pre alergikov, AutoWash automatické 
pranie, Športové oblečenie, Rýchly 20´, 
Program pre materiály z peria a páperia

• Typ prania: NormalCare, EcoCare, TimeCare

Vlastnosti
• StableTech bočné steny - výrazne znížené 

vibrácie a vyššia stabilita počas prania
• Hladké dvierka - vnútorný rám bez viditeľných 

šraubov
• Režimy prania pre úsporu energie a vody
• SoftSound zvukový signál
• SterilTub jednoduché čistenie bubna

Bezpečnosť/Životnosť
• Detská poistka

Technické informácie
• Ročná spotreba vody: 9680 l
• Odhadovaná ročná spotreba energie: 174 kWh
• Úroveň hluku pranie/odstreďovanie: 57/76 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 54,5 cm
• EAN kód: 3838782068225
• Kód: 729385

• Farba: Biela

Účinnosť
• Bubon WaveActive pre vynikajúce výsledky 

prania bez poškodenia bielizne
• Počet otáčok odstredenia: 1200 ot./min.
• Náplň pre pranie: 1-7 kg
• Objem bubna: 54 l

Ovládanie
• LED displej
• Odloženie štartu (24h)
• Vlastné nastavenie prania pre všetky 

programy
• Jednoduché užívateľské rozhranie

Programy
• 16 programov
• Základné programy: Bavlna, Mix syntetika, 

Program pre ručné pranie a vlnu
• Doplnkové programy: AntiAllergy program 

vhodný pre alergikov, AutoWash automatické 
pranie, Športové oblečenie, Rýchly 20´, 
Program pre materiály z peria a páperia

• Typ prania: NormalCare, EcoCare, TimeCare

Vlastnosti
• StableTech bočné steny - výrazne znížené 

vibrácie a vyššia stabilita počas prania
• Hladké dvierka - vnútorný rám bez viditeľných 

šraubov
• Režimy prania pre úsporu energie a vody
• SoftSound zvukový signál
• SterilTub jednoduché čistenie bubna

Bezpečnosť/Životnosť
• Detská poistka

Technické informácie
• Ročná spotreba vody: 9680 l
• Odhadovaná ročná spotreba energie: 174 kWh
• Úroveň hluku pranie/odstreďovanie: 57/74 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 54,5 cm
• EAN kód: 3838782075254
• Kód: 729384

WEI 62S3
Automatická pračka - voľne stojaca Essential Line

WE 64S3
Automatická pračka - voľne stojaca Essential Line

WE 743
Automatická pračka - voľne stojaca Essential Line

WE 723
Automatická pračka - voľne stojaca Essential Line

SLIM hĺbka 
43 cm

SLIM hĺbka 
43 cm

319 € 299 € 

319 € 279 € 
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• Farba: Biela

Účinnosť
• Bubon WaveActive pre vynikajúce výsledky 

prania bez poškodenia bielizne
• Počet otáčok odstredenia: 1000 ot./min.
• Náplň pre pranie: 1-6 kg
• Objem bubna: 42 l

Ovládanie
• LED displej
• Odloženie štartu (24h)
• Vlastné nastavenie prania pre všetky 

programy
• Jednoduché užívateľské rozhranie

Programy
• 16 programov
• Základné programy: Bavlna, Mix syntetika, 

Program pre ručné pranie a vlnu
• Doplnkové programy: AntiAllergy program 

vhodný pre alergikov, AutoWash automatické 
pranie, Športové oblečenie, Rýchly 20´

• Typ prania: NormalCare, EcoCare, TimeCare

Vlastnosti
• StableTech bočné steny - výrazne znížené 

vibrácie a vyššia stabilita počas prania
• Hladké dvierka - vnútorný rám bez viditeľných 

šraubov
• Režimy prania pre úsporu energie a vody
• SoftSound zvukový signál
• SterilTub jednoduché čistenie bubna

Bezpečnosť/Životnosť
• Detská poistka

Technické informácie
• Ročná spotreba vody: 9020 l
• Odhadovaná ročná spotreba energie: 153 kWh
• Úroveň hluku pranie/odstreďovanie: 57/74 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 43 cm
• EAN kód: 3838782066757
• Kód: 729291

WE 60S3
Automatická pračka - voľne stojaca Essential Line

• Farba: Biela

Účinnosť
• Bubon WaveActive pre vynikajúce výsledky 

prania bez poškodenia bielizne
• Počet otáčok odstredenia: 1200 ot./min.
• Náplň pre pranie: 1-7 kg
• Objem bubna: 54 l

Ovládanie
• Vlastné nastavenie prania pre všetky 

programy
• Jednoduché užívateľské rozhranie

Programy
• 16 programov
• Základné programy: Bavlna, Vlna, Mix 

syntetika, Ručné pranie
• Doplnkové programy: AntiAllergy program 

vhodný pre alergikov, Rýchly 20´, Program 
pre materiály z peria a páperia

• Typ prania: NormalCare, EcoCare, TimeCare

Vlastnosti
• StableTech bočné steny - výrazne znížené 

vibrácie a vyššia stabilita počas prania
• Hladké dvierka - vnútorný rám bez viditeľných 

šraubov
• Režimy prania pre úsporu energie a vody
• SterilTub jednoduché čistenie bubna

Bezpečnosť/Životnosť
• Detská poistka

Technické informácie
• Ročná spotreba vody: 9680 l
• Odhadovaná ročná spotreba energie: 174 kWh
• Úroveň hluku pranie/odstreďovanie: 57/74 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 54,5 cm
• EAN kód: 3838782068133
• Kód: 729373

• Farba: Biela

Účinnosť
• Bubon WaveActive pre vynikajúce výsledky 

prania bez poškodenia bielizne
• Počet otáčok odstredenia: 1000 ot./min.
• Náplň pre pranie: 1-7 kg
• Objem bubna: 54 l

Ovládanie
• Vlastné nastavenie prania pre všetky 

programy
• Jednoduché užívateľské rozhranie

Programy
• 16 programov
• Základné programy: Bavlna, Vlna, Mix 

syntetika, Ručné pranie
• Doplnkové programy: AntiAllergy program 

vhodný pre alergikov, Rýchly 20´, Program 
pre materiály z peria a páperia

• Typ prania: NormalCare, EcoCare, TimeCare

Vlastnosti
• StableTech bočné steny - výrazne znížené 

vibrácie a vyššia stabilita počas prania
• Hladké dvierka - vnútorný rám bez viditeľných 

šraubov
• Režimy prania pre úsporu energie a vody
• SterilTub jednoduché čistenie bubna

Bezpečnosť/Životnosť
• Detská poistka

Technické informácie
• Ročná spotreba vody: 9680 l
• Odhadovaná ročná spotreba energie: 174 kWh
• Úroveň hluku pranie/odstreďovanie: 57/73 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 54,5 cm
• EAN kód: 3838782066740
• Kód: 729290

WP 723
Automatická pračka - voľne stojaca Primary Line

WP 703
Automatická pračka - voľne stojaca Primary Line

• Farba: Biela

Účinnosť
• Bubon WaveActive pre vynikajúce výsledky 

prania bez poškodenia bielizne
• Počet otáčok odstredenia: 1200 ot./min.
• Náplň pre pranie: 1-6 kg
• Objem bubna: 42 l

Ovládanie
• Vlastné nastavenie prania pre všetky 

programy
• Jednoduché užívateľské rozhranie

Programy
• 16 programov
• Základné programy: Bavlna, Vlna, Mix 

syntetika, Ručné pranie
• Doplnkové programy: AntiAllergy program 

vhodný pre alergikov, Rýchly 20´, Program 
pre materiály z peria a páperia

• Typ prania: NormalCare, EcoCare, TimeCare

Vlastnosti
• StableTech bočné steny - výrazne znížené 

vibrácie a vyššia stabilita počas prania
• Hladké dvierka - vnútorný rám bez viditeľných 

šraubov
• Režimy prania pre úsporu energie a vody
• SterilTub jednoduché čistenie bubna

Bezpečnosť/Životnosť
• Detská poistka

Technické informácie
• Ročná spotreba vody: 9020 l
• Odhadovaná ročná spotreba energie: 153 kWh
• Úroveň hluku pranie/odstreďovanie: 57/75 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 43 cm
• EAN kód: 3838782067709
• Kód: 729369

WP 62S3
Automatická pračka - voľne stojaca Primary Line

SLIM hĺbka 
43 cm

SLIM hĺbka 
43 cm

279 € 279 € 

269 € 269 € 
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• Farba: Biela

Účinnosť
• Invertorový motor PowerDrive
• Počet otáčok odstredenia: 1400 ot./min.
• Elektrické vyhrievacie teleso
• Náplň pre pranie: 1-10 kg
• Náplň pre sušenie: 1-7 kg
• Predné plnenie
• Objem bubna: 68 l
• Uhol otvárania dvierok: 140 °
• Pripojenie vody: Studená vody

Ovládanie
• LED displej
• Nastavenie teploty prania
• SoftSound zvukový signál

Programy
• 16 programov
• Základné programy: Bavlna, Syntetika, Vlna, 

Program Mix, Progra pre riflové materiály
• Doplnkové programy: Baby program, 

Program syntetika pre alergikov, Program 
QuickWash 15´

Vlastnosti
• Čerpadlo STOP
• Predpierka
• Preskočiť odstredenie
• StartDelay odložený štart
• Program rýchle sušenie

Bezpečnosť/Životnosť
• Detská poistka
• Elektronický zámok dverí
• Vaňa carbotech

Technické informácie
• Ročná spotreba el. energie (pranie a sušenie): 

184 kWh
• Ročná spotreba vody (pranie a sušenie): 

14000 l
• Úroveň hluku pranie/odstreďovanie: 56/71 dB
• Úroveň hluku sušenie: 63 dB(A)re 1 pW
• Rozmery výrobku (vxšxh): 84,5 × 59,5 × 66 cm
• EAN kód: 3838782328527
• Kód produktu: 734401

WD 10514
Pračka so sušičkou prádla Primary Line

• Farba: Biela

Účinnosť
• Bubon WaveActive pre vynikajúce výsledky 

prania bez poškodenia bielizne
• Počet otáčok odstredenia: 1000 ot./min.
• Náplň pre pranie: 1-6 kg
• Objem bubna: 42 l

Ovládanie
• Vlastné nastavenie prania pre všetky 

programy
• Jednoduché užívateľské rozhranie

Programy
• 16 programov
• Základné programy: Bavlna, Vlna, Mix 

syntetika, Ručné pranie
• Doplnkové programy: AntiAllergy program 

vhodný pre alergikov, Rýchly 20´, Program 
pre materiály z peria a páperia

• Typ prania: NormalCare, EcoCare, TimeCare

Vlastnosti
• StableTech bočné steny - výrazne znížené 

vibrácie a vyššia stabilita počas prania
• Hladké dvierka - vnútorný rám bez viditeľných 

šraubov
• Režimy prania pre úsporu energie a vody
• SterilTub jednoduché čistenie bubna

Bezpečnosť/Životnosť
• Detská poistka

Technické informácie
• Ročná spotreba vody: 9020 l
• Odhadovaná ročná spotreba energie: 153 kWh
• Úroveň hluku pranie/odstreďovanie: 57/74 dB
• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 43 cm
• EAN kód: 3838782066726
• Kód: 729288

WP 60S3
Automatická pračka - voľne stojaca Primary Line

SLIM hĺbka 
43 cm

V PONUKE OD 7/2019

549 € 

259 € 
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Nové sušičky Gorenje WaveActive s technológiou IonTech 
odstraňujú nielen alergény a nepríjemné pachy, ale tiež značné 
znižujú pokrčenie. Tým sa zníži časovo náročné žehlenie, 

prípadne nebude potrebné vôbec. To Vám umožňuje využiť váš 
čas na skutočne podstatné veci.

Sušičky WaveActive

VIAC PARY PRE 
MENEJ ŽEHLENIA
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Technológia IonTech
Minimalizuje pokrčenie. Maximalizuje sviežosť.

Bubon WaveActive
Jemné ošetrenie akéhokoľvek oblečenia

Vzduch plný záporne nabitých iónov vysuší bielizeň s výrazne 
menším pokrčením vášho oblečenia. Ionizátor vytvára prostredie 
bez väčšiny alergénov, zvyškov dymu, peľu a elektrostatického 
náboja nahromadeného počas procesu sušenia. Vďaka tomu sa 
oblečenie jednoduchšie žehlí a je svieže.

Technológia SteamTech
Pre jemnejšie oblečenie bez pokrčenia

Invertorový motor PowerDrive
Výkonný a pritom tichý motor

Dodatočné ošetrenie parou na konci zvoleného programu 
zaistí, že vaše oblečenie bude jemnejšie a bez alergénov či 
baktérií. Bubon sa naplní parou, ktorá prenikne do každého 
vlákna pre ešte jemnejšiu bielizeň, ktorá sa nemusí žehliť.

Tento tichý, no napriek tomu veľmi výkonný motor je navrhnutý pre 
dlhú životnosť vašej sušičky, pričom šetrí energiu pri každom cykle.

Jedinečný vlnový profil bubna zmäkčuje vlákna pre čo 
najjemnejšie ošetrenie všetkých druhov textílií. Budete mať 
dokonale suchú a čo najmenej pokrčenú bielizeň.
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Kondenzačná trieda A
Eliminuje problémy s nadbytočnou vlhkosťou pri sušení 
oblečenia

V sušičkách WaveActive sa v každom cykle sušenia kondenzuje 
neuveriteľných 90 % vlhkosti z oblečenia, vďaka čomu bude vaša 
bielizeň kompletne suchá a to všetko bez nadbytočnej vlhkosti 
vo vašom domove. To znamená, že do vášho životného priestoru 
sa v porovnaní s bubnovými sušičkami s triedou kondenzácie B 
ročne vypustí o 55 l menej vody.

Program SteamRefresh
Oblečenie bez akéhokoľvek pokrčenia a pachov

Táto 18-minútová parná úprava odstraňuje väčšinu pokrčenia, 
odstraňuje zápach a osviežuje vaše deky, prikrývky, zimné bundy 
alebo akékoľvek iné oblečenie, čo je ideálna voľba, ak chcete 
rýchlo osviežiť vaše oblečenie alebo sa vyhnúť žehleniu.

Program IonRefresh
Rýchle osvieženie vášho oblečenia

Potrebujete rýchlo odstrániť z vášho oblečenia nepríjemné pachy? 
So špeciálnym osviežujúcim programom s iónmi IonRefresh, bude 
vaše oblečenie pripravené na nosenie a takmer ako čerstvo oprané 
už za 30 minút.

Jednoduché ovládanie
Stačia vám tri kroky

Používateľsky jednoduché rozhranie s centrálne umiestneným 
ovládačom vám umožňuje spustiť sušenie iba v troch 
jednoduchých krokoch; zapnite sušičku, zvoľte program a stlačte 
tlačidlo štart! Neobsahuje komplikované pod menu pre výber extra 
funkcií a nastavení, tie cez dotykový panel, vďaka čomu sa vaše 
oblečenie operie presne tak, ako potrebujete.



SUŠIČKY 259

www.gorenje.sk

Technológia TwinAir
Účinné sušenie akéhokoľvek množstva bielizne

Dokonca aj najväčšie kusy bielizne budú hneď po vybratí zo 
sušičky mäkké, rovnomerne vysušené a menej pokrčené vďaka 
tomuto patentovanému obojsmernému systému fúkania vzduchu.

Režimy sušenia
Dokonalá kombinácia pre vaše potreby

Naša technológia zabezpečuje, že každý druh tkaniny sa vysuší 
čo najlepšie pri optimálnej kombinácii teploty, otáčok a času. Tieto 
nastavenia môžete ďalej upraviť rôznymi režimami sušenia, vďaka 
čomu nájdete tú pravú kombináciu podľa vašej aktuálnej potreby.

Rýchly 40‘ program
Vaše obľúbené oblečenie vždy pripravené na nosenie

Vašu bielizeň môžete vysušiť už za 40 minút optimalizáciou 
všetkých fáz sušenia a s použitím invertorového kompresora.

Program AirRefresh
Rýchle osvieženie vášho oblečenia

Špeciálny program pre osvieženie vášho oblečenia po športových 
činnostiach alebo po večeri. Čerstvý vzduch pomáha odstrániť 
nepríjemné pachy, vôňu jedla či cigariet. Vaše oblečenie bude 
pripravené na nosenie a takmer také svieže ako čerstvo vyprané už 
za 30 minút.
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PRIMARY ESSENTIAL ADVANCED SUPERIOR

Hladké dvierka

Posteľná bielizeň

Program AirRefresh

Športový program

Kondenzačná trieda A

Tepelné čerpadlo

TwinAir technológia

WaveActive bubon

IonTech technológia

Program IonRefresh

Elektronické ovládanie

Osvetlenie bubna

SteamTech technológia

Invertorový motor 
PowerDrive  *

Funkcia EcoEye

NOVÉ sušičky WaveActive

PREHĽAD 
VLASTNOSTÍ

* platí u vybraných modelov
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D2S 92 ILS
Sušicka bielizne - kondenzacná Superior Line

DS 92 ILS
Sušicka bielizne - kondenzacná Superior Line

DA 83 ILS/I
Sušicka bielizne - kondenzacná Advanced Line

D2A 83 IL/I
Sušicka bielizne - kondenzacná Advanced Line

• Farba: Biela

Účinnosť
• WaveActive bubon pre najjemnejšie 

zaobchádzanie s bielizňou
• EcoEye - spätná väzba o spotrebe vody a 

energie u zvoleného programu
• Bočnice StableTech pre menej vibrácii a hluku
• Náplň pre sušenie: Veľký objem bubna - 9 kg
• TwinAir patentovaný obojsmerný systém 

prúdenia vzduchu
• Osvetlenie bubna
• Priemer dverí: 35 cm
• Uhol otvárania dvierok: 180 °
• Reverzný chod bubna
• AutoDrain - priamy odvod kondenzátu

Ovládanie
• Jednoduché užívateľské rozhranie // Vlastné 

nastavenie prania pre všetky programy // 
LED displej

Programy
• 14 programov
• Programy: Posteľná bielizeň, Vlna, Košele, 

Osvieženie parou, športové oblečenie, Quick 
Pro - efektívny rýchly program, Časovanie 
sušenia, Mix suché, Mix suché na žehlenie

• Steamtech parný generátor - dodatočné 
ošetrenie parou na konci vybraného 
programu

• IonRefresh osvieženie bielizne ionizovaným 
vzduchom

• Výber času sušenia: Krokové nastavenie

Funkcie
• Nastavenie úrovne vysušenia // Anticrease 

systém proti pokrčeniu // StartDelay 
odložený štart // Parné programy (odstránenie 
pokrčenia parou a osvieženie parou)

Vlastnosti
• IonTech sušenie bielizne ionizovaným 

vzduchom // Režimy sušenia // SoftSound 
zvukový signál // Jednoduché čistenie filtra // 
Signál plnej nádrže na kondenzát // Digitálny 
ukazovateľ zostatkového času // Vákuové 
nožičky // Senzor vlhkosti

Bezpečnosť/Životnosť
• Detská poistka // Bubon z nerezovej ocele

Technické informácie
• Úroveň hluku: 66 dB
• Ročná spotreba el. energie: 259 kWh
• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 62,5 cm
• EAN kód: 3838782181320
• Kód: 733441

• Farba: Biela

Účinnosť
• WaveActive bubon pre najjemnejšie 

zaobchádzanie s bielizňou
• EcoEye - spätná väzba o spotrebe vody a 

energie u zvoleného programu
• Bočnice StableTech pre menej vibrácii a hluku
• Náplň pre sušenie: Veľký objem bubna - 9 kg
• TwinAir patentovaný obojsmerný systém 

prúdenia vzduchu
• Osvetlenie bubna
• Priemer dverí: 35 cm
• Uhol otvárania dvierok: 180 °
• Reverzný chod bubna
• AutoDrain - priamy odvod kondenzátu

Ovládanie
• Jednoduché užívateľské rozhranie // Vlastné 

nastavenie prania pre všetky programy // 
LED displej

Programy
• 14 programov
• Programy: Posteľná bielizeň, Vlna, Košele, 

Osvieženie parou, športové oblečenie, Quick 
Pro - efektívny rýchly program, Časovanie 
sušenia, Mix suché, Mix suché na žehlenie

• Steamtech parný generátor - dodatočné 
ošetrenie parou na konci vybraného 
programu

• IonRefresh osvieženie bielizne ionizovaným 
vzduchom

• Výber času sušenia: Krokové nastavenie

Funkcie
• Nastavenie úrovne vysušenia // Anticrease 

systém proti pokrčeniu // StartDelay 
odložený štart // Parné programy (odstránenie 
pokrčenia parou a osvieženie parou)

Vlastnosti
• IonTech sušenie bielizne ionizovaným 

vzduchom // Režimy sušenia // SoftSound 
zvukový signál // Jednoduché čistenie filtra // 
Signál plnej nádrže na kondenzát // Digitálny 
ukazovateľ zostatkového času // Vákuové 
nožičky // Senzor vlhkosti

Bezpečnosť/Životnosť
• Detská poistka // Bubon z nerezovej ocele

Technické informácie
• Úroveň hluku: 66 dB
• Ročná spotreba el. energie: 259 kWh
• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 62,5 cm
• EAN kód: 3838782145049
• Kód: 731583

• Farba: Biela

Účinnosť
• WaveActive bubon pre najjemnejšie 

zaobchádzanie s bielizňou
• Invertorový motor PowerDrive
• Bočnice StableTech pre menej vibrácii a hluku
• Náplň pre sušenie: 1 - 8 kg
• TwinAir patentovaný obojsmerný systém 

prúdenia vzduchu
• Osvetlenie bubna
• Priemer dverí: 35 cm
• Uhol otvárania dvierok: 180 °
• Reverzný chod bubna
• AutoDrain - priamy odvod kondenzátu

Ovládanie
• Jednoduché užívateľské rozhranie
• Vlastné nastavenie prania pre všetky 

programy // LED displej

Programy
• 14 programov
• Programy: Posteľná bielizeň, Vlna, Košele, 

Osvieženie parou, Mix suché, Mix suché na 
žehlenie

• Steamtech parný generátor - dodatočné 
ošetrenie parou na konci vybraného 
programu

• IonRefresh osvieženie bielizne ionizovaným 
vzduchom

• Výber času sušenia: Krokové nastavenie

Funkcie
• Nastavenie úrovne vysušenia
• Anticrease systém proti pokrčeniu
• StartDelay odložený štart

Vlastnosti
• IonTech sušenie bielizne ionizovaným 

vzduchom
• Režimy sušenia
• SoftSound zvukový signál
• Jednoduché čistenie filtra
• Signál plnej nádrže na kondenzát
• Digitálny ukazovateľ zostatkového času
• Vákuové nožičky
• Senzor vlhkosti

Bezpečnosť/Životnosť
• Detská poistka
• Bubon z nerezovej ocele

Technické informácie
• Úroveň hluku: 66 dB
• Ročná spotreba el. energie: 177 kWh
• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 62,5 cm
• EAN kód: 3838782141829
• Kód: 731445

• Farba: Biela

Účinnosť
• WaveActive bubon pre najjemnejšie 

zaobchádzanie s bielizňou
• Invertorový motor PowerDrive
• Bočnice StableTech pre menej vibrácii a hluku
• Náplň pre sušenie: 1 - 8 kg
• TwinAir patentovaný obojsmerný systém 

prúdenia vzduchu
• Osvetlenie bubna
• Priemer dverí: 35 cm
• Uhol otvárania dvierok: 180 °
• Reverzný chod bubna
• AutoDrain - priamy odvod kondenzátu

Ovládanie
• Jednoduché užívateľské rozhranie
• Vlastné nastavenie prania pre všetky 

programy
• LED displej

Programy
• 14 programov
• Programy: Posteľná bielizeň, Vlna, Košele, 

Mix suché, Mix suché na žehlenie
• IonRefresh osvieženie bielizne ionizovaným 

vzduchom
• Výber času sušenia: Krokové nastavenie

Funkcie
• Polovičná náplň
• Nastavenie úrovne vysušenia
• Anticrease systém proti pokrčeniu
• StartDelay odložený štart
• Refresh funkcia pre osvieženie bielizne

Vlastnosti
• IonTech sušenie bielizne ionizovaným 

vzduchom
• Režimy sušenia
• SoftSound zvukový signál
• Jednoduché čistenie filtra
• Signál plnej nádrže na kondenzát
• Digitálny ukazovateľ zostatkového času
• Vákuové nožičky
• Senzor vlhkosti

Bezpečnosť/Životnosť
• Detská poistka
• Bubon z nerezovej ocele

Technické informácie
• Úroveň hluku: 65 dB
• Ročná spotreba el. energie: 177 kWh
• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 62,5 cm
• EAN kód: 3838782156564
• Kód: 732051

V PONUKE DO 
VYPREDANIA ZÁSOB

629 € 599 € 

629 € 599 € 
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DA 82 IL
Sušicka bielizne - kondenzacná Advanced Line

DE 82/G
Sušicka bielizne - kondenzacná Essential Line

DE 72/G
Sušicka bielizne - kondenzacná Essential Line

• Farba: Biela

Účinnosť
• WaveActive bubon pre najjemnejšie 

zaobchádzanie s bielizňou
• Bočnice StableTech pre menej vibrácii a hluku
• Náplň pre sušenie: 1 - 8 kg
• TwinAir patentovaný obojsmerný systém 

prúdenia vzduchu
• Osvetlenie bubna
• Priemer dverí: 35 cm
• Uhol otvárania dvierok: 180 °
• Reverzný chod bubna
• AutoDrain - priamy odvod kondenzátu

Ovládanie
• Jednoduché užívateľské rozhranie
• Vlastné nastavenie prania pre všetky 

programy
• LED displej

Programy
• 14 programov
• Programy: Posteľná bielizeň, Vlna, Košele, 

Mix suché, Mix suché na žehlenie
• IonRefresh osvieženie bielizne ionizovaným 

vzduchom
• Výber času sušenia: Krokové nastavenie

Funkcie
• Polovičná náplň
• Nastavenie úrovne vysušenia
• Anticrease systém proti pokrčeniu
• StartDelay odložený štart
• Refresh funkcia pre osvieženie bielizne

Vlastnosti
• IonTech sušenie bielizne ionizovaným 

vzduchom
• Režimy sušenia
• SoftSound zvukový signál
• Jednoduché čistenie filtra
• Signál plnej nádrže na kondenzát
• Digitálny ukazovateľ zostatkového času
• Vákuové nožičky
• Senzor vlhkosti

Bezpečnosť/Životnosť
• Detská poistka
• Bubon z nerezovej ocele

Technické informácie
• Úroveň hluku: 65 dB
• Ročná spotreba el. energie: 235 kWh
• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 62,5 cm
• EAN kód: 3838782067662
• Kód: 729362

• Farba: Biela

Účinnosť
• Bočnice StableTech pre menej vibrácii a 

hluku
• Náplň pre sušenie: 1 - 8 kg
• TwinAir patentovaný obojsmerný systém 

prúdenia vzduchu
• Priemer dverí: 35 cm
• Uhol otvárania dvierok: 180 °
• Reverzný chod bubna
• AutoDrain - priamy odvod kondenzátu

Ovládanie
• Jednoduché užívateľské rozhranie
• Vlastné nastavenie prania pre všetky 

programy
• LED displej

Programy
• 16 programov
• Programy: Posteľná bielizeň, Vlna, Košele, 

športové oblečenie, AirRefresh osvieženie 
oblečenia vzduchom, Mix suché, Mix suché 
na žehlenie, Program pre detské oblečenie

• Výber času sušenia: Krokové nastavenie

Funkcie
• Polovičná náplň
• Nastavenie úrovne vysušenia
• Anticrease systém proti pokrčeniu
• StartDelay odložený štart
• Refresh funkcia pre osvieženie bielizne

Vlastnosti
• Režimy sušenia
• SoftSound zvukový signál
• Jednoduché čistenie filtra
• Signál plnej nádrže na kondenzát
• Digitálny ukazovateľ zostatkového času
• Vákuové nožičky
• Senzor vlhkosti

Bezpečnosť/Životnosť
• Detská poistka
• Pozinkovaný bubon

Technické informácie
• Úroveň hluku: 65 dB
• Ročná spotreba el. energie: 235 kWh
• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 62,5 cm
• EAN kód: 3838782088155
• Kód: 730015

• Farba: Biela

Účinnosť
• Bočnice StableTech pre menej vibrácii a 

hluku
• Náplň pre sušenie: 1-7 kg
• TwinAir patentovaný obojsmerný systém 

prúdenia vzduchu
• Priemer dverí: 35 cm
• Uhol otvárania dvierok: 180 °
• Reverzný chod bubna
• AutoDrain - priamy odvod kondenzátu

Ovládanie
• Jednoduché užívateľské rozhranie
• Vlastné nastavenie prania pre všetky 

programy
• LED displej

Programy
• 16 programov
• Programy: Posteľná bielizeň, Vlna, Košele, 

športové oblečenie, AirRefresh osvieženie 
oblečenia vzduchom, Mix suché, Mix suché 
na žehlenie, Program pre detské oblečenie

• Výber času sušenia: Krokové nastavenie

Funkcie
• Polovičná náplň
• Nastavenie úrovne vysušenia
• Anticrease systém proti pokrčeniu
• StartDelay odložený štart
• Refresh funkcia pre osvieženie bielizne

Vlastnosti
• Režimy sušenia
• SoftSound zvukový signál
• Jednoduché čistenie filtra
• Signál plnej nádrže na kondenzát
• Digitálny ukazovateľ zostatkového času
• Vákuové nožičky
• Senzor vlhkosti

Bezpečnosť/Životnosť
• Detská poistka
• Pozinkovaný bubon

Technické informácie
• Úroveň hluku: 65 dB
• Ročná spotreba el. energie: 205 kWh
• Rozmery výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 62,5 cm
• EAN kód: 3838782088162
• Kód: 730016

549 € 499 € 

429 € 
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ART NO MODEL POPIS CENA S DPH €

563519 AC089 Plytký smaltovaný plech (vxšxh): 1,5 × 45,6 × 36 cm

RÚRY SUPERIOR PYRO

12,90

563522 AC090 Hlboký smaltovaný plech (vxšxh): 5,4 × 45,6 × 36 cm

RÚRY SUPERIOR PYRO

14,90

242132 AC018 Plytký smaltovaný plech (vxšxh): 1,5 × 45,6 × 36 cm

RÚRY ADVANCED/ESSENTIAL

12,90

242135 AC016 Hlboký smaltovaný plech (vxšxh): 5,4 × 45,6 × 36 cm

RÚRY ADVANCED/ESSENTIAL

14,90

305997 AC044 Plytký smaltovaný plech (vxšxh): 1,5 × 45,6 × 36 cm

RÚRY ADVANCED PYRO

12,90

305999 AC045 Hlboký smaltovaný plech (vxšxh): 5,4 × 45,6 × 36 cm

RÚRY ADVANCED PYRO

14,90

421367 AC054 Rošt (ŠxH): 45,6 × 36 cm

NOVÁ GENERÁCIA VSTAVANÝCH RÚR

4,99

242137 AC022 Sklenený plech (vxšxh): 2,7 × 45,6 × 36 cm 25,90

685996 Hlboký pekáč XXL hlboký pekáč pre sporáky šírky 50 cm z katalógu 15,00

685997 Plytký plech Plytký plech pre sporáky šírky 50 cm z katalógu 15,00

685998 Rošt do rúry Rošt  do rúry pre sporáky šírky 50 cm z katalógu 14,00

685993 Výsuvné pojazdy 
1 výsuv 

Výsuvné pojazdy 1 výsuv 57,00

685995 Výsuvné pojazdy 
2 výsuvy 

Výsuvné pojazdy 2 výsuvy 76,00

Príslušenstvo
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ART NO MODEL POPIS CENA S DPH €

640245 AC015 Plne výsuvné teleskopy 3 úrovne pre vstavané rúry radu 
Advanced a Essential

115,60

640248 AC103 Čiastočne výsuvné teleskopy 2 úrovne pre vstavané rúry radu 
Advanced a Essential

29,00

544023 AC088 Plne výsuvné teleskopy 2 úrovne pre vstavané rúry rad 
Superior

89,00

242179 AC020 Porcelánový pekáč (vxšxh): 6 × 36 × 26 cm 29,00

512448 ST01 Nádoby pre varenie v pare - 3 keramické nádoby s horným 
uzáverom

59,00

544265 YC400W Nádoby na výrobu jogurtu - 4 sklenené nádoby s uzávermi 25,00

575027 PBS02S Pizza kameň 35,90

124830 AC106 Škrabka na čistenie sklokeramických varných platní 4,40

672115 AR037 Spojovacia lišta pre Side-by-Side verziu chladničky a 
mrazničky, výška 185 cm, strieborná

34,90

672117 Spojovacia lišta pre Side-by-Side verziu chladničky a 
mrazničky, výška 200 cm, strieborná

34,90

308423 AR017 Nádoba na skladovanie aromatických potravín v chladničke 4,90

713141 PS-15 Set držiaka sušičky na práčke, používa sa na stohovanie 
sušičky Gorenje s hĺbkou 60 cm na pračku Gorenje hĺbky 
54 cm.

14,00

453177 BASKET SP-13 Kôš na sušenie do sušičky bielizne

NA OBJEDNÁVKU

59,00

www.gorenje.sk
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Využiteľný objem rúry

HomeMade® tvar rúry vychádzajúci z tvaru 
kamennej pece

GentleClose - tlmené zatváranie dvierok rúry

BigSpace - multifunkčná rúra

PerfectGrill dvojité grilovacie teleso

HomeChef - dotykovo ovládaný programovací 
TFT modul s prednastavenými programami

ProCook - programovací modul s 
prednastavenými programami

DirecTouch - dotykový programovací modul so 
14 prednastavenými AUTO pragramami

IconTouch - dotykovo ovládané programovacie 
hodiny so zobrazením teploty v rúre a funkcie rúry

IconLed - dotykovo ovládané programovacie 
hodiny

Teleskopické lišty - 3 úrovne

Teleskopické lišty - 2 úrovne

Teleskopické lišty - 1 čiastočný

Špeciálne zasklenie dvierok Ultra Cool Door 
Quadro (4 sklá a 2 reflexné vrstvy)

UCD - ultra chladné dvierka  
(3 sklá, 2 reflexné vrstvy)

CD - chladné dvierka - 3 sklá, 1 reflexná vrstva

Dynamický chladiaci systém - DC+

Dynamický chladiaci systém - DC

MultiUse

Multiflow 360˚ - rovnomerná cirkulácia vzduchu 
umožňuje pečenie až 5 plechov naraz

SilverMatte vysoko odolný pyro smalt

TouchFree inox (úprava proti odtlačkom prstov)

Ohrev vrchným a spodným telesom

Ohrev spodným telesom

Ohrev vrchným telesom

Ohrev vrchným telesom+ ventilátor

Teplovzdušné pečenie

Infračervený ohrev (grilovanie)

Malý infra gril

Infračervený ohrev + ventilátor (gril + ventilátor)

Spodné teleso + ventilátor

Teplovzdušné pečenie + ohrev vrchným telesom

Teplovzdušné pečenie + spodné teleso

Rozmrazovanie

FastPreheat - rýchly predhrev rúry
200° za 6 minút

AquaClean čistenie

Funkcia StayWarm - udržiavanie teploty 
uvareného jedla/ohrievanie

Funkcia WarmPlate – ohrievanie tanierov

Funkcia AutoRoast - automatické pečenie

Pyrolytické čistenie

Optimalizovaná spotreba energie pri pečení

Sabbath

Regenerate

SousVide

Teplovzdušné pečenie + vysoká úroveň pary

Teplovzdušné pečenie + stredná úroveň pary

Teplovzdušné pečenie + nízka úroveň pary

Pečenie v pare

Mikrovlnný ohrev

Mikrovlnný ohrev + gril

Mikrovlnný ohrev + teplovzdučné pečenie

Vstavané rúry, mikrovlnné rúry a sporáky

Indukčný ohrev

AreaFlex prepojenie varných zón

BridgeZone - spojenie varnej zóny

Oválna zóna pre väčšie panvice

SliderTouch - regulácia výkonu pohybom prstu

SmartControl - samostatné ovládanie každej zóny

Zvýšenie výkonu – PowerBoost

StepZone - spája dve varné zóny do jednej, s 
možnosťou nastavenia výkonu pre každú zónu

AutoDetect detekcia polohy hrnca

IQ senzory - automatické varenie

IQSimmer - automatický program pre pomalé 
dlhé varenie

IQgrill - automatický program grilovania s 
možnosťou nastaviť úroveň prepečenia

IQboil - automatický program varenia s väčším 
množstvom vody

StopGo - pozastavenie varenia

SoftMelt - jemné roztápanie pri teplote 42 °C

StayWarm - udržiavanie teploty 70 °C

BoilControl - automatický rýchly ohrev

Funkcia časovač

Recall - pamäťová funkcia pre obnovenie 
nastavení

Zvýšenie výkonu u HiLight varnej zóny

ChildLock

Wok horák

Vysoko účinné plynové horáky

Varné panely

Energetická trieda spotrebiča Šírka spotrebiča Výška spotrebiča

Vážení zákazníci,
Dovoľte nám informovať vás, že spotrebiče označené *NA OBJEDNÁVKU nie sú bežne dostupné na sklade, ale zadávame ich do výroby na základe záväznej 
objednávky od predajcu. Dodacia lehota u týchto výrobkov sa pohybuje od 4 do 8 týždňov.
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AdaptTech odsávanie - automatické senzorové 
odsávanie

AdaptAir - patentované filtre s polyuretánovou 
penou a usmerňovačmi vzduchu

P.A.S. Systém odsávania  
(perimetrické obvodové odsávanie)

Filtre proti mastnotám

Funkcia časovač/automatické čistenie vzduchu

Nerez s úpravou proti odtlačkom prstov

SmartCurve špeciálne zakrivené sklo

SliderTouch ovládanie

Odsávače pár

Beznámrazový systém NoFrost Plus

Beznámrazový systém 
NoFrost DualAdvanced

Beznámrazový systém NoFrost

Systém FrostLess 
pre nižšiu tvorbu námrazy v mrazničke

AdaptTech technológia chráni potraviny pred 
teplotným šokom, predlžuje čerstvosť a znižuje 
spotrebu energie

IonAir s Multiflow 360° - cirkulácia ionizovaného 
vzduchu cez 14 ventilačných otvorov

IonAir s DynamiCooling - cirkulácia ionizovaného 
vzduchu prostredníctvom vnútorného ventilátora

ConvertActive: možnosť zmeniť mrazničku na 
chladničku

Zásuvka CrispActive so špeciálnym osvetlením 
VitaLight pre predĺženie čerstvosti potravín

Zásuvka FreshActive pre skladovanie mäsa, 
rýb alebo morských plodov

Chladenie pomocou ventilátora

Zásuvka ZeroZone s teplotou okolo 0 °C

Funkcia rychleho chladenia SuperCool

Zasuvka CrispZone s ovladanim vlhkosti 
HumidityControl

Zásuvka FreshZone s teplotou okolo 3 °C

Funkcia rychleho zmrazenia FastFreeze

Chladenie a mrazenie

16 súprav riadu

Invertorový motor

Funkcia SpeedWash - možnosť skrátenia 
programu

Plný AquaStop - ochrana proti pretečeniu

TotalDry - automatické otváranie dverí

TouchControl dotykové ovládanie

IonTech - zabudovaný ionizátor

Spotreba vody

StartDelay - odložený štart

SuperSilent+ tichá prevádzka

Vstavané umývačky riadu

Náplň

Priemer dvierok

Počet otáčok odstredenia

Total AquaStop - senzorový systém proti 
pretečeniu

Bubon WaveActive

IonTech - ionizátor pre účinnejšie odstraňovanie 
nečistôt

SteamTech parný generátor

Vysoko odolný inverterový motor PowerDrive

DoseAid indikátor množstva pracieho prostriedku

StainExpert - účinné odstranenie škvŕn

SterilTub - čistenie bubna

Osvetlenie bubna

LED displej

StartDelay - odložený štart

StableTech bočné steny

Tichý chod práčky

Práčky

Náplň

Priemer dvierok

Bubon WaveActive

Vysoko odolný inverterový motor PowerDrive

SteamTech parný generátor

TwinAir dvojsmernné prúdenie vzduchu

Kondenzačna sušička s tepelnym čerpadlom

IonTech vyhladenie vlákien bielizne ionizátorom 
vzduchu

Režimy sušenia

StableTech bočné steny

LED displej

AutoDrain - priamy odvod kondenzátu

Sušičky

Vážení zákazníci,
Dovoľte nám informovať vás, že spotrebiče označené *NA OBJEDNÁVKU nie sú bežne dostupné na sklade, ale zadávame ich do výroby na základe záväznej 
objednávky od predajcu. Dodacia lehota u týchto výrobkov sa pohybuje od 4 do 8 týždňov.
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Gorenje Slovakia, s.r.o.
Hodžovo námestie 2/A,

811 06 Bratislava
Tel.: +421 2 69 30 79 39

E-mail: gorenje@gorenje.sk
http://www.gorenje.sk

Asistenčná linka 0800 105 505
Na asistenčnej linke Vám naši odborní

pracovníci pomôžu v pracovných
dňoch v čase od 8,00 do 16,00

hod. rýchlo a profesionálne vyriešiť
záručné, prípadne pozáručné opravy

výrobkov Gorenje.

Všetky chladničky a mrazničky sú plnené ekologickým chladivom R 600 - izobutan.
Zmeny technických parametrov a príslušenstva vyhradené bez upozornenia.
Uvedené predajné ceny sú len informáciou o obvyklej predajnej cene,  
vrátane DPH s PZE (poplatok za likvidáciu historického elektrozariadenia).
Právo na tlačové chyby a chyby v cenách vyhradené. 06 / 2019


