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A Gorenje már több, mint 60 éve gyárt kiváló minőségű háztartási gépeket. 
Elkötelezett amellett, hogy saját technológiákat fejlesszen és folyamatosan javítsa 
gyártási folyamatait. Szlovén hagyományokból és európai értékekből építkezik és 
helyt áll az európai vezető háztartási gép gyártói között. Büszkék vagyunk minden, 
a gyárainkat elhagyó termékre annak tudatában, hogy a gyártás és tesztelés során 
megfeleltek a rendkívül szigorú európai környezetvédelmi előírásoknak is.
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Sütők
Minden Gorenje sütő egy kicsi “csoda” gyár. A működés 
során fizikai folyamatok ezrei játszódnak le a kamrában, mind 
megfelelő ellenőrzés és tökéletes koordináció mellett, amelyek 
elvezetnek egészen a végeredményig – ami nem más mint 
maga az ízletes étel. A sütés, pirítás/kérgesítés és párolás 
programok hátterének kialakításában éveken át ívelő céltudatos 
kutatások eredményei állnak: az a sor termékjellemző és 
funkció, amely egyedülálló főzési élményhez vezet. Ezek a sütők 
segítőkész személyi asszisztensként dolgoznak a kezünk alá, 
ügyelve a részletekre: egy innovatív sütőkamra forma, amely 
egyenletesen oszlatja el a forró levegőt, egy folyamat értékelő-
elemző egység, amely tökéletesre süti a húst, egy gőzsütő 
eszköz, amely a megfelelő – és egy cseppel sem több vagy 
kevesebb – mennyiségű párát biztosítja a sütéshez. A lényeg: 
számtalan érdekes és kivételesen felhasználóbarát beállítás 
közül választhatunk a sütés során.

AHOL A 
TÖKÉLETES ÍZEK 
SZÜLETNEK
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HomeMade sütőkamra forma
A fatüzelési kemencék minden erényével

MultiFlow 360˚ légkeverés
Minden oldalról jól átsütve

Sütés több szinten
Többféle ételt készíteni egyszerre

A jellegzetesen lekerekített forma a Gorenje sütők egyik 
leghasznosabb termékjellemzője. Fejlesztéséhez a 
hagyományos fatüzelésű kemencék jelentették a fő inspirációt, 
hiszen azokban a forró levegő szabadon áramlik. Mivel a 

kemencében sütött étel egyenletesen és minden oldalról 
melegszik, mindig tökéletes a vele végzett munka gyümölcse: 
ropogós kívül és lédús belül. A MultiFlow 360˚ rendszerrel 
kombinálva lehetővé válik az egyidejű sütés akár 5 szinten is.

A MultiFlow 360˚ rendszer garantálja az optimális forró levegő 
áramlást a sütőben. A hátfalon átgondolt módon kialakított 
ventilációs nyílások és az egyedülálló sütőkamra forma révén a 
levegő egyenletesen áramlik a sütőben. A ventilátor a sütőkamra 
egészében áramoltatja körbe-körbe a forró levegőt, minden 
oldalról tökéletesre sütve az ételt. A dinamikus légmozgás így 
lehetővé teszi a több szinten történő sütést az illatok és ízek 
keveredésének kockázata nélkül.

A MultiFlow 360˚ és a HomeMade sütőkamra forma segítségével 
a legnehezebb konyhai feladat – 5 tálcányi étel egyidejű 
sütése – is megvalósíthatóvá válik. Mi ezzel kapcsolatban 
a jó hír? Az, hogy az ízek és illatok nem fognak keveredni. 
Az átgondoltan megoldott légkeverés-levegő eloszlási 
rendszernek köszönhetően az ételek mindegyik szinten 
egyenletesen megsülnek. Mivel a sütő űrtartalma nagyobb, így 
az áttekinthetősége is kiváló. A Superior modellekbe 5 sütőtálcát 
tudunk egyszerre behelyezni.
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Többlépéses sütés funkció
Tökéletes étel 2, 3 vagy több lépésben 

Automata programok
Kiválaszt, megérint és… kész is

A Gorenje sütők a teljesen automatikus sütés lehetőségét kínálják 
több, mint 80 beprogramozott recepttel, ideális döntést jelentve 
konyhabeli kezdők számára. Az automata mód titka egészen 
egyszerű – minden paraméter, úgy mint sütési idő, hőmérséklet 

és sütőfunkció automatikusan beállítva a rendelkezésünkre áll. 
Mindössze annyit kell tennünk, hogy kiválasztjuk az étel típusát, 
súlyát és megnyomjuk a start gombot. A sütő innentől kezdve 
elvégez minden további feladatot.

A manuális programozhatóságnak köszönhetően több sütési 
fázis beállítása is lehetséges. Az egyes lépések között tehát 
nincs szükség több kézi beavatkozásra, mindezt a készülék 
automatikusan elvégzi helyettünk. Ideális a tapasztaltabb 

felhasználók, illetve az olyan ételek mint a kenyér vagy a lasagne 
elkészítéséhez, amelyek az elkészítésük során különböző 
hőmérsékletű fázisokat igényelnek. 
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A pirolitikus öntisztítás a leghatékonyabb 
és legfejlettebb módszer a sütőkamra 
kitakarítására. A közel 500˚C-os 
hőmérséklet tökéletesen kitisztítja a sütőt, 
egyetlen zsírfolt sem marad utána. A 
program végén csak a keletkező hamut 
kell kitörölni – vegyszer használata nélkül. 
Enyhe tisztítás 90 perc alatt, 120 perces 
közepes intenzítású tisztítás és nagyon 
intenzív pirolízis 150 perc alatt – a tisztítás 
mértéke a program hosszától függ. A 
sütőajtó lezár a program futása közben 
és közvetlenül utána, amely családbaráttá 
teszi a módszert. 

A katalitikus öntisztítás nagy segítséget 
nyújt a sütő karbantartásban. Amikor 
a sütő eléri a 85°C-os vagy magasabb 
hőmérsékletet a sütési folyamat közben, 
a katalitikus panelek automatikusan 
elkezdik elnyelni a zsiradékot és egyéb 
szennyeződéseket.

Az összes designvonalba tartozó új 
Gorenje sütő teljesen új zománcának 
köszönhetően az AquaClean hidrolitikus 
öntiszítás funkció jelentősen hatékonyabb 
lett. Az AquaClean funkció nagyszerű 
segítség, amikor a sütő tisztítására kerül 
a sor. Csupán annyi a teendőnk, hogy 
fél liter vizet öntünk az egyik tepsibe és 
elindítjuk az AquClean programot minden 
sütés után. Mindössze 30 percen belül 
az eredmény láthatóvá válik a teljes 
felületen és a tepsiken. A zsírfoltok és 
egyéb szennyeződések fellazulnak, 
amelyeket egy törlőronggyal könnyedén 
eltávolíthatunk, és a sütő makulátlanul 
tiszta marad. 

A zománc minősége és típusa rendkívül fontos a sütő 
működése szempontjából. A SilverMatte nevű zománc 
nagymértékben ellenálló és erős anyag, amely bírja az extrém 
magas hőmérsékletet, még az 500°-os pirolitikus tisztítást is. 
Mikropórusoktól mentes, befedi a sütő felületeit és a tepsiket, 

így teszi lehetővé, hogy ellenállóak legyenek a legmagasabb 
hőmérsékletekkel, a mikrohullámmal és a gőzzel szemben. A 
sütőbelső háromszoros borítása elősegíti a hővisszaverődést és 
további szigetelést biztosít. Ezáltal a sütő belseje mindig steril és 
biztonságos marad. 

SilverMatte – matt ezüst zománc
Ultra ellenálló, ultra sima bevonat

CataClean katalitikus 
öntisztítás
Egy felület, amely 
„ki nem állhatja“ a zsírt

PyroClean pirolitikus 
öntisztítás
Az extrém magas hőmérséklet 
mindent eltüntet

AquaClean  
hidrolitikus öntisztítás
Egyszerű, kényelmes tisztítás
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Joghurt készítés
Egyszerűen és egészségesen 

Szárítás funkció
Nagyszerű ételek, napi 24 órán át

Egy gyengéd érintés és a sütőajtó lassan, elegánsan záródik be 
– a korábban megszokott csattanást el is fogjuk felejteni.

A Gorenje sütőinek új generációja különleges alakzatot rejt 
a felső részében. Mostantól az optimalizált levegőáramlás 
még nagyobb méretű kamrában cirkulál teljesen szabadon. A 
megnövelt kapacitás még nagyobb mennyiségű étel nagyobb 
méretű tepsiben való elkészítését teszi lehetővé számunkra, 
miközben a készülék külső méretei ugyanakkorák maradnak. 
A korábbi 3 szint helyett az új Superior sorozathoz tartozó 
sütők lehetővé teszik az egy időben 5 szinten történő sütést. A 
sütőkamra mérete a standard sütőknél eléri akár a 75 litert, a 
mikrohullámú sütőknél pedig akár az 53 litert, amely a piacon 
elérhető legnagyobbak közé tartozik. 

Szárított hús, gyümölcs, zöldség és gyógynövény ezután már 
az otthonunkban is készíthető. A szárítás 5 tálcán történhet egy 
időben, amely időt és energiát takarít meg a számunkra.

Egy speciális funkciónak köszönhetően egészséges joghurtot 
készíthetünk immár otthon is. Az automatikus hőmérséklet- 
és időbeállítás optimális feltételeket teremt az otthoni joghurt 
készítéshez mindössze 3 óra alatt. Ehhez a funkcióhoz további 
Gorenje termék kiegészítő használata szükséges.

GentleClose lassú ajtózáródás
Szuper könnyű és szuper csendes

BigSpace nagyméretű sütőkamra
Több hely a többféle sütési lehetőség érdekében

SÜTŐK 9
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A sütő hőmérséklete mindössze 6 perc alatt eléri a 200˚C-
ot, ezzel 30%-nyi időt takaríthatunk meg a hagyományos 
előmelegítési technikákhoz képest. Ez különösen jól jön akkor, 
ha előmelegített sütőbe kell behelyezni az alapanyagokat 
(például tészták, sütemények sütésekor). Fény és hangjelzés 
informál arról, ha a sütő elérte a megfelelő hőmérsékletet.

A legjobb sütési eredmények a nagy és kis grill fűtőszál kombi-
nált használatával érhetőek el, ahol a kis fűtőszálat a nagy mére-
tű veszi körül. A fűtőszálak átgondolt elhelyezése optimális hő-
eloszlást és tökéletes sütési eredményeket, azaz kívül ropogós, 
belül porhanyós ételeket garantálnak minden egyes alkalommal. 
A többfunkciós grill rendszerben tehát külön-külön használhatjuk 
akár a kicsi, akár a nagy méretű grill fűtőszálat vagy akár a kettőt 
együtt is. Az Advanced modellekben a grill fűtőszál kivehető, ami 
könnyű karbantartást és tisztítást tesz lehetővé.

A még tágasabb sütők lehetővé teszik számunkra nagyobb 
mennyiségű étel elkészítését – nem csupán az összes 
szinten egyenletesen eloszló levegő keringésének, hanem a 
standard és a kompakt sütőkben egyaránt megtalálható 46 
cm széles tepsiknek is köszönhetően. Innovatív megoldások 
gondoskodnak a nagyobb sütőbelsőről, és hogy a sütő teljes 
szélességében kihasználható legyen. Több hely van minden 
egyes tálcán és a legmodernebb technológia biztosítja, hogy az 
ételek az összes szinten egyenletesen süljenek meg.

A SlowBake alacsony hőmérsékleten, akár 6 órán keresztül 
süti az ételt. A hosszú készítési időnek köszönhetően a hús- 
és halételek megpuhulnak, miközben megőrzik lédússágukat, 
tápértéküket és zamatosak maradnak.

Az AutoRoast funkció először 230°C-ra fűti fel a sütőt. Az ételt 
30 percig sütjüki, amely után a hőmérséklet az előre beállítottra 
csökken. Az idő és hőfok okosan használt kombinációja 
ideális ahhoz, hogy a étel felülete megpiruljon, kérgesedjen. 
A végeredmény pedig kívül ropogós, belül puhára és 
porhanyósra sült hús.

A DynamiCooling rendszer hatékonyan hűti le a sütő külsejét (a 
palástot), amivel megelőzi a magas hőfok által okozott károkat. 
A DynamiCooling+ rendszerrel rendelkező sütőkben a 
hőérzékelők szabályozzák a sütő külső falainak lehűtését, amíg 
az eléri a 60˚C-os hőmérsékletet. Ez az extrém magas hőfokot 
alkalmazó pirolitikus öntisztítással rendelkező készülékeknél 
kifejezetten praktikus.

A húson belüli hőmérséklet ellenőrzésével a Hússzonda vezérli 
az egész folyamatot és még bekapcsolja a figyelmeztető jelzést 
is, amikor elérkezett a megfelelő idő.

Az egyenletesen sikló teleszkópos sütősínek tökéletes rálátást 
biztosítanak az összes szinten zajló sütés folyamatára. Ez 
a tepsiknek a sütőből való biztonságosabb és egyszerűbb 
kivételét és könnyebb tisztítását jelenti. A Superior vonalhoz 
tartozó modellek 3 szintes, teljesen kihúzható sütősínnel 
rendelkeznek.  A pirolitikus öntisztítás program használata során 
ezeket el kell távolítani a sütőből.
  

Speciális három vagy több üveglapból, illetve hővisszaverő 
réteggel szerelt sütőajtók teszik a készüléket gyermekek 
vagy házi kedvencek számára is biztonságossá. A rendszer 
további előnye, hogy a hő(energia) nem tud „kiszökni“, ezzel 
optimalizálttá válik a sütő energiafogyasztása is.

Minden rozsdamentes acél felületet egy speciális 
ujjlenyomatmentes filmréteggel vontunk be, megakadályozva, 
hogy ujjaink nyomot hagyjanak maguk után, ezzel mindig fényes 
marad a készülékek felülete és sokkal egyszerűbbé válik a sütők 
tisztítása is.

SuperSize nagyméretű 
sütőtálcák

Automatikus pirítás/kérgesítés

SlowBake - lassú sütés 
funkció

Ultra hideg ajtó (UCD)

Teleszkópos sütősínek

PerfectGrill funkció

Gyors előmelegítés 
funkció

Hússzonda

Ujjlenyomatmentes 
bevonat

DC+ rendszer
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Kombinált gőzsütők
A főzés egy megdöbbentően komplex folyamat, amely során 
számos különböző dolog történik és számtalan, a végeredményt 
befolyásoló tényező hat egy időben. Tekintélyes mennyiségű 
tudományos ismeretre és éveken át ívelő fejlesztői munkára van 
szükség ahhoz, hogy olyan termékjellemzőkkel és funkciókkal 
tudjon egy márka piacra lépni, amelyek az ételre nem csak, mint 
fontos energiaforrásra, hanem úgy is mint alapvető vitamin-, 
ásványi anyag, rostforrásra és természetesen illatok, ízek és 
érzéki élmények gazdag tárházára is tekintsen. A Gorenje sütők 
magukban hordozzák az egészséges ételek ígéretét, a természet 
által nyújtott értékes tápanyagok tiszteletét, miközben szem 
előtt tartják az emberi test és lélek alapvető – és nem alapvető 
– szükségleteit is. A Gorenje gőzsütői standard és kompakt 
méretben elérhetőek.

A LEHETŐ 
LEGKÍMÉLETESEBB 
KEZELÉS A 
VITAMINOK
SZÁMÁRA
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PureSteam gőz funkció
Főzés víz helyett – csak gőzzel 

MultiSteam 360° funkció
A gőzsütés holisztikus megközelítése

Míg ugyanaz a levegő keringtető rendszer használatos a 
hagyományos sütőkben, a gőzsütőkben a MultiFlow 360°-ot 
használják. Miután a gőz több nyíláson keresztül beáramlik a 
sütőtérbe, egy speciális ventilátor egyenletesen eloszlatja azt, 
ami az ételnek puha és porhanyós állagot biztosít. Egyetlen teli 

tartálynyi vízmennyiség elég az egész sütési folyamathoz, így 
a sütés során nem kell kinyitni a sütőajtót, ami idő- és energia-
megtakarítást tesz lehetővé, ezáltal javítva az általános gőzsütési 
eredményeket.

A Gorenje kombinált gőzsütői kitűnő sütési teljesítményt 
nyújtanak, méghozzá úgy, hogy a gőzt egyetlen vízcsepp 
kibocsátása nélkül hozzák létre. A Gorenje gőzsütői a 
gőzgenerátornak köszönhetően teljes mértékben vízmentesek 
a sütő belsejében, mivel kivonják a vizet a gőzből, teljesen 
tisztán hagyva azt. Tiszta gőz oszlik el egyenletesen a sütő 
teljes belsejében, egyetlen csepp víz nélkül, ami elronthatná, 
eláztathatná az ételt. A kiolvasztáshoz is tökéletes, mivel a 
meleg gőz egyenletesen veszi körül az ételt anélkül, hogy forró 
pontokat hozna létre benne.

14 KOMBINÁLT GŐZSÜTŐK
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Vízkőtelenítés
A vízkő többé már nem okoz gondot 

A vízkőtelenítési funkció automatikusan működik. A sütő – 
amikor erre szükség van – emlékeztet bennünket a folyamat 
elindítására. A speciális vízkőtelenítő oldat hozzáadása után a 
program egy óra alatt le is fut.

A nagy űrtartalmú, praktikus és elegáns formatervezésű 
víztartály könnyen hozzáférhető és újratölthető a sütés 
során, annak megszakítása nélkül. Az 1,3 literes víztartály 
átgondolt elhelyezése révén könnyen kezelhető, nem vesz el 
helyet a sütőkamra térfogatától és kialakítása miatt nehezen 
folyik ki belőle a folyadék. Könnyen kiemelhető a sütőből 
és mosogatógépben mosható. Kapacitása a leghosszabb 
gőzsütési programokhoz is megfelelő nagyságú.

Víztartály
Víz, ami mindig kéznél van 

Egészséges újramelegítés
Egyenletes felmelegítés vagy kiolvasztás

A kombinált gőzsütőt az ételek újbóli felmelegítésére vagy 
felolvasztására is tudjuk használni. Az újramelegítéskor az 
étel nem fő tovább és soha sem szárad ki. A kiolvasztás 
egyenletes mértékű és kellően gyengéd módon történik ahhoz, 
hogy ne változzon meg az étel szerkezete. Ezért, a kombinált 
gőzsütőben történő kiolvasztás és az újramelegítés egyszerűen 
egészségesebb a hagyományos technikánál.

SousVide funkció
Egy újabb lépés a porhanyós és lédús ételek felé 

A SousVide egy egyszerű, mégis varázslatos trükk: sütés 
vákuumtasakokban. A készítés során megőrzi a vitaminokat, 
ásványi anyagokat és egyéb tápanyagokat. Mivel az étel 
vákuum alatt és alacsony hőmérsékleten készül, a hús 
belseje mindig lédús és porhanyós, míg a zöldségek zsengék 
és roppanósak maradnak.  Ez a folyamat a Gorenje kompakt 
gőzsütőiben áll rendelkezésre.

KOMBINÁLT GŐZSÜTŐK 15



Termékleírás

Vezérlés

Sütő funkciók

Jellemzők

Tartozékok

Biztonsági 
rendszer

Könnyű tisztítás

Technikai adatok

 - Szín: Rozsdamentes acél 
 - Fogantyú színe: Rozsdamentes acél 
 - Kezelőpanel anyaga: Rozsdamentes acél és üveg
 - GentleClose lassú ajtózáródás

 - Sütő hasznos űrtartalma: 73 l
 - Multifunkciós sütő BigSpace - 73 l
 - Szuper nagyméretű sütő belső
 - PerfectGrill

 - Elektronikus hőmérséklet szabályozás
 - HomeChef elektronikus TFT kijelzős programóra

 - Kettős világítás
 - Egyidejű sütés több szinten

 - Zománcozott mélytálca
 - Lapos tepsi // Sütőrács
 - Hússzonda // Teleszkópos sütősinek - 3 szinten

 - Termobiztosíték
 - Sütő dinamikus hűtési rendszer DC+
 - UCDQ négyrétegű sütőajtó 2 hővisszaverő réteggel
 - Mechanikus biztonségi ajtóretesz

 - SilverMatte könnyen tisztítható zománc
 - Sima felületű sütőajtó

 - Energiafelhasználás:  0,91 kWh (Légkeverés), 
0,94 kWh (Hagyományos)

 - Csatlakoztatási teljesítmény: 3400 W
 - Termék méretei (magxszélxmély): 59,5 × 59,5 × 54,6 cm
 - Beépítési méretek (magxszélxmély): 59 × 56 × 55 cm
 - EAN kód: 3838942012228

 - Szín: Rozsdamentes acél 
 - Fogantyú színe: Rozsdamentes acél 
 - Kezelőpanel anyaga: Rozsdamentes acél és üveg
 - GentleClose lassú ajtózáródás

 - Sütő hasznos űrtartalma: 75 l
 - Multifunkciós sütő BigSpace - 75 l
 - Szuper nagyméretű sütő belső
 - HomeMADE kemence jellegű sütőkamra // PerfectGrill

 - Elektronikus hőmérséklet szabályozás
 - HomeChef elektronikus programóra

 - Kettős világítás
 - Egyidejű sütés több szinten

 - Gőzsütő tálca
 - Perforált gőzsütő tálca // Lapos tepsi // Sütőrács // 
Hússzonda // Teleszkópos sütősín 1 szinten // 

 - Termobiztosíték
 - Sütő dinamikus hűtési rendszer DC+
 - Hármas üvegezésű sütőajtó dupla hővisszaverő réteggel /UCD/

 - Vízkőtlenítés funkció
 - SilverMatte könnyen tisztítható zománc
 - Sima felületű sütőajtó
 -
 - Energiafelhasználás:  0,7 kWh (Légkeverés), 

0,82 kWh (Hagyományos)
 - Csatlakoztatási teljesítmény: 2900 W
 - Termék méretei (magxszélxmély): 45,5 × 59,5 × 54,6 cm
 - Beépítési méretek (magxszélxmély): 45 × 56 × 55 cm
 - EAN kód: 3838942012501

BOP 799S51X
Beépíthető sütő Superior designvonal Superior designvonal

BO 799S50X1
Beépíthető sütő
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Termékleírás

Vezérlés

Sütő funkciók

Jellemzők

Tartozékok

Biztonsági 
rendszer

Könnyű tisztítás

Technikai adatok

Superior designvonal

 - Szín: Rozsdamentes acél 
 - Fogantyú színe: Rozsdamentes acél 
 - Kezelőpanel anyaga: Rozsdamentes acél és üveg
 - GentleClose lassú ajtózáródás

 - Sütő hasznos űrtartalma: 75 l
 - Szuper nagyméretű sütő belső // HomeMADE kemence jellegű 
sütőkamra // PerfectGrill // MultiSteam 360° sütés funkció

 - AirSteam gőzsütés funkció // 

 - Elektronikus hőmérséklet szabályozás // Gomb formája: 
Ergonomikus kezelőgombok // ProCook sütési funkció

 - PureSteam sütés funkció
 - Kettős világítás

 - Zománcozott mélytálca
 - Gőzsütő tálca // Perforált gőzsütő tálca // Lapos tepsi // Sütőrács // 
Hússzonda // Teleszkópos sütősín 1 szinten

 - Termobiztosíték
 - Sütő dinamikus hűtési rendszer DC+
 - Hármas üvegezésű sütőajtó dupla hővisszaverő réteggel /UCD/

 - Könnyű tisztítás
 - Vízkőtlenítés funkció
 - SilverMatte könnyen tisztítható zománc // Sima felületű sütőajtó

 - Energiafelhasználás:  0,86 kWh (Légkeverés), 
0,94 kWh (Hagyományos)

 - Csatlakoztatási teljesítmény: 3400 W
 - Termék méretei (magxszélxmély): 59,5 × 59,5 × 54,6 cm
 - Beépítési méretek (magxszélxmély): 59 × 56 × 55 cm
 - EAN kód: 3838942012471

BCS 789S22X
Beépíthető sütő

 - Szín: Rozsdamentes acél 
 - Fogantyú színe: Rozsdamentes acél 
 - Kezelőpanel anyaga: Rozsdamentes acél és üveg
 - GentleClose lassú ajtózáródás

 - Sütő hasznos űrtartalma: 51 l // Kombinált gőzsütő - 51 l
 - Szuper nagyméretű sütő belső // HomeMADE kemence jellegű 
sütőkamra // PerfectGrill // MultiSteam 360° sütés funkció

 - Elektronikus hőmérséklet szabályozás // Gomb formája: 
Ergonomikus kezelőgombok // ProCook sütési funkció

 - PureSteam sütés funkció
 - Kettős világítás

 - Zománcozott mélytálca
 - Lapos tepsi // Sütőrács // Hússzonda // Teleszkópos sínek
 - Katalitikus oldalfal

 - Termobiztosíték
 - Sütő dinamikus hűtési rendszer DC+
 - Hármas üvegezésű sütőajtó egy hővisszaverő réteggel (hideg ajtó)
 - Mechanikus biztonségi ajtóretesz

 - Katalitikus öntisztítás funkció
 - SilverMatte könnyen tisztítható zománc
 - Sima felületű sütőajtó

 - Energiafelhasználás:  0,85 kWh (Légkeverés), 
0,92 kWh (Hagyományos)

 - Csatlakoztatási teljesítmény: 3300 W
 - Termék méretei (magxszélxmély): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm
 - Beépítés min-max. méretei (magxszélxmély): 59-60 × 56-56,8 × 55 cm
 - EAN kód: 3838942010927

BCS 589S20X
Beépíthető sütő Advanced designvonal
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Termékleírás

Vezérlés

Sütő funkciók

Jellemzők

Tartozékok

Biztonsági 
rendszer

Könnyű tisztítás

Technikai adatok

 - Szín: Rozsdamentes acél 
 - Fogantyú színe: Rozsdamentes acél 
 - Kezelőpanel anyaga: Rozsdamentes acél és üveg
 - GentleClose lassú ajtózáródás

 - Sütő hasznos űrtartalma: 67 l
 - Multifunkciós sütő BigSpace - 67 l // Szuper nagyméretű sütő 
belső // Legnagyobb űrtartalmú sütőtepsi: 1316 cm² // HomeMADE 
kemence jellegű sütőkamra // PerfectGrill

 - Elektronikus hőmérséklet szabályozás
 - DirecTouch kezelőpanel

 

 - Világítás
 - Egyidejű sütés több szinten

 - Zománcozott mélytálca
 - Lapos tepsi
 - Sütőrács // Teleszkópos sütősín // Katalitikus oldalfal

 - Termobiztosíték
 - Sütő dinamikus hűtési rendszer DC+
 - Tripla üvegezésű (hideg) sütőajtó

 - Katalitikus öntisztítás funkció
 - SilverMatte könnyen tisztítható zománc
 - Sima felületű sütőajtó

 - Energiafelhasználás:  0,85 kWh (Légkeverés), 
0,92 kWh (Hagyományos)

 - Csatlakoztatási teljesítmény: 3300 W
 - Termék méretei (magxmzélxmély): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm
 - Beépítés min-max. méretei (magxszélxmély): 59-60 × 56-56,8 × 55 cm
 - EAN kód: 3838942010439

BO 658A30XG
Beépíthető sütő Advanced designvonal

 - Szín: Rozsdamentes acél 
 - Fogantyú színe: Rozsdamentes acél 
 - Kezelőpanel anyaga: Rozsdamentes acél és üveg
 - GentleClose lassú ajtózáródás

 - Sütő hasznos űrtartalma: 67 l
 - Multifunkciós sütő BigSpace - 67 l // Szuper nagyméretű sütő 
belső // Legnagyobb űrtartalmú sütőtepsi: 1316 cm² // HomeMADE 
kemence jellegű sütőkamra //PerfectGrill

 - Elektronikus hőmérséklet szabályozás
 - DirecTouch kezelőpanel

 - Világítás
 - Egyidejű sütés több szinten

 - Zománcozott mélytálca
 - Lapos tepsi // Sütőrács // Hússzonda // Teleszkópos sínek
 - Katalitikus oldalfal

 - Termobiztosíték // Sütő dinamikus hűtési rendszer DC+ // Hármas 
üvegezésű sütőajtó egy hővisszaverő réteggel (hideg ajtó) // 
Mechanikus biztonségi ajtóretesz

 - Katalitikus öntisztítás funkció
 - SilverMatte könnyen tisztítható zománc
 - Sima felületű sütőajtó

 - Energiafelhasználás:  0,85 kWh (Légkeverés), 
0,92 kWh (Hagyományos)

 - Csatlakoztatási teljesítmény: 3300 W
 - Termék méretei (magxszélxmély): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm
 - Beépítés min-max. méretei (magxszélxmély): 59-60 × 56-56,8 × 55 cm
 - EAN kód: 3838942010927

BO 658A41XG
Beépíthető sütő Advanced designvonal
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Termékleírás

Vezérlés

Sütő funkciók

Jellemzők

Tartozékok

Biztonsági 
rendszer

Könnyű tisztítás

Technikai adatok

 - Szín: Rozsdamentes acél 
 - Fogantyú színe: Rozsdamentes acél 
 - Kezelőpanel anyaga: Rozsdamentes acél és üveg
 - GentleClose lassú ajtózáródás

 - Sütő hasznos űrtartalma: 67 l
 - Multifunkciós sütő BigSpace - 67 l // Szuper nagyméretű sütő 
belső // Legnagyobb űrtartalmú sütőtepsi: 1316 cm² // HomeMADE 
kemence jellegű sütőkamra // PerfectGrill

 - Elektronikus hőmérséklet szabályozás // Világító gombok
 - Gomb formája: Ergonomikus gombok // Süllyesztett tekerőgombok  
// IconTouch programóra

 - Világítás
 - Egyidejű sütés több szinten
 -
 - Zománcozott mélytálca
 - Lapos tepsi
 - Sütőrács // Hússzonda // Teleszkópos sínek // Katalitikus oldalfal

 - Termobiztosíték
 - Hármas üvegezésű sütőajtó egy hővisszaverő réteggel (hideg ajtó)
 - Tripla üvegezésű (hideg) sütőajtó

 - Katalitikus öntisztítás funkció
 - SilverMatte könnyen tisztítható zománc
 - Sima felületű sütőajtó

 - Energiafelhasználás:  0,85 kWh (Légkeverés), 
0,92 kWh (Hagyományos)

 - Csatlakoztatási teljesítmény: 3300 W
 - Termék méretei (magxszélxmély): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm
 - Beépítés min-max. méretei (magxszélxmély): 59-60 × 56-56,8 × 55 cm
 - EAN kód: 3838942010484

BO 647A41XG
Beépíthető sütő

 - Szín: Rozsdamentes acél 
 - Fogantyú színe: Rozsdamentes acél 
 - Kezelőpanel anyaga: Rozsdamentes acél és üveg
 - GentleClose lassú ajtózáródás

 - Sütő hasznos űrtartalma: 67 l
 - Multifunkciós sütő BigSpace - 67 l // Szuper nagyméretű sütő belső
 - Legnagyobb űrtartalmú sütőtepsi: 1316 cm² // HomeMADE kemence 
jellegű sütőkamra // PerfectGrill

 - Elektronikus hőmérséklet szabályozás // Világító gombok
 - Gomb formája: Ergonomikus gombok // Süllyesztett tekerőgombok //
IconTouch programóra

 - Világítás
 - Egyidejű sütés több szinten

 - Zománcozott mélytálca
 - Lapos tepsi
 - Sütőrács // Teleszkópos sütősín // Katalitikus oldalfal

 - Termobiztosíték
 - Sütő dinamikus hűtési rendszer DC+
 - Tripla üvegezésű (hideg) sütőajtó

 - Katalitikus öntisztítás funkció
 - SilverMatte könnyen tisztítható zománc
 - Sima felületű sütőajtó

 - Energiafelhasználás:  0,85 kWh (Légkeverés), 
0,92 kWh (Hagyományos)

 - Csatlakoztatási teljesítmény: 3300 W
 - Termék méretei (magxszélxmély): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm
 - Beépítés min-max. méretei (magxszélxmély): 59-60 × 56-56,8 × 55 cm
 - EAN kód: 3838942010941

BO 647A30XG 
Beépíthető sütőAdvanced designvonal Advanced designvonal
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Termékleírás

Vezérlés

Sütő funkciók

Jellemzők

Tartozékok

Biztonsági 
rendszer

Könnyű tisztítás

Technikai adatok

 - Szín: Rozsdamentes acél 
 - Fogantyú színe: Rozsdamentes acél 
 - Kezelőpanel anyaga: Rozsdamentes acél és üveg
 - GentleClose lassú ajtózáródás

 - Sütő hasznos űrtartalma: 67 l
 - Multifunkciós sütő BigSpace - 67 l // Szuper nagyméretű sütő belső
 - Legnagyobb űrtartalmú sütőtepsi: 1316 cm² // HomeMADE kemence 
jellegű sütőkamra // PerfectGrill

 - Elektronikus hőmérséklet szabályozás // Világító gombok
 - Gomb formája: Ergonomikus gombok // Süllyesztett tekerőgombok 
// IconTouch programóra

 - Világítás
 - Egyidejű sütés több szinten

 - Tartozékok // Zománcozott mélytálca
 - Lapos tepsi // Sütőrács
 - Teleszkópos sütősín 1 szinten // Katalitikus oldalfal

 - Termobiztosíték
 - Sütő dinamikus hűtési rendszer DC+
 - Tripla üvegezésű (hideg) sütőajtó // Mechanikus biztonségi ajtóretesz

 - Katalitikus öntisztítás funkció
 - SilverMatte könnyen tisztítható zománc
 - Sima felületű sütőajtó

 - Energiafelhasználás:  0,85 kWh (Légkeverés), 
0,92 kWh (Hagyományos)

 - Csatlakoztatási teljesítmény: 3300 W
 - Termék méretei (magxszélxmély): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm
 - Beépítés min-max. méretei (magxszélxmély): 59-60 × 56-56,8 × 55 cm
 - EAN kód: 3838942010958

BO 647A20XG
Beépíthető sütő Advanced designvonal

 - Szín: Fekete 
 - Fogantyú színe: Fekete
 - Kezelőpanel anyaga: Üveg
 - GentleClose lassú ajtózáródás

 - Sütő hasznos űrtartalma: 67 l
 - Multifunkciós sütő BigSpace - 67 l // Szuper nagyméretű sütő belső
 - Legnagyobb űrtartalmú sütőtepsi: 1316 cm² // HomeMADE kemence 
jellegű sütőkamra // PerfectGrill

 - Elektronikus hőmérséklet szabályozás // Világító gombok // Gomb 
formája: Ergonomikus gombok // Süllyesztett tekerőgombok // 
IconTouch programóra

 - Világítás
 - Egyidejű sütés több szinten

 - Zománcozott mélytálca
 - Lapos tepsi // Sütőrács // Teleszkópos sütősín // Katalitikus oldalfal

 - Termobiztosíték
 - Sütő dinamikus hűtési rendszer DC+
 - Tripla üvegezésű (hideg) sütőajtó

 - Katalitikus öntisztítás funkció
 - SilverMatte könnyen tisztítható zománc
 - Sima felületű sütőajtó

 - Energiafelhasználás:  0,85 kWh (Légkeverés), 
0,92 kWh (Hagyományos)

 - Csatlakoztatási teljesítmény: 3300 W
 - Termék méretei (magxszélxmély): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm
 - Beépítés min-max. méretei (magxszélxmély): 59-60 × 56-56,8 × 55 cm
 - EAN kód: 3838942010446

BO 647A30BG
Beépíthető sütő Advanced designvonal
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Termékleírás

Vezérlés

Sütő funkciók

Jellemzők

Tartozékok

Biztonsági 
rendszer

Könnyű tisztítás

Technikai adatok

 - Szín: Rozsdamentes acél 
 - Fogantyú színe: Rozsdamentes acél 
 - Kezelőpanel anyaga: Rozsdamentes acél és üveg
 - GentleClose lassú ajtózáródás

 - Sütő hasznos űrtartalma: 65 l
 - Multifunkciós sütő BigSpace - 65 l // Szuper nagyméretű sütő 
belső // Legnagyobb űrtartalmú sütőtepsi: 1316 cm² // HomeMADE 
kemence jellegű sütőkamra // PerfectGrill

 - Mechanikus hőmérséklet beállítás // Gomb formája: Ergonomikus 
gombok // Süllyesztett tekerőgombok // IconLED

 - Világítás
 - Egyidejű sütés több szinten

 - Zománcozott mélytálca 
 - Lapos tepsi // Sütőrács
 - Teleszkópos sütősín 1 szinten

 - Termobiztosíték
 - Sütő dinamikus hűtési rendszer DC+
 - UCDQ négyrétegű sütőajtó 2 hővisszaverő réteggel

 - SilverMatte könnyen tisztítható zománc
 - Sima felületű sütőajtó
 - Pirolitikus sütő

 - Energiafelhasználás:  0,87 kWh (Légkeverés), 
0,92 kWh (Hagyományos)

 - Csatlakoztatási teljesítmény: 3300 W
 - Termék méretei (magxszélxmély): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm
 - Beépítés min-max. méretei (magxszélxmély): 59-60 × 56-56,8 × 55 cm
 - EAN kód: 3838942005299

BOP 637E20XG
Beépíthető sütő

 - Szín: Rozsdamentes acél 
 - Fogantyú színe: Rozsdamentes acél 
 - Kezelőpanel anyaga: Rozsdamentes acél és üveg
 - GentleClose lassú ajtózáródás

 - Sütő hasznos űrtartalma: 67 l
 - Multifunkciós sütő BigSpace - 67 l // Szuper nagyméretű sütő belső
 - Legnagyobb űrtartalmú sütőtepsi: 1316 cm² // HomeMADE kemence 
jellegű sütőkamra // PerfectGrill

 - Mechanikus hőmérséklet beállítás // Gomb formája: Ergonomikus 
gombok // Süllyesztett tekerőgombok // IconLED

 - Világítás
 - Egyidejű sütés több szinten

 - Zománcozott mélytálca
 - Lapos tepsi
 - Sütőrács // Teleszkópos sütősín 1 szinten

 - Termobiztosíték
 - Sütő dinamikus hűtési rendszer DC+
 - Dupla Üveg hőelvezető réteggel bevonva

 - SilverMatte könnyen tisztítható zománc
 - Sima felületű sütőajtó
 - Katalitikus hátfal

 - Energiafelhasználás:  0,85 kWh (Légkeverés), 
0,92 kWh (Hagyományos)

 - Csatlakoztatási teljesítmény: 3300 W
 - Termék méretei (magxszélxmély): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm
 - Beépítés min-max. méretei (magxszélxmély): 59-60 × 56-56,8 × 55 cm
 - EAN kód: 3838942010972

BO 637E21XG
Beépíthető sütőEssential designvonal Essential designvonal
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Termékleírás

Vezérlés

Sütő funkciók

Jellemzők

Tartozékok

Biztonsági 
rendszer

Könnyű tisztítás

Technikai adatok

 - Szín: Fekete 
 - Fogantyú színe: Fekete
 - Kezelőpanel anyaga: Lakozott fém
 - GentleClose lassú ajtózáródás

 - Sütő hasznos űrtartalma: 67 l
 - Multifunkciós sütő BigSpace - 67 l // Szuper nagyméretű sütő belső
 - Legnagyobb űrtartalmú sütőtepsi: 1316 cm² // HomeMADE kemence 
jellegű sütőkamra // PerfectGrill

 - Mechanikus hőmérséklet beállítás // Gomb formája: Ergonomikus 
gombok // Süllyesztett tekerőgombok // IconLED

 - Világítás
 - Egyidejű sütés több szinten

 - Zománcozott mélytálca
 - Lapos tepsi
 - Sütőrács // Teleszkópos sütősín 1 szinten

 - Termobiztosíték
 - Sütő dinamikus hűtési rendszer DC+
 - Dupla Üveg hőelvezető réteggel bevonva

 - Katalitikus öntisztítás funkció
 - SilverMatte könnyen tisztítható zománc
 - Sima felületű sütőajtó

 - Energiafelhasználás:  0,85 kWh (Légkeverés), 
0,92 kWh (Hagyományos)

 - Csatlakoztatási teljesítmény: 3300 W
 - Termék méretei (magxszélxmély): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm
 - Beépítés min-max. méretei (magxszélxmély): 59-60 × 56-56,8 × 55 cm
 - EAN kód: 3838942011016

BO 637E24B
Beépíthető sütő

 - Szín: Rozsdamentes acél 
 - Fogantyú színe: Rozsdamentes acél 
 - Kezelőpanel anyaga: Rozsdamentes acél
 - GentleClose lassú ajtózáródás

 - Sütő hasznos űrtartalma: 67 l
 - Multifunkciós sütő BigSpace - 67 l
 - Szuper nagyméretű sütő belső
 - HomeMADE kemence jellegű sütőkamra // PerfectGrill

 - Mechanikus hőmérséklet beállítás // Gomb formája: Ergonomikus 
süllyesztett tekerőgombok // Süllyesztett tekerőgombok // IconLED

 - Világítás
 - Egyidejű sütés több szinten

 - Zománcozott mélytálca
 - Lapos tepsi
 - Sütőrács // Kivehető oldalrács

 - Termobiztosíték
 - Sütő dinamikus hűtési rendszer DC+
 - Dupla Üveg hőelvezető réteggel bevonva

 - SilverMatte könnyen tisztítható zománc
 - Sima felületű sütőajtó

 - Energiafelhasználás:  0,86 kWh (Légkeverés), 
0,92 kWh (Hagyományos)

 - Csatlakoztatási teljesítmény: 2700 W
 - Termék méretei (magxszélxmély): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm
 - Beépítés min-max. méretei (magxszélxmély): 59-60 × 56-56,8 × 55 cm
 - EAN kód: 3838942011054

BO 635E11X
Beépíthető sütőEssential designvonal Essential designvonal
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Termékleírás

Vezérlés

Sütő funkciók

Jellemzők

Tartozékok

Biztonsági 
rendszer

Könnyű tisztítás

Technikai adatok

 - Szín: Rozsdamentes acél 
 - Fogantyú színe: Rozsdamentes acél 
 - Kezelőpanel anyaga: Rozsdamentes acél
 - Klasszikus ajtózsanér

 - Sütő hasznos űrtartalma: 63 l
 - Multifunkciós sütő BigSpace - 63 l
 - HomeMADE kemence jellegű sütőkamra
 - PerfectGrill

 - Mechanikus hőmérséklet beállítás
 - Gomb formája: Ergonomikus gombok

 - Világítás
 - Egyidejű sütés több szinten

 - Zománcozott mélytálca
 - Sütőrács
 - Tepsitartó rács

 - Termobiztosíték
 - DC hűtőrendszer
 - Dupla Üveg hőelvezető réteggel bevonva

 - SilverMatte könnyen tisztítható zománc

 - Energiafelhasználás: 0,86 kWh (Légkeverés), 
 - 0,92 kWh (Hagyományos)
 - Csatlakoztatási teljesítmény: 2700 W
 - Termék méretei (magxszélxmély): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm
 - Beépítés min-max. méretei (magxszélxmély): 59-60 × 56-56,8 × 55 cm
 - EAN kód: 3838942006418

BO 615E01XK
Beépíthető sütő Essential designvonal
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Kombinált mikrohullámú sütők
A mikrohullámú sütő a modern konyha nélkülözhetetlen eszköze. 
Segítségével ízletes és egészséges ételeket készíthetünk elő 
napjaink rohanó világában. Korszerű technológia gondoskodik 
arról, hogy az étel egyenletesen olvadjon vagy melegedjen fel. A 
mikrohullámú üzemmódon túl ezekkel a készülékekkel grillezni 
vagy a hőlégbefúvásos technológiával akár sütni is lehet. Így a 
mikrohullámú sütőt hagyományos sütőként is használhatjuk. 
Szükségtelen hozzátennünk, hogy külső megjelenésük is igen 
impozáns. Úgy terveztük őket, hogy designjuk összhangban 
legyen a Gorenje beépíthető termékcsaládjának többi modelljével.

MULTITALENTUM 
A SÜTŐK 
KÖZÖTT
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Inverter technológia
Gyengéd főzési módszer az ízletesebb ételekért

Az Inverter technológia révén a hőenergia egyenletesen oszlik 
el a pulzáló jellegű áramlás helyett. Ennek eredményeképpen 
az étel megőrzi eredeti belső szerkezetét, vitamin-, ásványi 
anyag és rosttartalmát. A még egyenletesebb hőenergia eloszlás 

különösen hasznos az étel melegítésekor vagy kiolvasztásakor, 
illetve folyékony étel főzése során. A teljes mikrohullámmal 
történő sütés ideje lerövidül, amely az energiafelhasználást is 
csökkenti. 

A Stirrer avagy keverő technológia miatt egy standard 
méretű üvegtepsit is betehetünk a mikrohullámú sütőbe. A 
sütő teljes szélességét kihasználva búcsút mondhatunk a 
hagyományos forgótányérnak és az egyenetlen melegítésnek. 
A továbbfejlesztett mikrohullám eloszlási rendszer a teljes 
sütőkamrában ugyanolyan mértékben melegíti az ételt. A Stirrer 
technológia elérhető kombinált és standard mikrohullámú 
sütőknél is.

Stirrer technológia
Használjuk azt a sütőtálcát, amelyiket csak akarjuk
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A teljesen új zománcnak köszönhetően 
a Gorenje új sütőinek AquaClean 
funkciója (mindhárom designvonal 
esetében) jelentős mértékű fejlesztésen 
ment keresztül. Az AquaClean módszer 
nagyszerű segítség, amikor a sütő 
tisztítására kerül a sor. Mindössze annyi 
a teendőnk, hogy minden sütés után fél 
liter vizet öntünk az egyik sütőtálcába 
és elindítjuk a programot. 30 perc 
elteltével szemmel látható a különbség a 
sütőkamra falán és a tálcákon: a zsírfoltok 
és egyéb szennyeződések fellazulnak, 
amelyeket egy törlőronggyal könnyedén 
eltávolíthatunk, és a sütő foltmentesen 
tiszta marad.

A kombinált és a hagyományos 
mikrohullámú sütők összességében 
rendelkeznek a mikrohullámú melegítés 
a grill, illetve hőlégbefúvásos sütés 
valamennyi előnyével. Amíg az ötfokozatú 
mikrohullám teljesítménybeállítás 
felgyorsítja a főzési folyamatot, addig a 
hőlégbefúvás gondoskodik arról, hogy az 
étel jól átsüljön. A kombinált működés, 
vagyis a grill és forró levegő egyidejű 
használata kiváló ereményeket garantál 
nagyméretű fehérhúsok sütésekor, 
míg a grill és mikrohullámok kombinált 
programjai felgyorsítják a kisebb méretű 
húsok pirítását vagy épp pizzák, stb. 
elkészítését. A beépíthető mikrohullámú 
sütőket hagyományos sütőként is 
használhatjuk.

A mikrohullámú sütők ajta mentes 
rovátkáktól és az olyan él-eldolgozásoktól, 
amelyekben megtelepedhetnének a 
szennyeződések. A belső üveglapjuk 
kivhető. Ez a design lehetővé teszi, hogy 
az ajtót egy egyszerű mozdulattal tisztára 
töröljük. 

AquaClean 
hidrolitikus öntisztítás Sima felületű ajtóTöbbfunkciós 

használat
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Termékleírás

Vezérlés

Sütő funkciók

Jellemzők

Tartozékok

Biztonsági 
rendszer

Könnyű tisztítás

Technikai adatok

 - Szín: Rozsdamentes acél 
 - Fogantyú színe: Rozsdamentes acél 
 - Kezelőpanel anyaga: Üveg és lakkozott fém
 - Klasszikus ajtózsanér

 - Sütő hasznos űrtartalma: 50 l
 - Kombinált mikrohullámú sütő - 50 l
 - Szuper nagyméretű sütő belső
 - HomeMADE kemence jellegű sütőkamra
 - PerfectGrill

 - Elektronikus hőmérséklet szabályozás
 - Gomb formája: Ergonomikus kezelőgombok
 - ProCook sütési funkció

 - Inverter technológia
 - Stirrer (keverő) technológia
 - Kettős világítás

 - Lapos tepsi
 - Üvegtepsi
 - Sütőrács
 - Kivehető oldalrács

 - Termobiztosíték
 - Sütő dinamikus hűtési rendszer DC+
 - Három rétegű sütőajtóüveg hővisszaverő bevonattal

 - SilverMatte könnyen tisztítható zománc
 - Sima felületű sütőajtó

 - Energiafelhasználás:  0,78 kWh (Légkeverés), 
0,93 kWh (Hagyományos)

 - Csatlakoztatási teljesítmény: 3400 W
 - Termék méretei (magxmzélxmély): 45,5 × 59,5 × 54,6 cm
 - Beépítési méretek (magxszélxmély): 45 × 56 × 55 cm
 - EAN kód: 3838942012518

BCM 589S12X
Beépíthető kompakt kombinált mikrohullámú sütő

Superior designvonal
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17 l

Termékleírás

Vezérlés

Sütő funkciók

Termékjellemzők

Biztonsági 
rendszer

Tartozékok

Technikai adatok

 - Szín: Grafit-fekete
 - Előlap anyaga: Fém/üveg
 - Ajtó anyaga: Üveg
 - Rozsdamentes acél belső
 - Ajtónyitás: Baloldali ajtónyitás
 - Ajtónyitás módja: Nyomógomb
 - Ajtó: Ultra hideg ajtóüveg / UCD /

 - Sütő űrtartalma: 25 l
 - Mikrohullámú teljesítény: 900 W
 - Infra fűtőszál teljesítménye: 1100 W
 - Grill fűtőszálak száma: 1
 - Forró levegő teljesítménye: 2500 W
 - Mikrohullám előállítási technológia: Standard technológia (HVT)
 - Mikrohullám elosztási rendszer típusa: Forgótányér

 - Elektronikus vezérlés
 - Vezérlés:  Touch control vezérlés // LCD kijelzős elektronikus egység

 - Kombinált melegítési-sütési mód:  
Mikrohullámú // Grill // Hőlégfúvás üzemmódok

 - Automata menü
 - Idő kijelzés

 - Biztonsági ajtóretesz

 - Üveg forgótányér
 - Grill rács

 - Csatlakoztatási teljesítmény: 1450 W
 - Keret méretek: 595 × 390 × 20 mm
 - Termék méretei (magxszélxmély): 38,8 × 59,5 × 47 cm
 - Beépítési méretek (magxszélxmély): 38 × 56,7 × 43 cm
 - EAN kód: 3838942001437

BM 251S7XG
Beépíthető mikrohullámú sütő

 - Szín: Grafit-fekete
 - Előlap anyaga: Fém/üveg
 - Ajtó anyaga: Üveg
 - Rozsdamentes acél belső
 - Ajtónyitás: Baloldali ajtónyitás
 - Ajtónyitás módja: Nyomógomb
 - Ajtó: Ultra hideg ajtóüveg / UCD /

 - Sütő űrtartalma: 17 l
 - Mikrohullámú teljesítény: 700 W
 - Infra fűtőszál teljesítménye: 1000 W
 - Grill fűtőszálak száma: 1
 - Mikrohullám előállítási technológia: Standard technológia (HVT)
 - Mikrohullám elosztási rendszer típusa: Forgótányér

 - Elektronikus vezérlés
 - Vezérlés: Gomb // Kijelző: LCD kijelzős elektronikus egység

 - Kombinált melegítési-sütési mód: Mikrohullám + grill

 - Automata menü
 - Biztonsági rendszer

 - Biztonsági ajtóretesz

 - Üveg forgótányér
 - Grill rács

 - Csatlakoztatási teljesítmény: 1050 W
 - Keret méretek: 595 × 390 × 20 mm
 - Termék méretei (magxszélxmély): 38,8 × 59,5 × 32 cm
 - Beépítési méretek (magxszélxmély): 38 × 56,7 × 43 cm
 - EAN kód: 3838942001444

BM 171A4XG
Beépíthető mikrohullámú sütő

Superior designvonal Advanced designvonal
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Termékleírás

Vezérlés

Sütő funkciók

Termékjellemzők

Biztonsági 
rendszer

Tartozékok

Technikai adatok

17 l

 - Szín: Grafit-fekete
 - Előlap anyaga: Fém/üveg
 - Ajtó anyaga: Üveg
 - Rozsdamentes acél belső
 - Ajtónyitás: Baloldali ajtónyitás
 - Ajtónyitás módja: Nyomógomb
 - Ajtó: Ultra hideg ajtóüveg / UCD /

 - Sütő űrtartalma: 17 l
 - Mikrohullámú teljesítény: 700 W
 - Infra fűtőszál teljesítménye: 1000 W
 - Grill fűtőszálak száma: 1
 - Mikrohullám előállítási technológia: Standard technológia (HVT)
 - Mikrohullám elosztási rendszer típusa: Forgótányér

 - Mechanikus működtetés
 - Vezérlés: Gomb

 - Kombinált melegítési-sütési mód: Mikrohullám + grill

 - Biztonsági ajtóretesz

 - Üveg forgótányér
 - Grill rács

 - Csatlakoztatási teljesítmény: 1050 W
 - Keret méretek: 595 × 390 × 20 mm
 - Termék méretei (magxszélxmély): 38,8 × 59,5 × 32 cm
 - Beépítési méretek (magxszélxmély): 38 × 56,7 × 43 cm
 - EAN kód: 3838942000904

BM171E2XG
Beépíthető mikrohullámú sütő

Essential designvonal
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Termékleírás

Vezérlés

Sütő funkciók

Termékjellemzők

Biztonsági 
rendszer

Tartozékok

Technikai adatok

www.gorenje.com

 - Szín: Inox
 - Üveg előlap: Rozsdamentes acél
 - Ajtó anyaga: Üveg
 - Rozsdamentes acél belső
 - Ajtónyitás: Baloldali ajtónyitás
 - Ajtónyitás módja: Nyomógomb

 - Sütő űrtartalma: 20 l
 - Mikrohullámú teljesítény: 800 W
 - Infra fűtőszál teljesítménye: 1000 W

 - Elektronikus vezérlés
 - Vezérlés: Gomb
 - Kijelző: Digitális kijelző
 - Logikus választás

 
 - Mikrohullám

 - Automata menü
 - Súly szerinti kiolvasztás
 -
 - Gyerekzár

 - Üveg forgótányér

 - Csatlakoztatási teljesítmény: 1250 W
 - Keret méretek: 595 × 385 × 20 mm
 - Termék méretei (magxszélxmély): 37,8 × 46,3 × 34,5 cm
 - Beépítési méretek (magxszélxmély): 38 × 56,8 × 51,5 cm
 - EAN kód: 3838942833939

BM 300 X
Beépíthető mikrohullámú sütő
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Kávéfőző készülékek
A tökéletes kávé készítése valódi kihívás... A kávébab 
szemeket gondosan kell megdarálni.  A vízhőmérsékletet és 
-nyomást precízen kell beállítani. A tejnek elég melegnek, 
a habnak tökéletesnek kell lennie. Arról nem is beszélve, 
hogy a kávéscsésze sem lehet egy bizonyos mértéknél 
hidegebb. A Gorenje beépíthető kávégépekkel a reggelek még 
élvezetesebbek lesznek. Az átgondolt kávé készítési folyamat 
beállítások miatt a készülék az optimális ízvilágot hozza ki a 
babszemekből és megbabonázóan finom illatot varázsol a 
konyhánkba reggelenként, hogy tökéletesen induljon a napunk.

SEMMI MÁS MINT 
PUSZTA ÉLVEZET
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A kávé ízének intenzítását az érintőképernyős LCD kijelző 
beállításával szabályozhatjuk. Öt ízminőséget érhetünk el: 
nagyon enyhe, enyhe, normal, erős és extra erős. Ezen felül 
a kávé mennyiségét is mi határozhatjuk meg: kicsi, közepes 
és nagy adagokat főzhetünk le. A számunkra megfelelő 

ízintenzitás és a mennyiség kombinációja rögzíthető a készülék 
memóriájában, így kedvenc kávénk már csak egy érintésnyire 
van tőlünk. Emellett a készüléket vízforralásra is használhatjuk 
tea vagy más forró ital készítéséhez.

A frissen őrölt szemes kávéból készített kávé a legfinomabb. 
A Gorenje kávégépei 9 különböző őrlési szintet kínálnak a 
szuper finomtól az extra durváig. A hátramaradó kávézaccot 
automatikusan kiadja a készülék.

Őrlési fokozatok
A fekete babszemektől az aromadús kávéig  

Tökéletes kávé
Kedvenc íz és mennyiség
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A kávébab tartályhoz könnyen hozzáférhetünk, mivel ki lehet 
húzni. Szükség esetén őrölt kávét is használhatunk babkávé 
helyett.  Amikor a tartályból kifogy a kávébab, egy figyelmeztető 
jelzés jelenik meg a kijelzőn.

Az AutoCappuccino program keresztülnyomja a kávébabokon 
a vizet oly módon, hogy az kivonja a babszemekből az összes 
aromát és eredeti ízharmóniát hoz létre. A tejhab szintjét 
könnyen beállíthatjuk.

A Gorenje kávéfőző készülékei nagyméretű tejtartállyal 
rendelkeznek, hogy ízlésünk szerinti mennyiségű tejből 
készíthessünk cappuccino-t és latte-t. A nagy kapacitású 
tejtartály lehetővé teszi, hogy több csészényi forró tejet 
készítsünk újratöltés nélkül. A tejtartály könnyen eltávolítható, 
egyszerűen kihúzható és a következő használatig a 
hűtőszekrényben tárolható.

Kávébab
Könnyű reggelek 

AutoCappuccino funkció
A cappuccino-tól a latte-ig egy szempillantás alatt 

Tejvarázslat
Krémes tejhab, amikor csak akarjuk
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Termékleírás

Vezérlés

Jellemzők

Könnyű tisztítás

Tartozékok

Biztonsági 
rendszer

Technikai adatok

CMA 9200 UX
Automata beépíthető kávéfőző, 
automatikus cappuccino készítő funkcióval

 - Rozsdamentes acél szín

 - Előkészítési idő / Gőzképződés: 2 perc

 - Érintőgombokkal – TouchControl
 - LCD kijelző fehér LED színnel
 - Csatlakoztatható tejtartó kannával

 - Különböző hosszúságú kávé beállítás 
(eszpresszó, kis/közepes/nagy csésze, bögre)

 - Változtatható kávé erősség 
 - Változtatható kávé hőmérséklet
 - Egy időben két csésze kávé főzhető
 - Automatikus cappuccino, tejeskávé készítés
 - Szemes kávé – 200g kapacitás, őrölt kávé is használható
 - Állítható magasságú kifolyócső
 - Ki- és bekapcsoláskor automatikus öntisztítás
 - Forró víz, tea készítési lehetőség

 - Automata vízkőtelenítő funkció
 - Előröl kivehető víz- és zacctartály, valamint csepegtető tálca

 - Világítás
 - Tejtartó kanna
 - Forró víz kifolyócső
 - Teleszkópos sín

 - Automatikus kikapcsolás
 - Központi kikapcsolási lehetőség

 - Szivattyú nyomás 15bar
 - Max.teljesítmény: 1350W
 - Termék méretei (magxszélxmély): 45,5 × 59,5 × 40,5 cm
 - Beépítési méretek (magxszélxmély): 45 × 56 × 55 cm
 - EAN kód: 3838942684388
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Termékleírás

Termékjellemzők

Technikai adatok

 -  Szín: Inox

 - tálca: 6
 - Kapacitás: 6 teríték

 - Levegőkeringtető rendszer
 - Világító bekapcsológomb
 - Gördülősínes kivitel
 - Hideg előlap
 - Push/pull nyitás
 - Ideális kiegészítő 45 cm magas sütő alá

 - Csatlakoztatási teljesítmény: 417 W
 - Termék méretei (magxszélxmély): 14 × 59,5 × 56,5 cm
 - Beépítési méretek (magxszélxmély): 14 × 56 × 55 cm
 - EAN kód: 3838942998195

UWD 1400 X
Melegítő fiók
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Főzőlapok
Mindannyian szeretnénk professzionális szakácsként főzni, 
jó benyomást tenni a vendégeinkre és egészséges ételeket 
a családi asztalra tenni. Ehhez általában speciális tudás vagy 
professzionális felszerelés kell. A Gorenje főzőlapokat a könnyen 
használható eszköz koncepciója szerint terveztük annak 
érdekében, hogy mindenki nagyszerű eredménnyel főzhessen. 
Indukciós, HiLight és gáz főzőlapok – mindegyik sorozatunk 
olyan termékjellemzőkkel és funkciókkal rendelkezik, amely 
fesztelenné teszi a konyhában töltött időt.

TÖKÉLETES ÍZ
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Kis mennyiségű vízzel való párolás megőrzi a vitaminokat, az 
ásványi anyagokat és a zöldségek természetes színét. Bármilyen 
hihetetlen, de elég mindössze fél deciliter víz 1 kg zöldség 
elkészítéséhez. 

IQsteam párolás funkció
A vitaminok megőrzése érdekében

40%-kal 
nagyobb 

energiamegtakarítás

100%-kal 
egészségesebb 

ételek

100%-ig 
érzékelők általi 

vezérléssel

100%-ig 
automatizált

főzés

A fedőben található IQ szenzor és az IQcook főzőlap indukciós aljának 
belsejében található szenzor közötti együttműködésnek köszönhetően 
teljes mértékben automatikusan vezérelve főzhetünk. A vezeték nélküli 
kommunikáció az edény és a főzőlap között gyakorlatilag koordinálja az 
egész folyamatot, így biztosítva a teljesen automatikus főzést. 

IQcook indukciós főzőlap
Okos főzés

80%-kal
gyorsabb
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IQpoach funkció
Főzés pontosan a megfelelő hőmérsékleten 

IQpro funkció
Főzés maraton – nagyon könnyedén 

IQboil funkció
Egy csepp sem hagyja el az edényt

Az IQpoach funkció 71 és 85°C között tartja a hőmérsékletet, 
ezzel megelőzi a túlfőzést. Az étel megőrzi természetes színét, 
nedvességtartalmát és ízét. A pontos és állandó hőmérséklet 
ideális olyan receptekhez mint például a buggyantott tojás.

Az IQpro funkcióval egyszerű készíthetünk el olyan 
ételeket, amelyek hosszabb főzési időt igényelnek 
lassú előmelegítéssel vagy alacsony hőmérsékleten 
történő főzéssel. Ideális olyan ételekhez mint például a 
gulyásleves.

A gyors vízforralás és az állandó hőmérséklet megtartása 
lehetséges egyetlen vízcseppnek az edényből való kiforrása 
nélkül is. Nyugodtan a tévézhetünk vagy pihenhetünk, a 
konyhánk teljes biztonságban van.

IQgrill funkció 
Tökéletesen grillezett steak 

Az IQcook főzőlap izgalmasan egyszerűvé teszi a grillezést, 
lehetővé téve, hogy minimális olaj felhasználásával vagy akár olaj 
nélkül főzzünk. Három elkészítési szintet ajánl fel és megelőzi 
az étel megégését is. A valaha létező legegyszerűbb módja a 
legízletesebb és legegészségesebb grillezésnek.
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A PowerBoostSupreme funkció extrém hőleadást jelent, 
ami jelentősen csökkenti a főzési időt. Mindössze 4,2 
percre van szükség 2 liter víz felforralásához, ami nagyon 
nagy idő megtakarítást jelent. A PowerBoostSupreme 
funkcióval a Gorenje Superior főzőlap modelljei 
rendelkeznek.

Ez a funkció 25%-kal megnöveli a HiLight főzőzónák 
teljesítményét, amely lehetővé teszi számunkra, hogy sokkal 
gyorsabban főzzünk, kevesebb energia felhasználásával. 

PowerBoostSupreme 
teljesítményfokozat
Akkor sem kell aggódni, ha szorít az idő

PowerZone funkció
Villámgyors ételek

Gyors és gazdaságos
2 liter víz 15°C-ról 90°C-ra való felmelegítéséhez szükséges idő 

A Gorenje 
indukciós főzőlap 
PowerBoostSupreme 
funkcióval

4,2 perc 
alatt

A Gorenje indukciós főzőlap 
PowerBoost funkcióval

5,7 perc 
alatt

Indukciós főzőlap 
7,1 perc 

alatt

HiLight főzőlap 
10 perc 

alatt

Az indukciós főzőlapok kétszer olyan gyorsan 
melegszenek fel, mint a HiLight főzőlapok, ami 
észrevehetően gazdaságosabbá és biztonságosabbá 
teszi őket. Az indukciós főzőlap csak az edény alját 
melegíti, míg a főzőzóna fennmaradó felülete hideg 
marad és bármikor biztonságosan megérinthető. A 
hőmérséklet azonnal, egy érintésre a beállítás szerint 
változik, amely csökkenti a túlforrás veszélyét. Egy 
ilyen főzőlappal az olvasztott csokoládé, bármilyen 
kényes öntet és más hőre érzékeny ételcsoda 
elkészítése is egyszerű feladattá válik.

Indukciós főzőlapok
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Az XpandZone funkció segítségével az indukciós 
főzőlap szinte egész felületén főzhetünk. 
Az XpandZone funkció bekapcsolásával a 
jobb vagy a bal oldali főzőzónák egy extra 
nagy főzőzónává kapcsolódnak össze. Az 
összekapcsolt főzőzónák által több helyet, 
nagyobb szabadságot nyerünk a főzéshez, 
használhatunk nagyobb lábasokat vagy több 
kisebb méretűt, illetve serpenyőket, amelyeket 
bárhová elhelyezhetünk az összekapcsolt 
főzőzónán. 

A (két-két) összekapcsolható zónával rendelkező indukciós 
főzőlap leegyszerűsíti a nagyméretű lábasok használatát. 
Két külön zónát tudunk „hídként“ összekapcsolni egyetlen 
érintéssel. Remek megoldás nagyméretű darabokat 
tartalmazó ételek elkészítéséhez.

Az indukciós és kerámia főzőlapok rendelkeznek „FishZone” 
nevű nagyméretű főzőzónával is. Használata során a 
hagyományos kör alakú főzőzóna egy nagyobb, ovális alakú 
zónává alakítható, amely különösen megfelelő a szélesebb 
lábasokkal való főzéshez.

BidgeZone híd funkció
Egy egyszerű ötlet a szuper nagy méretű edények 
használatához

FishZone zóna halételek 
készítéséhez
Egy ovális főzőzóna a szélesebb lábasokhoz

XpandZone nagyméretű 
főzőzóna
Egy XXL méretű felület a nagyméretű 
lábasok és tálak használatához
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A gyerekzár tökéletes a gyermekes családok számára. Sosem 
volt ennél biztonságosabb a gyermekek felügyelet nélkül 
hagyása a konyhában, mivel ez a funkció megakadályozza, 
hogy átállítsanak bármilyen paramétert a főzés során.

Automatikusan beállítja a működési teljesítményt. A kezdeti 
maximális teljesítménnyel való működést követően a főzőzóna 
fenntartja a kívánt hőmérsékletet, ezzel megakadályozva az étel  
kifutását vagy túlfőzését.

A SoftMelt funkció gyengéden olvasztja meg a csokoládét 
vagy vajat állandó, 43 ˚C-os hőmérsékleten, így tökéletes 
körülményeket teremtve az olvasztáshoz, az odaégetés 
kockázata nélkül.

Az időzítőt maximum 99 percre tudjuk beállítani. Ha 
tapasztalatból tudjuk, hogy egy adott recept elkészítéséhez 
mennyi idő szükséges, akkor az időzítő bekapcsolásával 
a főzőlap a kellő időben automatikusan kikapcsol és 
sípolással jelzi, hogy az étel elkészült.

Túlforrás elleni 
védelem

Időzítés funkció

A StayWarm melegen tartás funkció állandó 70˚C-os 
hőmérsékleten tartja az ételt, ameddig el nem érkezik 
a felszolgálás ideje. Az étel megőrzi eredeti ízét és 
hőmérsékletét egészen a felszolgálásig.

StayWarm melegen tartás 
funkció 

Gyerekzár

A Stop&Go kikapcsolja a főzőlapot, de rögzíti a beállított 
paramétereket. Így, például egy rövid telefonbeszélgetés után, az 
Stop&Go funkció ismételt aktiválásával az eredeti beállításokat 
visszakapcsolva onnan folytathatjuk a főzést, ahol abbahagytuk.

Stop&Go funkció SoftMelt funkció
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Gáz főzőlapok

Az innovatív módon tervezett Gorenje gáz főzőlapok égői optimalizálják 
a láng fizikai jellemzőit annak érdekében, hogy a főzés gyorsabb, a gáz 
használata pedig a leghatékonyabb legyen. A gáz és a levegő keveréke 
közelebb áll az optimálishoz a ma használatos, hagyományos égőkhöz 
képest, ezért a gázfelhasználás és a láng erősségének szabályozása 
jelentős mértékben javult. 

A wok égők nagyon hamar elérik a 
maximális hőleadási szintet, ezáltal az 
ázsiai konyha ételei és a nagy edényekben 
főzött ételek könnyen elkészíthetővé 
válnak. 

A jelentősen javított gázégők akár 10 
%-kal is hatékonyabb gázfelhasználást 
tesznek lehetővé.

A Gorenje gáz főzőlapok új modelljei egy 
igazán praktikus „mokka” gázégővel 
rendelkeznek, amely ideális a nagyon kis 
átmérőjű edényekhez is.

Nagy teljesítményű 
gázrózsák
A cél több hőenergiát kinyerni a 
gázból

Wok gázégő
Eredeti ázsiai ízvilág – az 
otthonunkban

Mokka (kávé készítő) 
égőfej
A tökéletes reggeli rituálék 
kedvéért
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Vezérlés

Jellemzők

Főzőzóna

Biztonság 
és tartósság

Technikai adatok

 - Szín: Fekete 
 - U alakban csiszolt élek

 - SliderTouch csúszkás vezérlés
 - Időzítés funkció

 - IQcook érzékelő
 - PowerBoost extra teljesítmény funkció
 - AllBoost funkció
 - Szupercsendes működés
 - IQboil funkció nagy mennyiségű víz felforralásához
 - IQgrill funkció grillezéshez (sütés erősségi szint beállítás)
 - IQpoach funkció
 - IQpro funkció lassú sütéshez
 - IQsteam funkció gőzsütéshez

 - 4 indukciós főzőzóna
 - Bal első: Ø 18,5 cm, 1,4/2 kW, 
 - Jobb első: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW, 
 - Bal hátsó: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW, 
 - Jobb hátsó: Ø 20,5 cm, 2/2,3 kW

 - Maradékhő kijelzés
 - Gyerekzár
 

 - Csatlakoztatási teljesítmény: 7100 W
 - Termék méretei (magxszélxmély): 5,6 × 60 × 51 cm
 - Beépítési méretek (magxszélxmély): 5,2 × 56 × 49 cm
 - EAN kód: 3838942652783

 - Szín: Fekete 
 - Vágott élek

 - SliderTouch csúszkás vezérlés
 - Időzítés funkció

 - StayWarm melegen tartás funkció
 - PowerBoost extra teljesítmény funkció
 - XpandZone összekapcsolható első-hátsó zónák

 - 4 indukciós főzőlap
 - Bal első: átmérő 20×20 cm, 1,8/3 kW, 
 - Jobb első: átmérő 20×20 cm, 1,8/3 kW, 
 - Bal hátsó: átmérő 20×20 cm, 1,8/3 kW, 
 - Jobb hátsó: átmérő 20×20 cm, 1,8/3 kW

 - Biztonsági zár
 - Gyerekzár

 - Csatlakoztatási teljesítmény: 7200 W
 - Termék méretei (magxszélxmély): 6 × 59,5 × 51 cm
 - Beépítési méretek (magxszélxmély): 5 × 56 × 49 cm
 - EAN kód: 3838942005763

IQ 634 USC
Indukciós főzőlap

IS 656 SC
Indukciós főzőlapAdvanced designvonal Advanced designvonal
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Vezérlés

Jellemzők

Főzőzóna

Biztonság 
és tartósság

Technikai adatok

 - Szín: Fekete 
 - Csiszolt front oldali él

 - Érintőkapcsolós kezelőpanel
 - Időzítés funkció

 - PowerBoost extra teljesítmény funkció
 - AllBoost funkció
 - Szupercsendes működés

 - 4 indukciós főzőzóna
 - Bal első: Ø 18,5 cm, 1,4/1,9 kW, 
 - Jobb első: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW, 
 - Bal hátsó: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW, 
 - Jobb hátsó: Ø 20,5 cm, 1,9/2,1 kW

 - Maradékhő kijelzés
 - Gyerekzár

 - Csatlakoztatási teljesítmény: 6800 W
 - Termék méretei (magxszélxmély): 5,5 × 59,5 × 51 cm
 - EAN kód: 3838942719332

 - Szín: Fekete 
 - Vágott szélek

 - Érintőkapcsolós kezelőpanel
 - Időzítés funkció
 -
 - PowerBoost extra teljesítmény funkció
 - AllBoost funkció
 - Szupercsendes működés

 - 4 indukciós főzőzóna
 - Bal első: Ø 18,5 cm, 1,4/1,9 kW, 
 - Jobb első: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW, 
 - Bal hátsó: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW, 
 - Jobb hátsó: Ø 20,5 cm, 1,9/2,1 kW

 - Maradékhő kijelzés
 - Gyerekzár

 - Csatlakoztatási teljesítmény: 6800 W
 - Termék méretei (magxszélxmély): 5,5 × 59,5 × 51 cm
 - Beépítési méretek (magxszélxmély): 5 × 56 × 48 cm
 - EAN kód: 3838942719219

IT 614 CSC
Indukciós főzőlap

IT 614 SC 
Indukciós főzőlap Essential designvonalEssential designvonal
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Vezérlés

Jellemzők

Főzőzóna

Biztonság 
és tartósság

Technikai adatok

 - Szín: Fekete 
 - U alakban csiszolt élek

 - SliderTouch csúszkás vezérlés
 - Időzítés funkció

 - Túlforrás elleni védelem
 - StayWarm melegen tartás funkció
 - 1 db oválisan bővíthető főzőzóna

 - 4 HiLight főzőzóna
 - Bal első: átmérő 21 cm, 2,1/3 kW, 
 - Jobb első: Hi-light főzőzóna 14,5 cm, 1,2 kW, 
 - Bal hátsó: Hi-light főzőzóna 14,5 cm, 1,2 kW, 
 - Jobb hátsó: ø 26,5×17 cm, 2,4 kW

 - Maradékhő kijelzés
 - Biztonsági zár
 - Gyerekzár

 - Csatlakoztatási teljesítmény: 6900 W
 - Termék méretei (magxszélxmély): 4,7 × 60 × 51 cm
 - Beépítési méretek (magxszélxmély): 4,5 × 56 × 49 cm
 - EAN kód: 3838942654442

 - Szín: Fekete 
 - Csiszolt front oldali él

 - Érintőkapcsolós kezelőpanel
 - Időzítés funkció

 - Túlforrás elleni védelem
 - Stop&Go funkció
 - StayWarm melegen tartás funkció

 - 2 Hilight + 2 kétgyűrűs Hilight főzőzóna
 - Bal első: Kétkörös HiLight főzőzóna 21/12 cm, 2,2 kW, 
 - Jobb első: Hi-light főzőzóna 14,5 cm, 1,2 kW, 
 - Bal hátsó: Hi-light főzőzóna 14,5 cm, 1,2 kW, 
 - Jobb hátsó: Kétkörös HiLight főzőzóna 18/12 cm, 1,7 kW

 - Maradékhő kijelzés
 - Biztonsági zár
 - Gyerekzár

 - Csatlakoztatási teljesítmény: 6300 W
 - Termék méretei (magxszélxmély): 5,4 × 59,5 × 51 cm
 - Beépítési méretek (magxszélxmély): 5 × 56 × 49 cm
 - EAN kód: 3838942654237

ECS 693 USC
Üvegkerámia főzőfelület

ECT 640 CSC
Üvegkerámia főzőfelület Essential designvonalAdvanced designvonal
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Vezérlés

Jellemzők

Főzőzóna

Biztonság 
és tartósság

Technikai adatok

 - Szín: Fekete 
 - Csiszolt front oldali él

 - Érintőkapcsolós kezelőpanel
 - Időzítés funkció

 - Túlforrás elleni védelem
 - Stop&Go funkció
 - StayWarm melegen tartás funkció

 - 4 HiLight üvegkerámia főzőzóna
 - Bal első: Duplagyűrűs - Kétkörös HiLight főzőzóna 21/12 cm, 2,2 kW, 
 - Jobb első: Hi-light főzőzóna 14,5 cm, 1,2 kW, 
 - Bal hátsó: Hi-light főzőzóna 14,5 cm, 1,2 kW, 
 - Jobb hátsó: ø 26,5×17 cm, 2,4 kW

 - Maradékhő kijelzés
 - Biztonsági zár
 - Gyerekzár

 - Csatlakoztatási teljesítmény: 7000 W
 - Termék méretei (magxszélxmély): 5,4 × 59,5 × 51 cm
 - Beépítési méretek (magxszélxmély): 5 × 56 × 49 cm
 - EAN kód: 3838942006494

 - Szín: Fekete 
 - Vágott élek

 - Érintőkapcsolós kezelőpanel

 - Túlforrás elleni védelem

 - 4 Hi-light főzőfelület
 - Bal első: Hi-light főzőzóna 21 cm, 2,3 kW, 
 - Jobb első: Hi-light főzőzóna 14,5 cm, 1,2 kW, 
 - Bal hátsó: Hi-light főzőzóna 14,5 cm, 1,2 kW, 
 - Jobb hátsó: Hi-light főzőzóna 18 cm, 1,8 kW

 - Maradékhő kijelzés
 - Biztonsági zár
 - Gyerekzár

 - Csatlakoztatási teljesítmény: 6500 W
 - Termék méretei (magxszélxmély): 5,4 × 59,5 × 51 cm
 - Beépítési méretek (magxszélxmély): 5 × 56 × 49 cm
 - EAN kód: 3838942654145

ECT 620 CSC
Üvegkerámia főzőfelület

ECT 610 SC
Üvegkerámia főzőfelület Essential designvonalEssential designvonal
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Vezérlés

Jellemzők

Főzőzóna

Biztonság 
és tartósság

Technikai adatok

 - Szín: Fekete 
 - Vágott élek

 - Tekerőgombos vezérlés

 - 4 Hi-light főzőfelület
 - Bal első: Hi-light főzőzóna 21 cm, 2,1 kW, 
 - Jobb első: Hi-light főzőzóna 14,5 cm, 1,2 kW, 
 - Bal hátsó: Hi-light főzőzóna 14,5 cm, 1,2 kW, 
 - Jobb hátsó: Hi-light főzőzóna 18 cm, 1,7 kW

 - Csatlakoztatási teljesítmény: 6200 W
 - Termék méretei (magxszélxmély): 9,2 × 59,5 × 51 cm
 - Beépítési méretek (magxszélxmély): 6,2 × 56 × 49 cm
 - EAN kód: 3838942005251

EC 610 SC
Üvegkerámia főzőfelület Essential designvonal
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Vezérlés

Jellemzők

Főzőzóna

Biztonság 
és tartósság

Technikai adatok

 - Szín: Fekete 

 - Wok gázrózsa
 - Elektromos szikragyújtás
 - Edénytartó rács típusa: Öntöttvas

 - 1-1 segéd, nagy és wok gázrózsa, 2 normál gázrózsa
 - Bal első: Kis gázégő 4,3 cm, 1 kW, 
 - Jobb első: Normál gázégő 6,7 cm, 1,75 kW, 
 - Bal hátsó: Normál gázégő 6,7 cm, 1,75 kW, 
 - Jobb hátsó: Nagy gázégő 9,7 cm, 3 kW, 
 - Középen: Wok gázégő 13,44 cm, 3,8 kW

 - Égésbiztosító

 - Termék méretei (magxszélxmély): 4,5 × 75 × 51 cm
 - Beépítési méretek (magxszélxmély): 5 × 72 × 48 cm
 - EAN kód: 3838942994845

 - Szín: Inox

 - Wok gázrózsa
 - Elektromos szikragyújtás
 - Edénytartó rács típusa: Öntöttvas

 - 1-1 segéd, nagy és wok gázrózsa, 2 normál gázrózsa
 - Bal első: Wok gázégő 13,44 cm, 3,8 kW, 
 - Középen elől: Kis gázégő 4,3 cm, 1 kW, 
 - Jobb első: Normál gázégő 6,7 cm, 1,75 kW, 
 - Középen hátul: Normál gázégő 6,7 cm, 1,75 kW, 
 - Jobb hátsó: Nagy gázégő 9,7 cm, 3 kW

 - Égésbiztosító

 - Termék méretei (magxszélxmély): 5,5 × 75 × 51 cm
 - Beépítési méretek (magxszélxmély): 5,5 × 72 × 48 cm
 - EAN kód: 3838942928710

GTW 751 UB
Gáz főzőlap

GW 761 UX
Gáz főzőlap Essential designvonalEssential designvonal
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Vezérlés

Jellemzők

Főzőzóna

Biztonság 
és tartósság

Technikai adatok

 - Szín: Inox
 - Gomb formája: Ergonomikus gombok

 - Wok gázrózsa
 - Elektromos szikragyújtás
 - Edénytartó rács típusa: Öntöttvas

 - 1-1 kis és wok, valamint 2 normál gázrózsa
 - Bal első: Wok gázégő 10,3 cm, 3,3 kW, 
 - Jobb első: Kis gázégő 4,3 cm, 1 kW, 
 - Bal hátsó: Normál gázégő 6,7 cm, 1,75 kW, 
 - Jobb hátsó: Normál gázégő 6,7 cm, 1,75 kW

 - Égésbiztosító

 - Termék méretei (magxszélxmély): 8,7 × 60 × 51 cm
 - Beépítési méretek (magxszélxmély): 4,5 × 56 × 48 cm
 - EAN kód: 3838942928635

 - Szín: Inox
 - Gomb formája: Ergonomikus gombok

 - Wok gázrózsa
 - Elektromos szikragyújtás
 - Edénytartó rács típusa: Öntöttvas

 - 1 kis gázégő,1 dupla gázégő,2 normál gázégő
 - Bal első: Normál gázégő 6,9 cm, 1,9 kW, 
 - Jobb első: Kis gázégő 4,4 cm, 1 kW, 
 - Bal hátsó: Normál gázégő 6,9 cm, 1,9 kW, 
 - Jobb hátsó: Átmérő 13,2 cm, 3,5 kW

 - Égésbiztosító

 - Termék méretei (magxszélxmély): 10,7 × 58 × 51 cm
 - Beépítési méretek (magxszélxmély): 4,7 × 56 × 49 cm
 - EAN kód: 3838942723438

GW 641 UX
Gázfőzőlap

GW 6N41 IX
GázfőzőlapEssential designvonal Essential designvonal

52 FŐZŐLAPOK



www.gorenje.hu

Vezérlés

Jellemzők

Főzőzóna

Biztonság 
és tartósság

Technikai adatok

 - Gázfőzőlap
 - Szín: Grafit-fekete

 - Gomb formája: Ergonomikus gombok

 - Elektromos szikragyújtás
 - Edénytartó rács típusa: Öntöttvas

 - 1-1 kis és nagy, valamint 2 normál gázégő
 - Bal első: Normál gázégő 6,9 cm, 1,9 kW, 
 - Jobb első: Kis gázégő 4,4 cm, 1 kW, 
 - Bal hátsó: Normál gázégő 6,9 cm, 1,9 kW, 
 - Jobb hátsó: Nagy gázégő 9,4 cm, 3 kW

 - Égésbiztosító

 - Termék méretei (magxszélxmély): 10,7 × 58 × 51 cm
 - Beépítési méretek (magxszélxmély): 4,7 × 56 × 49 cm
 - EAN kód: 3838942357220

 - Gázfőzőlap
 - Szín: Inox

 - Gomb formája: Ergonomikus gombok

 - Elektromos szikragyújtás
 - Edénytartó rács típusa: Öntöttvas

 - 1-1 kis és nagy, valamint 2 normál gázégő
 - Bal első: Normál gázégő 6,9 cm, 1,9 kW, 
 - Jobb első: Kis gázégő 4,4 cm, 1 kW, 
 - Bal hátsó: Normál gázégő 6,9 cm, 1,9 kW, 
 - Jobb hátsó: Nagy gázégő 9,4 cm, 3 kW

 - Égésbiztosító

 - Termék méretei (magxszélxmély): 10,7 × 58 × 51 cm
 - Beépítési méretek (magxszélxmély): 4,7 × 56 × 49 cm
 - EAN kód: 3838942971808

G 6N41 IB
Gázfőzőlap

G 6N41 IX
GázfőzőlapEssential designvonal Essential designvonal
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Vezérlés

Jellemzők

Főzőzóna

Biztonság 
és tartósság

Technikai adatok

 - Gázfőzőlap
 - Szín: Fehér

 - Gomb formája: Ergonomikus gombok

 - Elektromos szikragyújtás
 - Edénytartó rács típusa: Öntöttvas

 - 1-1 kis és nagy, valamint 2 normál gázégő
 - Bal első: Normál gázégő 6,9 cm, 1,9 kW, 
 - Jobb első: Kis gázégő 4,4 cm, 1 kW, 
 - Bal hátsó: Normál gázégő 6,9 cm, 1,9 kW, 
 - Jobb hátsó: Nagy gázégő 9,4 cm, 3 kW

 - Égésbiztosító

 - Termék méretei (magxszélxmély): 10,7 × 58 × 51 cm
 - Beépítési méretek (magxszélxmély): 4,7 × 56 × 49 cm
 - EAN kód: 3838942971822

 - Gázfőzőlap
 - Szín: Grafit-fekete

 - Gomb formája: Ergonomikus gombok

- Elektromos szikragyújtás
- Edénytartó rács típusa: Zománcozott

 - 1-1 kis és nagy, valamint 2 normál gázégő
 - Bal első: Normál gázégő 6,9 cm, 1,9 kW, 
 - Jobb első: Kis gázégő 4,4 cm, 1 kW, 
 - Bal hátsó: Normál gázégő 6,9 cm, 1,9 kW, 
 - Jobb hátsó: Nagy gázégő 9,4 cm, 3 kW

 - Égésbiztosító

 - Termék méretei (magxszélxmély): 10,7 × 58 × 51 cm
 - Beépítési méretek (magxszélxmély): 4,7 × 56 × 49 cm
 - EAN kód: 3838942971723

G 6N41 IW 
Gázfőzőlap

G 6N40 IB
Gázfőzőlap Essential designvonalEssential designvonal
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Vezérlés

Jellemzők

Főzőzóna

Biztonság 
és tartósság

Technikai adatok

 - Szín: Inox

 - Gomb formája: Ergonomikus kezelőgomb

 - Elektromos szikragyújtás
 - Edénytartó rács típusa: Zománcozott

 - 1-1 kis és nagy, valamint 2 normál gázégő
 - Bal első: Normál gázégő 6,9 cm, 1,9 kW, 
 - Jobb első: Kis gázégő 4,6 cm, 1 kW, 
 - Bal hátsó: Normál gázégő 6,9 cm, 1,9 kW, 
 - Jobb hátsó: Nagy gázégő 9,4 cm, 3 kW

 - Égésbiztosító

 - Termék méretei (magxszélxmély): 10,7 × 58 × 51 cm
 - Beépítési méretek (magxszélxmély): 4,7 × 56 × 49 cm
 - EAN kód: 3838942531941

 - Szín: Inox

 - Elektromos szikragyújtás
 - Edénytartó rács típusa: Zománcozott

 - 1-1 kis és nagy, valamint 2 normál gázégő
 - Bal első: Nagy gázégő 9 cm, 3 kW, 
 - Jobb első: Kis gázégő 4,5 cm, 1 kW, 
 - Bal hátsó: Normál gázégő 6,5 cm, 1,85 kW, 
 - Jobb hátsó: Normál gázégő 6,5 cm, 1,85 kW

 - Égésbiztosító

 - Termék méretei (magxszélxmély): 8 × 58 × 50 cm
 - Beépítési méretek (magxszélxmély): 5 × 55,7 × 47,7 cm
 - EAN kód: 3838942968730

G6N4AX
Gázfőzőlap

G 64 X
Gázfőzőlap Essential designvonalEssential designvonal
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Vezérlés

Jellemzők

Főzőzóna

Biztonság 
és tartósság

Technikai adatok

 - Szín: Fekete 
 - Csiszolt front oldali él
 -
 - Érintőkapcsolós kezelőpanel

 - Időzítés funkció

 - 2 indukciós főzőfelület
 - elől: átmérő 16 cm, 1,4 kW, 
 - hátul: átmérő 20 cm, 2,3/3 kW

 - Biztonság és tartósság
 - Maradékhő kijelzés
 - Biztonsági zár
 - Gyerekzár

 - Csatlakoztatási teljesítmény: 3650 W
 - Termék méretei (magxszélxmély): 7,2 × 30 × 51 cm
 - Beépítési méretek (magxszélxmély): 6,8 × 27,5 × 49 cm
 - EAN kód: 3838942488092

 - Szín: Fekete 
 - Csiszolt front oldali él

 - Érintőkapcsolós kezelőpanel

 - Túlforrás elleni védelem

 - 1 HiLight főzőfelület + 1 Duplagyűrűs - Kétkörös HiLight főzőfelület
 - elől: Duplagyűrűs - Kétkörös HiLight főzőzóna 18/12 cm, 1,7 kW, 
 - hátul: Hi-light főzőzóna 14,5 cm, 1,2 kW

 - Biztonság és tartósság
 - Maradékhő kijelzés
 - Biztonsági zár
 - Gyerekzár

 - Csatlakoztatási teljesítmény: 2900 W
 - Termék méretei (magxszélxmély): 6,6 × 30 × 51 cm
 - Beépítési méretek (magxszélxmély): 6,2 × 27,5 × 49 cm
 - EAN kód: 3838942785153

IT 322 CSC
Indukciós főzőlap

ECT 330 CSC
Üvegkerámia főzőlap
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Vezérlés

Jellemzők

Főzőzóna

Biztonság 
és tartósság

Technikai adatok

 - Szín: Fekete 
 - Csiszolt front oldali él

 - Gomb formája: Ergonomikus gombok

 - Elektromos szikragyújtás
 - Edénytartó rács típusa: Öntöttvas

 - 1 kis gázégő + 1 nagy gázégő
 - elől: Kis gázégő 5,5 cm, 1 kW, 
 - hátul: Nagy gázégő 10 cm, 3 kW

 - Égésbiztosító

 - Termék méretei (magxszélxmély): 10,8 × 30 × 51 cm
 - Beépítési méretek (magxszélxmély): 6,4 × 27,5 × 49 cm
 - EAN kód: 3838942958397

GC 341 UC
Gáz főzőlap edzett üveglapon
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Páraelszívók
A Gorenje páraelszívók nagyszerű formatervezésük révén 
olyan technológiailag fejlett eszközök, amelyek 2 az 1-ben 
megoldást nyújtanak. Tökéletes társak a modern életstílushoz 
– egészségesebb életkörülményeket teremtenek, hatékonyan 
távolítják el a rossz szagokat, csendben és megbízhatóan 
végzik a munkájukat. A Gorenje páraelszívók a legjobb 
minőségű nyersanyagokból készülnek és a legjobb 
felhasználói élményt biztosítják a főzés és tisztításuk során – 
vagy akkor, amikor pusztán gyönyörködünk a látványukban. 

LÉGBŐL KAPOTT 
SEGÍTSÉG 
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AdaptAir technológia
Nincs kellemetlen szag. Csak levegő.

Az AdaptAir egy egyedülálló 
technológia, amely lehetővé 
teszi a levegő teljesen 
egyenletes elszívását a 
főzőzónák teljes felülete felett. 
Mindez egy alumíniumszűrő, 
egy speciális hab és a nyíló-
záródó terelőlapocskák 
különleges kombinációja által 
válik lehetségessé. A lapocskák 
a szívóerő mértékétől függően 
nyílnak és csukódnak, ami 
jelentős mértékben csökkenti 
a zajszintet. Így a levegő 
gőztől, szagoktól és egyéb 
szennyeződésektől mentes lesz.  

LÉGÁRAMLÁS (m3/h) 
550 m³/h / 
AdaptAir

650 m³/h / 
AdaptAir

700 m³/h / 
AdaptAir

800 m³/h / 
AdaptAir

ENERGIAOSZTÁLY C C B A

ZAJSZINT (dB)  70 65  62 60 
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Szűrők
A poliuretán hab előnyei

AdaptTech funkció
Automatikus ventilátor működés

Egy speciális csúszkás vezérlőegységnek köszönhetően 
könnyen és azonnal változtatni tudunk teljesítmény- és 
fényerősségi fokozatokon. 

A szűrőkbe épített speciális hab a zsír és egyéb szennyeződések 
akár 98%-át eltávolítja a levegőből, ezzel varázsolva konyhánk 
„klímáját“ sokkal frissebbé és tisztábbá, ugyanakkor a páraelszí-
vó megtartja az „A”-s elszívó hatékonysági osztálybesorolását. 

Az innovatív kerületi levegő elszívási rendszer a páraelszívó 
középső része irányából a széle felé irányítja a levegőt. Ez a 
megközelítés optimalizálja az energiafogyasztást, emellett 
csökkenti a zajszintet és sokkal hatékonyabbá teszi magát a 
páraelszívást is.

Amint a speciális érzékelő a levegőben egy előre beállított szintet 
meghaladó mennyiségű piszok, gőz, pára vagy gáz jelenlétét 
érzékeli, a készülék stand-by módból magától bekapcsol, a 
szükséges mértékben növeli a teljesítményét, majd a helyiség 
levegőjének megtisztítása után ismét visszaáll stand-by 
állapotba.

A Gorenje páraelszívókat automatikusan ki lehet kapcsolni 10, 
20 vagy 30 perces időzítési beállításokkal. A légfrissítő funkció 
óránként kapcsol be és 5 percen keresztül frissíti a helyiség 
levegőjét.

Minden rozsdamentes acél felületet egy speciális 
ujjlenyomatmentes filmréteggel vontunk be, megakadályozva, 
hogy ujjaink nyomot hagyjanak maguk után, ezzel mindig fényes 
marad a készülékek felülete és sokkal egyszerűbbé válik a 
készülék tisztítása is.

K. L. E. rendszer
Okos, célzott levegő elszívás  
alacsonyabb zajszint mellett

Időzítő és légfrissítő funkciók
Mindig friss és pontos

Ujjlenyomatmentes bevonat
Fényes és ujjlenyomatmentes felületek

SliderTouch csúszkás vezérlés
SliderTouch csúszkás vezérlés
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Termékleírás

Vezérlés

Jellemzők

Tartozékok

Technikai adatok

IHT971S2XBG
Önálló sziget elszívó

 - Légelvezetős és keringtetős
 - Palást/Kürtő anyaga: Üveg és rozsdamentes acél / Rozsdamentes acél
 - Palást/Kürtő színe: Rozsdamentes acél + fekete üveg / 
Rozsdamentes acél

 - Maximális teljesítmény légkivezetéses üzemmódban: 464 m³/h
 - Maximális teljesítmény a légelvezetős kivitelnél: 463 m³/h
 - Légelvezető cső átmérője: 15 cm

Ventilátor teljesítménye
 - Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 1. fokozatán: 208 m³/h
 - Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 2. fokozatán: 256 m³/h
 - Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 3. fokozatán: 288 m³/h
 - Maximális teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 4. fokozatán: 336 m³/h

 - AdaptTech intelligens felismerő ventilációs rendszer
 - Elektronikus működtetés
 - Szabályozás típusa: SliderTouch csúszkás vezérlés
 - Programozási lehetőség
 - Teljesítményfokozatok száma: 9

 - Ujjlenyomatmentes inox
 - Időközönkénti automatikus elszívás
 - Égő fajtája: LED csík
 - Izzók száma: 2
 - Világítás teljesítménye: 14 W
 - Teljesítmény a Boost extra fokozaton: 625 m³/h
 - PowerBoost fokozatok száma: 2

 - Zsírszűrő filter: AdaptAir levegőszűrő rendszer
 - Szűrő szennyezettség kijelző
 - Motorok száma: 1
 - Motor típusa: Inverteres motor
 - Levegő visszaáramlást gátló visszacsapó szelep: 150 mm

 - Zajszint: 60 dB(A)re 1 pW
 - Méretek: 89,8 × 61,1 cm
 - Kürtő nélküli magasság: 59 mm
 - Kürtő minimális magassága: 797 mm
 - Kürtő maximális magassága: 1141 mm
 - Termék méretei (magxszélxmély): 5,9 × 89,8 × 61,1 cm
 - EAN kód: 3838942011603

Superior designvonal
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Termékleírás

Vezérlés

Jellemzők

Tartozékok

Technikai adatok

IDQ4545X 
Önálló sziget elszívó

 - Légelvezetős és keringtetős
 - Palást/Kürtő anyaga: Rozsdamentes acél / Rozsdamentes acél
 - Palást/Kürtő színe: Rozsdamentes acél / Rozsdamentes acél
 

 - Maximális teljesítmény légkivezetéses üzemmódban: 558 m³/h
 - Maximális teljesítmény a légelvezetős kivitelnél: 410 m³/h
 - Légelvezető cső átmérője: 15 cm

Ventilátor teljesítménye
 - Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 1. fokozatán: 185 m³/h
 - Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 3. fokozatán: 386 m³/h
 - Maximális teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 4. fokozatán: 558 m³/h

 - Elektronikus működtetés
 - Szabályozás típusa: Érintőkapcsoló
 - Programozási lehetőség
 - Teljesítményfokozatok száma: 4

 - Égő fajtája: Halogén
 - Izzók száma: 4
 - Világítás teljesítménye: 80 W
 - P.A.E rendszer (perimetrikus elszívás)

 - Zsírszűrő filter: Alumínium zsírszűrő
 - Mosható zsírfilter
 - Motorok száma: 1
 - Levegő visszaáramlást gátló visszacsapó szelep: 150 mm

 - Zajszint: 59 dB(A)re 1 pW
 - Méretek: 40 × 30 cm
 - Magasság: 865 mm
 - Kürtő minimális magassága: 865 mm
 - Kürtő maximális magassága: 1165 mm
 - Termék méretei (magxszélxmély): 86,5 × 40 × 30 cm
 - EAN kód: 3838942569975

IDR4545E
Önálló sziget elszívó

 - Légelvezetős és keringtetős
 - Palást/Kürtő anyaga: Rozsdamentes acél / Rozsdamentes acél
 - Palást/Kürtő színe: Rozsdamentes acél / Rozsdamentes acél
 

 - Maximális teljesítmény légkivezetéses üzemmódban: 576 m³/h
 - Maximális teljesítmény a légelvezetős kivitelnél: 408 m³/h
 - Légelvezető cső átmérője: 15 cm

Ventilátor teljesítménye
 - Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 1. fokozatán: 218 m³/h
 - Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 3. fokozatán: 384 m³/h
 - Maximális teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 4. fokozatán: 576 m³/h

 - Elektronikus működtetés
 - Szabályozás típusa: Érintőkapcsoló
 - Programozási lehetőség
 - Teljesítményfokozatok száma: 4

 - Égő fajtája: Halogén
 - Izzók száma: 4
 - Világítás teljesítménye: 80 W
 - P.A.E rendszer (perimetrikus elszívás)

 - Zsírszűrő filter: Alumínium zsírszűrő
 - Mosható zsírfilter
 - Motorok száma: 1
 - Levegő visszaáramlást gátló visszacsapó szelep: 150 mm

 - Zajszint: 45 dB(A)re 1 pW
 - Méretek: 39 × 39 cm
 - Magasság: 900 mm
 - Kürtő minimális magassága: 900 mm
 - Kürtő maximális magassága: 1200 mm
 - Termék méretei (magxszélxmély): 90 × 39 × 39 cm
 - EAN kód: 3838942401329

3940
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Termékleírás

Vezérlés

Jellemzők

Tartozékok

Technikai adatok

WHI941A3XGB
Önálló falra szerelhető páraelszívó

 - Légelvezetős és keringtetős
 - Palást/Kürtő anyaga: Üveg és rozsdamentes acél / Rozsdamentes acél
 - Palást/Kürtő színe: Rozsdamentes acél + fekete üveg / 
Rozsdamentes acél
 

 - Maximális teljesítmény légkivezetéses üzemmódban: 448 m³/h
 - Légelvezető cső átmérője: 15 cm

Ventilátor teljesítménye
 - Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 1. fokozatán: 210 m³/h
 - Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 2. fokozatán: 304 m³/h
 - Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 3. fokozatán: 448 m³/h

 - AdaptTech intelligens felismerő ventilációs rendszer
 - Elektronikus működtetés
 - Szabályozás típusa: Érintőkapcsoló
 - Programozási lehetőség
 - Teljesítményfokozatok száma: 3

 - Ujjlenyomatmentes inox
 - Időközönkénti automatikus elszívás
 - Égő fajtája: LED
 - Izzók száma: 2 // Világítás teljesítménye: 5 W
 - Teljesítmény a Boost extra fokozaton: 597 m³/h
 - PowerBoost fokozatok száma: 2
 - P.A.E rendszer (perimetrikus elszívás)

 - Zsírszűrő filter: Mosható alumínium polyuretán habbal
 - Szűrő szennyezettség kijelző
 - Motorok száma: 1
 - Motor típusa: Hagyományos motor
 - Levegő visszaáramlást gátló visszacsapó szelep: 150 mm

 - Zajszint: 60 dB(A)re 1 pW
 - Méretek: 89,8 × 37,1 cm
 - Kürtő nélküli magasság: 416 mm
 - Kürtő minimális magassága: 575 mm
 - Kürtő maximális magassága: 1105 mm
 - Termék méretei (magxszélxmély): 41,6 × 89,8 × 37,1 cm
 - EAN kód: 3838942011467

Advanced designvonal WHI641A3XGB
Önálló falra szerelhető páraelszívó

 - Önálló falra szerelhető páraelszívó
 - Légelvezetős és keringtetős
 - Palást/Kürtő anyaga: Üveg és rozsdamentes acél / Rozsdamentes acél
 - Palást/Kürtő színe: Rozsdamentes acél + fekete üveg / 
Rozsdamentes acél

 -
 - Maximális teljesítmény légkivezetéses üzemmódban: 448 m³/h
 - Légelvezető cső átmérője: 15 cm

Ventilátor teljesítménye
 - Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 1. fokozatán: 210 m³/h
 - Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 2. fokozatán: 304 m³/h
 - Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 3. fokozatán: 448 m³/h

 - AdaptTech intelligens felismerő ventilációs rendszer
 - Elektronikus működtetés
 - Szabályozás típusa: Érintőkapcsoló
 - Programozási lehetőség
 - Teljesítményfokozatok száma: 3

 - Ujjlenyomatmentes inox
 - Időközönkénti automatikus elszívás
 - Égő fajtája: LED
 - Izzók száma: 2 // Világítás teljesítménye: 5 W
 - Teljesítmény a Boost extra fokozaton: 597 m³/h
 - PowerBoost fokozatok száma: 2
 - P.A.E rendszer (perimetrikus elszívás)

 - Zsírszűrő filter: Mosható alumínium polyuretán habbal
 - Szűrő szennyezettség kijelző
 - Motorok száma: 1
 - Motor típusa: Hagyományos motor
 - Levegő visszaáramlást gátló visszacsapó szelep: 150 mm

 - Zajszint: 60 dB(A)re 1 pW
 - Méretek: 59,5 × 37,1 cm
 - Kürtő nélküli magasság: 416 mm
 - Kürtő minimális magassága: 575 mm
 - Kürtő maximális magassága: 1105 mm
 - Termék méretei (magxszélxmély): 41,6 × 59,5 × 37,1 cm
 - EAN kód: 3838942011450
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WHI641E6XGB
Önálló falra szerelhető páraelszívó

 - Önálló falra szerelhető páraelszívó
 - Légelvezetős és keringtetős
 - Palást/Kürtő anyaga: Üveg és rozsdamentes acél / Rozsdamentes acél
 - Palást/Kürtő színe: Rozsdamentes acél + fekete üveg / 
Rozsdamentes acél

 - Maximális teljesítmény légkivezetéses üzemmódban: 625 m³/h
 - Légelvezető cső átmérője: 15 cm

Ventilátor teljesítménye
 - Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 1. fokozatán: 256 m³/h
 - Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 2. fokozatán: 368 m³/h
 - Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 3. fokozatán: 625 m³/h

 - Elektronikus működtetés
 - Szabályozás típusa: Érintőkapcsoló
 - Teljesítményfokozatok száma: 3

 - Ujjlenyomatmentes inox
 - Égő fajtája: Halogén
 - Izzók száma: 2
 - Világítás teljesítménye: 40 W
 - P.A.E rendszer (perimetrikus elszívás)

 - Tartozékok
 - Zsírszűrő filter: Mosható alumínium polyuretán habbal
 - Motorok száma: 1
 - Motor típusa: Hagyományos motor
 - Levegő visszaáramlást gátló visszacsapó szelep: 150 mm

 - Zajszint: 66 dB(A)re 1 pW
 - Méretek: 59,5 × 37,3 cm
 - Kürtő nélküli magasság: 450 mm
 - Kürtő minimális magassága: 575 mm
 - Kürtő maximális magassága: 1105 mm
 - Termék méretei (magxszélxmély): 45 × 59,5 × 37,3 cm
 - EAN kód: 3838942011375
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WHT951S1XBG
Önálló falra szerelhető páraelszívó

WHT651S1XBG
Önálló falra szerelhető páraelszívó

 - Légelvezetős és keringtetős
 - Palást/Kürtő anyaga: Üveg és rozsdamentes acél / Rozsdamentes acél
 - Palást/Kürtő színe: Rozsdamentes acél + fekete üveg / 
Rozsdamentes acél

 - Maximális teljesítmény légkivezetéses üzemmódban: 464 m³/h
 - Légelvezető cső átmérője: 15 cm

Ventilátor teljesítménye
 - Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 1. fokozatán: 208 m³/h
 - Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 2. fokozatán: 256 m³/h
 - Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 3. fokozatán: 288 m³/h
 - Maximális teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 4. fokozatán: 336 m³/h

 - AdaptTech intelligens felismerő ventilációs rendszer
 - Elektronikus működtetés
 - Szabályozás típusa: SliderTouch csúszkás vezérlés
 - Programozási lehetőség
 - Teljesítményfokozatok száma: 9

 - Ujjlenyomatmentes inox
 - Időközönkénti automatikus elszívás
 - Égő fajtája: LED csík
 - Izzók száma: 1 // Világítás teljesítménye: 7 W
 - Teljesítmény a Boost extra fokozaton: 625 m³/h
 - PowerBoost fokozatok száma: 2
 - P.A.E rendszer (perimetrikus elszívás)

 - Zsírszűrő filter: Mosható alumínium polyuretán habbal
 - Szűrő szennyezettség kijelző
 - Motorok száma: 1
 - Motor típusa: Inverteres motor
 - Levegő visszaáramlást gátló visszacsapó szelep: 150 mm

 - Zajszint: 60 dB(A)re 1 pW
 - Méretek: 89,8 × 45 cm
 - Kürtő nélküli magasság: 50 mm
 - Kürtő minimális magassága: 570 mm
 - Kürtő maximális magassága: 1110 mm
 - Termék méretei (magxszélxmély): 5 × 89,8 × 45 cm
 - EAN kód: 3838942011344

 - Légelvezetős és keringtetős
 - Palást/Kürtő anyaga: Üveg és rozsdamentes acél / Rozsdamentes acél
 - Palást/Kürtő színe: Rozsdamentes acél + fekete üveg / 
Rozsdamentes acél

 - Maximális teljesítmény légkivezetéses üzemmódban: 464 m³/h
 - Légelvezető cső átmérője: 15 cm

Ventilátor teljesítménye
 - Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 1. fokozatán: 208 m³/h
 - Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 2. fokozatán: 256 m³/h
 - Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 3. fokozatán: 288 m³/h
 - Maximális teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 4. fokozatán: 336 m³/h

 - AdaptTech intelligens felismerő ventilációs rendszer
 - Elektronikus működtetés
 - Szabályozás típusa: SliderTouch csúszkás vezérlés
 - Programozási lehetőség
 - Teljesítményfokozatok száma: 9

 - Ujjlenyomatmentes inox
 - Időközönkénti automatikus elszívás
 - Égő fajtája: LED csík
 - Izzók száma: 1 // Világítás teljesítménye: 7 W
 - Teljesítmény a Boost extra fokozaton: 625 m³/h
 - PowerBoost fokozatok száma: 2
 - P.A.E rendszer (perimetrikus elszívás)

 - Zsírszűrő filter: Mosható alumínium polyuretán habbal
 - Szűrő szennyezettség kijelző
 - Motorok száma: 1
 - Motor típusa: Inverteres motor
 - Levegő visszaáramlást gátló visszacsapó szelep: 150 mm

 - Zajszint: 60 dB(A)re 1 pW
 - Méretek: 59,8 × 45 cm
 - Kürtő nélküli magasság: 50 mm
 - Kürtő minimális magassága: 570 mm
 - Kürtő maximális magassága: 1110 mm
 - Termék méretei (magxszélxmély): 5 × 59,8 × 45 cm
 - EAN kód: 3838942011337
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WHT941A2XBG
Önálló falra szerelhető páraelszívó

WHT641A2XBG
Önálló falra szerelhető páraelszívó

 - Légelvezetős és keringtetős
 - Palást/Kürtő anyaga: Üveg és rozsdamentes acél / Rozsdamentes acél
 - Palást/Kürtő színe: Rozsdamentes acél + fekete üveg / 
Rozsdamentes acél

 - Maximális teljesítmény légkivezetéses üzemmódban: 416 m³/h
 - Légelvezető cső átmérője: 15 cm

Ventilátor teljesítménye
 - Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 1. fokozatán: 200 m³/h
 - Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 2. fokozatán: 288 m³/h
 - Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 3. fokozatán: 416 m³/h

 - AdaptTech intelligens felismerő ventilációs rendszer
 - Elektronikus működtetés
 - Szabályozás típusa: Érintőkapcsoló
 - Programozási lehetőség
 - Teljesítményfokozatok száma: 3

 - Ujjlenyomatmentes inox
 - Időközönkénti automatikus elszívás
 - Égő fajtája: LED
 - Izzók száma: 2
 - Világítás teljesítménye: 5 W
 - Teljesítmény a Boost extra fokozaton: 575 m³/h
 - PowerBoost fokozatok száma: 2

 - Zsírszűrő filter: AdaptAir levegőszűrő rendszer
 - Szűrő szennyezettség kijelző
 - Motorok száma: 1
 - Motor típusa: Hagyományos motor
 - Levegő visszaáramlást gátló visszacsapó szelep: 150 mm
 -
 - Zajszint: 60 dB(A)re 1 pW
 - Méretek: 89,8 × 45,6 cm
 - Kürtő nélküli magasság: 59 mm
 - Kürtő minimális magassága: 577 mm
 - Kürtő maximális magassága: 1117 mm
 - Termék méretei (magxszélxmély): 5,9 × 89,8 × 45,6 cm
 - EAN kód: 3838942011313

 - Légelvezetős és keringtetős
 - Palást/Kürtő anyaga: Üveg és rozsdamentes acél / Rozsdamentes acél

 - Maximális teljesítmény légkivezetéses üzemmódban: 416 m³/h
 - Légelvezető cső átmérője: 15 cm

Ventilátor teljesítménye
 - Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 1. fokozatán: 200 m³/h
 - Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 2. fokozatán: 288 m³/h
 - Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 3. fokozatán: 416 m³/h

 - AdaptTech intelligens felismerő ventilációs rendszer
 - Elektronikus működtetés
 - Szabályozás típusa: Érintőkapcsoló
 - Programozási lehetőség
 - Teljesítményfokozatok száma: 3

 - Ujjlenyomatmentes inox
 - Időközönkénti automatikus elszívás
 - Égő fajtája: LED
 - Izzók száma: 2
 - Világítás teljesítménye: 5 W
 - Teljesítmény a Boost extra fokozaton: 575 m³/h
 - PowerBoost fokozatok száma: 2

 - Zsírszűrő filter: AdaptAir levegőszűrő rendszer
 - Szűrő szennyezettség kijelző
 - Motorok száma: 1
 - Motor típusa: Hagyományos motor
 - Levegő visszaáramlást gátló visszacsapó szelep: 150 mm

 - Zajszint: 60 dB(A)re 1 pW
 - Méretek: 59,8 × 45,6 cm
 - Kürtő nélküli magasság: 59 mm
 - Kürtő minimális magassága: 577 mm
 - Kürtő maximális magassága: 1117 mm
 - Termék méretei (magxszélxmély): 5,9 × 59,8 × 45,6 cm
 - EAN kód: 3838942011290
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 WHT641E4XBG
Önálló falra szerelhető páraelszívó

WHT621E5X
Önálló falra szerelhető páraelszívó

 - Légelvezetős és keringtetős
 - Palást/Kürtő színe: Feketére festett + fekete üveg / Rozsdamentes acél

 - Maximális teljesítmény légkivezetéses üzemmódban: 600 m³/h
 - Légelvezető cső átmérője: 15 cm

Ventilátor teljesítménye
 - Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 1. fokozatán: 256 m³/h
 - Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 2. fokozatán: 352 m³/h
 - Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 3. fokozatán: 600 m³/h

 - Elektronikus működtetés
 - Szabályozás típusa: Érintőkapcsoló
 - Teljesítményfokozatok száma: 3

 - Ujjlenyomatmentes inox
 - Égő fajtája: Halogén
 - Izzók száma: 2
 - Világítás teljesítménye: 40 W

 - Zsírszűrő filter: AdaptAir levegőszűrő rendszer
 - Motorok száma: 1
 - Motor típusa: Hagyományos motor
 - Levegő visszaáramlást gátló visszacsapó szelep: 150 mm

 - Zajszint: 71 dB(A)re 1 pW
 - Méretek: 59,8 × 45,6 cm
 - Kürtő nélküli magasság: 59 mm
 - Kürtő minimális magassága: 577 mm
 - Kürtő maximális magassága: 1117 mm
 - Termék méretei (magxszélxmély): 5,9 × 59,8 × 45,6 cm
 - EAN kód: 3838942011252

 - Légelvezetős és keringtetős
 - Palást/Kürtő anyaga: Rozsdamentes acél / Rozsdamentes acél
 - Palást/Kürtő színe: Rozsdamentes acél / Rozsdamentes acél

 - Maximális teljesítmény légkivezetéses üzemmódban: 559 m³/h
 - Légelvezető cső átmérője: 15 cm

Ventilátor teljesítménye
 - Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 1. fokozatán: 240 m³/h
 - Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 2. fokozatán: 368 m³/h
 - Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 3. fokozatán: 559 m³/h

 - Mechanikus működtetés
 - Szabályozás típusa: Nyomógomb
 - Teljesítményfokozatok száma: 3

 - Ujjlenyomatmentes inox
 - Égő fajtája: Halogén
 - Izzók száma: 2
 - Világítás teljesítménye: 40 W

 - Zsírszűrő filter: Mosható alumínium polyuretán habbal
 - Motorok száma: 1
 - Motor típusa: Hagyományos motor
 - Levegő visszaáramlást gátló visszacsapó szelep: 150 mm

 - Zajszint: 67 dB(A)re 1 pW
 - Méretek: 59,8 × 45 cm
 - Kürtő nélküli magasság: 42 mm
 - Kürtő minimális magassága: 577 mm
 - Kürtő maximális magassága: 1117 mm
 - Termék méretei (magxszélxmély): 4,2 × 59,8 × 45 cm
 - EAN kód: 3838942011221
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DKG9545E
Önálló falra szerelhető páraelszívó

DKG6545E
Önálló falra szerelhető páraelszívó

 - Légelvezetos és keringtetos
 - Palást/Kürto anyaga: Üveg és rozsdamentes acél / Rozsdamentes acél
 - Palást/Kürto színe: Üveg és rozsdamentes acél / Rozsdamentes acél

 - Maximális teljesítmény légkivezetéses üzemmódban: 480 m³/h
 - Maximális teljesítmény a légelvezetős kivitelnél: 553 m³/h
 - Légelvezető cső átmérője: 15 cm

Ventilátor teljesítménye
 - Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 1. fokozatán: 223 m³/h
 - Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 3. fokozatán: 480 m³/h

 - Elektronikus működtetés
 - Szabályozás típusa: Érintőkapcsoló
 - Programozási lehetőség
 - Teljesítményfokozatok száma: 3

 - Égő fajtája: Halogén
 - Izzók száma: 2
 - Világítás teljesítménye: 40 W
 - Teljesítmény a Boost extra fokozaton: 659 m³/h
 - PowerBoost fokozatok száma: 1

 - Zsírszűrő filter: Alumínium zsírszűrő
 - Mosható zsírfilter
 - Motorok száma: 1
 - Levego visszaáramlást gátló visszacsapó szelep: 150 mm

 - Zajszint: 58 dB(A)re 1 pW
 - Méretek: 90 × 50 cm
 - Kürto nélküli magasság: 70 mm
 - Kürto minimális magassága: 630 mm
 - Kürto maximális magassága: 940 mm
 - Termék méretei (magxszélxmély): 7 × 90 × 50 cm
 - EAN kód: 3838942401176

 - Légelvezetős és keringtetős
 - Palást/Kürtő anyaga: Üveg és rozsdamentes acél / Rozsdamentes acél
 - Palást/Kürtő színe: Üveg és rozsdamentes acél / Rozsdamentes acél

 - Maximális teljesítmény légkivezetéses üzemmódban: 587 m³/h
 - Maximális teljesítmény a légelvezetős kivitelnél: 438 m³/h
 - Légelvezető cső átmérője: 15 cm

Ventilátor teljesítménye
 - Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 1. fokozatán: 216 m³/h
 - Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 3. fokozatán: 374 m³/h
 - Maximális teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 4. fokozatán: 587 m³/h

 - Elektronikus működtetés
 - Szabályozás típusa: Érintőkapcsoló
 - Programozási lehetőség
 - Teljesítményfokozatok száma: 4

 - Égő fajtája: Halogén
 - Izzók száma: 2
 - Világítás teljesítménye: 40 W

 - Zsírszűrő filter: Alumínium zsírszűrő
 - Mosható zsírfilter
 - Motorok száma: 1
 - Levego visszaáramlást gátló visszacsapó szelep: 150 mm

 - Zajszint: 68 dB(A)re 1 pW
 - Méretek: 60 × 50 cm
 - Kürto nélküli magasság: 70 mm
 - Kürto minimális magassága: 630 mm
 - Kürto maximális magassága: 940 mm
 - Termék méretei (magxszélxmély): 7 × 60 × 50 cm
 - EAN kód: 3838942401169
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DK9315X
Önálló falra szerelhető páraelszívó

DK6315X
Önálló falra szerelhető páraelszívó

 - Légelvezetős és keringtetős
 - Palást/Kürtő anyaga: Rozsdamentes acél / Rozsdamentes acél
 - Palást/Kürtő színe: Rozsdamentes acél / Rozsdamentes acél

 - Maximális teljesítmény légkivezetéses üzemmódban: 368 m³/h
 - Maximális teljesítmény a légelvezetős kivitelnél: 250 m³/h
 - Légelvezető cső átmérője: 15 cm
 - Ventilátor teljesítménye
 - Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 1. fokozatán: 185 m³/h
 - Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 3. fokozatán: 368 m³/h

 - Mechanikus működtetés
 - Szabályozás típusa: Nyomógomb
 - Teljesítményfokozatok száma: 3

 - Égő fajtája: Halogén
 - Izzók száma: 2
 - Világítás teljesítménye: 56 W

 - Zsírszűrő filter: Alumínium zsírszűrő
 - Mosható zsírfilter
 - Motorok száma: 1
 - Levego visszaáramlást gátló visszacsapó szelep: 150 mm

 - Zajszint: 61 dB(A)re 1 pW
 - Méretek: 89,8 × 45 cm
 - Kürtő nélküli magasság: 197 mm
 - Kürtő minimális magassága: 542 mm
 - Kürtő maximális magassága: 864 mm
 - Termék méretei (magxszélxmély): 19,7 × 89,8 × 45 cm
 - EAN kód: 3838942653797

 - Légelvezetős és keringtetős
 - Palást/Kürtő anyaga: Rozsdamentes acél / Rozsdamentes acél
 - Palást/Kürtő színe: Rozsdamentes acél / Rozsdamentes acél

 - Maximális teljesítmény légkivezetéses üzemmódban: 368 m³/h
 - Maximális teljesítmény a légelvezetős kivitelnél: 250 m³/h
 - Légelvezető cső átmérője: 15 cm
 - Ventilátor teljesítménye
 - Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 1. fokozatán: 185 m³/h
 - Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 3. fokozatán: 368 m³/h

 - Mechanikus működtetés
 - Szabályozás típusa: Nyomógomb
 - Teljesítményfokozatok száma: 3

 - Égő fajtája: Halogén
 - Izzók száma: 2
 - Világítás teljesítménye: 56 W

 - Zsírszűrő filter: Alumínium zsírszűrő
 - Mosható zsírfilter
 - Motorok száma: 1
Levego visszaáramlást gátló visszacsapó szelep: 150 mm

 - Zajszint: 61 dB(A)re 1 pW
 - Méretek: 59,8 × 45 cm
 - Kürtő nélküli magasság: 197 mm
 - Kürtő minimális magassága: 542 mm
 - Kürtő maximális magassága: 864 mm
 - Termék méretei (magxszélxmély): 19,7 × 59,8 × 45 cm
 - EAN kód: 3838942653766
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DF 6316 BX
Beépíthető páraelszívó

DF 6316 XSC
Beépíthető páraelszívó

 - Légelvezetős és keringtetős
 - Palást/Kürtő anyaga: Üveg és rozsdamentes acél / Rozsdamentes acél
 - Palást/Kürtő színe: Szürke / Rozsdamentes acél
 - Teleszkópos kivitel

 - Maximális teljesítmény légkivezetéses üzemmódban: 336 m³/h
 - Maximális teljesítmény a légelvezetős kivitelnél: 161 m³/h
 - Légelvezető cső átmérője: 12 cm

Ventilátor teljesítménye
 - Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 1. fokozatán: 145 m³/h
 - Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 3. fokozatán: 336 m³/h

 - Mechanikus működtetés
 - Szabályozás típusa: Nyomógomb
 - Teljesítményfokozatok száma: 3

 - Égő fajtája: Halogén
 - Izzók száma: 2
 - Világítás teljesítménye: 40 W

 - Zsírszűrő filter: Alumínium zsírszűrő
 - Mosható zsírfilter
 - Motorok száma: 1

 - Zajszint: 65 dB(A)re 1 pW
 - Méretek: 59,8 × 32,5 cm
 - Kürtő nélküli magasság: 180 mm
 - Termék méretei (magxszélxmély): 18 × 59,8 × 32,5 cm
 - EAN kód: 3838942855139

 - Légelvezetős és keringtetős
 - Palást/Kürtő anyaga: Lakkozott acél / Rozsdamentes acél
 - Palást/Kürtő színe: Szürke / Rozsdamentes acél
 - Teleszkópos kivitel

 - Maximális teljesítmény légkivezetéses üzemmódban: 336 m³/h
 - Maximális teljesítmény a légelvezetős kivitelnél: 161 m³/h
 - Légelvezető cső átmérője: 12 cm

Ventilátor teljesítménye
 - Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 1. fokozatán: 145 m³/h
 - Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 3. fokozatán: 336 m³/h

 - Mechanikus működtetés
 - Szabályozás típusa: Nyomógomb
 - Teljesítményfokozatok száma: 3

 - GentleClose lassú teleszkóp záródás
 - Égő fajtája: Halogén
 - Izzók száma: 2
 - Világítás teljesítménye: 56 W

 - Zsírszűrő filter: Alumínium zsírszűrő
 - Mosható zsírfilter
 - Motorok száma: 1

 - Zajszint: 65 dB(A)re 1 pW
 - Méretek: 59,8 × 32,5 cm
 - Kürtő nélküli magasság: 180 mm
 - Termék méretei (magxszélxmély): 18 × 59,8 × 32,5 cm
 - EAN kód: 3838942854880
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Termékleírás

Vezérlés

Jellemzők

Tartozékok

Technikai adatok

DF 6315 X
Beépíthető páraelszívó

DF 6315 W
Beépíthető páraelszívó

 - Palást/Kürtő anyaga: Lakkozott acél / Rozsdamentes acél
 - Palást/Kürtő színe: Szürke / Rozsdamentes acél
 - Teleszkópos kivitel

 - Maximális teljesítmény légkivezetéses üzemmódban: 336 m³/h
 - Maximális teljesítmény a légelvezetős kivitelnél: 161 m³/h
 - Légelvezető cső átmérője: 12 cm

Ventilátor teljesítménye
 - Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 1. fokozatán: 145 m³/h
 - Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 3. fokozatán: 336 m³/h

 - Mechanikus működtetés
 - Szabályozás típusa: Nyomógomb
 - Teljesítményfokozatok száma: 3

 - GentleClose
 - Égő fajtája: Halogén
 - Izzók száma: 2
 - Világítás teljesítménye: 56 W

 - Zsírszűrő filter: Alumínium zsírszűrő
 - Mosható zsírfilter
 - Motorok száma: 1

 - Zajszint: 65 dB(A)re 1 pW
 - Méretek: 59,8 × 32,5 cm
 - Kürtő nélküli magasság: 180 mm
 - Termék méretei (magxszélxmély): 18 × 59,8 × 32,5 cm
 - EAN kód: 3838942854880

 - Légelvezetős és keringtetős
 - Palást/Kürtő anyaga: Lakkozott acél / Rozsdamentes acél
 - Teleszkópos kivitel

 - Maximális teljesítmény légkivezetéses üzemmódban: 240 m³/h
 - Maximális teljesítmény a légelvezetős kivitelnél: 145 m³/h
 - Légelvezető cső átmérője: 12 cm

Ventilátor teljesítménye
 - Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 1. fokozatán: 145 m³/h
 - Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 3. fokozatán: 240 m³/h

 - Mechanikus működtetés
 - Szabályozás típusa: Nyomógomb
 - Teljesítményfokozatok száma: 3

 - Égő fajtája: Halogén
 - Izzók száma: 2
 - Világítás teljesítménye: 56 W

 - Zsírszűrő filter: Alumínium zsírszűrő
 - Mosható zsírfilter
 - Motorok száma: 1

 - Zajszint: 57 dB(A)re 1 pW
 - Méretek: 59,8 × 32,5 cm
 - Kürtő nélküli magasság: 180 mm
 - Termék méretei (magxszélxmély): 18 × 59,8 × 32,5 cm
 - EAN kód: 3838942855108
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Termékleírás

Vezérlés

Jellemzők

Tartozékok

Technikai adatok

DF 6116 E
Beépíthető páraelszívó

 - Beépíthető páraelszívó
 - Légelvezetős és keringtetős
 - Teleszkópos kivitel

 - Maximális teljesítmény légkivezetéses üzemmódban: 391 m³/h
 - Maximális teljesítmény a légelvezetős kivitelnél: 316 m³/h
 - Légelvezető cső átmérője: 12 cm

Ventilátor teljesítménye
 - Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 1. fokozatán: 226 m³/h
 - Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 2. fokozatán: 328 m³/h
 - Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 3. fokozatán: 391 m³/h

 - Mechanikus működtetés
 - Szabályozás típusa: Kapcsoló
 - Teljesítményfokozatok száma: 3

 - Égő fajtája: Halogén
 - Izzók száma: 2
 - Világítás teljesítménye: 56 W

 - Zsírszűrő filter: Alumínium zsírszűrő
 - Mosható zsírfilter
 - Motorok száma: 2

 - Zajszint: 69 dB(A)re 1 pW
 - Méretek: 59,8 × 29,5 cm
 - Kürtő nélküli magasság: 173 mm
 - Termék méretei (magxszélxmély): 17,3 × 59,8 × 29,5 cm
 - EAN kód: 3838942407970
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Hűtőszekrények
Habár a hűtőszekrény bármely konyha fő díszítő eleme is lehet, 
ez a beépíthető készülék könnyen beleilleszkedik a környezetbe. 
A belsejében technológiai megoldások sora gondoskodik 
róla, hogy az egészséges és friss ételek mindig elérhetőek 
legyenek. A belső tér dizájnja praktikus és rendezett tárolást 
biztosít még akkor is, amikor a hűtőszekrényt teljesen feltöltjük 
élelmiszerrel. Amellett, hogy optimális környezetet tart fenn az 
ételek hosszan tartó frissességének megőrzése érdekében, a 
Gorenje hűtőszekrényei rendkívül csendesek és érzékelhetően 
gazdaságosak. 

A LÉNYEGES 
DOLGOK 
VÉDELME
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NoFrost DualAdvance
Optimális kettős légkeringtető rendszer 

A fiókban a 0°C közeli hőmérséklet ideális környezetet biztosít a 
friss vagy pácolt húsok, halak és a tenger gyümölcsei tárolására. 
Meghosszabbítja a kényes élelmiszerek frissességét és megőrzi 
lédússágát és tápanyagtartalmát.

A hideg levegő intenzív áramoltatása a hűtőszekrény 
fagyasztó részében csökkenti a páratartalmat, így 
megakadályozva a jegesedést az élelmiszeren valamint a 
mélyhűtő falán. A hűtő részben szintén optimális feltételeket 
biztosít a friss élelmiszerek tárolására. Mindez a hűtés és 
a fagyasztás optimális szabályozásához vezet, mindkettőt 
az adott hűtési folyamathoz igazítva a készülék két teljesen 
elkülönülő részében.

• Nincs szükség többé a fagyasztó leolvasztására
• A fagyasztott ételek többé nem tapadnak össze
• Minőségi fagyasztott ételek
• Jobb rálátás a hűtő tartalmára
• Több hely
• A fagyasztó és a hűtőtér között megszűnik a szagok átterjedése
• A friss étel nem szárad ki és tovább friss marad

MultiFlow technológia
Egyenletes hőmérséklet-eloszlás a hűtő részben

Az intenzív levegő-keringtetés állandó és egyenletes 
hőmérsékletet eredményez a teljes hűtőtérben. A hagyományos 
rendszerekhez képest a MultiFlow rendszer sokkal 
hatékonyabban hűti az élelmiszert, sokkal hosszabban megőrzi 
a gyümölcsök, a zöldségek és a húsok frissességét, ízét és 
tápanyagait. A ZeroZone nulla fokos rekeszben ez a technológia 
gondoskodik róla, hogy a hőmérséklet mindig 0°C közeli legyen.

Külön vezérelhető hűtés és NoFrost folyamat

ZeroZone fiók
Friss, mintha egyenesen a tengerből érkezne
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• Nincs szükség többé a fagyasztó leolvasztására
• A fagyasztott ételek többé nem tapadnak össze
• Minőségi fagyasztott ételek
• Jobb rálátás a hűtő tartalmára
• Több hely
• A fagyasztó és a hűtőtér között megszűnik a szagok átterjedése
• A friss étel nem szárad ki és tovább friss marad

CrispZone zöldségtároló fiók páratartalom-szabályozó rendszerrel
Mintha most szedtük volna a kertben

A CrispZone az egyik legnagyobb zöldségek és gyümölcsök 
tárolására szolgáló fiók a piacon. Az alacsony hőmérséklet és 

a páratartalom szabályozásának lehetősége meghosszabbítja 
a élelmiszerek frissességét. 

SuperCool funkció
Gyors lehűtés a nagybevásárlások után

FastFreeze 
Gyors fagyasztás 

Az intenzív hűtési funkció 3°C-ra csökkenti a hűtőszekrény 
hőmérsékletét, amely a megszokottnak közel a felével 
alacsonyabb. A nagy térfogattal kombinálva ez a hőmérséklet 
ideális az élelmiszer gyors lehűtésére a nagy bevásárlásokat 
követően. Hat óra elteltével a funkció automatikusan lekapcsol 
és a hűtőszekrény hőmérséklete visszaáll az eredetileg beállított 
értékre. 

A FastFreeze funkció -24°C-on fagyasztja az ételeket a legtöbb 
ásványi anyag megőrzése érdekében. Hat óra elteltével a funkció 
automatikusan kikapcsol és a fagyasztó visszaáll az eredetileg 
beállított hőmérséklet értékre.
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A csúszkás polcok lehetővé teszik a hűtő tartalmához való 
gyorsabb és könnyebb hozzáférést a hűtőszekrény hátsó 
részében. Az edzett üvegből készült polcok rendkívül tartósak, 
akár 22 kg élelmiszert is elbírnak. 

Ideális helyet biztosít az olyan élelmiszerek számára, mint a sajt, 
szalámi, krémek, szendvics vagy a vaj. Hosszabban frissen tartja 
az ételt és megakadályozza, hogy az kiszáradjon. Az üvegpolc 
alján található tárolórekesz könnyen kivehető és tálaló eszközként 
is használható. A csúsztatható sínek rendezett elhelyezést és jobb 
áttekinthetőséget biztosítanak a hűtő belsejében.

A LED világítás a hűtőszekrény kiváló és nagyon hatékony 
megvilágítását biztosítja. Az élettartama harmincszor hosszabb, 
mint a hagyományos égőké, miközben az energiafelhasználása 
mindössze a tizede. 

Abban az esetben, ha hosszabb ideig távol vagyunk az 
otthonunktól, beállíthatjuk az energiatakarékos üzemmódot a 
hűtőszekrényen, mivel ilyenkor a hűtő ajtaja folyamatosan zárva 
marad.

A nagy teherbírású zsanér lehetővé teszi nehezebb tárgyak 
tárolását az ajtó rekeszeiben, valamint biztosítja, hogy az 
ajtó akár 115°-ban is kinyílhasson. Ezáltal jobb áttekintést 
és hozzáférést nyerünk a hűtő tartalmához, mivel az ajtó 
nem csukódik be folyton.  Abban az esetben, ha az ajtó félig 
nyitva marad, a csuklópánt gondoskodik róla, hogy teljesen 
bezáródjon, így energiát takarít meg.

Annak érdekében, hogy értékes helyet takarítsunk meg a 
polcokon, a palackokat egy praktikus tartóban tárolhatjuk. Ez 
még tökéletesebb elrendezést és áttekinthetőséget eredményez.

A hagyományos egykompresszoros modellekkel ellentétben 
a mágnesszeleppel rendelkező egykompresszoros modellek 
lehetővé teszik a hűtő és a fagyasztó részek hőmérsékletének 
külön-külön való szabályozását. Ráadásul a hűtőtér hűtését ki 
lehet kapcsolni, miközben a fagyasztó rész rendesen működik 
tovább. 

Az összes Gorenje hűtőszekrény rendkívül energia-hatékony. A 
kitűnő hőszigetelés és az ajtótömítés, az inverter kompresszor 
és az elektronikus vezérlés hatékonyan csökkentik az 
energiafelhasználást. Az „A++” energiahatékonysággal 
rendelkező hűtőszekrények 40%-kal kevesebb áramot 
fogyasztanak, mint az „A” energiaosztályba sorolt készülékek. 

Az osztott felső polc hagyományos polcként is használható, de 
fel lehet osztani két keskenyebb polcra is, amelyeket egymásra 
lehet helyezni. Így helyet csinálhatunk nagyobb edények vagy 
palackok számára és javíthajuk az elrendezést és a rálátást a 
hűtő belsejében.

Egy ventilátor forgatja a levegőt, így biztosítva az egyenletes 
hőmérsékletet az egész hűtőszekrényben. Ez javítja a hűtés 
hatékonyságát és megakadályozza a kondenzvíz felgyülemlését, 
így tartva fenn optimális körülményeket mindenféle étel 
frissességének tartós megőrzéséhez.

A fagyasztás és a hűtés hőmérsékletének elektronikus 
vezérlése még hatékonyabb. A továbbfejlesztett modellek külön 
fagyasztó és hűtőtér hőmérséklet-szabályozóval rendelkeznek 
és LED kijelző nyújt tájékoztatást tetszetős módon a belső 
hőmérsékletről.

A hűtőszekrény alsó ajtópolca jelentős kapacitással rendelkezik 
a legnagyobb üveg vagy műanyag palackok tárolásához. Egy 
speciális korlát tartja a dolgokat a helyükön, megakadályozva az 
elmozdulásukat, sérülésüket az ajtó nyitása és zárása közben.    

Lapos csuklópánt

Állítható polc

Mély tároló polc palackoknak 
a hűtőszekrény ajtajában

Palacktartó rács

Ventilátor

SnackBin dobozLedLight világítás

PullOut kihúzható polcok

EcoMode

SensoTech vezérlés

Mágnesszelep technológiával 
ellátott kompresszor 

A++
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Termékleírás

Vezérlés

Jellemzők

Hűtőtér 
felszereltsége

Fagyasztórész 
felszereltsége

Technikai adatok

NRKI 5181 LW
Beépíthető kombinált hűtőszekrény

NRKI 4181 CW 
Beépíthető kombinált hűtőszekrény

 - Szín: Fehér
 - Ajtónyitás: Megváltoztatható ajtónyitásirány
 - Ajtózsanér: Ollós ajtózsanér
 - Klimaosztály: SN, ST, N, T

 - 1 kompresszor
 - Bruttó/nettó űrtartalom: 278 / 260 l
 - Normáltér bruttó/nettó űrtartalma: 203 / 200 l
 - Fagyasztó bruttó/nettó űrtartalma: 75 / 60 l
 - Fagyasztó kapacitás: 7,5 kg / 24h
 - Max. tárolási idő áramszünet esetén (óra): 13 h

 - Elektronikus vezérlés SensoTech
 - Digitális kijelző
 - Vészjelzés nyitott ajtó esetén
 - Hang és piros fényjelzés túl magas normáltér hőmérséklet esetén
 - Magas fagyasztó hőmérséklet esetén hang és piros fényjelzés

 - NoFrost DualAdvance
 - Ventillátoros hűtési rendszer
 - Gyorshűtés
 - FastFreeze: gyorsfagyasztás automatikus kikapcsolással

 - Dekor borítás nélkül // LED világítás // 1 üvegpolc // 2 kihúzható 
üvegpolc // 1 osztott kihúzható üvegpolc // Üvegtartó polc rögzítő 
ujjacskákkal // Félbehajtható tojástartó (12×) // Kivehető SnackBin 
uzsonnatároló doboz // 2 zöldségtároló rekesz // FreshZone frissen 
tartó rekesz

 - 2 tároló fiók
 - 1 gyorsfagyasztó rekesz
 - 1 db jégkockatartó

 - Energiafelhasználás: 0,802 kWh
 - Energiafogyasztás kWh/év: 293 kWh
 - Zajszint: 42 dB(A)re 1 pW
 - Termék méretei (magxszélxmély): 177,5 × 54 × 54,5 cm
 - Beépítés min-max. méretei (magxszélxmély): 
177,5-178 × 56-57 × 56 cm

 - EAN kód: 3838942717970

 - Szín: Fehér
 - Ajtónyitás: Megváltoztatható ajtónyitásirány
 - Csúszó ajtózsanér
 - Klimaosztály: SN, ST, N

 - 1 kompresszor
 - Bruttó/nettó űrtartalom: 278 / 262 l
 - Normáltér bruttó/nettó űrtartalma: 203 / 202 l
 - Fagyasztó bruttó/nettó űrtartalma: 75 / 60 l
 - Fagyasztó kapacitás: 3 kg / 24h
 - Max. tárolási idő áramszünet esetén (óra): 13 h

 - Elektronikus vezérlés SensoTech

 - NoFrost DualAdvance
 - FastFreeze: gyorsfagyasztás automatikus kikapcsolással
 - Eco gazdaságos üzemmód

 - Dekor borítás nélkül // LED világítás // 5 üvegpolc // 2 kihúzható 
üvegpolc // 2 osztható üvegpolc // Üvegtartó rács // Sajt és vajtartó 
// Üvegtartó polc rögzítő ujjacskákkal // 2 zöldségtároló rekesz // 

 - 2 tároló fiók
 - 1 Fagyasztó rekesz
 - 1 db jégkockatartó

 - Energiafelhasználás: 0,767 kWh
 - Energiafogyasztás kWh/év: 280 kWh
 - Zajszint: 42 dB(A)re 1 pW
 - Termék méretei (magxszélxmély): 177,5 × 54 × 54,5 cm
 - Beépítés min-max. méretei (magxszélxmély): 
177,5-178 × 56-57 × 56 cm

 - EAN kód: 3838942710865
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Termékleírás

Vezérlés

Jellemzők

Hűtőtér 
felszereltsége

Fagyasztórész 
felszereltsége

Technikai adatok

RKI 5182 EW    
Beépíthető kombinált hűtőszekrény

RKI 5181 KW
Beépíthető kombinált hűtőszekrény

 - Szín: Fehér
 - Ajtónyitás: Megváltoztatható ajtónyitásirány
 - Ollós ajtózsanér
 - Klimaosztály: SN, ST, N, T

 - 1 kompresszor
 - Bruttó/nettó űrtartalom: 293 / 284 l
 - Normáltér bruttó/nettó űrtartalma: 224 / 223 l
 - Fagyasztó bruttó/nettó űrtartalma: 69 / 61 l
 - Fagyasztó kapacitás: 5 kg / 24h
 - Max. tárolási idő áramszünet esetén (óra): 15 h

 - Mechanikus vezérlés

 - Dekor borítás nélkül // Standard világítás az oldalfalon // 1 üvegpolc 
// 2 kihúzható üvegpolc // 1 osztott kihúzható üvegpolc // Sajt és 
vajtartó // Üvegtartó polc rögzítő ujjacskákkal // 2 zöldségtároló 
rekesz // FreshZone frissen tartó rekesz

 - 2 tároló fiók
 - 1 gyorsfagyasztó rekesz
 - 1 db jégkockatartó

 - Energiafelhasználás: 0,63 kWh
 - Energiafogyasztás kWh/év: 230 kWh
 - Zajszint: 40 dB(A)re 1 pW
 - Termék méretei (magxszélxmély): 177,5 × 54 × 54,5 cm
 - Beépítés min-max. méretei (magxszélxmély): 
177,5-178 × 56-57 × 56 cm

 - EAN kód: 3838942752049

 - Szín: Fehér
 - Ajtónyitás: Megváltoztatható ajtónyitásirány
 - Ollós ajtózsanér
 - Klimaosztály: SN, ST, N, T

 - 1 kompresszor
 - Bruttó/nettó űrtartalom: 293 / 282 l
 - Normáltér bruttó/nettó űrtartalma: 224 / 221 l
 - Fagyasztó bruttó/nettó űrtartalma: 69 / 61 l
 - Fagyasztó kapacitás: 9 kg / 24h
 - Max. tárolási idő áramszünet esetén (óra): 15 h

 - Elektronikus vezérlés SensoTech
 - Digitális kijelző
 - Vészjelzés nyitott ajtó esetén

 - Ventillátoros hűtési rendszer
 - Gyorshűtés
 - FastFreeze: gyorsfagyasztás automatikus kikapcsolással
 - Eco takarékos üzemmód

 - Dekor borítás nélkül // LED világítás // 1 üvegpolc // 2 kihúzható 
üvegpolc // 1 osztott kihúzható üvegpolc // Üvegtartó polc rögzítő 
ujjacskákkal // Félbehajtható tojástartó (12×) // Kivehető SnackBin 
uzsonnatároló doboz // 2 zöldségtároló rekesz // FreshZone frissen 
tartó rekesz

 - 2 tároló fiók
 - 1 gyorsfagyasztó rekesz
 - 1 db jégkockatartó

 - Energiafelhasználás: 0,8 kWh
 - Energiafogyasztás kWh/év: 292 kWh
 - Zajszint: 41 dB(A)re 1 pW
 - Termék méretei (magxszélxmély): 177,5 × 54 × 54,5 cm
 - Beépítés min-max. méretei (magxszélxmély): 
177,5-178 × 56-57 × 56 cm

 - EAN kód: 3838942717949
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RKI 4181 KW
Beépíthető kombinált hűtőszekrény

RKI 4181 AW
Beépíthető kombinált hűtőszekrény

Termékleírás

Vezérlés

Jellemzők

Hűtőtér 
felszereltsége

Fagyasztórész 
felszereltsége

Technikai adatok

 - Szín: Fehér
 - Ajtónyitás: Megváltoztatható ajtónyitásirány
 - Csúszó ajtózsanér
 - Klimaosztály: SN, ST, N, T

 - 1 kompresszor
 - Bruttó/nettó űrtartalom: 293 / 282 l
 - Normáltér bruttó/nettó űrtartalma: 224 / 221 l
 - Fagyasztó bruttó/nettó űrtartalma: 69 / 61 l
 - Fagyasztó kapacitás: 9 kg / 24h
 - Max. tárolási idő áramszünet esetén (óra): 15 h

 - Elektronikus vezérlés SensoTech
 - Digitális kijelző
 - Vészjelzés nyitott ajtó esetén

 - Ventillátoros hűtési rendszer
 - Gyorshűtés
 - FastFreeze: gyorsfagyasztás automatikus kikapcsolással
 - Eco takarékos üzemmód

 - Dekor borítás nélkül // LED világítás // 1 üvegpolc // 2 kihúzható 
üvegpolc // 1 osztott kihúzható üvegpolc // Üvegtartó polc rögzítő 
ujjacskákkal // Félbehajtható tojástartó (12×) // Kivehető SnackBin 
uzsonnatároló doboz // 2 zöldségtároló rekesz // FreshZone frissen 
tartó rekesz

 - 2 tároló fiók
 - 1 gyorsfagyasztó rekesz
 - 1 db jégkockatartó

 - Energiafelhasználás: 0,8 kWh
 - Energiafogyasztás kWh/év: 292 kWh
 - Zajszint: 41 dB(A)re 1 pW
 - Termék méretei (magxszélxmély): 177,5 × 54 × 54,5 cm
 - Beépítés min-max. méretei (magxszélxmély): 
177,5-178 × 56-57 × 56 cm

 - EAN kód: 3838942717932

 - Szín: Fehér
 - Ajtónyitás: Megváltoztatható ajtónyitásirány
 - Csúszó ajtózsanér
 - Klimaosztály: SN, ST, N, T

 - 1 kompresszor
 - Bruttó/nettó űrtartalom: 293 / 284 l
 - Normáltér bruttó/nettó űrtartalma: 224 / 223 l
 - Fagyasztó bruttó/nettó űrtartalma: 69 / 61 l
 - Fagyasztó kapacitás: 5 kg / 24h
 - Max. tárolási idő áramszünet esetén (óra): 15 h

 - Mechanikus vezérlés

 - Dekor borítás nélkül // Standard világítás az oldalfalon // 1 üvegpolc 
// 2 kihúzható üvegpolc // 1 osztott kihúzható üvegpolc // Üvegtartó 
rács // Sajt és vajtartó // Üvegtartó polc rögzítő ujjacskákkal // 2 
zöldségtároló rekesz // 

 - 2 tároló fiók
 - 1 gyorsfagyasztó rekesz
 - 1 db jégkockatartó

 - Energiafelhasználás: 0,802 kWh
 - Energiafogyasztás kWh/év: 293 kWh
 - Zajszint: 40 dB(A)re 1 pW
 - Termék méretei (magxszélxmély): 177,5 × 54 × 54,5 cm
 - Beépítés min-max. méretei (magxszélxmély):
 - 177,5-178 × 56-57 × 56 cm
 - EAN kód: 3838942710834

RKI 4181 KW
Beépíthető kombinált hűtőszekrény

RKI 4181 AW
Beépíthető kombinált hűtőszekrény
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RKI 4151 AW
Beépíthető kombinált hűtőszekrény

RBI 4181 AW  
Beépíthető hűtőszekrény

Termékleírás

Vezérlés

Jellemzők

Hűtőtér 
felszereltsége

Fagyasztórész 
felszereltsége

Technikai adatok

 - Szín: Fehér
 - Ajtónyitás: Megváltoztatható ajtónyitásirány
 - Csúszó ajtózsanér
 - Klimaosztály: N

 - 1 kompresszor
 - Bruttó/nettó űrtartalom: 224 / 214 l
 - Normáltér bruttó/nettó űrtartalma: 165 / 164 l
 - Fagyasztó bruttó/nettó űrtartalma: 59 / 50 l
 - Fagyasztó kapacitás: 9 kg / 24h
 - Max. tárolási idő áramszünet esetén (óra): 14 h

 - Mechanikus vezérlés

 - Gyorsfagyasztás

 - Hűtőtér felszereltsége
 - Dekor borítás nélkül // Standard világítás az oldalfalon // 4 üvegpolc 
// Sajt és vajtartó // Palacktartó műanyag rögzítővel // 2 tojástartó 
(6×) // 2 zöldségtároló rekesz

 - 1 fiók
 - 1 gyorsfagyasztó rekesz
 - 1 db jégkockatartó

 - Energiafelhasználás: 0,638 kWh
 - Energiafogyasztás kWh/év: 233 kWh
 - Zajszint: 39 dB(A)re 1 pW
 - Termék méretei (magxszélxmély): 144,5 × 54 × 54,5 cm
 - Beépítés min-max. méretei (magxszélxmély): 
144,5-145 × 56-57 × 55 cm

 - EAN kód: 3838942751721

 - Szín: Fehér
 - Ajtónyitás: Megváltoztatható ajtónyitásirány
 - Csúszó ajtózsanér
 - Klimaosztály: SN, ST, N

 - 1 kompresszor
 - Bruttó/nettó űrtartalom: 301 / 294 l
 - Normáltér bruttó/nettó űrtartalma: 262 / 255 l
 - Fagyasztó bruttó/nettó űrtartalma: 39 / 39 l
 - Fagyasztó kapacitás: 2 kg / 24h
 - Max. tárolási idő áramszünet esetén (óra): 14 h

 - Mechanikus vezérlés

 - Hűtőtér felszereltsége
 - Dekor borítás nélkül // Standard világítás az oldalfalon // 1 üvegpolc 
// 2 kihúzható üvegpolc // 1 osztott kihúzható üvegpolc // Üvegtartó 
rács // Üvegtartó polc rögzítő ujjacskákkal // 2 zöldségtároló rekesz

 - 1 rácsos polc
 - 1 db jégkockatartó

 - Energiafelhasználás: 0,745 kWh
 - Energiafogyasztás kWh/év: 272 kWh
 - Zajszint: 41 dB(A)re 1 pW
 - Termék méretei (magxszélxmély): 177,5 × 54 × 54,5 cm
 - Beépítés min-max. méretei (magxszélxmély): 
177,5-178 × 56-57 × 56 cm

 - EAN kód: 3838942713446

RKI 4151 AW
Beépíthető kombinált hűtőszekrény

RBI 4181 AW  
Beépíthető hűtőszekrény
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Termékleírás

Vezérlés

Jellemzők

Hűtőtér 
felszereltsége

Fagyasztórész 
felszereltsége

Technikai adatok

RI 4181 AW
Beépíthető hűtőszekrény

RBI 4121 AW 
Beépíthető hűtőszekrény

 - Szín: Fehér
 - Ajtónyitás: Megváltoztatható ajtónyitásirány
 - Csúszó ajtózsanér
 - Klimaosztály: SN, ST, N

 - 1 kompresszor
 - Bruttó/nettó űrtartalom: 327 / 326 l
 - Normáltér bruttó/nettó űrtartalma: 327 / 326 l

 - Mechanikus vezérlés

 - Dekor borítás nélkül // Standard világítás az oldalfalon // 1 üvegpolc 
// 4 kivehető üvegpolc // 1 osztott kihúzható üvegpolc // Üvegtartó 
rács // Üvegtartó polc rögzítő ujjacskákkal // 2 zöldségtároló rekesz

 - Energiafelhasználás: 0,394 kWh
 - Energiafogyasztás kWh/év: 144 kWh
 - Zajszint: 40 dB(A)re 1 pW
 - Termék méretei (magxszélxmély): 177,5 × 54 × 54,5 cm
 - Beépítés min-max. méretei (magxszélxmély): 
177,5-178 × 56-57 × 56 cm

 - EAN kód: 3838942713439

 - Szín: Fehér
 - Ajtónyitás: Megváltoztatható ajtónyitásirány
 - Csúszó ajtózsanér
 - Klimaosztály: SN, ST, N

 - 1 kompresszor
 - Bruttó/nettó űrtartalom: 205 / 202 l
 - Normáltér bruttó/nettó űrtartalma: 188 / 185 l
 - Fagyasztó bruttó/nettó űrtartalma: 17 / 17 l
 - Fagyasztó kapacitás: 2 kg / 24h
 - Max. tárolási idő áramszünet esetén (óra): 12 h

 - Mechanikus vezérlés

 - Gyorsfagyasztás

 - Dekor borítás nélkül // Standard világítás az oldalfalon // 4 üvegpolc 
// Sajt és vajtartó // Palacktartó műanyag rögzítővel // 2 tojástartó 
(6×) // Nagy tárolórekesz zöldségek és gyümölcsök számára // 

 - 1 Fagyasztó rekesz
 - 1 db jégkockatartó

 - Energiafelhasználás: 0,607 kWh
 - Energiafogyasztás kWh/év: 222 kWh
 - Zajszint: 41 dB(A)re 1 pW
 - Termék méretei (magxszélxmély): 122,5 × 54 × 54,5 cm
 - Beépítés min-max. méretei (magxszélxmély): 
122,5-123 × 56-57 × 55 cm

 - EAN kód: 3838942819254
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Termékleírás

Vezérlés

Jellemzők

Hűtőtér 
felszereltsége

Fagyasztórész 
felszereltsége

Technikai adatok

RI 4121 AW
Beépíthető hűtőszekrény

RBI 4091 AW
Beépíthető hűtőszekrény

 - Szín: Fehér
 - Ajtónyitás: Megváltoztatható ajtónyitásirány
 - Csúszó ajtózsanér
 - Klimaosztály: SN, ST, N

 - 1 kompresszor
 - Bruttó/nettó űrtartalom: 214 / 213 l
 - Normáltér bruttó/nettó űrtartalma: 214 / 213 l

 - Mechanikus vezérlés

 - Dekor borítás nélkül // Standard világítás az oldalfalon // 5 üvegpolc 
// Sajt és vajtartó // Palacktartó műanyag rögzítővel // 2 tojástartó 
(6×) // Nagy tárolórekesz zöldségek és gyümölcsök számára

 - Energiafelhasználás: 0,355 kWh
 - Energiafogyasztás kWh/év: 130 kWh
 - Zajszint: 41 dB(A)re 1 pW
 - Termék méretei (magxszélxmély): 122,5 × 54 × 54,5 cm
 - Beépítés min-max. méretei (magxszélxmély): 
122,5-123 × 56-57 × 55 cm

 - EAN kód: 3838942856570

 - Szín: Fehér
 - Ajtónyitás: Megváltoztatható ajtónyitásirány
 - Csúszó ajtózsanér
 - Klimaosztály: ST, N

 - 1 kompresszor
 - Bruttó/nettó űrtartalom: 134 / 131 l
 - Normáltér bruttó/nettó űrtartalma: 117 / 114 l
 - Fagyasztó bruttó/nettó űrtartalma: 17 / 17 l
 - Fagyasztó kapacitás: 2 kg / 24h
 - Max. tárolási idő áramszünet esetén (óra): 12 h
 -
 - Mechanikus vezérlés

 - Dekor borítás nélkül // Standard világítás az oldalfalon // 3 üveg polc 
// Sajt és vajtartó // Palacktartó műanyag rögzítővel // 2 tojástartó 
(6×) // Nagy tárolórekesz zöldségek és gyümölcsök számára // 

 - 1 Fagyasztó rekesz
 - 1 db jégkockatartó

 - Energiafelhasználás: 0,523 kWh
 - Energiafogyasztás kWh/év: 191 kWh
 - Zajszint: 39 dB(A)re 1 pW
 - Termék méretei (magxszélxmély): 87,5 × 54 × 54,5 cm
 - Beépítés min-max. méretei (magxszélxmély): 
87,5-88 × 56-57 × 55 cm

 - EAN kód: 3838942782442
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Termékleírás

Vezérlés

Jellemzők

Hűtőtér 
felszereltsége

Fagyasztórész 
felszereltsége

Technikai adatok

RI 4091AW
Beépíthető hűtőszekrény

RBIU 6091 AW
Pult alá építhető hűtőszekrény

 - Szín: Fehér
 - Ajtónyitás: Megváltoztatható ajtónyitásirány
 - Csúszó ajtózsanér
 - Klimaosztály: ST, N

 - 1 kompresszor
 - Bruttó/nettó űrtartalom: 146 / 145 l
 - Normáltér bruttó/nettó űrtartalma: 146 / 145 l

 - Mechanikus vezérlés // Hűtőtér felszereltsége // Dekor borítás nélkül 
// Standard világítás az oldalfalon // 4 üvegpolc // Sajt és vajtartó 
// Palacktartó műanyag rögzítővel // 2 tojástartó (6×) // Nagy 
tárolórekesz zöldségek és gyümölcsök számára

 - Energiafelhasználás: 0,331 kWh
 - Energiafogyasztás kWh/év: 121 kWh
 - Zajszint: 38 dB(A)re 1 pW
 - Termék méretei (magxszélxmély): 87,5 × 54 × 54,5 cm
 - Beépítés min-max. méretei (magxszélxmély): 
87,5-88 × 56-57 × 55 cm

 - EAN kód: 3838942754012

 - Szín: Fehér
 - Ajtónyitás: Megváltoztatható ajtónyitásirány
 - Ollós ajtózsanér
 - Klimaosztály: ST, N

 - 1 kompresszor
 - Bruttó/nettó űrtartalom: 130 / 126 l
 - Normáltér bruttó/nettó űrtartalma: 109 / 105 l
 - Fagyasztó bruttó/nettó űrtartalma: 21 / 21 l
 - Fagyasztó kapacitás: 2 kg / 24h
 - Max. tárolási idő áramszünet esetén (óra): 12 h

 - Mechanikus vezérlés
 - Hűtőtér felszereltsége // Dekor borítás nélkül // LED világítás // 2 
üvegpolc // 1 felezett üvegpolc // Sajt és vajtartó // Üvegtartó polc 
rögzítő ujjacskák nélkül // Félbehajtható tojástartó (6×) // Nagy 
tárolórekesz zöldségek és gyümölcsök számára //

 - 1 Fagyasztó rekesz
 - 1 db jégkockatartó

 - Energiafelhasználás: 0,493 kWh
 - Energiafogyasztás kWh/év: 180 kWh
 - Zajszint: 41 dB(A)re 1 pW
 - Termék méretei (magxszélxmély): 82 × 59,6 × 54,5 cm
 - Beépítés min-max. méretei (magxszélxmély): 82-90 × 60 × 55 cm
 - EAN kód: 3838942827969
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Termékleírás

Vezérlés

Jellemzők

Hűtőtér 
felszereltsége

Fagyasztórész 
felszereltsége

Technikai adatok

RIU 6091 4W
Pult alá építhető hűtőszekrény

FIU 60191 AW
Pult alá építhető fagyasztószekrény

 - Szín: Fehér
 - Ajtónyitás: Megváltoztatható ajtónyitásirány
 - Ollós ajtózsanér
 - Klimaosztály: SN, ST, N

 - 1 kompresszor
 - Bruttó/nettó űrtartalom: 144 / 143 l
 - Normáltér bruttó/nettó űrtartalma: 144 / 143 l

 - Mechanikus vezérlés // Hűtőtér felszereltsége // Dekor borítás 
nélkül // LED világítás // 3 üveg polc // 1 felezett üvegpolc // Sajt és 
vajtartó // Üvegtartó polc rögzítő ujjacskák nélkül // Félbehajtható 
tojástartó (6×) // Nagy tárolórekesz zöldségek és gyümölcsök 
számára // 

 - Energiafelhasználás: 0,323 kWh
 - Energiafogyasztás kWh/év: 118 kWh
 - Zajszint: 40 dB(A)re 1 pW
 - Termék méretei (magxszélxmély): 82 × 59,6 × 54,5 cm
 - Beépítés min-max. méretei (magxszélxmély): 82-90 × 60 × 55 cm
 - EAN kód: 3838942827952

 - Szín: Fehér
 - Ajtónyitás: Megváltoztatható ajtónyitásirány
 - Klimaosztály: SN, ST, N

 - 1 kompresszor
 - Bruttó/nettó űrtartalom: 96 / 86 l
 - FastFreeze: gyorsfagyasztás automatikus kikapcsolással
 - Fagyasztó kapacitás: 8 kg
 - Max. tárolási idő áramszünet esetén (óra): 17 h

 - Elektronikus vezérlés SensoTech // Kézi leolvasztás // Fényjelzés túl 
magas hőmérséklet esetén // Tartozékok // 2 fiók fagyasztott áru 
tárolására // 

 - Energiafelhasználás: 0,487 kWh
 - Energiafogyasztás kWh/év: 178 kWh
 - Zajszint: 41 dB(A)re 1 pW
 - Termék méretei (magxszélxmély): 82 × 59,6 × 54,5 cm
 - Beépítés min-max. méretei (magxszélxmély): 82-90 × 60 × 55 cm
 - EAN kód: 3838942827976
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Mosogatógépek
A barátokkal vagy családdal történő főzés és étkezés a dolog 
kellemes része; elmosogatni az edényeket – nos, ez már 
kevésbé mondható annak. A Gorenje mosogatógépek segítenek 
ebben az izgalmasnak nem mondható házimunkában, ezzel 
több időt biztosítanak számunkra, hogy az élet vidámabb 
dolgaival foglalkozhassunk. Az edények foltmentesen tiszták 
lesznek, még akkor is, ha készüléknek odaszáradt és makacs 
foltokkal kell megbirkóznia. A belső részt úgy alakítottuk ki, 
hogy az nagyméretű edények számára is teret biztosítson. 
Szükségtelen hozzátenni, hogy a Gorenje mosogatógépek 
környezetbarátak és ár-érték arányban jó döntést jelentenek a 
családi költségvetés szempontjából is.

EGY SZEMÉLYI 
ASSZISZTENS 
A CSILLOGÓ 
EDÉNYEKÉRT
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A felső és alsó kosarakat beállíthatjuk 
aszerint, hogy épp milyen alakú és méretű 
étkészletet, edényt mosogatnánk. Az alsó 
kosárbeli tányértartó elemet lehajthatjuk, 
hogy legyen elég hely nagyobb méretű 
edények számára is. Az alsó kosárban 
van egy speciális étkészlet tartó is, a felső 
kosár magassága pedig változtatható és 
így megfelelő törékeny talpas poharak 
mosogatására is.

A felső kosár magasságát több szintre is 
beállíthatjuk, ami egy egyszerű megoldás 
nagyobb lábasok, edények, tányérok vagy 
poharak mosogatásához. 

A korszerű modellek speciális felső 
kosár kiképzéssel rendelkeznek, 
amelyek segítségével hatékonyan lehet 
a készülékben tárolni nagyobb méretű 
evőeszközöket is.

Egy kényelmes harmadik kosár teszi lehetővé, hogy akár 14 
terítéket is elhelyezhessünk a készülékben. Számos rövid és 
hosszú evőeszköz és kávéscsésze számára nyújt bőséges 

teret. Az optimális kosár struktúra révén a készülék jobb mosási 
eredményeket, egyszerű használatot és a készülék maximális 
kihasználtságát biztosítja.

SpaceDeluxe
Extra tágas belső rész

Állítható kosarak
Hely az összes étkészlet számára 
formától és mérettől függetlenül

MultiClack rendszer
Alkalmazkodik minden egyes 
lábashoz

Hosszú konyhai 
eszközök
Azért, hogy egy dolog se essen 
ki a mosogatógépből
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Ezt a programot mindennapi használathoz fejlesztettük ki. 
Érzékelők kontrollálják a víz tisztaságát, hogy biztosak lehessünk 
benne: a készülék víz-, energia- és időfelhasználása optimális 
lesz.

A mosogatógépek érintőképernyője egyszerű és könnyen 
kezelhető. A felső kategóriás modellek LED kijelzővel 
rendelkeznek az egyszerűbb működtetés és a beállítások 
könnyebb ellenőrzése érdekében.

Érintőképernyő
Egyszerű vezérlés

Ez a funkció automatikusan állítja be a hőmérsékletet 
és a vízmennyiséget az optimális tisztítási és szárítási 
eredményekhez, ráadásul mindezt a lehető legrövidebb idő alatt.

Higiénikus program
A mindig tiszta baba üvegekért

Ez a program a normál programhoz képest plusz egy, hideg 
vizes öblítési ciklust használ, amelyet egy elnyújtott forró, 70 °C-
os vízzel végzett mosás követ – hogy elpusztuljon a baktériumok 
99,9 %-a.

Automatikus program
Két vagy tizenkét fős parti – mindegy, az edények 
foltmentesen tiszták lesznek

SpeedWash 
gyors mosogatás funkció
Tiszta étkészlet feleannyi idő alatt
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TotalDry szárítási rendszer 
Mindig tiszta, mindig száraz

A legjobb mosogatógép modellekben használt szabadalmi 
védelem alatt álló megoldás gondoskodik arról, hogy az edények 
alaposan meg legyenek szárítva és tökéletesen csillogjanak. 
A mosás után a készülék ajtaja automatikusan kinyílik annyira, 
hogy az üstben levő pára a készülékből eltávozhasson. Ezzel az 
edények tökéletesen tiszták lesznek és lehülnek, továbbá készek 
a konyhaszekrénybe helyezésre.

Egy speciális szórókar forog körbe gyorsan és spricceli 
szét a vizet optimálisan elhelyezett nyílásokon át az egész 
mosogatógépben. Egy különlegesen kialakított támasztó 
eszközhöz van rögzítve, amely révén félkör alakban mozog 
balról jobbra. Ennek eredményeképpen az edények tisztábbak 
lesznek és alacsonyabb víz- és energiafelhasználást érhetünk 
el.

TwistSystem forgó vízszórókar 
Hogy a víz a megfelelő helyre kerüljön

XXL méret 
Több hely a piszkos edények részére

A 86 cm magas teljesen integrált mosogatógép tökéletesen 
beleillik a standard kialakítású munkalapokkal rendelkező 
konyhákba. Ez a mosogatógép 4 cm-rel magasabb a 
hagyományos modelleknél, amely kialakítás hátterében a belső 
részek minél rugalmasabb átrendezési lehetőségei állnak, vagyis 
a nagyobb belső tér.

SmartLook megjelenés 
A konyhánkra szabott mosogatógép

Az egyszerűbb beüzemelés és a készülék alsó részének 
elegánsabb megjelenése érdekében a teljes ajtónyitás előtt egy 
speciális zsanér először távolabb mozdítja az ajtót a készüléktől. 
Ehhez el kell távolítani egy darabot a védőlemezből.
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Néhány mosogatógép rendelkezik akár 24 órán át késleltethető 
indítási lehetőséggel. Ezzel kihasználatjuk a kedvezőbb 
villanyáramtarifák által nyújtott lehetőségeket is.

Az automatikus szűrő tisztító rendszer vízsugárral eltávolítja 
az ételmaradékokat a szűrőből, megadadályozva ezzel annak 
eltömődését és így a további meghibásodás lehetőségét.

A mosogatógép belseje rozsdamentes acélból készült, amely 
a karbantartást könnyebbé, a hasznos élettartamot pedig 
hosszabbá teszi. 

Vízminőség érzékelő szenzor ellenőrzi a víz tisztaságát, amíg 
az tökéletesen tiszta nem lesz. Ez számottevő mértékben 
csökkenti a vízfogyasztást amikor enyhén piszkos edényeket 
mosogatunk úgy, hogy a mosás hatékonysága kiemelkedő 
marad.

Vízkiömlés esetén az AquaStop biztonsági rendszer 
automatikusan lezárja a készülékbe vezető csap felől a 
vízáramot, míg a szivattyú kipumpálja a bent maradt vízet a 
készülék üstjéből a lefolyóba. Így a mosogatógépet nappal vagy 
távollétünk esetén is bekapcsolhatjuk anélkül, hogy tartanunk 
kellene a lakásunk beázásától.

A modern mosogatógépek akár 40 %-kal is kevesebb 
vizet használnak fel, mint a hagyományos modellek. A felső 
kategóriás készülékek az Eco gazdaságos program során 
mindössze 11 liter vizet használnak fel.

A felső kategóriás mosogatógépek különösen 
energiahatékonyan, gazdaságosan működnek. A csúcs 
modellek az “A+++” energiaosztályban tartoznak, ami azt jelenti, 
hogy 60%-kal kevesebb energiát használnak fel, mint az “A” 
energiaosztályú társaik.

A modern mosogatógépek zajszintje már nem haladja meg egy 
beszélgetését: nominális zajszintjük 45 decibel.

Késleltetett indítás

Gazdaságos vízfelhasználás

A+++

ExtremeSilence alacsony zajszint AquaStop funkció

Öntisztító szűrő

Rozsdamentes acél belső

Víztisztaság érzékelő
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Termékleírás

Vezérlés

Programok

Termékjellemzők

Jellemzők

Biztonsági 
rendszer

Technikai adatok

Fogyasztási 
adatok

GI 60110 X
Beépíthető mosogatógép

GV 65315
Built-in dishwasher

 - Maximális csatlakozási vízhőmérséklet: 60 °C

 - Kiválasztott program kijelzés
 - On/Off kijelző

 - Mosogatási hőfokok: 65, 60, 55, 50, 40 °C
 - 6 program: Standard program; Intenzív mosogatás; ECO program; 
Intenzív rövid mosogatás; Gyorsprogram

 - Referencia program: 3

 - 12 teríték // 3 az 1-ben mosogatógép tabletta funkció // Kiválasztott 
program kijelzés // Mosogatás vége kijelzés // Hangjelzés a 
mosogatás befejzésekor // UseLogic technológia // Késleltetett 
indítás  0-12 óra // 

 - Kosarak száma: 2 // Állítható felső kosár // Erősségszintű 
vízbefecskendezés: 4 // Vízpermetező karok száma: 2 // Öntisztító 
szűrő // 

 - Teljes Aqua stop
 - Szerviz diagnosztika
 - Rozsdamentes acél üst

 - Magasság beállítás: 50 mm

 - Vízfogyasztás: 12 l
 - Energia felhasználás - normál program: 1,02 kWh
 - Energiafogyasztás kWh/év: 291 kWh
 - Becsült éves vízfogyasztás: 3360 l
 - Zajszint: 52 dB(A)re 1 pW
 - Termék méretei (magxszélxmély): 82 × 59,5 × 54 cm
 - Beépítési méretek (magxszélxmély): 82 × 59,8 × 57 cm
 - EAN kód: 3838942830785

 - Maximális csatlakozási vízhőmérséklet: 60 °C

 - Kiválasztott program kijelzés
 - On/Off kijelző

 - Mosogatási hőfokok: 40, 45, 50, 55, 60, 65 °C
 - 8 program: Standard program; Féltöltet opció; Automatikus program: 
1; Törékeny étkészlet program; Intenzív mosogatás; ECO program; 
Intenzív rövid mosogatás; Gyorsprogram; Áztatás

 - Referencia program: 4

 - SpaceDelux extra tágas belső rész // Kiválasztott program kijelzés 
// Hangjelzés a mosogatás befejzésekor // Információ kijelző // 
UseLogic technológia // Késleltetett indítás 0-24 óra // 

 - Kosarak száma: 3 // Állítható felső kosár // Felső kosár rendszer: 
Click-Clack rendszer // Fogantyúval felszerelt kosár // Mozgatható 
tányértartók az alsó kosárban // Erősségszintű vízbefecskendezés: 5 
// Vízpermetező karok száma: 3 // Öntisztító szűrő

 - Teljes Aqua stop
 - Szerviz diagnosztika
 - Rozsdamentes acél üst

 - Vízfogyasztás: 10 l
 - Energia felhasználás - normál program: 0,83 kWh
 - Energiafogyasztás kWh/év: 237 kWh
 - Becsült éves vízfogyasztás: 2800 l
 - Zajszint: 45 dB(A)re 1 pW
 - Termék méretei (magxszélxmély): 81,5 × 59,8 × 55 cm
 - Beépítési méretek (magxszélxmély): 82 × 60 × 58 cm
 - EAN kód: 3838942035753

94 MOSOGATÓGÉPEK



www.gorenje.hu

Termékleírás

Vezérlés

Programok

Termékjellemzők

Jellemzők

Biztonsági 
rendszer

Technikai adatok

Fogyasztási 
adatok

GV 64325 XV
Beépíthető mosogatógép

GV63214
Beépíthető mosogatógép

 - SmartLook - állítható ajtózsanér
 - Maximális csatlakozási vízhőmérséklet: 60 °C

 - Kiválasztott program kijelzés

 - Mosogatási hőfokok: 38, 45, 55, 65, 70 °C
 - 10 program: Féltöltet opció; Automatikus program: 2; Törékeny 
étkészlet program; Szuper program; BIO program; ECO program; 
Intenzív rövid mosogatás; Gyorsprogram; Higénia program; Áztatás

 - Referencia program: 8

 - SpaceComfort - 13 teríték // 3 az 1-ben mosogatógép tabletta 
funkció // Kiválasztott program kijelzés // Mosogatás vége kijelzés 
// Hangjelzés a mosogatás befejzésekor // Információ kijelző // 
TotalDry - automatikus ajtónyitás // UseLogic technológia // 
Késleltetett indítás  0-24 óra // 

 - Kosarak száma: 2 // Állítható felső kosár // Felső kosár rendszer: 
MultiClack állítható felső kosár // Fogantyúval felszerelt kosár // Twist 
System forgókar rendszer: Orbital alacsonyan forgó vízszóró karok 
száma // Lehetőség a magasabb edény elhelyezésére // Mozgatható 
tányértartók az alsó kosárban // Erősségszintű vízbefecskendezés: 5 
// Vízpermetező karok száma: 3 // Öntisztító szűrő // 

 - Teljes Aqua stop
 - Szerviz diagnosztika
 - Rozsdamentes acél üst

 - Magasság beállítás: 50 mm

 - Vízfogyasztás: 8,5 l
 - Energia felhasználás - normál program: 0,81 kWh
 - Energiafogyasztás kWh/év: 233 kWh
 - Becsült éves vízfogyasztás: 2380 l
 - Zajszint: 44 dB(A)re 1 pW
 - Termék méretei (magxszélxmély): 81,8 × 59,8 × 54,5 cm
 - Beépítési méretek (magxszélxmély): 82 × 60 × 57,5 cm
 - EAN kód: 3838942782022

 - Maximális csatlakozási vízhőmérséklet: 60 °C

 - Kiválasztott program kijelzés
 - On/Off kijelző

 - Mosogatási hőfokok: 40, 50, 62, 65 °C
 - 6 program: Standard program; Féltöltet opció; Törékeny étkészlet 
program; Intenzív mosogatás; ECO program; Intenzív rövid 
mosogatás; Gyorsprogram

 - Referencia program: 3

 - SpaceDelux extra tágas belső rész // 3 az 1-ben mosogatógép 
tabletta funkció // Kiválasztott program kijelzés // Mosogatás vége 
kijelzés // Hangjelzés a mosogatás befejzésekor // Információ kijelző 
// UseLogic technológia // Késleltetett indítás  0-24 óra

 - Kosarak száma: 3 // Állítható felső kosár // Felső kosár rendszer: 
Click-Clack rendszer // Fogantyúval felszerelt kosár // Mozgatható 
tányértartók az alsó kosárban // Erősségszintű vízbefecskendezés: 5 
// Vízpermetező karok száma: 3 // Öntisztító szűrő // 

 - Teljes Aqua stop
 - Szerviz diagnosztika
 - Rozsdamentes acél üst

 - Magasság beállítás: 60 mm

 - Vízfogyasztás: 12 l
 - Energia felhasználás - normál program: 1,04 kWh
 - Energiafogyasztás kWh/év: 299 kWh
 - Becsült éves vízfogyasztás: 3500 l
 - Zajszint: 49 dB(A)re 1 pW
 - Termék méretei (magxszélxmély): 81,8 × 59,8 × 55 cm
 - Beépítési méretek (magxszélxmély): 82 × 60 × 57 cm
 - EAN kód: 3838942780356
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Termékleírás

Vezérlés

Programok

Termékjellemzők

Jellemzők

Biztonsági 
rendszer

Technikai adatok

Fogyasztási 
adatok

GV61214
Beépíthető mosogatógép

GV53214
Beépíthető mosogatógép

 - Termékleírás
 - Maximális csatlakozási vízhőmérséklet: 60 °C

 - Kiválasztott program kijelzés
 - On/Off kijelző

 - Mosogatási hőfokok: 40, 50, 62, 65 °C
 - 6 program: Standard program; Féltöltet opció; Törékeny étkészlet 
program; Intenzív mosogatás; ECO program; Intenzív rövid 
mosogatás; Gyorsprogram

 - Referencia program: 3

 - 12 teríték // 3 az 1-ben mosogatógép tabletta funkció // Kiválasztott 
program kijelzés // Mosogatás vége kijelzés // Hangjelzés a 
mosogatás befejzésekor // UseLogic technológia // Késleltetett 
indítás (3/6/9 óra) // 

 - Kosarak száma: 2 // Állítható felső kosár // Fogantyúval felszerelt 
kosár // Mozgatható tányértartók az alsó kosárban // Erősségszintű 
vízbefecskendezés: 4  // Vízpermetező karok száma: 2 // Öntisztító 
szűrő // 

 - Teljes Aqua stop
 - Szerviz diagnosztika
 - Rozsdamentes acél üst

 - Magasság beállítás: 60 mm

 - Vízfogyasztás: 12 l
 - Energia felhasználás - normál program: 1,02 kWh
 - Energiafogyasztás kWh/év: 291 kWh
 - Becsült éves vízfogyasztás: 3360 l
 - Zajszint: 49 dB(A)re 1 pW
 - Termék méretei (magxszélxmély): 81,8 × 59,8 × 55 cm
 - Beépítési méretek (magxszélxmély): 82 × 60 × 57 cm
 - EAN kód: 3838942780349

 - Termékleírás
 - Maximális csatlakozási vízhőmérséklet: 60 °C

 - Kiválasztott program kijelzés
 - On/Off kijelző

 - Mosogatási hőfokok: 40, 50, 62, 65 °C
 - 6 program: Standard program; Féltöltet opció; Törékeny étkészlet 
program; Intenzív mosogatás; ECO program; Intenzív rövid 
mosogatás; Gyorsprogram

 - Referencia program: 3

 - 10 teríték // 3 az 1-ben mosogatógép tabletta funkció // Kiválasztott 
program kijelzés // Mosogatás vége kijelzés // Hangjelzés 
a mosogatás befejzésekor // Információ kijelző // UseLogic 
technológia // Késleltetett indítás  0-24 óra // 

 - Kosarak száma: 3 // Állítható felső kosár // Felső kosár rendszer: 
Click-Clack rendszer // Fogantyúval felszerelt kosár // Mozgatható 
tányértartók az alsó kosárban // Erősségszintű vízbefecskendezés: 5 
erősség fokozat // Vízpermetező karok száma: 3 // Öntisztító szűrő
 

 - Teljes Aqua stop
 - Szerviz diagnosztika
 - Rozsdamentes acél üst

 - Magasság beállítás: 60 mm
 - Fogyasztási adatok (IEC standard EN 50242)

Vízfogyasztás: 9 l
 - Energia felhasználás - normál program: 0,83 kWh
 - Energiafogyasztás kWh/év: 238 kWh
 - Becsült éves vízfogyasztás: 2520 l
 - Zajszint: 49 dB(A)re 1 pW
 - Termék méretei (magxszélxmély): 81,5 × 44,8 × 55 cm
 - Beépítési méretek (magxszélxmély): 82 × 45 × 57 cm
 - EAN kód: 3838942800290
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Termékleírás

Vezérlés

Programok

Termékjellemzők

Jellemzők

Biztonsági 
rendszer

Technikai adatok

Fogyasztási 
adatok

GV51214
Beépíthető mosogatógép

 - Maximális csatlakozási vízhőmérséklet: 60 °C

 - Kiválasztott program kijelzés
 - On/Off kijelző

 - Mosogatási hőfokok: 40, 50, 62, 65 °C
 - 6 program: Standard program; Féltöltet opció; Törékeny étkészlet 
program; Intenzív mosogatás; ECO program; Intenzív rövid 
mosogatás; Gyorsprogram

 - Referencia program: 3

 - 9 teríték // 3 az 1-ben mosogatógép tabletta funkció // Kiválasztott 
program kijelzés // Mosogatás vége kijelzés // Hangjelzés a 
mosogatás befejzésekor // UseLogic technológia // Késleltetett 
indítás (3/6/9 óra) // 

 - Kosarak száma: 2 // Állítható felső kosár // Fogantyúval felszerelt 
kosár // Mozgatható tányértartók az alsó kosárban // Erősségszintű 
vízbefecskendezés: 4  // Vízpermetező karok száma: 2 // Öntisztító 
szűrő // 

 - Teljes Aqua stop
 - Szerviz diagnosztika
 - Rozsdamentes acél üst

 - Magasság beállítás: 60 mm

 - Vízfogyasztás: 9 l
 - Energia felhasználás - normál program: 0,77 kWh
 - Energiafogyasztás kWh/év: 220 kWh
 - Becsült éves vízfogyasztás: 2520 l
 - Zajszint: 49 dB(A)re 1 pW
 - Termék méretei (magxszélxmély): 81,5 × 44,8 × 55 cm
 - Beépítési méretek (magxszélxmély): 82 × 45 × 57 cm
 - EAN kód: 3838942800283
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