
Nagymosáshoz
kisgépet

ajándékba!
A Gorenje mosó- vagy szárítógép-vásárlók most a vásárlás

értékhatárától függően Gorenje kisgépek közül választhatnak!

Az akció 2011. június 1-től augusztus 31-ig tart.

Részletek a a gorenje.hu/nagymosas weboldalon

A Gorenje büszke arra, hogy mind minőségben, mind dizájnban élenjáró 
készülékeket gyárt. Mostani akciónk is ezt hivatott bizonyítani, hiszen 
bátran vállaljuk az 5 év (3+2) kiterjesztett funkcionális jótállást valamennyi, 
60 000 Ft-os fogyasztói árnál nagyobb értékű hűtő- és fagyasztógépünkre. 
Mi tudjuk, mit gyártunk! Az akció 2011. június 1-től augusztus 31-ig tart.

ötös!
Garanciából

Gorenje hűtők és
fagyasztók most
5 év garanciával!



A Gorenje mosógépei többszörös biztonsági védelemmel
rendelkeznek, amely hatékonyan véd az esetleges vízszivárgással
szemben. E többszörös biztonsági rendszer részei a vízvezetéken
található szelep, az úszó kapcsoló a készülék alján, valamint az
automatikus vízszivattyú. A vízbevezető cső sérülése esetén a
mechanikus védelem leállítja a víz bevezetését.
Az új generációs mosógépek és szárítók, amelyekbe már akár 
5, illetve 8 kg ruha is tölthető, különféle funkciókkal és beállítási 
lehetőségekkel rendelkeznek, amelyek a mosás és szárítás során 
további energia-megtakarítást tesznek lehetővé.

Az intelligens ‚Use-Logic®’ technológia szenzorok segítségével kontrollálja 
a folyamatokat és állapotokat, nagyban megkönnyítve ezáltal a termék hasz-
nálatát. Az ‚Easy To Use’ elv előnyei a rendelkezésre álló funkcionalitás lehető 
leghatékonyabb kihasználása, tökéletes eredmények és a legnagyobb fokú 
biztonság garantálása mellett. 

A mosás kezdetének beállítása (max. 24 órás késleltetéssel) lehetővé teszi, hogy 
a ruha a kívánt időben legyen kimosva. A legmodernebb mosógépek esetében 
már a mosás vége is előre beállítható. Maximum 24 órára előre beállíthatjuk 
azt az időt, amikor szeretnénk, hogy a mosás véget érjen. A gép a kiválasztott 
programtól függően maga számítja ki, hogy mikor kell elindítania a mosást.

Kiemelkedõ jellemzõk, legfontosabb funkciók:

   WA 75185
Automata mosógép

Energiaosztály: A-10% 
Érintőképernyős vezérlés, inverter motor, kapacitás: 7 kg, vízfo-
gyasztás: 45 l, centrifuga: 1800 ford./perc, 29 mosási program, 
mosási idő késleltetése: 24h, zajszint: 49/74 dB(A),
energiafelhasználás: 1,19 KW/h
méretek: 60×85×60 cm

   WA 72129
Automata mosógép

Energiaosztály: A-30%
Kapacitás: 7kg, vízfogyasztás: 49 l, centrifuga: 1200 ford./perc, 
Digitális kijelző; 19 mosási program, Steril tub, 15 C° hideg mosás, 
mosási idő késleltetése: 24h, zajszint: 58/69 dB(A)
méretek: 60×85×60 cm

   WA 83149
Automata mosógép

Energiaosztály: A-30%
Kapacitás: 8kg, vízfogyasztás: 61 l, centrifuga: 1400 ford./perc, 
LCD kijelző; 19 mosási program, Steril tub, 15 C° hideg mosás, 
mosási idő késleltetése: 24h, zajszint: 54/72 dB(A),
energiafelhasználás: 0,888 KW/h
méretek: 60×85×60 cm

   WA 60129
Automata mosógép

Energiaosztály: A-10% 
Kapacitás:, 6 kg, vízfogyasztás: 45 l, centrifuga: 1200 ford./perc, 
digitális kijelző, 15 mosási program, mosási idő késleltetése:24h, 
Steril tub, zajszint: 59/74 dB(A)
méretek: 60×85×60 cm

249 990 Ft 124 990 Ft

84 990 Ft114 990 Ft

ford./perc
ford./perc

ford./perc

ford./perc

Háztartási nagygépeinkre 3 év teljes körû garanciát vállalunk.



A kitűnő minőségű motornak és a hatékony szigetelésnek
köszönhetően a Gorenje mosógépei még a leggyorsabb
centrifugálás közben sem hangosabbak a normál
beszélgetésnél. A legjobb felszereltségű modelleket a
különösen csendes Super Silent+ működés jellemzi.

A szennyes ruhák csak akkor lesznek megfelelően tisztítva, 
ha a mosógép belsejét mindig pedánsan tisztán tartjuk. 
Erről gondoskodik ez a különleges SterilTub öntisztító prog-
ram. 80°C-on működik a mosógép belsejében a tökéletes 
higiénia biztosítása érdekében.

A hatékonyabb mosószereknek és a modern mosási programoknak köszönhe-
tően ma már alacsonyabb hőfok mellett is kitűnő mosási eredményeket érhe-
tünk el. Válasszuk a 40°C-os mosási program helyett a 30°C-ost és takarítsunk 
meg akár 40 % elektromos áramot. Kevésbé szennyezett ruháink felfrissülnek 
és tartósabbak lesznek. A 30 °C-os program időtartamát 17 percre csökkentve 
még több energiát takaríthatunk meg.
A UseLogic® technológia lehetővé teszi, hogy a Gorenje mosógépei a vízfo-
gyasztás tekintetében is környezetbarátak legyenek. A Premium modellek 39 
literes vízfogyasztásukkal a legkisebb fogyasztásúak a piacon, mindemellett 
pedig tökéletes mosást biztosítanak.

Kiemelkedõ jellemzõk, legfontosabb funkciók:

   WS 50109
Keskeny automata mosógép

Energiaosztály: A-10%
Kapacitás: 5 kg, vízfogyasztás: 42 l, centrifuga: 1000 ford./perc, Steril 
tub, digitális kijelző; 15 mosási program, mosási idő késleltetése: 24h
zajszint: 56/68 dB(A), energiafelhasználás: 0,95  KW/h
méretek: 60×85×44 cm

   WA 73129
Automata mosógép

Energiaosztály: A-30%
Kapacitás: 7kg,  vízfogyasztás: 49 l, centrifuga: 1200 ford./
perc, LCD kijelző; 19 mosási program, Steril tub, 15 C° hideg 
mosás, mosási idő késleltetése: 24h, zajszint: 58/69 dB(A),
energiafelhasználás:  0,786 KW/h, méretek: 60×85×60 cm

   D 63325 
Kondenzációs szárítógép

Energiaosztály: B
Kapacitás: 6 kg, LCD kijelző, indítás késletetése, szárítás 
fázisának kijelzése, nedvesség érzékelő, 15 program,
zajszint: 65 dB(A),magyar menü
méretek: 60×85×60 cm

   WA 72145 BK
Automata mosógép

Energiaosztály: A-10%
Kapacitás: 7kg,  Vízfogyasztás: 49 l, centrifuga: 1400 ford./
perc, digitális kijelző; 19 mosási program, Steril tub,
mosási idő késleltetése: 24h, Zajszint: 54/72 dB(A),
energiafelhasználás: 1,19 KW/h, méretek: 60×85×60 cm

84 990 Ft

119 990 Ft

109 990 Ft

119 990 Ft

ford./perc

ford./perc

ford./perc

Háztartási nagygépeinkre 3 év teljes körû garanciát vállalunk.



    NRK 6201 MX
     Kombinált hűtőszekrény
 
Normáltér 
• Energiaosztály: A+  
• Nettó kapacitás: 278 l 
• Automatikus leolvasztás – hűtőszekrény 
• Digitális kijelző 
• Cool’n’Fresh rekesz 
• Digitális vezérlés
• Eco program 
• 5 üvegpolc, 2 zöldségtároló rekesz 
• 4 tároló edény az ajtón
 
Fagyasztó 
• No-Frost hűtési rendszer 
• Nettó kapacitás: 75 l 
• Fagyasztó kapacitás: 10 kg/24 h 
• Max. tárolási idő áramszünet esetén: 18 h
• Energiafelhasználás: 0,89kWh /24 h
• Zajszint: 41 dB(A)
Méretek: 60×200×64 cm

                    RK 6201 BX
     Kombinált hűtőszekrény

Normáltér 
• Energiaosztály: A+  

• Nettó kapacitás: 278 l 
• Automatikus leolvasztás – hűtőszekrény 

• Statikus hűtési rendszer 
• Üvegtartó rács 

• 5 üvegpolc, 2 zöldségtároló rekesz 
• 4 tároló edény az ajtón 

 
Fagyasztó 

• Nettó kapacitás: 86 l 
• 1 polc a fagyasztó ajtaján 

• Fagyasztó kapacitás: 4 kg/24 h 
• Max. tárolási idő áramszünet esetén: 18 h

• Energiafelhasználás: 0,836kWh /24 h
• Zajszint: 40 dB(A)

Méretek: 60×200×64 cm

    R 6181 KX
Hűtőszekrény
 
• Energiaosztály: A+  
• Nettó kapacitás: 388 l 
• Automatikus leolvasztás – hűtőszekrény 
• Statikus hűtési rendszer 
• 4 üvegpolc, 1 zöldségtároló rekesz 
• sajt- vaj- és tojástartó 
• 3 tároló edény az ajtón
• Zajszint: 38 dB(A) 
Méretek: 60×180×64 cm

                     F 6181 AX
Fagyasztószekrény 

 
• Energiaosztály: A+  

• Nettó kapacitás: 261 l 
• Leolvasztás: kézi 
• Gyorsfagyasztás 

• Jelzőfény túl magas hőmérséklet esetén 
• 6 fagyasztott árut tároló fiók, 2 rekesz 

• Fagyasztó kapacitás: 25 kg/24 h 
• Max. tárolási idő áramszünet esetén: 28 h 

• Energiafelhasználás: 0,81kWh /24 h
• Zajszint: 42 dB(A) 

Méretek: 60×180×64 cm 134 990 Ft134 990 Ft

199 990 Ft 134 990 Ft
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rk61821x

    RK 61821 X
     Kombinált hűtőszekrény 
 
Normáltér 
• Energiaosztály: A++  
• Nettó kapacitás: 230 l 
• Automatikus leolvasztás – hűtőszekrény 
• Statikus hűtési rendszer 
• Cool’n’Fresh rekesz 
• 4 üvegpolc, 2 zöldségtároló rekesz 
• 3 tároló edény az ajtón 
 
Fagyasztó 
• Nettó kapacitás: 92 l 
• 2 fagyasztott árut tároló fiók, 1 rekesz 
• Fagyasztó kapacitás: 4,5 kg/24 h 
• Max. tárolási idő áramszünet esetén: 18 h
• Energiafelhasználás: 0,60kWh /24 h
Méretek: 60×180×64 cm

   RB 6288 W
Hűtőszekrény

Energiaosztály: A+
268 l normál hűtő, 21 l fagyasztó, fagyasztókapacitás: 2 kg,
5 üvegpolc, energiafelhasználás: 0,664 kW/24 h, 242 kW/év,
mechanikus működtetés, zajszint: 41 dB(A)
méretek: 60 × 143,5 × 62,5 cm

                   R 60398 HW
    Hűtőszekrény

Energiaosztály: A+
nettó űrtartalom: 388 l,

energiafelhasználás: 0,40 kWh /24 h
zajszint: 38 dB(A)

méretek: 60x180x64 cm

                  RK 61820 W
     Kombinált hűtőszekrény

Normáltér 
• Energiaosztály: A++  

• Nettó kapacitás: 230 l 
• Automatikus leolvasztás – hűtőszekrény 

• Statikus hűtési rendszer 
• 4 üvegpolc, 2 zöldségtároló rekesz 

• 3 tároló edény az ajtón 
 

Fagyasztó 
• Nettó kapacitás: 92 l 

• 2 fagyasztott árut tároló fiók, 1 rekesz 
• Fagyasztó kapacitás: 4 kg/24 h 

• Max. tárolási idő áramszünet esetén: 18 h 
• Energiafelhasználás: 0,60kWh /24 h

• Zajszint: 40dB(A) 
Méretek: 60×180×64 cm

119 990 Ft 109 990 Ft

94 990 Ft

119 990 Ft
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A Gorenje 1993-ban Európában az elsőként csökkentette, majd szüntette be az ökológiai szempontból barátságtalan, 
a környezetet melegítő és az ózonpajzsot romboló hűtő- és nyomóközegek használatát.
A hűtők és fagyasztók gyártásánál a környezetbarát porlakkozás 2000-ben került bevezetésre.
A korszerű technológiai eljárások bevezetése révén az egy hűtő és fagyasztó termék előállításához szükséges víz-
mennyiség az elmúlt tíz év során 470 literrel, darabonként 540 literről 70 literre csökkent.
Vastagabb szigetelés és energiatakarékos alkatrészek kerültek bevezetésre, és az áramfogyasztást sikerült megfe-
leznünk.
A termékek zajszintje a piacon kaphatók közül a legalacsonyabbak között van. Az elmúlt húsz év során a hűtők 
zajszintje 19 százalékkal (44 dBA-ról 36 dBA-ra), a fagyasztók zajszintje pedig 14 százalékkal (45 dBA-ról 39 dBA-ra) 
csökkent.
A Gorenje fagyasztók és hűtők 95 százaléknál nagyobb arányban újrahasznosítható anyagokból készülnek.

               F 60308 HW
     Fagyasztószekrény

• Energiaosztály: A+
• Nettó űrtartalom: 261 l

• Fagyasztókapacitás 25 kg
• Energiafelhasználás: 0,815kWh /24 h

• Zajszint: 42 dB(A)
• Méretek: 60x180x64 cm

    FN 6181 CW
Fagyasztószekrény (No-frost)
 
• Energiaosztály: A+  
• Nettó kapacitás: 217 l 
• Leolvasztás: automatikus 
• No-frost hűtési rendszer 
• Eco funkció 
• Gyorsfagyasztás 
• Hang- és fényriasztás túl magas      
   hőmérséklet esetén 
• 6 fagyasztott árut tároló fiók, 2 rekesz 
• Fagyasztó kapacitás: 18 kg/24 h 
• Max. tárolási idő áramszünet esetén: 15 h  
• Jégkocka tartó
• Zajszint: 42 dB(A)
Méretek: 60×180×64 cm 

    F 4108 W
     Fagyasztószekrény

• Energiaosztály: A+
• Nettó űrtartalom: 85 l
• Fagyasztókapacitás: 7 kg
• Energiafelhasználás: 0,49 kWh/24 h
• Zajszint: 42 dB(A)
• Méretek: 54x85x60 cm

139 990 Ft 109 990 Ft

59 990 Ft

Ö T Ö S  GA
RA

NCIÁBÓ
L

5 év
GORENJE

Ö T Ö S  

G
A

RA
NCIÁBÓ

L5 év
GORENJE



    FHE 151 W
     Fagyasztóláda

• Energiaosztály: A+
• Nettó kapacitás: 141 l 
• Leolvasztás: kézi 
• Gyorsfagyasztás 
• Jelzőfény túl magas hőmérséklet esetén 
• 1 kosár 
• Fagyasztó kapacitás: 12 kg/24 h 
• Max. tárolási idő áramszünet esetén: 46 h 
• Energiafelhasználás: 0,55 kWh/24 h
• Zajszint: 43 dB(A) 
Méretek: 80x85x70 cm

                    FHE 302 W
     Fagyasztóláda

• Energiaosztály: A++
• Nettó kapacitás: 290 l 

• Leolvasztás: kézi 
• Gyorsfagyasztás 

• Jelzőfény túl magas hőmérséklet esetén 
• 3 kosár 

• Fagyasztó kapacitás: 20 kg/24 h 
• Max. tárolási idő áramszünet esetén: 50 h 

Energiafelhasználás: 0,57 kWh/24 h
• Zajszint: 43 dB(A)   

Méretek: 130×85×70 cm

    FH 401 W
     Kombinált hűtőszekrény

• Energiaosztály: A+
• Nettó kapacitás: 380 l 
• Leolvasztás: kézi 
• Gyorsfagyasztás 
• Jelzőfény túl magas hőmérséklet esetén 
• 2 kosár 
• Fagyasztó kapacitás: 26 kg/24 h 
• Max. tárolási idő áramszünet esetén: 38 h 
• Energiafelhasználás: 0,9 kWh/24 h
• Zajszint: 42 dB(A) 
Méretek: 130 × 85 × 70 cm

69 990 Ft

89 990 Ft

94 990 Ft
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RB 6288 OP, RB 6288 OGR, RB 6288 OO, RB6288 OR, RB6288 OA, RB6288 OC

RB 6288 OORB 6288 OGRRB 6288 OP

RETRO kollekció

kombinált hűtőszekrény
nettó ûrtartalom: 229/92 l, 
mechanikus vezérlés, hûtõ automata leolvasztása, 
1 kompresszor, ventilátoros levegõkeringtetés,
energiafelhasználás: 0,572 kW/24h,
zajszint: 41 dB (A), méret: 188,7×60×64 cm

GORENJE Chic

219 990 Ft

felül fagyasztós
kombinált hűtőszekrény
Nettó ûrtartalom: 229/65 l, mechanikus működtetés, antibakteriális 
védelem, ventilátoros levegõkeringtetés, hûtõ automata leolvasztása,
fagyasztókapacitás: 4,5 kg/24h,
energiafelhasználás: 0,5 kW/24h, 
zajszint: 39 dB (A), méret: 173,7×60×64 cm

GORENJE Vintage 

179 990 Ft

hűtőszekrény belső 
fagyasztórekesszel
Nettó ûrtartalom: 247/21 l, antibakteriális védelem,  automata 
leolvasztás, ventilátoros levegõkeringtetés, 
fagyasztókapacitás: 2 kg/24h,
energiafelhasználás: 0,62 kW/24h, 
zajszint: 41 dB (A), méret: 146,5×60×63,5 cm

GORENJE Funky

229 990 Ft RK60359 OR, RK60359 OA, RK60359 OC, RK60359 OBK, RK60359 OCO, RK60359 OCH

RF60309 OR,  RF60309 OA, RF60309 OC, RF60309 OBK, RF60309 OCO, RF60309 OCH



RF60309 OBK

RK60359 OCH

RF60309 OCH

RK60359 OCO

RF60309 OCO

RK60359 OR

RF60309 OR

RB6288 OR

RK60359 OA

RF60309 OA

RB6288 OA

RK60359 OBK

RK60359 OC

RF60309 OC

RB6288 OC

OBK OR Oa OcO Oc Op OGR OOOch
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   RKI 41298
Beépíthető kombinált hűtő

Energiaosztály: A+
Nettó űrtartalom:  223/61 l, fagyasztó-
kapacitás: 5 kg/24 h,
energiafogyasztás: 0,76 kW/24 h,
zajszint: 40 dB(A), 
méret: 177,5×54×54,5 cm

119 990 Ft

223 l hűtőtér

   NRKI 55288
Beépíthető kombinált hűtő

Energiaosztály: A+
nettó űrtartalom: 200/62 l, No Frost fagyasztó, 
fagyasztókapacitás: 7,5 kg/24 h, digitális vezér-
lés, energiafogyasztás: 0,77 kw/24 h,
zajszint: 42 dB (A),
méret: 177,5×56-57×55 cm

189 990 Ft

   RKI 4265 W
Beépíthető kombinált hűtő

Energiaosztály: „A”,
bruttó űrtartalom: 258 liter, nettó hűtőűrtarta-
lom: 176 l, nettó fagyasztó-űrtartalom: 69 l, fa-
gyasztókapacitás: 9 kg/24 h, max. tárolási idő
áramszünet esetén: 14 h, energiafelhaszná-
lás: 0,83 kW/24 h zajszint: 39 dB(A) 
méret: 177,5×54×54,5 cm
beépítési méret: 177,5-178×56-57×55 cm

109 990 Ft

   RKI 55298 
Beépíthető hűtőszekrény

Energiaosztály: A+
217 l normál hűtő, eco funkció, 3 üvegpolc, 
digitális hőmérséklet kijelzés, energiafo-
gyasztás: 0,76 kw/24 h zajszint: 41 dB(A), 
méret: 54×122,5×54,5 cm

 144 990 Ft

   RBIU 6134 W
Pult alá építhető hűtő

Energiaosztály: „A”,
energiafelhasználás: 0,45 kW/24 h, 
automata leolvasztás (hűtőtér), nettó 
űrtartalom: 105/21 l, zajszint: 42 dB(A), 
fagyasztókapacitás: 2 kg/24 h,
beépítési méret (sz×ma×mé):
60×82-90×55 cm, 1+1 üvegpolc

 99 990 Ft

   RI 4158
Beépíthető hűtő

Energiaosztály: „A+”,
energiafelhasználás: 0,33 kW/24 h, automata 
leolvasztás (hűtőtér), nettó űrtartalom: 145 l, 
zajszint: 38 dB(A), fagyasztókapacitás:
2 kg/24 h, 3 üvegpolc,
beépítési méret (sz×ma×mé):
56-57×87,5-88×55 cm

 69 990 Ft

Ö T Ö S  
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Háztartási nagygépeinkre 3 év teljes körû garanciát vállalunk.



     IDKG 9545 E
Sziget elszívó

Rozsdamentes és üveg
palást, elektronikus
működtetés, halogén
világítás, 3 fokozatú
teljesítmény-szabályozás,
maximális teljesítmény:
679 m3/h, 1 motoros,
zajszint: 58 dB(A)
méretek: 90×5,4×60 cm

DK 6315 X
Páraelszívó

Inox palást, mechanikus 
működtetés, maximális 
teljesítmény: 372 m3/h,
3 fokozatú teljesítmény-
szabályozás, 1 motoros, 
rendelhető szénszűrő, 
alumínium zsírszűrő,
2×40 W, 59 dB(A)

 27 990 Ft

   DF 6115 E
Páraelszívó

Rozsdamentes, mechanikus müködtetés, maximális 
teljesítmény: 225 m3/h
3 fokozatú teljesítményszabályozás,
1 motoros, zajszint: 58 dB(A)
méretek: 59,8×17,3×29,5 cm

   DF 6116 E
Páraelszívó

2 motoros, 3 fokozatú teljesítményszabályozás,
maximális teljesítmény: 391 m3/h, zajszint: 69 dB(A)

 21 990 Ft

 23 990 Ft

     GI 64321 X
Beépíthető mosogatógép

Energiaosztály: „A” 
mosogatási hatásfok: „A”,
szárítási hatásfok: „A”,
12 teríték, 10 program, 
féltöltet program, 
késleltetett indítás,
elektronikus vezérlés,
3 in1 funkció, 6 mosogatási 
hőfok, aqua stop,
vízfogyasztás: 14 l,
energiafogyasztás: 1,05 kW/h, 
zajszint: 46 dB(A),
méretek: 59,8×81,8×57 cm

149 990 Ft

     GV 63222
Beépíthető mosogatógép

Energiaosztály: „A” 
mosogatási hatásfok: „A”, 
szárítási hatásfok: „A”, 
12 teríték, 5 program,
aqua stop, só- és 
öblítőhiány-visszajelzés, 
3 in1 funkció, 
vízfogyasztás: 17 l,
energiafogyasztás: 1,05 
kW/h, zajszint: 50 dB(A),
méretek:
81,8×59,8×54,5 cm

129 990 Ft

     GI 53120 E
Beépíthető mosogatógép

Energiaosztály: „A”
mosogatási hatásfok: „A”,
szárítási hatásfok: „B”,
9 teríték, 5 program, állítható 
kosármagasság,
vízfogyasztás: 13 l,
energiafogyasztás: 1,01 kW/h,
zajszint: 50 dB(A),
méretek (sz×ma×mé): 
44,8×81,8×57 cm

 134 990 Ft

 119 990 Ft

Háztartási nagygépeinkre 3 év teljes körû garanciát vállalunk.



   WA 72145 RD
      Automata mosógép

• Energiaosztály: A+
• Kapacitás: 7kg
• Vízfogyasztás: 49 l
• Centrifuga: 1400 ford./perc
• Digitális kijelző
• 19 mosási program
• Steril tub
• Mosási idő késleltetése: 24h
• Zajszint: 54/72 db(A)
• Méretek: 60x85x60 cm

119 990 Ft

ford./perc



              RK 60359 HRD
Kombinált hűtő

Normáltér 
• Energiaosztály: A++  

• Nettó kapacitás: 230 l 
• Automatikus leolvasztás – hűtőszekrény 

• Üvegtartó rács 
• 4 üvegpolc, 2 zöldségtároló rekesz 

• 3 tároló edény az ajtón
 

Fagyasztó 
• Nettó kapacitás: 92 l 

• Fagyasztó kapacitás: 4,5 kg/24 h 
• Max. tárolási idő áramszünet esetén: 18 h

• Energiafogyasztás: 0,629 kWh /24 h
• Zajszint: 40 db (A)

Méretek: 60×180×64 cm

   D 72326
      Kondenzációs szárítógép

• Energiaosztály: B
• Kapacitás: 7 kg 
• Indítás késletetése
• Szárítás fázisának kijelzése
• Nedvesség érzékelő 
• 15 program
• Zajszint: 65 db(A)
Méretek: 60x85x60 cm

134 990 Ft

139 990 Ft

Ö T Ö S  

G
A

RA
NCIÁBÓ

L5 év
GORENJE



     BO 5320 AX 
Beépíthető sütő

MF 5 multifunkció, inox felület, mechanikus 
hőmérséklet szabályozás, alsó és felső fűtés, 
hagyományos fűtés és infra grill ventilátorral, 
elektronikus programóra érintő szenzoros 
működtetéssel, dupla üveges sütőajtó, hűtő 
ventilátor.
Tartozékok: 1-1 db mély zománcozott és 
lapos tepsi és sütőrács

   G 6 N4AX   
     Beépíthető gázfőző lap

4 gázégő, egykezes
szikragyújtás, inox felület,
biztonsági hőkioldó

124 990 Ft109 990 Ft

          ECT 610 ASC-1
           Beépíthetõ üvegkerámia fõzõlap

4 főzőzóna, gyerekzár, hi-light fűtőszál,
lekerekített szélek, érintő szenzoros 

működés, maradékhő-kijelző

A-20%

65 l

       G 6N5 AX
             Beépíthető gázfőzőlap

4 gázégő, ebből 1 Wok égő, egy-
kezes szikragyújtás, inox felület, 

biztonsági hőkioldó

     BO 7422 AX
Beépíthető sütő

MF 9 multifunkció, teleszkópos sütősín, 
alsó-felső fűtőszál, grill, grill + ventilátor, 
hőlégbefúvás, sütővilágítás, elektronikus 
hõmérséklet-szabályozás, hűtőventilátor,
süllyesztett gomb, katalitikus betét hátul.
Tartozékok: 1 db mély zománcozott tepsi,
1 db lapos tepsi

   ECT 610 AX
     Beépíthetõ üvegkerámia fõzõlap

4 főzőzóna, gyerekzár, túlforrás elleni 
védelem, hi-light fűtőszál, inox keret, 
maradékhő-kijelző

159 990 Ft194 990 Ft

65 l

A-20%

HomeMade sütő. Egyedülálló újdonság. A hátsó fal széleinek lekerekített 
vonalai, valamint a domború felső fal teszi lehetővé a forró levegő legha-
tékonyabb áramlását és egyenletes eloszlását a sütőben. Az eredmény 
egyenletesen átsült, egyszerre szaftos és ropogós ételek. A HomeMade 
sütők ûrtartalma 65 l.

A fejlettebb típusokra háromrétegű, hőálló üvegből készült sütőajtó 
UltraCoolDoor (UCD) jellemző. A kitűnő ajtószigetelés az üveg speciális 
visszaverő rétegeivel növeli a sütő teljesítményét, jelentősen kisebb 
energia-felhasználás mellett. Az ajtó külső oldalán tapasztalható alacso-
nyabb hőfok érintés esetén megvéd az égési sérülésektől.

PerfectGrill az egyenletesen átsült falatokért. A nagyobb felső és a 
kisebb alsó infra égők a sütő felső részébe vannak süllyesztve, amely 
biztonságosan rejti el mindkét fűtőelemet – különböző magasságban 
való elhelyezésük ugyanakkor biztosítja az ételek egyenletes átsülését.

FastPreheat, 6 perc alatt 200 °C-ra A sütő különleges formájának és
az égők egyidejű működésének köszönhetően a készülék mindössze
6 perc alatt képes 200 °C-ra melegedni. A legalább 30%-os időmeg-
takarításnak köszönhetően minden eddiginél gyorsabban elkészíthetjük 
előmelegített sütőt igénylő ételeinket és energiát takaríthatunk meg.

Kiemelkedõ jellemzõk, legfontosabb sütõfunkciók:

Háztartási nagygépeinkre 3 év teljes körû garanciát vállalunk.



    GC 640 ASC
       Beépíthető gázfőzőlap

4 gázégő, elektromos szikragyújtás, 
edzett üveg fõzõfelület,
lekerekített főzőlap szélek,
biztonsági hőkioldó

            ECT 620 AC 
       Beépíthetõ üvegkerámia fõzõlap

4 főzőzóna, amelybõl kettõ bõvíthetõ,
hi-light fűtőszál: túlforrás elleni

védelem, csiszolt szélek, gyerekzár, 
érintő szenzoros működés,

Timer funkció, StopGo
funkció, maradékhő-kijelző

     BO 7422 AB
Beépíthető sütő

MF 9 multifunkció, teleszkópos 
sütősín,  alsó-felső fűtőszál, grill, grill 
+ ventilátor, hőlégbefúvás, sütővi-
lágítás, elektronikus hõmérséklet-
szabályozás, hűtőventilátor, süllyesz-
tett gomb, katalitikus betét hátul.
Tartozékok: 1-1 db mély zománcozott 
tepsi, lapos tepsi és sütőrács

209 990 Ft 204 990 Ft

65 l

A-20%

     BO 7422 AW
Beépíthető sütő

MF 9 multifunkció, teleszkópos sütősín, alsó-felső fűtőszál, grill, 
grill + ventilátor, hőlégbefúvás, sütővilágítás, elektronikus 
hõmérséklet-szabályozás, hűtőventilátor, süllyesztett gomb,
katalitikus betét hátul.
Tartozékok: 1-1 db mély zománcozott tepsi, lapos tepsi,
1 db sütő rács

                        G 64 AW
                                           Beépíthető gázfőzőlap

4 gázégő, egykezes szikragyújtás,
biztonsági hőkioldó, EcoClean zománc

139 990 Ft

65 lA-20%

StayWarm, az ételek melegen tartása a sütőben A hőfok 65 és 90°C 
közötti beállítása lehetővé teszi, hogy az ételeket két órán át a kívánt 
hőfokon tartsuk.

WarmPlate, a tökéletes tálalásért Az előmelegített tányérok segítenek 
megőrizni az ételek ízét és aromáját: a levesektől a
tésztákon át a főtt zöldségekig. A WarmPlate funkció segítségével 30 és 
65°C közötti hőfokra melegíthetjük a sütőt és így
melegen tarthatjuk a tálaláshoz használni kívánt tányérokat.

Az EcoClean zománcbevonat megakadályozza, hogy a 
zsiradék a sütő falaira tapadjon vagy ráégjen.
A sütők Aqua Clean funkcióval rendelkeznek, amely gyors 
és vegyszermentes tisztítást tesz lehetővé.

Valamennyi ventilátoros és/vagy teleszkópos 
sütősínnel felszerelt sütõnk
A-20% energiaosztályú.

Minden sütőnk EcoClean zománcozással készül és rendelkezik az AquaClean funkcióval.

A-20%

Háztartási nagygépeinkre 3 év teljes körû garanciát vállalunk.



                                       G6 N50 RW
                                                               Beépíthető gázfőzőlap

4 gázégő: 1 kicsi, 2 normál, 1 WOK, elektromos szikragyújtás, 
RETRO elefántcsont, öntöttvas rács

     BO 5333 RW
Beépíthető sütő

MF5 multifunkció, dekorpanel – RETRO elefántcsont szín, mechanikus 
hőmérséklet beállítás, elektronikus programóra 

169 990 Ft

A-20% 65 l

     BO 7522 BX
Beépíthető sütő

MF 9 multifunkció, teleszkópos 
sütősín, alsó-felső fűtőszál, grill, grill 
+ ventilátor, hőlégbefúvás, sütővilá-
gítás, elektronikus érintőkapcsolós 
hõmérséklet-szabályozás, hűtőventi-
látor, 65 literes belső tér, süllyesztett 
gomb.
Tartozékok: 1-1 db mély zománcozott 
tepsi, lapos tepsi és sütőrács,
1 db húszonda

    ECT 610 AC
       Beépíthetõ üvegkerámia fõzõlap

4 főzőzóna, gyerekzár, túlforrás elleni 
védelem, hi-light fűtőszál, csiszolt szé-
lek, maradékhő-kijelző

             GC 640 AC 
                         Kerámia gázfõzõlap

4 gázégő, elektromos szikragyúj-
tás, lecsiszolt főzőlap szélek,

biztonsági hőkioldó                            

234 990 Ft65 l

A-20%

214 990 Ft



     BO 8750 BX 
Beépíthető sütő

MF 12 multifunkció, 3 programmemóriahely, gyári sütési programok, 
érintõképernyõs vezérlés, gyorsfelfűtés funkció, elektronikus mûköd-
tetés, teleszkópos sütősín, biztonsági ajtó retesz, gyerekzár,
hűtőventilátor, katalitikus hátfal.
Tartozékok: 1-1 db üvegtepsi, mély zománcozott tepsi, lapos tepsi,
sütőrács és hússzonda

169 990 Ft

                 IT 604 ASC
               Beépíthetõ üvegkerámia fõzõlap

4 indukciós főzőzóna, gyerekzár, túlforrás 
elleni védelem, maradékhő-kijelző,

időzítés funkció, lekerekített szélek

134 990 Ft

A-20% 65 l

     BO 8640 AX
Beépíthető sütő

MF 9 multifunkció, 3 programmemóriahely, biztonsági ajtóretesz, te-
leszkópos sínek, alsó-felső fűtőszál, grill, grill + ventilátor, hőlégbefúvás, 
sütővilágítás, hűtőventilátor, katalitikus hátfal, érintőképernyős
működtetés, gyerekzár.
Tartozék: 1-1 db mély zománcozott tepsi, lapos tepsi

                              ECT 620 AC 
                                   Beépíthetõ üvegkerámia fõzõlap

4 főzőzóna, amelybõl kettõ bõvíthetõ,
hi-light fűtőszál: túlforrás elleni védelem,  csiszolt

szélek, gyerekzár, érintő szenzoros működés, 
StopGo funkció, maradékhő-kijelző

104 990 Ft

149 990 Ft



   RKI ORA
Beépíthető kombinált hűtő

+ dekorajtó: DPR ORA-E (inox) vagy 
                    DPR ORA-S (fekete)

Ventilátoros levegõkeringtetés, 201 liter normál 
hűtő, 65 liter fagyasztó, fagyasztókapacitás:
9 kg/24 h üvegpolc, méret: 177,5-178×56-57×55 cm

    BO 87 ORA-X/B
Beépíthető sütő 
BO 87 ORA X (inox), 
BO 87 ORA B (fekete)

MF 12 multifunkció, gyári sütési prog-
ramok, érintőképernyős elektronikus 
vezérlés, 3 programmemóriahely,
teleszkópos sütősínek

    DFG 602 ORA-S
       Teleszkópos elszívó

2 motoros, 410 m3/h kapacitás,
2 db fém zsírszűrő,
60 cm széles,
2×40 W világítás

Sütő űrtartalma: 23 l, elektronikus vezérlés, LED kijelző, 
gyors melegítés, felsõ grill funkció, AUTO menü,
programóra, biztonsági kapcsoló, üveg forgótányér,
teljesítmény: 900 W mikrohullám, 1200 W grill, 
méretek: 51×30,3×38,2 cm

    BO 71 ORA-X/B
Beépíthető sütő
 
BO 71 ORA X (inox), 
BO 71 ORA B (fekete)

MF 9 multifunkció, mechanikus 
hõmérséklet szabályozás,
sûlyesztett vezérlőgombok

    ECT 610 ORA/E
Üvegkerámia főzőfelület

4 főzőzóna, szenzoros vezérlés,
hi-light fűtőszál, gyerekzár,
maradékhő-kijelző, elől csiszolt,
oldalt kerekített szél

     ECT 680 ORA
Üvegkerámia főzőfelület

4 főzőzóna (2 bővíthető),
elöl csiszolt, oldalt kerekített szél,
szenzoros vezérlés, időzítő funkció,
gyerekzár, maradékhõ-kijelzõ,
hi-light fűtőszál

    GMO 23 ORA
     Mikrohullámú sütõ

 54 990 Ft

 43 990 Ft

 199 990 Ft
Szettár:

 294 990 Ft
Szettár:

2 év
garancia

A-10%

 239 990 Ft

65 lA-20%

65 lA-20%



    DFG 602 ORA-S
       Teleszkópos elszívó

2 motoros, 410 m3/h kapacitás,
2 db fém zsírszűrő,
60 cm széles,
2×40 W világítás

    ECT 610 ORA/E
Üvegkerámia főzőfelület

4 főzőzóna, szenzoros vezérlés,
hi-light fűtőszál, gyerekzár,
maradékhő-kijelző, elől csiszolt,
oldalt kerekített szél     DKG 552 ORA W 

Páraelszívó

Palást üvegből készült,
működés módja: légelvezetős 
és keringtetős, 600 m³/h maxi-
mális elszívó teljesítmény,
 alumínium zsírfilter
 méretek: 55×51×38 cm

  DPP ORA W
Dekorlap mosogatógéphez

    BO 71 ORA W
Beépíthető sütő

MF 9 multifunkció, mechanikus
hőmérséklet-szabályozás,
süllyesztett vezérlőgombok

     GHS 64 ORA W
Edzett üveg gázfőző lap

Lekerekített szélek,
1 kis gázégő + 1 nagy gázégő
+ 2 normál gázégő,
egykezes szikragyújtás
beépítési méretek:  
56×7,3×49 cm          

    BO 87 ORA W
Beépíthető sütő

MF 12 multifunkció, gyári sütési programok,
3 programmemóriahely, érintőképernyős,
elektronikus vezérlés, teleszkópos sütősínek

     ECT 680 ORA W
Üvegkerámia főzőfelület

4 főzőzóna (2 bővíthető),
elöl csiszolt, oldalt kerekített szél,
szenzoros vezérlés, gyerekzár, 
maradékhõ-kijelzõ,
hi-light fűtőszál

   NRK ORA W
NO FROST kombinált hűtőszekrény

Automatikus leolvasztás (normáltér),
no-frost (fagyasztó), elektronikus vezér-
lés, ventilátoros levegõkeringtetés,
digitális hőmérséklet-kijelzés,
nettó űrtartalom: 200/62 l, 
fagyasztókapacitás: 7,5 kg/24 h
energiafogyasztás: 0,77 kW/h,
zajszint: 42 dB(A)
méretek: 54×179,5×54,5 cm

  DPM ORA W
Dekorlap mikrohullámú sütõhöz

 169 990 Ft  54 990 Ft  54 990 Ft

 259 990 Ft

 299 990 Ft
Szettár:

 214 990 Ft
Szettár:

A-10%

65 lA-20%

65 lA-20%



   RK 68 SYB
Kombinált hűtőszekrény

230 l normál hűtő, 92 l fagyasztó,
fagyasztókapacitás: 4,5 kg/24 h,
frissen tartó rekesz, 4 üvegpolc,
mechanikus működtetés
zajszint: 40 dB(A)
méretek: 60×180×64 cm
Fehér színben is kapható 
(RK 68 SYW)

     BO 71 SYB
Beépíthető sütő

MF 9 multifunkció,
1 simplicity gomb,
1 süllyesztett vezérlőgomb
 

   WA 612 SYB 
Mosógép

Kapacitás: 6 kg, vízfogyasztás: 45 l, centrifuga: 
1200 ford./perc, LCD kijelző, 15 mosási program, 
mosási idő késleltetése: 24 h, zajszint: 74 dB(A), 
méretek: 60×85×60 cm
Fehér színben is kapható (WA 612 SYW)

     G6 SYB
Beépíthetõ gázfõzõ lap

Öntöttvas edénytar-
tó rács, elektromos 
szikragyújtás, EcoClean 
zománcozott felület, 
4 gázégõ: 2 normál,
1 kis és 1 Wok

     BO 75 SYB
Beépíthető sütő

MF 10 multifunkció, 1 simplicity gomb,
teleszkópos sínek, elektronikus 
hõmérséklet-szabályozás programóra 
nélkül, sütõvilágítás

   D 6 SYB 
Kondenzációs szárítógép

Energiaosztály: „B”,  kapacitás: 6 kg,
12 órás késleltetés, szárítás fázisának 
kijelzése LED kijelzőn, nedvesség 
érzékelő; 12 program, zajszint: 65 dB(A), 
méretek: 60×85×60 cm

     ECT 6 SYB
Üvegkerámia fõzõfelület

Lekerekített szélek,
4 főzőzóna (2 bővíthető), 
érintõ szenzoros vezérlés, 
túlforrás elleni védelem, 
gyerekzár, maradékhõ-
kijelzõ

 179 990 Ft
Szettár:

 109 990 Ft

 119 990 Ft

 149 990 Ft
Szettár:

   SMO 23 DGB/DGW 
Mikrohullámú sütõ

Mûanyag ajtó, zománcozott belsõ tér, űrtartalom: 
23 l, mikrohullám teljesítmény 900, grill telje-
sítmény 1000 W, 5 fokozat, mikró + grill, AUTO 
menü, gyors felmelegítés és kiolvasztás funkciók, 
gyerekzár, forgótányér átmérő: 27 cm, grillrács,
méret (sz×ma×mé): 48,3×27,8×37,8 cm

 29 990 Ft

2 év
garancia

A-10%

65 lA-20%

 94 990 Ft
A-10%

65 lA-20%

17 perces gyors 
program



     BO 75 SYW
Beépíthető sütő

MF 10 multifunkció, 1 simplicity gomb,
teleszkópos sínek, elektronikus 

hõmérséklet-szabályozás
programóra nélkül,
sütõvilágítás

     ECT 6 SYW
Üvegkerámia fõzõfelület

Lekerekített szélek,
4 (2 bõvíthetõ) hi-light fő-
zőzóna, érintõszenzoros 
mûködtetés, túlforrás 
elleni védelem, gyerekzár,
maradékhõ-kijelzõ

     BO 71 SYW
Beépíthető sütő

MF 9 multifunkció, 1 simplicity gomb,
1 süllyesztett vezérlőgomb

     G 6 SYW
Beépíthetõ gázfõzõ lap

Öntöttvas edénytartó 
rács, EcoClean zománco-
zott felület, elektromos 
szikragyújtás, 4 gázégõ,
2 normál, 1 kis és
1 Wok

   WS  512 SYW
Keskeny automata mosógép

Energiaosztály: „A”, kapacitás: 5 kg, víz-
fogyasztás: 47 l, centrifuga: 1200 ford./
perc, LCD kijelző, 15 mosási program, 
mosási idő késleltetése: 24 h, zajszint: 
70 dB(A), méretek: 60×85×44 cm

   RK 69 SYW
Kombinált hűtőszekrény

230 l normál hűtő, 92 l fagyasztó,
fagyasztókapacitás: 4,5 kg/24 h, 4 üvegpolc,
mechanikus működtetés
zajszint: 40 dB(A)
méretek: 60x180x64 cm
Fekete színben is kapható 
(RK 69 SYB)

     DT 6 SYW/SYB  
Páraelszívó

Fehér és fekete üveg 
elõlappal, 
355 m3/h maximális elszívó 
teljesítmény,
3 fokozatú teljesítmény-
szabályozás, 1 motoros, 
halogén világítás,
zajszint: 62 dB(A),
méretek: 59,8×10×45,4 cm

    D 6 SYW
Kondenzációs szárítógép
 
Energiaosztály: „B”, kapacitás: 6 kg, 12 órás 
késleltetés, szárítás fázisának kijelzése LED 
kijelzőn, nedvesség érzékelő, 12 program,
zajszint: 65 dB(A),
méretek: 60×85×60 cm

 139 990 Ft

 84 990 Ft

 94 990 Ft
 109 990 

 149 990 Ft
Szettár:

 199 990 Ft
Szettár:

Könnyû, logikus
programválasztás

A-20%

65 lA-20%

65 lA-20%

17 perces gyors 
program



     BO 755 SYA
Beépíthető sütő

MF 10 multifunkció, 1 simplicity gomb, 
teleszkópos sütősín, elektronikus 
hõmérséklet szabályozás, digitális 
programóra, sütõvilágítás

              IT 6 SYA
Üvegkerámia főzőfelület

4 indukciós főzőzóna, gyerekzár, 
túlforrás elleni védelem, maradékhő-

kijelző, időzítés funkciók,
lekerekített szélek

   NRK 68 SYA
Kombinált hűtőszekrény

No-Frost, 230 l normál hűtő, 75 l fagyasztó,
fagyasztókapacitás: 4 kg/24 h, 4 üvegpolc,
mechanikus működtetés, zajszint: 41 dB(A),
méretek: 60×180×64 cm

    DT 6 SYA
Páraelszívó

Ezüst színű elõlappal, elektronikus működtetés, 
maximális teljesítmény: 355 m3/h, 3 fokozatú 
teljesítményszabályozás, 1 motoros, halogén 
világítás, zajszint: 62 dB(A),
méretek: 59,8×10×45,4 cm

   D 6 SYA
Kondenzációs szárítógép

Energiaosztály: „B”, kapacitás: 6 kg, 12 órás 
késleltetés, szárítás fázisának kijelzése LED 
kijelzőn, nedvesség érzékelő, 12 program, 
zajszint: 65 dB(A),
méretek: 60×85×60 cm

   WA 612 SYA
Mosógép

Kapacitás: 6 kg, vízfogyasztás: 45 l, centrifu-
ga: 1200 ford./perc, 15 mosási program,
mosási idő késleltetése: 24 h
zajszint: 74 dB(A), méretek: 60×85×60 cm

154 990 Ft

114 990 Ft

 154 990 Ft

104 990 Ft
124 990 Ft

79 990 Ft

Moonlight

A-10%
65 lA-20%

A-10%

17 perces
gyors program



     BO 87 KR
Beépíthető sütő 

Alumínium dekorpanel,
MF 11 multifunkció, érintõ-
képernyõs, elektronikus 
mûködtetés, teleszkópos
sütősín, ECO zománcbevonat, 
UCD ajtó, biztonsági ajtó retesz, 
hűtõventilátor, katalitikus betét 
hátul, melegen
tartó funkció, gyors elõmele-
gítés funkció.
Tartozékok: 1-1 db mély zo-
máncozott tepsi, lapos tepsi, 
sütőrács és hússzonda

              GC 650 KR 
Üvegkerámiás gáz főzőlap

Alumínium dekor keret,
1 wok-tartó, biztonsági hőkioldó 

elektromos szikragyújtás,
gázégők: 1 kicsi, 2 normál, 1 WOK
Beépítési méretek: 56x6,4x49 cm

     BO 87 NKR
Beépíthető sütő

Alumínium dekorpanel,
MF 11 multifunkció, érintõképernyõs, 
elektronikus mûködtetés, teleszkópos 
sütősín, hideg ajtó funkció, biztonsági 
ajtó retesz, hűtõventilátor, katalitikus 
betét hátul, melegen tartó funkció, 
gyors elõmelegítés funkció.
Tartozékok: 1-1 db mély zománcozott 
tepsi, lapos tepsi, sütőrács
és hússzonda

DESIGNED BY

   ECT 680 KR
     Kerámia fõzõlap

4 főzőzóna (2 bővíthető), StopGo funkció, túlforrás el-
leni védelem, alumínium dekorszélek, időzítés funkció, 
gyerekzár.
Beépítési méretek: 56x4,3x49 cm

             DQGA 65 KR 
Páraelszívó 

Alumínium kivitel
érintőképernyős működtetés,

4 ventilátor fokozat, 
maximális tejesítmény: 582 m3/h

halogén világítás,
Beépítési méretek: 59,5x45,8x38 cm

 244 990 Ft

 429 990 Ft
Szettár:

379 990 Ft
Szettár:

Hétféle választható
LED-világítás

Hétféle választható
LED-világítás

65 l

65 lA-20%

A-20%

Háztartási nagygépeinkre 3 év teljes körû garanciát vállalunk.



A szórólapon szereplő termékek színei némileg eltérhetnek a valóságtól. A termékek és technikai paraméterei előzetes jelzés nélkül megváltozhatnak.  Az esetlegesen előforduló nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.
A szórólapon szereplő adatok tájékoztató jellegűek, azok a gyártó információi alapján, annak jóváhagyásával szerepelnek. A szórólapon szereplő árak magyar forintban értendőek, és az áfát tartalmazzák.. 

Az akciós szórólap
2011. június 1-tõl – augusztus 31-ig,
illetve a készlet erejéig érvényes!

BO 9950 AX/AB
Beépíthető sütő

 „A-20%” energiaosztály
 MF 11 multifunkciós sütő
 Érintőkapcsolós programóra
 Gyors előmelegítés, étkészlet melegítés, melegen tartás funkciók
 Tripla üveges sütőajtó
 3 szintes teleszkópos sütősín-rendszer
 1-1 mély-, üveg és lapos tepsi, sütőrács, hússzonda, zsírszűrő 
 Infragrill, ventilátor
 Eco clean zománc
 Aqua clean öntisztító funkció 
 HomeMADE kiképzésű sütőkamra
 Sütőtér térfogata: 65 liter
 Dupla sütővilágítás
 Katalitikus falbetét hátul

LépéSENkéNt A tökéLEtESSéGIG
A Gorenje forradalmi újdonsága, az iChef sütő speciális vezérlési módjával és hatékony működésével kivételes sütési eredményeket tesz lehetővé. 
Számos étel esetében a készítés során, a recept szerint szükséges a hőfok megváltoztatása vagy másfajta égők használata, esetleg mindkettő.
Az iChef előre programozott STEPbake lépésenkénti sütés opciójának segítségével ez mind előre megtervezhető:

PRObake sütési mód a tökéletes kulináris élvezetért AUTObake 65 előre beprogramozott fényképes recepttel, köztük olyanokkal is, amelyek már 
eleve tartalmazzák a lépésenkénti sütést. 
MYbake a kreatív szakácsoknak, saját receptjeik kitalálásához, amelyek később egyszerűen megváltoztathatók és ismét elmenthetők. 
SIMPLbake a legrövidebb út a 9 leggyakrabban készített étel egyikéhez. 

GORENJE iCHEF  

IGéNYES tECHNOLóGIA éS EGYSzERű 
kEzELHEtőSéG
Az iChef sütő érintésvezérlése egy nagyméretű, színes, interaktív TFT képernyőn alapszik, amelyet 
üveg véd.  A rendszer „lelkét” egy nagy teljesítményű mikrovezérlő egység képezi, amely önálló szá-
mítógépként működik. A fejlett technika és a Gorenje mérnökeinek szakértelme olyan kreatív operá-
ciós rendszert eredményezett, amelynek köszönhetően a sütő a felhasználó számára gyorsabb, meg-
bízhatóbb működést biztosít. A komplex technológián alapuló vezérlési koncepció felhasználó-barát, 
a beállítás rendkívül egyszerű, a programok és funkciók egyszerűen kiválaszthatók, a menüpontok 
tartalmai jól áttekinthető, és könnyen érthető, a menü nyelve pedig 30 lehetőség közül választható ki. 
A főmenü alaphelyzetéből, amikor a dátum és az idő látható, négyféle lehetséges módon is elérhető 
az alapmenü, ahol az ételkészítéshez megfelelő program kiválasztása történik.

Háztartási nagygépeinkre 3 év teljes körû garanciát vállalunk.

Az Ön                           forgalmazója


