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Gorenje produce electrocasnice de înaltă calitate de peste 60 de ani. 
Gorenje s-a dedicat dezvoltării unor tehnologii proprii și perfecționării 
continue a proceselor de producție. Având la bază tradiția slovenă și valorile 
europene, Gorenje rămâne unul dintre producătorii de top din Europa în 
materie de electrocasnice. Suntem mândri de fiecare produs care iese din 
fabricile noastre, fiind conștienți că a fost produs și testat pentru a respecta 
standardele europene foarte înalte pentru protecția mediului înconjurător.

CALITATE
ȘI TRADIȚIE
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Noua colectie de electrocasnice Gorenje poartă designul unuia 
dintrei cei mai recunoscuți designeri la nivel mondial, Philippe 
Starck. Aparatele au fost fabricate folosind tehnologii de vârf 
pentru o eficiență energetică de top.

Colecția este compusă dintr-un număr suficient de cuptoare, 
plite, hote aparate frigorifice și altele, 100% încadrându-se într-o 
linie de design a cărui eleganță constă în “puritatea liniilor și 
discreția calității.”

Designul minimalist, folosind oțel inoxidabil și o sticlă cu calitate 
de vârf, reflexivă, ce se îmbină diafan cu mediul înconjurător, va 
deveni reflexia personalității și a stilului Dvs. de viață.

Detaliile alese cu grijă, cum ar fi structura oțelului inoxidabil, 
culoarea portocalie a mânerelor și modul în care aceasta se 
reflectă pe geam vor aduce o explozie de viață și o notă de 
eleganță bucatariei Dvs.

“Cu această bucătărie am rezolvat paradoxul despre cum să 
creezi electrocasnice tehnologic impecabile dar care să fie în 
același timp agreabile, calde și umane.”

Philippe Starck

Descoperiți colecția și creați-vă propria bucătărie de lux.
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Philippe Starck 
Este un artist francez foarte apreciat.

Profunda înțelegere a problemelor contemporane, ideile sale, 
dorința sa de a apăra inteligența utilului (și în același timp 
utilitatea produselor inteligente) au însoțit creațiile sale, una după 
alta. De la produse obișnuite, cum ar fi mobilier sau storcătoare 
de citrice, până la mega-yachturi revoluționare, mori de vânt, 
biciclete electrice sau hoteluri și restaurante care sunt locuri 
uimitoare, stimulante și vibrante.
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CUPTOARE CU MICROUNDE

HOTE APARATURĂ FRIGORIFICĂ

CUPTOARE

PLITE CU INDUCȚIE PLITE PE GAZ
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BigSpace
Impresionați prin creativitatea dumneavoastră

MultiFlow 360˚
Cereți doar rezultate perfecte

Noul cuptor Gorenje by Starck ascunde o formă deosebită în 
partea superioară. Acum, aerul optimizat circulă în interior în 
volum și mai mare, rotindu-se în deplină libertate. Capacitatea 
mărită permite prepararea unor tăvi mai mari cu cantități mai 
mari de mâncare, în timp ce dimensiunile exterioare rămân 
aceleași. Acum puteți folosi până la 5 niveluri în același timp. 
Capacitatea atinge până la 75 l la cuptoarele standard și până la 
53 l la cuptoarele cu microunde, fiind unul dintre cele mai mari 
disponibile pe piață.

Formă HomeMade
Toate calitățile gătitului în cuptoare cu lemne

Forma rotundă caracteristică este unul dintre cele mai mari 
beneficii ale cuptoarelor Gorenje. Inspirată de cuptoarele 
tradiționale cu lemne, aceasta permite aerului cald să circule 
liber. Mâncarea este încălzită uniform și din toate direcțiile, 
fiind astfel perfect preparată, crocantă la exterior și suculentă 
la interior. În combinație cu sistemul de ventilație MultiFlow 
360˚, face posibilă prepararea mâncării pe toate cele 5 niveluri 
disponibile.

MultiFlow 360° garantează circulația optimă a aerului cald în 
cuptor. Datorită poziționării inteligente a orificiilor pentru ventilație 
pe peretele posterior și a formei rotunde unice, aerul este 
împrăștiat uniform în cuptor. Ventilatorul împrăștie aerul cald 
în tot cuptorul, preparând mâncarea pe toate părțile. Mișcarea 
continuă a aerului permite prepararea simultană pe mai multe 
niveluri, fără amestecarea mirosurilor și aromelor.
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PowerBoost
Profită mai mult de timpul tău

Funcția PowerBoost intensifică încălzirea, astfel încât timpul de 
gătire se reduce. Puteți fierbe doi litri de apă în sub 6 minute și 
vă rămâne mai mult timp să faceți ceea ce vă place.

Arzătorul Wok
Impresionați-vă invitații cu o tentă orientală

Arzătoarele wok ating o temperatură foarte ridicată în scurt timp, 
făcând gătitul mâncărurilor asiatice și în vase mari foarte ușor.

AreaFlex
Suprafață mai mare de gătit

Două zone verticale de gătit, ce pot fi conectate într-una 
singură, formând astfel o zonă de gatire mai întinsă, ce asigură o 
mâncare mai bine pătrunsă în oale sau tigăi mai mari.
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AdaptTech
Pentru a vă putea concentra la gătit

Senzorul detectează nivelul de impurități 
sau abur, umiditate și gaze. Hota ajustează 
automat viteza ventilatorului sau oprește 
ventilatorul când nu mai este nevoie.

Elemente de inox
Totul este sub control

Tehnologia cu senzori revoluționară de la 
Gorenje face totul posibil, chiar controlarea 
hotei dumneavoastră din inox cu vârfurile 
degetelor, la propriu. Deoarece totul este 
acoperit cu inox, întreaga suprafață rămâne 
perfect netedă, cu forme pure și simple.

Strat TouchFree
Întotdeauna reflexia clară a ceea ce 
sunteți

Toate suprafețele din oțel inoxidabil sunt 
acoperite cu un strat special TouchFree, 
care împiedică apariția urmelor de degete, 
menținând suprafața mereu strălucitoare și 
făcând curățarea mult mai ușoară.

Sistemul P.A.S.
Ascultați doar ce doriți să auziți

Sistemul inovator de absorbție parametrică 
a aerului redirecționează absorbția aerului 
din partea centrală, către marginile hotei. 
Această abordare optimizează consumul 
de energie, reduce zgomotul și face 
absorbția aerului considerabil mai eficientă.
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IonAir cu funcția MultiFlow 360°
Fiecare raft ar trebui să fie cel mai bun

Tehnologia avansată cu care sunt dotate frigiderele imită procesul 
natural de ionizare, pentru menținerea prospețimii alimentelor 
pentru mai mult timp. Ionii încărcați negativ generați de dispozitiv 
reîmprospătează continuu aerul, imitând un microclimat natural și 
creând, astfel, mediul ideal pentru mâncarea proaspătă. Sistemul 
de ventilație MultiFlow 360° distribuie uniform aerul ionizat prin 14 
orificii pentru ventilație, pentru a menține o temperatură constantă 
pe fiecare raft.

AdaptTech
Un frigider ce reflectă obiceiurile dumneavoastră

Acest sistem inteligent a fost creat pentru a menține temperatura 
optimă în frigider, indiferent de cât de frecvent deschideți ușa. 
Când este deschisă ușa, temperatura crește brusc, iar mâncarea 
este expusă unui șoc termic care o face să se altereze mai 
repede. Frigiderul monitorizează și analizează continuu felul în 
care este folosit. Astfel, poate estima când deschideți ușa și, 
chiar înainte să o deschideți, scade temperatura cu 1 sau 2 °C, 
pentru a se asigura că se menține o temperatură constantă și că 
mâncarea rămâne proaspătă și plină de substanțe nutritive.

NoFrost Plus
Congelează doar ce vreți să congeleze

Unul dintre cele mai bune sisteme de răcire de pe piață, instalat 
în compartimentul congelatorului, previne acumularea de 
gheață, menținând un consum scăzut de energie, în timp ce în 
compartimentul frigiderului menține un microclimat ideal pentru 
mâncarea proaspătă. Circulația aerului ionizat previne uscarea 
alimentelor și menține vitaminele și mineralele acestora.
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BM 251 ST
Cuptor cu microunde incorporabil

BO 737 ST
Cuptor incorporabil

BO 758 ST
Cuptor incorporabil

• Culoare: Mirror
• Culoarea mânerului: Inox
• Material panou frontal: Sticla
• Tip inchidere usa: GentleClose

Eficiențâ
• Cuptor multi-funcţional - 71 l
• Zonă mărită de coacere
• Dimensiune maximă a tăvii de gătit: 1316 cm²
• Forma cuptorului HomeMade Plus
• Tip Grill: PerfectGrill

Comenzi
• Tip control: Mecanic
• Forma butoanelor: Ergonomica
• Electronic cu afisaj IconLED

Încălzire

Caracteristici
• Iluminare cuptor
• Gatire pe mai multe niveluri

Echipament
• Tipul tavii de gatit nr 2: Tava adanca
• Tipul tavii de gatit: Tava usor adanca
• Tipul Grătarului: Grătar de inox
• Tip ghidaje cuptor: Ghidaj teescopic pe un 

nivel

Sisteme de siguranță
• Tip siguranta: Termoelectrica
• Racire dinamica DC+
• Tip ușă cuptor: Dublă și compactă

Curățare ușoară
• Tip autocuratare: AquaClean
• Tip email: SilverMatte
• Suprafața de sticlă a ușii detașabilă

Date tehnice
• Consum:  0,81 kW/h (Ventilare), 

0,94 kW/h (Convenţional)
• Putere: 3300 W
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

59,5 × 59,7 × 54,7 cm
• Dimensiunea nisei de incastrare (ÎxLxA): 

58,3-60 × 56-56,8 × 55 cm
• Cod EAN: 3838782166594
• Cod: 732516

• Culoare: Mirror
• Culoarea mânerului: Inox
• Material panou frontal: Sticla
• Tip inchidere usa: GentleClose

Eficiențâ
• Cuptor multi-funcţional - 71 l
• Zonă mărită de coacere
• Dimensiune maximă a tăvii de gătit: 1316 cm²
• Forma cuptorului HomeMade Plus
• Tip Grill: PerfectGrill

Comenzi
• Tip control: Electronice
• DirectTouch ( full touchscreen)

Încălzire

Caracteristici
• Iluminare cuptor
• Gatire pe mai multe niveluri

Echipament
• Tipul tavii de gatit nr 2: Tava adanca
• Tipul tavii de gatit: Tava usor adanca
• Tipul Grătarului: Grătar de inox
• Tip ghidaje cuptor: Ghidaje telescopice pe 

doua niveluri
• Sondă de temperatură

Sisteme de siguranță
• Tip siguranta: Termoelectrica
• Racire dinamica DC+
• Temperatură exterioară geam (nr. geamuri + nr. 

straturi deflectoare): CD 3+1

Curățare ușoară
• Garnitura EasyClean
• Tip autocuratare: AquaClean
• Tip email: SilverMatte
• Suprafața de sticlă a ușii detașabilă

Date tehnice
• Consum:  0,69 kW/h (Ventilare), 

0,94 kW/h (Convenţional)
• Putere: 3300 W
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

59,5 × 59,7 × 56,5 cm
• Dimensiunea nisei de incastrare (ÎxLxA): 

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

• Culoare: Mirror
• Parte frontală: Sticlă
• Finisaj ușă: Sticlă
• Interior din otel inoxidabil
• Deschidere ușă: Stânga
• Tip deschidere ușă: Control Touch
• Ușă Ultra Rece (UCD)

Eficiențâ
• Volum cuptor: 25 l
• Putere microunde: 900 W
• Putere infrarosii: 1000 W
• Elemente de încălzire cu infraroșu: 1
• Tehnologie producere microunde: Tehnologie 

standard de propagare a microundelor
• Distribușia microundelor: Platou rotativ

Comenzi
• Comenzi electronice
• Tip selectare: TouchControl
• Afișaj: Modul electronic cu LCD

Încălzire

• Încălzire combinată: Microunde+grill

Caracteristici
• AUTO menu

Sisteme de siguranță
• Siguranșă închidere ușă

Echipament
• Platou din sticlă rotativ 27,5 cm
• Suport grill: Platou rotativ

Date tehnice
• Putere: 1450 W
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

38,8 × 59,5 × 41 cm
• Dimensiunile de montaj/nisa: 

38 × 56,7 × 43 cm
• Cod EAN: 3838942055805
• Cod: 504547
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GCW 641 ST
Plită pe gaz vitroceramică

IS 641 ST
Plita cu inductie

• Culoare: Negru / Vitroceramica neagra cu 
insertii argintii

Comenzi
• Forma butoanelor: Ergonomica

Caracteristici
• Arzatoare eficiente
• Arzător de tip WOK

Suprafața de gătit
• O singură mână
• 4 arzătoare: 2 arzătoare standard, 1 arzător 

auxiliar, 1 arzător triplu
• Stânga faţă: Ø 10,3 cm, 3,3 kW
• Dreapta faţă: Ø 4,3 cm, 1 kW
• Stânga spate: Ø 6,7 cm, 1,75 kW
• Dreapta spate: Ø 6,7 cm, 1,75 kW
• Gratar plita: Fontă

Siguranță și durabilitate
• Dispozitiv de siguranţă
• Siguranta Gaz

Date tehnice
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

11,1 × 59,5 × 52 cm
• Dimensiunile de montaj/nisa: 7 × 56 × 48 cm
• Cod EAN: 3838942052514
• Cod: 499602

• Culoare: Negru
• Margine plită: Aluminiu

Comenzi
• Control SliderTouch
• Temporizator

Caracteristici
• Programe de gatire automata IQ
• Funcţia BoilControl pentru a preveni datul în 

clocot
• Funcţia StopGo
• StayWarm
• SoftMelt- funcţie pentru topire treptată
• Funcţia Power-Boost
• IQBoil
• IQGrill
• IQSimmer
• Detectarea automata a vaselor: AutoDetect
• Functie de resetare a setarilor
• TimerAssist
• EggTimer
• Functie de stergere a setarilor
• Setari favorite

Suprafața de gătit
• 4 zone de încălzire cu inducţie
• Stânga faţă: Ø 18 cm, 1,4/2,1 kW
• Dreapta faţă: Ø 16 cm, 1,4/1,85 kW
• Stânga spate: Ø 18 cm, 1,4/2,1 kW
• Dreapta spate: Ø 21 cm, 2,3/3 kW

Siguranță și durabilitate
• ChildLock Pro
• Indicator căldură reziduală

Date tehnice
• Putere: 7200 W
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

5,4 × 59,5 × 52 cm
• Dimensiunea nisei de incastrare (ÎxLxA): 

7 × 56-56,2 × 49 cm
• Cod EAN: 3838782152665
• Cod: 731896

WHI 641 ST
Hotă de perete

• Ventilare cu extragerea aerului sau recirculare
• Material: Inox cu sticla / Inox
• Culoare: Inox antiamprenta / Inox antiamprenta

Eficiențâ
• Randament maxim la funcţionarea prin 

extragere: 508 m³/h
• Randament maxim de funcţionare prin 

recirculare: 485 m³/h
• Diametru tub de ventilare: 15 cm

Capacitatea motorului
• Putere de extractie treapta 1: 250 m³/h
• Putere de extractie treapta 2: 364 m³/h
• Putere de extractie treapta 3: 508 m³/h
• Putere de extractie PowerBoost 1: 663 m³/h
• Putere de extractie PowerBoost 2: 732 m³/h
• Numarul treptelor PowerBoost: 2

Comenzi
• AdaptTech
• Control electronic
• Comenzi: Touch Control
• Timer
• Număr etape de ventilare: 3

Caracteristici
• Ionx antiamprenta
• Ventilatie constanta ReFresh
• Iluminare de tip: Banda LED
• Butonul ON/OFF pentru iluminat
• Iluminare: 1
• Functie de purificare a aerului
• Putere de iluminare: 6 W
• Absorbţie perimetrică

Echipament
• Filtru de grăsime: Filtru din aluminiu pentru 

grăsimi
• Filtru lavabil pentru grăsimi
• Număr motoare: 1
• Tipul motorului: Motor condensator
• Fara clapeta de retur a aerului: 150 mm

Date tehnice
• Nivelul maxim de zgmomot: 59 dB(A)re 1 pW
• Dimensiuni: 60 × 47 cm
• Inaltime: 450 mm
• Inaltimea minima a cosului: 995 mm
• Inaltimea maxima a cosului: 1275 mm
• Consumul anual de energie: 50,8 kW/h
• Cod EAN: 3838942049224
• Cod: 498345

NRK 612 ST
Combină frigorifică

• Culoare: Inox
• Deschidere ușă: Dreapta
• Finisaj ușă: MirrorGlass
• Clasa climaterică: SN, N, ST, T

Eficiențâ
• 1 compresor
• Volum total brut/net: 329 / 307 l
• Capacitatea frigiderului: brut/net: 231 / 222 l
• Capacitatea congelatorului: brut/net: 98 / 85 l
• Capacitate congelare: 5 kg / 24 h
• Timp de păstrare (în caz de întrerupere a 

curentului): 18 Î

Comenzi
• Afișaj: LED cu control Touch
• Alarmă sonoră
• Indicator digital de temperatura
• Semnal sonor si luminos pentru temperatura 

ridicata

Caracteristici
• IonAir co Multiflow 360°
• AdaptCool: sistem de adaptare inteligent
• SlotIn: posibilitatea de a incastra combina 

frigorifica intr-o nisa de 61 de cm
• NoFrost Plus
• Întrerupător pentru congelare rapidă

Echipamentul frigiderului
• Lumină tip led de forma unei linii pe tavan
• 4 rafturi de sticlă
• Tavi pe usa frigiderului: 2 tavi cu SimpleSlide 

pe usa
• MultiShelf
• Raft pentru sticle pe usa: Un sertar cu proitor 

fix
• Sertare stocare unt si branza: MultiBox
• Sertar pentru legume CrispZone
• FreshZone sertar

Echipamente de congelare
• Cutie spațioasî
• Numar sertare: 3
• 2 rafturi din sticlă

Date tehnice
• Consum energie kWh/24 h: 0,643 kW/h
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

235 kW/h
• Zgomot: 42 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

185 × 60 × 64 cm
• Cod EAN: 3838942094897
• Cod: 529960
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MAGIC DE 
SIMPLU. 
PUR ȘI SIMPLU 
MINUNAT
Exact ca un magician care produce o iluzie prin iuțeala 
mâinii sale, puteți să flambați alimentele cu aceeași ușurință. 
Orice este posibil cu noua colecție de electrocasnice create 
de faimosul designer francez Ora ïto. Aceste aparate sunt 
simple, intuitive și integrează cea mai avansată tehnologie 
disponibilă la acestă oră. Pe deasupra, aceste aparate sunt 
vizual uluitoare, putând alege colecția de culoare albă sau 
neagră. Simțiți-le! Antingeți-le! Bucurați-vă de perfecțiunea 
atemporală a designului acestora!
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Inspirată de cuptoarele tradiționale cu lemne, forma caracteristică 
arcuită a cuptoarelor Gorenje Ora Ïto permite aerului cald să circule 
liber în interiorul cuptorului. Alimentele sunt incălzite în mod egal pe 
toate părțile și sunt perfect pătrunse de fiecare data: crocante la 
exterior și suculente la interior.

Forma HomeMade
Abracadabra, perfect gătit!

MultiFlow 360°
Puteți face totul dintr-o dată

Nu aveți nevoie de puteri magice pentru a coace pe cinci nivele 
în același timp. Pozițiile deschise de ventilație poziționate pe 
peretele din spate al cuptorului, împreună cu forma rotundă unică, 
garantează o circulație optimă a căldurii în interiorul cuptorului 
pentru coacerea simultană pe mai multe niveluri, fără miros sau 
amestec de arome.

BigSpace
Impresioneaza cu creativitatea ta

Fii magicianul casei tale, folosind cuptoarele inovative “Gorenje by 
Ora ïto“, ce oferă o capacitate mărită pentru aceleași dimensiuni 
exterioare! Acum, sistemul optimizat de ventilare face să circule 
un volum mult mai mare de aer, permițându-vă să gătiți o cantitate 
mai mare de alimente.
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PowerBoost
Gătirea pe repede înainte

Funcția PowerBoost intensifică încălzirea, ceea ce duce la o durată 
de încălzire semnificativ mai scurtă. Este nevoie de doar 5,7 minute 
pentru fierberea a 2l de apă de la 15˚C la 90˚C, ceea ce reprezintă 
jumătate din timpul pânzei regulate HiLight.

AutoDetect
Detectează în mod magic poziția vaselor

În primele 10 secunde de la pornirea plitei, aceasta va 
detecta automat poziția vaselor, activând doar zonele de 
gătit corespunzătoare, separate sau conectate, în funcție de 
dimensiunea fiecarui vas. Funcția poate să fie de asemenea 
activată manual, oricând în timpul procesului de gătire. Este de vis! 

TouchControl
Acum oricine poate să aibe o atingere magică

Ceasul cu alarmă
Nu ratați niciodată momentul potrivit

Tehnologia modernă a senzorilor permite, pur și simplu, să aveți 
controlul plitei doar cu degetele. Suprafața zonei de control este 
perfect plană și ușor de curățat.

Ceasul cu alarmă vă asigură că plita se va închide automat la ora 
dorită, anunțându-vă cu un semnal sonor.
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FishZone
Vasele mai mari vor găsi locul lor

Pornirea FishZone transformă zona tradițională de gătit într-o 
suprafață ovală mai mare, potrivită în special pentru oale mai largi.

StayWarm
Bucurați-vă de masă oricând

Funcția StayWarm menține alimentele la o temperatură constantă 
de 70 ° C până când timpul este potrivit pentru a servi masa. 
Mâncarea își păstrează aroma originală și temperatura până la 
servire, astfel încât să nu fiți presați de timp.

PowerZone
1,2,3 - gătit!

Această funcție va crește puterea zonei de gătit HiLight cu 25%, 
permițându-vă să gătiți mult mai repede în timp ce utilizați mai 
puțină energie.

BoilControl
Puteți să uitați de datul în foc 

Ceasul cu alarmă vă asigură că plita se va închide automat la ora 
dorită, anunțându-vă cu un semnal sonor.
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TouchControl
Totul este sub controlul Dvs.

SmartDisplay
Totul îți este dezvăluit dintr-o privire 

Cu un afișaj care se întinde pe toată înălțimea cuptorului cu 
microunde, puteți supraveghea procesul de gătire și să tineți cont 
de timpul rămas până când mâncarea Dvs. este preparată.

AutoMenu
Cuvintele vrăjite pentru un gătit simplu

Un număr predefinit de programe asigură o preparare chiar și mai 
simplă a anumitor feluri de mâncare. Doar selectați tipul mâncării și 
indicați-i greutatea și cuptorul va regla corespunzător puterea gătirii 
și timpul de gătit.

Cuptorul cu microunde poate fi operat în mod simplu, printr-o 
simplă atingere și poate fi chiar blocat, astfel încât copiii să nu 
se joace cu el. Nu există butoane sau mânere, ceea ce asigură o 
înfățișare zveltă a produsului și îl fac ușor de curățat.
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Hota detectează nivelul de impurități și ajustează automat viteza 
ventilatorului și chiar îl oprește complet atunci cand nu mai este 

necesar. Acum puteți să vă indreptați toată atenția către alimentele 
Dvs. preferate.

AdaptTech
Pentru a vă putea concentra la spectacol

Sistemul P.A.S.
Extragerea inteligentă a aerului, cu mai puțin zgomot

Sistemul inovator parametric de absorbție redirecționează aerul din 
partea centrală spre marginile hotei. Această abordare optimizează 
consumul de energie, reduce zgomotul și face absorbția aerului 
semnificativ mai eficientă.

Cronometrare și reîmprospătare
Vă menține bucătăria întotdeauna aerisită

Hota se poate opri automat după 10, 20 sau 30 de minute. 
Reîmprospătarea este activată în fiecare oră, în mod automat aerul 
find evacuat timp de cinci minute.
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TotalDry
Uscare automată

La finalizarea ciclului de spălare ușa mașinii se întredeschide 
automat, pentru a elibera aburul în exces. Acest lucru permite ca 
aerul proaspăt să ajungă la vase, astfel încat acestea să se usuce 

complet. Excelent pentru o uscare rapidă cu un consum mic de 
energie.

16 seturi
Mai mult spațiu decat în interiorul pălăriei magice

Interiorul perfect ajustabil pentru diferite capacități de spălare; cele 
trei coșuri oferă suficient spațiu pentru a spăla în același timp 16 
seturi de vase. Acum puteți să porniți cea mai tare petrecere!

AutoProgram
Curăță orice fel de pata 

Nu este nevoie de programe adiționale – AutoProgram se va 
adapta oricăror nevoi ale Dvs. Tehnologia senzorială avansată va 
optimiza consumul de energie și apă, pentru a se asigura că vasele 
Dvs. sunt impecabil de curate, fie că este vorba de a clăti câteva 
vase, fie că este vorba despre oalele pline de grăsime de la prânzul 
de duminică. 
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Acest sistem inteligent a fost conceput pentru a menține 
temperatura optimă în frigider, indiferent de frecvența deschiderii 
ușii. Când ușa este deschisă, temperatura crește brusc, iar 
alimentele sunt expuse unui șoc termic care, la rândul său, face 
să se piardă mai devreme. Frigiderul monitorizează continuu 

și analizează modul în care îl folosiți. Astfel, se poate anticipa 
când deschideți ușa frigiderului și chiar înainte de a face acest 
lucru, scade temperatura cu 1 sau 2 ° C pentru a vă asigura că 
temperatura este menținută constant, asigurându-vă că mâncarea 
rămâne proaspătă și plină de nutrienți.

AdaptTech
O combina frigorifică care vă recunoaște obiceiurile

IonAir cu MultiFlow 360°
Alege un sertar. Oricare sertar.

Sistemul de ventilare MultiFlow 360° distribuie în mod egal 
aerul ionizat prin cele 14 fante de ventilație, pentru a menține 
o temperaturâ constantâ în fiecare raft. Aerul îmbogățit cu ioni 
negativi elimină mirosurile neplăcute și simulează un microclimat 
natural, creând mediul ideal de păstrare în stare proaspătă a 
alimentelor.

NoFrost Plus
Fară dezghețare. Este magic!

Sistemul NoFrost Plus împiedică acumularea gheții pe mâncare 
și pe compartimentele aparatului, permițând alimentelor să fie 
în formă maximă și să vă scutească de problemele legate de 
dezghețare. Ca rezultat, gradul de folosire a capacității de stocare 
este maxim, iar congelatorul este curat și aranjat, pentru că 
pachetele sau bucățile de alimente nu se vor lipi una de cealaltă.
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BO 758 ORAB
Cuptor incorporabil

BO 737 ORAB
Cuptor incorporabil

BO 717 ORAB
Cuptor incorporabil

• Culoare: Negru
• Culoarea mânerului: Inox
• Material panou frontal: Sticla
• Tip inchidere usa: GentleClose

Eficiențâ
• Cuptor multi-funcţional - 71 l
• Zonă mărită de coacere
• Dimensiune maximă a tăvii de gătit: 1316 cm²
• Forma cuptorului HomeMade Plus
• Tip Grill: PerfectGrill

Comenzi
• Tip control: Electronice
• DirectTouch ( full touchscreen)

Încălzire

Caracteristici
• Iluminare cuptor
• Gatire pe mai multe niveluri

Echipament
• Tipul tavii de gatit nr 2: Tava adanca
• Tipul tavii de gatit: Tava usor adanca
• Tipul Grătarului: Grătar de inox
• Tip ghidaje cuptor: Ghidaje telescopice pe 3 

niveluri
• Sondă de temperatură
• Panouri Catalitice pe laterale

Sisteme de siguranță
• Tip siguranta: Termoelectrica
• Racire dinamica DC+
• Temperatură exterioară geam (nr. geamuri + nr. 

straturi deflectoare): CD 3+1

Curățare ușoară
• Tip autocuratare: AquaClean
• Tip email: SilverMatte
• Suprafața de sticlă a ușii detașabilă

Date tehnice
• Consum:  0,69 kW/h (Ventilare), 

0,94 kW/h (Convenţional)
• Putere: 3300 W
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

59,5 × 59,7 × 54,7 cm
• Dimensiunea nisei de incastrare (ÎxLxA): 

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

• Culoare: Negru
• Culoarea mânerului: Inox
• Material panou frontal: Sticla
• Tip inchidere usa: GentleClose

Eficiențâ
• Cuptor multi-funcţional - 71 l
• Zonă mărită de coacere
• Dimensiune maximă a tăvii de gătit: 1316 cm²
• Forma cuptorului HomeMade Plus
• Tip Grill: PerfectGrill

Comenzi
• Tip control: Mecanic
• Forma butoanelor: Butoane retractabile
• Electronic cu afisaj IconLED

Încălzire

Caracteristici
• Iluminare cuptor
• Gatire pe mai multe niveluri

Echipament
• Tipul tavii de gatit nr 2: Tava adanca
• Tipul tavii de gatit: Tava usor adanca
• Tipul Grătarului: Grătar de inox
• Tip ghidaje cuptor: Ghidaje telescopice pe 

doua niveluri

Sisteme de siguranță
• Tip siguranta: Termoelectrica
• Racire dinamica DC+
• Tip ușă cuptor: Dublă și compactă

Curățare ușoară
• Tip autocuratare: AquaClean
• Tip email: SilverMatte
• Suprafața de sticlă a ușii detașabilă

Date tehnice
• Consum:  0,81 kW/h (Ventilare), 

0,94 kW/h (Convenţional)
• Putere: 3300 W
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

59,5 × 59,7 × 54,7 cm
• Dimensiunea nisei de incastrare (ÎxLxA): 

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

• Culoare: Negru
• Culoarea mânerului: Inox
• Material panou frontal: Sticla
• Tip inchidere usa: GentleClose

Eficiențâ
• Cuptor multi-funcţional - 71 l
• Zonă mărită de coacere
• Dimensiune maximă a tăvii de gătit: 1316 cm²
• Forma cuptorului HomeMade Plus
• Tip Grill: PerfectGrill

Comenzi
• Tip control: Mecanic
• Forma butoanelor: Butoane retractabile

Încălzire

Caracteristici
• Iluminare cuptor
• Gatire pe mai multe niveluri

Echipament
• Tipul tavii de gatit nr 2: Tava adanca
• Tipul tavii de gatit: Tava usor adanca
• Tipul Grătarului: Grătar de inox
• Tip ghidaje cuptor: Ghidaje de sirma

Sisteme de siguranță
• Tip siguranta: Termoelectrica
• Racire Dinamica -DC
• Tip ușă cuptor: Dublă și compactă

Curățare ușoară
• Tip autocuratare: AquaClean
• Tip email: SilverMatte
• Suprafața de sticlă a ușii detașabilă

Date tehnice
• Consum:  0,81 kW/h (Ventilare), 

0,94 kW/h (Convenţional)
• Putere: 3300 W
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

59,5 × 59,7 × 54,7 cm
• Dimensiunea nisei de incastrare (ÎxLxA): 

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

BO 758 ORAW
• Culoare: Alb
• Cod EAN: 

3838782153518
• Cod: 731932

BO 737 ORAW
• Culoare: Alb
• Cod EAN: 

3838782166525
• Cod: 732509

BO 717 ORAW
• Culoare: Alb
• Cod EAN: 

3838782166518
• Cod: 732508
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BM 235 ORAB
Cuptor cu microunde incorporabil cu grill

MO 23 ORAB
Cuptor cu microunde

• Culoare: Negru
• Parte frontală: Sticlă
• Finisaj ușă: Sticlă
• Interior din otel inoxidabil
• Deschidere ușă: Stânga
• Tip deschidere ușă: Mâner
• Ușă Ultra Rece (UCD)

Eficiențâ
• Volum cuptor: 23 l
• Putere microunde: 900 W
• Putere infrarosii: 1200 W
• Tehnologie standard de propagare a 

microundelor
• Distribușia microundelor: Platou rotativ

Comenzi
• Comenzi electronice
• Tip selectare: TouchControl
• Afișaj: LED cu control Touch
• Mod selectare program LogicalChoice

Încălzire

• Încălzire combinată: Microunde+grill

Caracteristici
• AUTO menu
• Număr program preinstalate: 8
• Decongelare în funcție de greutate
• Funcţie Smart Display

Sisteme de siguranță
• Sistem de blocare pentru copii
• Siguranșă închidere ușă

Echipament
• Platou din sticlă rotativ 27 cm
• Suport grill: Platou rotativ

Date tehnice
• Putere: 1400 W
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

39 × 59,2 × 37,6 cm
• Dimensiunile de montaj/nisa: 

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

• Culoare: Negru
• Parte frontală: Sticlă
• Finisaj ușă: Sticlă
• Interior din otel inoxidabil
• Deschidere ușă: Stânga
• Tip deschidere ușă: Mâner
• Ușă Ultra Rece (UCD)

Eficiențâ
• Volum cuptor: 23 l
• Putere microunde: 900 W
• Putere infrarosii: 1200 W
• Elemente de încălzire cu infraroșu: 1
• Tehnologie producere microunde: Tehnologie 

standard de propagare a microundelor
• Distribușia microundelor: Platou rotativ

Comenzi
• Comenzi electronice
• Tip selectare: TouchControl
• Afișaj: LED cu control Touch
• SmartControl

Încălzire

• Încălzire combinată: Microunde+grill

Caracteristici
• AUTO menu
• Număr program preinstalate: 8
• Decongelare în funcție de greutate
• Funcţie Smart Display

Sisteme de siguranță
• Sistem de blocare pentru copii
• Siguranșă închidere ușă

Echipament
• Platou din sticlă rotativ 27 cm
• Suport grill: Platou rotativ

Date tehnice
• Putere: 1280 W
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

30,3 × 51 × 41 cm
• Cod EAN: 3838782028045
• Cod: 728174

23 l 23 l

BM 235 ORAW
• Culoare: Alb
• Cod EAN: 

3838782028014
• Cod: 728171

MO 23 ORAW
• Culoare: Alb
• Cod EAN: 

3838782028038
• Cod: 728173

IT 646 ORAW
Plita cu inductie

ECT 648 ORAB
Plită vitroceramică

• Culoare: Alb
• Margine plită: șanfrenată

Comenzi
• SmartControl
• Temporizator

Caracteristici
• Funcţia BoilControl pentru a preveni datul în 

clocot
• Funcţia StopGo
• StayWarm
• SoftMelt- funcţie pentru topire treptată
• Funcţia Power-Boost
• AreaFlex
• Detectarea automata a vaselor: AutoDetect
• Functie de resetare a setarilor
• EggTimer
• Setari favorite

Suprafața de gătit
• 4 zone de încălzire cu inducţie
• Stânga faţă: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW
• Dreapta faţă: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW
• Stânga spate: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW
• Dreapta spate: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW

Siguranță și durabilitate
• ChildLock Pro
• Indicator căldură reziduală

Date tehnice
• Putere: 7360 W
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

5,4 × 59,5 × 52 cm
• Dimensiunea nisei de incastrare (ÎxLxA): 

7 × 56-56,2 × 49 cm
• Cod EAN: 3838782165511
• Cod: 732418

• Culoare: Negru
• Margine plită: șanfrenată

Comenzi
• Tip comenzi: Prin atingere (Touch)
• Temporizator

Caracteristici
• PowerZone
• Funcţia BoilControl pentru a preveni datul în 

clocot
• Funcţia StopGo
• StayWarm
• FishZone

Suprafața de gătit
• 4 zone de gătit HighLight
• Stânga faţă: Ø 21 cm, 2,1/3 kW
• Dreapta faţă: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
• Stânga spate: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
• Dreapta spate: Ochi oval 17×26,5 cm, 1,5/2,4 kW

Siguranță și durabilitate
• Indicator căldură reziduală
• Blocaj pentru copii

Date tehnice
• Putere: 6900 W
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

5,4 × 60 × 52 cm
• Dimensiunile de montaj/nisa: 

7 × 56 × 49 cm
• Cod EAN: 3838782120916
• Cod: 730788

ECT 648 ORAW
• Culoare: Alb
• Cod EAN: 

3838782120893
• Cod: 730786
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GV 60 ORAW
• Culoare: Alb
• Cod EAN: 

3838782041105
• Cod: 588811

BHP 643 ORAB
Hotă incorporabilă

WHI 643 ORAB
Hotă de perete

• Ventilare cu extragerea aerului sau recirculare
• Culoare: Neagra cu front de sticla

Eficiențâ
• Randament maxim la funcţionarea prin 

extragere: 575 m³/h
• Diametru tub de ventilare: 15 cm

Capacitatea motorului
• Putere de extractie treapta 1: 285 m³/h
• Putere de extractie treapta 2: 399 m³/h
• Putere de extractie treapta 3: 575 m³/h
• Putere de extractie PowerBoost 1: 720 m³/h
• Numarul treptelor PowerBoost: 1

Comenzi
• AdaptTech
• Control electronic
• Comenzi: Touch Control
• Timer
• Număr etape de ventilare: 3

Caracteristici
• Ventilatie constanta ReFresh
• GentleClose
• Iluminare de tip: LED
• Butonul ON/OFF pentru iluminat
• Iluminare: 2
• Putere de iluminare: 6 W

Echipament
• Filtru de grăsime: Lavabil de aluminiu cu 

spuma poliuretanica
• Număr motoare: 1
• Tipul motorului: Condensator
• Fara clapeta de retur a aerului: 150 mm

Date tehnice
• Nivelul maxim de zgmomot: 62 dB(A)re 1 pW
• Dimensiuni: 60 × 31,5 cm
• Inaltime: 310 mm
• Consumul anual de energie: 53 kW/h
• Cod EAN: 3838782027413
• Cod: 728091

• Ventilare cu extragerea aerului sau recirculare
• Material: Metal vopsit
• Culoare: Neagra cu front de sticla / Neagra

Eficiențâ
• Randament maxim la funcţionarea prin 

extragere: 570 m³/h
• Diametru tub de ventilare: 15 cm

Capacitatea motorului
• Putere de extractie treapta 1: 342 m³/h
• Putere de extractie treapta 3: 570 m³/h
• Putere de extractie PowerBoost 2: 740 m³/h
• Numarul treptelor PowerBoost: 2

Comenzi
• AdaptTech
• Control electronic
• Comenzi: Touch Control
• Timer
• Număr etape de ventilare: 3

Caracteristici
• Ventilatie constanta ReFresh
• Iluminare de tip: LED
• Iluminare cu reglajul intensitatii
• Iluminare: 2
• Putere de iluminare: 8 W
• Absorbţie perimetrică

Echipament
• Filtru de grăsime: Lavabil de aluminiu cu 

spuma poliuretanica
• Număr motoare: 1
• Tipul motorului: Motor condensator
• Fara clapeta de retur a aerului: 150 mm

Date tehnice
• Nivelul maxim de zgmomot: 65 dB(A)re 1 pW
• Dimensiuni: 60 × 47 cm
• Inaltime: 425 mm
• Inaltimea minima a cosului: 420 mm
• Inaltimea maxima a cosului: 620 mm
• Consumul anual de energie: 60,6 kW/h
• Cod EAN: 3838782027437
• Cod: 728153

BHP 643 ORAW
• Culoare: Alb
• Cod EAN: 

3838782125034
• Cod: 730992

WHI 643 ORAW
• Culoare: Alb
• Cod EAN: 

3838782027420
• Cod: 728152

GV 60 ORAB
Mașină de spălat vasele integrată

Eficiențâ
• Temperatura maxima de intrare a apei: 70 °C
• Tip motor: Asincron cu o singura faza

Comenzi
• Control Touch

Programe
• Temperatură de spălare: 70, 65, 55, 45, 35 °C
• 5 programe: Program automat; Intensiv; 

Program Eco; In crestere; Program rapid 20’
• Program de referinta: 3
• Posibilitatea de a crea programe proprii
• Program automat
• Program QuickIntensive

Caracteristici
• 16 seturi
• Program Spălare rapidă
• TotalDry- usa se deschide automat la 

terminarea programului
• ExtraHygiene
• Program 3 în 1
• Indicator vizual pe usa
• Semanl audio la terinarea programului
• Pornire întârziată cu până la 24 h

Accesorii incluse
• Numărul de coșuri: 3
• Sistemul coșului superior: MultiClack
• Coșuri inferioare reglabile pentru farfurii
• 5 niveluri de stropire: 5
• Mâner stropire: 3
• Filtru autocurăţabil

Sisteme de siguranță
• Total AquaStop
• Diagnosticare service
• Interior din inox

Date consum (IEC standard EN50242)
• Consum de apa: 9,5 l
• Consum de energie - program normal: 0,86 kW/h
• Consumul de apă estimat anual: 2660 l

Date tehnice
• Setare înălţime: 70 mm
• Zgomot: 45 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

81,7 × 59,6 × 60 cm
• Dimensiunile de montaj/nisa: 82 × 60 × 57 cm
• Cod EAN: 3838782041136
• Cod: 588812

NRK 612 ORAW
• Culoare: Alb
• Cod EAN: 

3838782021152
• Cod: 588463

NRK 612 ORAB
Combină frigorifică

• Culoare: Negru
• Deschidere ușă: Dreapta
• Finisaj ușă: Sticla cu maner de aluminiu
• Clasa climaterică: SN, N, ST, T

Eficiențâ
• 1 compresor
• Volum total brut/net: 329 / 307 l
• Capacitatea frigiderului: brut/net: 231 / 222 l
• Capacitatea congelatorului: brut/net: 98 / 85 l
• Capacitate congelare: 5 kg / 24 h
• Timp de păstrare (în caz de întrerupere a 

curentului): 18 Î

Comenzi
• Afișaj: LED cu control Touch
• Alarmă sonoră
• Indicator digital de temperatura
• Semnal sonor si luminos pentru temperatura 

ridicata

Caracteristici
• IonAir co Multiflow 360°
• AdaptCool: sistem de adaptare inteligent
• SlotInj: posibilitatea de a incastra combina 

frigorifica intr-o nisa de 61 de cm
• NoFrost Plus
• Întrerupător pentru congelare rapidă

Echipamentul frigiderului
• Lumină tip led de forma unei linii pe tavan
• 5 rafturi de sticlă
• Raft de sticle
• Tavi pe usa frigiderului: 2 tavi cu SimpleSlide 

pe usa
• Raft pentru sticle pe usa: Un sertar cu proitor 

fix
• Sertare stocare unt si branza: MultiBox
• Sertar pentru legume cu controlul umiditatii
• FreshZone sertar

Echipamente de congelare
• Cutie spațioasî
• Numar sertare: 3
• 2 rafturi din sticlă

Date tehnice
• Consum energie kWh/24 h: 0,643 kW/h
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

235 kW/h
• Zgomot: 42 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

185 × 60 × 64 cm
• Cod EAN: 3838782021138
• Cod: 588461
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Viața poate deveni uneori dramatică. Ce bine că măcar 
electrocasnicele Gorenje Simplicity vă scutesc de griji cu 
aspectul lor simplu și curat, cu o experiență în utilizare fără 
cusur, cu un raport foarte bun calitate - preț:

•  Tehnologia adaptivă, 
ce recunoaște nevoile sau obiceiurile utilizatorului

•  Programe automate, 
ce oferă de fiecare dată rezultate perfecte ale procesului 
de gătire

•  Comenzi intuitive dintr-o atingere, 
ce asigură ușurința în utilizare pentru începători sau 
utilizatori cu puțină experiență

Disponibile în negru sau alb, culorile clasice nu se vor 
demoda niciodată.

ELECTROCAS-
NICELE CARE 
TE SCUTESC 
DE GRIJI.
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AdaptBake
Nicio grijă la rețetele Dvs. favorite 

SimplicityControl
Nicio grijă, chiar la cele mai complicate programe și funcții 

Cuptorul va memora temperatura pentru fiecare program 
prereglat și vă va sugera, la urmatoarea folosire, cea mai recentă 
sau ultima temperatură folosită.

O combinație de comenzi prin atingere si rotiri ale butonului 
iluminat central oferă utilizatorului o experiență de utilizare 
simplificată, cu funcții și programe prereglate, operațiuni 
automatizate, dar și reglaje manuale ușoare.

Cuptorul, acum cu o capacitate mărită de 71 de litri, are partea 
superioară rotunjită, similar cu cea a cuptoarelor tradiționale 
pe lemne. Această formă permite aerului cald să înconjoare 
complet alimentele, pentru a le pătrunde bine și pentru a realiza 
o crustă crocantă.

HomeMade Plus
Nicio grijă – cuptorul coace uniform in orice conditie 
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StayWarm
Nicio grijă atunci când oaspeții întârzie 

Funcția StayWarm păstrează mâncarea la o temperatură 
constantă de 70˚C până la momentul servirii. Mâncarea își 
păstrează aroma originală și temperatura până când va fi servită. 

FishZone
Nicio grijă cu vasele ovale 

StopGo
Nicio grijă atunci când vrei să faci o pauză cu vasele ovale 

Această zonă tradițională rotundă expandează într-o zonă mai 
mare, ovală, adecvată oalelor mai mari.

Funcția StopGo oprește gătitul și permite reluarea gătitului cu 
aceleași reglaje după ce funcția este reactivată.
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SimpleOff
Nicio grijă la siguranța în utilizare 

Butoanele ergonomice cu timer încorporat vă permit să reglați 
timpul de gătit (până la 99 de minute). Când timpul reglat a expirat, 
arzătorul pe gaz va fi automat închis, moment în care este emis 
și un semnal sonor.

Arzator Wok
Nicio grijă cu mâncarea asiatică

Cast Iron ProGrids
Nicio grijă cu grătarele instabile 

Arzatorul Wok, cu o formă specială a coroanei, direcționează 
flacăra către tigaia Wok și permite gătirea la o putere mai mare. 
Legumele și alte alimente din bucătăria asiatică nu au fost 
niciodată atât de crocante și gata în așa scurt timp.

Grătarele masive și elegante Cast Iron ProGrids sunt extrem de 
stabile și rezistente, chiar și la cele mai înalte temperaturi. În plus, 
beneficiază de un design prietenos cu utilizatorul.
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AdaptLight
Nicio grijă la pornirea luminii 

Senzorul inovativ AdaptLight de pe hotele Gorenje Simplicity 
detectează automat dacă o persoană stă în fața hotei, caz în 
care aprinde automat iluminarea.

OptiStart
Nicio grijă cu reglajele complicate 

TouchControl
Nicio grijă cu butoanele

Funcția OptiStart asigură posibilitatea utilizării foarte simple a 
aparatului (pornire dintr-o mișcare) - se apasă pe butonul de 
ventilare a aerului pe nivelul 2, care reprezintă reglajul optim 
pentru majoritatea cazurilor.

Hota poate fi operată foarte simplu, prin atingerea ecranului de 
comandă, utilizatorul beneficiind în același timp de un design 
suplu și de un produs ușor de curățat.

COLECȚIA GORENJE SIMPLICITY 31

www.gorenje.ro



AdaptTech
Nicio grijă cu alimentele perisabile

SimplicityControl
Nicio grijă cu reglajele complicate

Acest sistem inteligent a fost dezvoltat astfel încât să mențină 
temperatura constantă în frigider, indiferent de cât de des este 
deschisă ușa. Frigiderul monitorizează continuu modul în care 
este utilizat și își adaptează automat puterea de răcire astfel încât 
temperatura să nu crească și alimentele să rămână proaspete.

Butonul iluminat central oferă utiliatorului o experiență în 
utilizare cu adevărat simplificată. Numai funcțiile relevante ce 
sunt utilizate curent sunt vizibile, oferind produsului o imagine 
deosebită.
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NoFrost Plus
Nicio grijă cu dezghețarea

FreshZone
Nicio grijă cu păstrarea în stare proaspătă a cărnii și 
a peștelui

CrispZone cu Humidity Control
Nicio grijă cu păstrarea fructelor și a legumelor

IonAir cu Multiflow 360°
Nicio grijă cu mirosurile neplacute

Unul dintre cele mai bune sisteme de pe piață, instalat în 
compartimentul congelatorului, previne acumularea gheții pentru 
a menține consumul de energie la un nivel scăzut. Ca rezultat, 
utilizarea capacității de stocare se face în mod optim, dezghețarea 
și curățarea interiorului nemaifiind necesare. Pachetele și bucațile 
de alimente congelate nu se vor mai lipi unele de altele, păstrând 
compartimentul congelatorului curat și ordonat.

Acest sertar este ideal pentru păstrarea cărnii, peștelui și a 
fructelor de mare. Temperatura este cu puțin mai mică decât 
în restul compartimentului frigiderului, pentru a-i menține 
prospețimea pentru un timp mai indelungat.

CrispZone cu HumidityControl este una dintre cele mai mari cutii 
de stocare a fructelor și a legumelor de pe piață. Acestea sunt 
păstrate datorită unui nivel scăzut al temperaturii și mulțumită 
nivelului de umiditatate reglabil.

Sistemul de ventilare MultiFlow 360° distribuie în mod uniform 
aerul ionizat prin cele 14 guri de ventilație, pentru a menține o 
temperatură constantă pe fiecare raft. Aerul cu adaos de ioni 
negativi elimină mirosurile neplăcute și crează microclimatul 
perfect pentru păstrarea alimentelor proaspete.
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• Culoare: Negru
• Culoarea mânerului: Negru
• Material panou frontal: Sticla
• Tip inchidere usa: GentleClose

Eficiențâ
• Cuptor multi-funcţional - 71 l
• Zonă mărită de coacere
• Dimensiune maximă a tăvii de gătit: 1316 cm²
• Forma cuptorului HomeMade Plus
• Tip Grill: PerfectGrill

Comenzi
• Tip control: Mecanic
• Forma butoanelor: Butoane retractabile
• Programator mecanic cu oprire

Încălzire

Caracteristici
• Iluminare cuptor
• Gatire pe mai multe niveluri

Echipament
• Tipul tavii de gatit nr 2: Tava adanca
• Tipul tavii de gatit: Tava usor adanca
• Tipul Grătarului: Grătar de inox
• Tip ghidaje cuptor: Ghidaje de sirma

Sisteme de siguranță
• Tip siguranta: Termoelectrica
• Racire dinamica DC+
• Tip ușă cuptor: Dublă și compactă

Curățare ușoară
• Tip autocuratare: AquaClean
• Tip email: SilverMatte
• Suprafața de sticlă a ușii detașabilă

Date tehnice
• Consum:  0,69 kW/h (Ventilare), 

0,94 kW/h (Convenţional)
• Putere: 3300 W
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

59,5 × 59,7 × 54,7 cm
• Dimensiunea nisei de incastrare (ÎxLxA):  

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

BO 76 SYB
Cuptor incorporabil

BO 74 SYB
Cuptor incorporabil

ECT 643 SYB
Plită vitroceramică

• Culoare: Negru
• Culoarea mânerului: Negru
• Material panou frontal: Sticla
• Tip inchidere usa: GentleClose

Eficiențâ
• Cuptor multi-funcţional - 71 l
• Zonă mărită de coacere
• Forma cuptorului HomeMade Plus
• Tip Grill: PerfectGrill

Comenzi
• Tip control: Mecanic
• Forma butoanelor: Ergonomica
• Electronic IconTouch

Încălzire

Caracteristici
• Iluminare cuptor
• Gatire pe mai multe niveluri

Echipament
• Tipul tavii de gatit nr 2: Tava adanca
• Tipul tavii de gatit: Tava usor adanca
• Tipul Grătarului: Grătar de inox
• Tip ghidaje cuptor: Ghidaje telescopice pe 

doua niveluri

Sisteme de siguranță
• Tip siguranta: Termoelectrica
• Racire dinamica DC+
• Temperatură exterioară geam (nr. geamuri + nr. 

straturi deflectoare): CD 3+1

Curățare ușoară
• Tip autocuratare: AquaClean
• Tip email: SilverMatte
• Suprafața de sticlă a ușii detașabilă

Date tehnice
• Consum:  0,69 kW/h (Ventilare), 

0,94 kW/h (Convenţional)
• Putere: 3300 W
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

59,5 × 59,7 × 54,7 cm
• Dimensiunea nisei de incastrare (ÎxLxA): 

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

• Culoare: Negru
• Margine plită: șanfrenată

Comenzi
• Tip comenzi: Prin atingere (Touch)
• Temporizator

Caracteristici
• Funcţia BoilControl pentru a preveni datul în 

clocot
• Funcţia StopGo
• StayWarm
• FishZone

Suprafața de gătit
• Ochi mare dublu, ochi oval, 2 ochiuri normale
• Stânga faţă: 

Ochi mare dublu 12/21 cm, 0,8/2,2 kW
• Dreapta faţă: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
• Stânga spate: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
• Dreapta spate: Ochi oval 17×26,5 cm, 1,5/2,4 kW

Siguranță și durabilitate
• Indicator căldură reziduală
• Blocaj pentru copii

Date tehnice
• Putere: 7000 W
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

5,4 × 59,5 × 52 cm
• Dimensiunile de montaj/nisa: 7 × 56 × 49 cm
• Cod EAN: 3838782172847
• Cod: 733114

BO 76 SYW
• Culoare: Alb
• Cod EAN: 

3838782176845
• Cod: 733220

ECT 643 SY2W
• Culoare: Alb
• Cod EAN: 

3838782172830
• Cod: 733113

BO 74 SYW
• Culoare: Alb
• Cod EAN: 

3838782176821
• Cod: 733218

GKTW 641 SYB
Plită gaz

• Culoare: Neagra

Comenzi
• Forma butoanelor: Ergonomica

Caracteristici
• Arzatoare eficiente
• Arzător de tip WOK

Suprafața de gătit
• O singură mână
• 1 arzător mic + 1 ochi WOK + 2 arzătoare 

normale
• Stânga faţă: Arzator dublu 12,3 cm, 4,05 kW
• Dreapta faţă: Ø 5,37 cm, 1 kW
• Stânga spate: Ø 7,35 cm, 1,8 kW
• Dreapta spate: Ø 7,35 cm, 1,8 kW
• Gratar plita: Fontă
• Suport pentru ochiul mic

Siguranță și durabilitate
• Siguranta Gaz

Date tehnice
• Putere: 1 W
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

13,6 × 60 × 52 cm
• Dimensiunile de montaj/nisa: 10 × 56 × 49 cm
• Cod EAN: 3838782175947
• Cod: 733201

GKTW 641 SYW
• Culoare: Alb
• Cod EAN: 

3838782175930
• Cod: 733200
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• Culoare: Negru
• Deschidere ușă: Ușă reversibilă
• Finisaj ușă: Ușă metalică
• Clasa climaterică: SN, N, ST, T

Eficiențâ
• 1 compresor
• Volum total brut/net: 329 / 307 l
• Capacitatea frigiderului: brut/net: 231 / 222 l
• Capacitatea congelatorului: brut/net: 98 / 85 l
• Capacitate congelare: 5 kg / 24 h
• Timp de păstrare (în caz de întrerupere a 

curentului): 18 Î

Comenzi
• Afișaj: LED cu control Touch
• Alarmă sonoră
• Indicator digital de temperatura
• Semnal sonor si luminos pentru temperatura 

ridicata

Caracteristici
• IonAir co Multiflow 360°
• AdaptCool: sistem de adaptare inteligent
• SlotIn: posibilitatea de a incastra combina 

frigorifica intr-o nisa de 61 de cm
• NoFrost Plus
• Răcire rapidă
• EcoMode

Echipamentul frigiderului
• Lumină tip led de forma unei linii pe tavan
• 5 rafturi de sticlă
• Raft pentru sticle
• Tavi pe usa frigiderului: 2 tavi cu SimpleSlide 

pe usa
• Raft pentru sticle pe usa: Un sertar cu 

proitor fix
• Sertare stocare unt si branza: MultiBox
• Sertar pentru legume cu controlul umiditatii
• FreshZone sertar

Echipamente de congelare
• Cutie spațioasî
• Numar sertare: 3
• 2 rafturi din sticlă

Date tehnice
• Consum energie kWh/24 h: 0,643 kW/h
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

235 kW/h
• Zgomot: 42 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

185 × 60 × 64 cm
• Cod EAN: 3838782301162
• Cod: 733683

• Culoare: Negru
• Deschidere ușă: Ușă reversibilă
• Finisaj ușă: Ușă metalică
• Clasa climaterică: N, ST, T

Eficiențâ
• 1 compresor
• Volum total brut/net: 326 / 324 l
• Capacitatea frigiderului: brut/net: 229 / 227 l
• Capacitatea congelatorului: brut/net: 97 / 97 l
• Capacitate congelare: 4,5 kg / 24 h
• Timp de păstrare (în caz de întrerupere a 

curentului): 30 Î

Comenzi
• Comenzi mecanice

Caracteristici
• SlotIn: posibilitatea de a incastra combina 

frigorifica intr-o nisa de 61 de cm
• FrostLess: mai putina producere de gheațâ 

în frigider
• IonAir cu DynamiCooling

Echipamentul frigiderului
• Lumină tip led de forma unei linii pe tavan
• 5 rafturi de sticlă
• Raft pentru sticle
• Tavi pe usa frigiderului: 2 tavi cu SimpleSlide 

pe usa
• Raft pentru sticle pe usa: Un sertar cu 

proitor fix
• Sertare stocare unt si branza: MultiBox
• Sertar pentru legume cu controlul umiditatii
• FreshZone sertar

Echipamente de congelare
• Cutie spațioasî
• Numar sertare: 3
• 2 rafturi din sticlă

Date tehnice
• Consum energie kWh/24 h: 0,812 kW/h
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

296 kW/h
• Zgomot: 40 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

185 × 60 × 64 cm
• Cod EAN: 3838782178948
• Cod: 733206

NRK 612 SYB4
Combină frigorifică

RK 611 SYB4
Combină frigorifică

GW 641 SYB
Plită gaz

• Culoare: Negru

Comenzi
• Forma butoanelor: Ergonomica

Caracteristici
• Arzatoare eficiente
• Arzător de tip WOK
• Suport pentru vasele cu fundul rotund

Suprafața de gătit
• O singură mână
• 1 arzător mic + 1 ochi WOK + 2 arzătoare 

normale
• Stânga faţă: Arzator dublu 12,3 cm, 4,05 kW
• Dreapta faţă: Ø 5,37 cm, 1 kW
• Stânga spate: Ø 7,35 cm, 1,8 kW
• Dreapta spate: Ø 7,35 cm, 1,8 kW
• Gratar plita: Fontă
• Suport pentru ochiul mic

Siguranță și durabilitate
• Siguranta Gaz

Date tehnice
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

13 × 60 × 52 cm
• Dimensiunile de montaj/nisa: 10 × 56 × 49 cm
• Cod EAN: 3838782175848
• Cod: 733191

GW 641 SYW
• Culoare: Alb
• Cod EAN: 

3838782175831
• Cod: 733150

WHT 6 SYB
Hotă de perete

• Ventilare cu extragerea aerului sau recirculare
• Material: Metal vopsit
• Culoare: Neagra cu front de sticla / Neagra

Eficiențâ
• Randament maxim la funcţionarea prin 

extragere: 650 m³/h
• Randament maxim de funcţionare prin 

recirculare: 488 m³/h
• Diametru tub de ventilare: 15 cm

Capacitatea motorului
• Putere de extractie treapta 1: 235 m³/h
• Putere de extractie treapta 2: 345 m³/h
• Putere de extractie treapta 3: 650 m³/h

Comenzi
• Control electronic
• Comenzi: Touch Control
• Doar o apasare de buton pentru a porni hota
• Număr etape de ventilare: 3

Caracteristici
• Inox antiamprenta
• Iluminare de tip: LED
• AdaptLight
• Iluminare: 2
• Putere de iluminare: 6 W

Echipament
• Filtru de grăsime: Lavabil de aluminiu cu spuma 

poliuretanica
• Număr motoare: 1
• Fara clapeta de retur a aerului: 150 mm

Date tehnice
• Nivelul maxim de zgmomot: 70 dB(A)re 1 pW
• Dimensiuni: 59,8 × 45,6 cm
• Inaltime: 60 mm
• Inaltimea minima a cosului: 740 mm
• Inaltimea maxima a cosului: 980 mm
• Consumul anual de energie: 69,7 kW/h
• Cod EAN: 3838782164491
• Cod: 732385

WHT 6 SYW
• Culoare: 

Alba cu front de sticla / Alba
• Cod EAN: 

3838782164507
• Cod: 732387
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Noua colecție Gorenje Infinity impresionează cu o serie de 
aparate de vârf, toate având același design distinctiv, cu 
tehnologie de vârf pentru funcționare și control. Disponibile în 
culorile negru lucios sau bej, gama îmbină detalii nostalgice cu 
tendințe moderne în design, aplicate unor produse perfecte 
din punct de vedere tehnologic. Pentru o viață frumoasă și 
îndelungată!

FASCINAȚIE 
FĂRĂ VÂRSTĂ
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Cuptoarele Gorenje Infinity spun povestea unicitații și a 
frumuseții eterne. Designul distinctiv ne readuce în minte 
frumusețea trecutului, combinând detallile de design vintage 
cu liniile contemporane, îngemănate într-o formă modernă. 
Butoanele redefinite, un mâner minunat și ușa de sticlă aduc 
în centrul atenției aceste aparate fermecătoare, în timp ce 

tehnologia de gătit modernă ne impresionează cu rezultatele 
prefecte și cu modalitatea de control foarte clară. Dotate cu 
tehnologia de gătit HomeMADE™ și cu control automatic al 
temperaturii, cuptorul va realiza felul de mâncare preferat exact 
așa cum v-ați dorit, cu o înaltă eficiență energetică. Avantaje 
fermecătoare. Pentru Dumneavoastră și pentru oaspeții Dvs.!

Cronometru electronic pentru programe, cu afișaj analog
Control elegant al procesului de preparare

Forma clasică a cronometrului cu limbi de ceasornic duce la 
următorul nivel aspectul sofisticat al cuptorului. Cronometrul 
analog poate afișa ora curentă, poate funcționa ca minutar și 

permite setarea unui start întârziat pentru procesul de preparare. 
Semnalul sonor de la final vă anunță că prepararea s-a încheiat.

GentleClose
Închidere ușoară și silențioasă a ușii

Cuptoarele Infinity se remarcă prin 
închiderea extrem de ușoară și silențioasă 
a ușii. O atingere ușoară este suficientă 
pentru a închide automat și elegant 
ușa. Mânerul rafinat cu logo-ul liniei 
Infinity întregește aspectul fermecător al 
cuptorului, într-un tot armonios.
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Design HomeMade
Toate avantajele unui cuptor cu lemne

Forma inspirată de cuptoarele tradiționale arcuite este una 
dintre cele mai inovatoare caracteristici ale cuptoarelor Gorenje, 
permițând circularea liberă a aerului fierbinte, distribuit uniform 

și complet pentru toată mâncarea. Rezultatul este mâncarea 
preparată perfect: suculentă în interior, crocantă în exterior.

Șine telescopice
Control deplin și simplu

Șinele telescopice permit o vizibilitate perfectă 
a progresului preparării pe toate nivelurile, 
mânuirea în siguranță a tăvilor și curățarea 
ușoară. Sunt simplu de tras în exterior, astfel 
încât puteți verifica mâncarea oricând și le 
puteți curăța ușor, când ați terminat.

COLECȚIA GORENJE INFINITY 39

www.gorenje.ro



Plitele Gorenje Infinity sunt proiectate să vă ajute să gatiți ca 
un bucătar șef, să vă impresionați oaspeții și să serviți familiei 
Dvs. feluri sănătoase și delicioase. Datorită multelor funcții și 
caracteristici avansate, gătitul felurilor Dvs. preferate va deveni 
foarte ușor, iar experiența avută va fi inestimabilă. Nu contează 

ca sunteți un fan al gătitului la gaz, electric sau inducție, 
beneficiați oricând de o suprafață de sticlă neagră sau bej, cu 
elementele de design specifice acestei linii, ce va completa 
imaginea bucatariei Dvs.

Suport din fontă
Suport puternic, stabil și durabil

Suportul din fontă îmbunătăţește stabilitatea dar și înfăţișarea 
aragazului. Sunt dintr-un material durabil și rezistent, chiar și la 
temperaturi înalte.

WokBurner
Gust asiatic veritabil, la dumneavoastră acasă

Arzător cu aprindere la o mână
Simplu și convenabil

Wok-urile ating o temperatură ridicată foarte repede, 
simplificând prepararea mâncărurilor asiatice și mâncărurilor în 
vase mari.

Arzătorul cu aprindere la o mână este o altă caracteristică ce 
aduce un plus de confort și control simplu. Pentru activarea 
arzătorului este suficient să apăsați butonul și să-l rotiți până la 
nivelul dorit cu o singură mână, în timp ce a doua mână rămâne 
liberă. Rapid, simplu și eficient.
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PowerBoost
Funcția pentru încălzire rapidă

Zona dublă de gătit
Extinderea zonei de gatit

SuperSilent
Funcționare silențioasă

Tehnologia HiLight
Tehnologie modernă cu o nuanță clasică

Funcția pentru încălzire rapidă vă aduce rezultatele dorite mai 
rapid și mai eficient. Puseul de energie de 25% va prepara 
mâncarea mai rapid, fiind foarte convenabil pentru cei care sunt 
mereu pe fugă.

Plitele cu inducție Gorenje Infinity sunt extrem de silențioase
datorită sistemului avansat de încălzire. Ele nu fac zgomote 
deranjante în timpul încălzirii rapide.

Plita din sticlă ceramică de înaltă calitate incorporează cu 
un design clasic și tehnologie de ultimă oră, pentru rezultate 
excelente. Un semnal luminos pentru fiecare dintre cele patru 
zone de preparare rămâne aprins atâta timp cât suprafața este 
încinsă. Suprafața perfect fină a plitei face curățarea foarte 
ușoară.

În plus față de cele trei arzătoare hi-light, plita viroceramică 
Gorenje are și un al patrulea arzător, cu zonă de încălzire dublă, 
ce se poate adapta unor vase sau oale de diferite dimensiuni.
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Hotele Gorenje Infinity combină tehnologia superioară cu 
un design pur, distinctiv. Aspectul modern, minimalist, este 
îmbunătățit de detalii cum ar fi sticla și culoarea - negru lucios 
sau bej. Linia moale a butoanelor de control face astfel încât 
hota să se combine cu celelalte aparate din colecție, în timp ce 

funcționarea optimă și silențioasă le face ajutoare indispensabile 
pentru un ritm de viață modern. Debitul impresionant de aer 
aspirat va elimina eficient mirosurile, umiditatea și particulele de 
grăsime din aer, în timp ce materialele de calitate superioară le 
fac ușor de întreținut și curățat.

Sistem P.A.S.
Absorbție inteligentă și direcționată a aerului, 
cu mai puțin zgomot

Ventilație AdaptTech
Funcționare automată a ventilatorului

Hota din colecția Infinity este dotată cu un sistem avansat de 
absorbție perimetrică a aerului, extrăgând aerul prin partea 
centrală, dar și la marginea hotei. Rezultatul este că atât 
consumul de energie, cât și nivelul zgomotului sunt scăzute, în 
timp ce absorbția este semnificativ mai eficientă.

În modul automat, un senzor special detectează concentrația 
de impurități, abur, fum sau gaze din aer și răspunde 

corespunzător. Ajustează automat viteza de funcționare a 
ventilatorului și îl oprește atunci când nu mai este necesar.

În cazul unei cantități excesive de abur, funcția PowerBoost 
asigură absorbția puternică și rapidă. La activarea funcției 
PowerBoost, hota extrage excesul de abur și mirosurile în câteva 
minute; apoi, hota își continuă funcționarea cu cele mai recente 
setări.

PowerBoost
Rapid și eficient
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Cuptoarele cu microunde Gorenje Infinity, cu un volum de 
maxim 23 de litri sunt pur și simplu indispensabile pentru oricare 
bucătărie modernă, având în vedere ca permit o gătire rapidă 
și ușoară. Ele pot face mult mai mult decât să reîncălzească 
mâncarea. Numeroasele funcții și programe prereglate vă vor 

ajuta să aveți rezultate deosebite la rumenire folosind grill-ul. 
Sticla de pe ușa cuptorului cu microunde este inscripționată cu 
detaliile grafice comune pentru toată colecția, potrivindu-se cu 
butonul elegant, dar și cu afișajul electronic simplu, dar foarte 
clar.

Programele presetate ale cuptoarelor cu microunde Gorenje 
Infinity au grijă de carnea, cartofii, legumele, floricelele, peștele 
sau pastele dumneavoastră, pentru rezultate perfecte de fiecare 
dată și vă scapă de griji, reîncălzind mâncarea sau încălzind 
lichidele. Cuptorul ajustează automat modul de funcționare, 
energia și durata programului.

Opt programe presetate
Pe negândite, perfect de fiecare data

Microunde + grill
Crustă perfectă obținută foarte simplu

Cronometru
Countdown timer

Acum veți obține foarte ușor crusta arămie pe mâncărurile 
favorite. Grillul se poate combina cu microundele, pentru o 
preparare sau prăjire rapidă, foarte convenabilă pentru pizza 

sau felii mai mici de carne. După prima jumătate a procesului de 
preparare, cuptorul vă va aminti să întoarceți mâncarea, pentru 
preparare uniformă și plăcerea unei cruste perfecte.

Cuptorul cu microunde Gorenje Infinity permite setarea timpului 
de preparare până la 95 de minute. Oferă 8 programe presetate 
pentru reîncălzire, preparare și decongelare, precum și multe 
funcții indispensabile, inclusiv SpeedFrost, pentru decongelare 
rapidă. Afișajul LED foarte clar oferă informații despre programul 
sau funcția selectată și despre timpul rămas.

COLECȚIA GORENJE INFINITY 43

www.gorenje.ro



BO 727 INB
Cuptor incorporabil Gorenje Infinity

GTW 641 INB
Plită gaz Gorenje Infinity

IK 640 INB
Plita cu inductie Gorenje Infinity

BM 201 INB
Cuptor cu microunde incorporabil Gorenje Infinity

• Culoare: Negru
• Culoarea mânerului: Cupru lucios
• Material panou frontal: Sticla
• Tip inchidere usa: GentleClose

Eficiențâ
• Cuptor multi-funcţional - 71 l
• Zonă mărită de coacere
• Dimensiune maximă a tăvii de gătit: 1316 cm²
• Forma cuptorului HomeMade Plus
• Tip Grill: PerfectGrill

Comenzi
• Tip control: Mecanic
• Forma butoanelor: Ergonomica
• Electronic cu afisaj retro

Încălzire

Caracteristici
• Iluminare cuptor
• Gatire pe mai multe niveluri

Echipament
• Tipul tavii de gatit nr 2: Tava adanca
• Tipul tavii de gatit: Tava usor adanca
• Tipul Grătarului: Grătar de inox
• Tip ghidaje cuptor: Ghidaje telescopice pe 

doua niveluri

Sisteme de siguranță
• Tip siguranta: Termoelectrica
• Racire Dinamica -DC
• Tip ușă cuptor: Dublă și compactă

Curățare ușoară
• Tip autocuratare: AquaClean
• Tip email: SilverMatte
• Suprafața de sticlă a ușii detașabilă

Date tehnice
• Consum:  0,81 kW/h (Ventilare), 

0,94 kW/h (Convenţional)
• Putere: 3300 W
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

59,5 × 59,7 × 54,7 cm
• Dimensiunea nisei de incastrare (ÎxLxA): 

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

• Culoare: Negru

Comenzi
• Forma butoanelor: Ergonomica

Caracteristici
• Arzatoare eficiente
• Arzător de tip WOK
• Suport pentru vasele cu fundul rotund

Suprafața de gătit
• O singură mână
• 1 arzător mic + 1 ochi WOK + 2 arzătoare 

normale
• Stânga faţă: Arzator dublu 12,3 cm, 4,05 kW
• Dreapta faţă: Ø 5,37 cm, 1 kW
• Stânga spate: Ø 7,35 cm, 1,8 kW
• Dreapta spate: Ø 7,35 cm, 1,8 kW
• Gratar plita: Fontă
• Suport pentru ochiul mic

Siguranță și durabilitate
• Siguranta Gaz

Date tehnice
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

11,2 × 60 × 52 cm
• Dimensiunile de montaj/nisa: 7,3 × 56 × 49 cm
• Cod EAN: 3838782137303
• Cod: 731368

• Culoare: Negru
• Margine plită: șanfrenată

Comenzi
• Forma butoanelor: Ergonomica

Caracteristici
• Funcţia BoilControl pentru a preveni datul în 

clocot
• Funcţia Power-Boost
• AllBoost

Suprafața de gătit
• 4 zone de incalzire cu inductie
• Stânga faţă: Ø 18,5 cm, 1,4/2 kW
• Dreapta faţă: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW
• Stânga spate: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW
• Dreapta spate: Ø 20,5 cm, 2/2,3 kW

Siguranță și durabilitate
• Indicator căldură reziduală
• Blocaj pentru copii

Date tehnice
• Putere: 7100 W
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

9,2 × 59,5 × 52 cm
• Dimensiunea nisei de incastrare (ÎxLxA): 

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

• Culoare: Negru
• Parte frontală: Sticlă
• Finisaj ușă: Sticlă
• Interior din otel inoxidabil
• Deschidere ușă: Stânga
• Tip deschidere ușă: Control mecanic
• Ușă Ultra Rece (UCD)

Eficiențâ
• Volum cuptor: 20 l
• Putere microunde: 800 W
• Putere infrarosii: 1000 W
• Elemente de încălzire cu infraroșu: 1
• Tehnologie producere microunde: Tehnologie 

standard de propagare a microundelor
• Distribușia microundelor: Platou rotativ

Comenzi
• Comenzi electronice
• Afișaj: Modul electronic cu LCD

Încălzire

• Încălzire combinată: Microunde+grill

Caracteristici
• AUTO menu

Sisteme de siguranță
• Siguranșă închidere ușă

Echipament
• Platou din sticlă rotativ 24,5 cm
• Suport grill: Platou rotativ

Date tehnice
• Putere: 1250 W
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

38,8 × 59,5 × 32,4 cm
• Dimensiunea nisei de incastrare (ÎxLxA): 

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

BO 727 INI
• Culoare: Bej-luminos
• Culoarea mânerului: Gri metalic
• Cod EAN: 3838782166549
• Cod: 732511

BM 201 INI
• Culoare: Bej-luminos
• Cod EAN: 

3838942133329
• Cod: 564748

IK 640 INI
• Culoare: Negru / Beige
• Cod EAN: 

3838782324727
• Cod: 734251

GTW 641 INI
• Culoare: Bej-luminos
• Cod EAN: 

3838782137310
• Cod: 731369
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WHT 68A INB
Hotă de perete Gorenje Infinity

GI 53 INB
Aragaz pe gaz cu cuptor pe gaz Gorenje Infinity

• Ventilare cu extragerea aerului sau recirculare
• Material: Metal vopsit
• Culoare: Neagra cu front de sticla / Neagra cu 

front de sticla

Eficiențâ
• Randament maxim la funcţionarea prin 

extragere: 508 m³/h
• Randament maxim de funcţionare prin 

recirculare: 430 m³/h
• Diametru tub de ventilare: 15 cm

Capacitatea motorului
• Putere de extractie treapta 1: 278 m³/h
• Putere de extractie treapta 2: 378 m³/h
• Putere de extractie treapta 3: 508 m³/h
• Putere de extractie PowerBoost - recirculare: 

620 m³/h
• Putere de extractie PowerBoost 1: 734 m³/h
• Numarul treptelor PowerBoost: 1

Comenzi
• AdaptTech
• Control electronic
• Comenzi: Buton Simplicity pentru utilizare 

usoară
• Număr etape de ventilare: 3

Caracteristici
• Iluminare de tip: LED
• Butonul ON/OFF pentru iluminat
• Iluminare: 4
• Putere de iluminare: 32 W
• Absorbţie perimetrică

Echipament
• Filtru de grăsime: Filtru din aluminiu pentru 

grăsimi
• Filtru lavabil pentru grăsimi
• Număr motoare: 1
• Tipul motorului: Motor condensator
• Fara clapeta de retur a aerului: 150 mm

Date tehnice
• Nivelul maxim de zgmomot: 61 dB(A)re 1 pW
• Dimensiuni: 60 × 45 cm
• Inaltime: 95 mm
• Inaltimea minima a cosului: 585 mm
• Inaltimea maxima a cosului: 845 mm
• Consumul anual de energie: 123,2 kW/h
• Cod EAN: 3838942058950
• Cod: 506949

• Culoare: Negru
• Material panou frontal: Tabla emailata
• Finisaj ușă: Sticlă
• Tip inchidere usa: GentleClose
• Capac plita: Sticla

Eficiențâ
• Volum cuptor: 67 l
• Dimensiune maximă a tăvii de gătit: 1260 cm²
• Formă cuptor: Tradiţională tip HomeMADE 

(imita forma cuptoarelor pe lemne)

Comenzi
• Forma butoanelor: Ergonomica
• Electronic cu afisaj IconLED
• Tip aprindere: Aprindere la o singura mana
• Arzator inferior in cuptor

Plită gaz
• Numarul cadrelor de ardere: 2
• 1 arzător de rezervă, 1 arzător mare, 2 

arzătoare standard
• Stânga faţă: Ø 5,4 cm, 1 kW
• Dreapta faţă: Ø 9,9 cm, 3 kW
• Stânga spate: Ø 7,4 cm, 1,9 kW
• Dreapta spate: Ø 7,7 cm, 1,9 kW
• Gratar plita: Fontă

Încălzire

Caracteristici
• Iluminare cuptor
• Posibilitatea de a utiliza Gril-ul cu usa inchisa

Accesorii incluse
• Tipul tavii de gatit: Tava usor adanca
• Tipul tavii de gatit nr 2: Tava adanca
• Tipul Grătarului: Grătar de inox
• Tip ghidaje cuptor: Ghidaje de sirma

Sisteme de siguranță
• Tip siguranta: Termoelectrica
• Racire Dinamica -DC
• Temperatură exterioară geam (nr. geamuri + nr. 

straturi deflectoare): CD 3+1
• Siguranta Gaz

Curățare ușoară
• Tip email: SilverMatte

Caracteristici tehnice/Dimensiuni
• Consum de energie cuptor cu gaz: 4,98 MJ
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

85 × 50 × 59,4 cm
• Cod EAN: 3838782065866
• Cod: 729300

WHT 68A INI
• Culoare: Beige / Negru
• Cod EAN: 

3838942058943
• Cod: 506918

GI 53 INI
• Culoare: Bej-luminos
• Cod EAN: 

3838782065859
• Cod: 729299
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Bucătăria, un loc sacru al iubirii și al pasiunii pentru viață, este 
și locul unde dăm viață gusturilor deosebite din viața noastră. 
Bucătăria este locul unde, pe tot parcursul istoriei umanității, 
s-au petrecut cele mai importante evenimente. Aromele 
îmbietoare vă invită să retrăiți poveștile culinare ale trecutului și 
să creați unele noi, numai ale Dvs. Bucătăria bună reprezintă 
rețeta succesului pentru o viață plină de succes și de pasiune. 
Toate acestea vin la pachet cu colecția Gorenje Classico, 
disponibilă în culorile bej și negru mat.

GĂTITUL CU 
PASIUNE
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Cuptoarele din colecția Gorenje Classico sunt dăruite cu un 
design dinamic si bogat, cu o tentă clasică. Liniile moi se extind 
perfect din fața cutorului către interiorul acestuia, iar aspectul și 
forma ușii ne aduc aminte de curbura cuptoarelor tradiționale. 
Designul perfect al cuptorului este completat de butoanele cu 

forma specifică, cu mânere finisate auriu antichizat, dar și de 
ceasul programator electronic cu design clasic. Cuptorul este 
dotat cu avansata tehnologie HomeMADE, împreună cu o înaltă 
eficiență energetică.

Technologie HomeMADE pentru 
rezultate de vârf ale gătirii

Ușa cuptorului este 
întotdeauna rece

Ceasul programator electronic 
cu afișaj analogic

Designul inovator al interiorului cuptorului, cu încălzitorul 
inteligent PerfectGrill, imită forma și funcționalitatea cuptoarelor 
tradiționale pe lemne. Circulația efectivă a aerului cald duce la 
o distribuție uniformă a temperaturii, cu rezultate superioare 

ale coacerii. Ghidajele telescopice fac ca amplasarea tăvilor 
în cuptor să fie mult mai facilă, oferind și posibilitatea de a 
supraveghea mult mai bine evoluția procesului de gătire.

Ușa cuptorului este dintr-un geam dublu, acoperit cu un strat 
ce reflectă căldura. De aceea, partea exterioară a ușii este 
întotdeauna rece. Ușa sigură și eficientă energetic îi permite 
cuptorului să atingă clasa A de eficiență energetică. Partea 
interioară a ușii nu are găuri sau colțuri, ceea ce îi permite să fie 
curățată foarte ușor.

Designul clasic analogic al ceasului programator este unul 
din elementele distinctive ale acestei linii de electrocasnice. 
Încorporează un ceas cu alarmă și permite, în acelasi timp, 
programarea pornirii întârziate și a orei de sfârșit a procesului 
de gătire. Ceasul indică sfârșitul procesului de gătire printr-un 
semnal acustic. Designul clasic al ceasului cu indicatoarele orare 
finisate auriu antichizat completează imaginea de ansamblu a 
produsului.
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Super putere 
oriunde și în acelși timp

Tehnologie modernă Hi-light cu 
o notă clasică

Butoane retro pentru 
un control confortabil

BoilControl

Plitele cu inducție Classico vă oferă opțiunea de a activa 
PowerBoost pe toate zonele de gătire. Acest lucru va 
permite plitei să genere o putere mult mai mare, economisind 
semnificativ timpul Dumneavoastră!

Această funcție ajustează automat puterea în timpul funcționării. 
După ce inițial pornește la putere maximă, zonele de gătit mențin 
temperatura dorită și previn datul în foc sau arderea mâncării.

În plus față de cele trei arzătoare Hi-light, plita va pune la 
dispoziție și un arzător cu o suprafață circulară dublă, adaptabilă 
vaselor de diferite dimensiuni. Un indicator luminos pentru 
fiecare zonă rămâne aprins atât timp cât suprafața este fierbinte. 
Suprafața plitei este ușor de curățat iar marginile sunt puțin 
ridicate pentru a preveni scurgerile de lichide.

În spatele butoanelor finisate auriu antichizat, cu o formă 
similară cu cea a predecesoarelor lor fabricate din ceramică, stă 
tehnologia modernă ce vă oferă confortului unui control precis 
al temperaturii. Butoanele sunt desenate ergonomic pentru o 
utilizare usoară.
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Aprinderea la o mână 
a arzătorului pe gaz

Arzătorului pe gaz 
de tip WOK

Un arzător profesional cu trei inele de 
flacără încălzește tigăile cu o putere mărită, 
pentru a îmbunătăți eficiența energetică și 
pentru a pregăti mâncarea în doar câteva 
minute. Un suport opțional pentru tigaia 
WOK asigură stabilitate, confort și eficiență 
îmbunătățite pe durata gătitului.

Grătarul din fontă îmbunătățește 
stabilitatea și designul întregului produs. 
Materialul grătarului asigură durabilitate 
și stabilitate chiar și la cele mai mari 
temperaturi.

Aprinderea la o mână a arzătorului pe gaz 
este o altă funcție ce vă oferă confort și 
ușurintă în utilizarea aparatului. Pentru 
activarea arzătorului pe gaz, doar apăsați 
pe pe buton și rotiți până la nivelul dorit cu 
o singură mână, cealaltă mână rămânând 
liberă. Simplu si rapid!

Aranjamentul Diamant

Încălzitoarele aranjate în formă de diamant vă oferă posibilitea 
de a obseva mai bine procesul de gătire. Acest aranjament oferă 
un spațiu mai mare pentru oale și tigăi pe cele două arzătoare 

mari, plasate în stânga, respectiv dreapta. Forma grătarului din 
fontă completează funcționalitatea aranjamentului arzătoarelor și 
întregește aspectul produsul.

Grătarul din fontă
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Butoanele și 
mânerul cu finisaj 
auriu antichizat

Iluminare LED

Aspectul minimalist al hotelor din colecția Gorenje Classico 
completează în mod sofisticat ansamblul bucătăriei. Liniile moi 
și detaliile auriu antichizat asigură o integrare perfectă între 
celelate aparate din colectie. Hotele excelează prin eficiență și 
silențiozitate. Tendințele moderne de unificare a spațiului din 

living cu cel din bucătărie trebuie să fie susținute de standarde 
din ce în ce mai înalte pentru performanța hotelor. Cu o 
capacitate de absorbție de cel putin 540 m3/h, hotele Gorenje 
Classico oferă putere maximă pentru eliminarea mirosurilor, 
umezelii și a particulelor de grăsime în spații de până la 55 m2.

Filtre de grăsime 
spălabile la mașina 
de spălat vase

Pe lângă funcția principală de evacuare a 
aerului, hota este și o sursă suplimentară 
de lumină deasupra plitei, oferind iluminare 
optimă. Iluminarea LED încorporată este 
fiabilă și foarte eficientă. Consumul de 
energie este minim, iar durata de viață a 
becurilor LED este de trei ori mai lungă 
decât cea a becurilor tradiționale.

Filtrele metalice de grăsime din hotele 
Gorenje sunt ușor de scos și de curățat. 
Acestea pot fi spălate manual sau în 
mașina de spălat vase, folosind un 
program de spălare materiale delicate.

Atât designul hotei bej, cât și cel al hotei 
negru mat sunt completate de mânerul 
distinctiv, colorat în auriu antichizat. 
Butoanele permit controlul în stil tradițional 
al funcțiilor hotei. Mânerul decorativ al hotei 
are un design ce se potrivește cu designul 
întregii colecții și, totodată, accentuează 
caracterul clasic al hotei.
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Frigiderul din colecția Gorenje Classcio impresionează prin 
eficiența sa energetică, dar și prin caractersticile sale avansate, 
ce permit păstrarea calității și prospețimii produselor la un 
nivel optim. Designul rafinat al compartimentului frigiderului și 
al congelatorului este completat elegant de mânerul în relief 
auriu antichizat, ce se asortează foarte bine cu bej-ul întregului 

aparat. În plus față de frumusețea clasică de la exterior, interiorul 
frigiderului oferă tehnologia revolutionară AdaptTech de control 
a temperaturii, sistemul IonAir în tandem cu funcția MultiFlow 
360°, precum și tehnologia NoFrost Plus. Ce este cel mai bun de 
la Gorenje, astfel încât să vă bucurați de cele mai bune arome, 
zi de zi!

Deschiderea frecventă a ușii frigiderului cauzează creșteri 
bruște ale temperaturii. De aceea, alimentele sunt supuse unor 
șocuri termice și se pot degrada mai repede. Revoluționara 
funcție AdapTech montorizează frecvența de deschidere a 
ușii frigiderului în prima săptămână de folosință. Atunci când 
frigiderul simte că ușa frigiderului a fost deschisă mai frecvent, 
scade automat temperatura cu 1 sau 2 °C, pentru a menține 
temperatura optimă în frigider, fără pericol de alterare pentru 
alimente.

Situat în partea de jos a compartimentului de răcire, sertarul 
FreshZone este partea cea mai rece a acestuia. Un ventilator 
special menține temperatura în jurul valorii de 3 °C . Aici este 
climatul perfect pentru alimente, astfel încât îsi păstrează 
prospețimea, aroma și culoarea mult timp decât în mod obișnuit.

Sistemul IonAir cu funcția MultiFlow 360° curăță aerul din 
frigider și îi menține prospețimea, grație procesului natural de 
ionizare. Ionii încărcați negativ, generați în interiorul aparatului, 
împrospătează atmosfera și ajută la crearea unui mediu ideal 
pentru păstrarea alimentelor. Circulația aerului ionizat este 
realizată de sistemul MultiFlow 360°, ce introduce aer proaspăt 
prin cele 14 orificii de ventilare, pentru a păstra o temperatură 
constantă în fiecare raft în parte.

Tehnlogia NoFrost s-a dovedit că este cel mai bun sistem 
din piață ce previne în mod automat acumularea gheții în 
compartimentul congelatorului. Pentru că oferă mult mai mult 
decât tehnologia No Frost tradițională. Am numit-o NoFrostPlus. 
În compartimentul de răcire, această funcție este completată 
de sistemul IonAir MultiFlow 360°, pentru o păstrare în condiții 
optime a alimentelor.

Tehnologia AdapTech

Sertarul FreshZone Sistemul IonAir cu funcția 
MultiFlow 360°

Tehnologia NoFrostPlus
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Cuptoarele cu microunde, disponibile în două culori – bej și 
negru mat – aduc o notă nostalgică în bucătăria Dvs. Aceste 
aparate încorporează tehnologie de vârf alături de un design 
dinamic cu o tenta clasică, elementul distinctiv reprezentat de 
mânerul în auriu antichizat și butoanele pentru un control ușor 
al funcționării. Responsabile pentru rezultatele excelente ale 

gătirii sunt tehnologia avansată pentru distribuția microundelor 
360°StirTechnology, placa ceramică pentru mai mult spațiu, 
precum si programul combinat (microunde + grill). Veți descoperi 
foarte repede că acest cuptor este capabil de multe lucruri. 
Pentru relaxarea Dvs.!

360°StirTechnology este tehnologia perfectă de distribuire 
a microundelor. Microundele sunt direcționate către placa 
ceramică de la baza cuptorului, de unde sunt împraștiate 
uniform către tot interiorul cuptorului. În drumul lor către bază, 
ele penetrează alimentele mult mai eficient, din toate părțile, 
ceea ce elimină necesitatea rotirii alimentelor. Astfel, mâncarea 
este gătită mult mai rapid, cu niște rezultate delicioase.

Suprafața fină a plăcii ceramice de la baza cuptorului face ca 
operațiunea de curățare a cuptorului să fie foarte ușoară. Tot 
ceea ce vă trebuie este o cârpă umedă.

Combină avantajele gătitului la microunde cât și la grill, făcându-
vă să descoperiți noi dimensiuni ale gătitului. Veți fi impresionați 
de rapiditatea gătitului a unor porții mici de carne, pizza precum 
și a altor alimente ce trebuie realizate la perfecție.

Mulțumită tehnologiei inovative de distribuire a microndelor, 
cuptorul nu mai are nevoie de un platan rotativ. O placă de 
ceramică, ce acoperă toată baza cuptorului, oferă mai mult 
spațiu disponibil, astfel încât se pot găti mai multe feluri simultan.

360°StirTechnology CeramicInside

EasyClean Microunde / Grill
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BO 7732 CLB
Cuptor incorporabil

BO 7732 CLI
Cuptor incorporabil

BO 7530 CLI
Cuptor incorporabil

• Culoare: Negru mat
• Culoarea mânerului: Auriu
• Material panou frontal: Tabla emailata
• Tip inchidere usa: GentleClose

Eficiențâ
• Cuptor multi-funcţional - 71 l
• Zonă mărită de coacere
• Dimensiune maximă a tăvii de gătit: 1316 cm²
• Forma cuptorului HomeMade Plus

Comenzi
• Tip control: Mecanic
• Forma butoanelor: Ergonomica
• Electronic cu afisaj retro

Încălzire

Caracteristici
• Iluminare cuptor
• Gatire pe mai multe niveluri

Echipament
• Tipul tavii de gatit nr 2: Tava adanca
• Tipul tavii de gatit: Tava usor adanca
• Tipul Grătarului: Grătar de inox
• Tip ghidaje cuptor: Ghidaje telescopice pe 

doua niveluri

Sisteme de siguranță
• Tip siguranta: Termoelectrica
• Racire Dinamica -DC
• Temperatură exterioară geam (nr. geamuri + nr. 

straturi deflectoare): CD 3+1

Curățare ușoară
• Autocuratare cuptor: AquaClean
• Tip email: SilverMatte
• Suprafața de sticlă a ușii detașabilă

Date tehnice
• Consum:  0,81 kW/h (Ventilare), 

0,94 kW/h (Convenţional)
• Putere: 3300 W
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

59,5 × 59,7 × 54,7 cm
• Dimensiunea nisei de incastrare (ÎxLxA): 

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

• Culoare: Beige
• Culoarea mânerului: Auriu
• Material panou frontal: Tabla emailata
• Tip inchidere usa: GentleClose

Eficiențâ
• Cuptor multi-funcţional - 71 l
• Zonă mărită de coacere
• Dimensiune maximă a tăvii de gătit: 1316 cm²
• Forma cuptorului HomeMade Plus

Comenzi
• Tip control: Mecanic
• Forma butoanelor: Ergonomica
• Electronic cu afisaj retro

Încălzire

Caracteristici
• Iluminare cuptor
• Gatire pe mai multe niveluri

Echipament
• Tipul tavii de gatit nr 2: Tava adanca
• Tipul tavii de gatit: Tava usor adanca
• Tipul Grătarului: Grătar de inox
• Tip ghidaje cuptor: Ghidaje telescopice pe 

doua niveluri

Sisteme de siguranță
• Tip siguranta: Termoelectrica
• Racire Dinamica -DC
• Temperatură exterioară geam (nr. geamuri + nr. 

straturi deflectoare): CD 3+1

Curățare ușoară
• Autocuratare cuptor: AquaClean
• Tip email: SilverMatte
• Suprafața de sticlă a ușii detașabilă

Date tehnice
• Consum:  0,81 kW/h (Ventilare), 

0,94 kW/h (Convenţional)
• Putere: 3300 W
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

59,5 × 59,7 × 54,7 cm
• Dimensiunea nisei de incastrare (ÎxLxA): 

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

• Culoare: Beige
• Culoarea mânerului: Auriu
• Material panou frontal: Tabla emailata
• Tip inchidere usa: Clasica

Eficiențâ
• Cuptor multi-funcţional - 71 l
• Zonă mărită de coacere
• Dimensiune maximă a tăvii de gătit: 1316 cm²
• Forma cuptorului HomeMade Plus
• Tip Grill: PerfectGrill

Comenzi
• Tip control: Mecanic
• Forma butoanelor: Ergonomica
• Electronic cu afisaj retro

Încălzire

Caracteristici
• Iluminare cuptor

Echipament
• Tipul tavii de gatit nr 2: Tava adanca
• Tipul tavii de gatit: Tava usor adanca
• Tipul Grătarului: Grătar de inox
• Tip ghidaje cuptor: Ghidaje de sirma

Sisteme de siguranță
• Tip siguranta: Termoelectrica
• Racire Dinamica -DC
• Tip ușă cuptor: Dublă și compactă

Curățare ușoară
• Tip autocuratare: AquaClean
• Tip email: SilverMatte
• Suprafața de sticlă a ușii detașabilă

Date tehnice
• Consum:  0,81 kW/h (Ventilare), 

0,94 kW/h (Convenţional)
• Putere: 2700 W
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA):  

59,5 × 59,7 × 54,7 cm
• Dimensiunea nisei de incastrare (ÎxLxA): 

58,3-60 × 56-56,8 × 55 cm
• Cod EAN: 3838782322112
• Cod: 732969

MO 4250 CLI
Cuptor cu microunde

• Culoare: Beige
• Parte frontală: Sticlă
• Finisaj ușă: Sticlă
• Material interior cuptor: Emailat
• Deschidere ușă: Stânga
• Tip deschidere ușă: Mâner
• Ușă Ultra Rece (UCD)

Eficiențâ
• Volum cuptor: 20 l
• SuperSize
• Putere microunde: 700 W
• Putere infrarosii: 800 W
• Elemente de încălzire cu infraroșu: 1
• Tehnologie producere microunde: Tehnologie 

standard de propagare a microundelor
• Distribușia microundelor: Strirer

• Comenzi
• Comenzi mecanice

Încălzire

• Încălzire combinată: Microunde+grill

Caracteristici
• Decongelare rapida

Sisteme de siguranță
• Siguranșă închidere ușă

Echipament
• Platou rotativ

Curățare ușoară
• EasyClean
• Date tehnice
• Putere: 1080 W
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

28,9 × 45,5 × 36,1 cm
• Cod EAN: 3838942953835
• Cod: 434738

MO 4250 CLB
• Culoare: Negru
• Cod EAN: 

3838942953842
• Cod: 434739
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• Culoare: Beige
• Margine plită: șanfrenată

Comenzi
• Forma butoanelor: Ergonomica

Caracteristici
• Funcţia BoilControl pentru a preveni datul 

în clocot
• Funcţia Power-Boost
• AllBoost

Suprafața de gătit
• 4 zone de incalzire cu inductie
• Stânga faţă: Ø 18,5 cm, 1,4/2 kW
• Dreapta faţă: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW
• Stânga spate: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW
• Dreapta spate: Ø 20,5 cm, 2/2,3 kW

Siguranță și durabilitate
• Indicator căldură reziduală
• Blocaj pentru copii

Date tehnice
• Putere: 7100 W
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

9,2 × 60 × 51 cm
• Dimensiunea nisei de incastrare (ÎxLxA): 

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

• Culoare: Beige
• Material rama: Metal vopsit beige

Comenzi
• Forma butoanelor: Ergonomica

Suprafața de gătit
• Doua ochiuri mari dintre care unul dublu si 

doua ochiuri mici
• Stânga faţă: Ochi mare dublu 12/21 cm, 

0,8/2,2 kW
• Dreapta faţă: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
• Stânga spate: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
• Dreapta spate: Ø 18 cm, 1,8 kW

Siguranță și durabilitate
• Indicator căldură reziduală

Date tehnice
• Putere: 6400 W
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

9,2 × 59,5 × 51 cm
• Dimensiunile de montaj/nisa: 7 × 56 × 49 cm
• Cod EAN: 3838782120947
• Cod: 730791

IK 640 CLI
Plita cu inductie

EC 642 CLI
Plită vitroceramică

IK 640 CLB
• Culoare: Negru
• Cod EAN: 

3838782165467
• Cod: 732414

GW 6D41 CLI
Plită gaz

GW 6D41 CLB
Plită gaz

• Culoare: Beige

Comenzi
• Forma butoanelor: Ergonomica

Caracteristici
• Arzatoare eficiente
• Arzător de tip WOK

Suprafața de gătit
• O singură mână
• 1 arzător mic + 1 ochi WOK + 2 arzătoare 

normale
• Mijloc în faţă: Ø 7,35 cm, 1,8 kW
• Mijloc în spate: Ø 5,37 cm, 1 kW
• Stânga: Arzator dublu 12,3 cm, 4,05 kW
• Dreapta: Ø 7,35 cm, 1,8 kW
• Gratar plita: Fontă
• Suport pentru ochiul mic

Siguranță și durabilitate
• Siguranta Gaz

Date tehnice
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

13 × 60 × 52 cm
• Dimensiunile de montaj/nisa: 10 × 56 × 49 cm
• Cod EAN: 3838782139345
• Cod: 731393

• Culoare: Negru

Comenzi
• Forma butoanelor: Ergonomica

Caracteristici
• Arzatoare eficiente
• Arzător de tip WOK

Suprafața de gătit
• O singură mână
• 1 arzător mic + 1 ochi WOK + 2 arzătoare 

normale
• Mijloc în faţă: Ø 7,35 cm, 1,8 kW
• Mijloc în spate: Ø 5,37 cm, 1 kW
• Stânga: Arzator dublu 12,3 cm, 4,05 kW
• Dreapta: Ø 7,35 cm, 1,8 kW
• Gratar plita: Fontă
• Suport pentru ochiul mic

Siguranță și durabilitate
• Siguranta Gaz

Date tehnice
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

13 × 60 × 52 cm
• Dimensiunile de montaj/nisa: 10 × 56 × 49 cm
• Cod EAN: 3838782137334
• Cod: 731371
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EC 62 CLI
Aragaz electric cu plita pe vitroceramică

GI 52 CLI
Aragaz pe gaz cu cuptor pe gaz

EC 52 CLI
Aragaz electric cu plita pe vitroceramică

• Culoare: Beige
• Material panou frontal: Tabla emailata
• Finisaj ușă: Sticlă
• Tip inchidere usa: GentleClose

Eficiențâ
• Cuptor multi-funcţional - 71 l
• Zonă mărită de coacere
• Dimensiune maximă a tăvii de gătit: 1316 cm²
• Forma cuptorului HomeMade Plus

Comenzi
• Forma butoanelor: Ergonomica
• Electronic cu afisaj retro

Plită vitroceramică
• Un ochi mare dublu, doua ochiuri medii dintre 

care unul dublu, un ochi mic
• Stânga faţă: Ochi mare dublu 21/12 cm, 2,2 kW
• Dreapta faţă: Ø 18 cm, 1,8 kW
• Stânga spate: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
• Dreapta spate: Ochi mare dublu 18/12 cm, 1,7 

kW

Încălzire

Caracteristici
• Iluminare cuptor
• Gatire pe mai multe niveluri
• MultiAir

Accesorii incluse
• Tipul tavii de gatit: Tava usor adanca
• Tipul tavii de gatit nr 2: Tava adanca
• Tipul Grătarului: Grătar de inox
• Tip ghidaje cuptor: Ghidaje de sirma

Sisteme de siguranță
• Indicator căldură reziduală
• Tip siguranta: Termoelectrica
• Tip ușă cuptor: Dublă și compactă

Curățare ușoară
• Tip autocuratare: AquaClean
• Tip email: SilverMatte
• Suprafața de sticlă a ușii detașabilă

Caracteristici tehnice/Dimensiuni
• Putere: 10200 W
• Consum:  0,81 kW/h (Ventilare), 

0,94 kW/h (Convenţional)
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

85 × 60 × 60 cm
• Cod EAN: 3838782071065
• Cod: 729467

• Culoare: Beige
• Material panou frontal: Tabla emailata
• Finisaj ușă: Sticlă
• Capac plita: Metalic

Eficiențâ
• Cuptor gaz: 67 l
• Dimensiune maximă a tăvii de gătit: 1260 cm²
• Formă cuptor: Tradiţională tip HomeMADE 

(imita forma cuptoarelor pe lemne)

Comenzi
• Forma butoanelor: Ergonomica
• Timer: Electronic cu afisaj retro
• Tip aprindere: Aprindere la o singura mana
• Arzator inferior in cuptor

Plită gaz
• Numarul cadrelor de ardere: 2
• 1 arzător de rezervă, 1 arzător mare, 2 

arzătoare standard
• Stânga faţă: Ø 5,4 cm, 1 kW
• Dreapta faţă: Ø 9,9 cm, 3 kW
• Stânga spate: Ø 7,4 cm, 1,9 kW
• Dreapta spate: Ø 7,7 cm, 1,9 kW
• Gratar plita: Fontă

Încălzire

Caracteristici
• Iluminare cuptor
• Posibilitatea de a utiliza Gril-ul cu usa inchisa

Accesorii incluse
• Tipul tavii de gatit: Tava usor adanca
• Tipul tavii de gatit nr 2: Tava adanca
• Tipul Grătarului: Grătar de inox
• Ghidaje de sirma

Sisteme de siguranță
• Tip siguranta: Termoelectrica
• Tip ușă cuptor: Dublă și compactă
• Siguranta Gaz

Curățare ușoară
• Tip email: SilverMatte

Caracteristici tehnice/Dimensiuni
• Consum de energie cuptor cu gaz: 5,9 MJ
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

85 × 50 × 59,4 cm
• Cod EAN: 3838782065682
• Cod: 729293

• Gorenje Classico Collection
• Aragaz electric
• Culoare: Beige
• Material panou frontal: Tabla emailata
• Finisaj ușă: Sticlă
• Tip inchidere usa: GentleClose

Eficiențâ
• Cuptor multi-funcţional - 70 l
• Dimensiune maximă a tăvii de gătit: 1260 cm²
• Formă cuptor: Tradiţională tip HomeMADE 

(imita forma cuptoarelor pe lemne)

Comenzi
• Forma butoanelor: Ergonomica
• Electronic cu afisaj retro

Plită vitroceramică
• Doua ochiuri mari dintre care unul dublu si 

doua ochiuri mici
• Stânga faţă: Ochi mare dublu 18/12 cm, 

0,7/1,7 kW
• Dreapta faţă: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
• Stânga spate: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
• Dreapta spate: Ø 18 cm, 1,8 kW

Încălzire

Caracteristici
• Iluminare cuptor

Accesorii incluse
• Tipul tavii de gatit: Tava usor adanca
• Tipul tavii de gatit nr 2: Tava adanca
• Tipul Grătarului: Grătar de inox
• Tip ghidaje cuptor: Ghidaje de sirma

Sisteme de siguranță
• Indicator căldură reziduală
• Tip ușă cuptor: Dublă și compactă

Curățare ușoară
• Tip autocuratare: AquaClean
• Tip email: SilverMatte

Caracteristici tehnice/Dimensiuni
• Putere: 8700 W
• Consum:  0,8 kW/h (Ventilare), 

1,03 kW/h (Convenţional)
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

85 × 50 × 59,4 cm
• Cod EAN: 3838782065620
• Cod: 729278
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BHP 62 CLI
Hotă incorporabilă

DK 63 CLI
Hotă de perete

• Ventilare cu extragerea aerului sau recirculare
• Culoare: Beige

Eficiențâ
• Randament maxim la funcţionarea prin 

extragere: 435 m³/h
• Randament maxim de funcţionare prin 

recirculare: 215 m³/h
• Diametru tub de ventilare: 15 cm

Capacitatea motorului
• Putere de extractie treapta 1: 158 m³/h
• Putere de extractie treapta 2: 257 m³/h
• Putere de extractie treapta 3: 435 m³/h

Comenzi
• Control mecanic
• Comenzi: Buton Simplicity pentru utilizare 

usoară
• Număr etape de ventilare: 3

Caracteristici
• Iluminare de tip: LED
• Butonul ON/OFF pentru iluminat
• Iluminare: 2
• Putere de iluminare: 6 W

Echipament
• Filtru de grăsime: Filtru din aluminiu pentru 

grăsimi
• Filtru lavabil pentru grăsimi
• Număr motoare: 1
• Tipul motorului: Condensator
• Fara clapeta de retur a aerului: 150 mm

Date tehnice
• Nivelul maxim de zgmomot: 71 dB(A)re 1 pW
• Dimensiuni: 60 × 31,5 cm
• Inaltime: 170 mm
• Consumul anual de energie: 41,7 kW/h
• Cod EAN: 3838782146183
• Cod: 731612

• Ventilare cu extragerea aerului sau recirculare
• Material: Metal vopsit / Metal vopsit
• Culoare: Beige / Beige

Eficiențâ
• Randament maxim la funcţionarea prin 

extragere: 545 m³/h
• Randament maxim de funcţionare prin 

recirculare: 342 m³/h
• Diametru tub de ventilare: 15 cm

Capacitatea motorului
• Putere de extractie treapta 1: 355 m³/h
• Putere de extractie treapta 2: 465 m³/h
• Putere de extractie treapta 3: 545 m³/h

Comenzi
• Control mecanic
• Comenzi: Buton Simplicity pentru utilizare 

usoară
• Număr etape de ventilare: 3

Caracteristici
• Iluminare de tip: LED
• Butonul ON/OFF pentru iluminat
• Iluminare: 2
• Putere de iluminare: 10 W

Echipament
• Filtru de grăsime: Filtru din aluminiu pentru 

grăsimi
• Filtru lavabil pentru grăsimi
• Număr motoare: 1
• Tipul motorului: Motor condensator
• Fara clapeta de retur a aerului: 150 mm

Date tehnice
• Nivelul maxim de zgmomot: 64 dB(A)re 1 pW
• Dimensiuni: 60 × 50 cm
• Inaltime: 280 mm
• Inaltimea minima a cosului: 530 mm
• Inaltimea maxima a cosului: 860 mm
• Consumul anual de energie: 94 kW/h
• Cod EAN: 3838942037955
• Cod: 492949

BHP 62 CLB
• Culoare: Negru
• Cod EAN: 

3838782146244
• Cod: 731613

DK 63 CLB
• Culoare: Negru / Negru
• Cod EAN: 

3838942037948
• Cod: 492947

• Culoare: Beige
• Deschidere ușă: Dreapta
• Finisaj ușă: Ușă metalică
• Clasa climaterică: N, ST, T

Eficiențâ
• 1 compresor
• Volum total brut/net: 325 / 307 l
• Capacitatea frigiderului: brut/net: 230 / 222 l
• Capacitatea congelatorului: brut/net: 95 / 85 l
• Capacitate congelare: 5 kg / 24 h
• Timp de păstrare (în caz de întrerupere a 

curentului): 21 Î

Comenzi
• Afișaj: LED cu control Touch
• Indicator digital de temperatura

Caracteristici
• IonAir co Multiflow 360°
• SlotIn: posibilitatea de a incastra combina 

frigorifica intr-o nisa de 61 de cm
• NoFrost Plus
• Întrerupător pentru congelare rapidă
• EcoMode

Echipamentul frigiderului
• Lumină tip led de forma unei linii pe tavan
• 4 rafturi de sticlă
• Raft de sirma pentru sticle
• Tavi pe usa frigiderului: 2 tavi cu SimpleSlide 

pe usa
• Raft pentru sticle pe usa: Un sertar cu 

proitor fix
• Sertare stocare unt si branza: MultiBox
• Sertar pentru legume cu controlul umiditatii
• FreshZone sertar

Echipamente de congelare
• Cutie spațioasî
• Numar sertare: 3
• 2 rafturi din sticlă

Date tehnice
• Consum energie kWh/24 h: 0,819 kW/h
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

299 kW/h
• Zgomot: 42 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

185 × 60 × 64 cm
• Cod EAN: 3838782080548
• Cod: 729784

• Culoare: Beige
• Deschidere ușă: Dreapta
• Finisaj ușă: Ușă metalică
• Clasa climaterică: N, ST, T

Eficiențâ
• 1 compresor
• Volum total brut/net: 363 / 339 l
• Capacitatea frigiderului: brut/net: 265 / 254 l
• Capacitatea congelatorului: brut/net: 98 / 85 l
• Capacitate congelare: 5 kg / 24 h
• Timp de păstrare (în caz de întrerupere a 

curentului): 18 Î

Comenzi
• Afișaj: LED cu control Touch
• Alarmă sonoră
• Indicator digital de temperatura
• Semnal sonor si luminos pentru temperatura 

ridicata

Caracteristici
• IonAir co Multiflow 360°
• AdaptCool: sistem de adaptare inteligent
• SlotIn: posibilitatea de a incastra combina 

frigorifica intr-o nisa de 61 de cm
• NoFrost Plus
• Întrerupător pentru congelare rapidă

Echipamentul frigiderului
• Lumină tip led de forma unei linii pe tavan
• 5 rafturi de sticlă
• Raft de sirma pentru sticle
• Tavi pe usa frigiderului: 3 rafturi pe usa cu 

SimpleSlide
• Raft pentru sticle pe usa: Un singur recipient 

fara opritor
• Sertare stocare unt si branza: MultiBox
• Sertar pentru legume cu controlul umiditatii
• FreshZone sertar

Echipamente de congelare
• Cutie spațioasî
• Numar sertare: 3
• 2 rafturi din sticlă

Date tehnice
• Consum energie kWh/24 h: 0,852 kW/h
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

311 kW/h
• Zgomot: 42 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA):  

200 × 60 × 64 cm
• Cod EAN: 3838942078316
• Cod: 467067

NRK 611 CLI
Combină frigorifică

NRK 621 CLI
Combină frigorifică

COLECȚIA GORENJE CLASSICO 57



58 COLECȚIA GORENJE RETRO



Design vintage, cu o lungă listă de culori din care să poți alege, 
fac din acest frigider unul din punctele de atracție ale casei tale. 
Ca element de design, acesta poate fi plasat oriunde vă face 
plăcere. Poate în bucătăria romantică, poate în cuibușorul Dvs. 
urban, poate chiar în mansarda Dvs. elegantă. Fiecare frigider 
Retro este vizual vibrant, oferă condiții optime de stocare, 
împreună cu toate caracteristicile obișnuite la un produs de lux. 
Indiferent de culoare, aceste aparate asigură succesul instant 
oriunde își fac apariția.

PARTEA 
ORIGINALĂ
A TA
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Sistemul IonAir cu funcția MultiFlow 360° curăță aerul din 
frigider și îi menține prospețimea, grație procesului natural de 
ionizare. Ionii încărcați negativ, generați în interiorul aparatului, 
împrospătează atmosfera și ajută la crearea unui mediu ideal 
pentru păstrarea alimentelor. Circulația aerului ionizat este 
realizată de sistemul MultiFlow 360°, ce introduce aer proaspăt 
prin cele 14 orificii de ventilare, pentru a păstra o temperatură 
constantă în fiecare raft in parte.

Unul dintre cele mai bune sisteme de răcire de pe piață, 
instalat în compartimentul congelatorului, previne acumularea 
de gheață, păstrând consumul de energie scăzut, în timp ce 
în compartimentul frigiderului se menține un microclimat ideal 
pentru mâncarea proaspătă. Circulația aerului ionizat previne 
uscarea mâncării și îi menține vitaminele și mineralele.

NoFrost Plus
Gata cu decongelarea plictisitoare

A+++
Consum de energie extrem de eficient

Acest sistem inteligent a fost creat pentru a menține temperatura 
optimă în frigider, indiferent de cât de frecvent deschideți ușa. 
Când ușa este închisă, temperatura crește brusc, iar mâncarea 
este expusă la un șoc termic, ce o face și mai perisabilă. 
Frigiderul monitorizează și analizează continuu modul în care 
îl folosiți. Astfel, poate prezice când veți deschide ușa și, chiar 
înainte să o deschideți, scade temperatura cu 1 sau 2°C, pentru 
a se asigura că se menține o temperatură constantă și că 
mâncarea rămâne proaspătă și plină de subtanțe nutritive.

Toate frigiderele Gorenje au un consum de energie extrem de 
eficient. Izolarea termică excelentă și închiderea etanșă a ușii, 
compresorul inverter și comenzile electronice sau mecanice 
reduc eficient consumul de energie. Frigiderele din clasa 
energetica A+++ utilizează cu 60% mai puțină energie decât 
cele din clasa A.

IonAir cu MultiFlow 360°
Microclimat ideal pe fiecare raft

AdaptTech
Un frigider care vă recunoaște obiceiurile
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Un mecanism extrem de practic ce 
permite mutarea rafturilor sus sau jos.

Congelare rapidă la temperaturi extrem de 
scăzute. Terapia de șoc păstrează toate 
substanțele nutritive și savoarea mâncării.

Sistemul de iluminare LED dispus pe 
o bandă este eficient din punct de 
vedere energetic, are o durată de viață 
considerabil mai lungă consumând mai 
puțină energie.

Sertarul cu cea mai scăzută temperatură 
din frigider este ideal pentru depozitarea 
cărnii, peștelui, fructelor și legumelor. 
Menține prospețimea mâncării, aroma, 
culoarea și savoarea pentru mult mai mult 
timp.

Rafturi glisante pentru acces rapid și 
ușor la mâncare; susțin până la 22 kg de 
mâncare.

Sertarul cu temperatura în jur de 0°C este 
ideal pentru depozitarea cărnii, peștelui 
sau fructelor de mare proaspete sau 
marinate. Extinde perioada de prospețime 
a mâncării delicate și îi menține suculența 
și substanțele nutritive naturale.

Rafturi SimpleSlide
Pentru sticle înalte sau mici

LedLight
Frigider compartimentat 
inteligent și eficient

Rafturi PullOut
Acces ușor la mâncare

Sertarul FreshZone
Proaspăt adusă din natură

Sertarul XtremeFreeze
Congelare la secundă

Sertarul ZeroZone
Proaspăt pescuit din mare
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ONRK 193 R
Combină frigorifică Gorenje Retro Collection

• Culoare: Bordo
• Deschidere ușă: Dreapta
• Finisaj ușă: Plastic
• Clasa climaterică: SN, N, ST, T

Eficiențâ
• Compresor inverter
• Volum total brut/net: 334 / 307 l
• Capacitatea frigiderului: brut/net: 231 / 222 l
• Capacitatea congelatorului: brut/net: 103 / 85 l
• Capacitate congelare: 8 kg / 24 h
• Timp de păstrare (în caz de întrerupere a 

curentului): 18 Î

Comenzi
• Afișaj: LED cu control Touch
• Alarmă sonoră
• Indicator digital de temperatura pentru frigider 

si congelator
• Semnal sonor si luminos pentru temperatura 

ridicata

Caracteristici
• IonAir co Multiflow 360°
• AdaptCool: sistem de adaptare inteligent
• SlotIn: posibilitatea de a incastra frigiderul 

intr-o nisa de 65 de cm
• NoFrost Plus
• Răcire rapidă
• Întrerupător pentru congelare rapidă
• EcoMode

Echipamentul frigiderului
• Top decorativ
• Lumină tip led de forma unei linii pe tavan
• 4 rafturi de sticlă
• Raft de sirma pentru sticle
• Tavi pe usa frigiderului: 2 tavi cu SimpleSlide 

pe usa
• Raft pentru sticle pe usa: Un sertar cu proitor 

fix
• Sertare stocare unt si branza: MultiBox
• Sertar pentru legume cu controlul umiditatii
• ZeroZone sertar

Echipamente de congelare
• Cutie spațioasî
• XtremeFreeze: congelare foarte intensâ in 

sertarul congelatorului
• Numar sertare: 3
• 2 rafturi din sticlă

Date tehnice
• Consum energie kWh/24 h: 0,46 kW/h
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

168 kW/h
• Zgomot: 38 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

194 × 60 × 66,9 cm
• Cod EAN: 3838942087288
• Cod: 521701

ONRK 193 C
• Culoare: Beige
• Cod EAN: 

3838942087974
• Cod: 521706

ONRK 193 CO
• Culoare: Royal Coffee
• Cod EAN: 

3838942087998
• Cod: 521719
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ORK 192 CR
Combină frigorifică Gorenje Retro Collection

• Culoare: Cupru
• Deschidere ușă: Dreapta
• Finisaj ușă: Plastic
• Clasa climaterică: SN, N, ST, T

Eficiențâ
• 1 compresor
• Volum total brut/net: 326 / 322 l
• Capacitatea frigiderului: brut/net: 229 / 227 l
• Capacitatea congelatorului: brut/net: 97 / 95 l
• Capacitate congelare: 4,5 kg / 24 h
• Timp de păstrare (în caz de întrerupere a 

curentului): 30 Î

Comenzi
• Afișaj: LED cu control Touch
• Indicator digital de temperatura

Caracteristici
• AdaptCool: sistem de adaptare inteligent
• SlotIn: posibilitatea de a incastra frigiderul 

intr-o nisa de 65 de cm
• FrostLess: mai putina producere de gheațâ 

în frigider
• IonAir cu DynamiCooling
• Întrerupător pentru congelare rapidă

Echipamentul frigiderului
• Top decorativ
• Lumină tip led de forma unei linii pe tavan
• 4 rafturi de sticlă
• Raft de sirma pentru sticle
• Tavi pe usa frigiderului: 2 tavi cu SimpleSlide 

pe usa
• Raft pentru sticle pe usa: Un sertar cu proitor 

fix
• sertare stocare unt si branza: MultiBox
• Sertar pentru legume cu controlul umiditatii
• FreshZone sertar

Echipamente de congelare
• Cutie spațioasî
• Numar sertare: 3
• 2 rafturi din sticlă

Date tehnice
• Consum energie kWh/24 h: 0,635 kW/h
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

232 kW/h
• Zgomot: 40 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA):  

194 × 60 × 66,9 cm
• Cod EAN: 3838782128998
• Cod: 731034

ORK 192 OL
• Culoare: Oliv
• Cod EAN: 

3838782129001
• Cod: 731035

ORK 192 R
• Culoare: Bordo
• Cod EAN: 

3838942067211
• Cod: 511949

ORK 192 C
• Culoare: Beige
• Cod EAN: 

3838942079153
• Cod: 517335

ORK 192 CO
• Culoare: Royal Coffee
• Cod EAN: 

3838942080135
• Cod: 517359

ORK 192 BK
• Culoare: Negru
• Cod EAN: 

3838942079702
• Cod: 517336
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ORB 153 AP
Autonom frigorifică Gorenje Retro Collection

• Culoare: Măr verde
• Deschidere ușă: Dreapta
• Finisaj ușă: Plastic
• Clasa climaterică: SN, N, ST, T

Eficiențâ
• 1 compresor
• Volum total brut/net: 260 / 254 l
• Capacitatea frigiderului: brut/net: 235 / 229 l
• Capacitatea congelatorului: brut/net: 25 / 25 l
• Capacitate congelare: 2 kg / 24 h
• Timp de păstrare (în caz de întrerupere a 

curentului): 17 Î

Comenzi
• Comenzi mecanice

Caracteristici
• SlotIn: posibilitatea de a incastra frigiderul 

intr-o nisa de 65 de cm
• IonAir cu DynamiCooling

Echipamentul frigiderului
• Banda LED
• 4 rafturi de sticlă
• Raft de sirma pentru sticle
• Tavi pe usa frigiderului: 3 rafturi pe usa cu 

SimpleSlide
• Raft pentru sticle pe usa: Un sertar cu proitor 

fix
• Sertare stocare unt si branza: MultiBox
• Sertar pentru legume cu controlul umiditatii
• FreshZone sertar

Echipamente de congelare
• Numar sertare: O usa

Date tehnice
• Consum energie kWh/24 h: 0,339 kW/h
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

124 kW/h
• Zgomot: 40 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

154 × 60 × 66,9 cm
• Cod EAN: 3838782130830
• Cod: 731055

ORB 153 CR
• Culoare: Cupru
• Cod EAN: 

3838782130434
• Cod: 731040

ORB 153 R
• Culoare: Bordo
• Cod EAN: 

3838942087400
• Cod: 521271

ORB 153 OL
• Culoare: Oliv
• Cod EAN: 

3838782130441
• Cod: 731041

ORB 153 C
• Culoare: Beige
• Cod EAN: 

3838942087417
• Cod: 521272

ORB 153 CO
• Culoare: Royal Coffee
• Cod EAN: 

3838942084706
• Cod: 519293

ORB 153 BK
• Culoare: Negru
• Cod EAN: 

3838942087622
• Cod: 521273
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Cuptoare
Fiecare cuptor Gorenje este precum o mică fabrică de minuni. 
Combinația de procese fizice, controlate și perfect coordonate 
duce la rezultatul final - o mâncare delicioasă! Ani întregi de 
cercetare ambițioasă în domeniul fenomenelor fizice din spatele 
coptului, prăjitului și pregătirii la abur, au dus la o varietate 
largă de caracteristici și funcții care oferă o experiență de gătit 
unică. Aceste cuptoare sunt asistenți personali de mare ajutor, 
foarte atenți la detalii: o formă inovatoare ce distribuie aerul 
fierbinte uniform, un dispozitiv de monitorizare care prepară 
carnea perfect, un dispozitiv cu aburi care îi conferă suficientă 
suculență. Puteți alege dintre multe configurații interesante, 
extrem de convenabile.

FABRICA 
PERSONALĂ 
A GUSTULUI 
PERFECT
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Formă HomeMade
Toate calitățile gătitului în cuptoarele cu lemne

MultiFlow 360˚
Toate părțile sunt părți bune

Gătitul Multi-level
Mai multe feluri de mâncare în același timp

Forma rotundă caracteristică este una dintre cele mai benefice 
calități ale cuptoarelor Gorenje. Inspirată de cuptoarele 
tradiționale cu lemne, această formă permite aerului fierbinte 
să circule liber. Fiind încălzită în mod egal și din toate părțile, 

mâncarea este întotdeauna perfect făcută: crocantă la exterior și 
suculentă la interior. Forma HomeMade combinată cu sistemul 
de ventilație MultiFlow 360˚ fac posibil gătitul la toate cele 5 
niveluri.

Sistemul MultiFlow 360° garantează circulația optimă a căldurii în 
interiorul cuptorului. Datorită poziționării inteligente a orificiilor de 
ventilație din spatele peretelui și formei rotunde unice, aerul este 
răspândit în mod egal în interiorul cuptorului. Ventilatorul împinge 
aerul fierbinte în tot volumul cuptorului, pătrunzând mâncarea 
perfect pe toate părțile. Dinamica aerului permite pătrunderea 
simultană la mai multe niveluri, fără amestecarea mirosurilor și 
aromelor.

Combinația dintre sistemul MultiFlow 360˚ și forma HomeMade 
ajută la atingerea celui mai dificil obiectiv: prepararea a cinci 
tăvi cu mâncare în același timp. Vestea bună este că aromele 
și mirosurile nu se amestecă. Distribuirea inteligentă a aerului 
asigură pătrunderea mâncării în mod egal pe fiecare nivel. 
Volumul cuptorului este mai mare, astfel încât aveți și o vedere 
de ansamblu excelentă. Modelele din linia Superior permit 
aranjarea tăvilor pe cinci niveluri diferite.
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Pas cu pas
Mâncare perfectă în 2, 3 sau mai mulți pași

AutoProgrammes
Selectează, atinge, gata!

Cuptoarele Gorenje sunt prevăzute cu un program de gătit 
complet automat, cu peste 80 de rețete dintre care puteți alege, 
ideale pentru începători. Secretul modului auto este foarte 
simplu - toți parametrii, precum timpul, temperatura, încălzirea, 
sunt setate automat. Tot ce are de făcut utilizatorul este să 
aleagă felul de mâncare și greutatea și să apese butonul de start. 
Cuptorul va face restul.

Gătitul în etape se obține prin programarea manuală a pașilor 
succesivi ai procesului de gătit, pe parcursul procesului nefiind 
necesare alte setări. De asemenea, acest sistem este ideal 
pentru utilizatorii mai experimentați și pentru mâncăruri precum 
pâinea sau lasagna, care necesită schimbarea temperaturii.
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PyroClean
Funcție premium de 
autocurățare

CataClean
Suprafață fără nicio urmă de 
grăsime

AquaClean
Curățare simplă, obișnuită

Curățarea pirolitică este cel mai eficient 
și avansat mod de a curăța cuptorul. 
Temperatura ridicată de curățare de până 
la 500 ˚C lasă cuptorul complet curat, fără 
nicio urmă de grăsime. Curățarea delicată 
se termină în 90 de minute, curățarea 
de intensitate medie în 120 de minute, 
iar curățarea intensă durează doar 150 
de minute. La final mai trebuie doar să 
îndepărtați resturile. Cuptorul este blocat 
pe durata și imediat după procesul de 
curățare, fiind astfel sigur pentru întreaga 
familie.

Curățarea catalitică reprezintă un ajutor 
prețios în întreținerea cuptorului. Când 
cuptorul atinge 85 ̊C sau mai mult în timpul 
procesului de gătit, panourile catalitice 
încep să absoarbă automat grăsimea și 
impuritățile.

Datorită emailului complet nou din 
linia noilor cuptoare Gorenje, funcția 
AquaClean, de curățare cu apă, a fost 
îmbunătățită semnificativ. AquaClean 
oferă un sprijin prețios în curățarea 
cavității cuptorului. Este suficient să 
turnați jumătate de litru de apă într-o tavă 
de gătit și să porniți funcția AquaClean 
după fiecare gătit. În doar 30 de minute, 
rezultatele sunt vizibile pe întreaga 
suprafață și în tăvile pentru gătit. Petele și 
grăsimea sunt înmuiate și pot fi îndepărtate 
mai ușor, lăsând cuptorul perfect curat.

Calitatea și tipul emailului sunt extrem de importante pentru 
cuptor și funcționarea sa. SilverMatte este un material foarte 
robust și durabil care rezistă la temperaturi foarte ridicate, chiar și 
la curățarea pirolitică care presupune 500 °C. Lipsit de micropori, 
acoperă suprafața cuptorului și a tăvilor pentru copt, făcându-

le rezistente la cele mai înalte temperaturi, la microunde și aburi. 
Stratul triplu din interior ajută la reflectarea căldurii și asigură o 
izolare suplimentară. Astfel, interiorul cuptorului rămâne mereu 
steril și sigur.

SilverMatte
Înveliș ultra rezistent, ultra fin
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Iaurt
O cale simplă către sănătate

Deshidratare
Mâncare delicioasă, mereu la îndemână

GentleClose
Foarte ușor și foarte silențios

Cu o simplă atingere, ușa cuptorului se închide ușor, fără niciun 
zgomot.

Noua generație de cuptoare Gorenje dispune de extra-spațiu 
în partea superioară, pentru ca aerul să circule optimizat, pe 
un volum mai mare. Capacitatea mărită permite utilizarea 
unor tăvi mai mari, în timp ce dimensiunile exteriorului rămân 
neschimbate. În locul celor trei modele anterioare, cuptorul din 
linia Superior permite acum utilizarea a 5 niveluri în același timp. 
Capacitatea este de până la 73 l la cuptoarele standard și până 
la 50 l la cuptoarele cu microunde, fiind cele mai mari disponibile 
pe piață.

Fructe, legume, ierburi și carne uscate pot fi pregătite cu ușurință 
acasă. Deshidratarea este posibilă pe 5 niveluri în același timp, 
ceea ce economisește timp și energie.

O funcție specială care permite pregătirea unui iaurt sănătos 
acasă. Setările automate pentru temperatură și timp oferă 
condiții optime pentru a prepara iaurt în aproximativ 3 ore. 
Această funcție necesită folosirea unor accesorii suplimentare, 
pe care le veți găsi în gama de produse Gorenje.

BigSpace
Mai mult spațiu pentru o mai mare libertate
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SuperSize UltraCoolDoorTelescopicGuides

DC+ System

Emailul special triplu sau chiar cvadruplu 
izolează cuptorul, făcându-l mai sigur 
pentru copii și animale de companie. 
Căldura este menținută în interior, 
optimizând consumul de energie prin 
prevenirea ieșirii acesteia din cuptor.

Sistemul DynamiCooling răcește în mod eficient exteriorul 
cuptorului (carcasa) pentru a preveni eventualele accidente 
cauzate de temperaturile ridicate. La cuptoarele cu sistem de 
răcire DynamiCooling+, senzorii de căldură reglează răcirea 
pereților exteriori ai cuptorului până la temperatura de 60 °C. 
Acest lucru este foarte util la cuptoarele cu funcția de curățare 
pirolitică, ce folosește temperaturi extrem de ridicate.

Cuptoarele sunt mai spațioase și permit gă-
titul unei cantități mai mari de mâncare - nu 
doar datorită circulației aerului la toate nive-
lurile, ci și datorită tăvilor cu o lățime de 46 
cm cu care sunt echipate, atât cuptoare-
le standard, cât și cele compacte. Soluțiile 
inovatoare permit un interior mai spațios, cu 
folosirea integrală a lățimii cuptorului. Exis-
tă mai mult spațiu în fiecare tavă, iar tehno-
logia superioară permite pregătirea mâncării 
în mod egal pe toate nivelurile.

Ghidajele telescopice cu funcționare 
silențioasă contribuie la observarea 
perfectă a procesului de gătit la toate 
nivelurile. Acest lucru permite manevrarea 
mâncării și curățarea cuptorului ușor și 
în siguranță. Cuptoarele Gorenje din linia 
Superior au sisteme de ghidaje telescopice 
pe trei niveluri. În timpul curățării pirolitice, 
acestea trebuie scoase din cuptor.

Forma HomeMade Plus

Cuptorul, acum cu o capacitate și mai mare, are o formă ovală 
care imită forma cuptoarelor tradiționale pe lemne. Această 
formă permite circulația optimă a aerului cald, ce poate înconjura 
complet alimentele, pentru un exterior crocant și un interior 
suculent. Aerul este foarte bine distribuit în cavitatea de 71 de litri 
cu ghidajele laterale embosate, asigurând o incidență foarte mică 
a zonelor mai reci, ce împiedică rumenirea uniformă. Dinamica 
specială a aerului cald asigură condiții profesionale pentru gătirea 
pe un singur nivel sau pe mai multe niveluri simultan.
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Cele mai bune rezultate la gătit se obțin prin combinația dintre 
radiatoarele de dimensiuni diferite. Poziționarea inteligentă 
a acestora permite distribuirea optimă a căldurii și ajută la 
obținerea celor mai bune rezultate, astfel încât mâncarea este 
crocantă la exterior și moale la interior. O combinație variabilă 
de radiatoare poate fi folosirea fie a radiatorul interior, fie a 
celui exterior, fie ambele în același timp. La modelele avansate, 
radiatorul poate fi scos, pentru a facilita curățarea și întreținerea.

AutoRoast

SlowBake

PerfectGrill

FastPreheat MeatProbe

Prin controlarea temperaturii din interiorul 
cărnii, sistemul MeatProbe gestionează 
întregul proces și chiar activează alarma la 
timpul potrivit.

Funcția pentru prăjire automată încinge mai întâi cuptorul 
până la 230 °C. Mâncarea este gătită timp de 30 de minute, 
iar apoi temperatura scade până la nivelul setat. O combinație 
inteligentă a timpului și temperaturii creează condiții ideale 
pentru preparare. Rezultatul: carnea este crocantă și bine făcută 
la exterior și foarte moale și fragedă la interior.

Cuptorul atinge o temperatură de până la 
200˚C în doar 6 minute, economisind 30 % 
din timpul necesar preîncălzirii standard, 
foarte util pentru rețetele ce necesită 
preîncălzirea cuptorului. Un semnal sonor 
anunță când temperatura este potrivită.

Sistemul pentru gătit lent, SlowBake, 
prepară mâncarea la temperaturi scăzute 
timp de până la 6 ore. Datorită perioadelor 
lungi de preparare, carnea și peștele se 
înmoaie, însă își păstrează suculența, 
aromele și nutrienții.
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BOP 799 S51X
Cuptor pirolitic încorporabil Gama Superior

• Culoare: Inox
• Culoarea mânerului: Inox
• Material panou frontal: Inox si sticla
• Tip inchidere usa: GentleClose

Eficiențâ
• Cuptor multi-funcţional - 71 l
• Zonă mărită de coacere
• Dimensiune maximă a tăvii de gătit: 1316 cm²
• Formă cuptor: Tradiţională tip HomeMADE 

(imita forma cuptoarelor pe lemne)
• Tip Grill: PerfectGrill

Comenzi
• Tip control: Electronice
• Full Touch Home Chef cu ecran TFT
• Programe automate

Încălzire

Caracteristici
• Iluminare cuptor
• StepBake
• Gatire pe mai multe niveluri
• MultiFlow 360°

Accesorii incluse
• Tipul tavii de gatit nr 2: Tava adanca
• Tava usor adanca de inox: 2
• Tavă din sticlă
• Tipul Grătarului: Grătar de inox
• Ghidaje de sirma
• Ghidaje telescopice pe 3 niveluri total extensibile
• Sondă de temperatură

Sisteme de siguranță
• Tip siguranta: Termoelectrica
• Racire dinamica DC+
• Temperatură exterioară geam (nr. geamuri + nr. 

straturi deflectoare): UCDQ 4+2
• Sistem mecanic de asigurare a închiderii ușii

Curățare ușoară
• Autocurățare pirolitică
• Tip email: SilverMatte
• Tip inox: Antiamprenta
• Suprafața de sticlă a ușii detașabilă

Date tehnice
• Consum:  0,69 kW/h (Ventilare), 

1 kW/h (Convenţional)
• Putere: 3400 W
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

59,5 × 59,5 × 54,6 cm
• Dimensiunile de montaj/nisa: 

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

BO 758 A47XG
Cuptor incorporabil Gama Advanced

BO 758 A33XG
Cuptor incorporabil Gama Advanced

• Culoare: Inox
• Culoarea mânerului: Inox
• Material panou frontal: Inox si sticla
• Tip inchidere usa: GentleClose 

Eficiențâ
• Cuptor multi-funcţional - 71 l
• Zonă mărită de coacere
• Dimensiune maximă a tăvii de gătit: 1316 cm²
• Forma cuptorului HomeMade Plus
• Tip Grill: PerfectGrill

Comenzi
• Tip control: Electronice
• Programator DirectTouch ( full touchscreen)

Încălzire

Caracteristici
• Iluminare cuptor
• Gatire pe mai multe niveluri

Accesorii incluse
• Tipul tavii de gatit nr 2: Tava adanca
• Tipul tavii de gatit: Tava usor adanca
• Tipul Grătarului: Grătar de inox
• Ghidaje telescopice pe 3 niveluri
• Sondă de temperatură

Sisteme de siguranță
• Tip siguranta: Termoelectrica
• Racire dinamica DC+
• Temperatură exterioară geam (nr. geamuri + nr. 

straturi deflectoare): CD 3+1
• Sistem mecanic de asigurare a închiderii ușii

Curățare ușoară
• Curatare catalitica
• Tip autocuratare: AquaClean
• Tip email: SilverMatte
• Tip inox: Antiamprenta
• Suprafața de sticlă a ușii detașabilă

Date tehnice
• Consum:  0,69 kW/h (Ventilare), 

0,94 kW/h (Convenţional)
• Putere: 3300 W
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

59,5 × 59,7 × 54,7 cm
• Dimensiunea nisei de incastrare (ÎxLxA): 

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

• Culoare: Inox
• Culoarea mânerului: Inox
• Material panou frontal: Inox si sticla
• Tip inchidere usa: GentleClose

Eficiențâ
• Cuptor multi-funcţional - 71 l
• Zonă mărită de coacere
• Dimensiune maximă a tăvii de gătit: 1316 cm²
• Forma cuptorului HomeMade Plus
• Tip Grill: PerfectGrill

Comenzi
• Tip control: Electronice
• Programator DirectTouch ( full touchscreen)

Încălzire

Caracteristici
• Iluminare cuptor
• Gatire pe mai multe niveluri

Accesorii incluse
• Tipul tavii de gatit nr 2: Tava adanca
• Tipul tavii de gatit: Tava usor adanca
• Tipul Grătarului: Grătar de inox
• Ghidaje telescopice pe doua niveluri

Sisteme de siguranță
• Tip siguranta: Termoelectrica
• Racire dinamica DC+
• Temperatură exterioară geam (nr. geamuri + nr. 

straturi deflectoare): CD 3+1

Curățare ușoară
• Curatare catalitica
• Tip autocuratare: AquaClean
• Tip email: SilverMatte
• Tip inox: Antiamprenta
• Suprafața de sticlă a ușii detașabilă

Date tehnice
• Consum:  0,69 kW/h (Ventilare), 

0,94 kW/h (Convenţional)
• Putere: 3300 W
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

59,5 × 59,7 × 54,7 cm
• Dimensiunea nisei de incastrare (ÎxLxA): 

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

BOP 647 A35XG
Cuptor pirolitic încorporabil Gama Advanced

• Culoare: Inox
• Culoarea mânerului: Inox
• Material panou frontal: Inox si sticla
• Tip inchidere usa: GentleClose

Eficiențâ
• Cuptor multi-funcţional - 63 l
• Zonă mărită de coacere
• Dimensiune maximă a tăvii de gătit: 1316 cm²
• Formă cuptor: Tradiţională tip HomeMADE 

(imita forma cuptoarelor pe lemne)
• Tip Grill: PerfectGrill

Comenzi
• Tip control: Electronice
• Forma butoanelor: Butoane retractabile
• Programator electronic IconTouch

Încălzire

Caracteristici
• Iluminare cuptor
• Gatire pe mai multe niveluri

Accesorii incluse
• Tava adanca emailata
• Tava usor adanca
• Tipul Grătarului: Grătar de inox
• Ghidaje telescopice pe doua niveluri

Sisteme de siguranță
• Tip siguranta: Termoelectrica
• Racire dinamica DC+
• Temperatură exterioară geam (nr. geamuri + nr. 

straturi deflectoare): UCDQ 4+2

Curățare ușoară
• Autocurățare pirolitică
• Tip email: SilverMatte
• Tip inox: Antiamprenta
• Suprafața de sticlă a ușii detașabilă

Date tehnice
• Consum:  0,66 kW/h (Ventilare), 

0,98 kW/h (Convenţional)
• Putere: 3300 W
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

59,5 × 59,7 × 54,7 cm
• Dimensiunea nisei de incastrare (ÎxLxA): 

58,3-60 × 56,4-56,8 × 55 cm
• Cod EAN: 3838782153723
• Cod: 731943
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• Culoare: Alb
• Culoarea mânerului: Aluminiu
• Material panou frontal: Sticla
• Tip inchidere usa: GentleClose

Eficiențâ
• Cuptor multi-funcţional - 71 l
• Zonă mărită de coacere
• Dimensiune maximă a tăvii de gătit: 1316 cm²
• Forma cuptorului HomeMade Plus
• Tip Grill: PerfectGrill

Comenzi
• Tip control: Mecanic
• Forma butoanelor: Butoane retractabile
• Programator electronic cu afisaj IconLed

Încălzire

Caracteristici
• Iluminare cuptor
• Gatire pe mai multe niveluri

Accesorii incluse
• Tipul tavii de gatit nr 2: Tava adanca
• Tipul tavii de gatit: Tava usor adanca
• Tipul Grătarului: Grătar de inox
• Ghidaje telescopice pe doua niveluri

Sisteme de siguranță
• Tip siguranta: Termoelectrica
• Racire dinamica DC+
• Tip ușă cuptor: Dublă și compactă

Curățare ușoară
• Tip autocuratare: AquaClean
• Tip email: SilverMatte
• Suprafața de sticlă a ușii detașabilă

Date tehnice
• Consum:  0,81 kW/h (Ventilare), 

0,94 kW/h (Convenţional)
• Putere: 3300 W
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA):  

59,5 × 59,7 × 54,7 cm
• Dimensiunea nisei de incastrare (ÎxLxA): 

58,3-60 × 56-56,8 × 55 cm
• Cod EAN: 3838782175749
• Cod: 733213

BO 737 E30WG
Cuptor incorporabil Gama Essential

BO 737 E24XG
Cuptor incorporabil Gama Essential

• Culoare: Inox
• Culoarea mânerului: Inox
• Material panou frontal: Inox si sticla
• Tip inchidere usa: GentleClose

Eficiențâ
• Cuptor multi-funcţional - 71 l
• Zonă mărită de coacere
• Dimensiune maximă a tăvii de gătit: 1316 cm²
• Forma cuptorului HomeMade Plus
• Tip Grill: PerfectGrill

Comenzi
• Tip control: Mecanic
• Forma butoanelor: Butoane retractabile
• Programator electronic cu afisaj IconLed

Încălzire

Caracteristici
• Iluminare cuptor
• Gatire pe mai multe niveluri

Accesorii incluse
• Tipul tavii de gatit nr 2: Tava adanca
• Tipul tavii de gatit: Tava usor adanca
• Tipul Grătarului: Grătar de inox
• Ghidaj teescopic pe un nivel

Sisteme de siguranță
• Tip siguranta: Termoelectrica
• Racire dinamica DC+
• Tip ușă cuptor: Dublă și compactă

Curățare ușoară
• Tip autocuratare: AquaClean
• Tip email: SilverMatte
• Tip inox: Antiamprenta
• Suprafața de sticlă a ușii detașabilă

Date tehnice
• Consum:  0,81 kW/h (Ventilare), 

0,94 kW/h (Convenţional)
• Putere: 3300 W
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

59,5 × 59,7 × 54,7 cm
• Dimensiunea nisei de incastrare (ÎxLxA): 

58,3-60 × 56-56,8 × 55 cm
• Cod EAN: 3838782180330
• Cod: 732831

BO 747 A33BG
Cuptor incorporabil Gama Advanced

• Culoare: Negru mat
• Culoarea mânerului: Negru
• Material panou frontal: Sticla
• Tip inchidere usa: GentleClose

Eficiențâ
• Cuptor multi-funcţional - 71 l
• Zonă mărită de coacere
• Dimensiune maximă a tăvii de gătit: 1316 cm²
• Forma cuptorului HomeMade Plus
• Tip Grill: PerfectGrill

Comenzi
• Tip control: Electronice
• Forma butoanelor: Butoane retractabile
• Programator electronic IconTouch

Încălzire

Caracteristici
• Iluminare cuptor
• Gatire pe mai multe niveluri

Accesorii incluse
• Tipul tavii de gatit nr 2: Tava adanca
• Tipul tavii de gatit: Tava usor adanca
• Tipul Grătarului: Grătar de inox
• Ghidaje telescopice pe doua niveluri

Sisteme de siguranță
• Tip siguranta: Termoelectrica
• Racire dinamica DC+
• Temperatură exterioară geam (nr. geamuri + nr. 

straturi deflectoare): CD 3+1

Curățare ușoară
• Tip autocuratare: AquaClean
• Tip email: SilverMatte
• Suprafața de sticlă a ușii detașabilă

Date tehnice
• Consum:  0,69 kW/h (Ventilare), 

0,94 kW/h (Convenţional)
• Putere: 3300 W
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

59,5 × 59,7 × 54,7 cm
• Dimensiunea nisei de incastrare (ÎxLxA): 

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

BOP 637 E20XG
Cuptor pirolitic încorporabil Gama Essential

• Culoare: Inox
• Culoarea mânerului: Inox
• Material panou frontal: Inox si sticla
• Tip inchidere usa: GentleClose

Eficiențâ
• Cuptor multi-funcţional - 63 l
• Zonă mărită de coacere
• Dimensiune maximă a tăvii de gătit: 1316 cm²
• Formă cuptor: Tradiţională tip HomeMADE 

(imita forma cuptoarelor pe lemne)
• Tip Grill: PerfectGrill

Comenzi
• Tip control: Mecanic
• Forma butoanelor: Butoane retractabile
• Programator electronic cu afisaj IconLed

Încălzire

Caracteristici
• Iluminare cuptor
• Gatire pe mai multe niveluri

Accesorii incluse
• Tipul tavii de gatit nr 2: Tava adanca
• Tipul tavii de gatit: Tava usor adanca
• Tipul Grătarului: Grătar de inox
• Ghidaj teescopic pe un nivel

Sisteme de siguranță
• Tip siguranta: Termoelectrica
• Racire dinamica DC+
• Temperatură exterioară geam (nr. geamuri + nr. 

straturi deflectoare): UCDQ 4+2

Curățare ușoară
• Autocurățare pirolitică
• Tip email: SilverMatte
• Tip inox: Antiamprenta
• Suprafața de sticlă a ușii detașabilă

Date tehnice
• Consum:  0,66 kW/h (Ventilare), 

0,98 kW/h (Convenţional)
• Putere: 3300 W
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

59,5 × 59,7 × 54,7 cm
• Dimensiunea nisei de incastrare (ÎxLxA ): 

58,3-60 × 56,4-56,8 × 55 cm
• Cod EAN: 3838782322426
• Cod: 732833
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BO 737 E11X
Cuptor incorporabil Gama Essential

BO 736 E20X
Cuptor incorporabil Gama Essential

BO 737 E24X
Cuptor incorporabil Gama Essential

BO 737 E24B
Cuptor incorporabil Gama Essential

• Culoare: Inox
• Culoarea mânerului: Inox
• Material panou frontal: Inox
• Tip inchidere usa: GentleClose

Eficiențâ
• Cuptor multi-funcţional - 71 l
• Zonă mărită de coacere
• Dimensiune maximă a tăvii de gătit: 1316 cm²
• Forma cuptorului HomeMade Plus
• Tip Grill: PerfectGrill

Comenzi
• Tip control: Mecanic
• Forma butoanelor: Butoane retractabile
• Programator electronic cu afisaj IconLed

Încălzire

Caracteristici
• Iluminare cuptor
• Gatire pe mai multe niveluri

Accesorii incluse
• Tipul tavii de gatit nr 2: Tava adanca
• Tipul tavii de gatit: Tava usor adanca
• Tipul Grătarului: Grătar de inox
• Ghidaj teescopic pe un nivel

Sisteme de siguranță
• Tip siguranta: Termoelectrica
• Racire dinamica DC+
• Tip ușă cuptor: Dublă și compactă

Curățare ușoară
• Tip autocuratare: AquaClean
• Tip email: SilverMatte
• Tip inox: Antiamprenta
• Suprafața de sticlă a ușii detașabilă

Date tehnice
• Consum:  0,81 kW/h (Ventilare), 

0,94 kW/h (Convenţional)
• Putere: 3300 W
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

59,5 × 59,7 × 54,7 cm
• Dimensiunea nisei de incastrare (ÎxLxA): 

58,3-60 × 56-56,8 × 55 cm
• Cod EAN: 3838782185243
• Cod: 732859

• Culoare: Inox
• Culoarea mânerului: Inox
• Material panou frontal: Inox
• Tip inchidere usa: GentleClose

Eficiențâ
• Cuptor multi-funcţional - 71 l
• Zonă mărită de coacere
• Dimensiune maximă a tăvii de gătit: 1316 cm²
• Forma cuptorului HomeMade Plus
• Tip Grill: PerfectGrill

Comenzi
• Tip control: Mecanic
• Forma butoanelor: Butoane retractabile
• Programator electronic cu afisaj IconLed

Încălzire

Caracteristici
• Iluminare cuptor
• Gatire pe mai multe niveluri

Accesorii incluse
• Tipul tavii de gatit nr 2: Tava adanca
• Tipul tavii de gatit: Tava usor adanca
• Tipul Grătarului: Grătar de inox
• Ghidaje de sirma

Sisteme de siguranță
• Tip siguranta: Termoelectrica
• Racire dinamica DC+
• Tip ușă cuptor: Dublă și compactă

Curățare ușoară
• Tip autocuratare: AquaClean
• Tip email: SilverMatte
• Tip inox: Antiamprenta
• Suprafața de sticlă a ușii detașabilă

Date tehnice
• Consum:  0,81 kW/h (Ventilare), 

0,94 kW/h (Convenţional)
• Putere: 3300 W
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

59,5 × 59,7 × 54,7 cm
• Dimensiunea nisei de incastrare (ÎxLxA): 

58,3-60 × 56-56,8 × 55 cm
• Cod EAN: 3838782180354
• Cod: 732821

• Culoare: Negru mat
• Culoarea mânerului: Negru
• Material panou frontal: Tabla emailata
• Tip inchidere usa: GentleClose

Eficiențâ
• Cuptor multi-funcţional - 71 l
• Zonă mărită de coacere
• Dimensiune maximă a tăvii de gătit: 1316 cm²
• Forma cuptorului HomeMade Plus
• Tip Grill: PerfectGrill

Comenzi
• Tip control: Mecanic
• Forma butoanelor: Butoane retractabile
• Programator electronic cu afisaj IconLed

Încălzire

Caracteristici
• Iluminare cuptor
• Gatire pe mai multe niveluri

Accesorii incluse
• Tipul tavii de gatit nr 2: Tava adanca
• Tipul tavii de gatit: Tava usor adanca
• Tipul Grătarului: Grătar de inox
• Ghidaj teescopic pe un nivel

Sisteme de siguranță
• Tip siguranta: Termoelectrica
• Racire dinamica DC+
• Tip ușă cuptor: Dublă și compactă

Curățare ușoară
• Tip autocuratare: AquaClean
• Tip email: SilverMatte
• Suprafața de sticlă a ușii detașabilă

Date tehnice
• Consum:  0,81 kW/h (Ventilare), 

0,94 kW/h (Convenţional)
• Putere: 3300 W
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

59,5 × 59,7 × 54,7 cm
• Dimensiunea nisei de incastrare (ÎxLxA): 

58,3-60 × 56-56,8 × 55 cm
• Cod EAN: 3838782185250
• Cod: 732855

• Culoare: Inox
• Culoarea mânerului: Inox
• Material panou frontal: Inox
• Tip inchidere usa: GentleClose

Eficiențâ
• Cuptor multi-funcţional - 71 l
• Zonă mărită de coacere
• Dimensiune maximă a tăvii de gătit: 1316 cm²
• Forma cuptorului HomeMade Plus

Comenzi
• Tip control: Mecanic
• Forma butoanelor: Butoane retractabile
• Programator electronic cu afisaj IconLed

Încălzire

Caracteristici
• Iluminare cuptor
• Gatire pe mai multe niveluri

Accesorii incluse
• Tipul tavii de gatit nr 2: Tava adanca
• Tipul tavii de gatit: Tava usor adanca
• Tipul Grătarului: Grătar de inox
• Ghidaj teescopic pe un nivel

Sisteme de siguranță
• Tip siguranta: Termoelectrica
• Racire dinamica DC+
• Tip ușă cuptor: Dublă și compactă

Curățare ușoară
• Tip autocuratare: AquaClean
• Tip email: SilverMatte
• Tip inox: Antiamprenta
• Suprafața de sticlă a ușii detașabilă

Date tehnice
• Consum:  0,81 kW/h (Ventilare), 

0,94 kW/h (Convenţional)
• Putere: 2200 W
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

59,5 × 59,7 × 54,7 cm
• Dimensiunea nisei de incastrare (ÎxLxA): 

58,3-60 × 56-56,8 × 55 cm
• Cod EAN: 3838782185311
• Cod: 732842
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BO 735 E20BG-M
Cuptor incorporabil Gama Essential

BO 735 E11B
Cuptor incorporabil Gama Essential

BO 736 E11X
Cuptor incorporabil Gama Essential

BO 735 E11MG
Cuptor incorporabil Gama Essential

• Culoare: Inox
• Culoarea mânerului: Inox
• Material panou frontal: Inox
• Tip inchidere usa: GentleClose

Eficiențâ
• Cuptor multi-funcţional - 71 l
• Zonă mărită de coacere
• Dimensiune maximă a tăvii de gătit: 1316 cm²
• Forma cuptorului HomeMade Plus

Comenzi
• Tip control: Mecanic
• Forma butoanelor: Butoane retractabile
• Programator electronic cu afisaj IconLed

Încălzire

Caracteristici
• Iluminare cuptor
• Gatire pe mai multe niveluri

Accesorii incluse
• Tipul tavii de gatit nr 2: Tava adanca
• Tipul tavii de gatit: Tava usor adanca
• Tipul Grătarului: Grătar de inox
• Ghidaje de sirma

Sisteme de siguranță
• Tip siguranta: Termoelectrica
• Racire dinamica DC+
• Tip ușă cuptor: Dublă și compactă

Curățare ușoară
• Tip autocuratare: AquaClean
• Tip email: SilverMatte
• Tip inox: Antiamprenta
• Suprafața de sticlă a ușii detașabilă

Date tehnice
• Consum:  0,81 kW/h (Ventilare), 

0,94 kW/h (Convenţional)
• Putere: 2200 W
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

59,5 × 59,7 × 54,7 cm
• Dimensiunea nisei de incastrare (ÎxLxA): 

58,3-60 × 56-56,8 × 55 cm
• Cod EAN: 3838782185298
• Cod: 732849

• Culoare: Negru mat
• Culoarea mânerului: Negru mat
• Tip inchidere usa: GentleClose

Eficiențâ
• Cuptor multi-funcţional - 71 l
• Zonă mărită de coacere
• Forma cuptorului HomeMade Plus
• Tip Grill: PerfectGrill

Comenzi
• Tip control: Mecanic
• Forma butoanelor: Butoane retractabile
• Programator electronic cu afisaj IconLed

Încălzire

Caracteristici
• Iluminare cuptor

Accesorii incluse
• Tipul tavii de gatit nr 2: Tava adanca
• Tipul tavii de gatit: Tava usor adanca
• Tipul Grătarului: Grătar de inox
• Ghidaj teescopic pe un nivel

Sisteme de siguranță
• Tip siguranta: Termoelectrica
• Racire dinamica DC+
• Tip ușă cuptor: Dublă și compactă

Curățare ușoară
• Tip autocuratare: AquaClean
• Tip email: SilverMatte

Date tehnice
• Consum:  0,81 kW/h (Ventilare), 

0,94 kW/h (Convenţional)
• Putere: 2700 W
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

59,5 × 59,7 × 54,7 cm
• Dimensiunea nisei de incastrare (ÎxLxA): 

58,3-60 × 56-56,8 × 55 cm
• Cod EAN: 3838782322143
• Cod: 732846

• Culoare: Inox
• Culoarea mânerului: Inox
• Material panou frontal: Inox
• Tip inchidere usa: GentleClose

Eficiențâ
• Cuptor multi-funcţional - 71 l
• Zonă mărită de coacere
• Forma cuptorului HomeMade Plus
• Tip Grill: PerfectGrill

Comenzi
• Tip control: Mecanic
• Forma butoanelor: Butoane retractabile
• Programator electronic cu afisaj IconLed

Încălzire

Caracteristici
• Iluminare cuptor

Accesorii incluse
• Tipul tavii de gatit nr 2: Tava adanca
• Tipul tavii de gatit: Tava usor adanca
• Tipul Grătarului: Grătar de inox
• Ghidaje de sirma

Sisteme de siguranță
• Tip siguranta: Termoelectrica
• Racire Dinamica -DC
• Tip ușă cuptor: Dublă și compactă

Curățare ușoară
• Tip autocuratare: AquaClean
• Tip email: SilverMatte
• Tip inox: Antiamprenta

Date tehnice
• Consum:  0,81 kW/h (Ventilare), 

0,94 kW/h (Convenţional)
• Putere: 2700 W
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

59,5 × 59,7 × 54,7 cm
• Dimensiunea nisei de incastrare (ÎxLxA): 

58,3-60 × 56-56,8 × 55 cm
• Cod EAN: 3838782184888
• Cod: 732945

• Culoare: Negru mat
• Culoarea mânerului: Negru
• Material panou frontal: Tabla emailata
• Tip inchidere usa: GentleClose

Eficiențâ
• Cuptor multi-funcţional - 71 l
• Zonă mărită de coacere
• Dimensiune maximă a tăvii de gătit: 1316 cm²
• Forma cuptorului HomeMade Plus
• Tip Grill: PerfectGrill

Comenzi
• Tip control: Mecanic
• Forma butoanelor: Butoane retractabile
• Programator electronic cu afisaj IconLed

Încălzire

Caracteristici
• Iluminare cuptor

Accesorii incluse
• Tipul tavii de gatit nr 2: Tava adanca
• Tipul tavii de gatit: Tava usor adanca
• Tipul Grătarului: Grătar de inox
• Ghidaje de sirma

Sisteme de siguranță
• Tip siguranta: Termoelectrica
• Racire dinamica DC+
• Tip ușă cuptor: Dublă și compactă

Curățare ușoară
• Tip autocuratare: AquaClean
• Tip email: SilverMatte

Date tehnice
• Consum:  0,81 kW/h (Ventilare), 

0,94 kW/h (Convenţional)
• Putere: 2700 W
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

59,5 × 59,7 × 54,7 cm
• Dimensiunea nisei de incastrare (ÎxLxA): 

58,3-60 × 56-56,8 × 55 cm
• Cod EAN: 3838782185267
• Cod: 732854
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BO 735 E11XK-2
Cuptor incorporabil Gama Essential

BO 735 E114XK
Cuptor incorporabil Gama Essential

BO 735 E11W
Cuptor incorporabil Gama Essential

BO 735 E11XK
Cuptor incorporabil Gama Essential

• Culoare: Alb
• Culoarea mânerului: Inox
• Material panou frontal: Tabla emailata
• Tip inchidere usa: GentleClose

Eficiențâ
• Cuptor multi-funcţional - 71 l
• Zonă mărită de coacere
• Dimensiune maximă a tăvii de gătit: 1316 cm²
• Forma cuptorului HomeMade Plus
• Tip Grill: PerfectGrill

Comenzi
• Tip control: Mecanic
• Forma butoanelor: Butoane retractabile
• Programator electronic cu afisaj IconLed

Încălzire

Caracteristici
• Iluminare cuptor

Accesorii incluse
• Tipul tavii de gatit nr 2: Tava adanca
• Tipul tavii de gatit: Tava usor adanca
• Tipul Grătarului: Grătar de inox
• Ghidaje de sirma

Sisteme de siguranță
• Tip siguranta: Termoelectrica
• Racire dinamica DC+
• Tip ușă cuptor: Dublă și compactă

Curățare ușoară
• Tip autocuratare: AquaClean
• Tip email: SilverMatte

Date tehnice
• Consum:  0,81 kW/h (Ventilare), 

0,94 kW/h (Convenţional)
• Putere: 2700 W
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

59,5 × 59,7 × 54,7 cm
• Dimensiunea nisei de incastrare (ÎxLxA): 

58,3-60 × 56-56,8 × 55 cm
• Cod EAN: 3838782185175
• Cod: 732884

• Culoare: Inox
• Culoarea mânerului: Inox
• Material panou frontal: Inox
• Tip inchidere usa: GentleClose

Eficiențâ
• Cuptor multi-funcţional - 71 l
• Zonă mărită de coacere
• Forma cuptorului HomeMade Plus
• Tip Grill: PerfectGrill

Comenzi
• Tip control: Mecanic
• Forma butoanelor: Ergonomica
• Programator electronic cu afisaj IconLed

Încălzire

Caracteristici
• Iluminare cuptor

Accesorii incluse
• Tipul tavii de gatit nr 2: Tava adanca
• Tipul tavii de gatit: Tava usor adanca
• Tipul Grătarului: Grătar de inox
• Ghidaje de sirma

Sisteme de siguranță
• Tip siguranta: Termoelectrica
• Racire dinamica DC+
• Tip ușă cuptor: Dublă și compactă

Curățare ușoară
• Tip autocuratare: AquaClean
• Tip email: SilverMatte
• Tip inox: Antiamprenta

Date tehnice
• Consum:  0,81 kW/h (Ventilare), 

0,94 kW/h (Convenţional)
• Putere: 2700 W
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

59,5 × 59,7 × 56,5 cm
• Dimensiunea nisei de incastrare (ÎxLxA): 

59-60 × 56-56,8 × 55 cm
• Cod EAN: 3838782185236
• Cod: 732860

• Culoare: Inox
• Culoarea mânerului: Inox
• Material panou frontal: Inox
• Tip inchidere usa: GentleClose

Eficiențâ
• Cuptor multi-funcţional - 71 l
• Zonă mărită de coacere
• Forma cuptorului HomeMade Plus
• Tip Grill: PerfectGrill

Comenzi
• Tip control: Mecanic
• Forma butoanelor: Ergonomica
• Programator electronic cu afisaj IconLed

Încălzire

Caracteristici
• Iluminare cuptor

Accesorii incluse
• Tipul tavii de gatit nr 2: Tava adanca
• Tipul tavii de gatit: Tava usor adanca
• Tipul Grătarului: Grătar de inox
• Tip ghidaje cuptor: Ghidaje de sirma

Sisteme de siguranță
• Tip siguranta: Termoelectrica
• Racire dinamica DC+
• Tip ușă cuptor: Dublă și compactă

Curățare ușoară
• Tip autocuratare: AquaClean
• Tip email: SilverMatte
• Tip inox: Antiamprenta

Date tehnice
• Consum:  0,81 kW/h (Ventilare), 

0,94 kW/h (Convenţional)
• Putere: 2700 W
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

59,5 × 59,7 × 54,7 cm
• Dimensiunea nisei de incastrare (ÎxLxA): 

58,3-60 × 56-56,8 × 55 cm
• Cod EAN: 3838782322174
• Cod: 732840

• Culoare: Inox
• Culoarea mânerului: Inox
• Material panou frontal: Inox
• Tip inchidere usa: Clasica

Eficiențâ
• Cuptor multi-funcţional - 71 l
• Zonă mărită de coacere
• Forma cuptorului HomeMade Plus
• Tip Grill: PerfectGrill

Comenzi
• Tip control: Mecanic
• Forma butoanelor: Ergonomica
• Programator electronic cu afisaj IconLed

Încălzire

Caracteristici
• Iluminare cuptor

Accesorii incluse
• Tipul tavii de gatit nr 2: Tava adanca
• Tipul Grătarului: Grătar de inox
• Ghidaje de sirma

Sisteme de siguranță
• Tip siguranta: Termoelectrica
• Racire dinamica DC+
• Tip ușă cuptor: Dublă și compactă

Curățare ușoară
• Tip autocuratare: AquaClean
• Tip email: SilverMatte
• Tip inox: Antiamprenta

Date tehnice
• Consum:  0,81 kW/h (Ventilare), 

0,94 kW/h (Convenţional)
• Putere: 2700 W
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

59,5 × 59,7 × 54,7 cm
• Dimensiunea nisei de incastrare (ÎxLxA): 

58,3-60 × 56-56,8 × 55 cm
• Cod EAN: 3838782185144
• Cod: 732896
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BO 613 E01XK
Cuptor incorporabil Gama Essential

BO 625 E01BK
Cuptor incorporabil Gama Essential

BO 615 E01XK
Cuptor incorporabil Gama Essential

• Culoare: Negru mat
• Culoarea mânerului: Negru
• Material panou frontal: Tabla emailata
• Tip inchidere usa: Clasica

Eficiențâ
• Cuptor multi-funcţional - 61 l
• Zonă mărită de coacere
• Dimensiune maximă a tăvii de gătit: 1316 cm²
• Formă cuptor: Tradiţională tip HomeMADE 

(imita forma cuptoarelor pe lemne)
• Tip Grill: PerfectGrill

Comenzi
• Tip control: Mecanic
• Forma butoanelor: Ergonomica
• Programator mecanic cu oprire

Încălzire

Caracteristici
• Iluminare cuptor

Accesorii incluse
• Tipul tavii de gatit nr 2: Tava adanca
• Tipul Grătarului: Grătar de inox
• Ghidaje ambutisate

Sisteme de siguranță
• Tip siguranta: Termoelectrica
• Racire Dinamica -DC
• Tip ușă cuptor: Dublă și compactă

Curățare ușoară
• Tip autocuratare: AquaClean
• Tip email: SilverMatte
• Suprafața de sticlă a ușii detașabilă

Date tehnice
• Consum:  0,77 kW/h (Ventilare), 

0,94 kW/h (Convenţional)
• Putere: 2700 W
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

59,5 × 59,7 × 54,7 cm
• Dimensiunea nisei de incastrare (ÎxLxA): 

58,3-60 × 56-56,8 × 55 cm
• Cod EAN: 3838782043512
• Cod: 728832

• Culoare: Inox
• Culoarea mânerului: Inox
• Material panou frontal: Inox
• Tip inchidere usa: Clasica

Eficiențâ
• Cuptor convenţional - 65 l
• Formă cuptor: Tradiţională tip HomeMADE 

(imita forma cuptoarelor pe lemne)
• Tip Grill: PerfectGrill

Comenzi
• Tip control: Mecanic
• Forma butoanelor: Ergonomica

Încălzire

Caracteristici
• Iluminare cuptor: Da

Accesorii incluse
• Tipul tavii de gatit nr 2: Tava adanca
• Tipul Grătarului: Grătar de inox
• Ghidaje ambutisate

Sisteme de siguranță
• Tip siguranta: Termoelectrica
• Racire Dinamica -DC
• Tip ușă cuptor: Dublă și compactă

Curățare ușoară
• Tip autocuratare: AquaClean
• Tip email: SilverMatte
• Tip inox: Antiamprenta

Date tehnice
• Consum: 0,78 kW/h (Convenţional)
• Putere: 2700 W
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

59,5 × 59,7 × 54,7 cm
• Dimensiunea nisei de incastrare (ÎxLxA): 

58,3-60 × 56-56,8 × 55 cm
• Cod EAN: 3838942011092
• Cod: 471556

• Culoare: Inox
• Culoarea mânerului: Inox
• Material panou frontal: Inox
• Tip inchidere usa: Clasica

Eficiențâ
• Cuptor multi-funcţional - 61 l
• Zonă mărită de coacere
• Dimensiune maximă a tăvii de gătit: 1316 cm²
• Formă cuptor: Tradiţională tip HomeMADE 

(imita forma cuptoarelor pe lemne)
• Tip Grill: PerfectGrill

Comenzi
• Tip control: Mecanic
• Forma butoanelor: Ergonomica

Încălzire

Caracteristici
• Iluminare cuptor

Accesorii incluse
• Tipul tavii de gatit nr 2: Tava adanca
• Tipul Grătarului: Grătar de inox
• Ghidaje ambutisate

Sisteme de siguranță
• Tip siguranta: Termoelectrica
• Racire Dinamica -DC
• Tip ușă cuptor: Dublă și compactă

Curățare ușoară
• Tip autocuratare: AquaClean
• Tip email: SilverMatte
• Tip inox: Antiamprenta
• Suprafața de sticlă a ușii detașabilă

Date tehnice
• Consum:  0,77 kW/h (Ventilare), 

0,94 kW/h (Convenţional)
• Putere: 2700 W
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

59,5 × 59,7 × 54,7 cm
• Dimensiunea nisei de incastrare (ÎxLxA): 

58,3-60 × 56-56,8 × 55 cm
• Cod EAN: 3838942006418
• Cod: 469786

CUPTOARE 79



Cuptoarele combi cu aburi
Gătitul este un proces enorm de complex. Aici au loc și se 
intersectează multe procese. A fost nevoie de multe cunoștinte 
inginerești și mulți ani de proiectare pentru a dezvolta 
caracteristici și funcții ce vă permit să tratați alimentele nu numai 
ca o sursa importantă de energie dar și ca o sursă delicată 
de vitamine, fibre și, bineînteles, gust și plăcere. Cuptoarele 
combi Gorenje vin cu promisiunea unei alimentații sănătoase 
și mâncare gătită respectându-i toate ingredientele valoroase, 
acordând atenție maximă nevoilor corpului Dvs.

CEL MAI 
DELICAT 
TRATAMENT 
DIN LUME 
PENTRU 
VITAMINE
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PureSteam
Fără apă, doar abur

MultiSteam 360°
O abordare holistică a gătitului la abur

Același sistem de ventilație folosit la cuptoarele convenționale, 
MultiFlow 360˚, este folosit și la cuptoarele cu abur. După ce 
aburul pătrunde în cavitatea cuptorului prin multiple orificii, un 
ventilator special distribuie aburul uniform, conferind mâncării un 
aspect moale și fraged. Un rezervor de apă este suficient pentru 
întregul proces de preparare, astfel încât nu este necesară 
deschiderea suplimentară a cuptorului, ceea ce economisește 
timp și energie și îmbunătățește rezultatele generale ale gătitului 
la abur.

Cuptoarele cu abur Gorenje combi se pot lăuda cu o 
performanță excelentă a sistemului de abur fără picături de apă. 
Cuptoarele cu abur Gorenje nu lasă nicio picătură de apă în 
cavitatea cuptorului, datorită generatorului de abur ce extrage 
apa din abur, lăsându-le perfect curate. Un nor de abur pur este 
distribuit în tot cuptorul, fără picături de apă ce ar putea deteriora 
mâncarea, îmbibând-o cu apă. De asemenea, este perfect 
pentru decongelare, deoarece aburul cald cuprinde uniform 
mâncarea, fără a încălzi mai tare doar anumite părți.

HealthyReheating
Reîncălzire și decongelare uniform

Cuptorul cu abur combi poate fi folosit pentru reîncălzirea și 
decongelarea mâncărurilor. Când este reîncălzită, mâncarea nu 
este preparată suplimentar și nu se usucă. Decongelarea este 
uniformă și delicată, astfel încât nu afectează structura mâncării. 
Astfel, decongelarea și reîncălzirea în cuptorul cu abur combi 
este pur și simplu mai sănătoasă.

SousVide
Doar un pas până la alimente moi și suculente

SousVide reprezintă un truc magic, dar simplu: gătitul în pungi 
vidate. Alimentele sunt preparate în așa fel încât să fie păstrate 
vitaminele, minerale și alți nutrienți. Deoarece mâncarea este 
preparată în vid și la temperaturi mai joase, interiorul cărnii 
este întotdeauna moale și suculent iar legumele își păstrează 
fermitatea.
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Curățare
Depunerile de calciu nu sunt o problemă

Funcția de curățare funcționează automat. La nevoie, îi 
reamintește utilizatorului să pornească procesul de curățare. 
După ce este adăugată soluția de curățare, durează doar 1 oră 
până la încheierea procesului.

Rezervorul de apă mare, practic și elegant este ușor accesibil 
și poate fi reumplut chiar și în timpul procesului de gătit, fără a-l 
întrerupe. Rezervorul de 1,3 l este poziționat inteligent pentru 
o manevrare ușoară și are un design special pentru a oferi mai 
mult spațiu și pentru a preveni vărsarea. Capacitatea sa este 
suficientă pentru cele mai lungi programe de gătit cu abur. Poate 
fi demontat ușor și spălat în mașina de spălat vase.

WaterTank
Apa la îndemână

BCS 798 S24X
Cuptor multifunctional cu aburi  Gama Superior

• Culoare: Inox
• Culoarea mânerului: Inox
• Material panou frontal: Inox si sticla
• Tip inchidere usa: GentleClose

Eficiențâ
• Combinat cu aburi - 73 l
• Zonă mărită de coacere
• Formă cuptor: Tradiţională tip HomeMADE 

(imita forma cuptoarelor pe lemne)
• Tip Grill: PerfectGrill
• MultiSteam 360°

Comenzi
• Tip control: Electronice
• Forma butoanelor: Ergonomica
• Programator: Color ProCook DotMatrix

Încălzire

Caracteristici
• StepBake
• PureSteam
• Gatire pe mai multe niveluri
• MultiFlow 360°

Accesorii incluse
• Tipul tavii de gatit nr 2: Tava adanca
• Tipul tavii de gatit: Tava usor adanca
• Tava perforata pentru gatitul cu aburi
• Tipul Grătarului: Grătar de inox
• Gidaje telescopice pe un nivle full extensibile
• Sondă de temperatură
• Volumul rezervorului de apa: 1,3 l
• SousVide

Sisteme de siguranță
• Tip siguranta: Termoelectrica
• Racire dinamica DC+
• Temperatură suprafaţă ușă: UCD - ușă ultra 

rece

Curățare ușoară
• Tip autocuratare: AquaClean
• Decalcifiere
• Tip email: SilverMatte
• Tip inox: Antiamprenta
• Suprafața de sticlă a ușii detașabilă

Date tehnice
• Consum:  0,7 kw/h (Ventilare), 

0,96 kw/h (Convenţional)
• Putere: 3400 W
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

59,5 × 59,5 × 54,6 cm
• Dimensiunile de montaj/nisa: 59 × 56 × 55 cm
• Cod EAN: 3838782093630
• Cod: 730134

www.gorenje.ro
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Cuptoare cu microunde
Un cuptor cu microunde este o unealtă indispensabilă pentru 
orice bucătărie modernă. Vă permite pregătirea alimentelor 
gustoase și sănătoase, ținând cont de stilul de viață alert al zilelor 
noastre. Tehnologia avansată vă asigură că mâncarea este bine 
pătrunsă și încălzită. În plus față de microunde, aceste cuptoare 
vă permit gătirea cu grill sau cu aer cald. De aceea, aceste 
cuptoare pot fi folosite și pe post de cuptoare convenționale. Nu 
mai este nevoie să spunem că sunt la fel de spectaculoase și la 
exterior. Ele au un design care se potrivește cu celelalte produse 
din gamă.

UN CUPTOR 
MULTI-TALENT
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Tehnologia cu invertor
Tratament delicat, pentru o mâncare mai gustoasă

Datorită tehnologiei cu invertor, energia este distribuită uniform, 
nu în puseuri. Drept rezultat, mâncarea își menține structura 
inițială, inclusiv vitaminele, mineralele și fibrele. Avantajele 
distribuirii uniforme a energiei sunt în special binevenite pentru 

reîncălzire sau dezghețare, sau când preparați lichide. Timpul de 
lăsat la microunde este mai scurt, ceea ce reduce și consumul 
de energie.

Tehnologia Stirrer permite așezarea unei tăvi de dimensiuni 
standard în cuptorul cu microunde. Aici, tot spațiul din cuptor 
este folosit, spre deosebire de cuptoarele cu tavă rotativă, care 
oferă o încălzire neuniformă. Sistemul avansat de distribuire 

constantă încălzește uniform mâncarea. Tehnologia Stirrer este 
disponibilă atât la cuptoarele cu microunde combinate, cât și la 
cele standard.

Tehnologia Stirrer
Tăvile de orice dimensiuni sunt binevenite
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BCMS 598 S19X
Cuptor compact cu micounde si aburi Gama Superior

BM 300 X
Cuptor cu microunde incorporabil Superior Line

• Culoare: Negru
• Culoarea mânerului: Inox
• Material panou frontal: Inox si sticla
• Tip inchidere usa: GentleClose

Eficiențâ
• Volum cuptor: 50 l
• Zonă mărită de coacere
• Formă cuptor: Tradiţională tip HomeMADE 

(imita forma cuptoarelor pe lemne)
• Putere microunde: 1000 W

Comenzi
• Tip control: Electronice
• Forma butoanelor: Ergonomica
• Programator: Color ProCook DotMatrix

Încălzire

Caracteristici
• StepBake
• MultiUse
• Inverter 
• Stirrer

Accesorii incluse
• Tipul tavii de gatit nr 2: Tava adanca
• Tava perforata pentru gatitul cu aburi
• Tavă din sticlă
• Tipul Grătarului: Grătar de inox
• Ghidaje de sirma
• Volumul rezervorului de apa: 1,3 l
• SousVide

Sisteme de siguranță
• Tip siguranta: Termoelectrica
• Racire dinamica DC+
• Temperatură suprafaţă ușă: 3 straturi de 

geamuri

Curățare ușoară
• Tip email: SilverMatte
• Tip inox: Antiamprenta
• Suprafața de sticlă a ușii detașabilă

Date tehnice
• Putere: 3000 W
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

45,5 × 59,5 × 54,6 cm
• Dimensiunile de montaj/nisa: 

45 × 56 × 55 cm
• Cod EAN: 3838782324734
• Cod: 734252

• Culoare: Inox
• Parte frontală: Inox
• Finisaj ușă: Sticlă
• Interior din otel inoxidabil
• Deschidere ușă: Stânga
• Tip deschidere ușă: Control mecanic

Eficiențâ
• Volum cuptor: 20 l
• Putere microunde: 800 W
• Putere infrarosii: 1000 W

Comenzi
• Comenzi electronice
• Afișaj: LED cu control Touch
• Mod selectare program LogicalChoice

Încălzire

Caracteristici
• AUTO menu
• Decongelare în funcție de greutate

Accesorii incluse
• Platou din sticlă rotativ

Sisteme de siguranță
• Sistem de blocare pentru copii

Date tehnice
• Putere: 1250 W
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

38,8 × 59,5 × 34,5 cm
• Dimensiunile de montaj/nisa: 

38 × 56,8 × 38 cm
• Cod EAN: 3838942833939
• Cod: 468885

CUPTOARE CU MICROUNDE INCORPORABILE 87

www.gorenje.ro



88 ARAGAZURI AUTONOME



Sunteti gata de niște momente savuroase în bucătăria Dvs.?
Cu noile aragazuri Gorenje HomeMade, acest lucru devine 
încântator de simplu. Pregătiți-vă felurile preferate exact ca într-
un cuptor tradițional pe lemne sau impresionați-vă familia cu o 
gamă variată de experiențe culinare. Noi am proiectat aceste 
cuptoare astfel încât să fie ergonomice și să incorporeze soluții 
inteligente, astfel încât să vă puteți baza pe ele și să puteți 
adăuga și o notă personală, în același timp.

Aragazuri autonome

NOI ÎL 
SIMPLIFICĂM.
DVS. ÎL FACEȚI 
PERFECT.
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SuperSize
Pregătit pentru rețete XXL

Forma HomeMade
Toate caracteristicele cuptoarelor tradiționale pe lemne

Aragazurile Gorenje vă oferă suprafețe mari de gătit și utilizează tăvi 
de gătit foarte mari. Soluții inovative vă oferă un consum optimizat 
de energie și mâncare uniform gătită, indiferent de cantitate. Toată 
lățimea aragazului este folosită în mod eficient pentru a vă asigura 
că mâncarea este uniform gătită pe fiecare nivel de gătire.

BigSpace
Mai mult spațiu pentru libertatea gătitului

Capacitatea crescută a cuptorului (până la 70 de litri) vă permite 
prepararea unor cantități mai mari de alimente în același timp. 
Circulația optimizată a aerului cald în interiorul cuptorului, împreună 
cu cavitatea de tip BigSpace, fac ca în aragazurile Gorenje să 
încapă chiar un curcan întreg.

Forma rotunjită caracteristică este una dintre însușirile ce vă aduc 
cele mai multe beneficii. Inspirată din cuptoarele tradiționale 
pe lemne, asigură o buna circulație a aerului cald în interiorul 

cuptorului. De vreme ce alimentele sunt sunt încălzite uniform 
din toate parțile, ele vor fi gătite întotdeauna perfect crocante la 
exterior și suculente la interior.
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AquaClean
Curățare simplă, de fiecare zi

Gătire MultiLevel
Mai multe feluri deodată

Datorită emailului special de o calitate foarte înaltă, funcția 
AquaClean pune la dispoziție încă o modalitate de curățare a 
cuptorului, eficientă și prietenoasă cu utilizatorul. Tot ceea ce 
trebuie să faceți este să puneți o jumătate de litru de apă în tavă 
și să porniți funcția AquClean după fiecare gătit. În numai 30 de 
minute, rezultatele sunt vizibile pe întreaga suprafață a cuptorului și 
a tăvilor de gatit. Petele si grăsimea sunt înmuiate și pot fi șterse cu 
o cârpă curată.

Combinația dintre tehnologia MultiAir și forma HomeMade ajută 
la atingerea celui mai dur obiectiv: preparea în același timp a 4 
feluri diferite de mâncare. Avem noutăți: mirosurile și aromele nu 
se amestecă. Distribuția inteligentă a aerului asigură că mâncarea 
este gătită uniform pe fiecare nivel.

Tehnologia MultiAir
Perfect pe toate părțile

Tehnologia MultiAir garantează circulația liberă a aerului în interiorul 
cuptorului. Datorită poziției inteligente a găurilor de ventilare de 
pe peretele din spate și datorită formei unice, rotunjite, aerul este 
răspândit uniform în cavitatea cuptorului. Ventilatorul împinge aerul 

în toată cavitatea, rezultând o mâncare bine pătrunsă pe toate 
parțile. Mișcarea dinamică a aerului permite gătitul pe mai multe 
niveluri fără amestecarea aromelor.
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Ghidaje telescopice
Ușor de scos din cuptor

Ghidajele telescopice cu mișcare lină oferă o privire de ansamblu 
asupra întregului proces de gătire. Ele sunt mai ușor de scos și de 
curățat. În funcție de model, aragazurile Gorenje pot fi dotate cu 
ghidaje telescopice pentru până la trei niveluri.

OpenView
Vizibilitate foarte bună

Anumite modele de cuptoare permit o vizibilitate perfectă a 
interiorului datorită celor două lumini interioare. Combinate cu un 
design special al ușii cuptorului, aveți un control perfect asupra 
întregului process al gătirii.

Sertar de depozitare XXL 
Totul aranjat perfect și la îndemână

Un sertar mare pentru depozitarea oalelor mari sau a ustensilelor 
de bucătarie. Tăvi de copt, tăvi de gătit, tacâmuri – ai tot ce iți 
trebuie la îndemână în această soluție extraordinară de depozitare.

GentleClose
O atingere ușoară este suficientă

Doar o atingere ușoară este necesară pentru a închide ușa 
aragazului, fără nici un zgomot.
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DirectTouch
Rezultate perfecte, printr-o simplă atingere

Noul modul electronic patentat vă permite să controlaţi cuptorul cu 
ajutorul comenzilor prin atingere.

Învelișul TouchFree
Finisaj strălucitor și fără urme

Toate suprafețele din oțel inoxidabil sunt învelite cu un film special 
TouchFree care previne urmele de degete, lăsând suprafața 
întotdeauna strălucitoare și făcând curățarea sa mult mai ușoară.

Tava adâncă de gătit
Satisface și cea mai mare poftă de mâncare 

Marginile înalte ale acestei tăvi împiedică grăsimea să sară și să 
se ardă pe pereții cuptorului. Este perfectă pentru a găti lasagna și 
carne friptă.
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Sistemul DC+
Un sistem eficient de management al căldurii

MeatProbe
Perfect preparată, de fiecare dată

Sistemul DynamiCooling răcește eficient carcasa aragazului 
pentru a preveni orice deteriorare cauzată de temperatura înaltă. În 
aragazurile dotate cu sistemul DC+, senzorii de caldură reglează 
răcirea carcasei astfel încât să nu atingă o temperatură mai mare 
de 60 °C.

Prin controlarea temperaturii din interiorul cărnii, MeatProbe 
reglează întregul proces, activând chiar și alarma la momentul 
potrivit.

UltraCoolDoor
Făcută pentru a fi atinsă - oricând, întotdeauna

Învelișul special triplu izolează cuptorul, făcându-l și mai sigur 
pentru copii și animale de companie. Căldura este menținută în 
interior, optimizându-se consumul de energie prin împiedicarea 
ieșirii căldurii din cuptor.
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PerfectGrill
Un încălzitor dublu pentru mâncare complet crocantă

Gătitul cu ușa închisă
Reține căldura acolo unde ai nevoie de ea

Gătitul la 300 °C 
O sursă puternică de căldură în bucătăria ta

Cele mai bune rezultate se obțin prin combinarea încălzitoarelor 
mai mari cu cele mai mici, unde cele din urmă sunt poziționate în 
interiorul celor mai mari. Poziționarea inteligentă a încălzitoarelor 
permite distribuirea optimă a căldurii și rezultate excelente de 

fiecare dată, mâncare crocantă la exterior și fragedă la interior. O 
combinație diferită a încălzitoarelor poate folosi fie încălzitorul interior, 
fie pe cel exterior, fie pe ambele simultan. La modelele avansate, 
încălzitorul poate fi mutat, pentru curățare și întreținere ușoară.

Construcția inovativă a unei găuri de evacuare a gazelor la noile 
aragazuri Gorenje vine la pachet cu toate beneficiile gătitului la 
grill cu ușa închisă. Cea mai rapidă, mai sigură și mai eficientă 
metodă de avea alimente rumenite la grill, în timp ce butoanele și 
împrejurimile aragazului nu se supraîncălzesc.

Programul special de 300°C aduce gătitul profesional în bucătăria 
ta. Acest program este special conceput pentru a găti perfect 
anumite alimente, de exemplu pizza.
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Mechanical door lock
Întotdeauna în siguranță

Un sistem mecanic de închidere a ușii împiedică deschiderea ușii 
în timp ce funcționează cuptorul, facându-l astfel mai sigur pentru 
copii. Mecanismul este atașat la cuptor, putând fi montat sau 
demontat în funcție de preferintele Dvs.

Întrerupătorul SmartSwitch închide ventilatorul și toate 
încălzitoarele atunci când este deschisă ușa cuptorului în timpul 
procesului de gătire. Acest lucru împiedică ca aerul fierbinte să 
fie evacuat din cavitatea cuptorului. Atunci când ușa este închisă, 
procesul de gătire este reluat.

Întrerupător SmartSwitch

SilverMatte
Înveliș ultrarezistent și ultrafin

Calitatea și tipul smalțului sunt extrem de importante pentru 
funcționarea cuptorului. SilverMatte este un material foarte 
rezistent și solid ce suportă temperaturi extrem de ridicate, inclusiv 
curățarea pirolitică la 500 °C. Fără micropori, acoperă suprafața 
cuptorului și a tăvilor, făcându-le rezistente la cele mai ridicate 
temperaturi, microunde și abur. Învelișul triplu al interiorului reflectă 
căldura și oferă insulație suplimentară. Astfel, interiorul cuptorului 
rămâne întotdeauna steril și sigur.

CataClean
O suprafață fără urmă de grăsime

Curățarea catalitică reprezintă un ajutor perfect în întreținerea 
cuptorului. Când cuptorul atinge 85˚C sau mai mult în timpul 
procesului de preparare a mâncării, panourile catalitice se 
activează automat și încep să absoarbă grăsimea și impuritățile.
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ChildLock
Bucătăria ca spațiu sigur

Usa plană a cuptorului
Ușor de scos, ușor de curățat

Opțiunea ChildLock este excelentă pentru cei cu copii. Îi puteți 
lăsa nesupravegheați în bucătărie în siguranță, deoarece această 
opțiune nu le permite să modifice setările.

Usa cuptorului se poate scoate foarte ușor și nu are adâncituri sau 
canturi în care să se poată depozita murdăria, facând curățarea 
simplă și usoară. Designul inovativ permite și curățarea rapidă și 
practică a spațiului dintre geamuri.

Funcția StayWarm menține mâncarea la o temperatură constantă 
de 70˚C, până la momentul potrivit pentru servirea mesei. 
Mâncarea își menține aroma și temperatura originală până când 
este servită.

Pentru ca mâncarea să rămână în condiții perfecte chiar și 
după decongelare, este foarte important să fie încălzită repede, 
astfel încât căldura să ajungă rapid și uniform până în centru. 
Decongelarea în condiții de siguranță este posibilă mulțumită 
programului de decongelare. Se recomandă ca la programul de 
decongelare să se foloseasca o tava care să strângă picăturile de 
apă. Puneți mâncarea congelată pe grătar, în mijlocul cuptorului. 
Tava antipicurare trebuie să se pună pe cel mai de jos ghidaj.

Farfuriile preîncălzite împiedică pierderea aromelor și vă asigură 
că fiecare înghițitură de mâncare are exact gustul care ar trebui, 
de la supe până la paste. Funcția WarmPlate vă va păstra farfuriile 
exact la temperatura de 60°C. Bucurați-vă de servicii profesionale 
în intimitatea casei Dvs.

Stay Warm
În formă perfectă pentru întârziați

Decongelare

Farfurii preîncălzite
Serviți mâncărurile profesional, în confortul căminului Dvs.

Programe Speciale
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Gătitul ca un bucatar șef a devenit mai simplu. Este nevoie doar 
de un strop de inspirație și plita Gorenje se va ocupa de restul. 
Cu o suprafață mare de gătit, arzătoare puternice și caracteristici 

avansate, plitele Gorenje vă ofera ajutor în orice proiect 
gastronomic ați avea. Eliberați-vă inspirația și surprindeți-i pe cei 
dragi cu bucate perfect preparate.

Plita pe gaz

Grătarele ProGrid din fontă, masive și elegante sunt extrem de 
stabile și rezistente chiar și la cele mai ridicate temperaturi. Acestea 
oferă o stabilitate superioară, durabilitate și un design prietenos 
pentru bucătărie.

Grătare ProGrid din fontă
Suport puternic, stabil și durabil

Arzătoarele Chef
Gătit mai puternic și mai eficient

Noile arzătoare Chef au un consum mai eficent de gaz și permit un 
gătit mai rapid și mai ecologic. Arzătoarele de diferite dimensiuni 
vă dau flexibilitate și poziționarea lor ergonomică permite gătitul în 
condiții de siguranță.
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Plitele Gorenje Hi-light vitroceramice sunt 
proiectate ca un ajutor simplu de folosit 
în bucătărie, permițând oricăruia rezultate 
excelente. Eficiente și inteligente, plitele Hi-
light sunt dotate cu caracteristici ce permit 
un gătit fără efort. Puteți beneficia de plite 
cu zonă duble sau cu zonă ovală, pentru 
a putea folosi oricare vas din bucătărie. 
Cu funcții speciale, cum ar fi indicatorul 
de căldură reziduală, ceas cu alarmă și 
control inteligent, permit controlul deplin 
al procesului și totodată oferă o siguranță 
maximă.

Plita cu inducție încălzește de două ori mai repede decât plitele 
vitroceramice, ce le face mai sigure și mai economice. O plită 
cu inducție încălzește doar partea de jos a vasului special, în 
timp ce suprafața plitei rămâne rece și sigură la atins. Ajustările 

de temperatură se pot face instantaneu, prin simpla atingere a 
panoului de control, minimizând pericolul ca alimentele să dea 
în foc. Cât despre topirea ciocolatei, o asemea sarcină este o 
bagatelă!

Plita cu inducție

Plitele Hi-Light 
vitroceramice
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• Culoare: Inox
• Material panou frontal: Inox
• Finisaj ușă: Sticlă
• Tip inchidere usa: GentleClose

Eficiențâ
• Cuptor multi-funcţional - 71 l
• Zonă mărită de coacere
• Dimensiune maximă a tăvii de gătit: 1316 cm²
• Forma cuptorului HomeMade Plus

Comenzi
• Forma butoanelor: Ergonomica
• Programator electronic cu afisaj IconLed

Plită vitroceramică
• Doua ochiuri mari dintre care unul dublu si 

doua ochiuri mici
• Stânga faţă: Ochi mare dublu 21/12 cm, 

2,2 kW
• Dreapta faţă: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
• Stânga spate: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
• Dreapta spate: Ø 18 cm, 1,8 kW

Încălzire

Caracteristici
• Iluminare cuptor
• Gatire pe mai multe niveluri
• MultiAir

Accesorii incluse
• Tipul tavii de gatit: Tava usor adanca
• Tipul tavii de gatit nr 2: Tava adanca
• Tipul Grătarului: Grătar de inox
• Ghidaje de sirma

Sisteme de siguranță
• Indicator căldură reziduală
• Tip siguranta: Termoelectrica
• Racire dinamica DC+
• Tip ușă cuptor: Dublă și compactă

Curățare ușoară
• Tip autocuratare: AquaClean
• Tip email: SilverMatte
• Tip inox: Antiamprenta
• Suprafața de sticlă a ușii detașabilă

Caracteristici tehnice/Dimensiuni
• Putere: 9700 W
• Consum:  0,81 kW/h (Ventilare), 

0,94 kW/h (Convenţional)
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

85 × 60 × 60 cm
• Cod EAN: 3838782023798
• Cod: 595183

• Culoare: Inox
• Material panou frontal: Sticla
• Finisaj ușă: Sticlă
• Tip inchidere usa: GentleClose

Eficiențâ
• Cuptor multi-funcţional - 70 l
• Dimensiune maximă a tăvii de gătit: 1260 cm²
• Formă cuptor: Tradiţională tip HomeMADE 

(imita forma cuptoarelor pe lemne)

Comenzi
• Tip comenzi: Prin atingere (Touch)
• Forma butoanelor: Butoane retractabile
• Programator electronic cu afisaj IconLed

Plită cu inducție
• BridgeZone
• 4 zone de incalzire cu inductie
• Stânga faţă: Ø 18,5 cm, 1,4/2 kW
• Dreapta faţă: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW
• Stânga spate: Ø 18,5 cm, 1,2/1,4 kW
• Dreapta spate: Ø 20,5 cm, 2/2,3 kW

Încălzire

Caracteristici
• Iluminare cuptor
• Gatire pe mai multe niveluri
• MultiAir

Accesorii incluse
• Tipul tavii de gatit: Tava usor adanca
• Tipul tavii de gatit nr 2: Tava adanca
• Tipul Grătarului: Grătar de inox
• Ghidaje telescopice pe doua niveluri
• Filtru catalitic la ventilator

Sisteme de siguranță
• Indicator căldură reziduală
• Blocaj pentru copii
• Racire Dinamica -DC
• Temperatură exterioară geam 

(nr. geamuri + nr. straturi deflectoare): CD 3+1

Curățare ușoară
• Tip autocuratare: AquaClean
• Tip email: SilverMatte
• Tip inox: Antiamprenta

Caracteristici tehnice/Dimensiuni
• Putere: 10500 W
• Consum:  0,8 kW/h (Ventilare), 

1,03 kW/h (Convenţional)
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

85 × 50 × 59,4 cm
• Cod EAN: 3838782022197
• Cod: 466124

• Culoare: Inox
• Material panou frontal: Inox
• Finisaj ușă: Sticlă
• Tip inchidere usa: GentleClose

Eficiențâ
• Cuptor multi-funcţional - 70 l
• Dimensiune maximă a tăvii de gătit: 1260 cm²
• Formă cuptor: Tradiţională tip HomeMADE 

(imita forma cuptoarelor pe lemne)

Comenzi
• Tip comenzi: Prin atingere (Touch)
• Forma butoanelor: Ergonomica
• Programator electronic cu afisaj IconLed

Plită cu inducție
• BridgeZone
• 4 zone de incalzire cu inductie
• Stânga faţă: Ø 18,5 cm, 1,4/2 kW
• Dreapta faţă: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW
• Stânga spate: Ø 18,5 cm, 1,2/1,4 kW
• Dreapta spate: Ø 20,5 cm, 2/2,3 kW

Încălzire

Caracteristici
• Iluminare cuptor
• Gatire pe mai multe niveluri
• MultiAir

Accesorii incluse
• Tipul tavii de gatit: Tava usor adanca
• Tipul tavii de gatit nr 2: Tava adanca
• Tipul Grătarului: Grătar de inox
• Ghidaj teescopic pe un nivel
• Filtru catalitic la ventilator

Sisteme de siguranță
• Indicator căldură reziduală
• Blocaj pentru copii
• Racire Dinamica -DC
• Tip ușă cuptor: Dublă și compactă

Curățare ușoară
• Tip autocuratare: AquaClean
• Tip email: SilverMatte
• Tip inox: Antiamprenta

Caracteristici tehnice/Dimensiuni
• Putere: 10400 W
• Consum:  0,8 kW/h (Ventilare), 

1,03 kW/h (Convenţional)
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

85 × 50 × 59,4 cm
• Cod EAN: 3838782022975
• Cod: 466177

EC 6351 XC
Aragaz electric cu plita pe vitroceramică Gama Advanced

EIT 5355 XPD
Aragaz electric cu plita pe inductie Gama Advanced

EIT 5351 XD
Aragaz electric cu plita pe inductie Gama Advanced

• Culoare: Alb
• Material panou frontal: Tabla emailata
• Finisaj ușă: Sticlă

Eficiențâ
• Cuptor multi-funcţional - 70 l
• Dimensiune maximă a tăvii de gătit: 1260 cm²
• Formă cuptor: Tradiţională tip HomeMADE 

(imita forma cuptoarelor pe lemne)

Comenzi
• Forma butoanelor: Ergonomica
• Programator electronic cu afisaj IconLed

Plită vitroceramică
• 4 zone de gătit
• Stânga faţă: Ø 18 cm, 1,7 kW
• Dreapta faţă: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
• Stânga spate: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
• Dreapta spate: Ø 18 cm, 1,7 kW

Încălzire

Caracteristici
• Iluminare cuptor

Accesorii incluse
• Tipul tavii de gatit: Tava usor adanca
• Tipul tavii de gatit nr 2: Tava adanca
• Tipul Grătarului: Grătar de inox
• Ghidaj teescopic pe un nivel

Sisteme de siguranță
• Indicator căldură reziduală
• Tip ușă cuptor: Dublă și compactă

Curățare ușoară
• Tip autocuratare: AquaClean
• Tip email: SilverMatte

Caracteristici tehnice/Dimensiuni
• Putere: 8600 W
• Consum:  0,8 kW/h (Ventilare), 

1,03 kW/h (Convenţional)
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

85 × 50 × 59,4 cm
• Cod EAN: 3838782022999
• Cod: 466179

EC 5341 WG
Aragaz electric cu plita pe vitroceramică Gama Advanced
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• Culoare: Inox
• Material panou frontal: Inox
• Finisaj ușă: Sticlă
• Tip inchidere usa: GentleClose

Eficiențâ
• Cuptor multi-funcţional - 70 l
• Dimensiune maximă a tăvii de gătit: 1260 cm²
• Formă cuptor: Tradiţională tip HomeMADE 

(imita forma cuptoarelor pe lemne)

Comenzi
• Forma butoanelor: Ergonomica
• Programator electronic cu afisaj IconLed
• O singură mână

Plită pe gaz vitroceramică
• Numarul cadrelor de ardere: 2
• 1 arzător de rezervă, 1 arzător mare, 2 

arzătoare standard
• Stânga faţă: Ø 5,4 cm, 1 kW
• Dreapta faţă: Ø 9,9 cm, 3 kW
• Stânga spate: Ø 7,4 cm, 1,9 kW
• Dreapta spate: Ø 7,4 cm, 1,9 kW
• Gratar plita: Fontă

Încălzire

Caracteristici
• Iluminare cuptor
• Gatire pe mai multe niveluri
• MultiAir

Accesorii incluse
• Tipul tavii de gatit: Tava usor adanca
• Tipul tavii de gatit nr 2: Tava adanca
• Tipul Grătarului: Grătar de inox
• Ghidaje telescopice pe doua niveluri
• Rotisor electric
• Filtru catalitic la ventilator

Sisteme de siguranță
• Racire Dinamica -DC
• Temperatură exterioară geam 

(nr. geamuri + nr. straturi deflectoare): CD 3+1
• Siguranta Gaz

Curățare ușoară
• Tip autocuratare: AquaClean
• Tip email: SilverMatte
• Tip inox: Antiamprenta

Caracteristici tehnice/Dimensiuni
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

85 × 50 × 59,4 cm
• Cod EAN: 3838782022951
• Cod: 466174

• Culoare: Inox
• Material panou frontal: Inox
• Finisaj ușă: Sticlă
• Capac plita: Sticla

Eficiențâ
• Cuptor multi-funcţional - 62 l
• Dimensiune maximă a tăvii de gătit: 1260 cm²
• Formă cuptor: Tradiţională tip HomeMADE 

(imita forma cuptoarelor pe lemne)

Comenzi
• Forma butoanelor: Ergonomica
• Programator electronic cu afisaj IconLed
• O singură mână

Plită gaz
• Numarul cadrelor de ardere: 2
• 1 arzător de rezervă, 1 arzător mare, 2 

arzătoare standard
• Stânga faţă: Ø 5,4 cm, 1 kW
• Dreapta faţă: Ø 9,9 cm, 3 kW
• Stânga spate: Ø 7,4 cm, 1,9 kW
• Dreapta spate: Ø 7,4 cm, 1,9 kW

Încălzire

Caracteristici
• Iluminare cuptor
• Gatire pe mai multe niveluri
• MultiAir

Accesorii incluse
• Tipul tavii de gatit: Tava usor adanca
• Tipul tavii de gatit nr 2: Tava adanca
• Tipul Grătarului: Grătar de inox
• Ghidaje ambutisate

Sisteme de siguranță
• Racire Dinamica -DC
• Tip ușă cuptor: Dublă și compactă
• Siguranta Gaz

Curățare ușoară
• Tip autocuratare: AquaClean
• Tip email: SilverMatte
• Tip inox: Antiamprenta

Caracteristici tehnice/Dimensiuni
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

85 × 50 × 59,4 cm
• Cod EAN: 3838782085710
• Cod: 729930

KC 5355 XV
Aragaz combinat cu plita pe gaz cu suprafata de sticla securizata Gama Advanced

K 5351 XJ
Aragaz combinat cu plita pe gaz Gama Advanced

• Culoare: Alb
• Material panou frontal: Tabla emailata
• Finisaj ușă: Sticlă

Eficiențâ
• Cuptor convenţional - 68 l
• Dimensiune maximă a tăvii de gătit: 1260 cm²
• Formă cuptor: Tradiţională tip HomeMADE 

(imita forma cuptoarelor pe lemne)

Comenzi
• Forma butoanelor: Ergonomica

Plită vitroceramică
• 4 zone de gătit
• Stânga faţă: Ø 18 cm, 1,7 kW
• Dreapta faţă: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
• Stânga spate: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
• Dreapta spate: Ø 18 cm, 1,7 kW

Încălzire

Caracteristici
• Iluminare cuptor

Accesorii incluse
• Tipul tavii de gatit nr 2: Tava adanca
• Tipul Grătarului: Grătar de inox
• Ghidaje ambutisate

Sisteme de siguranță
• Indicator căldură reziduală
• Tip ușă cuptor: Dublă și compactă

Curățare ușoară
• Tip autocuratare: AquaClean
• Tip email: SilverMatte

Caracteristici tehnice/Dimensiuni
• Putere: 8000 W
• Consum: 0,8 kW/h (Convenţional)
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

85 × 50 × 59,4 cm
• Cod EAN: 3838782022210
• Cod: 466114

EC 5111 WG
Aragaz electric cu plita pe vitroceramică Gama Essential

• Culoare: Inox
• Material panou frontal: Inox
• Finisaj ușă: Sticlă
• Tip inchidere usa: GentleClose
• Capac plita: Sticla

Eficiențâ
• Cuptor multi-funcţional - 71 l
• Zonă mărită de coacere
• Dimensiune maximă a tăvii de gătit: 1316 cm²
• Forma cuptorului HomeMade Plus

Comenzi
• Forma butoanelor: Ergonomica
• Programator electronic cu afisaj IconLed
• O singură mână

Plită gaz
• Numarul cadrelor de ardere: 2
• 1 arzător de rezervă, 1 arzător mare, 2 

arzătoare standard
• Stânga faţă: Ø 5,4 cm, 1 kW
• Dreapta faţă: Ø 9,9 cm, 3 kW
• Stânga spate: Ø 7,4 cm, 1,9 kW
• Dreapta spate: Ø 7,4 cm, 1,9 kW
• Gratar plita: Fontă

Încălzire

Caracteristici
• Iluminare cuptor
• Gatire pe mai multe niveluri
• MultiAir

Accesorii incluse
• Tipul tavii de gatit: Tava usor adanca
• Tipul tavii de gatit nr 2: Tava adanca
• Tipul Grătarului: Grătar de inox
• Ghidaj teescopic pe un nivel

Sisteme de siguranță
• Tip siguranta: Termoelectrica
• Racire Dinamica -DC
• Tip ușă cuptor: Dublă și compactă
• Siguranta Gaz

Curățare ușoară
• Tip autocuratare: AquaClean
• Tip email: SilverMatte
• Tip inox : Antiamprenta

Caracteristici tehnice/Dimensiuni
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

85 × 60 × 60 cm
• Cod EAN: 3838782026898
• Cod: 728123

K 6351 XF
Aragaz combinat cu plita pe gaz Gama Advanced
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• Culoare: Inox
• Material panou frontal: Inox
• Finisaj ușă: Sticlă

Eficiențâ
• Cuptor gaz: 60 l
• Zonă mărită de coacere
• Dimensiune maximă a tăvii de gătit: 1316 cm²
• Formă cuptor: Tradiţională tip HomeMADE 

(imita forma cuptoarelor pe lemne)

Comenzi
• Forma butoanelor: Ergonomica
• Tip aprindere: Aprindere la o singura mana
• Arzator inferior in cuptor

Plită gaz
• Numarul cadrelor de ardere: 2
• 1 arzător de rezervă, 1 arzător mare, 2 

arzătoare standard
• Stânga faţă: Ø 5,4 cm, 1 kW
• Dreapta faţă: Ø 9,9 cm, 3 kW
• Stânga spate: Ø 7,4 cm, 1,9 kW
• Dreapta spate: Ø 7,4 cm, 1,9 kW
• Gratar plita: Email

Încălzire

Caracteristici
• Iluminare cuptor
• Posibilitatea de a utiliza Gril-ul cu usa inchisa

Accesorii incluse
• Tipul tavii de gatit: Tava usor adanca
• Tipul tavii de gatit nr 2: Tava adanca
• Tipul Grătarului: Grătar de inox
• Ghidaje ambutisate
• Rotisor electric

Sisteme de siguranță
• Tip siguranta: Termoelectrica
• Temperatură exterioară geam 

(nr. geamuri + nr. straturi deflectoare): CD 3+1
• Siguranta Gaz

Curățare ușoară
• Autocuratare cuptor: AquaClean
• Tip email: SilverMatte
• Tip inox: Antiamprenta
• Suprafața de sticlă a ușii detașabilă

Caracteristici tehnice/Dimensiuni
• Consum de energie cuptor cu gaz: 5,9 MJ
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

85 × 60 × 60 cm
• Cod EAN: 3838782098789
• Cod: 730245

• Culoare: Alb
• Material panou frontal: Tabla emailata
• Finisaj ușă: Sticlă
• Capac plita: Metalic

Eficiențâ
• Cuptor multi-funcţional - 62 l
• Dimensiune maximă a tăvii de gătit: 1260 cm²
• Formă cuptor: Tradiţională tip HomeMADE 

(imita forma cuptoarelor pe lemne)

Comenzi
• Forma butoanelor: Ergonomica
• Programator electronic cu afisaj IconLed
• O singură mână

Plită gaz
• Numarul cadrelor de ardere: 2
• 1 arzător de rezervă, 1 arzător mare, 2 

arzătoare standard
• Stânga faţă: Ø 5,4 cm, 1 kW
• Dreapta faţă: Ø 9,9 cm, 3 kW
• Stânga spate: Ø 7,4 cm, 1,9 kW
• Dreapta spate: Ø 7,4 cm, 1,9 kW

Încălzire

Caracteristici
• Iluminare cuptor

Accesorii incluse
• Tipul tavii de gatit: Tava usor adanca
• Tipul tavii de gatit nr 2: Tava adanca
• Tipul Grătarului: Grătar de inox
• Ghidaje ambutisate

Sisteme de siguranță
• Tip ușă cuptor: Dublă și compactă
• Siguranta Gaz

Curățare ușoară
• Tip autocuratare: AquaClean
• Tip email: SilverMatte

Caracteristici tehnice/Dimensiuni
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

85 × 50 × 59,4 cm
• Cod EAN: 3838782022739
• Cod: 466142

• Culoare: Alb
• Material panou frontal: Tabla emailata
• Finisaj ușă: Sticlă
• Capac plita: Metalic

Eficiențâ
• Cuptor multi-funcţional - 62 l
• Dimensiune maximă a tăvii de gătit: 1260 cm²
• Formă cuptor: Tradiţională tip HomeMADE 

(imita forma cuptoarelor pe lemne)

Comenzi
• Forma butoanelor: Ergonomica
• Programator mecanic cu oprire
• O singură mână

Plită gaz
• Numarul cadrelor de ardere: 2
• 1 arzător de rezervă, 1 arzător mare, 2 

arzătoare standard
• Stânga faţă: Ø 5,4 cm, 1 kW
• Dreapta faţă: Ø 9,9 cm, 3 kW
• Stânga spate: Ø 7,4 cm, 1,9 kW
• Dreapta spate: Ø 7,4 cm, 1,9 kW

Încălzire

Caracteristici
• Iluminare cuptor

Accesorii incluse
• Tipul tavii de gatit: Tava usor adanca
• Tipul tavii de gatit nr 2: Tava adanca
• Tipul Grătarului: Grătar de inox
• Ghidaje ambutisate

Sisteme de siguranță
• Tip ușă cuptor: Dublă și compactă
• Siguranta Gaz

Curățare ușoară
• Tip autocuratare: AquaClean
• Tip email: SilverMatte

Caracteristici tehnice/Dimensiuni
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

85 × 50 × 59,4 cm
• Cod EAN: 3838782085406
• Cod: 729929

GI 6121 XH
Aragaz pe gaz cu cuptor pe gaz Gama Essential

K 5341 WJ
Aragaz combinat cu plita pe gaz Gama Advanced

K 5241 WJ
Aragaz combinat cu plita pe gaz Gama Advanced

• Culoare: Alb
• Material panou frontal: Tabla emailata
• Finisaj ușă: Sticlă
• Capac plita: Metalic

Eficiențâ
• Cuptor gaz: 72 l
• Zonă mărită de coacere
• Dimensiune maximă a tăvii de gătit: 1316 cm²
• Forma cuptorului HomeMade Plus

Comenzi
• Forma butoanelor: Ergonomica
• Tip aprindere: Aprindere la o singura mana
• Arzator inferior in cuptor

Plită gaz
• Numarul cadrelor de ardere: 2
• 1 arzător de rezervă, 1 arzător mare, 2 

arzătoare standard
• Stânga faţă: Ø 5,4 cm, 1 kW
• Dreapta faţă: Ø 9,9 cm, 3 kW
• Stânga spate: Ø 7,4 cm, 1,9 kW
• Dreapta spate: Ø 7,4 cm, 1,9 kW

Încălzire

Caracteristici
• Iluminare cuptor

Accesorii incluse
• Tipul tavii de gatit: Tava usor adanca
• Tipul tavii de gatit nr 2: Tava adanca
• Tipul Grătarului: Grătar de inox
• Ghidaje de sirma

Sisteme de siguranță
• Tip ușă cuptor: Dublă și compactă
• Siguranta Gaz

Curățare ușoară
• Autocuratare cuptor: AquaClean
• Tip email: SilverMatte

Caracteristici tehnice/Dimensiuni
• Consum de energie cuptor cu gaz: 6 MJ
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

85 × 60 × 60 cm
• Cod EAN: 3838782024764
• Cod: 595214

G 6111 WJ
Aragaz pe gaz cu cuptor pe gaz Gama Essential
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• Culoare: Alb
• Material panou frontal: Tabla emailata
• Finisaj ușă: Sticlă
• Capac plita: Metalic

Eficiențâ
• Cuptor gaz: 70 l
• Dimensiune maximă a tăvii de gătit: 1260 cm²
• Formă cuptor: Tradiţională tip HomeMADE 

(imita forma cuptoarelor pe lemne)

Comenzi
• Forma butoanelor: Ergonomica
• Tip aprindere: La doua maini

Plită gaz
• Numarul cadrelor de ardere: 2
• 1 arzător de rezervă, 1 arzător mare, 2 

arzătoare standard
• Stânga faţă: Ø 5,4 cm, 1 kW
• Dreapta faţă: Ø 9,9 cm, 3 kW
• Stânga spate: Ø 7,4 cm, 1,9 kW
• Dreapta spate: Ø 7,4 cm, 1,9 kW

Încălzire

Caracteristici
• Temperatura maxima de coacere: 300°C

Accesorii incluse
• Tipul tavii de gatit: Tava usor adanca
• Tipul Grătarului: Grătar de inox
• Ghidaje ambutisate

Sisteme de siguranță
• Tip siguranta: Termoelectrica
• Tip ușă cuptor: Dublă și compactă
• Siguranta Gaz

Curățare ușoară
• Tip email: SilverMatte

Caracteristici tehnice/Dimensiuni
• Consum de energie cuptor cu gaz: 5,8 MJ
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

85 × 50 × 59,4 cm
• Cod EAN: 3838782023095
• Cod: 591325

• Culoare: Gri metalic
• Material panou frontal: Tabla emailata
• Finisaj ușă: Sticlă
• Capac plita: Sticla

Eficiențâ
• Cuptor gaz: 70 l
• Dimensiune maximă a tăvii de gătit: 1260 cm²
• Formă cuptor: Tradiţională tip HomeMADE 

(imita forma cuptoarelor pe lemne)

Comenzi
• Forma butoanelor: Ergonomica

Plită gaz
• Numarul cadrelor de ardere: 2
• 1 arzător de rezervă, 1 arzător mare, 2 

arzătoare standard
• Stânga faţă: Ø 5,4 cm, 1 kW
• Dreapta faţă: Ø 9,9 cm, 3 kW
• Stânga spate: Ø 7,4 cm, 1,9 kW
• Dreapta spate: Ø 7,4 cm, 1,9 kW

Încălzire

Caracteristici
• Temperatura maxima de coacere: 300°C

Accesorii incluse
• Tipul tavii de gatit: Tava usor adanca
• Tipul Grătarului: Grătar de inox
• Ghidaje ambutisate

Sisteme de siguranță
• Tip siguranta: Termoelectrica
• Tip ușă cuptor: Dublă și compactă
• Siguranta Gaz

Curățare ușoară
• Tip email: SilverMatte

Caracteristici tehnice/Dimensiuni
• Consum de energie cuptor cu gaz: 5,8 MJ
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

85 × 50 × 59,4 cm
• Cod EAN: 3838782023194
• Cod: 591316

G 5113 WJ
Aragaz pe gaz cu cuptor pe gaz Gama Essential

G 5111 SJ
Aragaz pe gaz cu cuptor pe gaz Gama Essential

• Culoare: Inox
• Material panou frontal: Inox
• Finisaj ușă: Sticlă
• Tip inchidere usa: GentleClose
• Capac plita: Sticla

Eficiențâ
• Cuptor gaz: 67 l
• Dimensiune maximă a tăvii de gătit: 1260 cm²
• Formă cuptor: Tradiţională tip HomeMADE 

(imita forma cuptoarelor pe lemne)

Comenzi
• Forma butoanelor: Ergonomica
• Timer: Electronic
• Tip aprindere: Aprindere la o singura mana
• Arzator inferior in cuptor

Plită gaz
• Numarul cadrelor de ardere: 2
• 1 arzător de rezervă, 1 arzător mare, 2 

arzătoare standard
• Stânga faţă: Ø 5,4 cm, 1 kW
• Dreapta faţă: Ø 9,9 cm, 3 kW
• Stânga spate: Ø 7,4 cm, 1,9 kW
• Dreapta spate: Ø 7,7 cm, 1,9 kW
• Gratar plita: Fontă

Încălzire

Caracteristici
• Iluminare cuptor
• Posibilitatea de a utiliza Gril-ul cu usa inchisa

Accesorii incluse
• Tipul tavii de gatit: Tava usor adanca
• Tipul tavii de gatit nr 2: Tava adanca
• Tipul Grătarului: Grătar de inox
• Ghidaj teescopic pe un nivel

Sisteme de siguranță
• Tip siguranta: Termoelectrica
• Tip ușă cuptor: Dublă și compactă
• Siguranta Gaz

Curățare ușoară
• Tip email: SilverMatte
• Tip inox: Antiamprenta

Caracteristici tehnice/Dimensiuni
• Consum de energie cuptor cu gaz: 5,9 MJ
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

85 × 50 × 59,4 cm
• Cod EAN: 3838782023217
• Cod: 591329

GI 5321 XF
Aragaz pe gaz cu cuptor pe gaz Gama Advanced

• Culoare: Inox
• Material panou frontal: Inox
• Finisaj ușă: Sticlă
• Capac plita: Sticla

Eficiențâ
• Cuptor gaz: 61 l
• Dimensiune maximă a tăvii de gătit: 1260 cm²
• Formă cuptor: Tradiţională tip HomeMADE 

(imita forma cuptoarelor pe lemne)

Comenzi
• Forma butoanelor: Ergonomica
• Tip aprindere: La doua maini
• Arzator inferior in cuptor

Plită gaz
• Numarul cadrelor de ardere: 2
• Suprafața de gătit
• 1 arzător de rezervă, 1 arzător mare, 2 

arzătoare standard
• Stânga faţă: Ø 5,4 cm, 1 kW
• Dreapta faţă: Ø 9,9 cm, 3 kW
• Stânga spate: Ø 7,4 cm, 1,9 kW
• Dreapta spate: Ø 7,4 cm, 1,9 kW

Încălzire

Caracteristici
• Iluminare cuptor
• Posibilitatea de a utiliza Gril-ul cu usa inchisa

Accesorii incluse
• Tipul tavii de gatit: Tava usor adanca
• Tipul Grătarului: Grătar de inox
• Ghidaje ambutisate
• Rotisor electric

Sisteme de siguranță
• Tip siguranta: Termoelectrica
• Tip ușă cuptor: Dublă și compactă
• Siguranta Gaz

Curățare ușoară
• Tip email: SilverMatte
• Tip inox: Antiamprenta

Caracteristici tehnice/Dimensiuni
• Consum de energie cuptor cu gaz: 5,9 MJ
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

85 × 50 × 59,4 cm
• Cod EAN: 3838782085390
• Cod: 729928

GI 5113 XJ
Aragaz pe gaz cu cuptor pe gaz Gama Essential

G 5111 WJ
• Culoare: Alb
• Cod EAN: 

3838782023170
• Cod: 591315

GI 5113 WJ
• Culoare: Alb
• Cod EAN: 

3838782085376
• Cod: 729926
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Cuptoare autonome cu 
microunde
Cuptoarele noastre cu microunde își fac treaba perfect de fiecare 
dată, făcându-vă viața simplă de dimineața devreme până seara 
târziu. Fie că preparați ceaiul de dimineață, fie că dezghețați rapid 
alimente congelate, reîncălziți mâncare sau că gătiți ceva. Se vor 
potrivi foarte bine cu bucătăria Dvs. iar datorită caracteristicilor 
speciale vor deveni indispensabile pentru Dvs.

DE LA MICUL 
DEJUN PÂNĂ 
LA CINĂ

Disponibile in alb, negru sau inox.
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Microunde și grill
Microundele fac echipa buna cu grill-ul

Combină avantajele microudelor cu cele ale grill-ului pentru a vă 
bucura de o nouă experiență a gătitului. Veți fi impresionat de cât 
de repede veți putea găti micile porții de carne, pizza, dar și alte 
feluri ce trebuie să fie pătrunse dar să și aibe o crustă perfectă.

AutoProgrammes
Programe prereglate

Programele automate, prereglate, vă permit gătirea simplă a 
anumitor feluri de mâncare. Nu aveți de făcut decât să alegeți tipul 
de aliment și să selectați greutatea acestuia, iar cuptorul va ajusta 
automat puterea și durata programului.

StepBake
Mâncarea perfectă gătită în 2 sau 3 etape

Puteți găti în mai multe etape, programând manual fiecare din 
aceste etape ale procesului de gătire. De exemplu, în pasul 1 puteți 
opta pentru un procent mai mare a microundelor decât cel al grill-
ului, în pasul 2 invers, iar în pasul 3 puteți alege numai grill, pentru 
o crustă perfectă. La activarea modului StepBake, cuptorul cu 
microunde schimbă automat pașii de gătire, astfel încât nu trebuie 
să o mai faceți Dvs. manual.
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AquaClean
Curățare automată fără detergenți

Interiorul cuptorului poate fi curățat în modul urmator: umpleți cu 
apă un pahar din sticlă rezistentă la temperatură, puneți-l în cuptor 
și activați programul AquaClean. Aburul rezultat va înmuia murdăria 
existentă pe pereții cuptorului. La sfârșitul programului, pur și 
simplu curățați interiorul cuptorului cu o cârpă uscată.

Programul SoftMelt topește automat ciocolata sau untul la o 
temperatură constantă, creînd astfel condiții perfecte pentru o 
topire dar fără a arde acest tip de alimente.

SoftMelt
Unu, doi, ciocolată!

Decongelare
Decongelare simplă și eficientă

Toate cuptoarele cu microunde Gorenje ies în evidență prin 
programele prereglate de decongelare ce pot decongela uniform și 
în profunzime un aliment.
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Mulțumită tehnologiilor moderne senzoriale, cuptoarele cu 
microunde pot fi cotrolate foarte ușor prin atingerea unui ecran. 
Suprafața panoului de control este perfect plană și lucioasă, cu un 
efect benefic asupra aspectului produsului și făcându-l în același 
timp foarte ușor de curățat.

WarmPlate, un alt program util, vă va preîncălzi farfuriile Dvs. 
Farfuriile calde împiedică pierderea aromei și gustului alimentelor, 
asigurându-vă că fiecare bucățică va avea același gust de fiecare 
dată.

Farfurii preincălzite
Serviți feluri delicioase în confortul căminului Dvs.

TouchControl
Totul este sub controlul Dvs.

Programul automat SatyWarm păstrează alimentele la o 
temperatură constantă până când sosește timpul să fie servite.

StayWarm
Păstrat perfect și pentru cei ce ajung mai târziu
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• Culoare: Metalic
• Parte frontală: Vopsită
• Finisaj ușă: Sticlă
• Interior din otel inoxidabil
• Deschidere ușă: Stânga
• Tip deschidere ușă: Control mecanic

Eficiențâ
• Volum cuptor: 23 l
• Putere microunde: 800 W
• Putere infrarosii: 1000 W
• Elemente de încălzire cu infraroșu: 1
• Tehnologie producere microunde: Tehnologie 

standard de propagare a microundelor
• Distribușia microundelor: Platou rotativ

Comenzi
• Comenzi electronice
• Tip selectare: Control mecanic
• Afișaj: LED cu control Touch
• SmartControl
• Posibilitate oprire display
• Semnal sonor
• Interval de timp (min): 60 min

Încălzire

• Încălzire combinată: Microunde+grill

Caracteristici
• AUTO menu
• Număr program preinstalate: 11
• Decongelare automată în functie de greutate 

și timp
• Funcţie Smart Display
• Program gătit predefinit
• Gătit Multi-Level
• Display cu afisarea ceasului

Sisteme de siguranță
• Sistem de blocare pentru copii
• Siguranșă închidere ușă

Accesorii incluse
• Platou din sticlă rotativ
• Suport grill: Platou rotativ

Curățare ușoară
• Autocuratare AquaClean

Date tehnice
• Putere: 1280 W
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

28,8 × 49,8 × 37,8 cm
• Cod EAN: 3838782176579
• Cod: 733242

MO 23 A4X
Cuptor cu microunde Gama Advanced

• Culoare: Alb
• Parte frontală: Sticlă
• Finisaj ușă: Sticlă
• Material interior cuptor: Emailat
• Deschidere ușă: Stânga
• Tip deschidere ușă: Control mecanic

Eficiențâ
• Volum cuptor: 20 l
• Putere microunde: 800 W
• Putere infrarosii: 1000 W
• Elemente de încălzire cu infraroșu: 1
• Tehnologie producere microunde: Tehnologie 

standard de propagare a microundelor
• Distribușia microundelor: Platou rotativ

Comenzi
• Comenzi electronice
• Tip selectare: TouchControl
• Afișaj: LED cu control Touch
• SmartControl
• Posibilitate oprire display
• Semnal sonor
• Interval de timp (min): 60 min

Încălzire

• Încălzire combinată: Microunde+grill

Caracteristici
• AUTO menu
• Număr program preinstalate: 11
• Decongelare automată în functie de greutate 

și timp
• Funcţie Smart Display
• Program gătit predefinit
• Gătit Multi-Level
• Display cu afisarea ceasului

Sisteme de siguranță
• Sistem de blocare pentru copii
• Siguranșă închidere ușă

Accesorii incluse
• Platou din sticlă rotativ
• Suport grill: Platou rotativ

Curățare ușoară
• Autocuratare AquaClean

Date tehnice
• Putere: 1280 W
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

25,7 × 45,1 × 34,3 cm
• Cod EAN: 3838782176562
• Cod: 733241

MO 20 S4W
Cuptor cu microunde Gama Superior

• Culoare: Alb
• Parte frontală: Vopsită
• Finisaj ușă: Sticlă
• Material interior cuptor: Emailat
• Deschidere ușă: Stânga
• Tip deschidere ușă: Control mecanic

Eficiențâ
• Volum cuptor: 20 l
• Putere microunde: 800 W
• Putere infrarosii: 1000 W
• Elemente de încălzire cu infraroșu: 1
• Tehnologie producere microunde: Tehnologie 

standard de propagare a microundelor
• Distribușia microundelor: Platou rotativ

Comenzi
• Comenzi electronice
• Tip selectare: Control mecanic
• Afișaj: LED cu control Touch
• SmartControl
• Posibilitate oprire display
• Semnal sonor
• Interval de timp (min): 60 min

Încălzire

• Încălzire combinată: Microunde+grill

Caracteristici
• AUTO menu
• Număr program preinstalate: 11
• Decongelare automată în functie de greutate 

și timp
• Funcţie Smart Display
• Program gătit predefinit
• Gătit Multi-Level
• Display cu afisarea ceasului

Sisteme de siguranță
• Sistem de blocare pentru copii
• Siguranșă închidere ușă

Accesorii incluse
• Platou din sticlă rotativ
• Suport grill: Platou rotativ

Curățare ușoară
• Autocuratare AquaClean

Date tehnice
• Putere: 1280 W
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

25,7 × 45,1 × 34,3 cm
• Cod EAN: 3838782176548
• Cod: 733239

MO 20 A4W
Cuptor cu microunde Gama Advanced

• Culoare: Metalic
• Parte frontală: Vopsită
• Finisaj ușă: Sticlă
• Interior din otel inoxidabil
• Deschidere ușă: Stânga
• Tip deschidere ușă: Control mecanic

Eficiențâ
• Volum cuptor: 20 l
• Putere microunde: 800 W
• Putere infrarosii: 1000 W
• Elemente de încălzire cu infraroșu: 1
• Tehnologie producere microunde: Tehnologie 

standard de propagare a microundelor
• Distribușia microundelor: Platou rotativ

Comenzi
• Comenzi electronice
• Tip selectare: Control mecanic
• Afișaj: LED cu control Touch
• SmartControl
• Posibilitate oprire display
• Semnal sonor
• Interval de timp (min): 60 min

Încălzire

• Încălzire combinată: Microunde+grill

Caracteristici
• AUTO menu
• Număr program preinstalate: 11
• Decongelare automată în functie de greutate 

și timp
• Funcţie Smart Display
• Program gătit predefinit
• Gătit Multi-Level
• Display cu afisarea ceasului

Sisteme de siguranță
• Sistem de blocare pentru copii
• Siguranșă închidere ușă

Accesorii incluse
• Platou din sticlă rotativ
• Suport grill: Platou rotativ

Curățare ușoară
• Autocuratare AquaClean

Date tehnice
• Putere: 1280 W
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

25,7 × 45,1 × 34,3 cm
• Cod EAN: 3838782176555
• Cod: 733240

MO 20 A4X
Cuptor cu microunde Gama Advanced
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• Culoare: Metalic
• Parte frontală: Inox
• Finisaj ușă: Sticlă
• Material interior cuptor: Emailat
• Deschidere ușă: Stânga
• Tip deschidere ușă: Control mecanic

Eficiențâ
• Volum cuptor: 20 l
• Putere microunde: 800 W
• Tehnologie producere microunde: Tehnologie 

standard de propagare a microundelor
• Distribușia microundelor: Platou rotativ

Comenzi
• Comenzi electronice
• Tip selectare: Control mecanic
• Afișaj: LED cu control Touch
• SmartControl
• Posibilitate oprire display
• Semnal sonor
• Interval de timp (min): 60 min

Încălzire

• Microunde

Caracteristici
• AUTO menu
• Număr program preinstalate: 11
• Decongelare automată în functie de greutate 

și timp
• Funcţie Smart Display
• Program gătit predefinit
• Gătit Multi-Level
• Display cu afisarea ceasului

Sisteme de siguranță
• Sistem de blocare pentru copii
• Siguranșă închidere ușă

Accesorii incluse
• Platou din sticlă rotativ

Curățare ușoară
• Autocuratare AquaClean

Date tehnice
• Putere: 1280 W
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

25,7 × 45,1 × 34,3 cm
• Cod EAN: 3838782176531
• Cod: 733238

MO 20 A3X
Cuptor cu microunde Gama Advanced

• Culoare: Negru
• Parte frontală: Vopsită
• Finisaj ușă: Sticlă
• Material interior cuptor: Emailat
• Deschidere ușă: Stânga
• Tip deschidere ușă: Control mecanic

Eficiențâ
• Volum cuptor: 20 l
• Putere microunde: 800 W
• Tehnologie producere microunde: Tehnologie 

standard de propagare a microundelor
• Distribușia microundelor: Platou rotativ

Comenzi
• Comenzi electronice
• Tip selectare: Control mecanic
• Afișaj: LED cu control Touch
• SmartControl
• Posibilitate oprire display
• Semnal sonor
• Interval de timp (min): 60 min

Încălzire

• Microunde

Caracteristici
• AUTO menu
• Număr program preinstalate: 11
• Decongelare automată în functie de greutate 

și timp
• Funcţie Smart Display
• Program gătit predefinit
• Gătit Multi-Level
• Display cu afisarea ceasului

Sisteme de siguranță
• Sistem de blocare pentru copii
• Siguranșă închidere ușă

Accesorii incluse
• Platou din sticlă rotativ

Curățare ușoară
• Autocuratare AquaClean

Date tehnice
• Putere: 1280 W
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

25,7 × 45,1 × 34,3 cm
• Cod EAN: 3838782176524
• Cod: 733237

MO 20 A3B
Cuptor cu microunde Gama Advanced

• Culoare: Alb
• Parte frontală: Vopsită
• Finisaj ușă: Sticlă
• Material interior cuptor: Emailat
• Deschidere ușă: Stânga
• Tip deschidere ușă: Control mecanic

Eficiențâ
• Volum cuptor: 20 l
• Putere microunde: 800 W
• Putere infrarosii: 1000 W
• Elemente de încălzire cu infraroșu: 1
• Tehnologie producere microunde: Tehnologie 

standard de propagare a microundelor
• Distribușia microundelor: Platou rotativ

Comenzi
• Comenzi mecanice

Încălzire

• Încălzire combinată: Microunde+grill

Caracteristici
• Decongelare rapida

Sisteme de siguranță
• Siguranșă închidere ușă

Accesorii incluse
• Platou din sticlă rotativ
• Suport grill: Platou rotativ

Curățare ușoară
• Autocuratare AquaClean

Date tehnice
• Putere: 1280 W
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

25,7 × 45,1 × 34,3 cm
• Cod EAN: 3838782175404
• Cod: 733235

MO 20 E2W
Cuptor cu microunde Gama Essential

• Culoare: Alb
• Parte frontală: Vopsită
• Finisaj ușă: Sticlă
• Material interior cuptor: Emailat
• Deschidere ușă: Stânga
• Tip deschidere ușă: Control mecanic

Eficiențâ
• Volum cuptor: 20 l
• Putere microunde: 800 W
• Tehnologie producere microunde: Tehnologie 

standard de propagare a microundelor
• Distribușia microundelor: Platou rotativ

Comenzi
• Comenzi electronice
• Tip selectare: Control mecanic
• Afișaj: LED cu control Touch
• SmartControl
• Posibilitate oprire display
• Semnal sonor
• Interval de timp (min): 60 min

Încălzire

• Microunde

Caracteristici
• AUTO menu
• Număr program preinstalate: 11
• Decongelare automată în functie de greutate 

și timp
• Funcţie Smart Display
• Program gătit predefinit
• Gătit Multi-Level
• Display cu afisarea ceasului

Sisteme de siguranță
• Sistem de blocare pentru copii
• Siguranșă închidere ușă

Accesorii incluse
• Platou din sticlă rotativ

Curățare ușoară
• Autocuratare AquaClean

Date tehnice
• Putere: 1280 W
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

25,7 × 45,1 × 34,3 cm
• Cod EAN: 3838782176517
• Cod: 733236

MO 20 A3W
Cuptor cu microunde Gama Advanced
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• Culoare: Argintiu
• Parte frontală: Vopsită
• Finisaj ușă: Sticlă
• Material interior cuptor: Emailat
• Deschidere ușă: Stânga
• Tip deschidere ușă: Control mecanic

Eficiențâ
• Volum cuptor: 20 l
• Putere microunde: 800 W
• Tehnologie producere microunde: Tehnologie 

standard de propagare a microundelor
• Distribușia microundelor: Platou rotativ

Comenzi
• Comenzi mecanice

Încălzire

• Microunde

Caracteristici
• Decongelare rapida

Sisteme de siguranță
• Siguranșă închidere ușă

Accesorii incluse
• Platou din sticlă rotativ

Curățare ușoară
• Autocuratare AquaClean

Date tehnice
• Putere: 1280 W
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

25,7 × 45,1 × 34,3 cm
• Cod EAN: 3838782175398
• Cod: 733234

MO 20 E1S
Cuptor cu microunde Gama Essential

• Culoare: Negru
• Parte frontală: Vopsită
• Finisaj ușă: Sticlă
• Material interior cuptor: Emailat
• Deschidere ușă: Stânga
• Tip deschidere ușă: Control mecanic

Eficiențâ
• Volum cuptor: 20 l
• Putere microunde: 800 W
• Tehnologie producere microunde: Tehnologie 

standard de propagare a microundelor
• Distribușia microundelor: Platou rotativ

Comenzi
• Comenzi mecanice

Încălzire

• Microunde

Caracteristici
• Decongelare rapida

Sisteme de siguranță
• Siguranșă închidere ușă

Accesorii incluse
• Platou din sticlă rotativ

Curățare ușoară
• Autocuratare AquaClean

Date tehnice
• Putere: 1280 W
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA):  

25,7 × 45,1 × 34,3 cm
• Cod EAN: 3838782175381
• Cod: 733233

MO 20 E1B
Cuptor cu microunde Gama Essential

• Culoare: Argintiu
• Parte frontală: Vopsită
• Finisaj ușă: Sticlă
• Material interior cuptor: Emailat
• Deschidere ușă: Stânga
• Tip deschidere ușă: Control mecanic

Eficiențâ
• Volum cuptor: 17 l
• Putere microunde: 700 W
• Tehnologie producere microunde: Tehnologie 

standard de propagare a microundelor
• Distribușia microundelor: Platou rotativ

Comenzi
• Comenzi mecanice

Încălzire

• Microunde

Caracteristici
• Decongelare rapida

Sisteme de siguranță
• Siguranșă închidere ușă

Accesorii incluse
• Platou din sticlă rotativ

Curățare ușoară
• Autocuratare AquaClean

Date tehnice
• Putere: 1150 W
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

25,7 × 45,1 × 34,3 cm
• Cod EAN: 3838782175367
• Cod: 733231

MO 17 E1S
Cuptor cu microunde Gama Essential

• Culoare: Alb
• Parte frontală: Vopsită
• Finisaj ușă: Sticlă
• Material interior cuptor: Emailat
• Deschidere ușă: Stânga
• Tip deschidere ușă: Control mecanic

Eficiențâ
• Volum cuptor: 20 l
• Putere microunde: 800 W
• Tehnologie producere microunde: Tehnologie 

standard de propagare a microundelor
• Distribușia microundelor: Platou rotativ

Comenzi
• Comenzi mecanice

Încălzire

• Microunde

Caracteristici
• Decongelare rapida

Sisteme de siguranță
• Siguranșă închidere ușă

Accesorii incluse
• Platou din sticlă rotativ

Curățare ușoară
• Autocuratare AquaClean

Date tehnice
• Putere: 1280 W
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

25,7 × 45,1 × 34,3 cm
• Cod EAN: 3838782175374
• Cod: 733232

MO 20 E1W
Cuptor cu microunde Gama Essential

17 l

MO 17 E1W
• Culoare: Alb
• Cod EAN: 

3838782175350
• Cod: 733190
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Plite
Fie că pregătiți un fel de mâncare pentru Dvs., fie că gatiți pentru 
întreaga familie, plitele Gorenje oferă de fiecare dată aceeași 
satisfacție a gătitului. Cu o mulțime de caracteristici fin reglate 
ce vă simplifica interacțiunea cu suprafața de gătit, pregătirea 
mâncărurilor nu a fost niciodată mai simplă, mai intuitivă sau mai 
la îndemână.

EXPERIMENTAȚI 
GĂTITUL 
CU STIL
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StepZone
Gatitul intuitiv

AreaFlex
O suprafață mai mare de gătit

AutoDetect
Detectează automat poziția vasului de gătit

Două zone verticale pot fi conectate într-una singură, creînd 
o suprafață mai mare de gătit. Permite gătirea sau coacerea 
uniformă a alimentelor în vase sau tigai mai mari.

Această funcție conectează două zone de gătit într-una singură, 
dar cu diferite nivele prereglate ale puterii. Această funcție imită 
modul de lucru al plitelor mai vechi, pe combustibil solid, când 
vasele se puneau în diverse zone ale plitei (mai reci pentru menținut 
cald, sau mai fierbinți pentru oalele unde încă se mai prepară ceva).

Această funcție este în special utilă atunci când gătiți mai multe 
feluri în același timp. Când aveți nevoie să porniți oricare din zonele 
de gătit, sau să porniți AreaFlex și IQGrill cu ceasul alarmă pornit, 
doar apăsați simbolul X și s-a rezolvat! Nu mai aveți nevoie să 
apasați altceva.

Plita, imediat după pornire, detectează automat poziția vasului 
de gătit, activând automat arzătorul corespunzator (simplu sau 
conectat), în funcție de mărimea vasului. Acest lucru se întamplă 
în primele 10 secunde după pornirea hotei, sau mai târziu, prin 
activarea manuală a funcției.

Functia Delete
Opriți toate reglajele dintr-o singură apăsare
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Plita cu inducție cu două zone conectabile simplifică gătitul în 
vase mari. Două zone separate sunt conectate pentru a forma 
una singură cu o simpla atingere. Caracteristica perfectă pentru 
pregatirea alimentelor și garniturilor voluminoase.

Groove este un element special și unic care direcționează și 
limitează mișcările degetelor pe bara de control. Aduce un element 
estetic suplimentar la designul hotei, ce se recomandă singur 
clienților prin faptul că se poate controla rapid și intuitiv.

Funcția ChildLock Pro a fost concepută în mod special pentru familiile 
cu copii mici. Atunci când lăsați copiii nesupravegheați în bucătărie, nu 
a fost niciodată mai ușor să-i împiedicați să rotească butonul de con-
trol. În modelele mai sofisticate această funcție poate fi activă în modul 
de reglaj pentru utilizator, prin blocarea automată a plitei după fiecare 
oprire. Altfel, plitele se pot bloca prin apăsarea pe simbolul dedicat.

BridgeZone
Un plan simplu cu oalele supra-dimensionate

ChildLock Pro
Siguranța întotdeauna pe primul loc

Groove
Modalitate unică de control intuitiv

Funcția StayWarm menține mâncarea la o temperatură constantă 
de 70˚C, până la momentul potrivit pentru servirea mesei. 
Mâncarea își menține aroma și temperatura originală până când 
este servită.

StayWarm
În formă perfectă pentru întârziați
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IQboil
Nicio picatură nu scapă

Alegerea perfectă pentru feluri de mâncare ce necesită o mare
cantitate de apă, cum ar fi supele sau pastele. Iqboil va aduce
conținutul oalei la punctul de fiebere și îl va menține la temperatura
de fierbere. Puteți selecta unul dintre cele trei tipuri de fierbere:
ușoară, moderată sau intensă.

IQsimmer oferă o modalitate simplă de preparare a mâncărurilor 
care necesită mai mult timp și o temperatură mică și constantă. 
Ideal pentru gătirea unor mâncăruri în genul gulașului.

Funcția IQgrill face rumenirea extraordinar de simplă, cu foarte 
puțin ulei sau chiar deloc. Puteți selecta 4 niveluri de rumenire și în 
plus are grijă ca alimentele să nu se ardă. O cale simplă catre cel 
mai gustos și sănătos grătar realizat vreodată!

IQsimmer
Un maraton al gatirii, incredibil de usor

IQgrill
Fripturi perfect rumenite

Sistemul IQcook poate fi folosit pe toate zonele de gătit. Puteți 
beneficia de diverse programe de gătit cu reglaje perfecte de timp 
și temperatură. De acum încolo fierberea, încălzirea la foc mic, 
prăjirea, topirea și decongelarea sunt lipsite de bătăi de cap.

IQprogrammes
Inteligent si flexibil
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Această funcție vă ajută să țineți socoteala timpilor de gătire. Nu 
mai sunteți nevoiți să stați cu ochii pe ceas sau să vă tot întrebați 
dacă alimentele sunt gata. Acum puteți verifica timpul de gătire 
direct pe plită.

TimeAssist
Ține cont de timpul de gătire

PowerBoost
Gătitul pe “repede înainte”

Functia PowerBoost intensifică încălzirea, cu rezultante notabile 
în scurtarea timpilor de gătire. Durează doar 5.7 minute să 
încalziți 2 litri de apă de la 15 ˚C până la 90 ˚C, ceea ce reprezintă 
aproape jumătate din timpul ce se poate realiza cu o plita electrică 
vitroceramică.

Funcția StopGo oprește gătirea și permite continuarea cu aceleași 
reglaje după reactivarea acesteia.

StopGo
Poți să iei oricând o pauză

Recall
Reactivarea reglajelor Dvs.

Această funcție este foarte utilă atunci când opriți rapid, 
neintenționat, plita. Aveți 5 secunde la dispoziție să apelați la 
ultimele reglaje folosite pentru plită, lucru util atunci când doriți să 
gătiți același lucru de mai multe ori. Până în 5 secunde de la oprirea 
accidentală a plitei, reporniți plita și în urmatoarele 5 secunde 
selectați funcția StopGo.
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IT 643 BSC
Plita cu inductie Gama Essential

• Culoare: Negru
• Margine plită: Sanfrenată

Comenzi
• SmartControl
• Temporizator

Caracteristici
• Funcţia BoilControl pentru a preveni datul în 

clocot
• StopGo
• StayWarm
• SoftMelt- funcţie pentru topire treptată
• Funcţia Power-Boost
• BridgeZone
• Functie de stergere a setarilor
• EggTimer
• Setari favorite

Suprafața de gătit
• 4 zone de încălzire cu inducţie
• Stânga faţă: Ø 18 cm, 1,4/2,1 kW
• Dreapta faţă: Ø 16 cm, 1,4/1,85 kW
• Stânga spate: Ø 18 cm, 1,4/2,1 kW 
• Dreapta spate: Ø 21 cm, 2,3/3 kW

Siguranță și durabilitate
• ChildLock Pro
• Indicator căldură reziduală

Date tehnice
• Putere: 7200 W
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

5,4 × 60 × 52,5 cm
• Dimensiunea nisei de incastrare (ÎxLxA): 

7 × 56-56,2 × 49 cm
• Cod EAN: 3838782150548
• Cod: 731800

IS 645 BX
Plita cu inductie Gama Advanced

IS 646 BG
Plita cu inductie Gama Advanced

• Culoare: Negru
• Margine plită: Inox

Comenzi
• Control SliderTouch
• Temporizator

Caracteristici
• Programe de gatire automata IQ
• Funcţia BoilControl pentru a preveni datul în 

clocot
• StopGo
• StayWarm
• SoftMelt- funcţie pentru topire treptată
• Funcţia Power-Boost
• AreaFlex
• StepZone
• IQBoil
• IQGrill
• IQSimmer
• Detectarea automata a vaselor: AutoDetect
• Functie de stergere a setarilor
• TimeAssist
• EggTimer
• Functie de stergere a setariolor
• Setari favorite

Suprafața de gătit
• 4 zone de încălzire cu inducţie
• Stânga faţă: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW
• Dreapta faţă: Ø 16 cm, 1,4/1,85 kW
• Stânga spate: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW
• Dreapta spate: Ø 21 cm, 2,3/3 kW

Siguranță și durabilitate
• ChildLock Pro
• Indicator căldură reziduală

Date tehnice
• Putere: 7360 W
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

5,4 × 60 × 52,5 cm
• Dimensiunea nisei de incastrare (ÎxLxA):
• 7 × 56-56,2 × 49 cm
• Cod EAN: 3838782152962
• Cod: 731908

• Culoare: Negru
• Margine plită: Sanfrenata

Comenzi
• Control SliderTouch
• Temporizator

Caracteristici
• Programe de gatire automata IQ
• Funcţia BoilControl pentru a preveni datul în 

clocot
• StopGo
• StayWarm
• SoftMelt- funcţie pentru topire treptată
• Funcţia Power-Boost
• AreaFlex
• StepZone
• IQBoil
• IQGrill
• IQSimmer
• Detectarea automata a vaselor: AutoDetect
• Functie de stergere a setarilor
• TimeAssist
• EggTimer
• Functie de stergere a setariolor
• Setari favorite

Suprafața de gătit
• 4 zone de încălzire cu inducţie
• Stânga faţă: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW
• Dreapta faţă: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW
• Stânga spate: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW
• Dreapta spate: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW

Siguranță și durabilitate
• ChildLock Pro
• Indicator căldură reziduală

Date tehnice
• Putere: 7360 W
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA):  

5,4 × 59,5 × 52 cm
• Dimensiunea nisei de incastrare (ÎxLxA): 

7 × 56-56,2 × 49 cm
• Cod EAN: 3838782152986
• Cod: 731910

IT 640 BSC
Plita cu inductie Gama Essential

• Culoare: Negru
• Margine plită: Sanfrenată

Comenzi
• Tip comenzi: Prin atingere (Touch)
• Temporizator

Caracteristici
• Funcţia Power-Boost

Suprafața de gătit
• 4 zone de încălzire cu inducţie
• Stânga faţă: Ø 21 cm, 1,5/2 kW
• Dreapta faţă: Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW
• Stânga spate: Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW
• Dreapta spate: Ø 21 cm, 1,5/2 kW

Siguranță și durabilitate
• Indicator căldură reziduală
• Blocaj pentru copii

Date tehnice
• Putere: 7200 W
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

5,8 × 59,5 × 52 cm
• Dimensiunea nisei de incastrare (ÎxLxA): 

7,4 × 56-56,2 × 49 cm
• Cod EAN: 3838782149610
• Cod: 731742
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IT 640 BX
Plita cu inductie Gama Essential

• Culoare: Negru
• Margine plită: Inox

Comenzi
• Tip comenzi: Prin atingere (Touch)
• Temporizator

Caracteristici
• Funcţia Power-Boost

Suprafața de gătit
• 4 zone de încălzire cu inducţie
• Stânga faţă: Ø 21 cm, 1,5/2 kW
• Dreapta faţă: Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW
• Stânga spate: Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW
• Dreapta spate: Ø 21 cm, 1,5/2 kW

Siguranță și durabilitate
• Indicator căldură reziduală
• Blocaj pentru copii

Date tehnice
• Putere: 7200 W
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

6 × 60 × 52,5 cm
• Dimensiunea nisei de incastrare (ÎxLxA): 

7,4 × 56-56,2 × 49 cm
• Cod EAN: 3838782149627
• Cod: 731743

IT 321 BCSC
Plita cu inductie Gama Essential

• Culoare: Negru
• Margine plită: Front fatetat

Comenzi
• SmartControl
• Temporizator

Caracteristici
• Funcţia BoilControl pentru a preveni datul în 

clocot
• StopGo
• StayWarm
• SoftMelt- funcţie pentru topire treptată
• Funcţia Power-Boost
• Functie de stergere a setarilor
• EggTimer
• Setari favorite

Suprafața de gătit
• Doua zone de încălzire cu inducţie
• În faţă: Ø 16 cm, 1,4/1,85 kW
• În spate: Ø 21 cm, 2,3/3 kW

Siguranță și durabilitate
• ChildLock Pro
• Indicator căldură reziduală

Date tehnice
• Putere: 3680 W
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

5,4 × 30 × 52 cm
• Dimensiunea nisei de incastrare (ÎxLxA): 

7 × 28,3-28,5 × 49 cm
• Cod EAN: 3838782150647
• Cod: 731820

ECT 643 BX
Plită vitroceramică Gama Essential

• Culoare: Negru
• Margine plită: Inox

Comenzi
• Tip comenzi: Prin atingere (Touch)
• Temporizator

Caracteristici
• Funcţia BoilControl pentru a preveni datul în 

clocot
• StopGo
• StayWarm
• FishZone

Suprafața de gătit
• Ochi mare dublu, ochi oval, 2 ochiuri normale
• Stânga faţă: Ochi mare dublu 12/21 cm, 

0,8/2,2 kW
• Dreapta faţă: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
• Stânga spate: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
• Dreapta spate: Ochi oval 17×26,5 cm, 

1,5/2,4 kW

Siguranță și durabilitate
• Indicator căldură reziduală
• Blocaj pentru copii

Date tehnice
• Putere: 7000 W
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

5,4 × 60 × 52,5 cm
• Dimensiunile de montaj/nisa: 

7 × 56 × 49 cm
• Cod EAN: 3838782103889
• Cod: 730355

ECT 641 BCSC
Plită vitroceramică Gama Essential

• Culoare: Negru
• Margine plită: Front fatetat

Comenzi
• Tip comenzi: Prin atingere (Touch)
• Temporizator

Caracteristici
• Funcţia BoilControl pentru a preveni datul în 

clocot
• StopGo
• StayWarm

Suprafața de gătit
• 4 zone de gătit HiLight
• Stânga faţă: Ø 21 cm, 2,3 kW
• Dreapta faţă: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
• Stânga spate: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
• Dreapta spate: Ø 18 cm, 1,8 kW

Siguranță și durabilitate
• Indicator căldură reziduală
• Blocaj pentru copii

Date tehnice
• Putere: 6500 W
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

5,4 × 60 × 52 cm
• Dimensiunile de montaj/nisa: 

7 × 56 × 49 cm
• Cod EAN: 3838782108266
• Cod: 730603
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EC 641 BSC
Plită vitroceramică Gama Essential

• Culoare: Negru
• Margine plită: Sanfrenată

Comenzi
• Forma butoanelor: Ergonomica

Suprafața de gătit
• 4 zone de gătit HiLight
• Stânga faţă: Ø 21 cm, 2,1 kW
• Dreapta faţă: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
• Stânga spate: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
• Dreapta spate: Ø 18 cm, 1,7 kW

Siguranță și durabilitate
• Indicator căldură reziduală

Date tehnice
• Putere: 6200 W
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

9 × 60 × 52 cm
• Dimensiunile de montaj/nisa: 

7 × 56 × 49 cm
• Cod EAN: 3838782098673
• Cod: 730276

ECT 321 BCSC
Plită vitroceramică Gama Essential

ECT 322 BSC
Plită vitroceramică Gama Essential

• Culoare: Negru
• Margine plită: Sanfrenată

Comenzi
• Tip comenzi: Prin atingere (Touch)
• Temporizator

Caracteristici
• Funcţia BoilControl pentru a preveni datul în 

clocot
• StopGo
• StayWarm

Suprafața de gătit
• 2 zone de gătit HiLight
• În faţă: Ochi mare dublu 12/18 cm, 0,7/1,7 kW
• În spate: Ø 14,5 cm, 1,2 kW

Siguranță și durabilitate
• Indicator căldură reziduală
• Blocaj pentru copii

Date tehnice
• Putere: 2900 W
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

5,1 × 30 × 52 cm
• Dimensiunile de montaj/nisa: 

6,7 × 28,3 × 49 cm
• Cod EAN: 3838782322051
• Cod: 734121

• Culoare: Negru
• Margine plită: Front fatetat

Comenzi
• Tip comenzi: Prin atingere (Touch)
• Temporizator

Caracteristici
• Funcţia BoilControl pentru a preveni datul în 

clocot
• StopGo
• StayWarm

Suprafața de gătit
• 2 zone de gătit HiLight
• În faţă: Ø 18 cm, 1,8 kW
• În spate: Ø 14,5 cm, 1,2 kW

Siguranță și durabilitate
• Indicator căldură reziduală
• Blocaj pentru copii

Date tehnice
• Putere: 3000 W
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

5,1 × 30 × 52 cm
• Dimensiunile de montaj/nisa: 

6,7 × 28,3 × 49 cm
• Cod EAN: 3838782099038
• Cod: 730284
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Plite pe gaz
Gătitul ca un bucatar șef a devenit mai simplu. Este nevoie doar 
de un strop de inspirație și plita Gorenje se va ocupa de restul. 
Cu o suprafață mare de gătit, arzătoare puternice și caracteristici 

avansate, plitele Gorenje vă ofera ajutor în orice proiect 
gastronomic ați avea. Eliberați-vă inspirația și surprindeți-i pe cei 
dragi cu bucate perfect preparate.

AROMA PERFECTĂ 
CU O SCLIPIRE DE CREATIVITATE
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Arzător Wok
Gătire puternică, gust authentic

Noul arzător wok cu formă specială de coroană de gaze 
direcționează flacăra direct către wok și permite o gătire chiar 
mai puternică, cu putere de până la 4,0 kW. Bucătăria asiatică, 
legumele și alte feluri de mâncare nu au fost niciodată atât de 
proaspete și delicioase, dar și făcute atât de repede.

Arzatoarele Chef
Gătit mai puternic și mai eficient

Noile arzătoare Chef au un consum mai eficent de gaz și permit un 
gătit mai rapid și mai ecologic. Arzătoarele de diferite dimensiuni 
vă dau flexibilitate și poziționarea lor ergonomică permite gătitul în 
condiții de siguranță.

BigSurface
Spațiu din plin pentru orice vas sau tigaie

Spațiul de gătire mărit (pana la 20%) și distanțele mai mari dintre 
arzătoare oferă spațiu din plin pentru vasele și tigăile de diferite 
dimensiuni. Designul zvelt și subțire vă permite glisarea ușoară a 
vaselor foarte mari, fără probleme de stabilitate, pentru orice fel de 
experiență în gătit.
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Grătare ProGrid din fontă
Suport puternic, stabil și durabil

Grătare ProGrid din fontă, masive și elegante sunt extrem de 
stabile și rezistente chiar și la cele mai ridicate temperaturi. Acestea 
oferă o stabilitate superioară, durabilitate și un design prietenos 
pentru bucătărie.

GasStop
Stop total, siguranță totală

Aprindere cu o singură mână
Simplu și ușor

XtraSurface
Strălucire fără efort

Dacă în timpul procesului de gătire flacăra se stinge din diverse 
motive (vânt, lichide vărsate), nu este nevoie să te îngrijorezi. 
Sistemul automatic GasStop va tăia imediat alimentarea cu gaz 
pentru asigurarea siguranței totale.

Aprinderea la o mână a arzătoarelor va aduce un plus de confort 
și un plus de ușurință în utilizare pentru plita Dvs. Pentru a aprinde 
arzătorul, pur și simplu rotiți butonul în direcția dorită în timp ce 
cealaltă mâna a Dvs. ramâne liberă. Rapid, simplu și eficient!

Modul special în care este periat inoxul ajută ca amprentele să fie 
mai puțin vizibile pe suprafața plitei. În același timp, designul plat 
și modern al locurilor de colectare a picăturilor le face mai rapid si 
mai ușor de curățat.
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Suportul pentru vase WOK
Pentru rezultate cu adevărat autentic

Suportul masiv și stabil pentru vase WOK se potrivește perfect pe 
grătare și oferă siguranță și comoditate în folosirea vaselor WOK.

Reductorul pentru cafea
Pentru ritualul matinal perfect

Noile caracteristici ale plitelor cu gaz Gorenje includ un reductor 
foarte practic pentru cafea, ideal pentru vasele cu un diametru mic.

Butoanele - design și ergonomie
Aderența perfectă

Butoanele plitelor pe gaz au un design prietenos cu utilizatorul, cu 
indicatoare mari și vizibile. Materiale sofisticate vă oferă o aderență 
perfectă. Modul constructiv inovator al plitei asigură plasarea 
butoanelor astfel încât să asigure un control ușor cu o localizare a 
butoanelor în locuri unde acestea să fie în siguranță, neafectate de 
căldură.
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Instalarea încastrată
Subțire și elegant

Gaz pe sticlă
Frumusețe și eficiență

Diverse opțiuni
Pentru toate gusturile

Gama de plite pe gaz de la Gorenje conține și plite cu suprafața 
de sticlă securizată. În plus față de faptul că vă oferă un control de 
bucătar șef, acestea au și avantajele că pot fi curățate ușor și au și 

un design foarte atrăgător. Plitele gaz pe sticlă cu patru arzătoare 
pot fi albe sau negre, cu așezare a arzătoarelor de tip “standard” 
sau “diamant”.

Pentru diverse gusturi si necesități. Noile plite pe gaz sunt 
disponibile în diverse dimensiuni, culori și materiale, inclusiv oțel 
inoxidabil, sticlă securizată și sticlă vitroceramică. Noile plite pe 
gaz sunt fabricate din materiale îmbunătățite, ce le fac mult mai 
rezistente la zgârieturi, mai ușor de curățat, cu o durată medie de 
viață mai mare.

Noua generație de plite incorporabile permite o instalare încastrată, 
cu o tranziție lină de la plită la blatul de lucru. Mai modern și mai 
ușor de instalat, aduc un plus de distincție bucătăriei Dvs.
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KC 621 UUSC
Plită combinată electric + gaz Gama Advanced

KC 631 UUSC
Plită combinată electric + gaz Gama Essential

GTW 641 B
Plită gaz Gama Essential

• Culoare: Negru

Comenzi
• Forma butoanelor: Ergonomica

Suprafața de gătit
• O singură mână
• 1 arzător auxiliar, 1 arzător mare, 2 zone 

HiLight
• Stânga faţă: Ø 9 cm, 3 kW
• Dreapta faţă: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
• Stânga spate: Ø 5 cm, 1 kW
• Dreapta spate: Ø 18 cm, 1,8 kW
• Gratar plita: Fontă

Siguranță și durabilitate
• Indicator căldură reziduală
• Siguranta Gaz

Date tehnice
• Putere: 3000 W
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

10,5 × 59,5 × 51 cm
• Dimensiunile de montaj/nisa: 

10,1 × 56 × 49 cm
• Cod EAN: 3838942763830
• Cod: 464407

• Culoare: Negru

Comenzi
• Forma butoanelor: Ergonomica

Suprafața de gătit
• O singură mână
• 1 arzător auxiliar, 1 arzător mare, 1 arzător 

standard, 1 zonă HiLight
• Stânga faţă: Ø 9 cm, 3 kW
• Dreapta faţă: Ø 5 cm, 1 kW
• Stânga spate: Ø 6 cm, 1,75 kW
• Dreapta spate: Ø 18 cm, 1,8 kW
• Gratar plita: Fontă

Siguranță și durabilitate
• Indicator căldură reziduală
• Siguranta Gaz

Date tehnice
• Putere: 1800 W
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

10,5 × 59,5 × 51 cm
• Dimensiunile de montaj/nisa: 

10,1 × 56 × 49 cm
• Cod EAN: 3838942763786
• Cod: 464403

• Culoare: Neagra

Comenzi
• Forma butoanelor: Ergonomica

Caracteristici
• Arzatoare eficiente
• Arzător de tip WOK

Suprafața de gătit
• O singură mână
• 1 arzător mic + 1 ochi WOK + 2 arzătoare 

normale
• Stânga faţă: Arzator dublu 12,3 cm, 4,05 kW
• Dreapta faţă: Ø 5,37 cm, 1 kW
• Stânga spate: Ø 7,35 cm, 1,8 kW
• Dreapta spate: Ø 7,35 cm, 1,8 kW
• Gratar plita: Fontă
• Suport pentru ochiul mic

Siguranță și durabilitate
• Siguranta Gaz

Date tehnice
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

13,6 × 60 × 52 cm
• Dimensiunile de montaj/nisa: 

10 × 56 × 49 cm
• Cod EAN: 3838782004827
• Cod: 573211

GTW 641 W
Plită gaz Gama Essential

• Culoare: Alb

Comenzi
• Forma butoanelor: Ergonomica

Caracteristici
• Arzatoare eficiente
• Arzător de tip WOK

Suprafața de gătit
• O singură mână
• 1 arzător mic + 1 ochi WOK + 2 arzătoare 

normale
• Stânga faţă: Arzator dublu 12,3 cm, 4,05 kW
• Dreapta faţă: Ø 5,37 cm, 1 kW
• Stânga spate: Ø 7,35 cm, 1,8 kW
• Dreapta spate: Ø 7,35 cm, 1,8 kW
• Gratar plita: Fontă
• Suport pentru ochiul mic

Siguranță și durabilitate
• Siguranta Gaz

Date tehnice
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

13,6 × 60 × 52 cm
• Dimensiunile de montaj/nisa: 

10 × 56 × 49 cm
• Cod EAN: 3838782004834
• Cod: 573212
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GW 641 MB
Plită gaz Gama Essential

• Culoare: Negru

Comenzi
• Forma butoanelor: Ergonomica

Caracteristici
• Arzatoare eficiente
• Arzător de tip WOK
• Suport pentru vasele cu fundul rotund

Suprafața de gătit
• O singură mână
• 1 arzător mic + 1 ochi WOK + 2 arzătoare 

normale
• Stânga faţă: Arzator dublu 12,3 cm, 3,5 kW
• Dreapta faţă: Ø 5,37 cm, 1 kW
• Stânga spate: Ø 7,35 cm, 1,8 kW
• Dreapta spate: Ø 7,35 cm, 1,8 kW
• Gratar plita: Fontă
• Suport pentru ochiul mic

Siguranță și durabilitate
• Siguranta Gaz

Date tehnice
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

13 × 60 × 52 cm
• Dimensiunile de montaj/nisa: 

10 × 56 × 49 cm
• Cod EAN: 3838782004384
• Cod: 573147

GW 641 X
Plită gaz Gama Essential

• Culoare: Inox

Comenzi
• Forma butoanelor: Ergonomica

Caracteristici
• Arzatoare eficiente
• Arzător de tip WOK
• Suport pentru vasele cu fundul rotund

Suprafața de gătit
• O singură mână
• 1 arzător mic + 1 ochi WOK + 2 arzătoare 

normale
• Stânga faţă: Arzator dublu 12,3 cm, 4,05 kW
• Dreapta faţă: Ø 5,37 cm, 1 kW
• Stânga spate: Ø 7,35 cm, 1,8 kW
• Dreapta spate: Ø 7,35 cm, 1,8 kW
• Gratar plita: Fontă
• Suport pentru ochiul mic

Siguranță și durabilitate
• Siguranta Gaz

Date tehnice
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

13 × 60 × 52 cm
• Dimensiunile de montaj/nisa: 

10 × 56 × 49 cm
• Cod EAN: 3838782004391
• Cod: 573148

GTW 64 B
Plită gaz Gama Essential

GT 64 B
Plită gaz Gama Essential

• Culoare: Negru

Comenzi
• Forma butoanelor: Ergonomica

Caracteristici
• Arzatoare eficiente
• Arzător de tip WOK

Suprafața de gătit
• O singură mână
• 4 arzătoare: 2 arzătoare standard, 1 arzător 

auxiliar, 1 arzător triplu
• Stânga faţă: Arzător wok, 3,8 kW
• Dreapta faţă: Ø 4,5 cm, 1 kW
• Stânga spate: Ø 6,5 cm, 1,75 kW
• Dreapta spate: Ø 6,5 cm, 1,75 kW
• Gratar plita: Fontă

Siguranță și durabilitate
• Dispozitiv de siguranţă
• Siguranta Gaz

Date tehnice
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

9,5 × 58 × 50 cm
• Dimensiunile de montaj/nisa: 

8,9 × 55,7 × 47,7 cm
• Cod EAN: 3838782045967
• Cod: 640401

• Culoare: Negru

Comenzi
• Forma butoanelor: Ergonomica

Caracteristici
• Arzatoare eficiente

Suprafața de gătit
• O singură mână
• 1 arzător de rezervă, 1 arzător mare, 2 

arzătoare standard
• Stânga faţă: Ø 9 cm, 3 kW
• Dreapta faţă: Ø 4,5 cm, 1 kW
• Stânga spate: Ø 6,5 cm, 1,75 kW
• Dreapta spate: Ø 6,5 cm, 1,75 kW
• Gratar plita: Fontă

Siguranță și durabilitate
• Dispozitiv de siguranţă
• Siguranta Gaz

Date tehnice
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

9,5 × 58 × 50 cm
• Dimensiunile de montaj/nisa: 

8,9 × 55,7 × 47,7 cm
• Cod EAN: 3838782041921
• Cod: 624642
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G 640 MB
Plită gaz Gama Essential

• Culoare: Negru

Comenzi
• Forma butoanelor: Ergonomica

Caracteristici
• Arzatoare eficiente

• Suprafața de gătit
• O singură mână
• 1 arzător de rezervă, 1 arzător mare, 2 

arzătoare standard
• Stânga faţă: Ø 9,85 cm, 3 kW
• Dreapta faţă: Ø 5,37 cm, 1 kW
• Stânga spate: Ø 7,35 cm, 1,8 kW
• Dreapta spate: Ø 7,35 cm, 1,8 kW
• Gratar plita: Email
• Suport pentru ochiul mic

Siguranță și durabilitate
• Siguranta Gaz

Date tehnice
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

13 × 60 × 52 cm
• Dimensiunile de montaj/nisa: 

10 × 56 × 49 cm
• Cod EAN: 3838782004766
• Cod: 573230

G 641 X
Plită gaz Gama Essential

• Culoare: Inox

Comenzi
• Forma butoanelor: Ergonomica

Caracteristici
• Arzatoare eficiente

• Suprafața de gătit
• O singură mână
• 1 arzător de rezervă, 1 arzător mare, 2 

arzătoare standard
• Stânga faţă: Ø 9,85 cm, 3 kW
• Dreapta faţă: Ø 5,37 cm, 1 kW
• Stânga spate: Ø 7,35 cm, 1,8 kW
• Dreapta spate: Ø 7,35 cm, 1,8 kW
• Gratar plita: Fontă
• Suport pentru ochiul mic

Siguranță și durabilitate
• Siguranta Gaz

Date tehnice
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

13 × 60 × 52 cm
• Dimensiunile de montaj/nisa: 

10 × 56 × 49 cm
• Cod EAN: 3838782004377
• Cod: 573146

G 641 MB
Plită gaz Gama Essential

GW 641 W
Plită gaz Gama Essential

• Culoare: Negru

Comenzi
• Forma butoanelor: Ergonomica

Caracteristici
• Arzatoare eficiente

• Suprafața de gătit
• O singură mână
• 1 arzător de rezervă, 1 arzător mare, 2 

arzătoare standard
• Stânga faţă: Ø 9,85 cm, 3 kW
• Dreapta faţă: Ø 5,37 cm, 1 kW
• Stânga spate: Ø 7,35 cm, 1,8 kW
• Dreapta spate: Ø 7,35 cm, 1,8 kW
• Gratar plita: Fontă
• Suport pentru ochiul mic

Siguranță și durabilitate
• Siguranta Gaz

Date tehnice
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

13 × 60 × 52 cm
• Dimensiunile de montaj/nisa: 

10 × 56 × 49 cm
• Cod EAN: 3838782004810
• Cod: 573210

• Culoare: Alb

Comenzi
• Forma butoanelor: Ergonomica

Caracteristici
• Arzatoare eficiente
• Arzător de tip WOK
• Suport pentru vasele cu fundul rotund

• Suprafața de gătit
• O singură mână
• 1 arzător mic + 1 ochi WOK + 2 arzătoare 

normale
• Stânga faţă: Arzator dublu 12,3 cm, 4,05 kW
• Dreapta faţă: Ø 5,37 cm, 1 kW
• Stânga spate: Ø 7,35 cm, 1,8 kW
• Dreapta spate: Ø 7,35 cm, 1,8 kW
• Gratar plita: Fontă
• Suport pentru ochiul mic

Siguranță și durabilitate
• Siguranta Gaz

Date tehnice
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

13 × 60 × 52 cm
• Dimensiunile de montaj/nisa: 

10 × 56 × 49 cm
• Cod EAN: 3838782004407
• Cod: 573209
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G 64 X
Plită gaz Clasic

G 640 X
Plită gaz Gama Essential

• Culoare: Inox

Comenzi
• Forma butoanelor: Ergonomica

Caracteristici
• Arzatoare eficiente

• Suprafața de gătit
• O singură mână
• 1 arzător de rezervă, 1 arzător mare, 2 

arzătoare standard
• Stânga faţă: Ø 9 cm, 3 kW
• Dreapta faţă: Ø 4,5 cm, 1 kW
• Stânga spate: Ø 6,5 cm, 1,85 kW
• Dreapta spate: Ø 6,5 cm, 1,85 kW
• Gratar plita: De sirma emailata

Siguranță și durabilitate
• Dispozitiv de siguranţă
• Siguranta Gaz

Date tehnice
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

9,2 × 58 × 50 cm
• Dimensiunile de montaj/nisa: 

7,7 × 55,7 × 47,7 cm
• Cod EAN: 3838942968730
• Cod: 440401

• Culoare: Inox

Comenzi
• Forma butoanelor: Ergonomica

Caracteristici
• Arzatoare eficiente

• Suprafața de gătit
• O singură mână
• 1 arzător de rezervă, 1 arzător mare, 2 

arzătoare standard
• Stânga faţă: Ø 9,85 cm, 3 kW
• Dreapta faţă: Ø 5,37 cm, 1 kW
• Stânga spate: Ø 7,35 cm, 1,8 kW
• Dreapta spate: Ø 7,35 cm, 1,8 kW
• Gratar plita: Email
• Suport pentru ochiul mic

Siguranță și durabilitate
• Siguranta Gaz

Date tehnice
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

13 × 60 × 52 cm
• Dimensiunile de montaj/nisa: 

10 × 56 × 49 cm
• Cod EAN: 3838782004780
• Cod: 573233
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Hote
Hotele Gorenje sunt 2 în 1, cumulând tehnologia avansată cu un 
design superb. Sunt camarazii perfecți pentru o viață modernă 
- contribuie la păstrarea unui mediu sănătos, îndepărtează 
eficient mirosurile neplăcute, iar funcționarea lor este silențioasă 
și fiabilă. Hotele Gorenje sunt făcute din materiale de calitate 
deosebită și oferă cea mai bună experiență în privința gătitului și 
curățării.

O MÂNĂ
DE AJUTOR
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Filtre
Beneficiile spumei poliuretanice

Spuma specială din filtre elimină până la 98% din grăsime și alte 
impurități. Acest lucru face aerul din bucătărie considerabil mai 
proaspăt și mai curat.

Iluminarea cu LED este foarte eficientă deasupra plitei și reprezintă 
un element estetic și funcțional important în bucătărie. Durata de 
viață este de 30 de ori mai mare decât a becurilor convenționale și 
consumă de 10 ori mai puțină energie.

LedLight
Gătiți sub lumina perfectă

GentleClose
Închidere ușoară

Unele modele de hote telescopice au acum un nou mod 
confortabil de închidere - la fel ca și mobila de bucătărie. Noua 
funcție GentleClose permite închiderea simplă, silențioasă și 
elegantă. O împingere ușoară este suficientă pentru ca hota să se 
retragă ușor în carcasă.
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Sistemul P.A.S.
Extragerea inteligentă a aerului, cu mai puțin zgomot

Sistemul inovator parametric de absorbție redirecționează aerul din 
partea centrală spre marginile hotei. Această abordare optimizează 
consumul de energie, reduce zgomotul și face absorbția aerului 
semnificativ mai eficientă.

Adapt Tech
Funcționare automată a clapei

Senzorul detectează nivelul impurităților sau aburului, umiditatea și 
gazele. Hota ajustează automat viteza clapei în mod corespunzător 
sau oprește total activitatea atunci când nu mai este nevoie.

Timer și Refresh
Întotdeauna proaspăt și punctual

Hotele Gorenje se pot opri automat după 10, 20 sau 30 de
minute. Funcția de împrospătare se activează la fiecare oră și
începe automat împrospătarea aerului timp de cinci minute.

Învelișul TouchFree
Finisaj strălucitor și fără urme

Toate suprafețele din oțel inoxidabil sunt învelite cu un film special 
TouchFree care previne urmele de degete, lăsând suprafața 
întotdeauna strălucitoare și făcând curățarea sa mult mai ușoară.
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WHI 643 E6XGB
Hotă de perete Gama Essential

• Ventilare cu extragerea aerului sau recirculare
• Material: Inox cu sticla / Inox
• Culoare: Inox cu front de sticla / Inox 

antiamprenta

Eficiențâ
• Randament maxim la funcţionarea prin 

extragere: 650 m³/h
• Randament maxim de funcţionare prin 

recirculare: 488 m³/h
• Diametru tub de ventilare: 15 cm

Capacitatea motorului
• Putere de extractie treapta 1: 230 m³/h
• Putere de extractie treapta 2: 410 m³/h
• Putere de extractie treapta 3: 650 m³/h

Comenzi
• Control electronic
• Touch Control
• Număr etape de ventilare: 3

Caracteristici
• Inox antiamprenta
• Iluminare de tip: LED
• Butonul ON/OFF pentru iluminat
• Iluminare: 2
• Putere de iluminare: 6 W
• Absorbţie perimetrică

Echipament
• Filtru de grăsime: Lavabil de aluminiu cu 

spuma poliuretanica
• Număr motoare: 1
• Fara clapeta de retur a aerului: 150 mm

Date tehnice
• Nivelul maxim de zgmomot: 67 dB(A)re 1 pW
• Dimensiuni: 59,5 × 38 cm
• Inaltime: 450 mm
• Inaltimea minima a cosului: 650 mm
• Inaltimea maxima a cosului: 980 mm
• Consumul anual de energie: 66 kW/h
• Cod EAN: 3838782074028
• Cod: 679564

WHI 643 E6B
Hotă de perete Gama Essential

• Ventilare cu extragerea aerului sau recirculare
• Material: Metal vopsit / Metal vopsit
• Culoare: Neagra cu front de sticla

Eficiențâ
• Randament maxim la funcţionarea prin 

extragere: 650 m³/h
• Randament maxim de funcţionare prin 

recirculare: 488 m³/h
• Diametru tub de ventilare: 15 cm

Capacitatea motorului
• Putere de extractie treapta 1: 230 m³/h
• Putere de extractie treapta 2: 410 m³/h
• Putere de extractie treapta 3: 650 m³/h

Comenzi
• Control electronic
• Touch Control
• Număr etape de ventilare: 3

Caracteristici
• Iluminare de tip: LED
• Butonul ON/OFF pentru iluminat
• Iluminare: 2
• Putere de iluminare: 6 W
• Absorbţie perimetrică

Echipament
• Filtru de grăsime: Lavabil de aluminiu cu 

spuma poliuretanica
• Număr motoare: 1
• Fara clapeta de retur a aerului: 150 mm

Date tehnice
• Nivelul maxim de zgmomot: 67 dB(A)re 1 pW
• Dimensiuni: 59,5 × 38 cm
• Inaltime: 450 mm
• Inaltimea minima a cosului: 650 mm
• Inaltimea maxima a cosului: 980 mm
• Consumul anual de energie: 66 kW/h
• Cod EAN: 3838782074066
• Cod: 679568

WHC 623 E14X
Hotă de perete Gama Essential

• Ventilare cu extragerea aerului sau recirculare
• Material: Inox / Inox
• Culoare: Inox antiamprenta / Inox antiamprenta

Eficiențâ
• Randament maxim la funcţionarea prin 

extragere: 408 m³/h
• Randament maxim de funcţionare prin 

recirculare: 300 m³/h
• Diametru tub de ventilare: 15 cm

Capacitatea motorului
• Putere de extractie treapta 1: 250 m³/h
• Putere de extractie treapta 2: 348 m³/h
• Putere de extractie treapta 3: 408 m³/h

Comenzi
• Control mecanic
• Buton Simplicity pentru utilizare usoară
• Număr etape de ventilare: 3

Caracteristici
• Iluminare de tip: LED
• Butonul ON/OFF pentru iluminat
• Iluminare: 2
• Putere de iluminare: 6 W

Echipament
• Filtru de grăsime: Lavabil de aluminiu cu 

spuma poliuretanica
• Număr motoare: 1
• Tipul motorului: Condensator
• Fara clapeta de retur a aerului: 150 mm

Date tehnice
• Nivelul maxim de zgmomot: 65 dB(A)re 1 pW
• Dimensiuni: 60 × 50 cm
• Inaltime: 250 mm
• Inaltimea minima a cosului: 545 mm
• Inaltimea maxima a cosului: 875 mm
• Consumul anual de energie: 61,5 kW/h
• Cod EAN: 3838942071997
• Cod: 514489

WHC 643 A1XGB
Hotă de perete Gama Advanced

• Ventilare cu extragerea aerului sau recirculare
• Material: Inox cu sticla / Inox
• Culoare: Inox cu front de sticla / Inox 

antiamprenta

Eficiențâ
• Randament maxim la funcţionarea prin 

extragere: 433 m³/h
• Randament maxim de funcţionare prin 

recirculare: 300 m³/h
• Diametru tub de ventilare: 15 cm

Capacitatea motorului
• Putere de extractie treapta 1: 269 m³/h
• Putere de extractie treapta 2: 343 m³/h
• Putere de extractie treapta 3: 433 m³/h
• Putere de extractie PowerBoost 1: 698 m³/h
• Numarul treptelor PowerBoost: 1

Comenzi
• AdaptTech
• Control electronic
• Touch Control
• Timer
• Număr etape de ventilare: 3

Caracteristici
• Inox antiamprenta
• Ventilatie constanta ReFresh
• Iluminare de tip: LED
• Butonul ON/OFF pentru iluminat
• Iluminare: 2
• Putere de iluminare: 6 W

Echipament
• Filtru de grăsime: Lavabil de aluminiu cu 

spuma poliuretanica
• Filtru de grăsime
• Număr motoare: 1
• Tipul motorului: Motor condensator
• Fara clapeta de retur a aerului: 150 mm

Date tehnice
• Nivelul maxim de zgmomot: 62 dB(A)re 1 pW
• Dimensiuni: 60 × 50,5 cm
• Inaltime: 100 mm
• Inaltimea minima a cosului: 690 mm
• Inaltimea maxima a cosului: 960 mm
• Consumul anual de energie: 65,4 kW/h
• Cod EAN: 3838942072451
• Cod: 514518

134 HOTE



BHP 923 E13X
Hotă incorporabilă Gama Essential

• Ventilare cu extragerea aerului sau recirculare
• Material: Inox anti amprenta si metal vopsit
• Culoare: Inox antiamprenta

Eficiențâ
• Randament maxim la funcţionarea prin 

extragere: 647 m³/h
• Randament maxim de funcţionare prin 

recirculare: 499 m³/h
• Diametru tub de ventilare: 15 cm

Capacitatea motorului
• Putere de extractie treapta 1: 250 m³/h
• Putere de extractie treapta 2: 433 m³/h
• Putere de extractie treapta 3: 647 m³/h

Comenzi
• Control mecanic
• Buton Simplicity pentru utilizare usoară
• Număr etape de ventilare: 3

Caracteristici
• Inox antiamprenta
• Iluminare de tip: LED
• Butonul ON/OFF pentru iluminat
• Iluminare: 2
• Putere de iluminare: 6 W

Echipament
• Filtru de grăsime: Lavabil de aluminiu cu 

spuma poliuretanica
• Număr motoare: 1
• Tipul motorului: Condensator
• Fara clapeta de retur a aerului: 150 mm

Date tehnice
• Nivelul maxim de zgmomot: 68 dB(A)re 1 pW
• Dimensiuni: 90 × 30,5 cm
• Inaltime: 310 mm
• Consumul anual de energie: 66,4 kW/h
• Cod EAN: 3838942072222
• Cod: 514460

BHP 643 S3BG
Hotă incorporabilă Gama Superior

•  Ventilare cu extragerea aerului sau recirculare
• Culoare: Neagra cu front de sticla

Eficiențâ
• Randament maxim la funcţionarea prin 

extragere: 518 m³/h
• Randament maxim de funcţionare prin 

recirculare: 325 m³/h
• Diametru tub de ventilare: 15 cm

Capacitatea motorului
• Putere de extractie treapta 1: 260 m³/h
• Putere de extractie treapta 2: 365 m³/h
• Putere de extractie treapta 3: 518 m³/h
• Putere de extractie PowerBoost 1: 740 m³/h
• Putere de extractie PowerBoost 2: 798 m³/h
• Numarul treptelor PowerBoost: 2

Comenzi
• AdaptTech
• Control electronic
• Touch Control
• Timer
• Număr etape de ventilare: 3

Caracteristici
• Ventilatie constanta ReFresh
• GentleClose
• Iluminare de tip: LED
• Iluminare cu reglajul intensitatii
• Iluminare: 2
• Putere de iluminare: 6 W

Echipament
• Filtru de grăsime: Lavabil de aluminiu cu 

spuma poliuretanica
• Filtru de grăsime
• Număr motoare: 1
• Tipul motorului: Condensator
• Fara clapeta de retur a aerului: 150 mm

Date tehnice
• Nivelul maxim de zgmomot: 63 dB(A)re 1 pW
• Dimensiuni: 60 × 31,5 cm
• Inaltime: 310 mm
• Consumul anual de energie: 54,7 kW/h
• Cod EAN: 3838942072277
• Cod: 514465

BHP 623 E13X
Hotă incorporabilă Gama Essential

• Ventilare cu extragerea aerului sau recirculare
• Material: Inox anti amprenta si metal vopsit
• Culoare: Inox antiamprenta

Eficiențâ
• Randament maxim la funcţionarea prin 

extragere: 639 m³/h
• Randament maxim de funcţionare prin 

recirculare: 492 m³/h
• Diametru tub de ventilare: 15 cm

Capacitatea motorului
• Putere de extractie treapta 1: 245 m³/h
• Putere de extractie treapta 2: 426 m³/h
• Putere de extractie treapta 3: 639 m³/h

Comenzi
• Control mecanic
• Buton Simplicity pentru utilizare usoară
• Număr etape de ventilare: 3

Caracteristici
• Inox antiamprenta
• Iluminare de tip: LED
• Butonul ON/OFF pentru iluminat
• Iluminare: 2
• Putere de iluminare: 6 W

Echipament
• Filtru de grăsime: Lavabil de aluminiu cu 

spuma poliuretanica
• Număr motoare: 1
• Tipul motorului: Condensator
• Fara clapeta de retur a aerului: 150 mm

Date tehnice
• Nivelul maxim de zgmomot: 68 dB(A)re 1 pW
• Dimensiuni: 60 × 30,5 cm
• Inaltime: 310 mm
• Consumul anual de energie: 66,7 kW/h
• Cod EAN: 3838942072239
• Cod: 514461

BHP 623 E12BG
Hotă incorporabilă Gama Essential

• Ventilare cu extragerea aerului sau recirculare
• Culoare: Neagra cu front de sticla

Eficiențâ
• Randament maxim la funcţionarea prin 

extragere: 435 m³/h
• Randament maxim de funcţionare prin 

recirculare: 215 m³/h
• Diametru tub de ventilare: 15 cm

Capacitatea motorului
• Putere de extractie treapta 1: 158 m³/h
• Putere de extractie treapta 2: 257 m³/h
• Putere de extractie treapta 3: 435 m³/h

Comenzi
• Control mecanic
• Buton Simplicity pentru utilizare usoară
• Număr etape de ventilare: 3

Caracteristici
• GentleClose
• Iluminare de tip: LED
• Butonul ON/OFF pentru iluminat
• Iluminare: 2
• Putere de iluminare: 6 W

Echipament
• Filtru de grăsime: Lavabil de aluminiu cu 

spuma poliuretanica
• Număr motoare: 1
• Tipul motorului: Condensator
• Fara clapeta de retur a aerului: 150 mm

Date tehnice
• Nivelul maxim de zgmomot: 71 dB(A)re 1 pW
• Dimensiuni: 60 × 31,5 cm
• Inaltime: 170 mm
• Consumul anual de energie: 41,7 kW/h
• Cod EAN: 3838942072208
• Cod: 514448
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BHP 623 E11X
Hotă incorporabilă Gama Essential

BHP 623 E11B
Hotă incorporabilă Gama Essential

• Ventilare cu extragerea aerului sau recirculare
• Material: Inox anti amprenta si metal vopsit
• Culoare: Inox antiamprenta

Eficiențâ
• Randament maxim la funcţionarea prin 

extragere: 368 m³/h
• Randament maxim de funcţionare prin 

recirculare: 180 m³/h
• Diametru tub de ventilare: 15 cm

Capacitatea motorului
• Putere de extractie treapta 1: 267 m³/h
• Putere de extractie treapta 2: 338 m³/h
• Putere de extractie treapta 3: 368 m³/h

Comenzi
• Control mecanic
• Buton Simplicity pentru utilizare usoară
• Număr etape de ventilare: 3

Caracteristici
• Inox antiamprenta
• Iluminare de tip: LED
• Butonul ON/OFF pentru iluminat
• Iluminare: 2
• Putere de iluminare: 6 W

Echipament
• Filtru de grăsime: Lavabil de aluminiu cu 

spuma poliuretanica
• Număr motoare: 1
• Tipul motorului: Condensator
• Fara clapeta de retur a aerului: 150 mm

Date tehnice
• Nivelul maxim de zgmomot: 71 dB(A)re 1 pW
• Dimensiuni: 60 × 30,5 cm
• Inaltime: 170 mm
• Consumul anual de energie: 55 kW/h
• Cod EAN: 3838942072178
• Cod: 514445

• Ventilare cu extragerea aerului sau recirculare
• Material: Metal vopsit
• Culoare: Neagra

Eficiențâ
• Randament maxim la funcţionarea prin 

extragere: 368 m³/h
• Randament maxim de funcţionare prin 

recirculare: 180 m³/h
• Diametru tub de ventilare: 15 cm

Capacitatea motorului
• Putere de extractie treapta 1: 267 m³/h
• Putere de extractie treapta 2: 338 m³/h
• Putere de extractie treapta 3: 368 m³/h

Comenzi
• Control mecanic
• Buton Simplicity pentru utilizare usoară
• Număr etape de ventilare: 3

Caracteristici
• Iluminare de tip: LED
• Butonul ON/OFF pentru iluminat
• Iluminare: 2
• Putere de iluminare: 6 W

Echipament
• Filtru de grăsime: Lavabil de aluminiu cu 

spuma poliuretanica
• Număr motoare: 1
• Tipul motorului: Condensator
• Fara clapeta de retur a aerului: 150 mm

Date tehnice
• Nivelul maxim de zgmomot: 71 dB(A)re 1 pW
• Dimensiuni: 60 × 30,5 cm
• Inaltime: 170 mm
• Consumul anual de energie: 55 kW/h
• Cod EAN: 3838942072192
• Cod: 514447

BHP 623 E10W
Hotă incorporabilă Gama Essential

BHP 623 E10X
Hotă incorporabilă Gama Essential

• Ventilare cu extragerea aerului sau recirculare
• Material: Metal vopsit
• Culoare: Alba

Eficiențâ
• Randament maxim la funcţionarea prin 

extragere: 328 m³/h
• Randament maxim de funcţionare prin 

recirculare: 168 m³/h
• Diametru tub de ventilare: 15 cm

Capacitatea motorului
• Putere de extractie treapta 1: 144 m³/h
• Putere de extractie treapta 2: 220 m³/h
• Putere de extractie treapta 3: 328 m³/h

Comenzi
• Control mecanic
• Buton Simplicity pentru utilizare usoară
• Număr etape de ventilare: 3

Caracteristici
• Iluminare de tip: LED
• Butonul ON/OFF pentru iluminat
• Iluminare: 2
• Putere de iluminare: 6 W

Echipament
• Filtru de grăsime: Lavabil de aluminiu cu 

spuma poliuretanica
• Număr motoare: 1
• Tipul motorului: Condensator
• Fara clapeta de retur a aerului: 150 mm

Date tehnice
• Nivelul maxim de zgmomot: 67 dB(A)re 1 pW
• Dimensiuni: 60 × 30,5 cm
• Inaltime: 170 mm
• Consumul anual de energie: 48,2 kW/h
• Cod EAN: 3838942072161
• Cod: 514444

• Ventilare cu extragerea aerului sau recirculare
• Material: Inox anti amprenta si metal vopsit
• Culoare: Inox antiamprenta

Eficiențâ
• Randament maxim la funcţionarea prin 

extragere: 328 m³/h
• Randament maxim de funcţionare prin 

recirculare: 185 m³/h
• Diametru tub de ventilare: 15 cm

Capacitatea motorului
• Putere de extractie treapta 1: 144 m³/h
• Putere de extractie treapta 2: 220 m³/h
• Putere de extractie treapta 3: 328 m³/h

Comenzi
• Control mecanic
• Buton Simplicity pentru utilizare usoară
• Număr etape de ventilare: 3

Caracteristici
• Inox antiamprenta
• Iluminare de tip: LED
• Butonul ON/OFF pentru iluminat
• Iluminare: 2
• Putere de iluminare: 6 W

Echipament
• Filtru de grăsime: Lavabil de aluminiu cu 

spuma poliuretanica
• Număr motoare: 1
• Tipul motorului: Condensator
• Fara clapeta de retur a aerului: 150 mm

Date tehnice
• Nivelul maxim de zgmomot: 67 dB(A)re 1 pW
• Dimensiuni: 60 × 30,5 cm
• Inaltime: 170 mm
• Consumul anual de energie: 48,2 kW/h
• Cod EAN: 3838942072154
• Cod: 514443
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WHU 629 EW/S
Hotă bucătărie Gama Essential

WHU 529 EW/M
Hotă bucătărie Gama Essential

• Ventilare cu extragerea aerului sau recirculare
• Material: Metal vopsit
• Culoare: Alba

Eficiențâ
• Randament maxim la funcţionarea prin 

extragere: 200 m³/h
• Randament maxim de funcţionare prin 

recirculare: 115 m³/h
• Diametru tub de ventilare: 12 cm

Capacitatea motorului
• Putere de extractie treapta 1: 108 m³/h
• Putere de extractie treapta 2: 159 m³/h
• Putere de extractie treapta 3: 200 m³/h

Comenzi
• Control mecanic
• Buton Simplicity pentru utilizare usoară
• Număr etape de ventilare: 3

Caracteristici
• Iluminare de tip: LED
• Butonul ON/OFF pentru iluminat
• Iluminare: 1
• Putere de iluminare: 4 W

Echipament
• Filtru de grăsime: Sintetic
• Filtru lavabil pentru grăsimi
• Număr motoare: 1
• Fara clapeta de retur a aerului: 125 mm

Date tehnice
• Nivelul maxim de zgmomot: 64 dB(A)re 1 pW
• Dimensiuni: 59,6 × 46,8 cm
• Inaltime: 125 mm
• Consumul anual de energie: 29,1 kW/h
• Cod EAN: 3838782171550
• Cod: 733030

• Ventilare cu extragerea aerului sau recirculare
• Material: Metal vopsit
• Culoare: Alba

Eficiențâ
• Randament maxim la funcţionarea prin 

extragere: 247 m³/h
• Randament maxim de funcţionare prin 

recirculare: 115 m³/h
• Diametru tub de ventilare: 12 cm

Capacitatea motorului
• Putere de extractie treapta 1: 175 m³/h
• Putere de extractie treapta 2: 197 m³/h
• Putere de extractie treapta 3: 247 m³/h

Comenzi
• Control mecanic
• Buton Simplicity pentru utilizare usoară
• Număr etape de ventilare: 3

Caracteristici
• Iluminare de tip: LED
• Butonul ON/OFF pentru iluminat
• Iluminare: 1
• Putere de iluminare: 4 W

Echipament
• Filtru de grăsime: Filtru din aluminiu pentru 

grăsimi
• Filtru lavabil pentru grăsimi
• Număr motoare: 1

Date tehnice
• Nivelul maxim de zgmomot: 67 dB(A)re 1 pW
• Dimensiuni: 49,6 × 46,8 cm
• Inaltime: 125 mm
• Consumul anual de energie: 38,2 kW/h
• Cod EAN: 3838782171987
• Cod: 733081

BHP 623 E9X
Hotă incorporabilă Gama Essential

WHU 629 ES/S
Hotă bucătărie Gama Essential

• Ventilare cu extragerea aerului sau recirculare
• Material: Inox anti amprenta si metal vopsit
• Culoare: Inox antiamprenta

Eficiențâ
• Randament maxim la funcţionarea prin 

extragere: 430 m³/h
• Randament maxim de funcţionare prin 

recirculare: 288 m³/h
• Diametru tub de ventilare: 15 cm

Capacitatea motorului
• Putere de extractie treapta 1: 209 m³/h
• Putere de extractie treapta 2: 305 m³/h
• Putere de extractie treapta 3: 430 m³/h

Comenzi
• Control mecanic
• Buton Simplicity pentru utilizare usoară
• Număr etape de ventilare: 3

Caracteristici
• Inox antiamprenta
• Iluminare de tip: LED
• Butonul ON/OFF pentru iluminat
• Iluminare: 2
• Putere de iluminare: 6 W

Echipament
• Filtru de grăsime: Lavabil de aluminiu cu 

spuma poliuretanica
• Număr motoare: 2
• Tipul motorului: Condensator
• Fara clapeta de retur a aerului: 150 mm

Date tehnice
• Nivelul maxim de zgmomot: 70 dB(A)re 1 pW
• Dimensiuni: 60 × 30,5 cm
• Inaltime: 200 mm
• Consumul anual de energie: 135,8 kW/h
• Cod EAN: 3838942072130
• Cod: 514440

• Ventilare cu extragerea aerului sau recirculare
• Material: Metal vopsit
• Culoare: Silver

Eficiențâ
• Randament maxim la funcţionarea prin 

extragere: 200 m³/h
• Randament maxim de funcţionare prin 

recirculare: 115 m³/h
• Diametru tub de ventilare: 12 cm

Capacitatea motorului
• Putere de extractie treapta 1: 108 m³/h
• Putere de extractie treapta 2: 159 m³/h
• Putere de extractie treapta 3: 200 m³/h

Comenzi
• Control mecanic
• Buton Simplicity pentru utilizare usoară
• Număr etape de ventilare: 3

Caracteristici
• Iluminare de tip: LED
• Butonul ON/OFF pentru iluminat
• Iluminare: 1
• Putere de iluminare: 4 W

Echipament
• Filtru de grăsime: Sintetic
• Filtru lavabil pentru grăsimi
• Număr motoare: 1
• Fara clapeta de retur a aerului: 125 mm

Date tehnice
• Nivelul maxim de zgmomot: 64 dB(A)re 1 pW
• Dimensiuni: 59,6 × 46,8 cm
• Inaltime: 125 mm
• Consumul anual de energie: 29,1 kW/h
• Cod EAN: 3838782171567
• Cod: 733041
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Cand discutăm despre producerea de alimente proaspete, 
gustoase și cu valoare nutritivă ridicată, natura are cu siguranță 
cea mai bună soluție. În natură găsim combinația optimă de 
lumină solară, aer proaspat și umiditate pentru o dezvoltare 
optimă și un maxim de savoare. De aceea, noile combine 
frigorifice de la Gorenje imită procesele din natură, menținând 
procesul de fotosinteză, controlând nivelul de umiditate dar și pe 
acela al aportului de aer proaspăt. În plus, combinele frigorifice 
incorporabile au o foarte bună eficiență energetică, cu clase de 
la A+ la A+++. Iar cu designul lor modular asigură flexibilitatea 
necesară ce se va protrivi fiecărui stil de viață.

Combine frigorifice 
incorporabile

PLUS DE 
PROSPEȚIME, 
PLUS DE 
VITAMINE
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Una dintre cele mai mari cutii de fructe și legume de pe piață, 
CrispZone extinde prospețimea produselor dvs. cu temperatură 
scăzută, control automat al umidității și lumină specială. 
SmartHumidity păstrează umiditatea în sertar la un nivel optim 
în orice moment datorită unei membrane speciale care permite 

evaporarea umiditații excesive. VitaLight menține procesul natural 
de maturare pentru a menține vitaminele și pentru a menține 
proaspete și clare proaspete și proaspete pentru o perioadă mai 
lungă de timp.

CrispZone cu VitaLight și SmartHumidity
La fel de proaspete ca din grădina

Aerul îmbogățit cu ioni negativi păstrează gustul și înlătură 
mirosurile neplăcute, în timp ce sistemul avansat de ventilare 
egalizează temperatura în interiorul frigiderului și distribuie uniform 

ionii negativi, asigurându-vă că orice mâncare poate fi păstrată pe 
rafturile frigiderelor.

IonAir cu DynamiCooling
Păstrează numai aromele plăcute

140 FRIGIDERE ȘI COMBINE FRIGORIFICE INCORPORABILE



Sertarul cu cea mai scăzută temperatură din frigider este ideal 
pentru depozitarea cărnii, peștelui, fructelor și legumelor. Menține 
prospețimea mâncării, aroma, culoarea și gustul pentru mult mai 
mult timp.

Acest sistem inteligent a fost conceput pentru a menține 
temperatura optimă în frigider, indiferent de frecvența deschiderii 
ușii. Când ușa este deschisă, temperatura crește brusc, iar 
alimentele sunt expuse unui șoc termic care mărește gradul de 
perisabilitate al alimentelor. Frigiderul monitorizează continuu 
și analizează modul în care îl folosiți. Astfel, se poate anticipa 
când deschideți ușa frigiderului și chiar înainte de a face acest 
lucru, scade temperatura cu 1 sau 2 °C pentru a vă asigura că 
temperatura este menținută constant, asigurându-vă că mâncarea 
rămâne proaspătă și plină de nutrienți.

Circulația intensă a aerului rece în spațiul congelatorului reduce 
nivelul umidității și previne acumularea particulelor de gheață pe 
mâncare și pe pereții congelatorului. În spațiul frigiderului, acest 
lucru asigură condiții optime de depozitare a mâncării. Rezultatul 
este un control optim al răcirii și înghețării, fiecare fiind ajustate 
după procesele respective în cele două compartimente ale 
aparatului.

• Fără dezghețarea congelatorului
• Alimentele congelate nu se mai lipesc între ele
• Vizibilitate mai bună în interiorul aparatului
• Mai mult spațiu pentru alimente
• Împiedică amestecul de mirosuri între congelator și frigider
• Mâncarea nu se mai usucă și rămâne proaspătă pentru mai 

mult timp.

NoFrost DualAdvance
Sistemul optim de circulație dublă a aerului

FreshZone
Proaspăt culese din natură

AdaptTech
O combina frigorifică care vă recunoaște obiceiurile
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Aceste rafturi solide din sticlă pot fi foarte ușor reglate pe poziție, 
puse in frigider sau scoase afară, lăsându-vă să gestionați spațiul 
interior conform necesităților Dvs. Rafturile din sticlă securizată 
sunt foarte rezistente, putând să susțină până la 45 de kg de 
alimente.

Iluminarea LED a frigiderelor oferă soluții excelente și foarte 
eficiente. Durata de viață este de 30 de ori mai mare decât a 
becurilor convenționale și economisește până la de 10 ori mai 
multă energie.

Acest raft subțire va permite stocarea alimentelor de dimensiune 
mai mică, cum ar fi pachetele de unt, conservele de pește și 
sandwich-uri, păstrându-vă frigiderul ordonat, fără mâncare uitată, 
cu termenul de garanție expirat. Funcția de glisare vă permite un 
acces ușor la conținutul acestui raft.

LedLight
Bine aranjat și eficient

Rafturi MultiAdjust
Un organizator simplu pentru depozitarea alimentelor

MixBox
Pastrați-vă frigiderul curat și ordonat

142 FRIGIDERE ȘI COMBINE FRIGORIFICE INCORPORABILE



Funcția FastFreeze congelează mâncarea la -24 °C pentru a-i 
păstra cea mai mare parte din minerale. După șase ore, funcția se 
oprește automat, iar temperatura spațiului congelatorului revine la 
setarea inițială.

Funcția de răcire intensivă scade temperatura frigiderului până 
la 3 °C, mai scăzută decât cea standard cu aproape jumătate. 
În combinație cu un volum mare, această temperatură este 
ideală pentru răcirea rapidă a alimentelor după o tură lungă de 
cumpărături. După șase ore, funcția se oprește automat, iar 
temperatura spațiului frigiderului revine la setarea inițială.

Acest sertar din congelator este cel mai mare din dispozitiv și 
este ideal pentru depozitarea produselor voluminoase precum un 
curcan, mai multe pizza sau chiar torturi.

Cutia polivalentă cu capac de pe ușa frigiderului poate fi folosită 
pentru depozitarea brânzeturilor, cepei sau altor mâncăruri cu un 
miros pătrunzător. Menține mâncarea proaspătă și previne uscarea 
acesteia, iar capacul din silicon poate fi folosit drept suport pentru 
ouă sau gheață.

FastFreeze
Congelare rapidă

XXL SpaceBox
Suficient spațiu pentru a depozita un curcan

SuperCool
Răcire rapidă după cumpărăturile săptămânale

MultiBox
Cutia multifuncțională și practică
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Compartimentul HiddenSpace vă oferă un spațiu adițional de 
stocare pentru doze sau lucruri similare, ascuns, sub raftul 
CrispZone.

În combinele frigorifice Gorenje, sticlele nu ocupă spațiul care ar 
putea fi utilizat în mod convenabil pentru a stoca alte obiecte pe 
rafturile ușii sau pe rafturile de sticlă; suportul pentru sticle asigură 
o utilizare optimă a spațiului de stocare.

Frigiderul are loc suficient de depozitare pentru recipientele cele 
mai mari din sticlă sau din plastic. Un grilaj special ține sticlele pe 
poziție, împiedicându-le să alunece și să se spargă, atunci când 
închideți sau deschideți ușa frigiderului.

Izolația îmbunătățită reduce efectiv acumulările de gheață de pe 
mâncare sau de pe pereții interiori ai congelatorului. Acest lucru se 
traduce în mai puține cicluri de decongelare și, implicit, facturi mai 
mici la electricitate.

HiddenSpace
Spațiul ascuns pentru stocare suplimentară

Raft adânc pentru sticle
Depozitarea în siguranță a sticlelor

Suport pentru sticle
Locul potrivit pentru sticle și cutii

Tehnologia FrostLess
Mai puțină gheață, mai multă energie economisită
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Balamalele cu durabilitate ridicată vă permit depozitarea lucrurilor 
mai grele și pe rafturile din ușă, suportând, în același timp, un 
unghi de deschidere de 115°. Aceste balamale permit, totodată, o 
vizibilitate mai bună în interiorul frigiderului și operațiuni mai ușoare 
de extragere și adăugare alimente. În cazul în care ușa este uitată 
întredeschisă, aceste balamale asigură închiderea completă, 
pentru economisirea energiei.

Spre deosebire de modelele convenționale cu un compresor 
convențional, cele cu un compresor cu electrovalvă permit 
setarea temperaturii separate pentru frigider și congelator. În plus, 
răcirea pentru compartimentul frigider poate fi oprită în timp ce 
compartimentul congelator continuă să funcționeze.

Toate combinele frigorifice Gorenje sunt foarte eficiente din punct 
de vedere energetic. Izolarea termică excelentă și etanșarea ușilor, 
compresorul inverter și controlul electronic sau mecanic reduc în 
mod eficient consumul de energie. Combinele frigorifice cu gradul 
de eficiență energetică A +++ utilizează cu aproximativ 60% mai 
puțină energie decât cele din clasa A.

Opțiunea de montare side-by-side vă permite să folosiți la maxim 
chiar și bucătăriile cu suprafață mai mică, în perfectă concordanță 
cu cerințele Dvs., putând combina diverse tipuri de aparate 
(frigidere, congeloare, chiar si răcitoare de vinuri).

Compresor cu electrovalvă
Reglarea separată a temperaturii pentru frigider și 
congelator

A+++
Eficiența energetică superioară

Configurație side-by-side
Perechea perfectă pentru bucătăria Dvs.

Balamale plate
Ușa se închide sau se deschide mult mai ușor
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RKI 4181 E1
Combină frigorifică integrată Gama Essential

• Culoare: Alb
• Deschidere ușă: Ușă reversibilă
• Finisaj ușă: Ușă metalică
• Balama ușă: Cu alunecare
• Clasa climaterică: SN, N, ST, T

Eficiențâ
• 1 compresor
• Volum total brut/net: 263 / 260 l
• Capacitatea frigiderului: brut/net: 190 / 189 l
• Capacitatea congelatorului: brut/net: 73 / 71 l
• Capacitate congelare: 3,5 kg / 24 h
• Timp de păstrare (în caz de întrerupere a 

curentului): 18 h

Comenzi
• Comenzi mecanice

Caracteristici
• FrostLess: mai putina producere de gheațâ în 

congelator
• EcoMode

Echipamentul frigiderului
• Recipient ouă/gheață: 1x7
• Lumină tip led de forma unei linii pe tavan
• 5 rafturi de sticlă
• Rafturi ajustabile
• Raft de sirma pentru sticle
• Tavi pe usa frigiderului: 2 tavi pe usa
• Raft pentru sticle pe usa: Un sertar cu opritor fix
• Sertar pentru legume cu controlul umiditatii
• HiddenSpace

Echipamente de congelare
• SpaceBox- sertar spațios 38 l în congelator
• Numar sertare: 3
• 2 rafturi din sticlă

Date tehnice
• Consum energie kWh/24 h: 0,786 kW/h
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

287 kW/h
• Zgomot: 38 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

177,2 × 54 × 54,5 cm
• Dimensiunea nisei de incastrare (ÎxLxA): 

177,5-178 × 56-57 × 56 cm
• Cod EAN: 3838782168031
• Cod: 732560

RBI 4181 E1
Racitor incorporabil Gama Essential

• Culoare: Alb
• Deschidere ușă: Ușă reversibilă
• Finisaj ușă: Ușă metalică
• Balama ușă: Cu alunecare
• Clasa climaterică: N, ST, T

Eficiențâ
• 1 compresor
• Volum total brut/net: 288 / 280 l
• Capacitatea frigiderului: brut/net: 259 / 251 l
• Capacitatea congelatorului: brut/net: 29 / 29 l
• Capacitate congelare: 2 kg / 24 h
• Timp de păstrare (în caz de întrerupere a 

curentului): 14 h

Comenzi
• Comenzi mecanice

Caracteristici
• IonAir cu DynamiCooling
• EcoMode

Echipamentul frigiderului
• Recipient ouă/gheață: 1x7
• Banda LED
• 5 rafturi de sticlă
• Rafturi ajustabile
• Raft de sirma pentru sticle
• Tavi pe usa frigiderului: 4 tavi pe usa
• Raft pentru sticle pe usa: Doua recipiente cu 

opritoare fixe
• Sertar pentru legume cu controlul umiditatii
• Sertar pentru legume

Echipamente de congelare
• Numar sertare: O usa
• 1 raft de sticla

Date tehnice
• Consum energie kWh/24 h: 0,75 kW/h
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

274 kW/h
• Zgomot: 38 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

177,2 × 54 × 54,5 cm
• Dimensiunea nisei de incastrare (ÎxLxA): 

177,5-178 × 56-57 × 56 cm
• Cod EAN: 3838782167911
• Cod: 732572

NRKI 5182 A1
Combină frigorifică integrată Gama Advanced

• Culoare: Alb
• Deschidere ușă: Ușă reversibilă
• Finisaj ușă: Ușă metalică
• Balama ușă: Ușă pe ușă
• Clasa climaterică: SN, N, ST, T

Eficiențâ
• 1 compresor
• Volum total brut/net: 269 / 248 l
• Capacitatea frigiderului: brut/net: 183 / 180 l
• Capacitatea congelatorului: brut/net: 86 / 68 l
• Capacitate congelare: 8 kg / 24 h
• Timp de păstrare (în caz de întrerupere a 

curentului): 12 h

Comenzi
• Afișaj: LED cu control Touch
• Alarmă sonoră
• Indicator digital de temperatura
• Semnal sonor si luminos pentru temperatura 

ridicata

Caracteristici
• AdaptCool: sistem de adaptare inteligent
• NoFrost DualAdvance
• Ventilator răcire
• IonAir cu DynamiCooling
• Răcire rapidă
• Întrerupător pentru congelare rapidă

Echipamentul frigiderului
• Lumină tip led de forma unei linii pe tavan
• 5 rafturi de sticlă
• Rafturi ajustabile
• Raft de sirma pentru sticle
• Tavi pe usa frigiderului: 2 tavi pe usa
• Raft pentru sticle pe usa: Un sertar cu opritor 

fix
• Sertare stocare unt si branza: MultiBox
• CrispZone cu VitaLight si controlul umiditatii
• FreshZone sertar

Echipamente de congelare
• SpaceBox- sertar spațios 38 l în congelator
• Numar sertare: 3
• 2 rafturi din sticlă

Date tehnice
• Consum energie kWh/24 h: 0,63 kW/h
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

230 kW/h
• Zgomot: 39 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

177,2 × 55,5 × 54,5 cm
• Dimensiunea nisei de incastrare (ÎxLxA): 

177,5-178 × 56-57 × 56 cm
• Cod EAN: 3838782168086
• Cod: 732555

NRKI 4181 E1
Combină frigorifică integrată Gama Essential

• Culoare: Alb
• Deschidere ușă: Ușă reversibilă
• Finisaj ușă: Ușă metalică
• Balama ușă: Cu alunecare
• Clasa climaterică: N, ST, T

Eficiențâ
• 1 compresor
• Volum total brut/net: 269 / 248 l
• Capacitatea frigiderului: brut/net: 183 / 180 l
• Capacitatea congelatorului: brut/net: 86 / 68 l
• Capacitate congelare: 8 kg / 24 h
• Timp de păstrare (în caz de întrerupere a 

curentului): 12 h

Comenzi
• Afișaj: LED cu control Touch
• Avertizare luminoasa pentru usa deschisa
• Indicator digital de temperatura

Caracteristici
• NoFrost DualAdvance
• Răcire rapidă
• EcoMode

Echipamentul frigiderului
• Recipient ouă/gheață: 1x7
• Lumină tip led de forma unei linii pe tavan
• 5 rafturi de sticlă
• Rafturi ajustabile
• Raft de sirma pentru sticle
• Tavi pe usa frigiderului: 2 tavi pe usa
• Raft pentru sticle pe usa: Un sertar cu opritor fix
• Sertar pentru legume cu controlul umiditatii

Echipamente de congelare
• SpaceBox- sertar spațios 38 l în congelator
• Numar sertare: 3
• 2 rafturi din sticlă

Date tehnice
• Consum energie kWh/24 h: 0,803 kW/h
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

293 kW/h
• Zgomot: 39 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

177,2 × 54 × 54,5 cm
• Dimensiunea nisei de incastrare (ÎxLxA): 

177,5-178 × 56-57 × 56 cm
• Cod EAN: 3838782167973
• Cod: 732566
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RI 5182 A1
Racitor incorporabil Gama Advanced

• Culoare: Alb
• Deschidere ușă: Ușă reversibilă
• Finisaj ușă: Ușă metalică
• Balama ușă: Ușă pe ușă
• Clasa climaterică: SN, N, ST, T

Eficiențâ
• 1 compresor
• Volum total brut/net: 305 / 301 l
• Capacitatea frigiderului: brut/net: 305 / 301 l

Comenzi
• Afișaj: LED cu control Touch
• Alarmă sonoră
• Indicator digital de temperatura
• Semnal sonor si luminos pentru temperatura 

ridicata

Caracteristici
• AdaptCool: sistem de adaptare inteligent
• Ventilator răcire
• IonAir cu DynamiCooling
• Răcire rapidă

Echipamentul frigiderului
• Lumină tip led de forma unei linii pe tavan
• 7 rafturi de sticla
• Rafturi ajustabile
• Raft de sirma pentru sticle
• Tavi pe usa frigiderului: 4 tavi pe usa
• Raft pentru sticle pe usa: Doua recipiente cu 

opritoare fixe
• sertare stocare unt si branza: MultiBox
• MixBox
• CrispZone cu VitaLight si controlul umiditatii
• FreshZone sertar

Date tehnice
• Consum energie kWh/24 h: 0,309 kW/h
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

113 kW/h
• Zgomot: 37 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

177,2 × 55,5 × 54,5 cm
• Dimensiunea nisei de incastrare (ÎxLxA): 

177,5-178 × 56-57 × 56 cm
• Cod EAN: 3838782168093
• Cod: 732554

FNI 5182 A1
Congelator incorporabil Gama Advanced

• Culoare: Alb
• Deschidere ușă: Ușă reversibilă
• Balama ușă: Ușă pe ușă
• Clasa climaterică: SN, N, ST, T

Eficiențâ
• Volum total brut/net: 235 / 212 l
• Capacitate congelare: 10 kg
• Timp de păstrare (în caz de întrerupere a 

curentului): 12 h

Comenzi
• Afișaj: LED cu control Touch
• Dezgheţare automată
• NoFrost
• Indicator de temperatura: Digital
• Întrerupător pentru congelare rapidă
• Alarmă sonoră

Echipamentul
• Iluminare cu LED
• 7 rafturi de sticla
• SpaceBox- sertar spațios 38 l în congelator
• Numar sertare: 8

Date tehnice
• Consum energie kWh/24 h: 0,665 kW/h
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

243 kW/h
• Zgomot: 39 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

177,2 × 55,5 × 54,5 cm
• Dimensiunea nisei de incastrare (ÎxLxA): 

177,5-178 × 56-57 × 56 cm
• Cod EAN: 3838782168062
• Cod: 732557
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Combinele frigorifice IonGeneration de la Gorenje au un 
design ce asigură un maxim de prospețime. Tehnologia IonAir 
cu MultiFlow 360° împrospătează aerul în mod continuu și 
simulează un climat natural pentru a asigura condiții perfecte 
de păstrare pentru alimente. Cu tehnologia lor inteligentă, 
combinele frigorifice se adaptează stilului Dvs. de viata. 
Indiferent de cât de des deschideți ușa, funcția AdaptTech 
menține temperatura optimă și menține alimentele într-o 
formă perfecta, în timp ce sistemul NoFrost Plus împiedică 
apariția gheții (eliminând necesitatea dezghețărilor periodice).

Combine frigorifice 
autonome

PROASPĂT – 
INDIFERENT DE 
SITUAȚIE
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IonAir cu funcția MultiFlow 360°
Un microclimat ideal pe fiecare raft

Tehnologia avansată din frigidere imită procesul natural de ionizare 
pentru a menține mâncarea proaspătă pentru mai mult timp. Ionii 
încărcați negativ generați de aplicație reîmprospătează continuu 
aerul, pentru a imita un microclimat natural, creând astfel un mediu 

ideal pentru mâncarea proaspătă. Sistemul de ventilație MultiFlow 
360° distribuie uniform aerul ionizat prin 14 orificii de ventilație, 
pentru a menține o temperatură constantă pe fiecare raft.
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AdaptTech
Un congelator care vă recunoaște obiceiurile

Unul dintre cele mai bune sisteme de răcire de pe piață, instalat în 
congelator, previne acumularea de gheață și menține un consum 
scăzut de energie, în timp ce în frigider menține un microclimat 
ideal pentru mâncarea proaspătă. Circulația aerului ionizat previne 
uscarea mâncării și reține vitaminele și mineralele.

Controlul avansat prin afișajul LED permite setarea precisă a 
temperaturii în frigiderele și congelatoarele din linia Superior. 
Funcțiile precum XtremeFreeze, FastFreeze, SuperCool, și 
EcoMode pot fi activate printr-o simplă atingere a simbolului 
corespunzător. Un semnal luminos special și un semnal sonor 
previn utilizatorul de creșterea bruscă a temperaturii în interiorul 
dispozitivului.

Acest sistem inteligent a fost creat pentru a menține temperatura 
optimă în frigider, indiferent de cât de frecvent deschideți ușa. 
Când ușa este închisă, temperatura crește brusc, iar mâncarea 
este expusă la un șoc termic, ce o face și mai perisabilă. Frigiderul 
monitorizează și analizează continuu modul în care îl folosiți. 

Astfel, poate prezice când veți deschide ușa și, chiar înainte să o 
deschideți, scade temperatura cu 1 sau 2°C, pentru a se asigura 
că se menține o temperatură constantă și că mâncarea rămâne 
proaspătă și plină de subtanțe nutritive.

Tehnologia NoFrost Plus
Adio decongelare plictisitoare!

SensoTech
Control avansat prin afișajul LED

PRANZ

C
IN

A

Cu ADAPTTECHFără ADAPTTECH
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Sertarul cu temperatura în jur de 0°C este ideal pentru depozitarea 
cărnii, peștelui sau fructelor de mare proaspete sau marinate. 
Extinde perioada de prospețime a mâncării delicate și îi menține 
suculența și substanțele nutritive naturale.

Sertarul cu cea mai scăzută temperatură din frigider este ideal 
pentru depozitarea cărnii, peștelui, fructelor și legumelor. Menține 
prospețimea mâncării, aroma, culoarea și gustul pentru mult mai 
mult timp.

Sertarul ZeroZone
Proaspăt pescuit din mare

FreshZone
Proaspăt culese din natură

CrispZone este una dintre cele mai mari cutii pentru fructe și 
legume de pe piață. Temperatura scăzută și opțiunea de ajustare a 
umidității extind prospețimea produselor dumneavoastră.

Sertarul CrispZone cu funcția HumidityControl
Proaspăt culese din grădină
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La activarea acestei funcții, mâncarea dintr-un sertar special 
din congelator se congelează în jumătate din timpul obișnuit. 
Congelarea rapidă la temperaturi extrem de scăzute, sub -30 
°C, duce la formarea de microcristale care, spre deosebire de 
congelarea lentă, nu deteriorează structura celulară a mâncării. 
Cogelarea de șoc menține toate substanțele nutritive și aroma 
mâncării. După aproximativ o zi, funcția se oprește automat, iar 
temperatura din sertar revine la setarea inițială.

Funcția FastFreeze congelează mâncarea la -24 °C pentru a-i 
păstra cea mai mare parte din minerale. După șase ore, funcția se 
oprește automat, iar temperatura spațiului congelatorului revine la 
setarea inițială.

XtremeFreeze
Congelare la minut

FastFreeze
Congelare rapidă

Compresoarele cu invertor sunt mai silențioase, au o durată de 
viață mai lungă și sunt mai economice în comparație cu cele cu 
un compresor convențional. Oricând temperatura din interiorul 
frigiderului crește la deschiderea ușii, compresorul cu invertor oferă 
o răcire rapidă și eficientă pentru a preveni alterarea mâncării.

Compresorul cu invertor
Stabil, silențios și durabil

Funcția de răcire intensivă scade temperatura frigiderului până 
la 3 °C, mai scăzută decât cea standard cu aproape jumătate. 
În combinație cu un volum mare, această temperatură este 
ideală pentru răcirea rapidă a alimentelor după o tură lungă de 
cumpărături. După șase ore, funcția se oprește automat, iar 
temperatura spațiului frigiderului revine la setarea inițială.

SuperCool
Răcire rapidă după cumpărăturile săptămânale

FRIGIDERE ȘI COMBINE FRIGORIFICE AUTONOME 153

www.gorenje.ro



Iluminarea LED a frigiderelor oferă soluții excelente și foarte 
eficiente. Durata de viață este de 30 de ori mai mare decât a 
becurilor convenționale și economisește până la de 10 ori mai 
multă energie.

Mânerele cu un design ergonomic pentru deschiderea ușoară și 
intuitivă a ușii sunt făcute din materiale veritabile și sunt ușor de 
folosit. În combinație cu poziționarea atentă și lungimea perfectă, 
sunt o soluție foarte prietenoasă.

Toate frigiderele IonGeneration sunt recunoscute pentru valoarea 
lor estetică. Sunt făcute din oțel inoxidabil și acoperite cu un 
înveliș special TouchFree, pentru a evita urmele de degete. Oțelul 
inoxidabil are o durabilitate care extinde și durata de viață a 
dispozitivului, făcându-l complet reciclabil.

Datorită deschiderii ușii frigiderului în unghiul potrivit, toate rafturile 
și cutiile pot fi trase complet în exterior. Acestă soluție este ideală 
pentru frigiderele așezate lângă un perete, lângă un blat de lucru 
sau alt dispozitiv.

LedLight
Bine aranjat și eficient

Mânere cu balamale
Deschidere ușoară

Inox veritabil
Avantajele oțelului inoxidabil

SlotIn
Nicio limită în deschiderea ușii

154 FRIGIDERE ȘI COMBINE FRIGORIFICE AUTONOME



NRK 6201 MC-0
Combină frigorifică Colour Edition

NRK 621 PS4
Combină frigorifică Gama Primary

NRK 6203 TX
Combină frigorifică Gama Superior

NRK 6202 MX
Combină frigorifică Gama Advanced

• Culoare: Beige
• Deschidere ușă: Ușă reversibilă
• Finisaj ușă: Ușă metalică
• Clasa climaterică: SN, N, ST, T

Eficiențâ
• 1 compresor
• Volum total brut/net: 363 / 339 l
• Capacitatea frigiderului: brut/net: 265 / 254 l
• Capacitatea congelatorului: brut/net: 98 / 85 l
• Capacitate congelare: 5 kg / 24 h
• Timp de păstrare (în caz de întrerupere a 

curentului): 18 h

Comenzi
• Afișaj: LED cu control Touch
• Alarmă sonoră
• Indicator digital de temperatura
• Semnal sonor si luminos pentru temperatura 

ridicata

Caracteristici
• IonAir co Multiflow 360°
• AdaptCool: sistem de adaptare inteligent
• SlotIn
• NoFrost Plus
• Întrerupător pentru congelare rapidă

Echipamentul frigiderului
• Lumină tip led de forma unei linii pe tavan
• 6 rafturi de sticlă
• Tavi pe usa frigiderului: 3 rafturi pe usa cu 

SimpleSlide
• Raft pentru sticle pe usa: Un sertar cu opritor fix
• Sertare stocare unt si branza: MultiBox
• Sertar pentru legume cu controlul umiditatii
• FreshZone sertar

Echipamente de congelare
• Cutie spațioasă
• Numar sertare: 3
• 2 rafturi din sticlă

Date tehnice
• Consum energie kWh/24 h: 0,852 kW/h
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

311 kW/h
• Zgomot: 42 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

200 × 60 × 64 cm
• Cod EAN: 3838942100826
• Cod: 534452

• Culoare: Inox
• Deschidere ușă: Ușă reversibilă
• Finisaj ușă: Ușă metalică
• Manerul integrat in usa
• Clasa climaterică: N, ST, T

Eficiențâ
• 1 compresor
• Volum total brut/net: 363 / 339 l
• Capacitatea frigiderului: brut/net: 265 / 254 l
• Capacitatea congelatorului: brut/net: 98 / 85 l
• Capacitate congelare: 5 kg / 24 h
• Timp de păstrare (în caz de întrerupere a 

curentului): 21 h

Comenzi
• Control electronic

Caracteristici
• IonAir co Multiflow 360°
• SlotIn
• NoFrost Plus
• Întrerupător pentru congelare rapidă
• EcoMode 

Echipamentul frigiderului
• Lumină tip led de forma unei linii pe tavan
• 5 rafturi de sticlă
• Tavi pe usa frigiderului: 3 rafturi pe usa cu 

SimpleSlide
• Raft pentru sticle pe usa: Un singur recipient 

fara opritor
• Sertar pentru legume cu controlul umiditatii

Echipamente de congelare
• Cutie spațioasă
• Numar sertare: 3
• 2 rafturi din sticlă

Date tehnice
• Consum energie kWh/24 h: 0,854 kW/h
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

312 kW/h
• Zgomot: 42 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

200 × 60 × 64 cm
• Cod EAN: 3838782121494
• Cod: 730736

• Culoare: Inox
• Deschidere ușă: Ușă reversibilă
• Finisaj ușă: Inox antiamprenta
• Clasa climaterică: SN, N, ST, T

Eficiențâ
• Compresor inverter
• Volum total brut/net: 363 / 334 l
• Capacitatea frigiderului: brut/net: 265 / 254 l
• Capacitatea congelatorului: brut/net: 98 / 80 l
• Capacitate congelare: 12 kg / 24 h
• Timp de păstrare (în caz de întrerupere a 

curentului): 18 h

Comenzi
• Afișaj: LED cu control Touch
• Alarmă sonoră
• Indicator digital de temperatura pentru frigider 

si congelator
• Semnal sonor si luminos pentru temperatura 

ridicata

Caracteristici
• IonAir co Multiflow 360°
• AdaptCool: sistem de adaptare inteligent
• SlotIn
• NoFrost Plus
• Răcire rapidă
• Întrerupător pentru congelare rapidă
• EcoMode

Echipamentul frigiderului
• Lumină tip led de forma unei linii pe tavan
• 5 rafturi de sticlă
• Raft de sirma pentru sticle
• Tavi pe usa frigiderului: 3 rafturi pe usa cu 

SimpleSlide
• Raft pentru sticle pe usa: Un sertar cu opritor fix
• Sertare stocare unt si branza: MultiBox
• Sertar pentru legume cu controlul umiditatii
• ZeroZone sertar

Echipamente de congelare
• Cutie spațioasă
• XtremeFreeze: congelare foarte intensâ in 

sertarul congelatorului
• Numar sertare: 3
• 2 rafturi din sticlă

Date tehnice
• Consum energie kWh/24 h: 0,471 kW/h
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

172 kW/h
• Zgomot: 38 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

200 × 60 × 64 cm
• Cod EAN: 3838942071539
• Cod: 514210

• Culoare: Inox
• Deschidere ușă: Ușă reversibilă
• Finisaj ușă: Inox antiamprenta
• Clasa climaterică: SN, N, ST, T

Eficiențâ
• 1 compresor
• Volum total brut/net: 363 / 339 l
• Capacitatea frigiderului: brut/net: 265 / 254 l
• Capacitatea congelatorului: brut/net: 98 / 85 l
• Capacitate congelare: 5 kg / 24 h
• Timp de păstrare (în caz de întrerupere a 

curentului): 18 h

Comenzi
• Afișaj: LED cu control Touch
• Alarmă sonoră
• Indicator digital de temperatura
• Semnal sonor si luminos pentru temperatura 

ridicata

Caracteristici
• IonAir co Multiflow 360°
• AdaptCool: sistem de adaptare inteligent
• SlotIn
• NoFrost Plus
• Întrerupător pentru congelare rapidă

Echipamentul frigiderului
• Lumină tip led de forma unei linii pe tavan
• 5 rafturi de sticlă
• Raft de sirma pentru sticle
• Tavi pe usa frigiderului: 3 rafturi pe usa cu 

SimpleSlide
• Raft pentru sticle pe usa: Un sertar cu opritor fix
• Sertare stocare unt si branza: MultiBox
• Sertar pentru legume cu controlul umiditatii
• FreshZone sertar

Echipamente de congelare
• Cutie spațioasă
• Numar sertare: 3
• 2 rafturi din sticlă

Date tehnice
• Consum energie kWh/24 h: 0,671 kW/h
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

245 kW/h
• Zgomot: 42 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

200 × 60 × 64 cm
• Cod EAN: 3838942083150
• Cod: 518255

CHLADNIČKY 155



NRK 6193 TX
Combină frigorifică Gama Superior

NRK 6192 TX
Combină frigorifică Gama Superior

• Culoare: Inox
• Deschidere ușă: Ușă reversibilă
• Finisaj ușă: Inox antiamprenta
• Clasa climaterică: SN, N, ST, T

Eficiențâ
• Compresor inverter
• Volum total brut/net: 329 / 302 l
• Capacitatea frigiderului: brut/net: 231 / 222 l
• Capacitatea congelatorului: brut/net: 98 / 80 l
• Capacitate congelare: 8 kg / 24 h
• Timp de păstrare (în caz de întrerupere a 

curentului): 18 h

Comenzi
• Afișaj: LED cu control Touch
• Alarmă sonoră
• Indicator digital de temperatura pentru frigider 

si congelator
• Semnal sonor si luminos pentru temperatura 

ridicata

Caracteristici
• IonAir co Multiflow 360°
• AdaptCool: sistem de adaptare inteligent
• SlotIn
• NoFrost Plus
• Răcire rapidă
• Întrerupător pentru congelare rapidă
• EcoMode

Echipamentul frigiderului
• Lumină tip led de forma unei linii pe tavan
• 4 rafturi de sticlă
• Raft de sirma pentru sticle
• Tavi pe usa frigiderului: 2 tavi cu SimpleSlide 

pe usa
• Raft pentru sticle pe usa: Un sertar cu opritor fix
• Sertare stocare unt si branza: MultiBox
• Sertar pentru legume cu controlul umiditatii
• ZeroZone sertar

Echipamente de congelare
• Cutie spațioasă
• XtremeFreeze: congelare foarte intensâ in 

sertarul congelatorului
• Numar sertare: 3
• 2 rafturi din sticlă

Date tehnice
• Consum energie kWh/24 h: 0,452 kW/h
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

165 kW/h
• Zgomot: 38 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

185 × 60 × 64 cm
• Cod EAN: 3838942071546
• Cod: 514211

• Culoare: Inox
• Deschidere ușă: Ușă reversibilă
• Finisaj ușă: Inox antiamprenta
• Clasa climaterică: SN, N, ST, T

Eficiențâ
• 1 compresor
• Volum total brut/net: 329 / 307 l
• Capacitatea frigiderului: brut/net: 231 / 222 l
• Capacitatea congelatorului: brut/net: 98 / 85 l
• Capacitate congelare: 12 kg / 24 h
• Timp de păstrare (în caz de întrerupere a 

curentului): 18 h

Comenzi
• Afișaj: LED cu control Touch
• Alarmă sonoră
• Indicator digital de temperatura pentru frigider 

si congelator
• Semnal sonor si luminos pentru temperatura 

ridicata

Caracteristici
• IonAir co Multiflow 360°
• AdaptCool: sistem de adaptare inteligent
• SlotIn
• NoFrost Plus
• Răcire rapidă
• Întrerupător pentru congelare rapidă
• EcoMode

Echipamentul frigiderului
• Lumină tip led de forma unei linii pe tavan
• 4 rafturi de sticlă
• Raft de sirma pentru sticle
• Tavi pe usa frigiderului: 2 tavi cu SimpleSlide 

pe usa
• Raft pentru sticle pe usa: Un sertar cu opritor fix
• Sertare stocare unt si branza: MultiBox
• Sertar pentru legume cu controlul umiditatii
• ZeroZone sertar

Echipamente de congelare
• Cutie spațioasă
• XtremeFreeze: congelare foarte intensâ in 

sertarul congelatorului
• Numar sertare: 3
• 2 rafturi din sticlă

Date tehnice
• Consum energie kWh/24 h: 0,643 kW/h
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

235 kW/h
• Zgomot: 42 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

185 × 60 × 64 cm
• Cod EAN: 3838942057748
• Cod: 499583

NRK 6192 CBK4
Combină frigorifică Colour Edition

• Culoare: Negru
• Deschidere ușă: Ușă reversibilă
• Finisaj ușă: Ușă metalică
• Manerul integrat in usa
• Clasa climaterică: N, ST, T

Eficiențâ
• 1 compresor
• Volum total brut/net: 325 / 307 l
• Capacitatea frigiderului: brut/net: 230 / 222 l
• Capacitatea congelatorului: brut/net: 95 / 85 l
• Capacitate congelare: 5 kg / 24 h
• Timp de păstrare (în caz de întrerupere a 

curentului): 21 h

Comenzi
• Control electronic

Caracteristici
• IonAir co Multiflow 360°
• SlotIn
• NoFrost Plus
• Întrerupător pentru congelare rapidă
• EcoMode 

Echipamentul frigiderului
• Recipient ouă/gheață: 1x7
• Lumină tip led de forma unei linii pe tavan
• 4 rafturi de sticlă
• Raft de sirma pentru sticle
• Tavi pe usa frigiderului: 2 tavi cu SimpleSlide 

pe usa
• Raft pentru sticle pe usa: Un sertar cu opritor fix
• Sertar pentru legume cu controlul umiditatii

Echipamente de congelare
• Cutie spațioasă
• Numar sertare: 3
• 2 rafturi din sticlă

Date tehnice
• Consum energie kWh/24 h: 0,643 kW/h
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

235 kW/h
• Zgomot: 42 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

185 × 60 × 64 cm
• Cod EAN: 3838782149382
• Cod: 731469

NRK 621 PW4
Combină frigorifică Gama Primary

• Culoare: Alb
• Deschidere ușă: Ușă reversibilă
• Finisaj ușă: Ușă metalică
• Manerul integrat in usa
• Clasa climaterică: N, ST, T

Eficiențâ
• 1 compresor
• Volum total brut/net: 363 / 339 l
• Capacitatea frigiderului: brut/net: 265 / 254 l
• Capacitatea congelatorului: brut/net: 98 / 85 l
• Capacitate congelare: 5 kg / 24 h
• Timp de păstrare (în caz de întrerupere a 

curentului): 21 h

Comenzi
• Control electronic

Caracteristici
• IonAir co Multiflow 360°
• SlotIn
• NoFrost Plus
• Întrerupător pentru congelare rapidă
• EcoMode 

Echipamentul frigiderului
• Lumină tip led de forma unei linii pe tavan
• 5 rafturi de sticlă
• Tavi pe usa frigiderului: 3 rafturi pe usa cu 

SimpleSlide
• Raft pentru sticle pe usa: Un singur recipient 

fara opritor
• Sertar pentru legume cu controlul umiditatii

Echipamente de congelare
• Cutie spațioasă
• Numar sertare: 3
• 2 rafturi din sticlă

Date tehnice
• Consum energie kWh/24 h: 0,854 kW/h
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

312 kW/h
• Zgomot: 42 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

200 × 60 × 64 cm
• Cod EAN: 3838782121487
• Cod: 730735

156 CHLADNIČKY



• Culoare: Beige
• Deschidere ușă: Ușă reversibilă
• Finisaj ușă: Ușă metalică
• Manerul integrat in usa
• Clasa climaterică: N, ST, T

Eficiențâ
• 1 compresor
• Volum total brut/net: 325 / 307 l
• Capacitatea frigiderului: brut/net: 230 / 222 l
• Capacitatea congelatorului: brut/net: 95 / 85 l
• Capacitate congelare: 5 kg / 24 h
• Timp de păstrare (în caz de întrerupere a 

curentului): 21 h

Comenzi
• Control electronic

Caracteristici
• IonAir co Multiflow 360°
• SlotIn
• NoFrost Plus
• Întrerupător pentru congelare rapidă
• EcoMode 

Echipamentul frigiderului
• Recipient ouă/gheață: 1x7
• Lumină tip led de forma unei linii pe tavan
• 4 rafturi de sticlă
• Raft de sirma pentru sticle
• Tavi pe usa frigiderului: 2 tavi cu SimpleSlide 

pe usa
• Raft pentru sticle pe usa: Un sertar cu opritor fix
• Sertar pentru legume cu controlul umiditatii

Echipamente de congelare
• Cutie spațioasă
• Numar sertare: 3
• 2 rafturi din sticlă

Date tehnice
• Consum energie kWh/24 h: 0,643 kW/h
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

235 kW/h
• Zgomot: 42 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

185 × 60 × 64 cm
• Cod EAN: 3838782152696
• Cod: 731882

NRK 6192 CC4
Combină frigorifică Colour Edition

NRK 6192 CR4
Combină frigorifică Colour Edition

• Culoare: Bordo
• Deschidere ușă: Ușă reversibilă
• Finisaj ușă: Ușă metalică
• Manerul integrat in usa
• Clasa climaterică: N, ST, T

Eficiențâ
• 1 compresor
• Volum total brut/net: 325 / 307 l
• Capacitatea frigiderului: brut/net: 230 / 222 l
• Capacitatea congelatorului: brut/net: 95 / 85 l
• Capacitate congelare: 5 kg / 24 h
• Timp de păstrare (în caz de întrerupere a 

curentului): 21 h

Comenzi
• Control electronic

Caracteristici
• IonAir co Multiflow 360°
• SlotIn
• NoFrost Plus
• Întrerupător pentru congelare rapidă
• EcoMode

Echipamentul frigiderului
• Recipient ouă/gheață: 1x7
• Lumină tip led de forma unei linii pe tavan
• 4 rafturi de sticlă
• Raft de sirma pentru sticle
• Tavi pe usa frigiderului: 2 tavi cu SimpleSlide 

pe usa
• Raft pentru sticle pe usa: Un sertar cu opritor fix
• Sertar pentru legume cu controlul umiditatii

Echipamente de congelare
• Cutie spațioasă
• Numar sertare: 3
• 2 rafturi din sticlă

Date tehnice
• Consum energie kWh/24 h: 0,643 kW/h
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

235 kW/h
• Zgomot: 42 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

185 × 60 × 64 cm
• Cod EAN: 3838782149399
• Cod: 731470

NRK 6192 CRD4
Combină frigorifică Colour Edition

NRK 6192 COL4
Combină frigorifică Colour Edition

• Culoare: Rosu aprins
• Deschidere ușă: Ușă reversibilă
• Finisaj ușă: Ușă metalică
• Manerul integrat in usa
• Clasa climaterică: N, ST, T

Eficiențâ
• 1 compresor
• Volum total brut/net: 325 / 307 l
• Capacitatea frigiderului: brut/net: 230 / 222 l
• Capacitatea congelatorului: brut/net: 95 / 85 l
• Capacitate congelare: 5 kg / 24 h
• Timp de păstrare (în caz de întrerupere a 

curentului): 21 h

Comenzi
• Control electronic

Caracteristici
• IonAir co Multiflow 360°
• SlotIn
• NoFrost Plus
• Întrerupător pentru congelare rapidă
• EcoMode

Echipamentul frigiderului
• Recipient ouă/gheață: 1x7
• Lumină tip led de forma unei linii pe tavan
• 4 rafturi de sticlă
• Raft de sirma pentru sticle
• Tavi pe usa frigiderului: 2 tavi cu SimpleSlide 

pe usa
• Raft pentru sticle pe usa: Un sertar cu opritor fix
• Sertar pentru legume cu controlul umiditatii

Echipamente de congelare
• Cutie spațioasă
• Numar sertare: 3
• 2 rafturi din sticlă

Date tehnice
• Consum energie kWh/24 h: 0,643 kW/h
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

235 kW/h
• Zgomot: 42 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

185 × 60 × 64 cm
• Cod EAN: 3838782149405
• Cod: 731471

• Culoare: Oliv
• Deschidere ușă: Ușă reversibilă
• Finisaj ușă: Ușă metalică
• Manerul integrat in usa
• Clasa climaterică: N, ST, T

Eficiențâ
• 1 compresor
• Volum total brut/net: 325 / 307 l
• Capacitatea frigiderului: brut/net: 230 / 222 l
• Capacitatea congelatorului: brut/net: 95 / 85 l
• Capacitate congelare: 5 kg / 24 h
• Timp de păstrare (în caz de întrerupere a 

curentului): 21 h

Comenzi
• Control electronic

Caracteristici
• IonAir co Multiflow 360°
• SlotIn
• NoFrost Plus
• Întrerupător pentru congelare rapidă
• EcoMode

Echipamentul frigiderului
• Recipient ouă/gheață: 1x7
• Lumină tip led de forma unei linii pe tavan
• 4 rafturi de sticlă
• Raft de sirma pentru sticle
• Tavi pe usa frigiderului: 2 tavi cu SimpleSlide 

pe usa
• Raft pentru sticle pe usa: Un sertar cu opritor fix
• Sertar pentru legume cu controlul umiditatii

Echipamente de congelare
• Cutie spațioasă
• Numar sertare: 3
• 2 rafturi din sticlă

Date tehnice
• Consum energie kWh/24 h: 0,643 kW/h
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

235 kW/h
• Zgomot: 42 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

185 × 60 × 64 cm
• Cod EAN: 3838782149641
• Cod: 731512
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NRK 6191 CX
Combină frigorifică Gama Essential

NRK 6192 CCR4
Combină frigorifică Colour Edition

• Culoare: Inox
• Deschidere ușă: Ușă reversibilă
• Finisaj ușă: Inox antiamprenta
• Clasa climaterică: N, ST, T

Eficiențâ
• 1 compresor
• Volum total brut/net: 325 / 307 l
• Capacitatea frigiderului: brut/net: 230 / 222 l
• Capacitatea congelatorului: brut/net: 95 / 85 l
• Capacitate congelare: 5 kg / 24 h
• Timp de păstrare (în caz de întrerupere a 

curentului): 21 h

Comenzi
• Control electronic

Caracteristici
• IonAir co Multiflow 360°
• SlotIn
• NoFrost Plus
• Întrerupător pentru congelare rapidă
• EcoMode

Echipamentul frigiderului
• Recipient ouă/gheață: 1x7
• Lumină tip led de forma unei linii pe tavan
• 4 rafturi de sticlă
• Raft de sirma pentru sticle
• Tavi pe usa frigiderului: 2 tavi cu SimpleSlide 

pe usa
• Raft pentru sticle pe usa: Un sertar cu opritor fix
• Sertar pentru legume cu controlul umiditatii

Echipamente de congelare
• Cutie spațioasă
• Numar sertare: 3
• 2 rafturi din sticlă

Date tehnice
• Consum energie kWh/24 h: 0,819 kW/h
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

299 kW/h
• Zgomot: 42 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

185 × 60 × 64 cm
• Cod EAN: 3838942895647
• Cod: 467828

• Culoare: Cupru
• Deschidere ușă: Ușă reversibilă
• Finisaj ușă: Ușă metalică
• Manerul integrat in usa
• Clasa climaterică: N, ST, T

Eficiențâ
• 1 compresor
• Volum total brut/net: 325 / 307 l
• Capacitatea frigiderului: brut/net: 230 / 222 l
• Capacitatea congelatorului: brut/net: 95 / 85 l
• Capacitate congelare: 5 kg / 24 h
• Timp de păstrare (în caz de întrerupere a 

curentului): 21 h

Comenzi
• Control electronic

Caracteristici
• IonAir co Multiflow 360°
• SlotIn
• NoFrost Plus
• Întrerupător pentru congelare rapidă
• EcoMode

Echipamentul frigiderului
• Recipient ouă/gheață: 1x7
• Lumină tip led de forma unei linii pe tavan
• 4 rafturi de sticlă
• Raft de sirma pentru sticle
• Tavi pe usa frigiderului: 2 tavi cu SimpleSlide 

pe usa
• Raft pentru sticle pe usa: Un sertar cu opritor fix
• Sertar pentru legume cu controlul umiditatii

Echipamente de congelare
• Cutie spațioasă
• Numar sertare: 3
• 2 rafturi din sticlă

Date tehnice
• Consum energie kWh/24 h: 0,643 kW/h
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

235 kW/h
• Zgomot: 42 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

185 × 60 × 64 cm
• Cod EAN: 3838782149696
• Cod: 731513

• Culoare: Alb
• Deschidere ușă: Ușă reversibilă
• Finisaj ușă: Ușă metalică
• Clasa climaterică: N, ST, T

Eficiențâ
• 1 compresor
• Volum total brut/net: 325 / 307 l
• Capacitatea frigiderului: brut/net: 230 / 222 l
• Capacitatea congelatorului: brut/net: 95 / 85 l
• Capacitate congelare: 5 kg / 24 h
• Timp de păstrare (în caz de întrerupere a 

curentului): 21 h

Comenzi
• Control electronic

Caracteristici
• IonAir co Multiflow 360°
• SlotIn
• NoFrost Plus
• Întrerupător pentru congelare rapidă
• EcoMode

Echipamentul frigiderului
• Recipient ouă/gheață: 1x7
• Lumină tip led de forma unei linii pe tavan
• 4 rafturi de sticlă
• Raft de sirma pentru sticle
• Tavi pe usa frigiderului: 2 tavi cu SimpleSlide 

pe usa
• Raft pentru sticle pe usa: Un sertar cu opritor fix
• Sertar pentru legume cu controlul umiditatii

Echipamente de congelare
• Cutie spațioasă
• Numar sertare: 3
• 2 rafturi din sticlă

Date tehnice
• Consum energie kWh/24 h: 0,819 kW/h
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

299 kW/h
• Zgomot: 42 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

185 × 60 × 64 cm
• Cod EAN: 3838942053115
• Cod: 499306

• Culoare: Inox
• Deschidere ușă: Ușă reversibilă
• Finisaj ușă: Inox antiamprenta
• Clasa climaterică: N, ST, T

Eficiențâ
• 1 compresor
• Volum total brut/net: 329 / 307 l
• Capacitatea frigiderului: brut/net: 231 / 222 l
• Capacitatea congelatorului: brut/net: 98 / 85 l
• Capacitate congelare: 5 kg / 24 h
• Timp de păstrare (în caz de întrerupere a 

curentului): 18 h

Comenzi
• Afișaj: LED cu control Touch
• Alarmă sonoră
• Indicator digital de temperatura
• Semnal sonor si luminos pentru temperatura 

ridicata

Caracteristici
• IonAir co Multiflow 360°
• AdaptCool: sistem de adaptare inteligent
• SlotIn
• NoFrost Plus
• Întrerupător pentru congelare rapidă

Echipamentul frigiderului
• Lumină tip led de forma unei linii pe tavan
• 4 rafturi de sticlă
• Raft de sirma pentru sticle
• Tavi pe usa frigiderului: 2 tavi cu SimpleSlide 

pe usa
• Raft pentru sticle pe usa: Un sertar cu opritor fix
• Sertare stocare unt si branza: MultiBox
• Sertar pentru legume cu controlul umiditatii
• FreshZone sertar

Echipamente de congelare
• Cutie spațioasă
• Numar sertare: 3
• 2 rafturi din sticlă

Date tehnice
• Consum energie kWh/24 h: 0,819 kW/h
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

299 kW/h
• Zgomot: 42 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

185 × 60 × 64 cm
• Cod EAN: 3838942055744
• Cod: 500073

NRK 6191 CW
Combină frigorifică Gama Essential

NRK 6191 MX
Combină frigorifică Gama Advanced
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RK 6202 EX
Combină frigorifică Gama Essential

NRK 611 PS4
Combină frigorifică Gama Primary

• Culoare: Inox
• Deschidere ușă: Ușă reversibilă
• Finisaj ușă: Inox antiamprenta
• Clasa climaterică: N, ST, T

Eficiențâ
• 1 compresor
• Volum total brut/net: 354 / 352 l
• Capacitatea frigiderului: brut/net: 258 / 257 l
• Capacitatea congelatorului: brut/net: 96 / 95 l
• Capacitate congelare: 4,5 kg / 24 h
• Timp de păstrare (în caz de întrerupere a 

curentului): 30 h

Comenzi
• Comenzi mecanice

Caracteristici
• SlotIn
• FrostLess: mai putina producere de gheațâ în 

congelator

Echipamentul frigiderului
• Recipient ouă/gheață: 1x7
• Lumină tip led de forma unei linii pe tavan
• 5 rafturi de sticlă
• Raft de sirma pentru sticle
• Tavi pe usa frigiderului: 3 rafturi pe usa cu 

SimpleSlide
• Raft pentru sticle pe usa: Un sertar cu opritor fix
• Sertar pentru legume cu controlul umiditatii
• FreshZone sertar

Echipamente de congelare
• Cutie spațioasă
• Numar sertare: 3
• 2 rafturi din sticlă

Date tehnice
• Consum energie kWh/24 h: 0,659 kW/h
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

241 kW/h
• Zgomot: 40 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

200 × 60 × 64 cm
• Cod EAN: 3838942057199
• Cod: 500058

• Culoare: Inox
• Deschidere ușă: Ușă reversibilă
• Finisaj ușă: Ușă metalică
• Manerul integrat in usa
• Clasa climaterică: N, ST, T

Eficiențâ
• 1 compresor
• Volum total brut/net: 325 / 307 l
• Capacitatea frigiderului: brut/net: 230 / 222 l
• Capacitatea congelatorului: brut/net: 95 / 85 l
• Capacitate congelare: 5 kg / 24 h
• Timp de păstrare (în caz de întrerupere a 

curentului): 21 h

Comenzi
• Control electronic

Caracteristici
• IonAir co Multiflow 360°
• SlotIn
• NoFrost Plus
• Întrerupător pentru congelare rapidă
• EcoMode

Echipamentul frigiderului
• Lumină tip led de forma unei linii pe tavan
• 4 rafturi de sticlă
• Tavi pe usa frigiderului: 2 tavi cu SimpleSlide 

pe usa
• Raft pentru sticle pe usa: Un singur recipient 

fara opritor
• Sertar pentru legume cu controlul umiditatii

Echipamente de congelare
• Cutie spațioasă
• Numar sertare: 3
• 2 rafturi din sticlă

Date tehnice
• Consum energie kWh/24 h: 0,819 kW/h
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

299 kW/h
• Zgomot: 42 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

185 × 60 × 64 cm
• Cod EAN: 3838782121845
• Cod: 730741

• Culoare: Inox
• Deschidere ușă: Ușă reversibilă
• Finisaj ușă: Ușă metalică
• Manerul integrat in usa
• Clasa climaterică: N, ST, T

Eficiențâ
• 1 compresor
• Volum total brut/net: 354 / 353 l
• Capacitatea frigiderului: brut/net: 258 / 257 l
• Capacitatea congelatorului: brut/net: 96 / 96 l
• Capacitate congelare: 4,5 kg / 24 h
• Timp de păstrare (în caz de întrerupere a 

curentului): 30 h

Comenzi
• Comenzi mecanice

Caracteristici
• SlotIn
• FrostLess: mai putina producere de gheațâ în 

congelator

Echipamentul frigiderului
• Lumină tip led de forma unei linii pe tavan
• 5 rafturi de sticlă
• Tavi pe usa frigiderului: 3 rafturi pe usa cu 

SimpleSlide
• Raft pentru sticle pe usa: Un singur recipient 

fara opritor
• Sertar pentru legume cu controlul umiditatii

Echipamente de congelare
• Cutie spațioasă
• Numar sertare: 3
• 2 rafturi din sticlă

Date tehnice
• Consum energie kWh/24 h: 0,843 kW/h
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

308 kW/h
• Zgomot: 40 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

200 × 60 × 64 cm
• Cod EAN: 3838782121852
• Cod: 730742

• Culoare: Alb
• Deschidere ușă: Ușă reversibilă
• Finisaj ușă: Ușă metalică
• Manerul integrat in usa
• Clasa climaterică: N, ST, T

Eficiențâ
• 1 compresor
• Volum total brut/net: 325 / 307 l
• Capacitatea frigiderului: brut/net: 230 / 222 l
• Capacitatea congelatorului: brut/net: 95 / 85 l
• Capacitate congelare: 5 kg / 24 h
• Timp de păstrare (în caz de întrerupere a 

curentului): 21 h

Comenzi
• Control electronic

Caracteristici
• IonAir co Multiflow 360°
• SlotIn
• NoFrost Plus
• Întrerupător pentru congelare rapidă
• EcoMode

Echipamentul frigiderului
• Lumină tip led de forma unei linii pe tavan
• 4 rafturi de sticlă
• Tavi pe usa frigiderului: 2 tavi cu SimpleSlide 

pe usa
• Raft pentru sticle pe usa: Un singur recipient 

fara opritor
• Sertar pentru legume cu controlul umiditatii

Echipamente de congelare
• Cutie spațioasă
• Numar sertare: 3
• 2 rafturi din sticlă

Date tehnice
• Consum energie kWh/24 h: 0,819 kW/h
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

299 kW/h
• Zgomot: 42 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

185 × 60 × 64 cm
• Cod EAN: 3838782121500
• Cod: 730737

RK 621 PS4
Combină frigorifică Gama Primary

NRK 611 PW4
Combină frigorifică Gama Primary

RK 621 PW4
• Culoare: Alb
• Cod EAN: 

3838782121821
• Cod: 730739
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RK 6192 AW
Combină frigorifică Gama Essential

• Culoare: Alb
• Deschidere ușă: Ușă reversibilă
• Finisaj ușă: Ușă metalică
• Clasa climaterică: SN, N, ST, T

Eficiențâ
• 1 compresor
• Volum total brut/net: 326 / 324 l
• Capacitatea frigiderului: brut/net: 229 / 229 l
• Capacitatea congelatorului: brut/net: 97 / 95 l
• Capacitate congelare: 4,5 kg / 24 h
• Timp de păstrare (în caz de întrerupere a 

curentului): 30 h

Comenzi
• Comenzi mecanice

Caracteristici
• SlotIn
• FrostLess: mai putina producere de gheațâ în 

congelator

Echipamentul frigiderului
• Recipient ouă/gheață: 1x7
• Lumină tip led de forma unei linii pe tavan
• 4 rafturi de sticlă
• Raft de sirma pentru sticle
• Tavi pe usa frigiderului: 2 tavi cu SimpleSlide 

pe usa
• Raft pentru sticle pe usa: Un sertar cu opritor fix
• Sertar pentru legume cu controlul umiditatii

Echipamente de congelare
• Cutie spațioasă
• Numar sertare: 3
• 2 rafturi din sticlă

Date tehnice
• Consum energie kWh/24 h: 0,635 kW/h
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

232 kW/h
• Zgomot: 40 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

185 × 60 × 64 cm
• Cod EAN: 3838942047169
• Cod: 497324

RK 6192 AC4
Combină frigorifică Colour Edition

• Culoare: Beige
• Deschidere ușă: Ușă reversibilă
• Finisaj ușă: Ușă metalică
• Manerul integrat in usa
• Clasa climaterică: SN, N, ST, T

Eficiențâ
• 1 compresor
• Volum total brut/net: 326 / 324 l
• Capacitatea frigiderului: brut/net: 229 / 229 l
• Capacitatea congelatorului: brut/net: 97 / 95 l
• Capacitate congelare: 4,5 kg / 24 h
• Timp de păstrare (în caz de întrerupere a 

curentului): 30 h

Comenzi
• Comenzi mecanice

Caracteristici
• SlotIn
• FrostLess: mai putina producere de gheațâ în 

congelator

Echipamentul frigiderului
• Recipient ouă/gheață: 1x7
• Lumină tip led de forma unei linii pe tavan
• 4 rafturi de sticlă
• Raft de sirma pentru sticle
• Tavi pe usa frigiderului: 2 tavi cu SimpleSlide 

pe usa
• Raft pentru sticle pe usa: Un sertar cu opritor fix
• Sertar pentru legume cu controlul umiditatii

Echipamente de congelare
• Cutie spațioasă
• Numar sertare: 3
• 2 rafturi din sticlă

Date tehnice
• Consum energie kWh/24 h: 0,635 kW/h
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

232 kW/h
• Zgomot: 40 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

185 × 60 × 64 cm
• Cod EAN: 3838782152689
• Cod: 731849

RK 6192 ABK4
Combină frigorifică Colour Edition

• Culoare: Negru
• Deschidere ușă: Ușă reversibilă
• Finisaj ușă: Ușă metalică
• Manerul integrat in usa
• Clasa climaterică: SN, N, ST, T

Eficiențâ
• 1 compresor
• Volum total brut/net: 326 / 324 l
• Capacitatea frigiderului: brut/net: 229 / 229 l
• Capacitatea congelatorului: brut/net: 97 / 95 l
• Capacitate congelare: 4,5 kg / 24 h
• Timp de păstrare (în caz de întrerupere a 

curentului): 30 h

Comenzi
• Comenzi mecanice

Caracteristici
• SlotIn
• FrostLess: mai putina producere de gheațâ în 

congelator

Echipamentul frigiderului
• Recipient ouă/gheață: 1x7
• Lumină tip led de forma unei linii pe tavan
• 4 rafturi de sticlă
• Raft de sirma pentru sticle
• Tavi pe usa frigiderului: 2 tavi cu SimpleSlide 

pe usa
• Raft pentru sticle pe usa: Un sertar cu opritor fix
• Sertar pentru legume cu controlul umiditatii

Echipamente de congelare
• Cutie spațioasă
• Numar sertare: 3
• 2 rafturi din sticlă

Date tehnice
• Consum energie kWh/24 h: 0,635 kW/h
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

232 kW/h
• Zgomot: 40 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

185 × 60 × 64 cm
• Cod EAN: 3838782145759
• Cod: 731479

RK 6192 AR4
Combină frigorifică Colour Edition

• Culoare: Bordo
• Deschidere ușă: Ușă reversibilă
• Finisaj ușă: Ușă metalică
• Manerul integrat in usa
• Clasa climaterică: SN, N, ST, T

Eficiențâ
• 1 compresor
• Volum total brut/net: 326 / 324 l
• Capacitatea frigiderului: brut/net: 229 / 229 l
• Capacitatea congelatorului: brut/net: 97 / 95 l
• Capacitate congelare: 4,5 kg / 24 h
• Timp de păstrare (în caz de întrerupere a 

curentului): 30 h

Comenzi
• Comenzi mecanice
• Caracteristici
• SlotIn
• FrostLess: mai putina producere de gheațâ în 

congelator

Echipamentul frigiderului
• Recipient ouă/gheață: 1x7
• Lumină tip led de forma unei linii pe tavan
• 4 rafturi de sticlă
• Raft de sirma pentru sticle
• Tavi pe usa frigiderului: 2 tavi cu SimpleSlide 

pe usa
• Raft pentru sticle pe usa: Un sertar cu opritor fix
• Sertar pentru legume cu controlul umiditatii

Echipamente de congelare
• Cutie spațioasă
• Numar sertare: 3
• 2 rafturi din sticlă

Date tehnice
• Consum energie kWh/24 h: 0,635 kW/h
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

232 kW/h
• Zgomot: 40 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

185 × 60 × 64 cm
• Cod EAN: 3838782145766
• Cod: 731480
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• Culoare: Inox
• Deschidere ușă: Ușă reversibilă
• Finisaj ușă: Ușă metalică
• Manerul integrat in usa
• Clasa climaterică: N, ST, T

Eficiențâ
• 1 compresor
• Volum total brut/net: 326 / 326 l
• Capacitatea frigiderului: brut/net: 229 / 229 l
• Capacitatea congelatorului: brut/net: 97 / 97 l
• Capacitate congelare: 4,5 kg / 24 h
• Timp de păstrare (în caz de întrerupere a 

curentului): 30 h

Comenzi
• Comenzi mecanice

Caracteristici
• SlotIn
• FrostLess: mai putina producere de gheațâ în 

congelator

Echipamentul frigiderului
• Lumină tip led de forma unei linii pe tavan
• 4 rafturi de sticlă
• Tavi pe usa frigiderului: 2 tavi cu SimpleSlide 

pe usa
• Raft pentru sticle pe usa: Un singur recipient 

fara opritor
• Sertar pentru legume cu controlul umiditatii

Echipamente de congelare
• Cutie spațioasă
• Numar sertare: 3
• 2 rafturi din sticlă

Date tehnice
• Consum energie kWh/24 h: 0,812 kW/h
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

296 kW/h
• Zgomot: 40 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

185 × 60 × 64 cm
• Cod EAN: 3838782121814
• Cod: 730738

RK 611 PW4
Combină frigorifică Gama Primary

• Culoare: Alb
• Deschidere ușă: Ușă reversibilă
• Finisaj ușă: Ușă metalică
• Manerul integrat in usa
• Clasa climaterică: N, ST, T

Eficiențâ
• 1 compresor
• Volum total brut/net: 326 / 326 l
• Capacitatea frigiderului: brut/net: 229 / 229 l
• Capacitatea congelatorului: brut/net: 97 / 97 l
• Capacitate congelare: 4,5 kg / 24 h
• Timp de păstrare (în caz de întrerupere a 

curentului): 30 h

Comenzi
• Comenzi mecanice

Caracteristici
• SlotIn
• FrostLess: mai putina producere de gheațâ în 

congelator

Echipamentul frigiderului
• Lumină tip led de forma unei linii pe tavan
• 4 rafturi de sticlă
• Tavi pe usa frigiderului: 2 tavi cu SimpleSlide 

pe usa
• Raft pentru sticle pe usa: Un singur recipient 

fara opritor
• Sertar pentru legume cu controlul umiditatii

Echipamente de congelare
• Cutie spațioasă
• Numar sertare: 3
• 2 rafturi din sticlă

Date tehnice
• Consum energie kWh/24 h: 0,812 kW/h
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

296 kW/h
• Zgomot: 40 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

185 × 60 × 64 cm
• Cod EAN: 3838782121838
• Cod: 730740

RK 6191 AW-0
Combină frigorifică Gama Essential

• Culoare: Alb
• Deschidere ușă: Ușă reversibilă
• Finisaj ușă: Ușă metalică
• Clasa climaterică: N, ST, T

Eficiențâ
• 1 compresor
• Volum total brut/net: 326 / 326 l
• Capacitatea frigiderului: brut/net: 229 / 229 l
• Capacitatea congelatorului: brut/net: 97 / 97 l
• Capacitate congelare: 4,5 kg / 24 h
• Timp de păstrare (în caz de întrerupere a 

curentului): 30 h

Comenzi
• Comenzi mecanice

Caracteristici
• SlotIn
• FrostLess: mai putina producere de gheațâ în 

congelator

Echipamentul frigiderului
• lumină tip led de forma unei linii pe tavan
• 4 rafturi de sticlă
• Tavi pe usa frigiderului: 2 tavi cu SimpleSlide 

pe usa
• Raft pentru sticle pe usa: Un sertar cu opritor fix
• Sertar pentru legume cu controlul umiditatii

Echipamente de congelare
• Cutie spațioasă
• Numar sertare: 3
• 2 rafturi din sticlă

Date tehnice
• Consum energie kWh/24 h: 0,812 kW/h
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

296 kW/h
• Zgomot: 40 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

185 × 60 × 64 cm
• Cod EAN: 3838782037955
• Cod: 728346

RK 611 PS4
Combină frigorifică Gama Primary

RK 6191 AX
Combină frigorifică Gama Essential

• Culoare: Inox
• Deschidere ușă: Ușă reversibilă
• Finisaj ușă: Inox antiamprenta
• Clasa climaterică: N, ST, T

Eficiențâ
• 1 compresor
• Volum total brut/net: 326 / 326 l
• Capacitatea frigiderului: brut/net: 229 / 229 l
• Capacitatea congelatorului: brut/net: 97 / 97 l
• Capacitate congelare: 4,5 kg / 24 h
• Timp de păstrare (în caz de întrerupere a 

curentului): 30 h

Comenzi
• Comenzi mecanice

Caracteristici
• SlotIn
• FrostLess: mai putina producere de gheațâ în 

congelator

Echipamentul frigiderului
• Recipient ouă/gheață: 1x7
• Lumină tip led de forma unei linii pe tavan
• 4 rafturi de sticlă
• Raft de sirma pentru sticle
• Tavi pe usa frigiderului: 2 tavi cu SimpleSlide 

pe usa
• Raft pentru sticle pe usa: Un sertar cu opritor fix
• Sertar pentru legume cu controlul umiditatii

Echipamente de congelare
• Cutie spațioasă
• Numar sertare: 3
• 2 rafturi din sticlă

Date tehnice
• Consum energie kWh/24 h: 0,812 kW/h
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

296 kW/h
• Zgomot: 40 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

185 × 60 × 64 cm
• Cod EAN: 3838942055379
• Cod: 500055
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R 6192 LX
Autonom frigorifică Gama Advanced

• Culoare: Inox
• Deschidere ușă: Ușă reversibilă
• Finisaj ușă: Inox antiamprenta
• EasyOpen
• Clasa climaterică: SN, N, ST, T

Eficiențâ
• 1 compresor
• Volum total brut/net: 370 / 368 l
• Capacitatea frigiderului: brut/net: 370 / 368 l

Comenzi
• Afișaj: LED cu control Touch
• Alarmă sonoră
• Indicator digital de temperatura
• Semnal sonor si luminos pentru temperatura 

ridicata

Caracteristici
• AdaptCool: sistem de adaptare inteligent
• SlotIn
• IonAir cu DynamiCooling
• Răcire rapidă

Echipamentul frigiderului
• Lumină tip led de forma unei linii pe tavan
• 7 rafturi de sticla
• Raft de sirma pentru sticle
• Tavi pe usa frigiderului: 3 rafturi pe usa cu 

SimpleSlide
• Raft pentru sticle pe usa: Un sertar cu opritor 

fix, Un singur recipient fara opritor
• Sertare stocare unt si branza: MultiBox
• Sertar pentru legume cu controlul umiditatii
• Sertar pentru legume
• FreshZone sertar

Date tehnice
• Consum energie kWh/24 h: 0,312 kW/h
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

114 kW/h
• Zgomot: 38 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

185 × 60 × 64 cm
• Cod EAN: 3838942053917
• Cod: 499359

RF 4141 ANW
Combină frigorifică

• Culoare: Alb
• Deschidere ușă: Ușă reversibilă
• Clasa climaterică: N, ST

Eficiențâ
• 1 compresor
• Volum total brut/net: 210 / 207 l
• Capacitatea frigiderului: brut/net: 168 / 166 l
• Capacitatea congelatorului: brut/net: 42 / 41 l
• Capacitate congelare: 2 kg / 24 h
• Timp de păstrare (în caz de întrerupere a 

curentului): 15 h

Comenzi
• Comenzi mecanice

Echipamentul frigiderului
• LED pe lateral
• 3 rafturi de sticlă
• Tavi pe usa frigiderului: 2 tavi pe usa
• Sertar pentru legume: 1 sertar petru legume
• Raft pentru sticle pe usa: Un singur recipient 

fara opritor
• 1 suport de ouă

Echipamente de congelare
• O tava de gheata

Date tehnice
• Consum energie kWh/24 h: 0,594 kW/h
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

217 kW/h
• Zgomot: 40 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

143 × 55 × 55 cm
• Cod EAN: 3838782024665
• Cod: 594994

RK 4171 ANX
Combină frigorifică

RK 4171 ANW
Combină frigorifică

• Culoare: Inox
• Deschidere ușă: Ușă reversibilă
• Finisaj ușă: Ușă metalică
• Clasa climaterică: N, ST

Eficiențâ
• 1 compresor
• Volum total brut/net: 282 / 273 l
• Capacitatea frigiderului: brut/net: 208 / 205 l
• Capacitatea congelatorului: brut/net: 74 / 68 l
• Capacitate congelare: 3 kg / 24 h
• Timp de păstrare (în caz de întrerupere a 

curentului): 15 h

Comenzi
• Comenzi mecanice

Echipamentul frigiderului
• Iluminare LED
• 4 rafturi de sticlă
• Tavi pe usa frigiderului: 3
• Sertar pentru legume: 1 sertar petru legume
• Raft pentru sticle pe usa: Un singur recipient 

fara opritor
• 1 suport de ouă

Echipamente de congelare
• Numar sertare: 3
• O tava de gheata

Date tehnice
• Consum energie kWh/24 h: 0,68 kW/h
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

248 kW/h
• Zgomot: 42 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

176 × 55 × 58 cm
• Cod EAN: 3838782107665
• Cod: 730540

• Culoare: Alb
• Deschidere ușă: Ușă reversibilă
• Clasa climaterică: N, ST

Eficiențâ
• 1 compresor
• Volum total brut/net: 282 / 273 l
• Capacitatea frigiderului: brut/net: 208 / 205 l
• Capacitatea congelatorului: brut/net: 74 / 68 l
• Capacitate congelare: 3 kg / 24 h
• Timp de păstrare (în caz de întrerupere a 

curentului): 15 h

Comenzi
• Comenzi mecanice

Echipamentul frigiderului
• Iluminare LED
• 4 rafturi de sticlă
• Tavi pe usa frigiderului: 3
• Sertar pentru legume: 1 sertar petru legume
• Raft pentru sticle pe usa: Un singur recipient 

fara opritor
• 1 suport de ouă

Echipamente de congelare
• Numar sertare: 3
• O tava de gheata

Date tehnice
• Consum energie kWh/24 h: 0,68 kW/h
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

248 kW/h
• Zgomot: 42 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

176 × 55 × 58 cm
• Cod EAN: 3838782107658
• Cod: 730539
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R 6192 FX
Autonom frigorifică Gama Essential

R 6192 LW
Autonom frigorifică Gama Advanced

• Culoare: Inox
• Deschidere ușă: Ușă reversibilă
• Finisaj ușă: Inox antiamprenta
• Clasa climaterică: SN, N, ST, T

Eficiențâ
• 1 compresor
• Volum total brut/net: 370 / 368 l
• Capacitatea frigiderului: brut/net: 370 / 368 l

Comenzi
• Comenzi mecanice

Caracteristici
• SlotIn
• IonAir cu DynamiCooling

Echipamentul frigiderului
• Recipient ouă/gheață: 1x7
• Lumină tip led de forma unei linii pe tavan
• 7 rafturi de sticla
• Raft de sirma pentru sticle
• Tavi pe usa frigiderului: 3 rafturi pe usa cu 

SimpleSlide
• Raft pentru sticle pe usa: Un sertar cu opritor 

fix, Un singur recipient fara opritor
• Sertar pentru legume cu controlul umiditatii
• Sertar pentru legume
• FreshZone sertar

Date tehnice
• Consum energie kWh/24 h: 0,312 kW/h
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

114 kW/h
• Zgomot: 38 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

185 × 60 × 64 cm
• Cod EAN: 3838942577093
• Cod: 461949

• Culoare: Alb
• Deschidere ușă: Ușă reversibilă
• Finisaj ușă: Ușă metalică
• EasyOpen
• Clasa climaterică: SN, N, ST, T

Eficiențâ
• 1 compresor
• Volum total brut/net: 370 / 368 l
• Capacitatea frigiderului: brut/net: 370 / 368 l

Comenzi
• Afișaj: LED cu control Touch
• Alarmă sonoră
• Indicator digital de temperatura
• Semnal sonor si luminos pentru temperatura 

ridicata

Caracteristici
• AdaptCool: sistem de adaptare inteligent
• SlotIn
• IonAir cu DynamiCooling
• Răcire rapidă

Echipamentul frigiderului
• Lumină tip led de forma unei linii pe tavan
• 7 rafturi de sticla
• Raft de sirma pentru sticle
• Tavi pe usa frigiderului: 3 rafturi pe usa cu 

SimpleSlide
• Raft pentru sticle pe usa: Un sertar cu opritor 

fix, Un singur recipient fara opritor
• Sertare stocare unt si branza: MultiBox
• Sertar pentru legume cu controlul umiditatii
• Sertar pentru legume
• FreshZone sertar

Date tehnice
• Consum energie kWh/24 h: 0,312 kW/h
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

114 kW/h
• Zgomot: 38 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

185 × 60 × 64 cm
• Cod EAN: 3838942049415
• Cod: 496124

R 6192 FW
Autonom frigorifică Gama Essential

• Culoare: Alb
• Deschidere ușă: Ușă reversibilă
• Finisaj ușă: Ușă metalică
• Clasa climaterică: SN, N, ST, T

Eficiențâ
• 1 compresor
• Volum total brut/net: 370 / 368 l
• Capacitatea frigiderului: brut/net: 370 / 368 l

Comenzi
• Comenzi mecanice

Caracteristici
• SlotIn
• IonAir cu DynamiCooling

Echipamentul frigiderului
• Recipient ouă/gheață: 1x7
• Lumină tip led de forma unei linii pe tavan
• 7 rafturi de sticla
• Raft de sirma pentru sticle
• Tavi pe usa frigiderului: 3 rafturi pe usa cu 

SimpleSlide
• Raft pentru sticle pe usa: Un sertar cu opritor 

fix, Un singur recipient fara opritor
• Sertar pentru legume cu controlul umiditatii
• Sertar pentru legume
• FreshZone sertar

Date tehnice
• Consum energie kWh/24 h: 0,312 kW/h
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

114 kW/h
• Zgomot: 38 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

185 × 60 × 64 cm
• Cod EAN: 3838942999840
• Cod: 452060

RB 3091 ANW
Autonom frigorifică

• Culoare: Alb
• Deschidere ușă: Ușă reversibilă
• Finisaj ușă: Ușă metalică
• Clasa climaterică: N, ST

Eficiențâ
• 1 compresor
• Volum total brut/net: 102 / 98 l
• Capacitatea frigiderului: brut/net: 87 / 84 l
• Capacitatea congelatorului: brut/net: 15 / 14 l
• Capacitate congelare: 2 kg / 24 h
• Timp de păstrare (în caz de întrerupere a 

curentului): 15 h

Comenzi
• Comenzi mecanice

Echipamentul frigiderului
• Panou de comenzi cu control de temperatură
• LED pe lateral
• 2 rafturi din sticlă
• Tavi pe usa frigiderului: 2 tavi pe usa
• Sertar pentru legume: 1 sertar petru legume
• Raft pentru sticle pe usa: Un singur recipient 

fara opritor
• 1 suport de ouă

Echipamente de congelare
• O tava de gheata

Date tehnice
• Consum energie kWh/24 h: 0,46 kW/h
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

168 kW/h
• Zgomot: 39 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

84,5 × 50,1 × 54 cm
• Cod EAN: 3838782024986
• Cod: 596228
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Combine frigorifice 
Side by Side

LOC PENTRU 
ORICE

Combinele frigorifice Side by Side sunt alegerea perfectă 
pentru cei care doresc o modalitate comodă și eficientă de 
păstrare a alimentelor. Combinând designul modern cu puterea 
tehnologiilor avansate, oferă un interior spațios, ușor accesibil 
și ușor de organizat pentru toate cumpărăturile Dvs. datorită 
capacității lor mai mari, veți putea să vă duceți mult mai rar la 
cumpărături și reduc risipa de alimente datorită vizibilității mai 
bune ce o aveți asupra produselor din interior. Nu este de mirare 
că vă veți îndrăgosti de ele instantaneu!
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Compresoarele Inverter sunt mai silențioase, mai durabile și 
consumă mai puțină energie în comparație cu un compresor 
convențional. Ele se adaptează mai bine și mai rapid la schimbările 
din interiorul frigiderului (de exemplu atunci când ușa este 
deschisă), însemnând fluctuații mai mici de temperatură și condiții 
mai bune de păstrare a alimentelor Dvs.

Unul dintre cele mai bune sisteme de răcire din piață, instalat în 
compartimentul congelatorului, previne acumularea gheții. Drept 
rezultat, nu veți avea nevoie să decongelați congelatorul, iar 

capacitatea de stocare poate fi folosită mai eficient. Pachetele sau 
bucățile de alimente congelate nu se vor mai lipi unele de altele, 
păstrându-vă compartimentul congelatorului curat și ordonat.

NoFrostPlus
Fără decongelări plictisitoare

InverterCompressor
Stabil, silențios și durabil

Afișajul de dimensiune mare și cu informații clare vă permite să 
aveți instantaneu control asupra reglajelor de temperatură. Funcții 
de tipul FastFreeze și HolidayMode pot fi pornite cu o simplă 
atingere. Iar în cazul în care temperatura crește brusc, alarma vă 
anunță imediat.

SensoTech
Control avansat prin intermediul afișajului LED
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Sistemul de ventilare MultiFlow 360° distribuie uniform aerul din 
compatimentul frigiderului, asigurând optima circulație a aerului și 
cele mai bune condiții de depozitare pentru alimentele Dvs.

Sistemul IceMaker cu WaterDispenser, controlat prin atingere, 
vă permite să vă bucurați de apă răcită, de gheață spartă sau de 
cuburi de gheață, fără a fi nevoiți să conectați frigiderul la rețeaua 

de apă. Și datorită designului sau special, îngust, nu ocupă foarte 
mult spațiu înăuntrul frigiderului.

IceMaker cu WaterDispenser
Nu aveți nevoie de o sursă de apă potabilă

MultiFlow 360°
Microclimatul ideal pentru fiecare raft

Interiorul cu un design eficient oferă spațiu de ajuns pentru a 
adăposti cantități mai mari de alimente, nemaifiind nevoiți să vă 
duceți atât de des la cumpărături. Alimentele pot fi foarte bine 
organizate pe rafturile de sticlă, în rafturile mari, în cutii sau în 
spațiile de depozitare de pe ușă, însemnând că întotdeauna veți 
putea să vedeți tot ce este înăuntru și să aruncați astfel mai putine 
alimente.

XtraSpace
Practic și spațios
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Ușița plasată accesibil pe ușa mare a frigiderului vă permite 
accesul imediat la raftul cu băuturi și gustări fără a deschide tot 
frigiderul. Această soluție la îndemâna Dvs. vă ajută să economisiți 
energia electrică, pentru că va ieși mult mai puțin aer rece din 
frigider.

Cu o adâncime ca acea a blatului de bucătărie, această combină 
se va potrvi cu eleganță bucătăriei Dvs., oferind în același timp o 
mare capacitate de stocare.

Trebuie să congelați cantităti mai mari de alimente? Funcția 
FastFreeze congelează alimentele la -24°C pentru a păstra înauntru 
mineralele și pentru a le păstra calitatea. După aproximativ 26 de 
ore, funcția este oprită automat și congelatorul revine la reglajele 
inițiale.

KitchenFit
Aspect modern și sofisiticat

HomeBar
Acces ușor la băuturi și gustări

FastFreeze
Congelare rapidă

168 FRIGIDERE ȘI COMBINE FRIGORIFICE “SIDE-BY-SIDE”



Funcția HolidayMode ajustează temperatura în compartimentele 
congelatorului și cel al frigiderului pentru a reduce la minim 
consumul de energie, atunci când aparatul nu este utilizat pentru 
perioade mai lungi de timp. De exemplu, atunci când plecați în 
vacanță.

Lumina LED din frigider asigură iluminarea eficientă, având o 
durată de viață mult mai mare și folosind semnificativ mai puțină 
energie decât becurile convenționale.

Veți avea întotdeauna destulă gheață în congelator, folosind 
aparatul de făcut gheață detașabil. Trebuie doar să întoarceți un 
mâner pentru a vă bucura de o băutura cu gheață.

Cu acest suport practic, sticlele și dozele Dvs. de băuturi sunt ușor 
accesibile și nu ocupă un spațiu necesar depozitării alimentelor.

HolidayMode
Funcția de economisire a energiei

TwistIce
Gheața atunci când ai nevoie

LedLight
Bine și eficent aranjat

BottleHolder
Locul potrivit pentru sticle și doze de băuturi
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NRS 9181 VX
Combină frigorifică Side-by-Side

NRS 9182 MX
Combină frigorifică Side-by-Side

NRS 9182 VX
Combină frigorifică Side-by-Side

NRS 9182 VB
Combină frigorifică Side-by-Side

• Culoare: Inox
• Deschidere ușă: Frigider in dreapta iar 

congelator in stanga
• Clasa climaterică: SN, N, ST, T

Eficiențâ
• Compresor inverter
• Volum total brut/net: 610 / 535 l
• Capacitatea frigiderului: brut/net: 386 / 368 l
• Capacitatea congelatorului: brut/net: 224 / 167 l
• Capacitate congelare: 12 kg / 24 h
• Timp de păstrare (în caz de întrerupere a 

curentului): 8 h

Comenzi
• Control electronic SensoTech
• Afișaj: LED cu control Touch
• Alarmă sonoră

Caracteristici
• Miscarea aerului: MultiFlow
• Total NoFrost
• Tava pentru gheata: Aparat automat de gheata, 

Cuburi de gheata, Fulgi de gheata
• Dozator apă
• Răcire rapidă
• Întrerupător pentru congelare rapidă
• EcoMode

Echipamentul frigiderului
• Iluminare LED
• 5 rafturi de sticlă
• Raft de sirma pentru sticle
• Tavi pe usa frigiderului: 5 rafturi pe usa
• Sertar pentru legume: 2 rafturi pentru legume
• 1 suport de ouă

Echipamente de congelare
• Iluminare cu LED
• Numar sertare: Doua sertare
• 3 rafturi pe ușa congelatorului
• 5 rafturi de sticla

Date tehnice
• Rezervor de apa
• Consum energie kWh/24 h: 1,197 kW/h
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

437 kW/h
• Zgomot: 43 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

179,3 × 91 × 68,7 cm
• Cod EAN: 3838782172786
• Cod: 733129

• Culoare: Inox
• Deschidere ușă: Frigider in dreapta iar 

congelator in stanga
• Finisaj ușă: Ușă metalică
• Clasa climaterică: SN, N, ST, T

Eficiențâ
• Compresor inverter
• Volum total brut/net: 566 / 516 l
• Capacitatea frigiderului: brut/net: 350 / 339 l
• Capacitatea congelatorului: brut/net: 216 / 177 l
• Capacitate congelare: 11 kg / 24 h
• Timp de păstrare (în caz de întrerupere a 

curentului): 10 h

Comenzi
• Control electronic SensoTech
• Afișaj: LED cu control Touch
• Alarmă sonoră

Caracteristici
• Miscarea aerului: MultiFlow
• Total NoFrost
• Twist tava pentru gheata
• Răcire rapidă
• Întrerupător pentru congelare rapidă
• EcoMode

Echipamentul frigiderului
• Iluminare LED
• 5 rafturi de sticlă
• Raft de sirma pentru sticle
• 1 compartiment pentru depozitarea carnii
• Tavi pe usa frigiderului: 4 tavi pe usa
• Sertar pentru legume: 2 rafturi pentru legume
• 1 suport de ouă

Echipamente de congelare
• Iluminare cu LED
• Numar sertare: Doua sertare
• 4 rafturi pe usa congelatorului
• 5 rafturi de sticla

Date tehnice
• Consum energie kWh/24 h: 0,94 kW/h
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

343 kW/h
• Zgomot: 43 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

178,6 × 91 × 64,3 cm
• Cod EAN: 3838782172809
• Cod: 733131

• Culoare: Inox
• Deschidere ușă: Frigider in dreapta iar 

congelator in stanga
• Clasa climaterică: SN, N, ST, T

Eficiențâ
• Compresor inverter
• Volum total brut/net: 610 / 535 l
• Capacitatea frigiderului: brut/net: 386 / 368 l
• Capacitatea congelatorului: brut/net: 224 / 167 l
• Capacitate congelare: 13 kg / 24 h
• Timp de păstrare (în caz de întrerupere a 

curentului): 8 h

Comenzi
• Control electronic SensoTech
• Afișaj: LED cu control Touch
• Alarmă sonoră

Caracteristici
• Miscarea aerului: MultiFlow
• Total NoFrost
• Tava pentru gheata: Aparat automat de gheata, 

Cuburi de gheata, Fulgi de gheata
• Dozator apă
• Răcire rapidă
• Întrerupător pentru congelare rapidă
• EcoMode

Echipamentul frigiderului
• Iluminare LED
• 5 rafturi de sticlă
• Raft de sirma pentru sticle
• Tavi pe usa frigiderului: 5 rafturi pe usa
• Sertar pentru legume: 2 rafturi pentru legume
• 1 suport de ouă

Echipamente de congelare
• Iluminare cu LED
• Numar sertare: Doua sertare
• 3 rafturi pe ușa congelatorului
• 5 rafturi de sticla

Date tehnice
• Rezervor de apa
• Consum energie kWh/24 h: 0,942 kW/h
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

344 kW/h
• Zgomot: 42 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

179,3 × 91 × 68,7 cm
• Cod EAN: 3838782172762
• Cod: 733127

• Culoare: Negru
• Deschidere ușă: Frigider in dreapta iar 

congelator in stanga
• Clasa climaterică: SN, T

Eficiențâ
• Compresor inverter
• Volum total brut/net: 610 / 535 l
• Capacitatea frigiderului: brut/net: 386 / 368 l
• Capacitatea congelatorului: brut/net: 224 / 167 l
• Capacitate congelare: 13 kg / 24 h
• Timp de păstrare (în caz de întrerupere a 

curentului): 8 h

Comenzi
• Control electronic SensoTech
• Afișaj: LED cu control Touch
• Alarmă sonoră

Caracteristici
• Miscarea aerului: MultiFlow
• Total NoFrost
• Tava pentru gheata: Aparat automat de gheata, 

Cuburi de gheata, Fulgi de gheata
• Dozator apă
• Răcire rapidă
• Întrerupător pentru congelare rapidă
• EcoMode

Echipamentul frigiderului
• Iluminare LED
• 5 rafturi de sticlă
• Raft de sirma pentru sticle
• Tavi pe usa frigiderului: 5 rafturi pe usa
• Sertar pentru legume: 2 rafturi pentru legume
• 1 suport de ouă

Echipamente de congelare
• Iluminare cu LED
• Numar sertare: Doua sertare
• 3 rafturi pe ușa congelatorului
• 5 rafturi de sticla

Date tehnice
• Rezervor de apa
• Consum energie kWh/24 h: 0,942 kW/h
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

344 kW/h
• Zgomot: 42 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

179,3 × 91 × 68,7 cm
• Cod EAN: 3838782172779
• Cod: 733128
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NRM 9181 UX
Combină frigorifică

NRS 9181 VXB
Combină frigorifică Side-by-Side

NRS 9181 MX
Combină frigorifică Side-by-Side

NRM 8181 UX
Combină frigorifică

• Culoare: Inox
• Finisaj ușă: Ușă metalică
• Clasa climaterică: SN, N, ST

Eficiențâ
• Compresor inverter
• Volum total brut/net: 619 / 539 l
• Capacitatea frigiderului: brut/net: 387 / 359 l
• Capacitatea congelatorului: brut/net: 232 / 180 l
• Capacitate congelare: 12 kg / 24 h
• Timp de păstrare (în caz de întrerupere a 

curentului): 10 h

Comenzi
• Afișaj: LED cu control Touch

Caracteristici
• Miscarea aerului: MultiFlow
• Total NoFrost
• Twist tava pentru gheata
• Răcire rapidă
• Întrerupător pentru congelare rapidă

Echipamentul frigiderului
• Iluminare LED
• 3 rafturi de sticlă
• 1 compartiment pentru depozitarea carnii
• Tavi pe usa frigiderului: 3
• Sertar pentru legume: 2 rafturi pentru legume
• 1 suport de ouă

Echipamente de congelare
• Iluminare cu LED
• Numar sertare: 6
• 3 rafturi pe ușa congelatorului

Date tehnice
• Consum energie kWh/24 h: 1,12 kW/h
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

409 kW/h
• Zgomot: 43 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

181 × 91 × 73,5 cm
• Cod EAN: 3838782325564
• Cod: 734271

• Culoare: Inox
• Deschidere ușă: Frigider in dreapta iar 

congelator in stanga
• Clasa climaterică: SN, N, ST, T

Eficiențâ
• Compresor inverter
• Volum total brut/net: 605 / 532 l
• Capacitatea frigiderului: brut/net: 381 / 365 l
• Capacitatea congelatorului: brut/net: 224 / 167 l
• Capacitate congelare: 12 kg / 24 h
• Timp de păstrare (în caz de întrerupere a 

curentului): 8 h

Comenzi
• Control electronic SensoTech
• Afișaj: LED cu control Touch
• Alarmă sonoră

Caracteristici
• Miscarea aerului: MultiFlow
• Total NoFrost
• Tava pentru gheata: Aparat automat de gheata, 

Cuburi de gheata, Fulgi de gheata
• Dozator apă
• Răcire rapidă
• Întrerupător pentru congelare rapidă
• EcoMode

Echipamentul frigiderului
• Iluminare LED
• HomeBar
• 5 rafturi de sticlă
• Raft de sirma pentru sticle
• Tavi pe usa frigiderului: 5 rafturi pe usa
• Sertar pentru legume: 2 rafturi pentru legume
• 1 suport de ouă

Echipamente de congelare
• Iluminare cu LED
• Numar sertare: Doua sertare
• 3 rafturi pe ușa congelatorului
• 5 rafturi de sticla

Date tehnice
• Rezervor de apa
• Consum energie kWh/24 h: 1,197 kW/h
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

437 kW/h
• Zgomot: 43 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

179,3 × 91 × 68,7 cm
• Cod EAN: 3838782172755
• Cod: 733126

• Culoare: Inox
• Deschidere ușă: Frigider in dreapta iar 

congelator in stanga
• Finisaj ușă: Ușă metalică
• Clasa climaterică: SN, N, ST

Eficiențâ
• 1 compresor
• Volum total brut/net: 566 / 516 l
• Capacitatea frigiderului: brut/net: 350 / 339 l
• Capacitatea congelatorului: brut/net: 216 / 177 l
• Capacitate congelare: 11 kg / 24 h
• Timp de păstrare (în caz de întrerupere a 

curentului): 10 h

Comenzi
• Control electronic SensoTech
• Afișaj: LED cu control Touch
• Alarmă sonoră

Caracteristici
• Miscarea aerului: MultiFlow
• Total NoFrost
• Twist tava pentru gheata
• Răcire rapidă
• Întrerupător pentru congelare rapidă
• EcoMode

Echipamentul frigiderului
• Iluminare LED
• 5 rafturi de sticlă
• Raft de sirma pentru sticle
• 1 compartiment pentru depozitarea carnii
• Tavi pe usa frigiderului: 3
• Sertar pentru legume: 2 rafturi pentru legume
• 1 suport de ouă

Echipamente de congelare
• Iluminare cu LED
• Numar sertare: Doua sertare
• 4 rafturi pe usa congelatorului
• 5 rafturi de sticla

Date tehnice
• Consum energie kWh/24 h: 1,13 kW/h
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

412 kW/h
• Zgomot: 43 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

178,6 × 91 × 64,3 cm
• Cod EAN: 3838782175114
• Cod: 733132

• Culoare: Inox
• Finisaj ușă: Ușă metalică
• Clasa climaterică: SN, N, ST, T

Eficiențâ
• Compresor inverter
• Volum total brut/net: 533 / 421 l
• Capacitatea frigiderului: brut/net: 326 / 299 l
• Capacitatea congelatorului: brut/net: 207 / 122 l
• Capacitate congelare: 12 kg / 24 h
• Timp de păstrare (în caz de întrerupere a 

curentului): 24 h

Comenzi
• Afișaj: LED cu control Touch

Caracteristici
• Miscarea aerului: MultiFlow
• Total NoFrost
• Twist tava pentru gheata
• Răcire rapidă
• Întrerupător pentru congelare rapidă

Echipamentul frigiderului
• Iluminare LED
• 3 rafturi de sticlă
• 1 compartiment pentru depozitarea carnii
• Tavi pe usa frigiderului: 2 tavi pe usa
• Sertar pentru legume: 2 rafturi pentru legume
• 1 suport de ouă
• Sertar pentru legume cu controlul umiditatii

Echipamente de congelare
• Iluminare cu LED
• Numar sertare: Doua sertare

Date tehnice
• Consum energie kWh/24 h: 0,99 kW/h
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

361 kW/h
• Zgomot: 40 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

181 × 79,4 × 70 cm
• Cod EAN: 3838782325526
• Cod: 734260
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Congelatoare și lăzi frigorifice
Ritmul rapid al vieții de astăzi, precum și necesitatea de a 
avea alimente de o calitate din ce în ce mai bună cer mult mai 
multe lucruri (în afară de temperatură mică) de la un congelator 
sau de la o ladă frigorifică. Gorenje vă poate da o mână de 
ajutor în aceste condiții. Tehnologia inteligentă incorporată 
în congelatoarele și lăzile frigorifice Gorenje se asigură că 
microcristalele formate în timpul procesului de decongelare nu 
vor deteriora celulele alimentelor. Ca rezultat, alimentele își vor 
pastra vitaminele, mineralele și, lucrul cel mai important, aromele. 
În acest fel, căpșunele culese vara vor avea același gust chiar și 
iarna, iar prânzurile gata preparate, deși congelate, vor sta în cea 
mai bună formă până veți fi gata să le mâncați. Compartimentele 
interioare au fost gândite astfel încât să permită depozitarea fără 
probleme a unor cantități mai mari de alimente.

CONGELARE 
CORECTĂ
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TIPUL ALIMENTULUI TIMP

Fructe, carne vacă de la 10 la 12 luni

Legume, carne vițel, carne de pasăre de la 8 la 10 luni

Carne de vânat de la 6 la 8 luni

Carne de porc de la 4 la 6 luni

Carne tocată sau mărunțită 4 luni

Pâine, patiserie, mâncare gatită, pește fără grăsime 3 luni

Organe, măruntaie animale 2 luni

Carne afumată, pește gras 1 lună

Cel mai mare sertar este ideal pentru depozitarea produselor 
voluminoase, precun un curcan, mai multe pizza sau chiar torturi.

XXL SpaceBox
Suficient spațiu pentru un curcan XXL

NoFrost
Adio decongelare plictisitoare!

Circulația intensivă a aerului rece elimină umezeala din congelatorul 
vertical. Acest lucru previne acumularea de gheață pe pereții 
interiori și menține un consum scăzut de energie. Ca rezultat, 
folosirea capacității de depozitare este optimă, iar dezghețarea și 
curățarea interiorului nu mai sunt necesare. Pachetele sau bucățile 
de mâncare congelată nu se vor lipi unele de altele, iar mâncarea 
din congelator va rămâne ordonată și curată.

Perioada maximă recomandată de păstrare în congelator

Funcția FastFreeze congelează mâncarea la -24 °C pentru a-i 
păstra cea mai mare parte din minerale. După șase ore, funcția se 
oprește automat, iar temperatura spațiului congelatorului revine la 
setarea inițială.

FastFreeze
Congelare rapidă
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Iluminarea gândită pentru capacul congelatorului oferă o vizibilitate 
bună, iar coșurile detașabile permit accesul ușor la mâncarea 
congelată. Balamaua metalică rezistentă menține capacul partial 
sau complet deschis, astfel încât nu este nevoie să-l țineți cu mâna. 

Soluția avansată care echilibrează presiunea pentru a preveni golul 
de aer la închiderea capacului vă permite să deschideți sertarul din 
nou imediat după ce l-ați închis.

FrostLess
Mai puțină gheață, mai puține probleme

SimpleUse
Confort garantat

Izolația îmbunătățită reduce efectiv acumularea de gheață pe 
mâncare și în interiorul dispozitivului. Acest lucru înseamnă 
dezghețare mai puțin plictisitoare și o factură de electricitate mai 
mică.

Controlul continuu și precis al temperaturii se realizează prin 
intermediul unui afișaj LED. Un indicator luminos dedicate, 
combinat cu un semnal acustic vă va anunța de fiecare dată când 
temperatura interioară este în creștere.

SensoTech
Control avansat

Sistemul de răcire îmbunătățit oferă condiții excelente pentru a 
ajunge în clasele de energie de top. Congelatoarele cu sertare cu o 
rată a eficienței energetice A+ utilizează cu 20% mai puțină energie 
decât cele din clasa A.

Unitatea de control mecanic este localizată în partea de jos, în fața 
congelatorului. Butonul pentru setarea temperaturii și butonul de 
pornit/oprit al funcției FastFreeze sunt completate de două becuri 
și o alarmă luminoasă pentru temperaturi ridicate.

Întrucât lăzile frigorifice sunt, cel mai adesea, plasate în exteriorul 
apartamentului, anumite modele sunt dotate cu o încuietoare. 
Lăzile frigorifice pot fi dotate și cu roți, pentru a putea fi mutate mai 
usor.

Control și siguranță

A+

Posibilitatea de a încuia ușa 
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FN 6192 PX
Congelator autonom Gama Advanced

• Culoare: Inox
• Deschidere ușă: Ușă reversibilă
• Tip maner: EasyOpen
• Clasa climaterică: SN, N, ST, T

Eficiențâ
• 1 compresor
• Volum total brut/net: 277 / 243 l
• Capacitate congelare: 18 kg
• Timp de păstrare (în caz de întrerupere a 

curentului): 15 h

Comenzi
• Afișaj: LED cu control Touch
• SlotIn
• Dezgheţare automată
• NoFrost
• Indicator de temperatura: Digital
• Întrerupător pentru congelare rapidă
• Alarmă sonoră

Echipament
• Iluminare interioara: Iluminare cu LED
• 6 rafturi de sticlă
• 7 sertare

Date tehnice
• Consum energie kWh/24 h: 0,649 kW/h
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

237 kW/h
• Zgomot: 42 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

185 × 60 × 64 cm
• Cod EAN: 3838942049965
• Cod: 498218

F 6181 AW
Congelator autonom Gama Essential

• Culoare: Alb
• Deschidere ușă: Ușă reversibilă
• Clasa climaterică: SN, N, ST, T

Eficiențâ
• 1 compresor
• Volum total brut/net: 309 / 270 l
• Capacitate congelare: 25 kg
• Timp de păstrare (în caz de întrerupere a 

curentului): 28 h

Comenzi
• Control electronic
• Decongelare manuală
• Semnal luminos pentru temperatură prea mare 

în congelator

Echipament
• Compartimente de depozitare: 8
• Numar sertare: Doua usi

Date tehnice
• Consum energie kWh/24 h: 0,791 kW/h
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

289 kW/h
• Zgomot: 42 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

180 × 60 × 64 cm
• Cod EAN: 3838942899027
• Cod: 444744

FN 6191 DHX
Congelator autonom Gama Advanced

• Culoare: Inox
• Deschidere ușă: Ușă reversibilă
• Tip maner: EasyOpen
• Clasa climaterică: SN, N, ST, T

Eficiențâ
• 1 compresor
• Volum total brut/net: 277 / 243 l
• Capacitate congelare: 18 kg
• Timp de păstrare (în caz de întrerupere a 

curentului): 15 h

Comenzi
• Afișaj: LED cu control Touch
• SlotIn
• Dezgheţare automată
• NoFrost
• Indicator de temperatura: Digital
• Întrerupător pentru congelare rapidă

Echipament
• Iluminare interioara: Iluminare cu LED
• 6 rafturi de sticlă
• 7 sertare

Date tehnice
• Consum energie kWh/24 h: 0,827 kW/h
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

302 kW/h
• Zgomot: 42 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

185 × 60 × 64 cm
• Cod EAN: 3838782020315
• Cod: 588466

FN 6191 DHW
Congelator autonom Gama Essential

• Culoare: Alb
• Deschidere ușă: Ușă reversibilă
• Tip maner: EasyOpen
• Clasa climaterică: SN, N, ST, T

Eficiențâ
• 1 compresor
• Volum total brut/net: 277 / 243 l
• Capacitate congelare: 18 kg
• Timp de păstrare (în caz de întrerupere a 

curentului): 15 h

Comenzi
• Afișaj: LED cu control Touch
• SlotIn
• Dezgheţare automată
• NoFrost
• Indicator de temperatura: Digital
• Întrerupător pentru congelare rapidă

Echipament
• Iluminare interioara: Iluminare cu LED
• 6 rafturi de sticlă
• 7 sertare

Date tehnice
• Consum energie kWh/24 h: 0,827 kW/h
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

302 kW/h
• Zgomot: 42 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

185 × 60 × 64 cm
• Cod EAN: 3838782019005
• Cod: 588460
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F 4151 CW
Congelator autonom

• Culoare: Alb
• Deschidere ușă: Ușă reversibilă
• Clasa climaterică: T

Eficiențâ
• 1 compresor
• Volum total brut/net: 182 / 163 l
• Capacitate congelare: 11 kg
• Timp de păstrare (în caz de întrerupere a 

curentului): 16 h

Comenzi
• Control electronic
• Dezghețare manuală

Echipament
• Numar sertare: 6

Date tehnice
• Consum energie kWh/24 h: 0,61 kW/h
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

223 kW/h
• Zgomot: 42 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

143 × 55 × 58 cm
• Cod EAN: 3838942672590
• Cod: 465180

F 3091 ANW
Congelator autonom

• Culoare: Alb
• Deschidere ușă: Ușă reversibilă
• Clasa climaterică: N, ST

Eficiențâ
• 1 compresor
• Volum total brut/net: 70 / 68 l
• Capacitate congelare: 4 kg
• Timp de păstrare (în caz de întrerupere a 

curentului): 15 h

Comenzi
• Comenzi mecanice
• Dezghețare manuală

Echipament
• Numar sertare: 3

Date tehnice
• Consum energie kWh/24 h: 0,46 kW/h
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

168 kW/h
• Zgomot: 39 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

84,5 × 50,1 × 54 cm
• Cod EAN: 3838782025006
• Cod: 596700

FH 401 W
Ladă frigorifică

• Culoare: Alb
• Clasa climaterică: SN, N, ST, T

Eficiențâ
• 1 compresor
• Volum total brut/net: 400 / 380 l
• Capacitate congelare: 26 kg
• Timp de păstrare (în caz de întrerupere a 

curentului): 38 h

Comenzi
• Control electronic
• Decongelare manuală
• Întrerupător pentru congelare rapidă
• Semnal luminos pentru temperatură prea mare 

în congelator

• Echipament
• Iluminare interioara: Bec cu Halogen
• Numar sertare: 2 cosuri

Date tehnice
• Consum energie kWh/24 h: 0,859 kW/h
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

314 kW/h
• Zgomot: 43 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

85 × 130 × 70 cm
• Cod EAN: 3838942732058
• Cod: 335100

FHE 301 W
Ladă frigorifică

• Culoare: Alb
• Clasa climaterică: SN, N, ST, T

Eficiențâ
• 1 compresor
• Volum total brut/net: 300 / 290 l
• Capacitate congelare: 20 kg
• Timp de păstrare (în caz de întrerupere a 

curentului): 50 h

Comenzi
• Control electronic
• Decongelare manuală
• Întrerupător pentru congelare rapidă
• Semnal luminos pentru temperatură prea mare 

în congelator

• Echipament
• Iluminare interioara: Bec cu Halogen
• Numar sertare: 3 cosuri

Date tehnice
• Consum energie kWh/24 h: 0,734 kW/h
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

268 kW/h
• Zgomot: 43 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

85 × 130 × 70 cm
• Cod EAN: 3838942728211
• Cod: 335104
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FH 251 AW
Ladă frigorifică

• Culoare: Alb
• Clasa climaterică: SN, N, ST, T

Eficiențâ
• 1 compresor
• Volum total brut/net: 245 / 245 l
• Capacitate congelare: 18 kg
• Timp de păstrare (în caz de întrerupere a 

curentului): 34 h

Comenzi
• Comenzi mecanice
• Dezghețare manuală
• Functioneaza pana la -15° C

Echipament
• Iluminare interioara: Iluminare cu LED
• Numar sertare: 2 cosuri

Date tehnice
• Consum energie kWh/24 h: 0,67 kW/h
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

245 kW/h
• Zgomot: 41 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

84,2 × 100,2 × 59,7 cm
• Cod EAN: 3838782301995
• Cod: 733744

FH 331 W
Ladă frigorifică

• Culoare: Alb
• Clasa climaterică: SN, N, ST, T

Eficiențâ
• 1 compresor
• Volum total brut/net: 325 / 307 l
• Capacitate congelare: 19 kg
• Timp de păstrare (în caz de întrerupere a 

curentului): 35 h

Comenzi
• Control electronic
• Decongelare manuală
• Întrerupător pentru congelare rapidă
• Semnal luminos pentru temperatură prea mare 

în congelator

Echipament
• Iluminare interioara: Bec cu Halogen
• Numar sertare: 2 cosuri

Date tehnice
• Consum energie kWh/24 h: 0,756 kW/h
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

276 kW/h
• Zgomot: 42 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

85 × 110 × 70 cm
• Cod EAN: 3838942732041
• Cod: 335099

FH 211 AW
Ladă frigorifică

• Culoare: Alb
• Clasa climaterică: SN, N, ST, T

Eficiențâ
• 1 compresor
• Volum total brut/net: 194 / 194 l
• Capacitate congelare: 15 kg
• Timp de păstrare (în caz de întrerupere a 

curentului): 32 h

Comenzi
• Comenzi mecanice
• Dezghețare manuală
• Functioneaza pana la -15° C

Echipament
• Iluminare interioara: Iluminare cu LED
• Numar sertare: 2 cosuri

Date tehnice
• Consum energie kWh/24 h: 0,6 kW/h
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

219 kW/h
• Zgomot: 40 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

84,2 × 89,1 × 55,7 cm
• Cod EAN: 3838782301988
• Cod: 733743

FH 331 IW
Ladă frigorifică

• Culoare: Alb
• Clasa climaterică: SN, N, ST, T

Eficiențâ
• 1 compresor
• Volum total brut/net: 325 / 307 l
• Capacitate congelare: 19 kg
• Timp de păstrare (în caz de întrerupere a 

curentului): 35 h

Comenzi
• Afișaj: LED cu control Touch
• Decongelare manuală
• Indicator de temperatura: Digital
• Întrerupător pentru congelare rapidă
• Semnal sonor pentru temperaturi ridicate si 

semnal vizual: semnal rosu

• Echipament
• Iluminare interioara: Bec cu Halogen
• Numar sertare: 2 cosuri

Date tehnice
• Consum energie kWh/24 h: 0,756 kW/h
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

276 kW/h
• Zgomot: 42 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

85 × 110 × 70 cm
• Cod EAN: 3838942789540
• Cod: 376247
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Noile mașini de spălat vase SmartFlex sunt inspirate de stilul 
de viață modern. Pentru că este foarte probabil să aveți un stil 
de viață foarte dinamic, noi am creat o generație de mașini de 
spălat vase care au grijă să vă scutească de griji și să vă ajute cu 
numeroase caracteristici avansate.

Mașinile de spălat vase 
Smartflex de la Gorenje

PE DEPLIN 
CALIFICATĂ 
SĂ EXECUTE 
TREBURILE 
DVS. 
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16 seturi de vase
La fel de flexibilă ca timpul tău

Mașinile de spălat vase XXL oferă suficient spațiu pentru toate nevoile dumneavoastră. 
Cele trei coșuri permit spălarea a 16 seturi în același timp. Interiorul complet flexibil permite 
diferite variante de încărcare, utilizarea este simplă, iar efectele spălării sunt perfecte.

Imaginați-vă că organizați o petrecere, iar vasele de la felul principal sunt 
curățate la timp pentru a servi desertul. Un program rapid cu funcția 
SpeedWash va curăța vasele în doar 15 minute. Perfect pentru a gestiona 
volumul de vase atunci când ai mulți invitați.

SpeedWash 15 minute
Curățare rapidă pentru liniștea ta
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Uneori este suficientă clătirea ușoară a paharelor, cu alte ocazii 
mașina de spălat este plină de vase mari, rămase după prânzul 
de duminică. Tehnologia avansată pe bază de senzori va ajusta 
permanent programul de spălare pentru a curăța vasele perfect, 
cu un consum optimizat de apă și energie. Nu sunt necesare 
programe speciale pentru sticlă sau curățare intensivă - programul 
unic AutoProgramme se va adapta tuturor nevoilor.

AutoProgramme
Petrecere pentru doi sau doisprezece - vasele vor fi imaculate

ExtraHygiene
Biberoane mereu curate

Această opțiune prelungește timpul de spălare și crește 
temperatura cu 5°C, ceea ce, în combinație cu programul intensiv, 
permite temperaturi de 75°C, care elimină majoritatea bacteriilor. 
Programul care imită procesul de sterilizare este creat pentru 
familiile cu bebeluși, pentru a curăța biberoanele și ustensilele.

Conexiunea la apă caldă
Temperatură mai mare, consum mai mic

Mașinile de spălat vase Gorenje pot fi conectate la apă caldă în loc 
să fie conectate la apă rece. Alegerea programelor cu apă caldă 
reduce timpii de spălare, dar și consumul de electricitate propriu 
al mașinii de spalat vase. O soluție prietenoasă cu mediul și cu 
bugetul familiei Dvs.!

Total AquaStop
Fără grija inundațiilor

Cu funcția de siguranță AquaStop, mașina de spălat vase poate 
fi lăsată să funcționeze noaptea sau în absența ta. În cazul unei 
scurgeri sau inundații, funcția AquaStop întrerupe automat 
alimentarea cu apă, în timp ce pompa elimină apa reziduală din 
bazinul mașinii de spălat. AquaStop rămâne complet funcțională 
pe parcursul duratei de utilizare a aparatului.
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TotalDry
Se autoîntreține

La finalizarea ciclului de spălare ușa mașinii se întredeschide automat, pentru a elibera 
aburul în exces. Acest lucru permite ca aerul proaspăt să ajungă la vase, astfel încat acestea 
să se usuce complet. Excelent pentru o uscare rapidă cu un consum mic de energie.

Tuturor ne este familiar mirosul neplăcut al unei mașini de spălat vase care se încarcă în 
câteva zile. Tehnologia avansată IonTech a mașinilor de spălat vase încorporabile Gorenje 
funcționează pe principiul procesului natural de ionizare, care elimină mirosurile în mod natural 
și păstrează mașina de spălat proaspătă, chiar și atunci când este plină de vase murdare.

IonTech
Fără mirosuri, fără griji
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Datorită noului motor Inverter PowerDrive, programelor optimizate 
și soluțiilor inteligente precum TotalDry, mașinile de spălat vase 
Gorenje combină rezultatele perfecte de curățare și uscare cu un 
consum foarte scăzut de energie.

Consum de energie scăzut A+++
Înaltă eficiență energetică

Inverter PowerDrive
Putere remarcabilă, eficiență mare

Consum de apă 6,9 l
Economisește timp și apă

Noul motor Inverter PowerDrive fără perii, 
cu viteza reglabilă, asigură o performanță 
ridicată, silențiozitate, un consum redus de 
energie și o durată de viață mai mare.

Spălarea manuală a 12 seturi de vase necesită până la 100 l de 
apă. Utilizând mașina de spălat vase, consumul este de 10 ori mai 
mic. Modelele mai avansate sunt echipate cu un rezervor special 
pentru apă, ce reduce consumul la doar 6,9 l pentru un ciclu de 
spălare.

SmartLook
Mașina de spălat vase potrivită 
pentru bucătăria dumneavoastră

Mecanismul glisant al ușii permite 
montarea mașinii de spălat vase în orice tip 
de dulap de bucătărie, indiferent de tipul 
sau de lungimea ușii decorative. În plus, 
sifonul încorporat permite instalarea mașinii 
de spălat la o înălțime ergonomică. Fără 
spațiu sub ușă!

Lampa LED specială, instalată în 
partea inferioară a ușii mașinii de spălat 
vase, indică constant stadiul actual al 
programului de spălare. Astfel știi mereu 
dacă poți adăuga vase în siguranță sau 
dacă mașina de spălat este într-un stadiu 
de spălare intensivă, dacă procesul de 
uscare a început deja sau dacă ciclul de 
spălare s-a terminat.

Status LedLight
Control permanent
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Eficiențâ
• Temperatura maxima de intrare a apei: 70 °C
• Tip motor: Motor Inverter PowerDrive

Comenzi
• Control Touch

Programe
• Temperatură de spălare: 70, 65, 55, 45, 35 °C
• 5 programe: Program automat; Intensiv; 

Program Eco; In crestere; Program rapid 20’
• Program de referinta: 3
• Posibilitatea de a crea programe proprii
• Program automat
• Program QuickIntensive

Caracteristici
• 16 seturi
• Program Spălare rapidă
• TotalDry- usa se deschide automat la 

terminarea programului
• ExtraHygiene
• Program 3 în 1
• Status LED
• Indicator vizual pe usa
• Semnal audio la terminarea programului
• Usa glisanta
• IonTech
• Pornire întârziată cu până la 24 h

Accesorii incluse
• Numărul de coșuri: 3
• Sistemul coșului superior: MultiClack
• Coșuri inferioare reglabile pentru farfurii
• Niveluri de stropire: 5
• Mâner stropire: 3
• Filtru autocurăţabil

Sisteme de siguranță
• Total AquaStop
• Diagnosticare service
• Interior din inox

Date consum (IEC standard EN50242)
• Consum de apa: 6,9 l
• Consum de energie - program normal: 0,86 kW/h
• Consumul de apă estimat anual: 1932 l

Date tehnice
• Setare înălţime: 70 mm
• Zgomot: 44 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

81,7 × 59,6 × 55,6 cm
• Dimensiunile de montaj/nisa: 82 × 60 × 57 cm
• Cod EAN: 3838942106828
• Cod: 509649

GV 67260
Mașină de spălat vasele integrată Gama Superior

Eficiențâ
• Temperatura maxima de intrare a apei: 70 °C
• Tip motor: Motor Inverter PowerDrive

Comenzi
• Control Touch

Programe
• Temperatură de spălare: 70, 65, 55, 45, 35 °C
• 5 programe: Program automat; Intensiv; 

Program Eco; In crestere; Program rapid 20’
• Program de referinta: 3
• Posibilitatea de a crea programe proprii
• Program automat
• Program QuickIntensive

Caracteristici
• 16 seturi
• Program Spălare rapidă
• TotalDry- usa se deschide automat la 

terminarea programului
• ExtraHygiene
• Program 3 în 1
• Status LED
• Indicator vizual pe usa
• Semnal audio la terminarea programului
• Pornire întârziată cu până la 24 h

Accesorii incluse
• Numărul de coșuri: 3
• Sistemul coșului superior: MultiClack
• Coșuri inferioare reglabile pentru farfurii
• Niveluri de stropire: 5
• Mâner stropire: 3
• Filtru autocurăţabil

Sisteme de siguranță
• Total AquaStop
• Diagnosticare service
• Interior din inox

Date consum (IEC standard EN50242)
• Consum de apa: 9,5 l
• Consum de energie - program normal: 0,86 kW/h
• Consumul de apă estimat anual: 2660 l

Date tehnice
• Setare înălţime: 70 mm
• Zgomot: 44 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

81,7 × 59,6 × 55,6 cm
• Dimensiunile de montaj/nisa: 82 × 60 × 57 cm
• Cod EAN: 3838782043413
• Cod: 728491

GV 66262
Mașină de spălat vasele integrată Gama Superior

Eficiențâ
• Temperatura maxima de intrare a apei: 70 °C
• Tip motor: Asincron cu o singura faza

Comenzi
• Tip control: Taste

Programe
• Temperatură de spălare: 70, 65, 55, 45, 35 °C
• 5 programe: Program automat; Intensiv; 

Program Eco; In crestere; Program rapid 20’
• Program de referinta: 3
• Posibilitatea de a crea programe proprii
• Program automat
• Program QuickIntensive

Caracteristici
• 16 seturi
• Program Spălare rapidă
• Incarcare 1/2
• TotalDry- usa se deschide automat la 

terminarea programului
• Indicator vizual pe usa
• Pornire întârziată cu până la 24 h

Accesorii incluse
• Numărul de coșuri: 3
• Sistemul coșului superior: MultiClack
• Coșuri inferioare reglabile pentru farfurii
• Niveluri de stropire: 5
• Mâner stropire: 3
• Filtru autocurăţabil

Sisteme de siguranță
• Total AquaStop
• Diagnosticare service
• Interior din inox

Date consum (IEC standard EN50242)
• Consum de apa: 9,5 l
• Consum de energie - program normal: 0,86 kW/h
• Consumul de apă estimat anual: 2660 l

Date tehnice
• Setare înălţime: 70 mm
• Zgomot: 47 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

81,7 × 59,6 × 55,6 cm
• Dimensiunile de montaj/nisa: 82 × 60 × 57 cm
• Cod EAN: 3838782002175
• Cod: 568241

GV 64161
Mașină de spălat vasele integrată Gama Advanced

Eficiențâ
• Temperatura maxima de intrare a apei: 70 °C
• Tip motor: Asincron cu o singura faza

Comenzi
• Tip control: Taste

Programe
• Temperatură de spălare: 70, 65, 55, 45, 35 °C
• 5 programe: Program automat; Intensiv; 

Program Eco; In crestere; Program rapid 20’
• Program de referinta: 3
• Posibilitatea de a crea programe proprii
• Program automat
• Program QuickIntensive

Caracteristici
• 13 seturi
• Program Spălare rapidă
• Incarcare 1/2
• TotalDry- usa se deschide automat la 

terminarea programului
• Program 3 în 1
• Indicator vizual pe usa
• Pornire întârziată cu până la 24 h

Accesorii incluse
• Numărul de coșuri: 2
• Sistemul coșului superior: Inaltime reglabila
• Niveluri de stropire: 4
• Mâner stropire: 2
• Filtru autocurăţabil

Sisteme de siguranță
• Total AquaStop
• Diagnosticare service
• Interior din inox

Date consum (IEC standard EN50242)
• Consum de apa: 11 l
• Consum de energie - program normal: 0,92 kW/h
• Consumul de apă estimat anual: 3080 l

Date tehnice
• Setare înălţime: 70 mm
• Zgomot: 47 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

81,7 × 59,6 × 55,6 cm
• Dimensiunile de montaj/nisa: 82 × 60 × 57 cm
• Cod EAN: 3838782181993
• Cod: 733158

GV 63161
Mașină de spălat vasele integrată Gama Advanced
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Eficiențâ
• Temperatura maxima de intrare a apei: 60 °C
• Tip motor: Asincron cu o singura faza

Comenzi
• Indicator On/Off
• Tip control: Taste

Programe
• Temperatură de spălare: 60, 45, 35 °C
• 5 programe: Program rapid; Intensiv; 

Program Eco; Înmuiere; Spalare zilnica
• Program de referinta: 3

Caracteristici
• 12 seturi
• Incarcare 1/2
• Program 3 în 1
• Semnal audio la terminarea programului

Accesorii incluse
• Numărul de coșuri: 2
• Sistemul coșului superior: Inaltime reglabila
• Coșuri inferioare reglabile pentru farfurii
• Niveluri de stropire: 4
• Mâner stropire: 2
• Filtru autocurăţabil

Sisteme de siguranță
• Total AquaStop
• Diagnosticare service
• Interior din inox

Date consum (IEC standard EN50242)
• Consum de apa: 11 l
• Consum de energie - program normal: 0,9 kW/h
• Consumul de apă estimat anual: 3080 l

Date tehnice
• Setare înălţime: 50 mm
• Zgomot: 49 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

81,5 × 59,8 × 55 cm
• Dimensiunile de montaj/nisa: 82 × 60 × 56 cm
• Cod EAN: 3838782180101
• Cod: 733376

GV 62010
Mașină de spălat vasele integrată Gama Essential

Eficiențâ
• Temperatura maxima de intrare a apei: 60 °C
• Tip motor: Asincron cu o singura faza

Comenzi
• Indicator On/Off
• Tip control: Taste

Programe
• Temperatură de spălare: 60, 55, 45, 35 °C
• 5 programe: Intensiv; Program Eco; In 

crestere; Spalare zilnica; Program rapid 20’
• Program de referinta: 3

Caracteristici
• 9 seturi
• Program Spălare rapidă
• Incarcare 1/2
• ExtraDry
• Program 3 în 1
• Semnal audio la terminarea programului
• Pornire întârziată cu până la 24 h

Accesorii incluse
• Numărul de coșuri: 2
• Sistemul coșului superior: Inaltime reglabila
• Coșuri inferioare reglabile pentru farfurii
• Niveluri de stropire: 4
• Mâner stropire: 2
• Filtru autocurăţabil

Sisteme de siguranță
• Total AquaStop
• Diagnosticare service
• Interior din inox

Date consum (IEC standard EN50242)
• Consum de apa: 9 l
• Consum de energie - program normal: 0,69 kW/h
• Consumul de apă estimat anual: 2520 l

Date tehnice
• Setare înălţime: 50 mm
• Zgomot: 47 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

81,5 × 44,8 × 55 cm
• Dimensiunile de montaj/nisa: 82 × 45 × 58 cm
• Cod EAN: 3838942113918
• Cod: 552962

GV 54110
Mașină de spălat vasele integrată Gama Advanced

Eficiențâ
• Temperatura maxima de intrare a apei: 60 °C
• Tip motor: Asincron cu o singura faza

Comenzi
• Indicator On/Off
• Tip control: Taste

Programe
• Temperatură de spălare: 60, 45, 35 °C
• 5 programe: Program rapid; Intensiv; 

Program Eco; Înmuiere; Spalare zilnica
• Program de referinta: 3

Caracteristici
• 9 seturi
• Incarcare 1/2
• Program 3 în 1
• Semnal audio la terminarea programului

Accesorii incluse
• Numărul de coșuri: 2
• Sistemul coșului superior: Inaltime reglabila
• Coșuri inferioare reglabile pentru farfurii
• Niveluri de stropire: 4
• Mâner stropire: 2
• Filtru autocurăţabil

Sisteme de siguranță
• Total AquaStop
• Diagnosticare service
• Interior din inox

Date consum (IEC standard EN50242)
• Consum de apa: 9 l
• Consum de energie - program normal: 0,69 kW/h
• Consumul de apă estimat anual: 2520 l

Date tehnice
• Setare înălţime: 50 mm
• Zgomot: 49 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

81,5 × 44,8 × 55 cm
• Dimensiunile de montaj/nisa: 82 × 45 × 56 cm
• Cod EAN: 3838782179877
• Cod: 733411

GV 52010
Mașină de spălat vasele integrată Gama Essential
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Eficiențâ
• Temperatura maxima de intrare a apei: 60 °C
• Tip motor: Asincron cu o singura faza

Comenzi
• Indicator On/Off
• Tip control: Taste

Programe
• Temperatură de spălare: 60, 55, 45, 35 °C
• 5 programe: Program rapid; Intensiv; 

Program Eco; Înmuiere; Spalare zilnica
• Program de referinta: 3

Caracteristici
• 12 seturi
• Incarcare 1/2
• Program 3 în 1
• Indicator vizual pe usa
• Semnal audio la terminarea programului

Accesorii incluse
• Numărul de coșuri: 2
• Sistemul coșului superior: Inaltime reglabila
• Coșuri inferioare reglabile pentru farfurii
• Niveluri de stropire: 4
• Mâner stropire: 2
• Filtru autocurăţabil

Sisteme de siguranță
• Total AquaStop
• Diagnosticare service
• Interior din inox

Date consum (IEC standard EN50242)
• Consum de apa: 11 l
• Consum de energie - program normal: 0,91 kW/h
• Consumul de apă estimat anual: 3080 l

Date tehnice
• Setare înălţime: 60 mm
• Zgomot: 49 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

85 × 60 × 58 cm
• Cod EAN: 3838942142536
• Cod: 566919

Eficiențâ
• Temperatura maxima de intrare a apei: 60 °C
• Tip motor: Asincron cu o singura faza

Comenzi
• Indicator On/Off
• Tip control: Taste

Programe
• Temperatură de spălare: 60, 55, 45, 35 °C
• 5 programe: Program rapid; Intensiv; 

Program Eco; Înmuiere; Spalare zilnica
• Program de referinta: 3

Caracteristici
• 12 seturi
• Incarcare 1/2
• Program 3 în 1
• Indicator vizual pe usa
• Semnal audio la terminarea programului

Accesorii incluse
• Numărul de coșuri: 2
• Sistemul coșului superior: Inaltime reglabila
• Coșuri inferioare reglabile pentru farfurii
• Niveluri de stropire: 4
• Mâner stropire: 2
• Filtru autocurăţabil

Sisteme de siguranță
• Total AquaStop
• Diagnosticare service
• Interior din inox

Date consum (IEC standard EN50242)
• Consum de apa: 11 l
• Consum de energie - program normal: 0,91 kW/h
• Consumul de apă estimat anual: 3080 l

Date tehnice
• Setare înălţime: 60 mm
• Zgomot: 49 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

85 × 60 × 58 cm
• Cod EAN: 3838942142543
• Cod: 566920

GS 62010 W
Mașină de spălat vasele autonomă Gama Essential

GS 62010 S
Mașină de spălat vasele autonomă Gama Essential

Eficiențâ
• Temperatura maxima de intrare a apei: 70 °C
• Tip motor: Asincron cu o singura faza

Comenzi
• Tip control: Taste

Programe
• Temperatură de spălare: 70, 65, 55, 45, 35 °C
• 5 programe: Program automat; Intensiv; 

Program Eco; In crestere; Program rapid 20’
• Program de referinta: 3
• Posibilitatea de a crea programe proprii
• Program automat
• Program QuickIntensive

Caracteristici
• 16 seturi
• Program Spălare rapidă
• Incarcare 1/2
• TotalDry- usa se deschide automat la 

terminarea programului
• Indicator vizual pe usa
• Pornire întârziată cu până la 24 h

Accesorii incluse
• Numărul de coșuri: 3
• Sistemul coșului superior: MultiClack
• Coșuri inferioare reglabile pentru farfurii
• Niveluri de stropire: 5
• Mâner stropire: 3
• Filtru autocurăţabil

Sisteme de siguranță
• Total AquaStop
• Diagnosticare service
• Interior din inox

Date consum (IEC standard EN50242)
• Consum de apa: 9,5 l
• Consum de energie - program normal: 0,86 kW/h
• Consumul de apă estimat anual: 2660 l

Date tehnice
• Setare înălţime: 50 mm
• Zgomot: 45 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

84,8 × 60 × 59,6 cm
• Cod EAN: 3838942111075
• Cod: 538878

GS 65160 X
Mașină de spălat vasele autonomă Gama Advanced

Eficiențâ
• Temperatura maxima de intrare a apei: 70 °C
• Tip motor: Motor Inverter PowerDrive

Comenzi
• Control Touch

Programe
• Temperatură de spălare: 70, 65, 55, 45, 35 °C
• 5 programe: Program automat; Intensiv; 

Program Eco; In crestere; Program rapid 20’
• Program de referinta: 3
• Posibilitatea de a crea programe proprii
• Program automat
• Program QuickIntensive

Caracteristici
• 16 seturi
• Program Spălare rapidă
• TotalDry- usa se deschide automat la 

terminarea programului
• ExtraHygiene
• Program 3 în 1
• Indicator vizual pe usa
• Semnal audio la terminarea programului
• IonTech
• Pornire întârziată cu până la 24 h

Accesorii incluse
• Numărul de coșuri: 3
• Sistemul coșului superior: MultiClack
• Coșuri inferioare reglabile pentru farfurii
• Niveluri de stropire: 5
• Mâner stropire: 3
• Filtru autocurăţabil

Sisteme de siguranță
• Total AquaStop
• Diagnosticare service
• Interior din inox

Date consum (IEC standard EN50242)
• Consum de apa: 9,5 l
• Consum de energie - program normal: 0,86 kW/h
• Consumul de apă estimat anual: 2660 l

Date tehnice
• Setare înălţime: 50 mm
• Zgomot: 45 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

84,8 × 60 × 59,6 cm
• Cod EAN: 3838942113178
• Cod: 539061

GS 66260 X
Mașină de spălat vasele autonomă Gama Superior
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GS 52115 W
• Culoare: Alb
• Cod EAN: 

3838942043284
• Cod: 495765

Eficiențâ
• Temperatura maxima de intrare a apei: 60 °C

Comenzi
• Indicator On/Off
• Tip control: Taste

Programe
• Temperatură de spălare: 40, 45, 55, 60, 65 °C
• 6 programe: Normal; Intensiv; Program rapid; 

Program Eco; Înmuiere; Program delicat
• Program de referinta: 4

Caracteristici
• 9 seturi
• Incarcare 1/2
• Program 3 în 1
• Semnal audio la terminarea programului

Accesorii incluse
• Numărul de coșuri: 2
• Cos cu maner
• Coșuri inferioare reglabile pentru farfurii
• Niveluri de stropire: 4
• Mâner stropire: 2
• Filtru autocurăţabil

Sisteme de siguranță
• Partial AquaStop
• Diagnosticare service
• Interior din inox

Date consum (IEC standard EN50242)
• Consum de apa: 9 l
• Consum de energie - program normal: 0,69 kW/h
• Consumul de apă estimat anual: 2520 l

Date tehnice
• Setare înălţime: 50 mm
• Zgomot: 49 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

84,5 × 44,8 × 60 cm
• Cod EAN: 3838942043291
• Cod: 495767

GS 52115 X
Mașină de spălat vasele autonomă Clasic

GS 54110 W
• Culoare: Alb
• Cod EAN: 

3838942114007
• Cod: 553001

Eficiențâ
• Temperatura maxima de intrare a apei: 60 °C
• Tip motor: Asincron cu o singura faza

Comenzi
• Indicator On/Off
• Tip control: Taste

Programe
• Temperatură de spălare: 60, 55, 45, 35 °C
• 5 programe: Program automat; Intensiv; 

Program Eco; In crestere; Program rapid 20’
• Program de referinta: 3
• Program automat

Caracteristici
• 10 seturi
• Program Spălare rapidă
• Incarcare 1/2
• ExtraDry
• Program 3 în 1
• Indicator vizual pe usa
• Semnal audio la terminarea programului
• Pornire întârziată cu până la 24 h

Accesorii incluse
• Numărul de coșuri: 3
• Sistemul coșului superior: Sistem Click Clack
• Coșuri inferioare reglabile pentru farfurii
• Niveluri de stropire: 5
• Mâner stropire: 3
• Filtru autocurăţabil

Sisteme de siguranță
• Total AquaStop
• Diagnosticare service
• Interior din inox

Date consum (IEC standard EN50242)
• Consum de apa: 9 l
• Consum de energie - program normal: 0,74 kW/h
• Consumul de apă estimat anual: 2520 l

Date tehnice
• Setare înălţime: 50 mm
• Zgomot: 47 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

84,5 × 44,8 × 60 cm
• Cod EAN: 3838942114014
• Cod: 553036

GS 54110 X
Mașină de spălat vasele autonomă Gama Advanced

Eficiențâ
• Temperatura maxima de intrare a apei: 60 °C

Comenzi
• Indicator On/Off

Programe
• Temperatură de spălare: 40, 45, 55, 60, 65 °C
• 6 programe: Normal; Intensiv; Program rapid; 

Program Eco; Înmuiere; Program delicat
• Program de referinta: 4

Caracteristici
• 12 seturi
• Incarcare 1/2
• Program 3 în 1
• Semnal audio la terminarea programului

Accesorii incluse
• Numărul de coșuri: 2
• Cos cu maner
• Coșuri inferioare reglabile pentru farfurii
• Niveluri de stropire: 4
• Mâner stropire: 2
• Filtru autocurăţabil

Sisteme de siguranță
• Partial AquaStop
• Diagnosticare service
• Interior din inox

Date consum (IEC standard EN50242)
• Consum de apa: 11 l
• Consum de energie - program normal: 0,91 kW/h
• Consumul de apă estimat anual: 3080 l

Date tehnice
• Setare înălţime: 60 mm
• Zgomot: 49 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

84,5 × 59,8 × 60 cm
• Cod EAN: 3838942043314
• Cod: 495770

GS 62115 X
Mașină de spălat vasele autonomă Clasic

Eficiențâ
• Temperatura maxima de intrare a apei: 60 °C

Comenzi
• Indicator On/Off

Programe
• Temperatură de spălare: 40, 45, 55, 60, 65 °C
• 6 programe: Normal; Intensiv; Program rapid; 

Program Eco; Înmuiere; Program delicat
• Program de referinta: 4

Caracteristici
• 12 seturi
• Incarcare 1/2
• Program 3 în 1
• Semnal audio la terminarea programului

Accesorii incluse
• Numărul de coșuri: 2
• Cos cu maner
• Coșuri inferioare reglabile pentru farfurii
• Niveluri de stropire: 4
• Mâner stropire: 2
• Filtru autocurăţabil

Sisteme de siguranță
• Partial AquaStop
• Diagnosticare service
• Interior din inox

Date consum (IEC standard EN50242)
• Consum de apa: 11 l
• Consum de energie - program normal: 0,91 kW/h
• Consumul de apă estimat anual: 3080 l

Date tehnice
• Setare înălţime: 60 mm
• Zgomot: 49 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

84,5 × 59,8 × 60 cm
• Cod EAN: 3838942043307
• Cod: 495769

GS 62115 W
Mașină de spălat vasele autonomă Clasic
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Noi știm că Dvs. aveți și alte lucruri mai importante de fă-
cut în afară de spălatul rufelor. De aceea am proiectat noi-
le mașini de spălat rufe și uscatoarele Gorenje WaveActive 
pentru a oferi cele mai bune rezultate la spălare cu un mi-
nim de efort. Cu tehnologia lor unică IonTech, acestea re-
duc petele cu pâna la 30% și, deasemenea, reduc și gra-
dul de șifonare. Astfel, Dvs. veți putea să vă ocupați timpul 
cu lucruri cu adevărat importante.

Noile mașini de spălat rufe 
și uscătoarele WaveActive.

VIAȚA ESTE 
COMPLEXĂ.
HAI SĂ 
SIMPLIFICĂM 
SPĂLATUL 
RUFELOR.

www.gorenje.ro
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Mașinile de spălat rufe Gorenje WaveActive folosesc tehnologia 
unică IonTech pentru a elimina și cele mai îndărătnice pete, având 
în același timp grijă de îmbrăcămintea Dvs. Folosind puterea 
naturală a ionilor negativi, mașinile noastre de spălat asigură cele 

mai bune rezultate fără a folosi chimicale agresive, înălbitori sau 
alte substanțe iritante. În același timp limitează depunerile de 
calcar, prelungind durata de viață a mașinii.

Mașinile de spălat rufe WaveActive

ÎNTOTDEAUNA 
PROASPETE ȘI TRATATE 
CU DELICATEȚE
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IonTech
Îndepărtează cu până la 30% mai multe pete

Tambur WaveActive
Tratamentul sensibil al oricărui articol de îmbrăcăminte

IonTech utilizează puterea procesului de ionizare naturală pentru 
a elimina mai eficient impuritățile fără temperaturi ridicate sau 
substanțe chimice suplimentare. Detergentul se dizolvă mai bine în 
apă, permițând soluției de curățare să pătrundă în mod egal rufele. 
Rezultatul este de 30% mai multe pete îndepărtate, chiar și la 
temperaturi scăzute. IonTech previne, de asemenea, depunerea de 
calcar pe rezistenta, ceea ce prelungește durata de viață a mașinii 
de spălat.

SteamTech
Îmbrăcăminte curtă și netedă fără balsam

Motor inverter PowerDrive
Motor puternic, dar silențios

Uitați de balsam! Tratamentul suplimentar cu aburi la sfârșitul 
programului selectat reduce semnificativ cutele, mirosurile și 
bacteriile. Îmbrăcămintea dvs. va fi curată, fără cute și mai moale.

Acest motor silențios, dar foarte eficient, este proiectat pentru a 
asigura o viață îndelungată a mașinii dvs. de spălat, economisind 
energie la fiecare ciclu de spălare.

Modelul unic de tambur în formă de val, combinat cu niște nervuri 
3D în formă de val, înmoaie fibrele pentru a oferi un tratament cât 
mai blând pentru îmbrăcăminte asigurând o spălare perfectă, cu 
cute minime.
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StainExpert
Cea mai eficientă metodă de îndepărtare a petelor

Eliminarea eficientă a petelor nu mai necesită o temperatură 
ridicată sau un tratament suplimentar al îmbrăcămintei înainte 
de spălare. Combinația perfectă de temperatură, timp și apă va 
elimina automat până la 36 de tipuri încăpățânate de pete din 3 
grupe principale: fructe (portocale, sos de roșii); organice (grăsime, 
unt, ouă, iarbă) și cafea (inclusiv ceai, iaurt de ciocolată, paste 
făinoase, machiaj).

PowerWash 59‘
Hainele dvs. preferate sunt întotdeauna gata de purtare

Veți avea nevoie de mai puțin de o oră pentru a vă spăla hainele, 
grație acestui program de spălare rapid și intens, potrivit pentru o 
jumătate de încărcare.

DoseAid
Doză optimă de detergent pentru fiecare încărcare

DoseAid vă va ajuta întotdeauna să găsiți doza optimă de 
detergent, indiferent de masa de încărcare pe care o introduceți în 
mașina dvs. de spălat, pentru a vă asigura că utilizați detergentul în 
cel mai economic și sanatos mod.

AutoWash
Întotdeauna programul potrivit

Nu vă puteți decide ce program să alegeți? Doar selectați 
AutoWash iar mașina dvs. de spălat va selecta cel mai bun ciclu 
de spălare pentru încărcare. Vă puteți relaxa, hainele vor fi curate, 
indiferent de materialul lor.
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SteamRefresh
Haine mereu proaspete

Acest program unic utilizează un generator de abur pentru a 
produce cantități mari de abur, care reîmprospătează hainele și 
facilitează călcarea.

Interfață simplă
Trei pași și sunteți gata

Interfața ușor de utilizat cu butonul de selecție poziționat central vă 
permite să începeți spălarea în doar 3 pași simpli; porniți mașina de 
spălat, selectați programul și apăsați start! Fără submeniuri pentru 
selectarea funcțiilor și setărilor suplimentare, dar aveți libertatea 
setărilor de pe interfața mare cu control Touch, astfel încât să 
puteți fi siguri că articolele de îmbrăcăminte vor fi spălate exact așa 
cum vă place.

EcoEye
Consumul de energie este întotdeauna sub control

Indicatorul EcoEye ușor de citit vă oferă feedback în timp real cu 
privire la eficiența programului ales, ajutându-vă să economisiți apă 
și energie.

AllergyCare
Protecție suplimentară pentru pielea sensibilă

Programul AntiAllergy utilizează o temperatură mai ridicată și o 
clătire suplimentară pentru a elimina eficient urmele de detergent 
de pe țesătură. Alergenii, care ar putea provoca o senzație 
neplăcută, sunt îndepărtați iar pielea delicată este protejată.
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Noile mașini de spălăt rufe WaveActive

PRIMARY ESSENTIAL ADVANCED SUPERIOR

Tambur WaveActive

AllergyCare

SterilTub

Ușă cu profil subțire

AutoWash

Motor inverter 
PowerDrive  *

DoseAid

EcoEye

Selector rotativ

Power 59‘

IonTech

IonWash 59’

SuperSilent

Lumină interioară

SteamTech

REZUMATUL 
CARACTERISTICILOR

*  Motorul inverter la seria ESSENTIAL este prezent doar la modelele cu coduri de tip WEI xxxxx
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• Culoare: Alb

Eficiențâ
• Tambur WaveActive
• Tip motor: Inverter PowerDrive
• Viteză de rotaţie (RPM): 1400 rotatii pe minut
• Capacitate: 1-9 kg
• Volum: 64 l

Comenzi
• Afișaj: LED cu control Touch
• Pornire întârziată cu până la 24 h
• Posibilitatea de a modifica temperatura: Da
• Spalare cu apa rece: 15°C
• Setari personalizate pentru toate programele
• Tip interfata: Simpla
• EcoEye - indica in timp real eficienta 

programului

Programe
• Număr de programe: 14
• Programe: Bumbac, Mix/Sintetice, Program 

de spalare manual / Lana
• Programe speciale: AllergyCare, Program 

Auto, SportWash, PowerWash 59’, 
ProgramRapid 20’, Program pentru lenjerie

• Moduri de spalare: NormalCare, EcoCare, 
TimeCare

Caracteristici
• StableTech - fără zdruncinături în timpul 

functionarii
• Tip usa: Neteda
• Moduri de spalare - adaptate perfect nevoilor 

dvs. de spălare
• DoseAid - dozare autoamată a detergentului
• Semnal sonor
• SterilTub - program de autocuratare și 

igienizare a cuvei și a tamburului

Siguranță și durabilitate
• Blocare panou comandă

Date tehnice
• Consum mediu anual de apa: 10654 l
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

173 kW/h
• Zgomot: 75 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

85 × 60 × 61 cm
• Cod EAN: 3838782076480
• Cod: 729408

• Culoare: Alb

Eficiențâ
• Tambur WaveActive
• Tip motor: Inverter PowerDrive
• Viteză de rotaţie (RPM): 1200 rotatii pe minut
• Capacitate: 1-9 kg
• Volum: 64 l

Comenzi
• Afișaj: LED cu control Touch
• Pornire întârziată cu până la 24 h
• Posibilitatea de a modifica temperatura: Da
• Spalare cu apa rece: 15°C
• Setari personalizate pentru toate programele
• Tip interfata: Simpla
• EcoEye - indica in timp real eficienta 

programului

Programe
• Număr de programe: 14
• Programe: Bumbac, Mix/Sintetice, Program 

de spalare manual / Lana
• Programe speciale: AllergyCare, Program 

Auto, SportWash, PowerWash 59’, 
ProgramRapid 20’, Program pentru lenjerie

• Moduri de spalare: NormalCare, EcoCare, 
TimeCare

Caracteristici
• StableTech - fără zdruncinături în timpul 

functionarii
• Tip usa: Neteda
• Moduri de spalare - adaptate perfect nevoilor 

dvs. de spălare
• DoseAid - dozare autoamată a detergentului
• Semnal sonor
• SterilTub - program de autocuratare și 

igienizare a cuvei și a tamburului

Siguranță și durabilitate
• Blocare panou comandă

Date tehnice
• Consum mediu anual de apa: 10654 l
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

173 kW/h
• Zgomot: 71 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

85 × 60 × 61 cm
• Cod EAN: 3838782076473
• Cod: 729407

WA 946
Mașină de spălat autonomă Gama Advanced

WA 926
Mașină de spălat autonomă Gama Advanced

• Culoare: Alb

Eficiențâ
• Tambur WaveActive
• Tip motor: Inverter PowerDrive
• Viteză de rotaţie (RPM): 1600 rotatii pe minut
• Capacitate: 1-10 kg
• Volum: 69 l
• Iluminare cuvă

Comenzi
• Afișaj: LED cu control Touch
• Pornire întârziată cu până la 24 h
• Posibilitatea de a modifica temperatura
• Spalare cu apa rece: 15°C
• Setari personalizate pentru toate programele
• Tip interfata: Simpla
• EcoEye - indica in timp real eficienta 

programului

Programe
• Număr de programe: 14
• Programe: Bumbac, Mix/Sintetice, Program 

de spalare manual / Lana
• Programe speciale: AllergyCare, Program 

Auto, SportWash, ProgramRapid 20’, 
SteamRefresh, IonWash 59’

• Moduri de spalare: NormalCare, EcoCare, 
TimeCare

Caracteristici
• StableTech - fără zdruncinături în timpul 

functionarii
• SteamTech - îmbrăcăminte curată și netedă 

fără balsam
• Tip usa: Neteda
• Moduri de spalare - adaptate perfect nevoilor 

dvs. de spălare
• Ionizator - îndepărtează cu până la 30% mai 

multe pete
• DoseAid - dozare autoamată a detergentului
• StainExpert - cea mai eficientă metodă de 

îndepărtare a petelor
• Semnal sonor
• SterilTub - program de autocuratare și 

igienizare a cuvei și a tamburului

Siguranță și durabilitate
• Aqua Stop Total
• Blocare panou comandă

Date tehnice
• Consum mediu anual de apa: 11314 l
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

190 kW/h
• Zgomot: 77 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

85 × 60 × 61 cm
• Cod EAN: 3838782079399
• Cod: 729414

• Culoare: Alb

Eficiențâ
• Tambur WaveActive
• Tip motor: Inverter PowerDrive
• Viteză de rotaţie (RPM): 1400 rotatii pe minut
• Capacitate: 1-9 kg
• Volum: 64 l
• Iluminare cuvă

Comenzi
• Afișaj: LED cu control Touch
• Pornire întârziată cu până la 24 h
• Posibilitatea de a modifica temperatura
• Spalare cu apa rece: 15°C
• Setari personalizate pentru toate programele
• Tip interfata: Simpla
• EcoEye - indica in timp real eficienta 

programului

Programe
• Număr de programe: 14
• Programe: Bumbac, Mix/Sintetice, Program 

de spalare manual / Lana
• Programe speciale: AllergyCare, Program 

Auto, SportWash, ProgramRapid 20’, 
Program pentru lenjerie, IonWash 59’

• Moduri de spalare: NormalCare, EcoCare, 
TimeCare

Caracteristici
• StableTech - fără zdruncinături în timpul 

functionarii
• Tip usa: Neteda
• Moduri de spalare - adaptate perfect nevoilor 

dvs. de spălare
• Ionizator - îndepărtează cu până la 30% mai 

multe pete
• DoseAid - dozare autoamată a detergentului
• StainExpert - cea mai eficientă metodă de 

îndepărtare a petelor
• Semnal sonor
• SterilTub - program de autocuratare și 

igienizare a cuvei și a tamburului

Siguranță și durabilitate
• Blocare panou comandă

Date tehnice
• Consum mediu anual de apa: 10654 l
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

173 kW/h
• Zgomot: 75 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

85 × 60 × 61 cm
• Cod EAN: 3838782077135
• Cod: 729412

WS 168 LNST
Mașină de spălat autonomă Gama Superior

WS 947 LN
Mașină de spălat autonomă Gama Superior

198 MAȘINI DE SPĂLAT RUFE



• Culoare: Alb

Eficiențâ
• Tambur WaveActive
• Tip motor: Inverter PowerDrive
• Viteză de rotaţie (RPM): 1200 rotatii pe minut
• Capacitate: 1-8 kg
• Volum: 54 l

Comenzi
• Afișaj: LED cu control Touch
• Pornire întârziată cu până la 24 h
• Posibilitatea de a modifica temperatura
• Spalare cu apa rece: 15°C
• Setari personalizate pentru toate programele
• Tip interfata: Simpla
• EcoEye - indica in timp real eficienta 

programului

Programe
• Număr de programe: 14
• Programe: Bumbac, Mix/Sintetice, Program 

de spalare manual / Lana
• Programe speciale: AllergyCare, Program 

Auto, SportWash, PowerWash 59’, 
ProgramRapid 20’, Program pentru lenjerie

• Moduri de spalare: NormalCare, EcoCare, 
TimeCare

Caracteristici
• StableTech - fără zdruncinături în timpul 

functionarii
• Tip usa: Neteda
• Moduri de spalare - adaptate perfect nevoilor 

dvs. de spălare
• DoseAid - dozare autoamată a detergentului
• Semnal sonor
• SterilTub - program de autocuratare și 

igienizare a cuvei și a tamburului

Siguranță și durabilitate
• Blocare panou comandă

Date tehnice
• Consum mediu anual de apa: 10309 l
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

170 kW/h
• Zgomot: 72 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

85 × 60 × 54,5 cm
• Cod EAN: 3838782076084
• Cod: 729403

• Culoare: Alb

Eficiențâ
• Tambur WaveActive
• Tip motor: Inverter PowerDrive
• Viteză de rotaţie (RPM): 1400 rotatii pe minut
• Capacitate: 1-8 kg
• Volum: 54 l

Comenzi
• Afișaj: LED cu control Touch
• Pornire întârziată cu până la 24 h
• Setari personalizate pentru toate programele
• Tip interfata: Simpla

Programe
• Numar de programe: 16
• Programe: Bumbac, Mix/Sintetice, Program 

de spalare manual / Lana
• Programe speciale: AllergyCare, Program 

Auto, SportWash, ProgramRapid 20’, 
Program pentru lenjerie

• Moduri de spalare: NormalCare, EcoCare, 
TimeCare

Caracteristici
• StableTech - fără zdruncinături în timpul 

functionarii
• Tip usa: Neteda
• Moduri de spalare - adaptate perfect nevoilor 

dvs. de spălare
• Semnal sonor
• SterilTub - program de autocuratare și 

igienizare a cuvei și a tamburului

Siguranță și durabilitate
• Blocare panou comandă

Date tehnice
• Consum mediu anual de apa: 10309 l
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

185 kW/h
• Zgomot: 74 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

85 × 60 × 54,5 cm
• Cod EAN: 3838782075988
• Cod: 729391

• Culoare: Alb

Eficiențâ
• Tambur WaveActive
• Tip motor: Inverter PowerDrive
• Viteză de rotaţie (RPM): 1400 rotatii pe minut
• Capacitate: 1-9 kg
• Volum: 64 l

Comenzi
• Afișaj: LED cu control Touch
• Pornire întârziată cu până la 24 h
• Setari personalizate pentru toate programele
• Tip interfata: Simpla

Programe
• Numar de programe: 16
• Programe: Bumbac, Mix/Sintetice, Program 

de spalare manual / Lana
• Programe speciale: AllergyCare, Program 

Auto, SportWash, ProgramRapid 20’, 
Program pentru lenjerie

• Moduri de spalare: NormalCare, EcoCare, 
TimeCare

Caracteristici
• StableTech - fără zdruncinături în timpul 

functionarii
• Tip usa: Neteda
• Moduri de spalare - adaptate perfect nevoilor 

dvs. de spălare
• Semnal sonor
• SterilTub - program de autocuratare și 

igienizare a cuvei și a tamburului

Siguranță și durabilitate
• Blocare panou comandă

Date tehnice
• Consum mediu anual de apa: 10654 l
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

214 kW/h
• Zgomot: 75 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

85 × 60 × 61 cm
• Cod EAN: 3838782303791
• Cod: 733905

• Culoare: Alb

Eficiențâ
• Tambur WaveActive
• Tip motor: Inverter PowerDrive
• Viteză de rotaţie (RPM): 1400 rotatii pe minut
• Capacitate: 1-8 kg
• Volum: 64 l
• Iluminare cuvă

Comenzi
• Afișaj: LED cu control Touch
• Pornire întârziată cu până la 24 h
• Posibilitatea de a modifica temperatura
• Spalare cu apa rece: 15°C
• Setari personalizate pentru toate programele
• Tip interfata: Simpla
• EcoEye - indica in timp real eficienta 

programului

Programe
• Număr de programe: 14
• Programe: Bumbac, Mix/Sintetice, Program 

de spalare manual / Lana
• Programe speciale: AllergyCare, Program 

Auto, SportWash, ProgramRapid 20’, 
Program pentru lenjerie, IonWash 59’

• Moduri de spalare: NormalCare, EcoCare, 
TimeCare

Caracteristici
• StableTech - fără zdruncinături în timpul 

functionarii
• Tip usa: Neteda
• Moduri de spalare - adaptate perfect nevoilor 

dvs. de spălare
• Ionizator - îndepărtează cu până la 30% mai 

multe pete
• DoseAid - dozare autoamată a detergentului
• StainExpert - cea mai eficientă metodă de 

îndepărtare a petelor
• Semnal sonor
• SterilTub - program de autocuratare și 

igienizare a cuvei și a tamburului

Siguranță și durabilitate
• Blocare panou comandă

Date tehnice
• Consum mediu anual de apa: 10214 l
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

155 kW/h
• Zgomot: 75 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

85 × 60 × 61 cm
• Cod EAN: 3838782077142
• Cod: 729411

WA 824
Mașină de spălat autonomă Gama Advanced

WEI 843
Mașină de spălat autonomă Gama Essential

WEI 943
Mașină de spălat autonomă Gama Essential

WS 846 LN
Mașină de spălat autonomă Gama Superior
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• Culoare: Rosu aprins

Eficiențâ
• Tambur WaveActive
• Tip motor: Inverter PowerDrive
• Viteză de rotaţie (RPM): 1400 rotatii pe minut
• Capacitate: 1-8 kg
• Volum: 54 l

Comenzi
• Afișaj: LED cu control Touch
• Pornire întârziată cu până la 24 h
• Setari personalizate pentru toate programele
• Tip interfata: Simpla

Programe
• Numar de programe: 16
• Programe: Bumbac, Mix/Sintetice, Program 

de spalare manual / Lana
• Programe speciale: AllergyCare, Program 

Auto, SportWash, ProgramRapid 20’, 
Program pentru lenjerie

• Moduri de spalare: NormalCare, EcoCare, 
TimeCare

Caracteristici
• StableTech - fără zdruncinături în timpul 

functionarii
• Tip usa: Neteda
• Moduri de spalare - adaptate perfect nevoilor 

dvs. de spălare
• Semnal sonor
• SterilTub - program de autocuratare și 

igienizare a cuvei și a tamburului

Siguranță și durabilitate
• Blocare panou comandă

Date tehnice
• Consum mediu anual de apa: 10309 l
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

185 kW/h
• Zgomot: 74 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

85 × 60 × 54,5 cm
• Cod EAN: 3838782158575
• Cod: 732163

• Culoare: Alb

Eficiențâ
• Tambur WaveActive
• Tip motor: Inverter PowerDrive
• Viteză de rotaţie (RPM): 1200 rotatii pe minut
• Capacitate: 1-8 kg
• Volum: 54 l

Comenzi
• Afișaj: LED cu control Touch
• Pornire întârziată cu până la 24 h
• Setari personalizate pentru toate programele
• Tip interfata: Simpla

Programe
• Numar de programe: 16
• Programe: Bumbac, Mix/Sintetice, Program 

de spalare manual / Lana
• Programe speciale: AllergyCare, Program 

Auto, SportWash, ProgramRapid 20’, 
Program pentru lenjerie

• Moduri de spalare: NormalCare, EcoCare, 
TimeCare

Caracteristici
• StableTech - fără zdruncinături în timpul 

functionarii
• Tip usa: Neteda
• Moduri de spalare - adaptate perfect nevoilor 

dvs. de spălare
• Semnal sonor
• SterilTub - program de autocuratare și 

igienizare a cuvei și a tamburului

Siguranță și durabilitate
• Blocare panou comandă

Date tehnice
• Consum mediu anual de apa: 10309 l
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

185 kW/h
• Zgomot: 72 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

85 × 60 × 54,5 cm
• Cod EAN: 3838782075995
• Cod: 729390

WEI 843 R
Mașină de spălat autonomă Colour Edition

WEI 823
Mașină de spălat autonomă Gama Essential

• Culoare: Negru

Eficiențâ
• Tambur WaveActive
• Tip motor: Inverter PowerDrive
• Viteză de rotaţie (RPM): 1400 rotatii pe minut
• Capacitate: 1-8 kg
• Volum: 54 l

Comenzi
• Afișaj: LED cu control Touch
• Pornire întârziată cu până la 24 h
• Setari personalizate pentru toate programele
• Tip interfata: Simpla

Programe
• Numar de programe: 16
• Programe: Bumbac, Mix/Sintetice, Program 

de spalare manual / Lana
• Programe speciale: AllergyCare, Program 

Auto, SportWash, ProgramRapid 20’, 
Program pentru lenjerie

• Moduri de spalare: NormalCare, EcoCare, 
TimeCare

Caracteristici
• StableTech - fără zdruncinături în timpul 

functionarii
• Tip usa: Neteda
• Moduri de spalare - adaptate perfect nevoilor 

dvs. de spălare
• Semnal sonor
• SterilTub - program de autocuratare și 

igienizare a cuvei și a tamburului

Siguranță și durabilitate
• Blocare panou comandă

Date tehnice
• Consum mediu anual de apa: 10309 l
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

185 kW/h
• Zgomot: 74 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

85 × 60 × 54,5 cm
• Cod EAN: 3838782158568
• Cod: 732162

WEI 843 B
Mașină de spălat autonomă Colour Edition

• Culoare: Inox

Eficiențâ
• Tambur WaveActive
• Tip motor: Inverter PowerDrive
• Viteză de rotaţie (RPM): 1400 rotatii pe minut
• Capacitate: 1-8 kg
• Volum: 54 l

Comenzi
• Afișaj: LED cu control Touch
• Pornire întârziată cu până la 24 h
• Setari personalizate pentru toate programele
• Tip interfata: Simpla

Programe
• Numar de programe: 16
• Programe: Bumbac, Mix/Sintetice, Program 

de spalare manual / Lana
• Programe speciale: AllergyCare, Program 

Auto, SportWash, ProgramRapid 20’, 
Program pentru lenjerie

• Moduri de spalare: NormalCare, EcoCare, 
TimeCare

Caracteristici
• StableTech - fără zdruncinături în timpul 

functionarii
• Tip usa: Neteda
• Moduri de spalare - adaptate perfect nevoilor 

dvs. de spălare
• Semnal sonor
• SterilTub - program de autocuratare și 

igienizare a cuvei și a tamburului

Siguranță și durabilitate
• Blocare panou comandă

Date tehnice
• Consum mediu anual de apa: 10309 l
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

185 kW/h
• Zgomot: 74 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

85 × 60 × 54,5 cm
• Cod EAN: 3838782158551
• Cod: 732151

WEI 843 A
Mașină de spălat autonomă Colour Edition
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• Culoare: Alb

Eficiențâ
• Tambur WaveActive
• Tip motor: Inverter PowerDrive
• Viteză de rotaţie (RPM): 1400 rotatii pe minut
• Capacitate: 1-7 kg
• Volum: 49 l

Comenzi
• Afișaj: LED cu control Touch
• Pornire întârziată cu până la 24 h
• Posibilitatea de a modifica temperatura
• Spalare cu apa rece: 15°C
• Setari personalizate pentru toate programele
• Tip interfata: Simpla
• EcoEye - indica in timp real eficienta 

programului

Programe
• Număr de programe: 14
• Programe: Bumbac, Mix/Sintetice, Program 

de spalare manual / Lana
• Programe speciale: AllergyCare, Program 

Auto, SportWash, ProgramRapid 20’, 
Program pentru lenjerie, IonWash 59’

• Moduri de spalare: NormalCare, EcoCare, 
TimeCare

Caracteristici
• StableTech - fără zdruncinături în timpul 

functionarii
• Tip usa: Neteda
• Moduri de spalare - adaptate perfect nevoilor 

dvs. de spălare
• Ionizator - îndepărtează cu până la 30% mai 

multe pete
• DoseAid - dozare autoamată a detergentului
• StainExpert - cea mai eficientă metodă de 

îndepărtare a petelor
• Semnal sonor
• SterilTub - program de autocuratare și 

igienizare a cuvei și a tamburului

Siguranță și durabilitate
• Blocare panou comandă

Date tehnice
• Consum mediu anual de apa: 9460 l
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

154 kW/h
• Zgomot: 72 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

85 × 60 × 46,5 cm
• Cod EAN: 3838782077586
• Cod: 729410

• Culoare: Alb

Eficiențâ
• Tambur WaveActive
• Tip motor: Inverter PowerDrive
• Viteză de rotaţie (RPM): 1200 rotatii pe minut
• Capacitate: 1-7 kg
• Volum: 49 l

Comenzi
• Afișaj: LED cu control Touch
• Pornire întârziată cu până la 24 h
• Setari personalizate pentru toate programele
• Tip interfata: Simpla

Programe
• Numar de programe: 16
• Programe: Bumbac, Mix/Sintetice, Program 

de spalare manual / Lana
• Programe speciale: AllergyCare, Program 

Auto, SportWash, ProgramRapid 20’, 
Program pentru lenjerie

• Moduri de spalare: NormalCare, EcoCare, 
TimeCare

Caracteristici
• StableTech - fără zdruncinături în timpul 

functionarii
• Tip usa: Neteda
• Moduri de spalare - adaptate perfect nevoilor 

dvs. de spălare
• Semnal sonor
• SterilTub - program de autocuratare și 

igienizare a cuvei și a tamburului

Siguranță și durabilitate
• Blocare panou comandă

Date tehnice
• Consum mediu anual de apa: 9586 l
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

160 kW/h
• Zgomot: 70 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

85 × 60 × 46,5 cm
• Cod EAN: 3838782068218
• Cod: 729381

• Culoare: Alb

Eficiențâ
• Tambur WaveActive
• Viteză de rotaţie (RPM): 1200 rotatii pe minut
• Capacitate: 1-8 kg
• Volum: 54 l

Comenzi
• Afișaj: LED cu control Touch
• Pornire întârziată cu până la 24 h
• Setari personalizate pentru toate programele
• Tip interfata: Simpla

Programe
• Numar de programe: 16
• Programe: Bumbac, Mix/Sintetice, Program 

de spalare manual / Lana
• Programe speciale: AllergyCare, Program 

Auto, SportWash, ProgramRapid 20’, 
Program pentru lenjerie

• Moduri de spalare: NormalCare, EcoCare, 
TimeCare

Caracteristici
• StableTech - fără zdruncinături în timpul 

functionarii
• Tip usa: Neteda
• Moduri de spalare - adaptate perfect nevoilor 

dvs. de spălare
• Semnal sonor
• SterilTub - program de autocuratare și 

igienizare a cuvei și a tamburului

Siguranță și durabilitate
• Blocare panou comandă

Date tehnice
• Consum mediu anual de apa: 10340 l
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

193 kW/h
• Zgomot: 76 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

85 × 60 × 54,5 cm
• Cod EAN: 3838782078231
• Cod: 729388

• Culoare: Alb

Eficiențâ
• SensoCARE
• SpaDrum
• Viteză de rotaţie (RPM): 1000 rotatii pe minut
• Capacitate: 1-8 kg
• Volum: 64 l

Comenzi
• Afișaj: LED cu control Touch
• Pornire întârziată cu până la 24 h
• Viteză de centrifugare reglabilă
• Posibilitatea de a modifica temperatura
• Spalare cu apa rece
• Setari personalizate pentru toate programele

Programe
• Numar de programe: 23
• Programe: Bumbac, Lana, Spalare rapida, 

Mix/Sintetice, Spalare Manuala
• Programe speciale: BioWash, MyFavorite, 

Spalare de noapte, PerfectBlack, SportWash, 
Spalare rapida in 17 minute la 30°C, Bumbac 
20°C

• Prespălare

Caracteristici
• StableTech - fără zdruncinături în timpul 

functionarii
• Semnal sonor
• SterilTub - program de autocuratare și 

igienizare a cuvei și a tamburului

SensorIQ technology
• Recunoasterea automata a greutatii rufelor - 

TotalWeight
• Dispenser: Manual

Siguranță și durabilitate
• Rezistenta DuraHeat
• Incarcare la jumatate
• Blocare panou comandă
• Control al stabilitatii (SCS)

Date tehnice
• Consum mediu anual de apa: 10340 l
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

192 kW/h
• Zgomot: 68 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

85 × 60 × 60 cm
• Cod EAN: 3838942822353
• Cod: 396498

WS 74S4N
Mașină de spălat autonomă Gama Superior

WEI 72S3
Mașină de spălat autonomă Gama Essential

WE 823
Mașină de spălat autonomă Gama Essential

W 8503
Mașină de spălat autonomă Gama Essential
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• Culoare: Alb

Eficiențâ
• Tambur WaveActive
• Viteză de rotaţie (RPM): 1000 rotatii pe minut
• Capacitate: 1-7 kg
• Volum: 54 l

Comenzi
• Afișaj: LED cu control Touch
• Pornire întârziată cu până la 24 h
• Setari personalizate pentru toate programele
• Tip interfata: Simpla

Programe
• Numar de programe: 16
• Programe: Bumbac, Mix/Sintetice, Program 

de spalare manual / Lana
• Programe speciale: AllergyCare, Program 

Auto, SportWash, ProgramRapid 20’, 
Program pentru lenjerie

• Moduri de spalare: NormalCare, EcoCare, 
TimeCare

Caracteristici
• StableTech - fără zdruncinături în timpul 

functionarii
• Tip usa: Neteda
• Moduri de spalare - adaptate perfect nevoilor 

dvs. de spălare
• Semnal sonor
• SterilTub - program de autocuratare și 

igienizare a cuvei și a tamburului

Siguranță și durabilitate
• Blocare panou comandă

Date tehnice
• Consum mediu anual de apa: 9680 l
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

174 kW/h
• Zgomot: 73 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

85 × 60 × 54,5 cm
• Cod EAN: 3838782075247
• Cod: 729383

• Culoare: Alb

Eficiențâ
• Tambur WaveActive
• Viteză de rotaţie (RPM): 1400 rotatii pe minut
• Capacitate: 1-6 kg
• Volum: 42 l

Comenzi
• Afișaj: LED cu control Touch
• Pornire întârziată cu până la 24 h
• Setari personalizate pentru toate programele
• Tip interfata: Simpla

Programe
• Numar de programe: 16
• Programe: Bumbac, Mix/Sintetice, Program 

de spalare manual / Lana
• Programe speciale: AllergyCare, Program 

Auto, SportWash, ProgramRapid 20’
• Moduri de spalare: NormalCare, EcoCare, 

TimeCare

Caracteristici
• StableTech - fără zdruncinături în timpul 

functionarii
• Tip usa: Neteda
• Moduri de spalare - adaptate perfect nevoilor 

dvs. de spălare
• Semnal sonor
• SterilTub - program de autocuratare și 

igienizare a cuvei și a tamburului

Siguranță și durabilitate
• Blocare panou comandă

Date tehnice
• Consum mediu anual de apa: 9020 l
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

153 kW/h
• Zgomot: 76 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

85 × 60 × 43 cm
• Cod EAN: 3838782068157
• Cod: 729375

WE 703
Mașină de spălat autonomă Gama Essential

WE 64S3
Mașină de spălat autonomă Gama Essential

• Culoare: Alb

Eficiențâ
• Tambur WaveActive
• Viteză de rotaţie (RPM): 1200 rotatii pe minut
• Capacitate: 1-7 kg
• Volum: 49 l

Comenzi
• Afișaj: LED cu control Touch
• Pornire întârziată cu până la 24 h
• Setari personalizate pentru toate programele
• Tip interfata: Simpla

Programe
• Numar de programe: 16
• Programe: Bumbac, Mix/Sintetice, Program 

de spalare manual / Lana
• Programe speciale: AllergyCare, Program 

Auto, SportWash, ProgramRapid 20’, 
Program pentru lenjerie

• Moduri de spalare: NormalCare, EcoCare, 
TimeCare

Caracteristici
• StableTech - fără zdruncinături în timpul 

functionarii
• Tip usa: Neteda
• Moduri de spalare - adaptate perfect nevoilor 

dvs. de spălare
• Semnal sonor
• SterilTub - program de autocuratare și 

igienizare a cuvei și a tamburului

Siguranță și durabilitate
• Blocare panou comandă

Date tehnice
• Consum mediu anual de apa: 9586 l
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

171 kW/h
• Zgomot: 73 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

85 × 60 × 46,5 cm
• Cod EAN: 3838782068195
• Cod: 729379

• Culoare: Alb

Eficiențâ
• Tambur WaveActive
• Viteză de rotaţie (RPM): 1200 rotatii pe minut
• Capacitate: 1-7 kg
• Volum: 54 l

Comenzi
• Afișaj: LED cu control Touch
• Pornire întârziată cu până la 24 h
• Setari personalizate pentru toate programele
• Tip interfata: Simpla

Programe
• Numar de programe: 16
• Programe: Bumbac, Mix/Sintetice, Program 

de spalare manual / Lana
• Programe speciale: AllergyCare, Program 

Auto, SportWash, ProgramRapid 20’, 
Program pentru lenjerie

• Moduri de spalare: NormalCare, EcoCare, 
TimeCare

Caracteristici
• StableTech - fără zdruncinături în timpul 

functionarii
• Tip usa: Neteda
• Moduri de spalare - adaptate perfect nevoilor 

dvs. de spălare
• Semnal sonor
• SterilTub - program de autocuratare și 

igienizare a cuvei și a tamburului

Siguranță și durabilitate
• Blocare panou comandă

Date tehnice
• Consum mediu anual de apa: 9680 l
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

174 kW/h
• Zgomot: 74 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

85 × 60 × 54,5 cm
• Cod EAN: 3838782075254
• Cod: 729384

WE 72S3
Mașină de spălat autonomă Gama Essential

WE 723
Mașină de spălat autonomă Gama Essential
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• Culoare: Alb

Eficiențâ
• Tambur WaveActive
• Viteză de rotaţie (RPM): 1000 rotatii pe minut
• Capacitate: 1-6 kg
• Volum: 42 l

Comenzi
• Afișaj: LED cu control Touch
• Pornire întârziată cu până la 24 h
• Setari personalizate pentru toate programele
• Tip interfata: Simpla

Programe
• Numar de programe: 16
• Programe: Bumbac, Mix/Sintetice, Program 

de spalare manual / Lana
• Programe speciale: AllergyCare, Program 

Auto, SportWash, ProgramRapid 20’
• Moduri de spalare: NormalCare, EcoCare, 

TimeCare

Caracteristici
• StableTech - fără zdruncinături în timpul 

functionarii
• Tip usa: Neteda
• Moduri de spalare - adaptate perfect nevoilor 

dvs. de spălare
• Semnal sonor
• SterilTub - program de autocuratare și 

igienizare a cuvei și a tamburului

Siguranță și durabilitate
• Blocare panou comandă

Date tehnice
• Consum mediu anual de apa: 9020 l
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

153 kW/h
• Zgomot: 74 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

85 × 60 × 43 cm
• Cod EAN: 3838782066757
• Cod: 729291

• Culoare: Alb

Eficiențâ
• Tambur WaveActive
• Viteză de rotaţie (RPM): 1200 rotatii pe minut
• Capacitate: 1-7 kg
• Volum: 49 l

Comenzi
• Setari personalizate pentru toate programele
• Tip interfata: Simpla

Programe
• Numar de programe: 16
• Programe: Bumbac, Lana, Mix/Sintetice, 

Spalare Manuala
• Programe speciale: AllergyCare, 

ProgramRapid 20’, Program pentru lenjerie
• Moduri de spalare: NormalCare, EcoCare, 

TimeCare

Caracteristici
• StableTech - fără zdruncinături în timpul 

functionarii
• Tip usa: Neteda
• Moduri de spalare - adaptate perfect nevoilor 

dvs. de spălare
• SterilTub - program de autocuratare și 

igienizare a cuvei și a tamburului

Siguranță și durabilitate
• Blocare panou comandă

Date tehnice
• Consum mediu anual de apa: 9586 l
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

171 kW/h
• Zgomot: 73 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

85 × 60 × 46,5 cm
• Cod EAN: 3838782068119
• Cod: 729370

• Culoare: Alb

Eficiențâ
• Tambur WaveActive
• Tip motor: Inverter PowerDrive
• Viteză de rotaţie (RPM): 1200 rotatii pe minut
• Capacitate: 1-6 kg
• Volum: 42 l

Comenzi
• Afișaj: LED cu control Touch
• Pornire întârziată cu până la 24 h
• Setari personalizate pentru toate programele
• Tip interfata: Simpla

Programe
• Numar de programe: 16
• Programe: Bumbac, Mix/Sintetice, Program 

de spalare manual / Lana
• Programe speciale: AllergyCare, Program 

Auto, SportWash, ProgramRapid 20’, 
Program pentru lenjerie

• Moduri de spalare: NormalCare, EcoCare, 
TimeCare

Caracteristici
• StableTech - fără zdruncinături în timpul 

functionarii
• Tip usa: Neteda
• Moduri de spalare - adaptate perfect nevoilor 

dvs. de spălare
• Semnal sonor
• SterilTub - program de autocuratare și 

igienizare a cuvei și a tamburului

Siguranță și durabilitate
• Blocare panou comandă

Date tehnice
• Consum mediu anual de apa: 9020 l
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

141 kW/h
• Zgomot: 71 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

85 × 60 × 43 cm
• Cod EAN: 3838782068164
• Cod: 729376

• Culoare: Alb

Eficiențâ
• Tambur WaveActive
• Viteză de rotaţie (RPM): 1200 rotatii pe minut
• Capacitate: 1-6 kg
• Volum: 42 l

Comenzi
• Afișaj: LED cu control Touch
• Pornire întârziată cu până la 24 h
• Setari personalizate pentru toate programele
• Tip interfata: Simpla

Programe
• Numar de programe: 16
• Programe: Bumbac, Mix/Sintetice, Program 

de spalare manual / Lana
• Programe speciale: AllergyCare, Program 

Auto, SportWash, ProgramRapid 20’
• Moduri de spalare: NormalCare, EcoCare, 

TimeCare

Caracteristici
• StableTech - fără zdruncinături în timpul 

functionarii
• Tip usa: Neteda
• Moduri de spalare - adaptate perfect nevoilor 

dvs. de spălare
• Semnal sonor
• SterilTub - program de autocuratare și 

igienizare a cuvei și a tamburului

Siguranță și durabilitate
• Blocare panou comandă

Date tehnice
• Consum mediu anual de apa: 9020 l
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

153 kW/h
• Zgomot: 75 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

85 × 60 × 43 cm
• Cod EAN: 3838782068140
• Cod: 729374

WE 60S3
Mașină de spălat autonomă Gama Essential

WP 72S3
Mașină de spălat autonomă Gama Primary

WEI 62S3
Mașină de spălat autonomă Gama Essential

WE 62S3
Mașină de spălat autonomă Gama Essential
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• Culoare: Alb

Eficiențâ
• Tambur WaveActive
• Viteză de rotaţie (RPM): 1000 rotatii pe minut
• Capacitate: 1-7 kg
• Volum: 49 l

Comenzi
• Setari personalizate pentru toate programele
• Tip interfata: Simpla

Programe
• Numar de programe: 16
• Programe: Bumbac, Lana, Mix/Sintetice, 

Spalare Manuala
• Programe speciale: AllergyCare, 

ProgramRapid 20’, Program pentru lenjerie
• Moduri de spalare: NormalCare, EcoCare, 

TimeCare

Caracteristici
• StableTech - fără zdruncinături în timpul 

functionarii
• Tip usa: Neteda
• Moduri de spalare - adaptate perfect nevoilor 

dvs. de spălare
• SterilTub - program de autocuratare și 

igienizare a cuvei și a tamburului

Siguranță și durabilitate
• Blocare panou comandă

Date tehnice
• Consum mediu anual de apa: 9586 l
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

171 kW/h
• Zgomot: 72 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

85 × 60 × 46,5 cm
• Cod EAN: 3838782066764
• Cod: 729342

• Culoare: Alb

Eficiențâ
• Tambur WaveActive
• Viteză de rotaţie (RPM): 1200 rotatii pe minut
• Capacitate: 1-6 kg
• Volum: 42 l

Comenzi
• Setari personalizate pentru toate programele
• Tip interfata: Simpla

Programe
• Numar de programe: 16
• Programe: Bumbac, Lana, Mix/Sintetice, 

Spalare Manuala
• Programe speciale: AllergyCare, 

ProgramRapid 20’, Program pentru lenjerie
• Moduri de spalare: NormalCare, EcoCare, 

TimeCare

Caracteristici
• StableTech - fără zdruncinături în timpul 

functionarii
• Tip usa: Neteda
• Moduri de spalare - adaptate perfect nevoilor 

dvs. de spălare
• SterilTub - program de autocuratare și 

igienizare a cuvei și a tamburului

Siguranță și durabilitate
• Blocare panou comandă

Date tehnice
• Consum mediu anual de apa: 9020 l
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

153 kW/h
• Zgomot: 75 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

85 × 60 × 43 cm
• Cod EAN: 3838782067709
• Cod: 729369

• Culoare: Alb

Eficiențâ
• Tambur WaveActive
• Viteză de rotaţie (RPM): 1000 rotatii pe minut
• Capacitate: 1-6 kg
• Volum: 42 l

Comenzi
• Setari personalizate pentru toate programele
• Tip interfata: Simpla

Programe
• Numar de programe: 16
• Programe: Bumbac, Lana, Mix/Sintetice, 

Spalare Manuala
• Programe speciale: AllergyCare, 

ProgramRapid 20’, Program pentru lenjerie
• Moduri de spalare: NormalCare, EcoCare, 

TimeCare

Caracteristici
• StableTech - fără zdruncinături în timpul 

functionarii
• Tip usa: Neteda
• Moduri de spalare - adaptate perfect nevoilor 

dvs. de spălare
• SterilTub - program de autocuratare și 

igienizare a cuvei și a tamburului

Siguranță și durabilitate
• Blocare panou comandă

Date tehnice
• Consum mediu anual de apa: 9020 l
• Consumul de energie electrica estimat anual: 

153 kW/h
• Zgomot: 74 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

85 × 60 × 43 cm
• Cod EAN: 3838782066726
• Cod: 729288

WP 70S3
Mașină de spălat autonomă Gama Primary

WP 62S3
Mașină de spălat autonomă Gama Primary

WP 60S3
Mașină de spălat autonomă Gama Primary
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• Culoare: Alb

Eficiențâ
• Motor PowerDrive
• Viteză de rotaţie (RPM): 1400 rotatii pe minut
• Capacitatea de spalare: 1-10 kg
• Capacitatea de uscare: 1-7 kg
• Pozitie de incarcare: Frontala
• Volum: 68 l
• Unghi deschidere ușă: 140 °

Comenzi
• Afișaj: LED cu control Touch
• Posibilitatea de a modifica temperatura
• Semnal sonor

Programe
• Numar de programe: 16
• Programe: Bumbac, Sintetice, Lana, Mix, 

Jeans
• Programe speciale: Children, Synthetics: Anti 

allergy, Quick 15 min

Caracteristici
• Oprire pompă
• Semnal sonor
• Prespălare
• Fara rotatii
• Programare intarziata
• Uscare rapida

Siguranță și durabilitate
• Blocare panou comandă
• Blocare usa: Electronica
• Interior: Carbotech

Date tehnice
• Consum energie kWh/an: 184 kW/h
• Consum mediu anual de apa: 14000 l
• Nivelul de zgomot la spalare: 

71 dB(A)re 1 pW
• Nivelul de zgomot la uscare: 63 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

84,5 × 59,5 × 66 cm
• Cod EAN: 3838782328527
• Cod: 734401

• Culoare: Alb

Eficiențâ
• Motor PowerDrive
• Viteză de rotaţie (RPM): 1400 rotatii pe minut
• Capacitatea de spalare: 1-9 kg
• capacitatea de uscare: 1-6 kg
• Pozitie de incarcare: Frontala
• Volum: 61 l
• Unghi deschidere ușă: 135 °

Comenzi
• Afișaj: Modul electronic cu LCD
• Posibilitatea de a modifica temperatura
• Semnal sonor

Programe
• 15 programe
• Programe: Bumbac, Sintetice

Caracteristici
• Oprire pompă
• Semnal sonor
• Prespălare
• Fara rotatii
• Posibilitatea de a modifica temperatura
• Spălare rapidă
• Programare intarziata
• Uscare rapida
• Înmuiere 4-D
• Sistem duș și jet

Siguranță și durabilitate
• Blocare panou comandă
• Blocare usa: Electronica
• Interior: Carbotech

Date tehnice
• Consum energie kWh/an: 210 kW/h
• Consum mediu anual de apa: 9800 l
• Nivelul de zgomot la spalare: 

77 dB(A)re 1 pW
• Nivelul de zgomot la uscare: 64 dB(A)re 1 pW
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

84,5 × 59,7 × 58,2 cm
• Cod EAN: 3838942017636
• Cod: 477308

WD 10514
Masina de spalat cu uscator

WD 94141
Masina de spalat cu uscator
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Noile uscătoare Gorenje WaveActive cu tehnologia IonTech nu 
numai că elimină în mod eficient alergenii și mirosurile neplăcute, 
dar și reduc semnificativ șifonarea rufelor Dvs. Astfel se poate 

reduce timpul de călcare (dar nu elimina în totalitate). Așadar, puteți 
să vă ocupați acum de alte lucruri, mult mai importante.

Uscătoarele WaveActive

MAI MULT ABUR 
PENTRU MAI 
PUȚIN CĂLCAT
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IonTech
Minimizați cutele. Maximizați prospețimea

Tambur WaveActive
Tratamentul sensibil al oricărui articol de îmbrăcăminte

Aerul plin de ioni încărcați negativ usucă rufele într-un mod care 
reduce considerabil cutele hainelor. Ionizatorul creează un mediu 
liber de cei mai mulți alergeni, reziduuri de fum, polen și încărcătura 
electrostatică acumulată în timpul procesului de uscare. În 
consecință, hainele sunt mai ușor de călcat și au miros proaspăt.

SteamTech
Pentru haine mai netede, fără cute

Motor inverter PowerDrive
Motor puternic, dar silențios

Tratamentul suplimentar cu aburi la sfârșitul programului selectat 
vă va asigura că hainele sunt mult mai fine, fără alergeni și bacterii. 
Tamburul este umplut cu abur care pătrunde în fiecare fibră pentru 
o spălare mai ușoară, ceea ce nu necesită nici un fel de călcare.

Acest motor silențios, dar foarte eficient, este proiectat pentru 
o viață îndelungată a uscătorului dvs., economisind energie cu 
fiecare ciclu.

Modelul unic de tambur în formă de val înmoaie fibrele pentru 
tratamentul cel mai delicat al tuturor tipurilor de țesături. Veți avea 
rufe foarte uscate și cute minime.
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Clasa A de eficiență a condensării
Elimină problemele de umiditate excesivă la uscarea hainelor

În fiecare ciclu de uscare, uscătoarele WaveActive condensează 
o impresionantă umiditate de 90% din haine, asigurând o uscare 
completă a rufelor și eliminând eventualele probleme de umiditate 
excesivă în casa dumneavoastră. Asta înseamnă că 55 l de apă 
pe an nu vor fi eliberați în spațiul dvs. de locuit, în comparație cu 
uscătoarele cu clasa B de eficiență a condensării.

SteamRefresh
Haine fără cute și făra mirosuri neplăcute

Acest tratament de abur de cincisprezece minute elimină cele 
mai multe cute, elimină orice miros și revigorează păturile, vestele 
de iarnă sau orice alt articol de îmbrăcăminte, făcându-l alegerea 
ideală atunci când doriți să vă împrospătați rapid hainele sau să nu 
le călcați.

IonRefresh
Reîmprospătare rapidă pentru hainele dvs.

Trebuie să îndepărtați rapid mirosurile de pe hainele dvs.? Cu 
acest program special de reîmprospătare cu ioni IonRefresh, 
hainele dvs. vor fi gata de purtare și aproape la fel de proaspete ca 
după spălate în doar 30 de minute.

Interfață simplă
Trei pași și sunteți gata

Interfața ușor de utilizat cu butonul de selecție poziționat central vă 
permite să începeți uscarea în doar 3 pași simpli; porniți uscătorul, 
selectați programul și apăsați start! Fără submeniuri pentru selectarea 
funcțiilor și setărilor suplimentare, dar aveți libertatea setărilor de 
pe interfața mare cu control Touch, astfel încât să puteți fi siguri că 
articolele de îmbrăcăminte vor fi uscate exact așa cum vă place.
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TwinAir
Uscarea eficientă chiar și a celor mai mari așternuturi

Chiar și cele mai mari așternuturi vor fi moi, uscate în mod uniform 
și mai puțin cutate, direct de la uscător, datorită acestui sistem 
brevetat bidirecțional de aer.

Modurile de uscare
Potrivire perfectă pentru nevoile dvs.

Tehnologia noastră asigură faptul că toate tipurile de țesături sunt 
uscate în cel mai bun mod prin furnizarea unei combinații optime 
de temperatură, rotație și timp. Aceste setări pot fi adaptate în 
continuare cu diferite moduri de uscare, este nevoie doar să găsiți 
doar combinația potrivită pentru nevoia dvs.

Speed 40‘
Hainele dvs. preferate sunt întotdeauna gata de purtare

Rufele dvs. pot fi uscate în numai 40 de minute prin optimizarea 
tuturor etapelor de uscare și de utilizare a compresorului cu 
inverter.

AirRefresh
Reîmprospătare rapidă pentru hainele dvs.

Programul special de reîmprospătare a hainelor după activități 
sportive sau după cină.˝Aerul proaspăt ajută la eliminarea 
mirosurilor neplăcute de mâncare si a țigarilor. În 30 de minute, 
hainele sunt gata de purtare si la fel de proaspete ca după spălare.
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PRIMARY ESSENTIAL ADVANCED SUPERIOR

Ușă cu profil subțire

Program așternuturi

AirRefresh

Program Sport

Clasă de condensare A

HeatPump

TwinAir

Tambur WaveActive

IonTech

IonRefresh

Selector rotativ

Lumină interioară

SteamTech

Motor inverter 
PowerDrive

EcoEye

Noile uscătoare WaveActive

REZUMATUL 
CARACTERISTICILOR
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DS 92 ILS
Uscător cu pompă de căldură Gama Superior

• Culoare: Alb

Eficiențâ
• Tambur WaveActive - asigură un tratament 

sensibil oricărei țesături
• EcoEye - indicator in timp real al consumului 

de energie
• Panouri laterale StableTech
• Încărcare: 1-9 kg
• TwinAir - uscare eficientă pentru așternuturile 

mari
• Iluminare cuvă
• Deschidere ușă: 35 cm
• Unghi deschidere ușă: 180 °
• Cuvă cu mișcare reversibilă - asigură o 

stabilitate mai mare si uscare uniformă
• AutoDrain - posibilitatea de a conecta 

uscătorul la conducta de evacuare

Comenzi
• Tip interfață: Simplă
• Setari personalizate pentru toate programele 
• Afișaj: LED cu control Touch

Programe
• 14 programe
• Programe: Program pentru asternuturi, 

Lana, Program pentru uscarea camasilor, 
Reimprospatare cu aburi, Program pentru 
uscarea echipamentelor sportive, Program 
rapid - QuickPro, Pornire intarziata, Program 
Mixt, Program de uscare rufe mixte si 
pregatirea lor pentru calcare, IonRefresh - 
reîmprospătare rapidă pentru hainele dvs.

• SteamTech - îmbrăcăminte curată și netedă 
fără balsam

• Timpul de uscare: Reglabil

Funcții
• Posibilitatea de a seta nivelul de uscare
• Anti-șifonare
• Programare intarziata
• Programe cu abur - pentru reîmprospătare si 

pregătire de călcare

Caracteristici
• IonTech - cute minime și prospețime maximă
• Moduri de uscare
• Semnal sonor
• Filtru ușor de curăţat
• Atenţionare umplere dispozitiv de colectare
• Afișarea timpului rămas
• Tip picioare: Cu vacuum
• Senzor umezeală

Siguranță și durabilitate
• Blocare panou comandă
• Tambur din inox

Date tehnice
• Nivelul de zgomot la uscare: 66 dB(A)re 1 pW
• Consum energie kWh/an: 259 kW/h
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

85 × 60 × 62,5 cm
• Cod EAN: 3838782145049
• Cod: 731583

• Culoare: Alb

Eficiențâ
• Tambur WaveActive - asigură un tratament 

sensibil oricărei țesături
• Panouri laterale StableTech
• Încărcare: 1-9 kg
• TwinAir - uscare eficientă pentru așternuturile 

mari
• Iluminare cuvă
• Deschidere ușă: 35 cm
• Unghi deschidere ușă: 180 °
• Cuvă cu mișcare reversibilă - asigură o 

stabilitate mai mare si uscare uniformă
• AutoDrain - posibilitatea de a conecta 

uscătorul la conducta de evacuare

Comenzi
• Tip interfață: Simplă
• Setari personalizate pentru toate programele 
• Afișaj: LED cu control Touch

Programe
• 14 programe
• Programe: Program pentru asternuturi, 

Lana, Program pentru uscarea camasilor, 
Program Mixt, Program de uscare rufe mixte 
si pregatirea lor pentru calcare, IonRefresh - 
reîmprospătare rapidă pentru hainele dvs.

• Timpul de uscare: Reglabil

Funcții
• Încărcare la jumătate
• Posibilitatea de a seta nivelul de uscare
• Anti-șifonare
• Programare intarziata
• Functie de ReFresh

Caracteristici
• IonTech - cute minime și prospețime maximă
• Moduri de uscare
• Semnal sonor
• Filtru ușor de curăţat
• Atenţionare umplere dispozitiv de colectare
• Afișarea timpului rămas
• Tip picioare: Cu vacuum
• Senzor umezeală

Siguranță și durabilitate
• Blocare panou comandă
• Tambur din inox

Date tehnice
• Nivelul de zgomot la uscare: 65 dB(A)re 1 pW
• Consum energie kWh/an: 259 kW/h
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

85 × 60 × 62,5 cm
• Cod EAN: 3838782067686
• Cod: 729364

DA 92 IL
Uscător cu pompă de căldură Gama Advanced

• Culoare: Alb

Eficiențâ
• Tambur WaveActive - asigură un tratament 

sensibil oricărei țesături
• Tip motor: Inverter PowerDrive
• Panouri laterale StableTech
• Încărcare: 1-8 kg
• TwinAir - uscare eficientă pentru așternuturile 

mari
• Iluminare cuvă
• Deschidere ușă: 35 cm
• Unghi deschidere ușă: 180 °
• Cuvă cu mișcare reversibilă - asigură o 

stabilitate mai mare si uscare uniformă
• AutoDrain - posibilitatea de a conecta 

uscătorul la conducta de evacuare

Comenzi
• Tip interfață: Simplă
• Setari personalizate pentru toate programele 
• Afișaj: LED cu control Touch

Programe
• 14 programe
• Programe: Program pentru asternuturi, 

Lana, Program pentru uscarea camasilor, 
Program Mixt, Program de uscare rufe mixte 
si pregatirea lor pentru calcare, IonRefresh - 
reîmprospătare rapidă pentru hainele dvs.

• Timpul de uscare: Reglabil

Funcții
• Încărcare la jumătate
• Posibilitatea de a seta nivelul de uscare
• Anti-șifonare
• Programare intarziata
• Functie de ReFresh

Caracteristici
• IonTech - cute minime și prospețime maximă
• Moduri de uscare
• Semnal sonor
• Filtru ușor de curăţat
• Atenţionare umplere dispozitiv de colectare
• Afișarea timpului rămas
• Tip picioare: Cu vacuum
• Senzor umezeală

Siguranță și durabilitate
• Blocare panou comandă
• Tambur din inox

Date tehnice
• Nivelul de zgomot la uscare: 65 dB(A)re 1 pW
• Consum energie kWh/an: 177 kW/h
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

85 × 60 × 62,5 cm
• Cod EAN: 3838782067679
• Cod: 729363

DA 83 IL/I
Uscător cu pompă de căldură Gama Advanced

• Culoare: Alb

Eficiențâ
• Panouri laterale StableTech
• Încărcare: 1-9 kg
• TwinAir - uscare eficientă pentru așternuturile 

mari
• Deschidere ușă: 35 cm
• Unghi deschidere ușă: 180 °
• Cuvă cu mișcare reversibilă - asigură o 

stabilitate mai mare si uscare uniformă
• AutoDrain - posibilitatea de a conecta 

uscătorul la conducta de evacuare

Comenzi
• Tip interfață: Simplă
• Setari personalizate pentru toate programele
• Afișaj: LED cu control Touch

Programe
• Numar de programe: 16
• Programe: Program pentru asternuturi, Lana, 

Program pentru uscarea camasilor, Program 
pentru uscarea echipamentelor sportive, 
AirRefresh, Program Mixt, Program de uscare 
rufe mixte si pregatirea lor pentru calcare, 
Baby- special pentru uscare rufelor bebelusului

• Timpul de uscare: Reglabil

Funcții
• Încărcare la jumătate
• Posibilitatea de a seta nivelul de uscare
• Anti-șifonare
• Programare intarziata
• Functie de ReFresh

Caracteristici
• Moduri de uscare
• Semnal sonor
• Filtru ușor de curăţat
• Atenţionare umplere dispozitiv de colectare
• Afișarea timpului rămas
• Tip picioare: Cu vacuum
• Senzor umezeală

Siguranță și durabilitate
• Blocare panou comandă
• Tip tambur: Galvanizat

Date tehnice
• Nivelul de zgomot la uscare: 65 dB(A)re 1 pW
• Consum energie kWh/an: 259 kW/h
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

85 × 60 × 62,5 cm
• Cod EAN: 3838782087028
• Cod: 729990

DE 92/G
Uscător cu pompă de căldură Gama Essential
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DE 82/G
Uscător cu pompă de căldură Gama Essential

• Culoare: Alb

Eficiențâ
• Panouri laterale StableTech
• Încărcare: 1-8 kg
• TwinAir - uscare eficientă pentru așternuturile 

mari
• Deschidere ușă: 35 cm
• Unghi deschidere ușă: 180 °
• Cuvă cu mișcare reversibilă - asigură o 

stabilitate mai mare si uscare uniformă
• AutoDrain - posibilitatea de a conecta 

uscătorul la conducta de evacuare

Comenzi
• Tip interfață: Simplă
• Setari personalizate pentru toate programele
• Afișaj: LED cu control Touch

Programe
• Numar de programe: 16
• Programe: Program pentru asternuturi, 

Lana, Program pentru uscarea camasilor, 
Program pentru uscarea echipamentelor 
sportive, AirRefresh, Program Mixt, Program 
de uscare rufe mixte si pregatirea lor pentru 
calcare, Baby- special pentru uscare rufelor 
bebelusului

• Timpul de uscare: Reglabil

Funcții
• Încărcare la jumătate
• Posibilitatea de a seta nivelul de uscare
• Anti-șifonare
• Programare intarziata
• Functie de ReFresh

Caracteristici
• Moduri de uscare
• Semnal sonor
• Filtru ușor de curăţat
• Atenţionare umplere dispozitiv de colectare
• Afișarea timpului rămas
• Tip picioare: Cu vacuum
• Senzor umezeală

Siguranță și durabilitate
• Blocare panou comandă
• Tip tambur: Galvanizat

Date tehnice
• Nivelul de zgomot la uscare: 65 dB(A)re 1 pW
• Consum energie kWh/an: 235 kW/h
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

85 × 60 × 62,5 cm
• Cod EAN: 3838782088155
• Cod: 730015

• Culoare: Inox

Eficiențâ
• Tambur WaveActive - asigură un tratament 

sensibil oricărei țesături
• Panouri laterale StableTech
• Încărcare: 1-8 kg
• TwinAir - uscare eficientă pentru așternuturile 

mari
• Iluminare cuvă
• Deschidere ușă: 35 cm
• Unghi deschidere ușă: 180 °
• Cuvă cu mișcare reversibilă - asigură o 

stabilitate mai mare si uscare uniformă
• AutoDrain - posibilitatea de a conecta 

uscătorul la conducta de evacuare

Comenzi
• Tip interfață: Simplă
• Setari personalizate pentru toate programele
• Afișaj: LED cu control Touch

Programe
• Numar de programe: 16
• Programe: Program pentru asternuturi, Lana, 

Program pentru uscarea camasilor, Program 
pentru uscarea echipamentelor sportive, 
Program Mixt, Program de uscare rufe mixte 
si pregatirea lor pentru calcare, Baby- special 
pentru uscare rufelor bebelusului, IonRefresh 
- reîmprospătare rapidă pentru hainele dvs.

• Timpul de uscare: Reglabil

Funcții
• Încărcare la jumătate
• Posibilitatea de a seta nivelul de uscare
• Anti-șifonare
• Programare intarziata
• Functie de ReFresh

Caracteristici
• IonTech - cute minime și prospețime maximă
• Moduri de uscare
• Semnal sonor
• Filtru ușor de curăţat
• Atenţionare umplere dispozitiv de colectare
• Afișarea timpului rămas
• Tip picioare: Cu vacuum
• Senzor umezeală

Siguranță și durabilitate
• Blocare panou comandă
• Tambur din inox

Date tehnice
• Nivelul de zgomot la uscare: 65 dB(A)re 1 pW
• Consum energie kWh/an: 235 kW/h
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

85 × 60 × 62,5 cm
• Cod EAN: 3838782160516
• Cod: 732252

DE 82 ILA/G
Uscător cu pompă de căldură Colour Edition

• Culoare: Negru

Eficiențâ
• Tambur WaveActive - asigură un tratament 

sensibil oricărei țesături
• Panouri laterale StableTech
• Încărcare: 1-8 kg
• TwinAir - uscare eficientă pentru așternuturile 

mari
• Iluminare cuvă
• Deschidere ușă: 35 cm
• Unghi deschidere ușă: 180 °
• Cuvă cu mișcare reversibilă - asigură o 

stabilitate mai mare si uscare uniformă
• AutoDrain - posibilitatea de a conecta 

uscătorul la conducta de evacuare

Comenzi
• Tip interfață: Simplă
• Setari personalizate pentru toate programele
• Afișaj: LED cu control Touch

Programe
• Numar de programe: 16
• Programe: Program pentru asternuturi, Lana, 

Program pentru uscarea camasilor, Program 
pentru uscarea echipamentelor sportive, 
Program Mixt, Program de uscare rufe mixte 
si pregatirea lor pentru calcare, Baby- special 
pentru uscare rufelor bebelusului, IonRefresh 
- reîmprospătare rapidă pentru hainele dvs.

• Timpul de uscare: Reglabil

Funcții
• Încărcare la jumătate
• Posibilitatea de a seta nivelul de uscare
• Anti-șifonare
• Programare intarziata
• Functie de ReFresh

Caracteristici
• IonTech - cute minime și prospețime maximă
• Moduri de uscare
• Semnal sonor
• Filtru ușor de curăţat
• Atenţionare umplere dispozitiv de colectare
• Afișarea timpului rămas
• Tip picioare: Cu vacuum
• Senzor umezeală

Siguranță și durabilitate
• Blocare panou comandă
• Tambur din inox

Date tehnice
• Nivelul de zgomot la uscare: 65 dB(A)re 1 pW
• Consum energie kWh/an: 235 kW/h
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

85 × 60 × 62,5 cm
• Cod EAN: 3838782160523
• Cod: 732253

DE 82 ILB/G
Uscător cu pompă de căldură Colour Edition

• Culoare: Alb

Eficiențâ
• Panouri laterale StableTech
• Încărcare: 1-8 kg
• Deschidere ușă: 35 cm
• Unghi deschidere ușă: 180 °
• Cuvă cu mișcare reversibilă - asigură o 

stabilitate mai mare si uscare uniformă
• AutoDrain - posibilitatea de a conecta 

uscătorul la conducta de evacuare

Comenzi
• Tip interfață: Simplă
• Setari personalizate pentru toate programele
• Afișaj: LED cu control Touch

Programe
• Numar de programe: 16
• Programe: Program pentru asternuturi, 

Lana, Program pentru uscarea camasilor, 
Program pentru uscarea echipamentelor 
sportive, AirRefresh, Program Mixt, Program 
de uscare rufe mixte si pregatirea lor pentru 
calcare, Baby- special pentru uscare rufelor 
bebelusului

• Timpul de uscare: Reglabil

Funcții
• Posibilitatea de a seta nivelul de uscare
• Uscare cu temperatura scazuta
• Anti-șifonare
• Programare intarziata

Caracteristici
• Moduri de uscare
• Semnal sonor
• Filtru ușor de curăţat
• Atenţionare umplere dispozitiv de colectare
• Afișarea timpului rămas
• Tip picioare: Cu vacuum
• Senzor umezeală

Siguranță și durabilitate
• Blocare panou comandă
• Tip tambur: Galvanizat

Date tehnice
• Nivelul de zgomot la uscare: 65 dB(A)re 1 pW
• Consum energie kWh/an: 561 kW/h
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

85 × 60 × 62,5 cm
• Cod EAN: 3838782067631
• Cod: 729356

DE 8 B
Uscător cu condensator Gama Essential
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DE 72/G
Uscător cu pompă de căldură Gama Essential

• Culoare: Alb

Eficiențâ
• Panouri laterale StableTech
• Încărcare: 1-7 kg
• TwinAir - uscare eficientă pentru așternuturile 

mari
• Deschidere ușă: 35 cm
• Unghi deschidere ușă: 180 °
• Cuvă cu mișcare reversibilă - asigură o 

stabilitate mai mare si uscare uniformă
• AutoDrain - posibilitatea de a conecta 

uscătorul la conducta de evacuare

Comenzi
• Tip interfață: Simplă
• Setari personalizate pentru toate programele
• Afișaj: LED cu control Touch

Programe
• Numar de programe: 16
• Programe: Program pentru asternuturi, 

Lana, Program pentru uscarea camasilor, 
Program pentru uscarea echipamentelor 
sportive, AirRefresh, Program Mixt, Program 
de uscare rufe mixte si pregatirea lor pentru 
calcare, Baby- special pentru uscare rufelor 
bebelusului

• Timpul de uscare: Reglabil

Funcții
• Încărcare la jumătate
• Posibilitatea de a seta nivelul de uscare
• Anti-șifonare
• Programare intarziata
• Functie de ReFresh

Caracteristici
• Moduri de uscare
• Semnal sonor
• Filtru ușor de curăţat
• Atenţionare umplere dispozitiv de colectare
• Afișarea timpului rămas
• Tip picioare: Cu vacuum
• Senzor umezeală

Siguranță și durabilitate
• Blocare panou comandă
• Tip tambur: Galvanizat

Date tehnice
• Nivelul de zgomot la uscare: 65 dB(A)re 1 pW
• Consum energie kWh/an: 211 kW/h
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

85 × 60 × 62,5 cm
• Cod EAN: 3838782088162
• Cod: 730016

• Culoare: Alb

Eficiențâ
• Panouri laterale StableTech
• Încărcare: 1-7 kg
• Deschidere ușă: 35 cm
• Unghi deschidere ușă: 180 °
• Cuvă cu mișcare reversibilă - asigură o 

stabilitate mai mare si uscare uniformă
• AutoDrain - posibilitatea de a conecta 

uscătorul la conducta de evacuare

Comenzi
• Tip interfață: Simplă
• Setari personalizate pentru toate programele
• Afișaj: LED cu control Touch

Programe
• Numar de programe: 16
• Programe: Program pentru asternuturi, 

Lana, Program pentru uscarea camasilor, 
Program pentru uscarea echipamentelor 
sportive, AirRefresh, Program Mixt, Program 
de uscare rufe mixte si pregatirea lor pentru 
calcare, Baby- special pentru uscare rufelor 
bebelusului

• Timpul de uscare: Reglabil

Funcții
• Posibilitatea de a seta nivelul de uscare
• Uscare cu temperatura scazuta
• Anti-șifonare
• Programare intarziata

Caracteristici
• Moduri de uscare
• Semnal sonor
• Filtru ușor de curăţat
• Atenţionare umplere dispozitiv de colectare
• Afișarea timpului rămas
• Tip picioare: Cu vacuum
• Senzor umezeală

Siguranță și durabilitate
• Blocare panou comandă
• Tip tambur: Galvanizat

Date tehnice
• Nivelul de zgomot la uscare: 65 dB(A)re 1 pW
• Consum energie kWh/an: 504 kW/h
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 

85 × 60 × 62,5 cm
• Cod EAN: 3838782066900
• Cod: 729317

DE 7B
Uscător cu condensator Gama Essential
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446

555

566

455

min 550

20

20

min 560

450-455

min 560

min 550min 450

BOP... Superior Line

BCM 5... / BCS 5...BCS 7...

BOP... Advanced, Essential Line BO... Advanced, Essential Line
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24

388

560-568
380

100

600

min 340

368

463

300
595

368

513

20
345

388

595

560-568
380

min 470
100

600

BM 201 INB

BM 251 ST

330

509

20
348

390

592

566-580
365-380

min 550
50

850

BM 235 ORAB/W

BM 300 X
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min 20

560-562

min 600495-497

min 40

54

min 50

595-600

520-525

58-63

IT 640 BSC / IT 640 BX

IS 646 BG / IS 645 BX / IT 643 BSC

min 20

560-562

min 600490-492

min 40

50

min 50

595-600

520-525

80-90
min 48

558-560

min 600    488-490

min 50

52

min 60

600

520

130

min 48

558-560

min 600    488-490

min 50

52

min 60

600

520

130

EC 642 CLI GW 6D41 CLI / GW 6D41 CLB

min 20

558-560

min 600478-480

min 40

50

min 50

595

520

111

min 20

283-285

min 600490-492

min 40

50

min 50

300

520

54

min 20

558-560

min 600488-490

min 40

57

min 50

R10

595-600

510

92

min 20

558-560

min 600478-480

min 40

53

min 50

585

510

112
min 20

558-560

min 600488-490

min 40

57

min 50

R10

595-600

510

92

min 20

560-562

min 600490-492

min 40

50-53

min 50

595-600

520-525

54-57

min 20

560-562

min 600490-492

min 40

50-53

min 50

595-600

520-525

54-57

min 20

560-562

min 600490-492

min 40

50-53

min 50

595-600

520-525

54-57

GCW 641 STIS 641 ST / IT 646 ORAW

GKTW 641 SYB / GKTW 641 SYW GW 641 SYB / GW 641 SYW

IT 321 BCSC

IK 640 INB / IK 640 INI GTW 641 INB / GTW 641 INI IK 640 CLI / IK 640 CLB

ECT 648 ORAB / ECT 648 ORAW

ECT 643 SYB / ECT 643 SYW

ECT 643 BX

min 20

560-562

min 600495-497

min 40

50

min 50

595-600

520-525

54

min 20

560-562

min 600495-497

min 40

50

min 50

595-600

520-525

54
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min 20

283-285

min 600490-492

min 40

47

min 50

300

520

51-54
min 20

560-562

min 600490-492

min 40

50-53

min 50

595-600

520-525

54-57

ECT 641 BCSC

min 40

558-560

min 600488-490

min 40

61

min 50

R10

595-600

510

104-106
min 22

558-560

min 600488-490

min 40

78

min 50

600

522

136
min 45

    557

min 600   477

min 40

44

min 50

580

500

95-100

min 24

558-560

min 600488-490

min 40

76

min 50

600

520

130
min 24

558-560

min 600488-490

min 40

76

min 50

600

520

130
min 24

558-560

min 600488-490

min 40

76

min 50

600

520

130

min 30

555-557

min 600475-477

min 40

47

min 50

580

500

92

KC 621 UUSC / KC 631 UUSC GTW 641 B / GTW 641 W GTW 64 B / GT 64 B

GW 641 X / GW 641 MB / GW 641 W G 641 MB / G 641 X G 640 MB / G 640 X

G 64 X

min 20

560-562

min 600490-492

min 40

50

min 50

595-600

520-525

80-90

EC 641 BSC ECT 322 BSC / ECT 321 BCSC
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500

302 243

378

450

418

min. 1068-
max. 1398

595
106

Ø150

min 1060
max 1320

346 360

470 900

600

600

WHI 641 ST

min 100
max 300

min 790
max 990

Ø150

425

600 130

470

370

320

251164

WHI 643 ORAB / WHI 643 ORAW

321

262

598 455
42

min. 800-
max. 1040

500

WHT 6 SYB / WHT 6 SYW

Ø150

min 680
max 940

360

95

480

450600

320

WHT 68A INB / WHT 68A INI

DK 63 CLI / DK 63 CLB

290

40

170

560
270

600
min 315
max 455

20

Ø150

min 320
max 465

Ø150

30
40

310
100

300260

600

69

290

BHP 62 CLI / BHP 62 CLB

BHP 643 ORAB / BHP 643 ORAW

WHI 643 E6XGB / WHI 643 E6B

min 790
max 1060

100

490

40

600 505

255233

WHC 643 A1XGB

30
250

445

500600

180 200

min 795
max 1125

WHC 623 E14X

900

860

Ø150

300260

40

min 305
max 470

15

310
100

290

BHP 923 E13XBHP 643 S3BG

min 315
max 470

Ø150

25

310
100

560

300235

600

40

290
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65

336

125

596 468

Ø120

65

336

125

496 468

Ø120

WHU 629 ES/S / WHU 629 EW/S

WHU 529 EW/M

BHP 623 E13X

min 305
max 470

Ø150

15

310
100

560

300260

600

40

290

BHP 623 E12BG

290

40

170

560
270

600
min 315
max 455

20

Ø150

290

40

170

560
270

600
min 305
max 470

15

Ø150

290

40

170

560
270

600
min 305
max 470

15

Ø150

BHP 623 E11X / BHP 623 E11B

BHP 623 E10X / BHP 623 E10W BHP 623 E9X

290

40

200

560
270

600
min 305
max 470

15

Ø150
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NRKI 4181 E1 RKI 4181 E1NRKI 5182 A1

1722

34

545 540

min 560
min 36

min 36

min 36

560-570

1775-1780

1772

RI 5182 A1 FNI 5182 A1RBI 4181 E1
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GV 60 ORAB/W

GV 54110 / GV 52010

min 450

820-865

660-720

550 448

815

115

48

110

90-155

min 580

GV 67260

1252

min 600

820-900

700-800

556 596

817-890

125-175

55

574

min 570

107

GV 66262 / GV 64161 / GV 63161

min 600

820-900

660-760

556 596

817-890

125-175

55

107
574

min 570

1194

GV 62010

min 600

820-865

660-720

550 598

815

115

48

110

90-155

min 580
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GORENJE ROMANIA S.R.L.
Sos. Pipera, Nr. 1/VII, 
Nord City Tower, et. 7, 
Voluntari, IF, Romania

T 021 233 33 90
F 021 233 32 69

E gorenje.romania@gorenje.com
www.gorenje.ro

Datele tehnice sunt informative. Pozele pot diferi de produsele aflate la vânzare. Gorenje Romania își
rezervă dreptul de a modifica schimbări în gamă. Ne cerem scuze pentru eventualele erori din catalog.
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