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GORENJE SIMPLICITY
IT'S SO ME!





Colecţia de aparate electrocasnice Gorenje Simplicity este 
proiectată ţinând cont de oameni şi de tendinţele contemporane 
de design. Gama beneficiaza de selecţie logică a programelor, 
sistem adaptabil inteligent care memorează alegerile 
utilizatorului, de un design excelent şi o valoare corectă a 
aparatului în momentul achiziţionării şi de-a lungul duratei de 
utilizare.

ALB. NEGRU.  
MĂ REPREZINTĂ 
ATÂT DE BINE!
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Filosofia mea de viaţă este simplă. Apreciez ceea ce se 
potriveşte obiceiurilor şi posibilităţilor mele. Îmi creez şi aranjez 
spaţiul în stilul meu. Aleg colecţia de aparate electrocasnice care 
îmi respectă stilul de viaţă de zi cu zi. Mi se pare uşor să integrez 

în casa mea aparatele excelent proiectate din colecţia Simplicity, 
pe negru sau pe alb. Îmi însoțesc stilul de viață. Pentru că ele se 
adaptează stilului meu, şi nu invers. Simplicity - Simplitate!
Frumos. Simplu. Accesibil.

Simplicity

Alegerea logică

Viaţă

Design compact

La aparatele din colecţia Gorenje Simplicity programele 
folosite cel mai des şi mai accesibile sunt la îndemână – 
printr-un singur buton.

Formele simple, materialele autentice şi ergonomia 
permit integrarea aparatelor în orice casă.
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Sticlă. Metal. Armonie. Prezenţă atrăgătoare.
FELUL ÎN CARE ESTE PROIECTATĂ – IT’S SO ME!

Tehnologie AdaptTech Valoare perfectă

Aparatele avansate reţin opţiunile dumneavoastră 
personale şi le memorează pentru următoarea 
utilizare. Nu mai trebuie decât să apăsaţi butonul 
pentru a confirma.

Având un preţ corect, aceste aparate generează 
imediat economii. În plus, tehnologia avansată 
vă asigură că plătiţi doar pentru ceea ce aveţi cu 
adevărat nevoie, ceea ce conduce la economii 
suplimentare pe termen lung.
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CUPTOARE
MIROASE MINUNAT. FELUL ÎN CARE COACE ESTE EXTRAORDINAR – IT’S SO ME!
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Un program special prestabilit vă asigură 
de păstrarea conservelor dumneavoastră 
de-a lungul anotimpului şi mult timp după 
aceea.

Afişajul vă permite să alegeți durata de 
gătit şi să selectaţi temperatura potrivită. 
Acesta împreună cu sistemul de încălzire 
folosit pot fi monitorizate pe un ecran uşor 
de urmărit. Suprafaţa afişajului este netedă 
şi uşor de curăţat.

Confort suplimentar la închiderea uşii. Uşa 
se va închide uşor şi silenţios, indiferent de 
forţa aplicată.

Cuptorul va memora temperatura reglată pentru fiecare program 
prestabilit şi la următoarea utilizare va sugera valoarea cea mai 
recentă sau cea mai des folosită.

Coacere AdaptTech
Nu este nevoie să repetaţi propriile reglaje

Afişaj electronic  
cu programare  
prin atingere 
Comenzi uşoare şi la îndemână

Program  
de păstrare
Un mod sigur de a vă pregăti  
conservele

GentleClose
Sistem de închidere  
a uşii cuptorului
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PLITE
ÎMI FACE PLĂCERE. FELUL ÎN CARE ESTE GĂTITĂ MÂNCAREA – IT’S SO ME!
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BoilControl este un sistem automat care 
va ajusta temporar puterea transmisă unei 
zone de gătit. După ce funcţionează la 
putere maximă, zona de gătit va păstra 
temperatura la nivelul dorit pentru a preveni 
revărsarea alimentelor în timpul fierberii sau 
gătirii mai mult decât este necesar.

Mânerul cu design ergonomic, cu temporizator electronic încorporat, permite selectarea 
duratei de gătit (până la 99 de minute). Când durata aleasă se termină, aparatul de gătit 
cu gaz se închide automat, fapt ce va fi indicat şi printr-un semnal acustic.

Timpul de gătit poate fi ales separat pentru 
fiecare zonă de gătit. Când durata reglată 
se termină, temporizatorul va opri automat 
zona de gătit şi vă va anunţa printr-un 
semnal acustic.

Plitele cu inducţie funcţionează incredibil 
de repede şi de eficient pentru a găti 
preparate excelente şi hrănitoare. Funcţia 
SuperBoost pentru funcţionare rapidă 
şi puternică permite un gătit şi mai rapid 
şi eficient ceea de ajută la economisirea 
timpului şi energiei.

Comenzi simple  
cu SmartControl
Claritate şi control în timpul 
gătitului

Plita cu inducţie 
SuperPower
Gătire rapidă şi eficientă  
şi curăţare simplă

Plită cu gaz cu temporizator SimpleOff
Gătire sigură, simplă, la îndemână şi controlată

BoilControl
Gata cu prepararea excesivă

www.gorenje.ro

GORENJE SIMPLICITY 7



FRIGIDERE
ESTE PROASPĂT. FELUL ÎN CARE RĂCEȘTE – IT’S SO ME!
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Tehnologia modernă NoFrost foloseşte 
circulaţia intensă a aerului rece pentru 
a elimina umezeala din congelator şi 
din frigider. În acest fel este împiedicată 
acumularea de gheaţă pe alimente şi în 
interiorul aparatului.

AdaptCool - Sistemul adaptabil inteligent urmăreşte, 
analizează şi înregistrează modul de utilizare a frigiderului în 
intervale săptămânale. Prin modul său de funcţionare menţine 
temperatura setată şi energia consumată ajustate în funcţie de 

comportamentul de utilizare identificat. Când uşa este deschisă, 
temperatura alimentelor nu creşte, ca în cazul frigiderelor 
convenţionale. Acest lucru va împiedica dezvoltarea bacteriilor în 
interiorul frigiderului.

Circulaţia intensă a aerului MultiFlow 
360°, generată de răspândirea prin mai 
multe puncte a aerului rece prin fante de 
aerisire situate în coloana din peretele din 
spate al frigiderului, asigură o temperatură 
constantă şi uniformă în întregul frigider.

Ionii negativi generaţi în frigider elimină 
până la 95% dintre bacterii, viruşi, gaze şi 
mirosuri neplăcute, asigurând menţinerea 
aerului curat în frigiderul dumneavoastră.

MultiFlow 360°
Prospeţime de durată şi  
consum redus de energie

IonAir
Alimentele rămân proaspete  
şi gustoase cu până la 10 zile 
mai mult

NoFrost Plus
Fără gheaţă,  
fără decongelare manuală

Răcire AdaptTech
Alimentele rămân proaspete cu 20% mai mult timp
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HOTE DE BUCĂTĂRIE 
AERUL ESTE PROASPĂT. FELUL ÎN CARE FUNCŢIONEAZĂ – IT’S SO ME!
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Filtrele metalice din hote, care au rolul de 
a îndepărta particulele de grăsime, pot fi 
uşor scoase şi curăţate. Le puteţi spăla 
manual sau în maşina de spălat vase 
folosind un program delicat.

În modul de funcţionare automată, un senzor al hotei de bucătărie va percepe impurităţile 
din aer, aburul şi gazele emanate în timpul gătitului şi va ajusta viteza ventilatorului în mod 
corespunzător – şi chiar va opri ventilatorul atunci când acesta nu mai este necesar.

Pe lângă performanţă, hotele se mândresc 
şi cu materiale de calitate, cum ar fi oţelul 
inoxidabil combinat cu sticla. Designul 
atrăgător este un aspect din ce în ce mai 
important. Totuşi, hotele asigură şi un 
iluminat foarte util al suprafeţei de gătit în 
timpul funcţionării. 

Hota poate fi folosită ca sursă 
suplimentară de lumină pentru plită.  
Becul halogen folosit este mai puternic şi 
mai economic decât becul incandescent.

AdaptTech 
Funcţionare automată a hotei

Bec cu halogen
Iluminat excelent al plitei de gătit

Design funcțional
Performanță şi design atrăgător

Filtre uşor de curăţat
Întreţinere uşoară şi  
durată de viaţă mai mare

www.gorenje.ro

GORENJE SIMPLICITY 11



MAŞINI DE SPĂLAT VASE
STRĂLUCEȘTE. FELUL ÎN CARE SPALĂ – IT’S SO ME!
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Începerea programului de spălare a vaselor poate fi amânată 
cu 3, 6 sau 9 ore. Funcţionarea maşinii de spălat vase în 
intervalul cu tarife mai mici la electricitate înseamnă economii 
suplimentare.

De acum înainte, vasele dumneavoastră vor fi spălate în mod 
responsabil şi cu grijă pentru mediul înconjurător întrucât 
maşinile de spălat Gorenje îndeplinesc condiţiile exigente ale 
directivelor europene referitoare la eficienţa energetică. 

În caz de inundaţie, sistemul de siguranţă AquaStop va închide 
automat valva de alimentare cu apă, iar pompa va scoate apa 
rămasă din cuva maşinii de spălat vase.

Aparatul oferă programe create special  
pentru funcţia „3 în 1”. 

Programarea începerii spălării 
vaselor
Vase curate atunci când doriţi

3 în 1
Dozare uşoară

Eficienţă ridicată
Spălat economic al vaselor

AquaStop
Nu vă faceţi griji pentru vărsarea apei
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CUPTOARE CU MICROUNDE
REÎNCĂLZIT ȘI ATÂT DE DELICIOS. IT'S SO ME!

14 GORENJE SIMPLICITY



Cuptoarele cu microunde sunt echipate cu butoane electronice 
simple care permit setarea cu acurateţe a duratei şi modului de 
încălzire. Fiecare setare este la îndemână şi accesibilă cu ajutorul 
butoanelor. 

Cuptoarele cu microunde Gorenje dotate cu un volum 
remarcabil de 23 de litri conferă atât avantajele unui cuptor cu 
microunde, cât şi pe cele ale unui grill. Funcţia combinată de grill 
şi microunde vă va permite să preparaţi o bucată mică de carne 
sau să coaceţi o pizza mult mai repede. 

Programele cuptorului sunt uşor de selectat cu un ajutorul unui 
singur buton. Fiecare dintre cele nouă programe prestabilite 
(pizza, peşte, legume, topirea ciocolatei etc.) reglează în 
mod automat modul de încălzire, puterea şi durata. Durata 
programului poate fi ajustată după cum este necesar. Mai mult, 
puteţi alege să întârziaţi începerea programului sau programul de 
auto-curăţare care foloseşte apă.

Control simplu şi la îndemână
Precizie a duratei şi a modului de încălzire

Programe prestabilite
Alegerea imediată şi logică fără griji inutile

Cuptoarele cu microunde  
fac echipă cu grill-ul
Pentru rezultate excelente la grill şi reîncălzire

www.gorenje.ro
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MAŞINI DE SPĂLAT
IMPECABIL. FELUL ÎN CARE SPALĂ – IT’S SO ME!
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Toate maşinile de spălat oferă opţiunea de a amâna începerea 
ciclului de spălare cu până la 24 de ore. În acest fel le puteţi 
folosi în intervalele cu tarif redus al electricităţii din timpul nopţii.

Numeroşi senzori monitorizează în permanenţă procesul de 
spălare. În baza datelor colectate, aceştia ajustează automat 
procesul de spălare în funcţie de programul selectat, de tipul şi 
greutatea rufelor.

O serie de soluţii inovatoare, cum ar fi algoritmii de eficientizare 
a programelor, cuva maşinii de spălat OptiDrum şi sistemul de 
umezire optimă QuickWet, combinate cu tehnologia cu senzor 
inteligent SensorIQ asigură o eficienţă excelentă a procesului de 
spălare şi a consumului de energie. Modelele Gorenje Simplicity 
se mândresc să aibă clasificare A+++ sau A-30%, ceea ce 
înseamnă că folosesc 30% mai puţină energie decât aparatele 
din clasa A.

Maşina de spălat va memora reglajele dumneavoastră pentru 
ciclul de stoarcere pentru fiecare program prestabilit. Va reţine  
şi dacă aţi selectat un nivel mai ridicat al apei sau pre-spălare 
pentru un anumit program. Opţiunile cele mai recente vor fi 
sugerate şi memorate până la următoarea utilizare a aceluiaşi 
program.

AdaptWash
Nu este nevoie să repetaţi propriile reglaje

Programarea începerii ciclului 
de spălare
Spălate la momentul potrivit

Tehnologia SensorIQ
Rezultate optime cu economii considerabile  
de energie, apă şi timp

Eficienţă energetică excelentă
Cu 30% mai puțină energie consumată

www.gorenje.ro
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USCĂTOARE
ESTE CATIFELAT. FELUL ÎN CARE USUCĂ – IT’S SO ME!
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Este singurul aparat de uz casnic ce foloseşte atât componenta 
de răcire, cât şi componenta de încălzire a pompei de căldură. 
Utilizarea la capacitate maximă conduce la o reducere cu 50% 
a consumului de energie faţă de aparate similare cu clasa 
energetică A.

Începerea procesului de uscare poate fi programată cu până 
la 24 de ore în avans. Hainele dumneavoastră vor fi uscate la 
nivelul de umezeală ales anterior, putând fi păstrate în dulap sau 
în vederea călcării cât timp consideraţi necesar.

Uscătorul (în funcţie de model) va reţine dacă aţi folosit funcţia 
ExtraDry, temperatura mai scăzută de uscare, funcţia de 
reîmprospătare sau funcţia anti-şifonare pentru un anumit 
program. La următoarea utilizare a programului va fi sugerată 
cea mai recentă opţiune.

Uscătoarele cu condensator şi pompă de încălzire sunt echipate 
cu un sistem unic de suflare a aerului care permite introducerea 
aerului cald în cuvă prin două fante, pe măsură ce cuva se 
roteşte în ambele direcţii.

AdaptDry 
Nu este nevoie să repetaţi propriile reglaje

TwinAir
Pentru rufe uscate uniform

Programarea începerii 
ciclului de spălare
Uscate la momentul potrivit

Uscător cu pompă de căldură
Uscare foarte economică A++
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 - Culoare: negru grafit
 - Culoarea mânerului: inox
 - Material panou frontal: sticlă

 - Culoare: negru grafit
 - Culoarea mânerului: inox
 - Material panou frontal: sticlă

Eficiență
 - Cuptor multifuncţional - 65 l
 - Zonă mărită de coacere
 - Dimensiune maximă a tăvii de gătit: 1316 cm2

 - Formă cuptor tradiţională tip HomeMADE

 Eficiență
 - Cuptor multifuncţional - 65 l
 - Zonă mărită de coacere
 - Dimensiune maximă a tăvii de gătit: 1316 cm2

 - Formă cuptor tradiţională tip HomeMADE

 Comenzi
 - Control electronic al temperaturii
 - AdaptBake

 Comenzi
 - Control mecanic al temperaturii

Funcții cuptor Funcții cuptor

 Caracteristici
 - SoftClose
 - Iluminare cuptor
 - Încălzire rapidă

 Caracteristici
 - Iluminare cuptor

 Echipament cuptor
 - 2 tăvi emailate
 - Grătar
 - Ghidaje telescopice cuptor

 Echipament cuptor
 - 2 tăvi emailate
 - Grătar
 - Ghidaje de sârmă cuptor

 Sisteme de siguranță
 - Siguranță termoelectrică la cuptor
 - Răcire dinamică cuptor- DC
 - Uşă rece
 - Sistem mecanic de asigurare a închiderii uşii

 Sisteme de siguranță
 - Siguranță termoelectrică la cuptor
 - Răcire dinamică cuptor- DC
 - Uşă cuptor din email dublă şi compactă
 - Sistem mecanic de asigurare a închiderii uşii

 Curățare facilă
 - Program AquaClean
 - Email EcoClean
 - Suprafaţă netedă a uşii cuptorului
 - Panou catalitic

 Curățare facilă
 - Program AquaClean
 - Email EcoClean
 - Suprafaţă netedă a uşii cuptorului

Date tehnice
 - Consum: 0,79 kw/h (Ventilare) / 0,87 kw/h (Convenţional)
 - Dimensiuni produs (Î × L × A): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm
 - Dimensiuni nişă (Î×L×A) (min-max): 59-60 × 56-56,8 × 55 cm

Date tehnice 
 - Consum: 0,79 kw/h (Ventilare) / 0,87 kw/h (Convenţional)
 - Dimensiuni produs (Î × L × A): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm
 - Dimensiuni nişă (Î × L × A) (min-max): 59-60 × 56-56,8 × 55 cm

BO71SY2B
Cuptor multifuncţional

BO75SY2B
Cuptor multifuncţional

BO75SY2W
 - Culoare: Alb

BO71SY2W
 - Culoare: Alb

Clasă
energeticăA Clasă

energeticăA
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ECT6SY2B
Plită vitroceramică

IT612SY2B
Plită cu inducţie

 - Culoare: Negru
 - Margini şanfrenate

 - Culoare: Negru
 - Margini şanfrenate

 Comenzi
 - Comenzi prin atingere
 - Timer digital

Comenzi
 - Comenzi prin atingere
 - Timer digital

 Caracteristici
 - Putere extremă ExtremePower (Powerboost)
 - SuperBoost
 - AllBoost
 - Operare silentioasa SuperSilent

Caracteristici
 - Funcţie BoilControl pentru a preveni datul în clocot
 - Funcție Stop&Go
 - Funcție StayWarm

Suprafața de gătit
 - 4 zone de gătit cu inducție 
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

Suprafața de gătit
 - 4 zone de gătit HighLight 
Stânga faţă: Ø 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 18/12 cm, 1,7 kW

Siguranță și durabilitate
 - Indicator căldură reziduală

Siguranță și durabilitate
 - Indicator căldură reziduală

Date tehnice
 - Putere totală: 7,1 kW
 - Dimensiuni produs (Î × L × A): 5,6 × 60 × 51 cm
 - Dimensiuni de montare/nişă: 5,2 × 56 × 49 cm

Date tehnice
 - Putere totală: 6,3 kW
 - Dimensiuni produs (Î × L × A): 5,4 × 60 × 51 cm
 - Dimensiuni de montare/nişă: 5 × 56 × 49 cm

IT612SY2W
 - Culoare: Alb

ECT6SY2W
 - Culoare: Alb

60 60
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G6SY2B
Plită cu gaz

GKTG6SY2B
Plită cu gaz

Comenzi
 - Două arzătoare protejate, cu buton simplu
 - Două arzătoare protejate, cu buton cu temporizator

Caracteristici
 - Arzător triplu x 1 (wok)

Caracteristici
 - Arzător triplu (wok)

Suprafață de gătit
 - Suprafață din sticlă securizată
 - Aprindere la 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, kW 
Stânga spate: Circular 6,7 cm, 1,75 kW

 - Dreapta spate: Circular 6,7 cm, 1,75 kW
 - Tip de grătar suport: fontă

Suprafața de gătit
 - Suprafață din tablă emailată
 - Aprindere la 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 KkW 
Stânga spate: Circular 6,7 cm, 1,75 kW 
Dreapta spate: Circular 6,7 cm, 1,75 kW 
Tip de grătar suport: Fontă

Siguranță și durabilitate
 - Dispozitiv de siguranţă pentru fiecare arzător

Date tehnice
 - Dimensiuni produs (Î × L × A): 9,6 × 58,5 × 51 cm
 - Dimensiuni de montare/nişă: 4,5 × 56 × 48 cm

Date tehnice
 - Putere totală: 7,8 KW
 - Dimensiuni produs (Î × L × A): 8,7 ×60 × 51 cm
 - Dimensiuni de montare/nişă: 4,5 × 56 × 48 cm

GKTG6SY2W
 - Culoare: Alb

G6SY2W
 - Culoare: Alb

58,5 58,5
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DTA 64 SY2B
Hotă decorativă

DTA 64 SY2W
 - Culoare: Alb

60Clasă
energetică

 - Ventilare cu extragerea aerului sau recirculare
 - Material (corp/coş): oţel emailat / oţel
 - Culoare (corp/coş): negru / oţel 

Eficiență
 - Randament maxim la funcţionarea prin extragere: 618 m3/h
 - Randament maxim de funcţionare prin recirculare: 572 m3/h
 - Diametru tub de evacuare: 15 cm
 - Capacitatea ventilatorului

 - Rata de extragere a aerului la nivel de setare 1: 201 m3/h
 - Rata de extragere a aerului la nivel de setare 2: 327 m3/h
 - Rata de extragere a aerului la nivel de setare 3: 618 m3/h

Comenzi
 - Ventilare AdaptTech: sistem inteligent de memorare
 - Control mecanic
 - Buton Simplicity pentru un control simplu
 - Număr niveluri de ventilare: 3

Caracteristici
 - 2 becuri halogen
 - Putere combinată de iluminare: 40 W

Echipament hotă
 - Filtru din aluminiu pentru grăsimi
 - Clapetă flux de aer fără retur: 150 mm

Date tehnice
 - Zgomot: 66 db
 - Dimensiuni produs (Î × L × A): 9,5 × 60 ×43,5 cm
 - Înălțime coş min/max: 485 / 955 mm

www.gorenje.ro
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RK61FSY2B
Combină frigorifică

NRK62JS42B
Combină frigorifică

 - Culoare: Negru
 - Deschidere uşă: Uşă reversibilă
 - Slot-in: Posibilitatea de a pune dispozitivul într-o bucătărie cu o nişă de 60 cm
 - Clasa climaterică: SN, ST, N, T

 - Culoare: Negru
 - Deschidere uşă: Uşă reversibilă
 - Slot-in: Posibilitatea de a pune dispozitivul într-o bucătărie cu o nişă de 60 cm
 - Clasa climaterică: ST, N, T

Eficiență
 - 1 compresor
 - Volum total brut/net: 329 / 306 l
 - Capacitatea frigiderului: brut/net: 231 / 221 l
 - Capacitatea congelatorului: brut/net: 98 / 85 l
 - Capacitate congelare: 5 kg / 24h
 - Timp de păstrare (în caz de întrerupere a curentului): 18 h

Eficiență
 - 1 compresor
 - Volum total brut/net: 321 / 319 l
 - Capacitatea frigiderului: brut/net: 225 / 223 l
 - Capacitatea congelatorului: brut/net: 96 / 96 l
 - Capacitate congelare: 4,5 kg / 24h
 - Timp de păstrare (în caz de întrerupere a curentului): 30 h

Comenzi
 - Control electronic

Comenzi
 - Control mecanic

Caracteristici
 - IonAir
 - AdaptTech Cooling: sistem inteligent de memorare
 - MultiFlow 360°
 - NoFrost Plus
 - FastFreeze

Caracteristici
 - IonAir
 - FrostLess: mai puțină producere de gheață în frigider
 - DynamiCooling

Echipare frigider
 - Recipient ouă/gheață: 1x7
 - SimpleSlide înălțime ajustabilă a rafturilor uşii: 2
 - Lumină tip LED de forma unei linii pe tavan
 - 5 rafturi de sticlă
 - 1 suport pentru sticle
 - Raft pentru sticle cu protecţie
 - MultiBox
 - Sertar FreshZone
 - Sertar cu control al umidităţii MoistControl

Echipare frigider
 - Recipient ouă/gheață: 1x7
 - SimpleSlide înălțime ajustabilă a rafturilor uşii: 2
 - Lumină tip LED de forma unei linii pe tavan
 - 5 rafturi de sticlă
 - 1 suport pentru sticle
 - Raft pentru sticle cu protecţie
 - MultiBox
 - Cool’n’Fresh
 - CrispZone cu controlul umidității şi loc spațios pentru legume cu controlul 
umidității

Echipare congelator
 - Cutie spațioasă
 - 3 sertare

Echipare congelator
 - Cutie spațioasă
 - Sertar de congelare rapidă

Date tehnice
 - Consum energie kWh/24h: 0,643 kWh/24h
 - Consum energie: 308 kWh/an
 - Zgomot: 42 db
 - Dimensiuni produs (Î × L × A): 185 × 60 × 64 cm

Date tehnice
 - Consum energie kWh/24h: 0,845 kWh/24h
 - Consum energie: 308 kWh/an
 - Zgomot: 40 db
 - Dimensiuni produs (Î × L × A): 185 × 60 × 64 cm

6060 Clasă
energetică

Clasă
energetică
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GV6SY2B
Maşină de spălat vase

MO6240SY2B 
Cuptor cu microunde

GV6SY2W
 - Culoare: Alb

MO6240SY2W
 - Culoare: Alb

Eficiență
 - Temperatură max. flux admisie de apă: 60 °C

Comenzi
 - Indicator pentru aparat pornit

Programe
 - 6 programe: Program delicat; Intensiv; Program Eco; Program rapid; Program 
rapid; Clătire şi uscare 

 - Program de referință: 3

Caracteristici
 - Capacitate: 12 seturi
 - Program 3 în 1
 - Indicator program selectat
 - Indicator luminos pentru terminarea programului

Tehnologia UseLogic 
 - Pornire întârziată până la 3/6/9 ore

Echipamente
 - Numărul de coşuri: 2
 - Coş superior reglabil
 - Coşuri inferioare reglabile pentru farfurii
 - 4 niveluri de stropire
 - 2 braţe de stropire
 - Filtru autocurăţabil

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

Date tehnice
 - Înălțime reglabilă: 60 mm
 - Dimensiuni produs (Î × L × A): 81,8 × 59,8 × 57 cm

Date de consum
 - Consum de apă: 12 l
 - Consum de energie - program normal: 1,02 kW/h
 - Consum energie: 291 kWh/an
 - Consum anual de apă: 3360 l
 - Zgomot: 49 db

 - Culoare: Negru

Eficiență
 - Volum cuptor: 23 l
 - 5 niveluri de putere
 - Putere microunde: 900 W
 - Putere grill: 1000 W

Comenzi
 - Comenzi electronice cu afişaj LED

Încălzire

 - Infraroşii
 - Încălzire combinată: Microunde+grill

Caracteristici
 - Funcţie de decongelare în funcţie de greutate

Sisteme de siguranță
 - Sistem de blocare pentru copii

Echipament opțional
 - Platou rotativ
 - Diametru platou: 27 cm

Date tehnice
 - Dimensiuni produs (Î × L × A): 27,8 × 48,3 × 37,8 cm

Clasă
energetică

Eficiență
spălare

Eficiență
uscare

48,3 23 l

www.gorenje.ro
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 - Culoare: Negru

Eficiență
 - Motor universal
 - OptiDrum
 - Viteză de rotaţie: 1200 rpm
 - Capacitate: 6 kg
 - Volum cuvă: 42 l

Comenzi
 - Afişaj LED
 - Reglare pornire întârziată (24h)
 - Viteză de centrifugare reglabilă
 - Reglarea temperaturii

Programe
 - 16 programe
 - Programe: Bumbac, Spălare de mână, Programul Rapid
 - Programe speciale
 - Opțiune încărcare la jumătate 

Caracteristici
 - Semnal sonor
 - SterilTub

Tehnologia SensorIQ 
 - AdaptWash: Sistem inteligent de memorare a preferințelor de spălare
 - Recunoaşterea automată a greutății rufelor - TotalWeight Control
 - Sistem ECO

Siguranță și durabilitate
 - Aqua Stop Parţial
 - Protecţie copii (CDP)
 - Cuvă Carbotech

Date tehnice
 - Consum energie kWh/an: 149 kW/h
 - Consum mediu anual de apă: 10270 l
 - Zgomot: 68 db
 - Dimensiuni produs (Î × L × A): 85 × 60 × 44 cm

WS62SY2B
Maşină de spălat rufe

 - Culoare: Negru

Eficiență
 - Motor universal
 - OptiDrum
 - Viteză de rotaţie: 1400 rpm
 - Capacitate: 7 kg
 - Volum cuvă: 54 l

Comenzi
 - Afişaj LED
 - Reglare pornire întârziată (24h)
 - Viteză de centrifugare reglabilă
 - Reglarea temperaturii

Programe
 - 16 programe
 - Programe: Bumbac, Spălare de mână, Programul Rapid
 - Programe speciale

Caracteristici
 - Semnal sonor
 - SterilTub

Tehnologia SensorIQ 
 - AdaptWash: Sistem inteligent de memorare a preferințelor de spălare
 - Recunoaşterea automată a greutății rufelor - TotalWeight Control
 - Sistem ECO
 - Opțiune încărcare la jumătate

Siguranță și durabilitate
 - Aqua Stop Parţial
 - Protecţie copii (CDP)
 - Cuvă Carbotech

Date tehnice
 - Consum energie kWh/an: 166 kW/h
 - Consum mediu anual de apă: 9960 l
 - Zgomot: 74 db
 - Dimensiuni produs (Î × L × A): 85 × 60 × 60 cm

WA74SY2B
Maşină de spălat rufe

Clasă
energetică

Eficiență
stoarcere

34 cm

Clasă
energetică B Eficiență

stoarcere

34 cm
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 - Culoare: Negru

Eficiență
 - TwinAir
 - Capacitate: 7 kg
 - Volum cuvă: 117 l
 - Deschidere uşă: 180°
 - Iluminare cuvă

Control
 - Afişaj LED
 - Reglare pornire întârziată (24h)

Programe
 - 7 programe
 - Programe: Bumbac, Sintetice, Lână, Program XL

Funcții
 - Refresh
 - Anticrease

Caracteristici
 - Semnal sonor
 - Curățare uşoară a filtrelor

Tehnologia SensorIQ 
 - AdaptTeh Drying: Sistem inteligent de memorare a preferințelor de spălare
 - Senzor umiditate

Siguranță și durabilitate
 - Termostat
 - Protecţie copii (CDP)
 - Cuvă oţel inoxidabil

Date tehnice
 - Consum energie kWh/an: 199 kWh/an
 - Zgomot: 65 db
 - Dimensiuni produs (Î × L × A): 85 × 60 × 60 cm

D76SY2B
Uscător de rufe

Clasă
energetică

Funcţii cuptor
Pictograme - descriere

Iluminare cuptor

Încălzitor inferior şi încălzitor superior

Ventilator circular

Decongelare

Încălzitor inferior şi ventilator

Încălzitor inferior şi ventilator circular

Încălzire rapidă

Grill mic

Grill

Grill + ventilator

Păstrare

Grill + microunde

Microunde

AutoProgramme

www.gorenje.ro
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GORENJE ROMANIA S.R.L.
Calea Floreasca nr. 175,

Clădirea Floreasca Tower, 6B, 
Sector 1, Bucureşti

T +40 21 233 33 90
F +40 21 233 32 69

E gorenje@gorenje.ro

Datele tehnice sunt informative. Pozele pot diferi de produsele aflate la vânzare. Gorenje Romania îşi
rezervă dreptul de a modifica schimbări în gamă. Ne cerem scuze pentru eventualele erori din catalog.


