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EVROPSKÁ
ZNAČKA S
GLOBÁLNÍM
VÝZNAMEM
S 70letou tradicí a více než 10 000 zaměstnanci je
Gorenje jedním z největších výrobců domácích spotřebičů
v jihovýchodní Evropě. Od roku 2018 je Gorenje součástí
korporace Hisense, světového technologického lídra. Spolu
s Hisense a prémiovou značkou Asko je Gorenje jednou ze
tří světových značek korporace.
Gorenje, vysoce kvalitní a inteligentně navržené domácí
spotřebiče jsou efektivní, s vysokým výkonem a nízkou
spotřebou energie. Vždy poskytují nejlepší výsledky a
umožňují jednoduchost v zážitku. Gorenje úspěšně naplňuje
vizi propojeného života, zjednodušeného řadou zařízení
navržených s vyspělými digitálními řešeními a službami.
Velmi unikátní jsou promyšleně navržené produktové řady,
vyrobené ve spolupráci se slavnými designéry, jako je
Ora-ïto či lifestylové kolekce, tak aby vyhovovaly různým
vkusům od retro, klasického až po moderní. Pověst Gorenje
je uznávána řadou prestižních mezinárodních ocenění, včetně
nejnovější ceny Red Dot Design Award, kterou Gorenje
nedávno získalo za nový indukční varný panel Gorenje
Simplicity.
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VÍTEJTE V
JEDNODUŠŠÍM
SVĚTE
Věříme v jednodušší život. Trávit čas se svými
blízkými. Prožitky v malých okamžicích a velkých
milnících.
Všechno, co děláme, děláme s jedním cílem.
Pro zjednodušení vašeho života. Inspirujeme se
životem a vždy inovujeme s vámi, našimi múzami
jednoduchosti. Víme, že očekáváte zjednodušení,
nikoli složitost. Proto musí každá inovace, nová
technologie nebo služba, kterou poskytujeme, mít
zjednodušující účel.
Pokud zvolíte spotřebič Gorenje, zvolíte skutečně
bez námahy, spolehlivou a efektivní technologii
postavenou na vašich potřebách. Rozhodnete se
žít zdravě, vždy očekávat vynikající výsledky, užívat
si flexibility a vedení. Rozhodnete se zjednodušit
vaše domácí práce, od nejmenších každodenních
okamžiků až po největší světové události.
Rádi bychom vás inspirovali k přijetí jednoduchosti.
Pro zjednodušení vašeho domácího života.
Zjednodušení všeho kolem každodenních úkolů,
které musíte udělat, abyste měli více času na
všechno, co milujete.
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MOMENTY
‘C’EST
MAGNIFIQUE’
Francouzský designér Ora Ïto
magicky kombinuje to nejlepší
z nadčasového designu s
intuitivní jednoduchostí. Toto
příjemné prostředí promění
vaření v magický zážitek.
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MAGICKÁ
JEDNODUCHOST.
JEDNODUCHÁ
KRÁSA.
DESIGNOVÁ KOLEKCE Gorenje by Ora Ïto
Stejně jako kouzelník vytváří iluzi mávnutím ruky, taky vy můžete flambovat s
největší lehkostí. Vše je možné díky nové kolekci kuchyňských spotřebičů vytvořené
slavným francouzským designérem Ora Ïto. Jsou jednoduché, intuitivní a spojují
to nejlepší, co technologie nabízí. Na vrcholu toho všeho jsou vizuálně ohromující
a způsobují „wow“ efekt – ať už si vyberete černou nebo bílou verzi.

Užijte si nadčasovou dokonalost dobrého designu.
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ABRAKADABRA,
PERFEKTNĚ
UPEČENO!
HomeMade Plus
Na základě inspirace tradiční pecí na dřevo, umožňuje charakteristický zaoblený tvar trub Gorenje Ora ïto volnou
cirkulaci horkého vzduchu kolem připravovaného pokrmu. Potraviny jsou rovnoměrně ohřívány ze všech stran.
Jsou vždy dokonale připraveny: jsou křupavé zvnějšku a šťavnaté uvnitř.

BigSpace

MultiFlow 360°

Zapůsobte svou kreativitou

Můžete to udělat všechno
najednou

Buďte iluzionisté ve svém domově s inovativně
tvarovanými troubami Gorenje návrháře Ora ïto, které
nabízejí vyšší kapacitu při zachování původních vnějších
rozměrů. Nyní cirkuluje optimalizovaný proud vzduchu v
ještě větším objemu, což vám umožní připravit ještě větší
množství jídla.

Pro pečení současně na pěti úrovních nepotřebujete
magickou sílu. Inteligentně umístěné větrací otvory na
zadní stěně trouby společně s jedinečným zaobleným
tvarem zaručují optimální cirkulaci tepla uvnitř trouby, což
umožňuje současné pečení na mnoha různých úrovních,
aniž by docházelo k míchání vůní nebo příchutí.
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A TROUBA JE
BEZ NÁMAHY
VYČIŠTĚNÁ
PyroClean
Pyrolytické čištění je nejjednodušší a nejúčinnější způsob čištění trouby. Vysoká teplota až 500 ˚C redukuje
všechny nečistoty na popel, který je třeba po vychladnutí trouby otřít vlhkým hadříkem. Proces je absolutně
bezpečný a ponechává troubu zcela čistou, bez skvrn.

DirectTouch

Dokonalost je na dosah
Intuitivní symboly usnadňují používání trouby a umožňují
svobodu nastavení jakéhokoli parametru vaření podle
vašich osobních preferencí. Jeden dotek a vaše chutné
jídlo bude připraveno!

GentleClose

Vaše kuchyně, tak krásná a
tichá
Stačí jen jemný dotyk a dvířka trouby se hladce a tiše
zavřou.
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StayWarm

Příprava pokrmů je vždy dokonalá
Kouzelnická show trvala déle, než jste očekávali?
Nebojte se, funkce StayWarm udrží vaše jídlo při
konstantní teplotě 70 °C a zaručí, že si zachová svou
původní chuť, dokud nepřijde čas pro jeho servírování.

WarmPlate

Jogurt

Když chcete zdravou volbu
Toto automatické nastavení teploty a času zajistí
optimální podmínky pro přípravu zdravého domácího
jogurtu během několika hodin.

Ohřívací zásuvka

Přidejte vašim pokrmům
kouzlo

Krása je v detailech

Nahřáté talíře zabraňují ztrátě chuti a zajišťují, že jídlo
chutná tak dobře, jak by mělo: od polévek až po
těstoviny nebo dušenou zeleninu. WarmPlate nahřeje
váš nádobí na přesně správnou teplotu – v rozmezí 30 až
80 ° C.

Udržujte své jídlo a nádobí v teple s ohřívací zásuvkou
nainstalovanou pod kompaktní troubou. Dvojice
dokonale zapadá do nábytkového prvku určeného pro
klasické vestavěné trouby a nabízí pohodlné a praktické
funkce.
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TouchControl

Vše máte pod kontrolou
Mikrovlnná trouba může být jednoduše ovládána dotykem. Ovládání trouby můžete dokonce uzamknout, aby nedošlo k
nekontrolovatelnému nebo neúmyslnému použití trouby dětmi. Nejsou zde žádné knoflíky nebo tlačítka; trouba má
elegantní vzhled a umožňuje snadné čištění.

AutoMenu

Kouzlo pro jednoduchou
přípravu pokrmů
Množství přednastavených programů umožňuje ještě
jednodušší přípravu určitých pokrmů. Stačí vybrat typ
jídla a zadat jeho hmotnost; trouba automaticky upraví
výkon a dobu přípravy.

SmartDisplay

Jeden pohled odhalí všechno
S displejem, který se rozprostírá po celé výšce
mikrovlnné trouby, budete moci sledovat průběh a
časovou dobu přípravy pokrmu.
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VĚTŠÍ PROSTOR
PRO PEČENÍ
AreaFlex
Díky funkci AreaFlex, která umožňuje spojení dvou vertikálních varných zón do jedné, zajistíte rovnoměrné vaření
pokrmu ve větších nádobách a pánvích.

AutoDetect

Magicky detekuje pozici hrnce
Během prvních 10 sekund po zapnutí varné desky automaticky zjistí polohu hrnce a aktivuje pouze tu varnou zónu,
samostatnou nebo spojenou, pod kterou se nádoba nachází. Tuto funkci lze také ručně aktivovat kdykoli během procesu
vaření. Funguje jako kouzlo!
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PowerBoost

Využijte co nejvíce ze svého času
S funkcí PowerBoost dojde k ještě většímu zvýšení tepelné enregie předané hrnci a významně to tak zkrátí přípravu
pokrmu. Můžete uvařit 2 litry vody za pouhých 6 minut, což vám poskytne spoustu času pro vyzkoušení magického
výkonu.

TouchControl

Nyní má kdokoli kouzelný
dotek
Moderní senzorová technologie umožňuje jasné a
jednoduché ovládání doslova pomocí vašich prstů.
Ovládací plocha je dokonale hladká a snadno se čistí.

StayWarm

Užijte si jídlo kdykoli
Funkce StayWarm udržuje jídlo při konstantní teplotě
70 °C, dokud není čas na jeho podávání. Jídlo si
zachovává svoji původní chuť a teplotu, dokud se
neservíruje, takže se můžete věnovať jiným věcem jak
douhu potřebujete.

KOLEKCE SPOTŘEBIČŮ GORENJE BY ORA-ÏTO / VARNÉ DESKY 15

PowerZone

1,2,3 ...hotovo!
Tato funkce zvýší výkon varné zóny HiLight o 25%, což vám umožní vařit mnohem rychleji a spotřebovat méně energie.

Časovač

FishZone

Nikdy nepromeškáte ten
správný čas

Místo najdou i širší hrnce

Časovač zajišťuje, že se varná deska automaticky
vypne v požadovaném čase a upozorní vás zvukovým
alarmem.

Zapnutím FishZone se tradiční kulatá varná zóna
změní na větší oválný povrch, zvláště vhodný pro širší
hrnce.
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VY SE MŮŽETE
SOUSTŘEDIT NA
SHOW
AdaptTech
Digestoř sama detekuje úroveň nečistot a podle toho automaticky reguluje otáčky
ventilátoru. V případě potřeby ventilátor zcela zastaví. Můžete tak veškerou
pozornost věnovat přípravě vašeho skvělého pokrmu.

Časovač a obnova

Vždy čerstvý vzduch v kuchyni
Odsavač může být automaticky vypnut po 10, 20 nebo
30 minutách. Funkce osvěžení vzduchu se aktivuje
každou hodinu a automatický osvěží vzduch během
deseti minut.

P.A.S. System

Klid a účinnost
Inovativní parametrický systém odsávání vzduchu
přesměrovává odsávání vzduchu z centrální části k
vnějším okrajům digestoře. Tento přístup optimalizuje
spotřebu energie, redukuje hluk a značně zvyšuje
účinnost odsávání vzduchu.
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BOP747ORAB

BOP747ORAW

19.990 Kč

19.990 Kč

VESTAVNÁ PYROLYTICKÁ TROUBA

-

Barva: Černá
Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
Materiál/barva čelního panelu: Sklo
GentleClose – tlumené zavírání dveří
trouby

ÚČINNOST
- Multifunkční trouba BigSpace – 71 l.
- Extra velká využitelná pečící plocha
- HomeMADE tvar trouby vychází z tvaru
kamenné pece
- PerfectGrill dvojité topné těleso pro
rovnoměrné pečení

DODATEČNÁ VÝBAVA
- 1 hluboký smaltovaný plech
- 2 mělký smaltované plechy
- Rošt trouby // 1x drátěný rošt
- Plně výsuvné teleskopické lišty na 3 úrovních
- Termo sonda pro pečení masa

VESTAVNÁ PYROLYTICKÁ TROUBA

-

Barva: Bílá
Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
Materiál/barva čelního panelu: Sklo
GentleClose – tlumené zavírání dveří
trouby

DODATEČNÁ VÝBAVA
- 1 hluboký smaltovaný plech
- 2 mělký smaltované plechy
- Rošt trouby // 1x drátěný rošt
- Plně výsuvné teleskopické lišty na 3 úrovních
- Termo sonda pro pečení masa

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Termoelektrická pojistka
- Dynamický chladicí systém – DC+
- Speciální zasklení dveří Ultra Cool Door
Quadro (4 skla a 2 reflexní vrstvy)
- Mechanický dětský zámek dveří

ÚČINNOST
- Multifunkční trouba BigSpace – 71 l.
- Extra velká využitelná pečící plocha
- HomeMADE tvar trouby vychází z tvaru
kamenné pece
- PerfectGrill dvojité topné těleso pro
rovnoměrné pečení

OVLÁDÁNÍ
- Elektronické ovládání // Zatláčecí knoflíky
- IconTouch – dotykově ovládané
programovací hodiny se zobrazením
teploty v troubě a funkce trouby

JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ
- Pyrolytické čištění
- SilverMatte – vysoce odolný pyro smalt
- Odnímatelné vnitřní sklo dvířek trouby s
plochým povrchem

OVLÁDÁNÍ
- Elektronické ovládání // Zatláčecí knoflíky
- IconTouch – dotykově ovládané
programovací hodiny se zobrazením
teploty v troubě a funkce trouby

JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ
- Pyrolytické čištění
- SilverMatte – vysoce odolný pyro smalt
- Odnímatelné vnitřní sklo dvířek trouby s
plochým povrchem

ZPŮSOBY OHŘEVU

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba energie:
0,69 kWh (Nucená konvekce vzduchu),
1 kWh (Konvenční tepelná funkce)
- Příkon: 3400 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 59,5 × 59,5 × 54,6 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh):
59 × 56,4 × 55 cm
- EAN kód: 3838782025303
- Art.nb.: 728033
*NA OBJEDNÁVKU.

ZPŮSOBY OHŘEVU

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba energie:
0,69 kWh (Nucená konvekce vzduchu),
1 kWh (Konvenční tepelná funkce)
- Příkon: 3400 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 59,5 × 59,5 × 54,6 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh):
59 × 56,4 × 55 cm
- EAN kód: 3838782025297
- Art.nb.: 728032
*NA OBJEDNÁVKU.

VLASTNOSTI
- Dvojité SoftLight osvětlení v troubě
- Pečení na více plechách současně
- Multiflow 360˚ rovnoměrná cirkulace
vzduchu – pečení až na 5 plechách současně

VLASTNOSTI
- Dvojité SoftLight osvětlení v troubě
- Pečení na více plechách současně
- Multiflow 360˚ rovnoměrná cirkulace
vzduchu – pečení až na 5 plechách současně

BO758ORAB

BO758ORAW

14.990 Kč

14.990 Kč

VESTAVNÁ TROUBA

-

Barva: Černá
Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
Materiál/barva čelního panelu: Sklo
GentleClose – tlumené zavírání dveří
trouby

ÚČINNOST
- Multifunkční trouba BigSpace – 71 l.
- Extra velká využitelná pečící plocha
- Povrch největšího plechu na pečení: 1316
cm²
- HomeMade Plus tvar trouby
- PerfectGrill dvojité topné těleso pro
rovnoměrné pečení
OVLÁDÁNÍ
- Elektronické ovládání
- DirecTouch se 14 přednastavenými
programy
ZPŮSOBY OHŘEVU

VLASTNOSTI
- SoftLight osvětlení
- Pečení na více plechách současně

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Termoelektrická pojistka
- Dynamický chladicí systém – DC+
- Speciální zasklení dveří Ultra Cool Door
Quadro (4 skla a 2 reflexní vrstvy)
- Mechanický dětský zámek dveří

DODATEČNÁ VÝBAVA
- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech // Rošt trouby
- Částečně vysouvací teleskopické lišty
na 3 úrovních
- Termo sonda pro pečení masa
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Termoelektrická pojistka
- Dynamické chlazení trouby DC+
- Cool Door – trojité zasklení dveří trouby s
reflexní vrstvou
JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ
- Katalytické bočné stěny + kryt ventilátoru
- AquaClean čištění vodou
- SilverMatte – vysoce odolný pyro smalt
- Odnímatelné vnitřní sklo dvířek trouby s
plochým povrchem
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba energie:
0,69 kWh (Nucená konvekce vzduchu),
- 0,94 kWh (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: 3300 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm
- Rozměry k zabudování min–max (vxšxh):
58,3–60 × 56–56,8 × 55 cm
- EAN kód: 3838782153303
- Art.nb.: 731920
*NA OBJEDNÁVKU.

VESTAVNÁ TROUBA

-

Barva: Bílá
Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
Materiál/barva čelního panelu: Sklo
GentleClose – tlumené zavírání dveří
trouby

ÚČINNOST
- Multifunkční trouba BigSpace – 71 l.
- Extra velká využitelná pečící plocha
- Povrch největšího plechu na pečení: 1316
cm²
- HomeMade Plus tvar trouby
- PerfectGrill dvojité topné těleso pro
rovnoměrné pečení
OVLÁDÁNÍ
- Elektronické ovládání
- DirecTouch se 14 přednastavenými
programy
ZPŮSOBY OHŘEVU

VLASTNOSTI
- SoftLight osvětlení
- Pečení na více plechách současně

DODATEČNÁ VÝBAVA
- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech // Rošt trouby
- Částečně vysouvací teleskopické lišty
na 3 úrovních
- Termo sonda pro pečení masa
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Termoelektrická pojistka
- Dynamické chlazení trouby DC+
- Cool Door – trojité zasklení dveří trouby s
reflexní vrstvou
JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ
- Katalytické bočné stěny + kryt ventilátoru
- AquaClean čištění vodou
- SilverMatte – vysoce odolný pyro smalt
- Odnímatelné vnitřní sklo dvířek trouby s
plochým povrchem
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba energie:
0,69 kWh (Nucená konvekce vzduchu),
- 0,94 kWh (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: 3300 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm
- Rozměry k zabudování min–max (vxšxh):
58,3–60 × 56–56,8 × 55 cm
- EAN kód: 3838782153518
- Art.nb.: 731932
*NA OBJEDNÁVKU.
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BO737ORAB

BO737ORAW

9.990 Kč

9.990 Kč

VESTAVNÁ TROUBA

-

Barva: Černá
Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
Materiál/barva čelního panelu: Sklo
GentleClose – tlumené zavírání dveří trouby

ÚČINNOST
- Multifunkční trouba BigSpace – 71 l.
- Extra velká využitelná pečící plocha
- Povrch největšího plechu na pečení: 1316 cm²
- HomeMade Plus tvar trouby
- PerfectGrill dvojité topné těleso pro
rovnoměrné pečení
OVLÁDÁNÍ
- Mechanické nastavení teploty
- Zatláčecí knoflíky
- Dotykově ovládané programovací hodiny
IconLed
ZPŮSOBY OHŘEVU

VLASTNOSTI
- Osvětlení
- Pečení na více plechách současně

DODATEČNÁ VÝBAVA
- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Částečně vysouvací teleskopické lišty
na 2 úrovních
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Termoelektrická pojistka
- Dynamické chlazení trouby DC+
- Compact Door – dvojité zasklení dveří
trouby s reflexní vrstvou
JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ
- AquaClean čištění vodou
- SilverMatte – vysoce odolný pyro smalt
- Odnímatelné vnitřní sklo dvířek trouby s
plochým povrchem
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba energie:
0,81 kWh (Nucená konvekce vzduchu),
0,94 kWh (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: 3300 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm
- Rozměry k zabudování min–max (vxšxh):
58,3–60 × 56–56,8 × 55 cm
- EAN kód: 3838782166532
- Art.nb.: 732510
*NA OBJEDNÁVKU.

VESTAVNÁ TROUBA

-

Barva: Bílá
Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
Materiál/barva čelního panelu: Sklo
GentleClose – tlumené zavírání dveří trouby

ÚČINNOST
- Multifunkční trouba BigSpace – 71 l.
- Extra velká využitelná pečící plocha
- Povrch největšího plechu na pečení: 1316 cm²
- HomeMade Plus tvar trouby
- PerfectGrill dvojité topné těleso pro
rovnoměrné pečení
OVLÁDÁNÍ
- Mechanické nastavení teploty
- Zatláčecí knoflíky
- Dotykově ovládané programovací hodiny
IconLed
ZPŮSOBY OHŘEVU

VLASTNOSTI
- Osvětlení
- Pečení na více plechách současně

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Termoelektrická pojistka
- Dynamické chlazení trouby DC+
- Compact Door – dvojité zasklení dveří
trouby s reflexní vrstvou
JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ
- AquaClean čištění vodou
- SilverMatte – vysoce odolný pyro smalt
- Odnímatelné vnitřní sklo dvířek trouby s
plochým povrchem
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba energie:
0,81 kWh (Nucená konvekce vzduchu),
0,94 kWh (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: 3300 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm
- Rozměry k zabudování min–max (vxšxh):
58,3–60 × 56–56,8 × 55 cm
- EAN kód: 3838782166525
- Art.nb.: 732509
*NA OBJEDNÁVKU.

WD1410BG

WD1410WG

8.990 Kč

8.990 Kč

OHŘÍVACÍ ZÁSUVKA

OHŘÍVACÍ ZÁSUVKA

- Barva: Černá

- Barva: Bílá

ÚČINNOST
- Kapacita: 6 sad nádobí nebo 20 talířů
průměru 28 cm nebo 80 šálků na espreso
nebo 40 šálků na čaj

ÚČINNOST
- Kapacita: 6 sad nádobí nebo 20 talířů
průměru 28 cm nebo 80 šálků na espreso
nebo 40 šálků na čaj

FUNKCE / OVLÁDÁNÍ
- Ohřívání talířů
- Ohřívání šálků
- Udržování tepla
- Rozmrazování potravin
- Funkce jogurt
- Manuální nastavení teploty a času

FUNKCE / OVLÁDÁNÍ
- Ohřívání talířů
- Ohřívání šálků
- Udržování tepla
- Rozmrazování potravin
- Funkce jogurt
- Manuální nastavení teploty a času

VLASTNOSTI
- Systém cirkulace vzduchu
- Časování: Stop
- Dotykové ovládání
- Nastavení teploty
- Studená přední strana spotřebiče
- Dno zásuvky: Sklo

DODATEČNÁ VÝBAVA
- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Částečně vysouvací teleskopické lišty
na 2 úrovních

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Využitelný objem: 19,8 l
- Teplotní rozsah: 40 – 80 °C
- Časový rozsah: 60 – 240 min
- Příkon: 410 W
- Rozměry výrobku (vxšxh):
14 × 59,5 × 56 cm
- Rozměry k zabudování min–max (vxšxh):
14 × 56–56,8 × 55 cm
- EAN kód: 3838782016783
- Art.nb.: 466191
*NA OBJEDNÁVKU.

VLASTNOSTI
- Systém cirkulace vzduchu
- Časování: Stop
- Dotykové ovládání
- Nastavení teploty
- Studená přední strana spotřebiče
- Dno zásuvky: Sklo

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Využitelný objem: 19,8 l
- Teplotní rozsah: 40 – 80 °C
- Časový rozsah: 60 – 240 min
- Příkon: 410 W
- Rozměry výrobku (vxšxh):
14 × 59,5 × 56 cm
- Rozměry k zabudování min–max (vxšxh):
14 × 56–56,8 × 55 cm
- EAN kód: 3838782016813
- Art.nb.: 466190
*NA OBJEDNÁVKU.
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BM235ORAB

BM235ORAW

8.990 Kč

8.990 Kč

VESTAVNÁ MIKROVLNNÁ TROUBA

23 l

- Barva: Černá
- Materiál čelního panelu: Skleněný čelní
panel
- Materiál dveří: Skleněné dveře
- Trouba z nerezové oceli
- Levé otvírání dveří
- Způsob otevírání dveří: Rukojeť
- Dvířka trouby: Standard Door (2 skla)
ÚČINNOST
- Objem trouby: 23 l.
- SuperSize pečící plocha
- Mikrovlnný výkon: 900 W
- Výkon grilu: 1200 W
OVLÁDÁNÍ
- Elektronické ovládání
- Způsob ovládání: Dotykové ovládání
- LED displej
- LogicalChoice – jednoduché a
srozumitelné ovládání
ZPŮSOBY OHŘEVU

- Kombinovaný ohřev: Mikrovlnný ohřev + gril

VESTAVNÁ MIKROVLNNÁ TROUBA

23 l

VLASTNOSTI
- AUTO menu
- Počet přednastavených programů: 8
- Odmrazování dle váhy
- Funkce SmartDisplay
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Dětská pojistka
- Bezpečnostní spínač
DODATEČNÁ VÝBAVA
- Otočny skleněny taliř Ø 27 cm
- Grilovací rošt

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Příkon: 1400 W
- Hlučnost: 58 dB
- Rozměry výrobku (vxšxh):
39 × 59,2 × 36,8 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh):
36,5 × 56,6 × 55 cm
- EAN kód: 3838782028021
- Art.nb.: 728172
*NA OBJEDNÁVKU.

- Barva: Bílá
- Materiál čelního panelu: Skleněný čelní
panel
- Materiál dveří: Skleněné dveře
- Trouba z nerezové oceli
- Levé otvírání dveří
- Způsob otevírání dveří: Rukojeť
- Dvířka trouby: Standard Door (2 skla)
ÚČINNOST
- Objem trouby: 23 l.
- SuperSize pečící plocha
- Mikrovlnný výkon: 900 W
- Výkon grilu: 1200 W
OVLÁDÁNÍ
- Elektronické ovládání
- Způsob ovládání: Dotykové ovládání
- LED displej
- LogicalChoice – jednoduché a
srozumitelné ovládání
ZPŮSOBY OHŘEVU

- Kombinovaný ohřev: Mikrovlnný ohřev + gril

IT646ORAB

VLASTNOSTI
- AUTO menu
- Počet přednastavených programů: 8
- Odmrazování dle váhy
- Funkce SmartDisplay
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Dětská pojistka
- Bezpečnostní spínač
DODATEČNÁ VÝBAVA
- Otočny skleněny taliř Ø 27 cm
- Grilovací rošt

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Příkon: 1400 W
- Hlučnost: 58 dB
- Rozměry výrobku (vxšxh):
39 × 59,2 × 36,8 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh):
36,5 × 56,6 × 55 cm
- EAN kód: 3838782028014
- Art.nb.: 728171
*NA OBJEDNÁVKU.

IT646ORAW

INDUKČNÍ DESKA

INDUKČNÍ DESKA

PowerManagement

11.990 Kč

- Provedení (barva): Černá
- Zbroušená hrana – možnost zabudováni do
roviny s pracovní deskou
OVLÁDÁNÍ
- SmartControl – jednoduché a srozumitelné
ovládání
- Funkce časovač
VLASTNOSTI
- Funkce BoilControl – automatický rychlý
ohřev
- Funkce StopGo – okamžité dočasné
zastavení vaření bez ztráty nastavených
parametrů
- Funkce StayWarm – udržování teploty
70 °C
- Funkce SoftMelt – šetrné rozpouštění
42 °C
- PowerBoost funkce – extra výkon varné
zóny
- AreaFlex propojení varných zón
- AutoDetect detekce polohy hrnce
- Funkce Recall pro obnovení nastavení
- Funkce EggTimer – kuchyňská minutka
- Možnost personalizace nastavení – délka a
hlasitost zvukového signálu

PowerManagement

12.990 Kč

230V(32A/16A)/400V

VARNÁ DESKA
- 4 indukční zóny
- Vlevo vpředu: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW,
- Vpravo vpředu: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW,
- Vlevo vzadu: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW,
- Vpravo vzadu: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW
- Bezpečnost/životnost
- Ukazatel zbytkového tepla
- Dětský zámek ChildLock Pro

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Příkon: 7400 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 5,4 × 59,5 × 52 cm
- Rozměry k zabudování min–max (vxšxh):
7 × 56–56,2 × 49 cm
- EAN kód: 3838782165504
- Art.nb.: 732417
*NA OBJEDNÁVKU.

- Provedení (barva): Bílá
- Zbroušená hrana – možnost zabudováni do
roviny s pracovní deskou
OVLÁDÁNÍ
- SmartControl – jednoduché a srozumitelné
ovládání
- Funkce časovač
VLASTNOSTI
- Funkce BoilControl – automatický rychlý
ohřev
- Funkce StopGo – okamžité dočasné
zastavení vaření bez ztráty nastavených
parametrů
- Funkce StayWarm – udržování teploty
70 °C
- Funkce SoftMelt – šetrné rozpouštění
42 °C
- PowerBoost funkce – extra výkon varné
zóny
- AreaFlex propojení varných zón
- AutoDetect detekce polohy hrnce
- Funkce Recall pro obnovení nastavení
- Funkce EggTimer – kuchyňská minutka
- Možnost personalizace nastavení – délka a
hlasitost zvukového signálu

230V(32A/16A)/400V

VARNÁ DESKA
- 4 indukční zóny
- Vlevo vpředu: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW,
- Vpravo vpředu: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW,
- Vlevo vzadu: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW,
- Vpravo vzadu: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW
- Bezpečnost/životnost
- Ukazatel zbytkového tepla
- Dětský zámek ChildLock Pro

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Příkon: 7400 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 5,4 × 59,5 × 52 cm
- Rozměry k zabudování min–max (vxšxh):
7 × 56–56,2 × 49 cm
- EAN kód: 3838782165511
- Art.nb.: 732418
*NA OBJEDNÁVKU.
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WHI643ORAB

WHI643ORAW

10.990 Kč

10.990 Kč

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR

VLASTNOSTI
- Osvěžení vzduchu – funkce
automatického čištění vzduchu v
místnosti
- Druh osvětlení: LED
- Funkce ztlumení světel
- Osvětlení: 2 x 4 W
- Perimetrické odsávání

- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr 180177 (není součástí)
- Materiál odsavače/komínu: Lakovaná ocel/
sklo/Lakovaný plech
- Barva odsavače/komínu: Černá
ÚČINNOST
- Maximální výkon při odtahu: 570 m³/h
- Průměr odtahu: 15 cm

DODATEČNÁ VÝBAVA
- Omývatelný hliníkový filtr s
polyuretanovou pěnou
- Ukazatel čistoty filtru
- Počet motorů: 1
- Typ motoru: Kondenzátorový motor
- Zpětná klapka: 150 mm

VÝKON ODSÁVÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ
STUPNĚ
- Maximální výkon při odtahu/rychlost I:
342 m³/h
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III:
570 m³/h
- Zvýšené proudění vzduchu (PowerBoost 2)
– odtah: 740 m³/h
- Počet funkcí PowerBoost: 2

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Úroveň hluku (max.): 65 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (šxh): 60 × 47 cm
- Výška: 425 mm
- Minimální výška komínu: 420 mm
- Maximální výška komínu: 620 mm
- Roční spotřeba energie: 60,6 kWh
- EAN kód: 3838782027437
- Art.nb.: 728153
*NA OBJEDNÁVKU.

OVLÁDÁNÍ
- AdaptTech: automatický provoz
odsavače
- Elektronické ovládání
- Nastavení ovládání: Dotykové ovládání
- Funkce časovač
- Počet stupňů výkonu: 3

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR

ÚČINNOST
- Maximální výkon při odtahu: 570 m³/h
- Průměr odtahu: 15 cm

DODATEČNÁ VÝBAVA
- Omývatelný hliníkový filtr s
polyuretanovou pěnou
- Ukazatel čistoty filtru
- Počet motorů: 1
- Typ motoru: Kondenzátorový motor
- Zpětná klapka: 150 mm

VÝKON ODSÁVÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ
STUPNĚ
- Maximální výkon při odtahu/rychlost I:
342 m³/h
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III:
570 m³/h
- Zvýšené proudění vzduchu (PowerBoost 2)
– odtah: 740 m³/h
- Počet funkcí PowerBoost: 2

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Úroveň hluku (max.): 65 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (šxh): 60 × 47 cm
- Výška: 425 mm
- Minimální výška komínu: 420 mm
- Maximální výška komínu: 620 mm
- Roční spotřeba energie: 60,6 kWh
- EAN kód: 3838782027420
- Art.nb.: 728152
*NA OBJEDNÁVKU.

OVLÁDÁNÍ
- AdaptTech: automatický provoz
odsavače
- Elektronické ovládání
- Nastavení ovládání: Dotykové ovládání
- Funkce časovač
- Počet stupňů výkonu: 3

DFD720ORAB

DFD720ORAW

4.990 Kč

4.990 Kč

DEKORAČNÍ KRYT PLNĚ
INTEGROVANÉ MYČKY

-

VLASTNOSTI
- Osvěžení vzduchu – funkce
automatického čištění vzduchu v
místnosti
- Druh osvětlení: LED
- Funkce ztlumení světel
- Osvětlení: 2 x 4 W
- Perimetrické odsávání

- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr 180177 (není součástí)
- Materiál odsavače/komínu: Lakovaná ocel/
sklo/Lakovaný plech
- Barva odsavače/komínu: Bílá

Dekorační kryt vhodný pro všechny typy plně integrovaných myček nádobí šířky 60 cm
Barva: Černá
Materiál čelního panelu: Sklo
Kovová rukojeť s logem kolekce Gorenje Ora-ïto

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Rozměry výrobku (vxšxh): 71,6 × 59,5 × 1,8 cm
- EAN kód: 3838782419423
- Art.nb.: 808654

DEKORAČNÍ KRYT PLNĚ
INTEGROVANÉ MYČKY

-

Dekorační kryt vhodný pro všechny typy plně integrovaných myček nádobí šířky 60 cm
Barva: Bílá
Materiál čelního panelu: Sklo
Kovová rukojeť s logem kolekce Gorenje Ora-ïto

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Rozměry výrobku (vxšxh): 71,6 × 59,5 × 1,8 cm
- EAN kód: 3838782419409
- Art.nb.: 808655
*NA OBJEDNÁVKU.

*NA OBJEDNÁVKU.
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KOLEKCE SPOTŘEBIČŮ GORENJE SIMPLICITY 23

MOMENTY ‘V
NAŠEM PRVNÍM
ÚTULNÉM
DOMOVĚ’
Naše Simplicity kolekce je
vždy ideální volbou. Elegantní,
navržena s důrazem na detaily
a intuitivní ovládání jediným
ovladačem pro pohodlný život.
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KOLEKCE SPOTŘEBIČŮ GORENJE SIMPLICITY

UŽ ŽÁDNÉ
DRAMA S NOVÝMI
DOMÁCÍMI
SPOTŘEBIČI.
DESIGNOVÁ KOLEKCE Gorenje Simplicity
Život může být někdy dramatický. Naštěstí, aspoň s domácími spotřebiči Gorenje Simplicity se žádné
drama nekoná. S elegantním, čistým vzhledem to bude dokonalý zážitek, povýšen o extra hodnoty:
• Adaptivní technologie si pamatuje vaše volby
• Automatické programy ověřené a vyzkoušené pro perfektní výsledky
• Intuitivní ovládání zabezpečí jednoduché ovládání pro zkušené i začátečníky
• K dispozici v černém nebo bílém provedení, klasické barvy, které nikdy nevyjdou z módy

Zjednodušte si život, i když bývá někdy dramatický.

KOLEKCE SPOTŘEBIČŮ GORENJE SIMPLICITY / VESTAVNÉ TROUBY 25

AdaptBake

Už žádné drama s vašimi oblíbenými recepty
Trouba si zapamatuje nastavenou teplotu pro každý přednastavený program a při nejbližším použití navrhne poslední
a nebo nejčastěji používané nastavení.

SimplicityControl

Už žádné drama s komplikovaným nastavením
Kombinace dotykového ovládání a centrálního podsvíceného knoflíku nabízí uživateli skutečně zjednodušený zážitek s
automatickými předvolbami programů a funkcí, automatickými operacemi a snadnějším manuálním nastavením.

26
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HomeMade Plus

Už žádné drama s nerovnoměrným pečením
Trouba, ještě prostornější se 71 litrovým objemem, má oválný tvar, který úspěšně napodobuje tradiční pece na dřevo. Díky
tomu může vzduch optimálně cirkulovat okolo pečeného pokrmu tak, aby byl pokrm jemný a šťavnatý uvnitř a zvenku
naopak křupavý.

AquaClean

Už žádné drama s čištěním
Stačí nalít půl litru vody do pekáče a po každém
pečení zapnout AquaClean. Za pouhých 30 minut jsou
výsledky viditelné na celém povrchu a na pekáčích.
Skvrny a mastnota jsou změkčené a lze je snadno
setřít.

CoolDoor

Už žádné drama s bezpečností
Speciální inovativní konstrukce a zasklení na dveřích
izoluje troubu, takže teplo se udržuje uvnitř, čímž se
optimalizuje spotřeba energie zastavením úniku tepla
z vnitřku trouby. Díky tomu je trouba ještě bezpečnější
pro uživatele, děti a domácí zvířata a zabraňuje
zahřívání okolí.

KOLEKCE SPOTŘEBIČŮ GORENJE SIMPLICITY / VARNÉ DESKY 27

AutoDetect

SimplicityControl

Žádné drama s umístěním
hrnců

Už žádné drama s
komplikovaným nastavením

V průběhu prvních 10 vteřin po zapnutí varná deska
automaticky zjistí polohu hrnce a aktivuje varnou zónu,
samostatnou nebo propojenou, pod hrncem. Funkci je
možné kdykoliv manuálně aktivovat během vaření.

Dotykové ovládání varné desky s intuitivní grafikou
uživateli nabízí skutečně zjednodušený zážitek s
automatickými funkcemi a jednoduchým manuálním
nastavením.

BridgeZone

Už žádné drama s extra
velkými hrnci
Indukční varná deska s dvěma spojenýma zónama
zjednodušuje vaření ve velkých nádobách. Dvě
oddělené varné zóny se jednoduchým dotykem
přemostí, aby vytvořili jednu velkou zónu. Ideální pro
přípravu více chodového menu.

PowerBoost

Extra rychlé vaření
Funkce PowerBoost zintenzivňuje ohřev díky čemu se
zkracuje doba vaření.

28

KOLEKCE SPOTŘEBIČŮ GORENJE SIMPLICITY / VARNÉ DESKY

SimpleOff

Už žádné drama s bezpečností
Ergonomicky tvarovaný knoflík se zabudovaným elektronickým časovačem umožňuje nastaviť dobu vaření až 99 minut.
Po uplynutí nastaveného času se ozve akustický signál a plynový hořák se automaticky vypne.

Wok hořák

Už žádné drama s asijskou
kuchyní
Wok hořák se speciálním tvarem plynové korunky
směřuje plamen přímo na wok pánev a umožňuje ještě
výkonnější vaření. Asijská kuchyně, zelenina či jiné
pokrmy nebyli nikdy tak křupavé, chutné za tak krátký
čas.

Litinové mřížky ProGrids

Už žádné drama s nestabilními
mřížkami
Masivní, elegantní litinové mřížky ProGrids jsou
extrémně stabilní a odolné i při nejvyšších teplotách.
Přinášejí vynikající stabilitu, odolnost a uživatelsky
příjemný design do vaší kuchyně.
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FishZone

Už žádné drama s oválnými
pánvemi
Některé indukční a HighLight varné desky disponují
rozšířenou varnou zónou, nazývanou FishZone. Po
zapnutí se tradiční kulatá varná zóna změní na větší,
oválný povrch, který je vhodný právě pro větší pánve.

StopGo

Už žádné drama s přestávkou
Funkce StopAddGo zastaví vaření a po opětovném
zapnutím pokračujete v původních nastaveních.

Funkcia StayWarm

Už žádné drama s opozdilci
Funkce StayWarm udržuje stabilní teplotu zóny 70 °C, takže hotové pokrmy si uchovají teplotu a původní chuť do
servírování.
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AutomatickéProgramy

Už žádné drama s komplikovaným nastavením
S automatickými programy je vaření v mikrovlnné troubě ještě jednodušší: stačí zvolit typ pokrmu a zadat jeho hmotnost,
trouba automaticky nastaví výkon a dobu vaření.

AquaClean

Mikrovlnný ohřev a gril

Už žádné drama s čištěním

Už žádné drama s pomalým
vařením

Jednoduše naplňte nádobu vhodnou do mikrovlnné
trouby vodou, vložte jí do trouby a aktivujte program
AquaClean. Vzniklá pára zničí všechny nečistoty na
stěnách trouby, takže na konci programu můžete
troubu pouze otřít navlhčeným hadříkem.

Kombinujte výhody mikrovlnného ohřevu a grilu a
vychutnejte si úplně nový rozměr vaření. Odteď můžete
jednoduše zapéct svoje oblíbené jídlo pro vytvoření
dokonalé kůrky. V kombinaci s mikrovlnami je možné
funkci použít na mimořádně rychlé vaření.
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AdaptLight

Už žádné drama s osvětlením
Inovativní funkce senzoru AdaptLight, u odsávače
Gorenje Simplicity, detekuje osobu stojící před varnou
deskou a automaticky zapne osvětlení na odsavači.

Snadno čistitelné filtry

OptiStart

Už žádné drama s
komplikovaným nastavením
Funkce OptiStart zabezpečuje jednoduché
jednostupňové ovládání: stisknutím tlačítka on/off
se automaticky spustí odsávání na úrovni 2, což je
optimální výkon u většiny vaření.

TouchControl

Už žádné drama s chaotickou
údržbou

Už žádné drama s tlačítky

Unikátní omyvatelný kovový filtr se speciální polyuretanovou
pěnou zachycuje většinu nečistot ve vzduchu.

Odsavač ovládáte jednoduše dotykem, díky čemu si
zachová elegantní vzhled s jednoduchým čištěním.
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AdaptTech

Už žádné drama se zkaženým
jídlem
Tento inteligentní systém byl vyvinutý pro udržení
konstantní teploty v chladničce bez ohledu na to, jak
často otvíráte dveře. Chladnička nepřetržitě monitoruje
způsob, jakým jí používáte, a řídí si teplotu, aby
zabránila zvýšení teploty a zabezpečila, že vaše jídlo
zůstane čerstvé.

SimplicityControl

Už žádné drama s
komplikovaným nastavením
Centrálně osvětlení knoflík nabízí uživatelovi skutečně
zjednodušený zážitek. Viditelné jsou pouze zvolené
funkce, které dávají spotřebiči elegantní, minimalistický
vzhled.
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CrispZone s ovládáním vlhkosti

NoFrost Plus

Už žádné drama s
rozmrazováním
Jeden z nejlepších chladících systémů na trhu,
instalovaný v mrazícím prostoru, zabraňuje hromadění
ledu a námraze, pro nízkou spotřebu energie.
Výsledkem je optimální využití prostorové kapacity, bez
potřeby rozmrazování a čištění interiéru. Obaly nebo
kousky mražených potravin se k sobě nelepí a prostor v
mrazničce je čistý a uklizený.

Už žádné drama se
skladováním ovoce a zeleniny
CrispZone s Humidity Control je jednou z
nejprostornějších zásuvek určených pro skladování
ovoce a zeleniny na trhu, která je navrhnutá tak, aby
udržela vaší čerstvou zásobu ovoce a zeleniny při nízké
teplotě s možností nastavení úrovně vlhkosti.

IonAir s MultiFlow 360°C
FreshZone

Už žádné drama s čerstvým
masem a rybami
Tato zásuvka je ideální pro skladování masa, ryb či
mořských plodů. Teplota je o něco nižší než v ostatní
části chladničky, co značně prodlužuje čerstvost
skladovaných potravin.

Už žádné drama s
nepříjemnými pachy
Ventilační systém MultiFlow 360 °C rovnoměrně
rozděluje ionizovaný vzduch před 14 ventilačních otvorů,
aby se udržela konstantní teplota na každé polici.
Vzduch, extra obohacený negativními Ionty, odstraňuje
nepříjemné pachy a napodobňuje přirozené mikroklima,
čímž vytváří ideální prostředí pro čerstvé potraviny.
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BO76SYB

BO76SYW

Gorenje Simplicity 2.1

Gorenje Simplicity 2.1

12.990 Kč

12.990 Kč

VESTAVNÁ TROUBA

-

Barva: Černá
Barva rukojeti: Černá
Materiál/barva čelního panelu: Sklo
GentleClose – tlumené zavírání dveří trouby

ÚČINNOST
- Multifunkční trouba BigSpace – 71 l
- Extra velká využitelná pečící plocha
- Povrch největšího plechu na pečení: 1316 cm²
- HomeMade Plus tvar trouby
- PerfectGrill dvojité topné těleso pro
rovnoměrné pečení
OVLÁDÁNÍ
- Mechanické nastavení teploty
- Tvar knoflíků ovládání: Ergonomické knoflíky
- IconTouch – dotykově ovládané
programovací hodiny se zobrazením
teploty v troubě a funkce trouby
ZPŮSOBY OHŘEVU

VLASTNOSTI
- Osvětlení
- Pečení na více plechách současně

DODATEČNÁ VÝBAVA
- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Částečně vysouvací teleskopické lišty na
2 úrovních
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Termoelektrická pojistka
- Dynamické chlazení trouby DC+
- Cool Door – trojité zasklení dveří trouby s
reflexní vrstvou
JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ
- AquaClean čištění vodou
- SilverMatte – vysoce odolný pyro smalt
- Odnímatelné vnitřní sklo dvířek trouby s
plochým povrchem
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba energie:
0,69 kWh (Nucená konvekce vzduchu),
0,94 kWh (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: 2700 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm
- Rozměry k zabudování min–max (vxšxh):
58,3–60 × 56–56,8 × 55 cm
- EAN kód: 3838782176852
- Art.nb.: 733271

VESTAVNÁ TROUBA

-

Barva: Bílá
Barva rukojeti: Přírodní, eloxovaný leštěný hliník
Materiál/barva čelního panelu: Sklo
GentleClose – tlumené zavírání dveří trouby

ÚČINNOST
- Multifunkční trouba BigSpace – 71 l
- Extra velká využitelná pečící plocha
- Povrch největšího plechu na pečení: 1316 cm²
- HomeMade Plus tvar trouby
- PerfectGrill dvojité topné těleso pro
rovnoměrné pečení
OVLÁDÁNÍ
- Mechanické nastavení teploty
- Tvar knoflíků ovládání: Ergonomické knoflíky
- IconTouch – dotykově ovládané
programovací hodiny se zobrazením
teploty v troubě a funkce trouby
ZPŮSOBY OHŘEVU

VLASTNOSTI
- Osvětlení
- Pečení na více plechách současně

DODATEČNÁ VÝBAVA
- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Částečně vysouvací teleskopické lišty na
2 úrovních
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Termoelektrická pojistka
- Dynamické chlazení trouby DC+
- Cool Door – trojité zasklení dveří trouby s
reflexní vrstvou
JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ
- AquaClean čištění vodou
- SilverMatte – vysoce odolný pyro smalt
- Odnímatelné vnitřní sklo dvířek trouby s
plochým povrchem
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba energie:
0,69 kWh (Nucená konvekce vzduchu),
0,94 kWh (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: 2700 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm
- Rozměry k zabudování min–max (vxšxh):
58,3–60 × 56–56,8 × 55 cm
- EAN kód: 3838782176845
- Art.nb.: 733220

BO74SYB

BO74SYW

Gorenje Simplicity 2.1

Gorenje Simplicity 2.1

VESTAVNÁ TROUBA

VESTAVNÁ TROUBA

BO74SYW

- Barva: Bílá
- EAN kód:
3838782176821
- Art.nb.: 733218

8.990 Kč

-

Barva: Černá
Barva rukojeti: Černá
Materiál/barva čelního panelu: Sklo
GentleClose – tlumené zavírání dveří
trouby

ÚČINNOST
- Multifunkční trouba BigSpace – 71 l
- Extra velká využitelná pečící plocha
- Povrch největšího plechu na pečení: 1316 cm²
- HomeMade Plus tvar trouby
- PerfectGrill dvojité topné těleso pro
rovnoměrné pečení
OVLÁDÁNÍ
- Mechanické nastavení teploty
- Tvar knoflíků ovládání: Zatláčecí knoflíky
- Mechanická minutka
ZPŮSOBY OHŘEVU

VLASTNOSTI
- Osvětlení
- Pečení na více plechách současně

8.990 Kč

DODATEČNÁ VÝBAVA
- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Vedení plechů v troubě: 1x drátěný rošt

-

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Termoelektrická pojistka
- Dynamické chlazení trouby DC+
- Compact Door – dvojité zasklení dveří trouby
s reflexní vrstvou

ÚČINNOST
- Multifunkční trouba BigSpace – 71 l
- Extra velká využitelná pečící plocha
- Povrch největšího plechu na pečení: 1316 cm²
- HomeMade Plus tvar trouby
- PerfectGrill dvojité topné těleso pro
rovnoměrné pečení

JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ
- AquaClean čištění vodou
- SilverMatte – vysoce odolný pyro smalt
- Odnímatelné vnitřní sklo dvířek trouby s
plochým povrchem
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba energie:
0,69 kWh (Nucená konvekce vzduchu),
0,94 kWh (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: 2700 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm
- Rozměry k zabudování min–max (vxšxh):
58,3–60 × 56–56,8 × 55 cm
- EAN kód: 3838782176838
- Art.nb.: 733219

Barva: Bílá
Barva rukojeti: Přírodní, eloxovaný leštěný hliník
Materiál/barva čelního panelu: Sklo
GentleClose – tlumené zavírání dveří
trouby

OVLÁDÁNÍ
- Mechanické nastavení teploty
- Tvar knoflíků ovládání: Zatláčecí knoflíky
- Mechanická minutka
ZPŮSOBY OHŘEVU

VLASTNOSTI
- Osvětlení
- Pečení na více plechách současně

DODATEČNÁ VÝBAVA
- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Vedení plechů v troubě: 1x drátěný rošt
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Termoelektrická pojistka
- Dynamické chlazení trouby DC+
- Compact Door – dvojité zasklení dveří trouby
s reflexní vrstvou
JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ
- AquaClean čištění vodou
- SilverMatte – vysoce odolný pyro smalt
- Odnímatelné vnitřní sklo dvířek trouby s
plochým povrchem
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba energie:
0,69 kWh (Nucená konvekce vzduchu),
0,94 kWh (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: 2700 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm
- Rozměry k zabudování min–max (vxšxh):
58,3–60 × 56–56,8 × 55 cm
- EAN kód: 3838782176821
- Art.nb.: 733218
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IT643SYB

IT643SYW

Gorenje Simplicity 2.1

Gorenje Simplicity 2.1

INDUKČNÍ DESKA

INDUKČNÍ DESKA

PowerManagement

10.990 Kč

- Provedení (barva): Černá
- Zbroušená hrana
OVLÁDÁNÍ
- SmartControl – jednoduché a srozumitelné
ovládání
- Funkce časovač
VLASTNOSTI
- Funkce BoilControl – automatický rychlý
ohřev
- Funkce StopGo – okamžité dočasné
zastavení vaření bez ztráty nastavených
parametrů
- Funkce StayWarm – udržování teploty
70 °C
- Funkce SoftMelt – šetrné rozpouštění 42 °C
- PowerBoost funkce – extra výkon varné
zóny
- BridgeZone (spojení varných zón)
- Funkce Recall pro obnovení nastavení
- Funkce EggTimer – kuchyňská minutka
- Možnost personalizace nastavení – délka a
hlasitost zvukového signálu

PowerManagement

11.990 Kč

230V(32A/16A)/400V

VARNÁ DESKA
- 4 indukční varné zóny
- Vlevo vpředu: Ø 18 cm, 1,4/2,1 kW,
- Vpravo vpředu: Ø 16 cm, 1,4/1,85 kW,
- Vlevo vzadu: Ø 18 cm, 1,4/2,1 kW,
- Vpravo vzadu: Ø 21 cm, 2,3/3 kW
BEZPEČNOST/ŽIVOTNOST
- Ukazatel zbytkového tepla
- Dětský zámek ChildLock Pro

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Příkon: 7200 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 5,4 × 60 × 52,5 cm
- Rozměry k zabudování min–max (vxšxh):
7 × 56–56,2 × 49 cm
- EAN kód: 3838782175244
- Art.nb.: 733143

- Provedení (barva): Bílá
- Zbroušená hrana
OVLÁDÁNÍ
- SmartControl – jednoduché a srozumitelné
ovládání
- Funkce časovač
VLASTNOSTI
- Funkce BoilControl – automatický rychlý
ohřev
- Funkce StopGo – okamžité dočasné
zastavení vaření bez ztráty nastavených
parametrů
- Funkce StayWarm – udržování teploty
70 °C
- Funkce SoftMelt – šetrné rozpouštění 42 °C
- PowerBoost funkce – extra výkon varné
zóny
- BridgeZone (spojení varných zón)
- Funkce Recall pro obnovení nastavení
- Funkce EggTimer – kuchyňská minutka
- Možnost personalizace nastavení – délka a
hlasitost zvukového signálu

- Provedení (barva): Černá
- Zbroušená hrana
OVLÁDÁNÍ
- Dotykové ovládání
- Funkce časovač
VLASTNOSTI
- Funkce BoilControl – automatický rychlý
ohřev
- Funkce StopGo – okamžité dočasné
zastavení vaření bez ztráty nastavených
parametrů
- Funkce StayWarm – udržování teploty 70 °C
- FishZone oválná zóna

VARNÁ DESKA
- 4 indukční varné zóny
- Vlevo vpředu: Ø 18 cm, 1,4/2,1 kW,
- Vpravo vpředu: Ø 16 cm, 1,4/1,85 kW,
- Vlevo vzadu: Ø 18 cm, 1,4/2,1 kW,
- Vpravo vzadu: Ø 21 cm, 2,3/3 kW
BEZPEČNOST/ŽIVOTNOST
- Ukazatel zbytkového tepla
- Dětský zámek ChildLock Pro

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Příkon: 7200 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 5,4 × 60 × 52,5 cm
- Rozměry k zabudování min–max (vxšxh):
7 × 56–56,2 × 49 cm
- EAN kód: 3838782175237
- Art.nb.: 733142

ECT643SYB

ECT643SYW

Gorenje Simplicity 2.1

Gorenje Simplicity 2.1

5.990 Kč

7.990 Kč

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA

VARNÁ DESKA
- 4 HiLight varné zóny
- Vlevo vpředu: Dvojitá HiLight varní zóna
Ø 12/21 cm, 0,8/2,2 kW,
- Vpravo vpředu: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Vlevo vzadu: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Vpravo vzadu: Ø 17×26,5 cm, 1,5/2,4 kW
BEZPEČNOST / ŽIVOTNOST
- Ukazatel zbytkového tepla
- Dětský zámek

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Příkon: 7000 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 5,4 × 59,5 × 52 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh):
7 × 56 × 49 cm
- EAN kód: 3838782172847
- Art.nb.: 733114

230V(32A/16A)/400V

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA

- Provedení (barva): Bílá
- Zbroušená hrana
OVLÁDÁNÍ
- Dotykové ovládání
- Funkce časovač
VLASTNOSTI
- Funkce BoilControl – automatický rychlý
ohřev
- Funkce StopGo – okamžité dočasné
zastavení vaření bez ztráty nastavených
parametrů
- Funkce StayWarm – udržování teploty 70 °C
- FishZone oválná zóna

VARNÁ DESKA
- 4 HiLight varné zóny
- Vlevo vpředu: Dvojitá HiLight varní zóna
Ø 12/21 cm, 0,8/2,2 kW,
- Vpravo vpředu: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Vlevo vzadu: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Vpravo vzadu: Ø 17×26,5 cm, 1,5/2,4 kW
BEZPEČNOST / ŽIVOTNOST
- Ukazatel zbytkového tepla
- Dětský zámek

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Příkon: 7000 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 5,4 × 59,5 × 52 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh):
7 × 56 × 49 cm
- EAN kód: 3838782172830
- Art.nb.: 733113
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GKTW642SYB

BM235SYB

PLYNOVÁ VARNÁ DESKA TVRZENÉ SKLO

VESTAVNÁ MIKROVLNNÁ TROUBA
Gorenje Simplicity 2.1

Gorenje Simplicity 2.1
GKTW642SYW

- Provedení (barva):
Bílá
- EAN kód:
3838782467721
- Art.nb.: 737697

BM235SYW

- Barva: Bílá
- EAN kód:
3838782170195
- Art.nb.: 732951

9.990 Kč

- Provedení (barva): Černá
OVLÁDÁNÍ
- SimpleOff - programovací časovač
- Tvar knoflíků ovládání: Ergonomické knoflíky
- Funkce časovač

8.990 Kč

VARNÁ DESKA
- Jednoruční zapalování plynových hořáků
- 4 varné zóny (1 malý hořák, 1 miniwok hořák,
2 standardní hořáky)
- Vlevo vpředu: dvojitý hořák
12,3 cm, 3,5 kW,
- Vpravo vpředu:
Malý hořák ø 5,37 cm, 1,05 kW,
- Vlevo vzadu: Standardní hořák
ø 7,35 cm, 1,8 kW,
- Vpravo vzadu: Standardní hořák
ø 7,35 cm, 1,8 kW
- Dvojitý wok hořák
- Provedení nosné mřížky: Litinové nosné
mřížky

-

BEZPEČNOST/ŽIVOTNOST
- Pojistky plamene hořáků

OVLÁDÁNÍ
- Elektronické ovládání
- Způsob ovládání: Tlačítko, Dotykové
ovládání
- LED displej
- SmartControl
- LogicalChoice – jednoduché a
srozumitelné ovládání
- Možnost vypnutí displeje
- Časový rozsah (min): 60 min

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Rozměry výrobku (vxšxh): 13,6 × 60 × 52 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh):
10 × 56 × 49 cm
- EAN kód: 3838782467714
- Art.nb.: 737696
*NA OBJEDNÁVKU.

Barva: Černá
Materiál čelního panelu: Skleněný čelní panel
Materiál dveří: Skleněné dveře
Trouba z nerezové oceli
Levé otvírání dveří
Otevírání dveří tlačítkem
Dvířka trouby: Standard Door (2 skla)

ÚČINNOSŤ
- Objem trouby: 23 l
- Mikrovlnný výkon: 900 W
- Výkon grilu: 1200 W
- Technologie výroby mikrovln: Standardní
technologie (HTV)
- Typ mikrovlnní distribuce: Otoční talíř

WHI6SYB

ZPŮSOBY OHŘEVU
- Kombinovaný ohřev: Mikrovlnný ohřev + gril
VLASTNOSTI
- Odmrazování dle váhy
- Funkce SmartDisplay
- Přednastavené programy
- Časový displej
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Dětská pojistka
- Bezpečnostní spínač
DODATEČNÁ VÝBAVA
- Otočný skleněný talíř Ø 31,5 cm
- Grilovací rošt
JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ
- AquaClean funkce
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Příkon: 1400 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 39 × 59,2 × 36,8 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh):
36,5 × 56,6 × 55 cm
- EAN kód: 3838782170201
- Art.nb.: 732952
*NA OBJEDNÁVKU.

DFD72SY21B

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR

DEKORAČNÍ KRYT PLNĚ
INTEGROVANÉ MYČKY

Gorenje Simplicity 2.1

Gorenje Simplicity 2.1

WHI6SYW

DFD72SY21W

- Barva odsavače/komínu:
Bíle lakovaný a bílé
sklo/ Bílá
- EAN kód: 3838782165498
- Art.nb.: 732415

- Barva: Bílá
- EAN kód:
3838782419386
- Art.nb.: 808653

7.990 Kč

-

Odtah nebo recirkulace
Uhlíkový filtr 688572 (není součástí)
Materiál odsavače/komínu: Lakovaný plech
Barva odsavače/komínu: Černý lak/černé
sklo / Černá

ÚČINNOSŤ
- Maximální výkon při odtahu: 650 m³/h
- Maximální výkon při recirkulaci: 488 m³/h
- Průměr odtahu: 15 cm
VÝKON ODSÁVÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ
STUPNĚ
- Maximální výkon při odtahu/rychlost I:
230 m³/h
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II:
410 m³/h
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III:
650 m³/h
OVLÁDÁNÍ
- Elektronické ovládání
- Dotykové ovládání
- OptiStart – jediné stisknutí tlačítka on/off
pro spuštění digestoře
- Počet stupňů výkonu: 3

VLASTNOSTI
- TouchFree inox (bez otisků prstů)
- Druh osvětlení: LED
- AdaptLight
- Osvětlení: 2 x 3 W
- Perimetrické odsávání

3.990 Kč

-

Dekorační kryt vhodný pro všechny typy plně integrovaných myček nádobí šířky 60 cm
Barva: Černá
Materiál čelního panelu: Sklo
Kovová rukojeť s logem kolekce Gorenje Simplicity

DODATEČNÁ VÝBAVA
- Omývatelný hliníkový filtr s
polyuretanovou pěnou
- Počet motorů: 1
- Zpětná klapka: 150 mm

TECHNICKÉ INFORMÁCIE
- Max. úroveň hluku: 67 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (šxh): 59,5 × 38 cm
- Výška: 450 mm
- Minimální výška komínu: 650 mm
- Maximální výška komínu: 980 mm
- Roční spotřeba energie: 66 kWh
- EAN kód: 3838782165436
- Art.nb.: 732391

Technické informácie
- Rozměry výrobku (vxšxh): 71,6 × 59,5 × 1,8 cm
- EAN kód: 3838782419355
- Art.nb.: 808652

*NA OBJEDNÁVKU.
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NRK6192SYBK

RK6192SYBK

Gorenje Simplicity

Gorenje Simplicity

13.990 Kč

11.990 Kč

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA

-

Barva: Černá
Otevírání dveří: Levé/pravé otvírání dveří
Materiál dveří: Ocel
Klimatické třídy: SN, N, ST, T

ÚČINNOST
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: 320 / 302 l
- Objem chladničky: brutto/netto: 210 / 203 l
- Objem mrazničky: brutto/netto: 110 / 99 l
- Zmrazovací výkon: 12 kg / 24h
- Skladovací doba při poruše: 17 h
OVLÁDÁNÍ
- Display: LED display
- Zvukový alarm otevřených dveří
- Ukazatel teploty: Digitální ukazatel teploty
pro chladničku
- Zvukový a světelný signál zvýšené teploty v
chladničce: bílý signál
VLASTNOSTI
- IonAir s Multiflow 360° - cirkulace
ionizovaného vzduchu přes 14 ventilačních
otvorů
- AdaptTech technologie pro úsporu energie
a prodlužení čerstvosti potravin
- Slot-in system - možnost vsunutí chladničky
do výklenku šíře 60 cm
- Beznámrazová technologie NoFrost Plus
- Funkce SuperCool pro rychlé zchlazení
- Rychlé zmrazování FastFreeze

- Úsporný režim EcoMode
VÝBAVA CHLADNIČKY
- LED osvětlení ze stropu
- 4 skleněné police
- BottleMat držák na láhve
- Police ve dveřích chladničky: 2 police ve
dveřích
- Police na lahve ve dveřích chladničky: Police
na láhve s pevným krytem
- Vložka na vejce (8×)
- Zeleninová zásuvka CrispZone s regulací
vlhkosti HumidityControl
- Konvertibilní nízkoteplotní zásuvka Convert
FreshZone
VÝBAVA MRAZNIČKY
- SpaceBox - velká mrazící zásuvka (38 l.)
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 240 kWh
- Úroveň hluku: 38 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh):
185 × 60 × 59,2 cm
- EAN kód: 3838782452956
- Art.nb.: 737214

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA

-

Barva: Černá
Otevírání dveří: Levé/pravé
Materiál dveří: Ocelový plech
Klimatické třídy: SN, N, ST

ÚČINNOST
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: 320 / 314 l
- Objem chladničky: brutto/netto: 208 / 206 l
- Objem mrazničky: brutto/netto: 112 / 108 l
- Zmrazovací výkon: 5 kg / 24h
- Skladovací doba při poruše: 17 h
OVLÁDÁNÍ
- Mechanické ovládání
VLASTNOSTI
- Slot-in system - možnost vsunutí chladničky
do výklenku šíře 60 cm
- FrostLess technologie pro menší tvorbu
námrazy v mrazničce

VÝBAVA CHLADNIČKY
- LED osvětlení
- 4 skleněné police
- BottleMat držák na láhve
- Police ve dveřích chladničky: 2 police ve
dveřích
- Police na lahve ve dveřích chladničky: Police
na láhve s pevným krytem
- Vložka na vejce (8×)
- CrispZone: zásuvka na zeleninu
- Nízkoteplotní zásuvka FreshZone
VÝBAVA MRAZNIČKY
- SpaceBox - velká mrazící zásuvka (38 l.)
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky
- 1 skleněná police
- 1 nádobka na led

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 222 kWh
- Úroveň hluku: 38 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh):
185 × 60 × 59,2 cm
- EAN kód: 3838782452949
- Art.nb.: 737213
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MOMENTY
‘SPOLEČNĚ
STRÁVENÉHO
ČASU V
KUCHYNI’
Kolekce Classico promění
kuchyň v útulné místo pro
sdílení vašich kulinářských
specialit s celou rodinou.
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Trouby z kolekce Gorenje Classico jsou zdobeny bohatým a dynamickým designem s nádechem klasiky. Retro
linie, plynule rozšířené od dvířek, reliéf i tvar připomínají tradiční obloukové pece. Dokonalý vzhled trouby
završují charakteristické ovládací prvky, ozdobná rukojeť ve zlatém provedení a klasicky navržený elektronický
programovací časovač. Trouba se může pochlubit moderní technologií pečení HomeMade a vysokou
energetickou účinností.

Technologie HomeMade pro špičkové výsledky pečení
Inovativní design vnitřního prostoru trouby s umístěným grilem PerfectGrill napodobuje tradiční dřevo spalující
pece. Účinná cirkulace horkého vzduchu vede k rovnoměrnému rozložení tepla a vynikajícím výsledkům pečení.
Plně výsuvná teleskopická vodítka umožňují mnohem jednodušší umístění plechů na pečení v troubě a poskytují
dokonalý přehled o průběhu pečení.

Elektronicky programovací
časovač s analogovým displejem
Vždy chladné dveře trouby
Dveře trouby mají dvojité sklo s reflexními vrstvami.
Proto je vnější strana dveří vždy chladná. Bezpečné a
energeticky úsporné dveře umožňují troubě dosahovat
energetické třídy A. Vnitřní strana dveří trouby nemá
žádné zářezy nebo hrany, což umožňuje snadné čištění.

Klasický analogový design elektronického časovače je
jedním z dekorativních vrcholů této řady. Je vybaven
hodinami a minutkou a umožňuje také naprogramovat
odložení startu či ukončení vaření. Hodiny signalizují
ukončení nastaveného času vaření zvukovým signálem.
Klasický vzhled hodin s hodinovými ručičkami a
obložením ve staré zlaté barvě doplňuje celkový design
trouby.
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Moderní hi–light technologie s nádechem klasiky
Kromě tří hi–light zón disponuje sklokeramická varná deska také dvojitou kruhovou zónou, která se dokáže
přizpůsobit nádobám a pánvím různých velikostí. Indikátor pro každou varnou zónu zůstane svítit, dokud je
povrch zóny horký. Hladký povrch varného panelu se snadno čistí, hrany jsou zvýšeny, aby se zabránilo rozlití.

Retro ovládací prvky pro pohodlné ovládání
Za retro zlatým provedením charakteristických klasických ovládacích prvků připomínajících své keramické předchůdce
se skrývá moderní technologie, která umožňuje maximální komfort ovládání. Ovládací prvky jsou navrženy ergonomicky
pro příjemné uchopení.
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Uspořádání ve tvaru diamantu
Speciální rozložení hořáků ve tvaru diamantu vám přináší lepší přehled o procesu vaření. Dva velké silnější
hořáky umístěné na levé, resp. pravé straně poskytují dostatek místa pro velké hrnce nebo pánve typu Wok. Tvar
litinového roštu vychází z funkčního rozložení a esteticky završuje vzhled varné desky.

Vždy chladné
dveře trouby
Litinová mřížka zlepšuje stabilitu a
vzhled plynového varného panelu.
Materiál mřížky je mimořádně
trvanlivý a odolný vůči nejvyšším
teplotám.

Zapalování hořáku
jednou rukou
Zapalování plynového hořáku
jednou rukou je další vlastností,
která vede k vyššímu komfortu a
jednoduchému ovládání. Plynový
hořák zapálíte stisknutím knoflíku
a jeho pootočením na požadovaný
stupeň jednou rukou, zatímco
druhá ruka zůstává volná. Rychlé a
snadné!teplotám.

Plynový hořák
Wok
Díky profesionálnímu plynovému
hořáku s plamenem ve třech
prstencích, který zahřívá pánev
vyšším výkonem a zajišťuje tak
lepší energetickou účinnost,
připravíte své jídlo za pár minut.
Doplňkový litinový držák Wok
pánve navíc zvýší bezpečnost,
pohodlí a účinnost při vaření.
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Vzhled kuchyňských odsavačů par kolekce Gorenje Classico se stane dominantou každé kuchyně. Měkké linie a
detaily se staře zlatým provedením zajišťují, že odsavač par harmonicky splývá s designem ostatních spotřebičů
z této kolekce. Odsavač par vyniká účinným a tichým provozem, aby tak reagoval na moderní trend slučování
kuchyně s obývacím pokojem. S kapacitou nejméně 540 m3/h poskytuje odsavač par Gorenje Classico optimální
výkon pro odstranění zápachů, vlhkosti a tukových částic v prostoru až 55 metrů čtverečních.

Ovládací prvky a
rukojeť ve zlatém
provedení
Design odsavače par v jemné
slonovinové nebo matné černé je
doplněn výraznou rukojetí ve zlaté
barvě. Ovládací prvky umožňují
tradiční ovládání odsavače par
a jeho funkcí. Ozdobná rukojeť,
která se shoduje s designem
celé kolekce, dokonale doplňuje
vzhled odsavače par a klade
důraz na jeho klasický charakter.

LED
osvětlení
LED osvětlení poskytuje
vynikající a vysoce účinné
osvětlení varné desky a
představuje důležitý estetický a
funkční prvek v kuchyni. Jeho
životnost je třicetkrát delší než
u běžných žárovek a šetří až
desetkrát tolik energie.

Tukové filtry
omyvatelné v myčce
pro snadné čištění
Kovové tukové filtry odsavačů par
Gorenje se snadno vybírají a čistí.
Můžete je mýt ručně nebo v myčce
nádobí pomocí šetrného programu.
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Vybírat si můžete z harmonicky navrženého plynového nebo elektrického sporáku s technologií HiLight, v šířce
50 cm. Inovativní technologická řešení, kombinace různých varných panelů a účinná a inovativní technologie
trouby HomeMade zaručují vždy dokonalé výsledky. Obsluha a ovládání spotřebičů je velmi snadná díky
elegantnímu designu ovládacích prvků, elektronickému časovači s analogovým displejem a výrazné rukojeti se
speciálním tvarem reliéfu pro hladké uchopení.
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Technologie HomeMade pro
špičkové výsledky pečení
Inovativní design vnitřního prostoru trouby s ideálně
umístěným grilem PerfectGrill napodobuje tradiční pec
na dřevo. Účinná cirkulace horkého vzduchu vede k
rovnoměrnému rozložení tepla a vynikajícím výsledkům
pečení. Výsuvná teleskopická vodítka umožňují
mnohem jednodušší umístění plechů a poskytují
dokonalý přehled o průběhu pečení.

Retro ovládací prvky pro
pohodlné ovládání
Za retro zlatým provedením charakteristických
klasických ovládacích prvků, připomínajících své staré
keramické předchůdce, je skryta moderní technologie,
která umožňuje maximální komfort ovládání. Ovládací
prvky jsou navíc ergonomicky navrženy pro příjemné
uchopení.

ChefBurners - Silnější a účinnější
vaření
Litinová mřížka
Litinová mřížka zlepšuje stabilitu a vzhled plynového
varného panelu. Materiál mřížky je mimořádně trvanlivý
a odolný vůči nejvyšším teplotám.

Nové vysoce účinné hořáky ChefBurners umožňují
efektivnější spotřebu plynu a rychlejší a ekologičtější
vaření. Různé velikosti hořáků vám poskytují plnou
flexibilitu a jejich uživatelsky přívětivé umístění
umožňuje snadné a bezpečné vaření.
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BO7732CLI

BO7530CLI

Gorenje Classico

Gorenje Classico

VESTAVNÁ TROUBA

VESTAVNÁ TROUBA

BO7732CLB

BO7530CLB

- Barva: Černá matná
- EAN kód:
3838782305443
- Art.nb.: 732965

- Barva: Černá matná
- EAN kód:
3838782322044
- Art.nb.: 732970

11.990 Kč

-

Barva: Slonová kost
Barva rukojeti: Zlatá barva rukojeti
Materiál/barva čelního panelu: Lakovaný kov
GentleClose – tlumené zavírání dveří trouby

ÚČINNOST
- Multifunkční trouba BigSpace – 71 l
- Extra velká využitelná pečící plocha
- Povrch největšího plechu na pečení: 1316 cm²
- HomeMade Plus tvar trouby
- PerfectGrill dvojité topné těleso pro
rovnoměrné pečení
OVLÁDÁNÍ
- Mechanické nastavení teploty
- Tvar knoflíků ovládání: Ergonomické knoflíky
- Elektronické programovací hodiny s
analogovým displejem
ZPŮSOBY OHŘEVU

VLASTNOSTI
- Osvětlení
- Pečení na více plechách současně

9.990 Kč

DODATEČNÁ VÝBAVA
- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Částečně vysouvací teleskopické lišty na
2 úrovních
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Termoelektrická pojistka
- Dynamické chlazení trouby – DC
- Cool Door – trojité zasklení dveří trouby s
reflexní vrstvou
JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ
- AquaClean čištění vodou
- SilverMatte – vysoce odolný pyro smalt
- Odnímatelné vnitřní sklo dvířek trouby s
plochým povrchem
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba energie:
0,81 kWh (Nucená konvekce vzduchu),
0,94 kWh (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: 3300 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm
- Rozměry k zabudování min–max (vxšxh):
58,3–60 × 56–56,8 × 55 cm
- EAN kód: 3838782305337
- Art.nb.: 732963

BM235CLI

VESTAVNÁ MIKROVLNNÁ TROUBA
Gorenje Classico

BM235CLB

- Barva: Černá
- EAN kód:
3838942143397
- Art.nb.: 567145

8.990 Kč

- Barva: Slonová kost
- Materiál čelního panelu: Lakovaný čelní
panel
- Materiál dveří: Skleněné dveře
- Materiál trouby: Lakovaný
- Otevírání dveří: Levé
- Způsob otevírání dveří: Rukojeť
- Dvířka trouby: Standard Door (2 skla)
ÚČINNOST
- Objem trouby: 23 l.
- SuperSize pečící plocha
- Mikrovlnný výkon: 800 W
- Výkon grilu: 1100 W
- Počet infra topných těles: 1
- Technologie výroby mikrovln: Standardní
technologie (HTV)
- Typ mikrovlnní distribuce: STIRRER
technologie pro rovnoměrný ohřev bez
nutnosti použít otoční talíř
OVLÁDÁNÍ
- Mechanické ovládání
- Způsob ovládání: Tlačítko

ZPŮSOBY OHŘEVU
- Kombinovaný ohřev: Mikrovlnný ohřev + gril
VLASTNOSTI
- Rozmrazování podle času
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Bezpečnostní spínač
DODATEČNÁ VÝBAVA
- Grilovací rošt
JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ
- EasyClean keramické dno

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Příkon: 1280 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 39 × 59,2 × 34,6 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh):
36,5 × 56,6 × 55 cm
- EAN kód: 3838942142796
- Art.nb.: 567143
*NA OBJEDNÁVKU.

-

Barva: Slonová kost
Barva rukojeti: Zlatá barva rukojeti
Materiál/barva čelního panelu: Lakovaný kov
Klasické zavírání dvířek

ÚČINNOST
- Multifunkční trouba BigSpace – 71 l
- Extra velká využitelná pečící plocha
- Povrch největšího plechu na pečení: 1316
cm²
- HomeMade Plus tvar trouby
- PerfectGrill dvojité topné těleso pro
rovnoměrné pečení
OVLÁDÁNÍ
- Mechanické nastavení teploty
- Tvar knoflíků ovládání: Ergonomické knoflíky
- Elektronické programovací hodiny s
analogovým displejem
ZPŮSOBY OHŘEVU

VLASTNOSTI
- Osvětlení

DODATEČNÁ VÝBAVA
- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Vedení plechů v troubě: 1x drátěný rošt
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Termoelektrická pojistka
- Dynamické chlazení trouby – DC
- Compact Door – dvojité zasklení dveří trouby
s reflexní vrstvou
JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ
- AquaClean čištění vodou
- SilverMatte – vysoce odolný pyro smalt
- Odnímatelné vnitřní sklo dvířek trouby s
plochým povrchem
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba energie:
0,81 kWh (Nucená konvekce vzduchu),
0,94 kWh (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: 2700 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm
- Rozměry k zabudování min–max (vxšxh):
58,3–60 × 56–56,8 × 55 cm
- EAN kód: 3838782322112
- Art.nb.: 732969
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IK640CLI

EC642CLI

Gorenje Classico

Gorenje Classico

INDUKČNÍ DESKA

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA

EC642CLB

IK640CLB

- Provedení (barva):
Černá
- EAN kód:
3838782120985
- Art.nb.: 730795

- Provedení (barva):
Černá
- EAN kód:
3838782165467
- Art.nb.: 732414

9.990 Kč

- Provedení (barva): Slonová kost
- Zbroušená hrana – možnost zabudováni do
roviny s pracovní deskou
OVLÁDÁNÍ
- Ergonomické knoflíky
VLASTNOSTI
- Funkce BoilControl – automatický rychlý
ohřev
- PowerBoost funkce – extra výkon varné
zóny
- AllBoost – funkce zvýšení výkonu na všech
varných zónách

7.990 Kč

VARNÁ DESKA
- 4 indukční varné zóny
- Vlevo vpředu: Ø 18,5 cm, 1,4/2 kW,
- Vpravo vpředu: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW,
- Vlevo vzadu: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW,
- Vpravo vzadu: Ø 20,5 cm, 2/2,3 kW
BEZPEČNOST/ŽIVOTNOST
- Ukazatel zbytkového tepla
- Dětský zámek

- Provedení (barva): Slonová kost
- Lakovaný rámeček varné desky v barvě

BEZPEČNOST/ŽIVOTNOST
- Ukazatel zbytkového tepla

OVLÁDÁNÍ
- Ergonomické knoflíky
VARNÁ DESKA
- 3 HiLight varné zóny, 1 dvojitá kruhová
HiLight varná zóna
- Vlevo vpředu: Dvojitá HiLight varní zóna
Ø 12/21 cm, 0,8/2,2 kW,
- Vpravo vpředu: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Vlevo vzadu: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Vpravo vzadu: Ø 18 cm, 1,8 kW

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Příkon: 7100 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 9,2 × 60 × 51 cm
- Rozměry k zabudování min–max (vxšxh):
7,7 × 55,8–56 × 49 cm
- EAN kód: 3838782165481
- Art.nb.: 732416
*NA OBJEDNÁVKU.

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Příkon: 6400 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 9 × 59,5 × 51 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh):
7 × 56 × 49 cm
- EAN kód: 3838782120947
- Art.nb.: 730791
*NA OBJEDNÁVKU.

GW6D42CLI

GW642CLI

Gorenje Classico

Gorenje Classico

PLYNOVÁ VARNÁ DESKA

PLYNOVÁ VARNÁ DESKA

GW6D42CLB

GW642CLB

- Provedení (barva):
Černá
- EAN kód:
3838782467202
- Art.nb.: 737665

- Provedení (barva):
Černá
- EAN kód:
3838782467646
- Art.nb.: 737639

7.990 Kč

- Provedení (barva): Slonová kost

BEZPEČNOST/ŽIVOTNOST
- Pojistky plamene hořáků

OVLÁDÁNÍ
- Ergonomické knoflíky

6.990 Kč

- Provedení (barva): Slonová kost
OVLÁDÁNÍ
- Tvar knoflíků ovládání
knoflíky

VLASTNOSTI
- Hořáky s vysokou účinností
- Dvojitý wok hořák

BEZPEČNOST/ŽIVOTNOST
- Pojistky plamene hořáků

Ergonomické

VARNÁ DESKA
- Jednoruční zapalování plynových hořáků
- 4 varné zóny (1 malý hořák, 1 miniwok hořák,
2 standardní hořáky)
- Vlevo vpředu: dvojitý hořák 12,3 cm, 3,5 kW,
- Vpravo vpředu: Malý hořák Ø 5,37 cm,
1,05 kW,
- Vlevo vzadu: Standardní hořák Ø 7,35 cm,
1,8 kW,
- Vpravo vzadu: Standardní hořák Ø 7,35 cm,
1,8 kW
- Dvojitý wok hořák
- Provedení nosné mřížky: Litinové nosné
mřížky

VARNÁ DESKA
- Jednoruční zapalování plynových hořáků
- 4 varné zóny (1 malý hořák, 1 miniwok hořák,
2 standardní hořáky)
- V prostředku přední:
Standardní hořák Ø 7,35 cm, 1,8 kW,
- V prostředku zadní: Malý hořák Ø 5,37 cm,
1,05 kW,
- Levá: dvojitý hořák 12,3 cm, 3,5 kW,
- Pravá: Standardní hořák Ø 7,35 cm, 1,8 kW
- Dvojitý wok hořák
- Provedení nosné mřížky: Litinové nosné
mřížky
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Rozměry výrobku (vxšxh): 13 × 60 × 52 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh):
10 × 56 × 49 cm
- EAN kód: 3838782467219
- Art.nb.: 737667

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Rozměry výrobku (vxšxh): 13 × 60 × 52 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh):
- 10 × 56 × 49 cm
- EAN kód: 3838782467639
- Art.nb.: 737638

48

KOLEKCE SPOTŘEBIČŮ GORENJE CLASSICO

WHC63CLI

BHP62CLI

Gorenje Classico

Gorenje Classico

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR

VESTAVNÝ ODSAVAČ PAR

WHC63CLB

- Barva odsavače/
komínu: Černá matná
- EAN kód:
3838782418402
- Art.nb.: 736180

BHP62CLB

- Barva odsavače/
komínu: Černá
- EAN kód:
3838782146244
- Art.nb.: 731613

7.990 Kč

-

Odtah nebo recirkulace
Uhlikový filter 315275 (nie je súčasťou)
Materiál odsavače/komínu: Lakovaný plech
Barva odsavače/komínu: Slonova kost

ÚČINNOSŤ
- Max. výkon pri odťahu: 650 m³/h
- Max. výkon pri recirkulácii: 378 m³/h
- Priemer odťahu: 15 cm

3.990 Kč

VLASTNOSTI
- Druh osvětlení: LED žárovka
- Spínač osvětlení ON/OFF
- Osvětlení: 2 x 1,5 W
EXTRA DOPLNKY
- Tukový filtr: Hliníkový tukový filtr
- Omyvatelný tukový filtr
- Počet motorů: 1
- Typ motoru: Kondenzátorový motor

VÝKON ODSÁVANIA
- Maximální výkon při odtahu/rychlost I:
246 m³/h
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II:
357 m³/h
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III:
650 m³/h
OVLÁDANIE
- Mechanické ovládanie
- Ovládání knoflíky
- Počet stupňov výkonu: 3

TECHNICKÉ INFORMÁCIE
- Úroveň hluku (max.): 70 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (šxh): 60 × 50 cm
- Výška: 695 mm
- Minimální výška komínu: 545 mm
- Maximální výška komínu: 875 mm
- Roční spotřeba energie: 60,2 kWh
- EAN kód: 3838782418402
- Art.nb.: 736201

- Odtah nebo recirkulace
- Uhlikový filter 716845 (nie je súčasťou)
- Barva odsavače/komínu: Slonova kost
ÚČINNOST
- Maximální výkon při odtahu: 435 m³/h
- Maximální výkon při recirkulaci: 215 m³/h
- Průměr odtahu: 15 cm
VÝKON ODSÁVÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ
STUPNĚ
- Maximální výkon při odtahu/rychlost I:
158 m³/h
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II:
257 m³/h
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III:
435 m³/h
OVLÁDÁNÍ
- Mechanické ovládání
- Nastavení ovládání: Ovládání knoflíky
- Počet stupňů výkonu: 3

EC52CLI

VLASTNOSTI
- Druh osvětlení: LED
- Spínač osvětlení ON/OFF
- Osvětlení: 2 x 3 W
DODATEČNÁ VÝBAVA
- Tukový filtr: Hliníkový tukový filtr
- Omyvatelný tukový filtr
- Počet motorů: 1
- Typ motoru: Kondenzátorový motor
- Zpětná klapka: 150 mm

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Max. úroveň hluku: 71 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (šxh): 60 × 31,5 cm
- Výška: 170 mm
- Roční spotřeba energie: 41,7 kWh
- EAN kód: 3838782146183
- Art.nb.: 731612

K52CLI

ELEKTRICKÝ SPORÁK –
SKLOKERAMICKÝ

KOMBINOVANÝ SPORÁK
Gorenje Classico

Gorenje Classico

14.990 Kč

-

Provedení (barva): Slonová kost
Materiál/barva čelního panelu: Lakovaný kov
Materiál dveří: Skleněné dveře
GentleClose – tlumené zavírání dveří trouby

ÚČINNOST
- Multifunkční trouba – 70 l
- Povrch největšího plechu na pečení: 1260 cm²
- HomeMADE tvar trouby vychází z tvaru
kamenné pece
OVLÁDÁNÍ
- Tvar knoflíků ovládání: Ergonomické knoflíky
- Elektronické programovací hodiny s
analogovým displejem
SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA
- 4 HiLight varné zóny
- Vlevo vpředu: Dvojitá HiLight varní zóna
Ø 18/12 cm, 0,7/1,7 kW,
- Vpravo vpředu: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Vlevo vzadu: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Vpravo vzadu: Ø 18 cm, 1,8 kW
ZPŮSOBY OHŘEVU

13.990 Kč

VLASTNOSTI
- Osvětlení
VÝBAVA
- 1 mělký smaltovaný plech
- 1 hluboký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Vedení plechů v troubě: 1x drátěný rošt
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Ukazatel zbytkového tepla
- Compact Door – dvojité zasklení dveří trouby
s reflexní vrstvou
JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ
- AquaClean čištění vodou
- SilverMatte – vysoce odolný pyro smalt
TECHNICKÉ PARAMETRY
- Příkon: 8700 W
- Spotřeba energie:
0,8 kWh (Nucená konvekce vzduchu),
1,03 kWh (Konvenční tepelná funkce)
- Rozměry výrobku (vxšxh): 85 × 50 × 59,4 cm
- EAN kód: 3838782065620
- Art.nb.: 729278
*NA OBJEDNÁVKU.

-

Provedení (barva): Slonová kost
Materiál/barva čelního panelu: Lakovaný kov
Materiál dveří: Skleněné dveře
GentleClose – tlumené zavírání dveří trouby
Materiál víka: Kovový lakovaný příklop

ÚČINNOST
- Multifunkční trouba – 70 l
- Povrch největšího plechu na pečení: 1260 cm²
- HomeMADE tvar trouby vychází z tvaru
kamenné pece
OVLÁDÁNÍ
- Tvar knoflíků ovládání: Ergonomické knoflíky
- Elektronické programovací hodiny s
analogovým displejem
- Jednoruční zapalování plynových hořáků
PLYNOVÁ VARNÁ DESKA
- Počet nosných mřížek: 2
- 4 varné zóny (1 malý hořák + 1 velký hořák +
2 standardní hořáky)
- Vlevo vpředu: Malý hořák Ø 5,4 cm, 1 kW,
- Vpravo vpředu: Velký hořák Ø 9,9 cm, 3 kW,
- Vlevo vzadu: Standardní hořák Ø 7,4 cm, 1,9 kW,
- Vpravo vzadu: Standardní hořák Ø 7,4 cm, 1,9 kW
- Litinové nosné mřížky
ZPŮSOBY OHŘEVU

VLASTNOSTI
- Osvětlení
- Pečení na více plechách současně
- MultiAir optimální cirkulace horkého
vzduchu v troubě
VÝBAVA
- 1 mělký smaltovaný plech
- 1 hluboký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Částečně výsuvné teleskopické lišty na
1 úrovni
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Compact Door – dvojité zasklení dveří trouby
s reflexní vrstvou
- Pojistky plamene hořáků
JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ
- AquaClean čištění vodou
- SilverMatte – vysoce odolný pyro smalt
TECHNICKÉ PARAMETRY
- Spotřeba energie:
0,8 kWh (Nucená konvekce vzduchu),
0,81 kWh (Konvenční tepelná funkce)
- Rozměry výrobku (vxšxh): 85 × 50 × 59,4 cm
- EAN kód: 3838782092473
- Art.nb.: 730124
*NA OBJEDNÁVKU.
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MO4250CLI

NRK6202CLI

MIKROVLNNÁ TROUBA – VOLNĚ
STOJÍCÍ

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA
Gorenje Classico

Gorenje Classico

MO4250CLB

- Provedení (barva):
Černá
- EAN kód:
3838942953842
- Art.nb.: 434739

3.990 Kč

-

Provedení (barva): Slonová kost
Materiál čelního panelu: Skleněný čelní panel
Materiál dveří: Skleněné dveře
Materiál trouby: Lakovaný
Levé otevírání dveří
Způsob otevírání dveří: Rukojeť
Dveře: Standard Door (2 skla)

ÚČINNOST
- Objem trouby: 20 l.
- SuperSize pečící plocha
- Mikrovlnný výkon: 700 W
- Výkon grilu: 800 W
- Počet infra topných těles: 1
- Technologie výroby mikrovln: Standardní
technologie (HTV)
- Typ mikrovlnné distribuce: STIRRER

ZPŮSOBY OHŘEVU
Kombinovaný ohřev: Mikrovlnný ohřev + gril
VLASTNOSTI
- Rozmrazování podle času
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Bezpečnostní spínač
DODATEČNÁ VÝBAVA
- Grilovací rošt
JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ
- EasyClean keramické dno
- Velký využitelná plocha vaření/rozmrazování
více jídel najednou

OVLÁDÁNÍ
- Mechanické ovládání
- Způsob ovládání: Tlačítko

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Příkon: 1080 W
- Hlučnost: 58 dB
- Rozměry výrobku (vxšxh): 28,9 × 45,5 × 36,1 cm
- EAN kód: 3838942953835
- Art.nb.: 434738

18.990 Kč

-

Barva: Světlá béžová
Otevírání dveří: Pravé otevírání dveří
Materiál dveří: Ocel
Klimatické třídy: SN, N, ST, T

ÚČINNOST
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: 353 / 331 l
- Objem chladničky: brutto/netto: 243 / 235 l
- Objem mrazničky: brutto/netto: 110 / 96 l
- Zmrazovací výkon: 12 kg / 24h
- Skladovací doba při poruše: 17 h
OVLÁDÁNÍ
- Display: LED display
- Zvukový alarm otevřených dveří
- Ukazatel teploty: Digitální ukazatel teploty
pro chladničku
- Zvukový a světelný signál zvýšené teploty v
chladničce: bílý signál
VLASTNOSTI
- IonAir s Multiflow 360° – cirkulace
ionizovaného vzduchu přes 14 ventilačních
otvorů
- AdaptTech technologie pro úsporu energie
a prodlužení čerstvosti potravin
- Slot-in system - možnost vsunutí
chladničky do výklenku šíře 60 cm
- Beznámrazová technologie NoFrost Plus
- Rychlé zmrazování FastFreeze
- Úsporný režim EcoMode

VÝBAVA CHLADNIČKY
- LED osvětlení ze stropu
- 5 skleněných polic
- Držák na láhve
- Police ve dveřích chladničky: 3 police ve
dveřích
- Police na lahve ve dveřích chladničky:
Police na láhve s pevným krytem
- Vložka na vejce (8×)
- CrispZone: zásuvka na zeleninu
- Konvertibilní nízkoteplotní zásuvka Convert
FreshZone
VÝBAVA MRAZNIČKY
- SpaceBox - velká mrazící zásuvka (38 l.)
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 248 kWh
- Úroveň hluku: 38 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh):
200 × 60 × 59,2 cm
- EAN kód: 3838782459160
- Art.nb.: 737405
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MOMENTY
‘KRÁSNYCH
VINTAGE ČASŮ’
Náš retro design je k dispozici
v široké škále barev. Protože tu
a tam pocítíme touhu po starých
dobrých časech.
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SVĚŽÍ
STRÁNKA VAŠÍ
OSOBNOSTI
DESIGNOVÁ KOLEKCE Gorenje Retro
Design ve stylu Vintage, s širokou škálou barev, dělá z této chladničky jeden z
ústředních prvků vašeho domova. Jako designérský kousek ji můžete umístit
kamkoliv chcete. Ve Vaší romantické kuchyni, městském šik hnízdečku či funky
podkrovním bytě. Všechny chladničky z kolekce Retro jsou výrazné, pyšní se
optimálním skladovacím uspořádáním a všemi vlastnostmi, které od špičkového
spotřebiče očekáváte. Všude, kde se tyto moderní ikony objeví, představují okamžitý
hit v jakémkoliv barevném provedení.

Užijte si dnes svoje Retro
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Bez technologie ADAPTECH

S technologií ADAPTECH

AdaptTech

Technologie IonAir s funkcí
MultiFlow 360°

Ideální mikroklima na každé
poličce
Moderní technologie v chladničkách napodobuje
přirozený proces ionizace, tak aby jídlo zůstalo déle
čerstvé. Záporně nabité ionty neustále osvěžují vzduch,
čímž vytváří přirozené mikroklima zaručující ideální
prostředí pro čerstvé potraviny. Ventilační systém
MultiFlow 360° rovnoměrně rozkládá ionizovaný vzduch
díky 14 větracím otvorům, čímž udržuje stabilní teplotu
na každé poličce.

Technologie NoFrost Plus

Chladnička, která rozezná vaše
zvyky
Tento šikovný systém byl navržen, aby udržoval
optimální teplotu v chladničce bez ohledu na to, jak
často ji otevíráte. Při otevření chladničky se teplota
náhle zvýší a potraviny jsou tak vystaveny teplotnímu
šoku, v důsledku čehož se rychleji kazí. Chladnička
neustále monitoruje a analyzuje způsob, jakým ji
používáte. Takto ví předpovědět, kdy chladničku
otevřete a předtím, než tak učiníte, sníží teplotu o
1 nebo 2 °C, čímž udržuje stabilní teplotu a zaručí, že
potraviny zůstanou čerstvé a plné živin co nejdéle.

Energetická třída A+++

Už žádné jednotvárné
rozmrazování

Nejvyšší úroveň energetické
úspory

Jeden z nejlepších chladících systémů na trhu, který
je instalován v mrazničce, zabraňuje akumulaci ledu
a mrazu, aby tak udržoval nízkou spotřebu energie,
zatímco v chladničce udržuje ideální mikroklima pro
čerstvé potraviny. Cirkulace ionizovaného vzduchu
zabraňuje vysoušení potravin a pomáhá v nich udržovat
vitamíny a minerály.

Všechny chladničky Gorenje jsou energeticky velmi
úsporné. Výborná tepelná izolace a těsnění dveří,
kompresor s invertorem a elektronicky i mechanicky
řízený systém efektivně snižuje spotřebu energie.
Chladničky energetické třídy A+++ využívají o 60 % méně
energie ve srovnání s běžnou energetickou třídou A.
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Zásuvka FreshZone
IonAir s DynamiCooling

Rovnoměrné rozložení teploty
v chladničce

Čerstvé jako z přírody
Zásuvka s nejnižší teplotou v chladničce je ideální
pro uchovávání masa, ryb, ovoce i zeleniny. Udržuje
čerstvost, aroma, barvu a chuť potravin po delší dobu.

Pokročilý systém ventilátorů s dynamickým chlazením,
rovnoměrně distribuuje ionizovaný vzduch a vyrovnává
teplotu v celém prostoru chladničky. Vzduch navíc
obohacen o záporné ionty napodobuje přirozené
mikroklima, které udržuje jídlo svěží po delší dobu.
Kromě toho v chladničce neexistují žádné teplotní
rozdíly, takže můžete kteroukoli potravinu umístit na
kterékoli polici.

Zásuvka ZeroZone

Čerstvé jako od moře
Zásuvka s teplotou kolem 0 °C dokonale uchová
čerstvé nebo marinované maso, ryby a mořské plody.
Prodlužuje čerstvost lahodných potravin a udržuje jejich
přirozenou šťavnatost a živiny.

Police SimpleSlide

Pro vysoké i nízké láhve
Obzvláště praktický mechanismus, který umožňuje
nastavení polic směrem nahoru a dolů.
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FastFreeze

Rychlé zmrazení
Police PullOut

Funkce uvnitř mrazničky pro rychlé zmrazení potravin,
ideální při doplnění mrazáku po nákupu.

Snadný přístup k jídlu
Výsuvné police pro rychlý a snadný přístup k
potravinám, s nosností až 22kg.

LedLight

Dobře uspořádaná a úsporná
chladnička
Energeticky úsporné příslušenství ve formě LED pásu
má výrazně delší životnost a spotřebuje méně energie.

CrispZone s HumidityControl

Čerstvé jak ze zahrady
CrispZone je jedním z největších zásobníků na ovoce
a zeleninu na trhu. Nízká teplota a možnost nastavit
vlhkost prodlužují svěžest vaší úrody.

Zásuvka XtremeFreeze

Mrazení rychlostí blesku
Rychlé mrazení při extrémně nízkých teplotách. Mrazení
šokem zachovává všechny živiny a chuť potravin.

56

RETRO CHLADNIČKY GORENJE

V NABÍDCE DO 03/2021

29.990 Kč

ONRK193R
KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA
Gorenje Retro Collection

-

Provedení (barva pláště): Bordová
Pravé otevírání dveří
Materiál dveří: PVC
Klimatické třídy: SN, ST, N, T

ÚČINNOST

-

Invertor kompresor
Brutto/netto objem: 334 / 307 l.
Objem chladničky: brutto/netto: 231 / 222 l.
Objem mrazničky: brutto/netto: 103 / 85 l.
Zmrazovací výkon: 8 kg / 24h
Skladovací doba při poruše: 18 h

OVLÁDÁNÍ

-

Elektronické ovládání za dvířkama // LED displej
Zvukový alarm otevřených dveří
Digitální ukazatel teploty pro mrazící a chladící část
Zvukový a světelný signál zvýšené teploty v chladničce: bílý signál

VLASTNOSTI

VÝBAVA
CHLADNIČKY

ONRK193 C
- Provedení (barva pláště):
Champagne (světle béžová)
- EAN kód: 3838942087974
- Art.nb.: 521706

- Ion Air s Multiflow 360° – cirkulace ionizovaného vzduchu přes 14
ventilačních otvorů // AdaptTech chlazení: inteligentní paměťový systém
předchází teplotním šokům a šetří energii
- Slot–in: možnost zabudování chladničky do výklenku šíře 65 cm
- NoFrost Plus // SuperCool: Rychlé zchlazení
- FastFreeze rychlé mrazení s automatickým vypnutím
- Úsporný režim EcoMode
-

Zásobník na vejce / led: 1 x 7
2 výškově nastavitelné SimpleSlide police ve dveřích
LED osvětlení ze stropu // 4 skleněné police
Držák na láhve // Police na láhve s pevným krytem
Úložné prostory na sýr a máslo: MultiBox
CrispZone s HumidityControl: velká zásuvka na zeleninu s regulací
vlhkosti // ZeroZone zásuvka

VÝBAVA
MRAZNIČKY

- XXL SpaceBox zásuvka
- XtremeFreeze: velmi intenzivní zmrazení potravin v horním koši
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky // 2 skleněné police

TECHNICKÉ
ÚDAJE

-

Spotřeba el. energie kWh/rok: 168 kWh
Úroveň hluku: 38 dB(A)re 1 pW
Rozměry výrobku (vxšxh): 194 × 60 × 64 cm
EAN kód: 3838942087288
Art.nb.: 521701

*NA OBJEDNÁVKU.
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V NABÍDCE DO 03/2021

26.990 Kč

ORK192C
KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA
Gorenje Retro Collection

ORK192R

ORK192BK

- Provedení (barva
pláště): Bordová
- EAN kód:
3838942067211
- Art.nb.: 511949

- Provedení (barva
pláště): Černá
- EAN kód:
3838942079702
- Art.nb.: 517336

ORK192R-L

ORK192BK-L

- Levé otvírání dveří
- EAN kód:
3838942088544
- Art.nb.: 522636

- Levé otvírání dveří
- EAN kód:
3838942088575
- Art.nb.: 522639

- Provedení : Champagne (světle béžová)
- Pravé otevírání dveří
- Materiál dveří: PVC
- Klimatické třídy: SN, ST, N, T

ÚČINNOST

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: 326 / 322 l.
- Objem chladničky: brutto/netto: 229 / 227 l.
- Objem mrazničky: brutto/netto: 97 / 95 l.
- Zmrazovací výkon: 4,5 kg / 24h
- Skladovací doba při poruše: 30 h

OVLÁDÁNÍ

- Elektronické ovládání za dvířkama // LED displej
- Digitální ukazatel teploty

VLASTNOSTI

- AdaptTech chlazení: inteligentní paměťový systém předchází teplotním
šokům a šetří energii
- Slot–in: možnost zabudování chladničky do výklenku šíře 65 cm
- FrostLess: Méně ledu v mrazničce
- IonAir s DynamiCooling – cirkulace ionizovaného vzduchu
prostřednictvím vnitřního ventilátoru
- FastFreeze rychlé mrazení s automatickým vypnutím

VÝBAVA
CHLADNIČKY

- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- 2 výškově nastavitelné SimpleSlide police ve dveřích
- LED osvětlení ze stropu // 4 skleněné police
- Držák na láhve // Police na láhve s pevným krytem
- Úložné prostory na sýr a máslo: MultiBox
- CrispZone s HumidityControl: velká zásuvka na zeleninu s regulací
vlhkosti // FreshZone zásuvka

VÝBAVA
MRAZNIČKY

- XXL SpaceBox zásuvka
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky // 2 skleněné police

TECHNICKÉ
ÚDAJE

- Spotřeba el. energie kWh/rok: 232 kWh
- Úroveň hluku: 40 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 194 × 60 × 64 cm
- EAN kód: 3838942079153
- Art.nb.: 517335
ORK 192 C-L
- Levé otvírání dveří
- EAN kód: 3838942088537
- Art.nb.: 522623

*NA OBJEDNÁVKU.
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V NABÍDCE DO 12/2020

21.990 Kč

ORB153C
CHLADNIČKA
Gorenje Retro Collection

ORB153BK

ORB153BL

- Provedení (barva
pláště): Černá
- EAN kód:
3838942087622
- Art.nb.: 521273

- Provedení (barva
pláště): Baby blue
(azurově modrá)
- EAN kód:
3838942084744
- Art.nb.: 519307

ORB153BK-L

ORB153BL-L

- Levé otvírání dveří
- EAN kód:
3838942102134
- Art.nb.: 535277

- Levé otvírání dveří
- EAN kód:
3838942102271
- Art.nb.: 535735

- Provedení : Champagne (světle béžová)
- Pravé otevírání dveří
- Materiál dveří: PVC
- Klimatické třídy: SN, ST, N, T

ÚČINNOST

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: 260 / 254 l.
- Objem chladničky: brutto/netto: 235 / 229 l.
- Objem mrazničky: brutto/netto: 25 / 25 l.
- Zmrazovací výkon: 2 kg / 24h
- Skladovací doba při poruše: 17 h

OVLÁDÁNÍ

- Mechanické ovládání

VLASTNOSTI

VÝBAVA
CHLADNIČKY

- Slot–in: možnost zabudování chladničky do výklenku šíře 65 cm
- IonAir s DynamiCooling – cirkulace ionizovaného vzduchu
prostřednictvím vnitřního ventilátoru
- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- 3 výškově nastavitelné SimpleSlide police ve dveřích
- LED pás na boku
- 4 skleněné police
- Držák na láhve
- Police na láhve s pevným krytem
- Úložné prostory na sýr a máslo: MultiBox
- CrispZone s HumidityControl: velká zásuvka na zeleninu s regulací
vlhkosti
- FreshZone zásuvka

VÝBAVA
MRAZNIČKY

- XXL SpaceBox zásuvka
- Prostor pro mrazení: 1 dvířka

TECHNICKÉ
ÚDAJE

- Spotřeba el. energie kWh/rok: 124 kWh
- Úroveň hluku: 40 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 154 × 60 × 66,9 cm
- EAN kód: 3838942087417
- Art.nb.: 521272
ORB 153 C-L
- Levé otvírání dveří
- EAN kód: 3838942102127
- Art.nb.: 535276

ORB153R

ORB153RD

- Provedení (barva
pláště): Bordová
- EAN kód:
3838942087400
- Art.nb.: 521271

- Provedení (barva
pláště): Ohnivě
červená
- EAN kód:
3838942084713
- Art.nb.: 519304

ORB153R-L

ORB153RD-L

- Levé otvírání dveří
- EAN kód:
3838942101410
- Art.nb.: 535289

- Levé otvírání dveří
- EAN kód:
3838942102240
- Art.nb.: 535730

*NA OBJEDNÁVKU.
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GORENJE
SPECIÁLNÍ
EDICE RETRO
CHLADNIČKY
DESIGNOVÁ KOLEKCE Gorenje Retro
Nová chladnička Gorenje Retro Special Edition kombinuje kultovní
design 60. let se sofistikovanou technologií současnosti. Ne jen pro
vášnivé řidiče, dodává okamžitý dotyk osobitého stylu, svobody a
dobrodružství v jakékoli kuchyni, zachovává svěžest jídla a životně
důležitých živin.

Inspirováno ikonickou dodávkou Volkswagen
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V NABÍDCE
DO 12/2020

V NABÍDCE
DO 12/2020

29.990 Kč

29.990 Kč

OBRB153R
CHLADNIČKA

OBRB153BL
CHLADNIČKA

Gorenje Retro Collection

Gorenje Retro Collection

- Barva: Bordová
- Pravé otevírání dveří
- Materiál dveří: PVC
- Klimatické třídy: SN, ST, N, T

- Barva: Baby blue (azurově modrá)
- Pravé otevírání dveří
- Materiál dveří: PVC
- Klimatické třídy: SN, ST, N, T

ÚČINNOST

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: 260 / 254 l.
- Objem chladničky: brutto/netto: 235 / 229 l.
- Objem mrazničky: brutto/netto: 25 / 25 l.
- Zmrazovací výkon: 2 kg / 24h
- Skladovací doba při poruše: 17 h

- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: 260 / 254 l.
- Objem chladničky: brutto/netto: 235 / 229 l.
- Objem mrazničky: brutto/netto: 25 / 25 l.
- Zmrazovací výkon: 2 kg / 24h
- Skladovací doba při poruše: 17 h

OVLÁDÁNÍ

- Mechanické ovládání

- Mechanické ovládání

- Slot–in: možnost zabudování chladničky do výklenku
šíře 65 cm
- IonAir a DynamiCooling – cirkulace ionizovaného
vzduchu prostřednictvím vnitřního ventilátoru

- Slot–in: možnost zabudování chladničky do výklenku
šíře 65 cm
- IonAir a DynamiCooling – cirkulace ionizovaného
vzduchu prostřednictvím vnitřního ventilátoru

- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- LED pás na boku
- 4 skleněné police
- Držák na láhve
- 3 SimpleSlide police s výškovým nastavením ve dvířkách
chladničky
- Police na láhve ve dveřích chladničky s pevným krytem
- Úložné prostory na sýr a máslo: 1 MultiBox zásobník
- CrispZone s HumidityControl: velká zásuvka na
zeleninu s regulací vlhkosti
- FreshZone zásuvka

- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- LED pás na boku
- 4 skleněné police
- Držák na láhve
- 3 SimpleSlide police s výškovým nastavením ve dvířkách
chladničky
- Police na láhve ve dveřích chladničky s pevným krytem
- Úložné prostory na sýr a máslo: 1 MultiBox zásobník
- CrispZone s HumidityControl: velká zásuvka na
zeleninu s regulací vlhkosti
- FreshZone zásuvka

VÝBAVA
MRAZNIČKY

- Prostor pro mrazení: 1 dvířka

- Prostor pro mrazení: 1 dvířka

TECHNICKÉ
ÚDAJE

- Spotřeba el. energie kWh/rok: 124 kWh
- Úroveň hluku: 40 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 154 × 60 × 66,9 cm
- EAN kód: 3838782024238
- Art.nb.: 590940

- Spotřeba el. energie kWh/rok: 124 kWh
- Úroveň hluku: 40 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 154 × 60 × 66,9 cm
- EAN kód: 3838782024252
- Art.nb.: 590942

VLASTNOSTI

VÝBAVA
CHLADNIČKY

*NA OBJEDNÁVKU.

*NA OBJEDNÁVKU.
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TROUBY 63

5 LIDÍ NA
VEČEŘI NAVÍC
Žádný problém.
Přednastavené automatické
programy, flexibilní prostor pro
hrnce a pánve a čistý vzduch
činí z vaření pro přátele a rodinu
čisté potěšení.

64

TROUBY

UPEČTE SI TY
NEJKRÁSNĚJŠÍ
VZPOMÍNKY
TROUBY
Roky ambiciózního výzkumu fyziky během pečením, grilování a pečení v páře vedly k široké řadě
funkcí a vlastností, které nabízejí jedinečný zážitek z vaření, a především zdravé a chutné výsledky.
Tyto prostorné trouby jsou užitečnými osobními asistenty s talentem pro detail. S inovativním tvarem
trouby HomeMadePlus rovnoměrně distribuují horký vzduch, díky integrovaným senzorům upečou
maso k dokonalosti a s parním generátorem zachovají veškeré cenné látky v jídle. Existuje množství
zajímavých kombinací ohřevných těles i přednastavených programů, z nichž všechny jsou výjimečně
uživatelsky přívětivé a promyšleně navrženy tak, aby zjednodušili vaše kulinářské kreace.

Nechte se inspirovat, bavte se a napečte si ty
nejkrásnější vzpomínky.

TROUBY 65

NASTAVTE A
ZAPOMEŇTE,
TROUBA UDĚLÁ
(TÉMĚŘ) VŠECHNO
OSTATNÍ!

80

PŘEDNASTAVENÝCH

RECEPTŮ

Pečení

Automatické programy s funkci StepBake
Pro začátečníky v kuchyni se může trouba zdát trochu komplikovaná. Nebojte se, všichni jsme si tím prošli!
První kroky jsme proto zjednodušili 80 přednastavenými chutnými recepty, s předem nastavenými parametry
jako doba pečení, teplota, režim ohřevu – stačí zadat hmotnost jídla a stisknout start. Zkušení kuchaři ocení
funkci StepBake, která vám umožní přednastavit každý krok pečení a nechat troubu automaticky přepínat mezi
jednotlivými režimy.
JAKO V
TRADIČNÍ
KAMENNÉ
PECI

HomeMade Plus tvar trouby

Krok za krokem

Ideální trouba pro profesionální výsledky

Dokonalé jídlo ve
2 nebo 3 krocích

Trouba, která je nyní ještě prostornější, má oválný tvar, který napodobuje
tradiční pece na dřevo. To umožňuje optimální cirkulaci vzduchu kolem
pečeného jídla, aby bylo jemné a šťavnaté uvnitř a úžasně křupavé
zvenčí. Vzduch v 71 litrové troubě se zapuštěnými stranami je ještě
lépe distribuován, což snižuje výskyt chladných míst, které způsobují
nerovnoměrné zhnědnutí. Speciální dynamika proudění vzduchu
poskytuje vynikající podmínky pro profesionální pečení na jedné nebo na
více úrovních současně.

Vaření po fázích je dosažitelné
ručním programováním více kroků v
průběhu pečení. Ve všech krocích v
průběhu automatického pečení není
třeba měnit nastavení ručně. Funkce
je vhodná i pro zkušenější kuchaře a
pro jídla, jako chléb či lasagne, které
potřebují při pečení různé teploty.
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MultiFlow 360°

Všechny strany jsou dobré
strany
Funkce MultiFlow 360° zaručuje optimální cirkulaci
horkého vzduchu v troubě. Díky šikovně umístěnému
větracímu otvoru na zadní stěně a jedinečnému
zaoblenému tvaru trouby, se vzduch šíří rovnoměrně
po celé troubě. Ventilátor umožňuje horkému vzduchu
cirkulovat po celém objemu trouby, čímž se Váš pokrm
dokonale upeče ze všech stran. Dynamický pohyb
vzduchu umožňuje současně pečení na více úrovních
bez míchaní vůní a chutí.

Velký prostor

Více prostoru, více volnosti při
vaření
Nová generace trub Gorenje je vybavená pokrokovou
technologií, která vytváří větší objem trouby.
Optimalizované proudění vzduchu cirkuluje rovnoměrně
uvnitř trouby pro zajištění dokonalého výsledku pečení.
Zvýšený objem umožňuje současné pečení většího
množství jídla na více plechách, přičemž vnější rozměry
trouby zústávají nezměněné. Namísto předchozích 3,
umožňuje trouba Superior využití až 5 úrovní současně.
Objem v rozsahu 75 l u standardních trub a do 53 l
u kompaktních trub, zařaďuje Gorenje mezi největší
dostupné na trhu.

ROVNOMĚRNĚ

UPEČENÉ

Pečení na více úrovních

Několik jídel najednou
Současné pečení na více úrovních je nyní možné bez
míchání vůní a chutí. Inteligentní rozložení vzduchu
a charakteristicky zaoblený tvar trouby, zajišťují
rovnoměrné pečení na každé úrovni. Díky velkému
objemu trouby je zaručen dokonalý přehled. Superior
modely umožňují vložit plechy na pečení až na pěti
různých úrovních. Toto umožňuje například pečení
pizzy a pečiva na několika úrovních současně.

SuperSize

Připraveno pro XXL recepty
Prostornější trouby umožnují péct větší množství jídel –
a to ne jen díky cirkulaci vzduchu na více úrovních, ale
také díky 46 cm širokým plechům na pečení, které jsou
k dispozici u standardních i kompaktních trub.

TROUBY 67

PerfectGrill dvojité grilovací
těleso

Pro rovnoměrné zapečení
Nejlepších výsledků pečení se dosahuje při pečení
kombinací většího a menšího topného tělesa, když
menší těleso je umístěno uvnitř většího tělesa. Toto
inteligentní umístění ohřívacích těles poskytuje optimální
rozložení tepla a pokaždé zabezpečuje výborné výsledky
pečení, takže jídlo je křupavé zvenčí a měkké a šťavnaté
uvnitř. Variabilní kombinace ohřívacích těles umožňuje
použití buď pouze vnitřního tělesa nebo vnějšího nebo
obou najednou. Některé modely trub jsou vybaveny
topným tělesem, které lze jednoduše sklopit, což
umožňuje snadnou údržbu a čištění.

Automatické pečení

Dokonale upečené
Funkce AutoRoast nejdřív vyhřeje troubu na 230 °C.
Jídlo se peče po dobu 30 minut a potom teplota klesne
na nastavenou úroveň. Inteligentní kombinace délky
pečení a teploty vytváří ideální podmínky na pečení.
Výsledkem je křupavé maso na povrchu a dokonale
měkké a křehké uvnitř.

MŮJ OBLÍBENÝ

JOGURT

Jogurt
Sušení

Skvelé jídlo vždy po ruce
Sušené maso, ovoce, zelenina či bylinky můžete lehce
připravit i doma. Sušení je možné až na 5 plechách
zároveň, což šetří čas a energii.

Snadná cesta ke zdravému jídlu
Speciální program vám umožňuje připravit si zdravý
jogurt doma. Automatické nastavení teploty a času
poskytne optimální podmínky, které vytvoří domácí
jogurt za přibližně 3 hodiny. Tato funkce vyžaduje
použití přídavného příslušenství Gorenje.
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ŠŤAVNATÉ

A PLNÉ
VŮNĚ

Rychlý předehřev

Kouzelně rychlý, šetří čas i
energii
Trouba dosáhne teploty až 200 °C už za 6 minut, čímž
ušetří 30 % času potřebného pro standardní předehřev.
Ideálně pro recepty, které vyžadují předehřátou troubu.
Světelné a zvukové znamení vás upozorní, když trouba
dosáhne požadovanou teplotu.

SlowBake

Opravdu pomalá cesta k
dokonalosti
Funkce „SlowBake“ peče jídlo při nižších teplotách po
dobu 6 hodin. Maso či ryba jsou vláčné a zachovají si svoji
šťavnatost, vůni a nutriční hodnoty.

“WELL
DONE
PROSÍM”

Teleskopické lišty
Termosonda

Upečené podle vaší chutí
Průběh pečení je řízený na základě měření teploty uvnitř
masa. Speciální alarm bude signalizovat, když teplota
uvnitř masa dosáhne požadované teploty.

Perfektní přehled
Snadno vysouvatelné teleskopické lišty umožňují
bezpečnou a lehkou manipulaci na všech úrovních.
To znamená bezpečnější a snadnější vyjmutí a čištění.
Teleskopické lišty u trub z řady Superior jsou plně
vysouvatelné na třech úrovních. Během pyrolytického
čištění je z trouby vyjměte.
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UltraCoolDoor

Vyrobeno k dotýkání –
kdykoliv, po celou dobu
Speciální trojité nebo dokonce čtverné zasklení dvířek
je činí ještě bezpečnější pro dotyk dětí nebo domácích
zvířat. Teplo je udržované uvnitř, čímž se optimalizuje
spotřeba energie a brání se tak jeho úniku ven.

DC+ Systém

GentleClose

Super lehké a super tiché
Stačí jen jemný dotyk a dvířka se hladce a tiše zavřou.

SilverMatte

Efektivní management
ochlazování

Mimořádně odolný, mimořádně
hladký povrch

Systém DynamiCooling+ účinně ochlazuje exteriér
trouby a zabraňuje poškození způsobené vyskokými
teplotami. Po ukončení pečení tepelný snímač ochlazuje
vnější povch trub, dokud teplota neklesne pod 60 °C.
Užitečné zejména pro trouby s pyrolytickým čištěním,
které probíhá při extrémně vysokých teplotách. Systém
DynamiCooling pracuje při zapnuté troubě, zatímco
systém DynamiCooling+ se aktivuje po vypnutí trouby.

Kvalita a typ smaltu jsou pro chod trouby mimořádně
důležité. SilverMatte je vysoce odolný a pevný materiál,
který snese extrémní teplo a to i při pyrolytickém čištění
při 500 °C. Bez mikropórů je povrch trouby a plechů
odolný vůči nejvyšším teplotám, mirkrovlnám i páře.
Trojnásobný vnitřní nátěr podporuje tepelnou reflexi
a poskytuje dodatečnou izolaci. Díky tomu zůstane
interiér trouby vždy bezpečný a sterilní.
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TROUBY

ČISTÉ
BEZ ÚSILÍ

PyroClean

Prémiová samočistící funkce trouby
Pyrolytické čištění je nejúčinnějším způsobem čištění trouby při extrémně vysoké teplotě, která ji zanechává bez
poskvrny. Aby byla zajištěna bezpečnost, je trouba uzamčena během a bezprostředně po procesu čištění, dokud
nevychladne, pak stačí pouze setřít zbytkový popel vlhkým hadříkem. Modely řady Essential a Advanced zajišťují lesklou
a čistou troubu při teplotě čištění až 470 °C během 120minutového programu. Pro ty, kteří potřebují více možností,
doporučujeme modely trub řady Superior s teplotou čištění až 500 °C a nabízejí 3 úrovně PyroClean: šetrné čištění –
90 minut, střední intenzita – 120 minut a velmi intenzivní čištění – 150 minut.

AquaClean
CataClean

Povrch, na kterém se neudrží
žádný tuk
Katalytické čištění představuje velkou pomoc
při údržbě trouby. Když trouba po dobu pečení
dosáhne teploty 85 °C a nebo víc, katalytické panely
automaticky absorbují tuky a nečistoty.

Jednoduché, šetrné čištění
Díky úplně novému smaltu v troubách Gorenje se
výrazně zlepšila funkce AquaClean. AquaClean nabízí
skvělou pomoc při čištění trouby. Vše co je potřeba
udělat, je nalít půl litru vody do pekáče a zapnout
AquaClean po každém pečení. Už za 30 minut jsou
výsledky čištění viditelné na celém povrchu trouby a
plechách.

TROUBY 71

PEČENÍ V PÁŘE PRO
ZDRAVÉ, NO PŘESTO
DELIKÁTNÍ JÍDLO.

Pečení
Pára

PureSteam
O zdravém jídle se dnes hodně mluví, tak proč nezkusit naši
technologii PureSteam. Její vynikající síla využívá páru bez
kapiček vody, díky čemuž je jídlo křupavé na vnější straně a
úžasně jemné unitř. Zachová všechny živiny a udržuje původní
strukturu. Funguje skvěle i při rozmrazování nebo ohřevu jídla.

Výhody páry
›

pečení s menším množstvím tuku

›

multifunkční využití páry

›

různé potraviny upečené v páře
najednou

›

zachová v potravinách více živin

›

předchází zbytečně dlouhému
pečení jídla

MultiSteam 360°

Holistický přístup k vaření v páře
Stejný ventilační systém, jaký se používá v konvenčních troubách, MULTIFLOW 360˚, se používá i v parních troubách.
Potom, co pára vstoupí do trouby pomocí více otvorů, speciální ventilátor ji začne rovnoměrně rozvádět. Jedna nádrž
na vodu je dostatečná pro celý proces vaření, takže není třeba dalšího otevírání trouby, což šetří čas, energii a zlepšuje
celkový výsledek vaření v páře.
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TROUBY

ZACHOVÁ

VITAMÍNY A
ŽIVINY

SousVide
Metoda „sous vide“ připraví jídlo tak, aby se zachovaly vitamímy, minerály a ostatní
živiny. Kombinace páry a nízkých teplot umožňuje připravit jídlo ve vakupových
sáčcích, které učiní maso šťavnatým a křehkým a zeleninu hladkou a pevnou.

Zdravé ohřívání

Rovnoměrné ohřívání nebo
rozmrazování
Kombinovanou parní troubu je možné použít na ohřívání nebo na
rozmrazování jídla. Při opětovném ohřívání nedochází k dalšímu
převaření a při rozmrazování nedochází ke změně struktury potravin.
Z tohoto důvodu je rozmrazování a ohřívání v kombinované parní
troubě jednoduše zdravější.

Odvápnění

Vodní kámen není problém
Funkce odstranění vodního kamene pracuje automaticky. V případě
potřeby uživatel jednoduše spustí proces odvápňování. Se speciálním
odvápňovacím roztokem se proces dokončí za 1 hodinu.

Zásobník na vodu

Voda po ruce
Velký, praktický a elegantní zásobník
na vodu je snadno dostupný a můžete
jej doplnit i v průběhu vaření, bez jeho
přerušení. 1,3 l zásobník je šikovně
umístěn pro snadnější manipulaci navržen
tak, aby poskytl více prostoru a bránil
rozlití. Můžete ho snadno demontovat
a vyčistit v myčce nádobí. Objem je
dostatečný i pro nejdelší parní programy.
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KOMPAKTNÍ

TROUBA

3V1

DELIKÁTNÍ JÍDLA
JEDNODUŠE A
RYCHLE

Pečení
Pára
Mikrovlny

MultiUse
Někdy má smysl využít pomoc, kterou technologie poskytuje. Co tak použit mikrovlny, v kombinaci s konvenčním
pečením a trochou grilu ze shora – v stejnou dobu pro stejné jídlo – proč ne, že? Proto jsme vyvinuli MultiUse.
Když máte velké kousky bílého masa, báječné výsledky dosáhnete kombinací grilu a ohřevu, zatímco gril s
mikrovlnami využijete při menších kouscích masa nebo pečení pizzy v jedním okamžiku!

Stirrer technologie

Invertorová technologie

Pro plechy všech velikostí

Šetrný a rychlý postup pro
chutnější jídlo

Technologie Stirrer umožňuje umístit plech na pečení
standardní velikosti do mikrovlnné trouby. Využije se tak
celá šířka trouby. Rozlučte se s klasickými otočnými talíři
a nerovnoměrným ohřevem. Moderní distribuční systém
mikrovln ohřívá jídlo rovnoměrně po celém objemu.
Technologie Stirrer je k dispozici v kombinovaných i
standardních mikrovlnných troubách.

Invertorová technologie znamená, že tok energie je
konstantní místo pulzního. Díky tomu si jídlo zachová
svoji původní strukturu, včetně vitamínů, minerálů a
vláknin. Technologie je obzvlášť užitečná při ohřívání
a rozmrazování. Celková doba působení mikrovln je
kratší, což optimalizuje též spotřebu energie a zachovává
hodnotu potravin.
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VYBERTE TU, KTERÁ NEJLÉPE USPOKOJÍ VAŠE POTŘEBY
Essential line

Programovací hodiny IconLed

Advanced line

Programovací hodiny DirecTouch s
přednastavenými programy

Programovací hodiny IconTouch

Superior line

Programovací hodiny IconTouch

Programovací modul ProCook s přednastavenými
programy a recepty

Programovací modul TFT s přednastavenými
programy a recepty

Superior line, 45 cm

Programovací modul ProCook s přednastavenými
programy a recepty

Programovací modul TFT s přednastavenými
programy a recepty

ESSENTIAL

Ovládání teploty

ADVANCED

SUPERIOR

IconLed

IconTouch

DirecTouch

IconTouch

ProCook

HomeChef

mechanické

mechanické
knoflíky

elektronické,
dotykové

elektronické,
dotykové

elektronické,
dotykové

elektronické,
dotykové

A+

A+

A+

A+

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

o

o

A/A+
A+
Energetická účinnost
HomeMade Plus
•
•
MultiFlow 360°
Vícekrokové pečení StepBake
o
Pečení v čisté páře
Pečení metodou SousVide
SuperSize
•
•
Pečení na více úrovních najednou
•
•
o
o
PyroClean čištění
o
o
CataClean čištění
o
o
AquaClean čištění
Automatické programy
o
•
Rychlý předehřev
o
•
PerfectGrill dvojité grilovací těleso
SilverMatte 100% smalt
•
•
o
•
GentleClose tlumené zavírání dvířek
o
Termosonda
MultiUse multifunkční využití
Stirrer technologie
Invertorová technologie
Dynamické chlazení trouby+
•
•
• – ano
o – k dispozici u některých modelů (zkontrolujte prosím vybraný model)

o

•
•
o

o

•
•

•
•

o

o

o
o

•
•
•
•
•

•

o

o

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

o

o

o

o
o
o

•

•

•

•
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BOP799S51X

BOP798S54X

Superior Line

Superior Line

VESTAVNÁ PYROLYTICKÁ TROUBA

VESTAVNÁ PYROLYTICKÁ TROUBA

PYROLYTICKÉ
ČIŠTĚNÍ

PYROLYTICKÉ
ČIŠTĚNÍ

25.990 Kč

- Provedení (barva): Nerez
- Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
- Materiál/barva čelního panelu: Nerezová
ocel a sklo
- GentleClose Supreme – tlumené zavírání
dveří trouby
ÚČINNOST
- Multifunkční trouba BigSpace – 71 l.
- Extra velká využitelná pečící plocha
- Maximální velikost pečícího plechu: 1316 cm²
- HomeMADE tvar trouby vychází z tvaru
kamenné pece
- PerfectGrill dvojité grilovací těleso
OVLÁDÁNÍ
- Elektronické ovládání
- HomeChef – dotykově ovládaný
programovací TFT modul s přednastavenými
programy a pečením StepBake
- Automatické programy
ZPŮSOBY OHŘEVU

VLASTNOSTI
- StepbyStep krokové pečení (nastavení
různých režimů a teplot v jednom pečení)
- Dvojité SoftLight osvětlení v troubě
- Multiflow 360˚ rovnomerná cirkulace
vzduchu umožňuje pečení až 5 plechů
najednou

DODATEČNÁ VÝBAVA
- 1 hluboký smaltovaný plech
- 2 mělký smaltované plechy
- Skleněný pekáč
- Rošt trouby
- Plně výsuvné teleskopické lišty na 3 úrovních
- Termo sonda pro pečení masa
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Termoelektrická pojistka
- Dynamický chladicí systém – DC+
- UCDQ+ (4 skla, 1 reflexní vrstva)
- Příprava pro mechanický dětský zámek
JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ
- Pyrolytické čištění
- SilverMatte – vysoce odolný pyro smalt
- TouchFree inox (úprava proti otiskům prstů)
- Odnímatelné vnitřní sklo dvířek trouby s
plochým povrchem
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba energie:
0,69 kWh (nucená konvekce vzduchu),
1 kWh (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: 3400 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 59,5 × 59,5 × 54,6 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh):
59 × 56,4 × 55 cm
- EAN kód: 3838942012228
- Art.nb.: 472942
*NA OBJEDNÁVKU.

19.990 Kč

- Provedení (barva): Nerez
- Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
- Materiál/barva čelního panelu: Nerezová
ocel a sklo
- GentleClose Supreme – tlumené zavírání
dveří trouby
Účinnost
- Multifunkční trouba BigSpace – 71 l.
- Extra velká využitelná pečící plocha
- HomeMADE tvar trouby vychází z tvaru
kamenné pece
- PerfectGrill dvojité grilovací těleso
Ovládání
- Elektronické ovládání
- Ergonomické knoflíky
- Programovací hodiny ProCook
- Automatické programy

ÚČINNOST
- Multifunkční trouba BigSpace – 71 l.
- Extra velká využitelná pečící plocha
- Povrch největšího plechu na pečení: 1316 cm²
- HomeMade Plus tvar trouby
- PerfectGrill dvojité topné těleso pro
rovnoměrné pečení
OVLÁDÁNÍ
- Elektronické ovládání
- DirecTouch se 14 přednastavenými
programy
ZPŮSOBY OHŘEVU

VLASTNOSTI
- SoftLight osvětlení
- Pečení na více plechách současně

Bezpečnostní systémy
- Termoelektrická pojistka
- Dynamický chladicí systém – DC+
- UCDQ+ (4 skla, 1 reflexní vrstva)

Způsoby ohřevu

Jednoduché čištění
- Pyrolytické čištění
- SilverMatte – vysoce odolný pyro smalt
- TouchFree inox (úprava proti otiskům prstů)
- Odnímatelné vnitřní sklo dvířek trouby s
plochým povrchem

Vlastnosti
- StepbyStep krokové pečení (nastavení
různých režimů a teplot v jednom pečení)
- Dvojité SoftLight osvětlení v troubě
- Multiflow 360˚ rovnomerná cirkulace
vzduchu umožňuje pečení až 5 plechů
najednou

Technické údaje
- Spotřeba energie:
0,69 kWh (nucená konvekce vzduchu),
1 kWh (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: 3400 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 59,5 × 59,5 × 54,6 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh):
59 × 56,4 × 55 cm
- EAN kód: 3838782093708
- Art.nb.: 730141
*NA OBJEDNÁVKU.

BO758A47XG

BO758A33XG

Advanced Line

Advanced Line

11.990 Kč

10.990 Kč

VESTAVNÁ TROUBA

- Barva: Nerez
- Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
- Materiál/barva čelního panelu: Nerezová
ocel a sklo
- GentleClose – tlumené zavírání dveří
trouby

Dodatečná výbava
- 1 hluboký smaltovaný plech
- 2 mělký smaltované plechy
- Rošt trouby
- Částečne výsuvné teleskopické pojezdy
na 3 úrovních
- Termo sonda pro pečení masa

DODATEČNÁ VÝBAVA
- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Částečně vysouvací teleskopické lišty na
3 úrovních
- Termo sonda pro pečení masa
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Termoelektrická pojistka
- Dynamické chlazení trouby DC+
- Cool Door – trojité zasklení dveří trouby s
reflexní vrstvou
- Mechanický dětský zámek dveří
JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ
- Katalytický kryt ventilátoru - funkce
samočištění
- AquaClean čištění vodou
- SilverMatte – vysoce odolný pyro smalt
- TouchFree inox úprava proti otiskům prstů
- Odnímatelné vnitřní sklo dvířek trouby s
plochým povrchem
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba energie:
0,69 kWh (nucená konvekce vzduchu),
0,94 kWh (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: 3300 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm
- Rozměry k zabudování min–max (vxšxh):
58,3–60 × 56–56,8 × 55 cm
- EAN kód: 3838782153525
- Art.nb.: 731933
*NA OBJEDNÁVKU.

VESTAVNÁ TROUBA

- Barva: Nerez
- Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
- Materiál/barva čelního panelu: Nerezová
ocel a sklo
- GentleClose – tlumené zavírání dveří
trouby
ÚČINNOST
- Multifunkční trouba BigSpace – 71 l.
- Extra velká využitelná pečící plocha
- Povrch největšího plechu na pečení: 1316 cm²
- HomeMade Plus tvar trouby
- PerfectGrill dvojité topné těleso pro
rovnoměrné pečení
OVLÁDÁNÍ
- Elektronické ovládání
- DirecTouch se 14 přednastavenými
programy
ZPŮSOBY OHŘEVU

VLASTNOSTI
- SoftLight osvětlení
- Pečení na více plechách současně

DODATEČNÁ VÝBAVA
- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Částečně vysouvací teleskopické lišty na
2 úrovních
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Termoelektrická pojistka
- Dynamické chlazení trouby DC+
- Cool Door – trojité zasklení dveří trouby s
reflexní vrstvou
JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ
- Katalytický kryt ventilátoru - funkce
samočištění
- AquaClean čištění vodou
- SilverMatte – vysoce odolný pyro smalt
- TouchFree inox úprava proti otiskům prstů
- Odnímatelné vnitřní sklo dvířek trouby s
plochým povrchem
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba energie:
0,69 kWh (nucená konvekce vzduchu),
0,94 kWh (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: 3300 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm
- Rozměry k zabudování min–max (vxšxh):
58,3–60 × 56–56,8 × 55 cm
- EAN kód: 3838782153532
- Art.nb.: 731934
*NA OBJEDNÁVKU.
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TROUBY

BO758A23BG

BPS747A32XG

VESTAVNÁ TROUBA

VESTAVNÁ PYROLYTICKÁ TROUBA
S FUNKCÍ PÁRY

Advanced Line

Advanced Line

FUNKCE
EXTRA PÁRA

10.490 Kč

-

Barva: Černá
Barva rukojeti: Černá
Materiál/barva čelního panelu: Sklo
GentleClose – tlumené zavírání dveří
trouby

ÚČINNOST
- Multifunkční trouba BigSpace – 71 l.
- Extra velká využitelná pečící plocha
- Povrch největšího plechu na pečení: 1316 cm²
- HomeMade Plus tvar trouby
- PerfectGrill dvojité topné těleso pro
rovnoměrné pečení
OVLÁDÁNÍ
- Elektronické ovládání
- DirecTouch se 14 přednastavenými
programy
ZPŮSOBY OHŘEVU

VLASTNOSTI
- SoftLight osvětlení
- Pečení na více plechách současně

13.990 Kč

DODATEČNÁ VÝBAVA
- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Částečně výsuvné teleskopické lišty na
1 úrovni

- Barva: Nerez
- Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
- Materiál/barva čelního panelu: Nerezová
ocel a sklo
- GentleClose – tlumené zavírání dveří
trouby

DODATEČNÁ VÝBAVA
- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Částečně vysouvací teleskopické lišty na
2 úrovních

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Termoelektrická pojistka
- Dynamické chlazení trouby DC+
- Compact Door – dvojité zasklení dveří trouby
s reflexní vrstvou

ÚČINNOST
- Multifunkční trouba BigSpace – 70 l.
- Extra velká využitelná pečící plocha
- Povrch největšího plechu na pečení: 1316 cm²
- HomeMade Plus tvar trouby
- PerfectGrill dvojité topné těleso pro
rovnoměrné pečení

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Termoelektrická pojistka
- Dynamické chlazení trouby DC+
- Speciální zasklení dveří Ultra Cool Door
Quadro (4 skla a 2 reflexní vrstvy)

JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ
- AquaClean čištění vodou
- SilverMatte – vysoce odolný pyro smalt
- Odnímatelné vnitřní sklo dvířek trouby s
plochým povrchem
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba energie:
0,69 kWh (nucená konvekce vzduchu),
0,94 kWh (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: 3300 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm
- Rozměry k zabudování min–max (vxšxh):
58,3–60 × 56–56,8 × 55 cm
- EAN kód: 3838782381751
- Art.nb.: 735169

OVLÁDÁNÍ
- Elektronické ovládání
- Zatláčecí knoflíky
- IconTouch – dotykově ovládané
programovací hodiny se zobrazením
teploty v troubě a funkce trouby
ZPŮSOBY OHŘEVU

VLASTNOSTI
- SoftLight osvětlení

JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ
- Pyrolytické čištění
- SilverMatte – vysoce odolný pyro smalt
- TouchFree inox úprava proti otiskům prstů
- Odnímatelné vnitřní sklo dvířek trouby s
plochým povrchem
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba energie:
0,66 kWh (nucená konvekce vzduchu),
0,98 kWh (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: 3300 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm
- Rozměry k zabudování min–max (vxšxh):
58,3–60 × 56,4–56,8 × 55 cm
- EAN kód: 3838782433955
- Art.nb.: 736645

BOP747A23XG

BOS747A33XG

Advanced Line

Advanced Line

VESTAVNÁ PYROLYTICKÁ TROUBA

VESTAVNÁ TROUBA S FUNKCÍ PÁRY

PYROLYTICKÉ
ČIŠTĚNÍ

FUNKCE
EXTRA PÁRA

12.990 Kč

- Barva: Nerez
- Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
- Materiál/barva čelního panelu: Nerezová
ocel a sklo
- GentleClose – tlumené zavírání dveří trouby
ÚČINNOST
- Multifunkční trouba BigSpace – 70 l.
- Extra velká využitelná pečící plocha
- Povrch největšího plechu na pečení: 1316 cm²
- HomeMade Plus tvar trouby
- PerfectGrill dvojité topné těleso pro
rovnoměrné pečení
OVLÁDÁNÍ
- Elektronické ovládání
- Zatláčecí knoflíky
- IconTouch – dotykově ovládané
programovací hodiny se zobrazením
teploty v troubě a funkce trouby
Způsoby ohřevu

VLASTNOSTI
- SoftLight osvětlení
- Pečení na více plechách současně

DODATEČNÁ VÝBAVA
- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Částečně výsuvné teleskopické lišty na
1 úrovni
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Termoelektrická pojistka
- Dynamické chlazení trouby DC+
- Speciální zasklení dveří Ultra Cool Door
Quadro (4 skla a 2 reflexní vrstvy)
JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ
- Pyrolytické čištění
- SilverMatte – vysoce odolný pyro smalt
- TouchFree inox úprava proti otiskům prstů
- Odnímatelné vnitřní sklo dvířek trouby s
plochým povrchem
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba energie:
0,66 kWh (nucená konvekce vzduchu),
0,98 kWh (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: 3300 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm
- Rozměry k zabudování min–max (vxšxh):
58,3–60 × 56,4–56,8 × 55 cm
- EAN kód: 3838782381713
- Art.nb.: 735165

10.990 Kč

- Barva: Nerez
- Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
- Materiál/barva čelního panelu: Nerezová
ocel a sklo
- GentleClose – tlumené zavírání dveří trouby
ÚČINNOST
- Multifunkční trouba BigSpace – 71 l.
- Extra velká využitelná pečící plocha
- Povrch největšího plechu na pečení: 1316 cm²
- HomeMade Plus tvar trouby
- PerfectGrill dvojité topné těleso pro
rovnoměrné pečení
OVLÁDÁNÍ
- Elektronické ovládání
- Zatláčecí knoflíky
- IconTouch – dotykově ovládané
programovací hodiny se zobrazením
teploty v troubě a funkce trouby
ZPŮSOBY OHŘEVU

VLASTNOSTI
- SoftLight osvětlení

DODATEČNÁ VÝBAVA
- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Částečně vysouvací teleskopické lišty na
2 úrovních
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Termoelektrická pojistka
- Dynamické chlazení trouby DC+
- Cool Door – trojité zasklení dveří trouby s
reflexní vrstvou
JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ
- Katalytický kryt ventilátoru - funkce
samočištění
- AquaClean čištění vodou
- SilverMatte – vysoce odolný pyro smalt
- TouchFree inox úprava proti otiskům prstů
- Odnímatelné vnitřní sklo dvířek trouby s
plochým povrchem
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba energie:
0,69 kWh (nucená konvekce vzduchu),
0,94 kWh (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: 3300 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm
- Rozměry k zabudování min–max (vxšxh):
58,3–60 × 56–56,8 × 55 cm
- EAN kód: 3838782433931
- Art.nb.: 736643

TROUBY 77

BO747A42XG

BO747A33BG

Advanced Line

Advanced Line

10.990 Kč

10.490 Kč

VESTAVNÁ TROUBA

- Barva: Nerez
- Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
- Materiál/barva čelního panelu: Nerezová
ocel a sklo
- GentleClose – tlumené zavírání dveří trouby
ÚČINNOST
- Multifunkční trouba BigSpace – 71 l.
- Extra velká využitelná pečící plocha
- Povrch největšího plechu na pečení: 1316 cm²
- HomeMade Plus tvar trouby
- PerfectGrill dvojité topné těleso pro
rovnoměrné pečení
OVLÁDÁNÍ
- Elektronické ovládání
- Zatláčecí knoflíky:
- IconTouch – dotykově ovládané
programovací hodiny se zobrazením
teploty v troubě a funkce trouby
ZPŮSOBY OHŘEVU

VLASTNOSTI
- SoftLight osvětlení
- Pečení na více plechách současně

DODATEČNÁ VÝBAVA
- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Částečně vysouvací teleskopické lišty na
3 úrovních
- Termo sonda pro pečení masa
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Termoelektrická pojistka
- Dynamické chlazení trouby DC+
- Cool Door – trojité zasklení dveří trouby s
reflexní vrstvou
JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ
- Katalytický kryt ventilátoru - funkce
samočištění
- AquaClean čištění vodou
- SilverMatte – vysoce odolný pyro smalt
- TouchFree inox úprava proti otiskům prstů
- Odnímatelné vnitřní sklo dvířek trouby s
plochým povrchem
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba energie:
0,69 kWh (nucená konvekce vzduchu),
0,94 kWh (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: 3300 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm
- Rozměry k zabudování min–max (vxšxh):
58,3–60 × 56–56,8 × 55 cm
- EAN kód: 3838782161490
- Art.nb.: 732287

VESTAVNÁ TROUBA

- Barva: Černá matná
- Barva rukojeti: Černá
- Materiál/barva čelního panelu: Nerezová
ocel a sklo
- GentleClose – tlumené zavírání dveří trouby
ÚČINNOST
- Multifunkční trouba BigSpace – 71 l.
- Extra velká využitelná pečící plocha
- Povrch největšího plechu na pečení: 1316 cm²
- HomeMade Plus tvar trouby
- PerfectGrill dvojité topné těleso pro
rovnoměrné pečení
OVLÁDÁNÍ
- Elektronické ovládání
- Zatláčecí knoflíky
- IconTouch – dotykově ovládané
programovací hodiny se zobrazením
teploty v troubě a funkce trouby
ZPŮSOBY OHŘEVU

VLASTNOSTI
- SoftLight osvětlení
- Pečení na více plechách současně

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba energie:
0,69 kWh (Nucená konvekce vzduchu),
0,94 kWh (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: 3300 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm
- Rozměry k zabudování min–max (vxšxh):
58,3–60 × 56–56,8 × 55 cm
- EAN kód: 3838782153570
- Art.nb.: 731938

Advanced Line

Advanced Line

10.490 Kč

10.490 Kč

DODATEČNÁ VÝBAVA
- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Částečně vysouvací teleskopické lišty na
2 úrovních

ÚČINNOST
- Multifunkční trouba BigSpace – 71 l.
- Extra velká využitelná pečící plocha
- Povrch největšího plechu na pečení: 1316 cm²
- HomeMade Plus tvar trouby
- PerfectGrill dvojité grilovacie teleso

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Termoelektrická pojistka
- Dynamické chlazení trouby DC+
- Cool Door – trojité zasklení dveří trouby s
reflexní vrstvou

VLASTNOSTI
- SoftLight osvětlení
- Pečení na více plechách současně

JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ
- Katalytický kryt ventilátoru - funkce
samočištění
- AquaClean čištění vodou
- SilverMatte – vysoce odolný pyro smalt
- Odnímatelné vnitřní sklo dvířek trouby s
plochým povrchem

BO747A33WG

- Barva: Nerez
- Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
- Materiál/barva čelního panelu: Nerezová
ocel a sklo
- GentleClose – tlumené zavírání dveří trouby

ZPŮSOBY OHŘEVU

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Termoelektrická pojistka
- Dynamické chlazení trouby DC+
- Cool Door – trojité zasklení dveří trouby s
reflexní vrstvou

BO747A33XG

VESTAVNÁ TROUBA

OVLÁDÁNÍ
- Elektronické ovládání
- Zatláčecí knoflíky
- IconTouch – dotykově ovládané
programovací hodiny se zobrazením
teploty v troubě a funkce trouby

DODATEČNÁ VÝBAVA
- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Částečně vysouvací teleskopické lišty na
2 úrovních

JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ
- Katalytický kryt ventilátoru - funkce
samočištění
- AquaClean funkce
- SilverMatte – vysoce odolný pyro smalt
- TouchFree inox úprava proti otiskům prstů
- Odnímatelné vnitřní sklo dvířek trouby s
plochým povrchem
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba energie:
0,69 kWh (nucená konvekce vzduchu),
0,94 kWh (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: 3300 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm
- Rozměry k zabudování min–max (vxšxh):
58,3–60 × 56–56,8 × 55 cm
- EAN kód: 3838782153563
- Art.nb.: 731937

VESTAVNÁ TROUBA

- Barva: Bílá
- Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
- Materiál/barva čelního panelu: Nerezová
ocel a sklo
- GentleClose – tlumené zavírání dveří trouby
ÚČINNOST
- Multifunkční trouba BigSpace – 71 l.
- Extra velká využitelná pečící plocha
- Povrch největšího plechu na pečení: 1316 cm²
- HomeMade Plus tvar trouby
- PerfectGrill dvojité topné těleso pro
rovnoměrné pečení
OVLÁDÁNÍ
- Elektronické ovládání
- Zatláčecí knoflíky
- IconTouch – dotykově ovládané
programovací hodiny se zobrazením
teploty v troubě a funkce trouby
ZPŮSOBY OHŘEVU

VLASTNOSTI
- SoftLight osvětlení
- Pečení na více plechách současně

DODATEČNÁ VÝBAVA
- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Částečně vysouvací teleskopické lišty na
2 úrovních
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Termoelektrická pojistka
- Dynamické chlazení trouby DC+
- Cool Door – trojité zasklení dveří trouby s
reflexní vrstvou
JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ
- Katalytický kryt ventilátoru - funkce
samočištění
- AquaClean čištění vodou
- SilverMatte – vysoce odolný pyro smalt
- Odnímatelné vnitřní sklo dvířek trouby s
plochým povrchem
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba energie:
0,69 kWh (Nucená konvekce vzduchu),
0,94 kWh (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: 3300 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm
- Rozměry k zabudování min–max (vxšxh)
58,3–60 × 56–56,8 × 55 cm
- EAN kód: 3838782153716
- Art.nb.: 731942
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TROUBY

BO747A23XG

BOP737E20XG

Advanced Line

Essential Line

VESTAVNÁ TROUBA

VESTAVNÁ PYROLYTICKÁ TROUBA

PYROLYTICKÉ
ČIŠTĚNÍ

9.990 Kč

- Barva: Nerez
- Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
- Materiál/barva čelního panelu: Nerezová
ocel a sklo
- GentleClose – tlumené zavírání dveří trouby
ÚČINNOST
- Multifunkční trouba BigSpace – 71 l.
- Extra velká využitelná pečící plocha
- Povrch největšího plechu na pečení: 1316 cm²
- HomeMade Plus tvar trouby
- PerfectGrill dvojité grilovacie teleso
OVLÁDÁNÍ
- Elektronické ovládání
- Zatláčecí knoflíky
- IconTouch – dotykově ovládané
programovací hodiny se zobrazením
teploty v troubě a funkce trouby
ZPŮSOBY OHŘEVU

VLASTNOSTI
- SoftLight osvětlení
- Pečení na více plechách současně

11.990 Kč

DODATEČNÁ VÝBAVA
- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Částečně vysouvací teleskopické lišty
na 1 úrovni
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Termoelektrická pojistka
- Dynamické chlazení trouby DC+
- Cool Door – trojité zasklení dveří trouby s
reflexní vrstvou
JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ
- AquaClean funkce
- SilverMatte – vysoce odolný pyro smalt
- TouchFree inox úprava proti otiskům prstů
- Odnímatelné vnitřní sklo dvířek trouby s
plochým povrchem
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba energie:
0,69 kWh (nucená konvekce vzduchu),
0,94 kWh (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: 3300 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm
- Rozměry k zabudování min–max (vxšxh):
58,3–60 × 56–56,8 × 55 cm
- EAN kód: 3838782185069
- Art.nb.: 733618

- Barva: Nerez
- Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
- Materiál/barva čelního panelu: Nerezová
ocel a sklo
- GentleClose – tlumené zavírání dveří trouby
ÚČINNOST
- Multifunkční trouba BigSpace – 70 l.
- Extra velká využitelná pečící plocha
- Povrch největšího plechu na pečení: 1316 cm²
- HomeMade Plus tvar trouby
- PerfectGrill dvojité topné těleso pro
rovnoměrné pečení
OVLÁDÁNÍ
- Mechanické nastavení teploty
- Zatláčecí knoflíky
- Dotykově ovládané programovací hodiny
IconLed
ZPŮSOBY OHŘEVU

VLASTNOSTI
- Osvětlení
- Pečení na více plechách současně

DODATEČNÁ VÝBAVA
- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Částečně výsuvné teleskopické lišty na
1 úrovni
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Termoelektrická pojistka
- Dynamické chlazení trouby DC+
- Speciální zasklení dveří Ultra Cool Door
Quadro (4 skla a 2 reflexní vrstvy)
JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ
- Pyrolytické čištění
- SilverMatte – vysoce odolný pyro smalt
- TouchFree inox úprava proti otiskům prstů
- Odnímatelné vnitřní sklo dvířek trouby s
plochým povrchem
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba energie:
0,66 kWh (nucená konvekce vzduchu),
0,98 kWh (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: 3300 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm
- Rozměry k zabudování min–max (vxšxh):
58,3–60 × 56,4–56,8 × 55 cm
- EAN kód: 3838782380204
- Art.nb.: 735164

BOP737E11X

BOS737E301X

Essential Line

Essential Line

VESTAVNÁ PYROLYTICKÁ TROUBA

VESTAVNÁ TROUBA S FUNKCÍ PÁRY

PYROLYTICKÉ
ČIŠTĚNÍ

FUNKCE
EXTRA PÁRA

10.990 Kč

-

Barva: Nerez
Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
Materiál/barva čelního panelu: Nerez
GentleClose – tlumené zavírání dveří trouby

ÚČINNOST
- Multifunkční trouba BigSpace – 70 l.
- Extra velká využitelná pečící plocha
- Povrch největšího plechu na pečení: 1316 cm²
- HomeMade Plus tvar trouby
- PerfectGrill dvojité topné těleso pro
rovnoměrné pečení
OVLÁDÁNÍ
- Mechanické nastavení teploty
- Zatláčecí knoflíky
- Dotykově ovládané programovací hodiny
IconLed
ZPŮSOBY OHŘEVU

VLASTNOSTI
- Osvětlení
- Pečení na více plechách současně

DODATEČNÁ VÝBAVA
- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Vedení plechů v troubě: 1x drátěný rošt
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Termoelektrická pojistka
- Dynamické chlazení trouby DC+
- Speciální zasklení dveří Ultra Cool Door
Quadro (4 skla a 2 reflexní vrstvy)
JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ
- Pyrolytické čištění
- SilverMatte – vysoce odolný pyro smalt
- TouchFree inox úprava proti otiskům prstů
- Odnímatelné vnitřní sklo dvířek trouby s
plochým povrchem
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba energie:
0,66 kWh (nucená konvekce vzduchu),
0,98 kWh (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: 3300 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm
- Rozměry k zabudování min–max (vxšxh):
58,3–60 × 56,4–56,8 × 55 cm
- EAN kód: 3838782380198
- Art.nb.: 735163

9.990 Kč

-

Barva: Nerez
Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
Materiál/barva čelního panelu: Nerez
GentleClose – tlumené zavírání dveří trouby

ÚČINNOST
- Multifunkční trouba BigSpace – 71 l.
- Extra velká využitelná pečící plocha
- Povrch největšího plechu na pečení: 1316 cm²
- HomeMade Plus tvar trouby
- PerfectGrill dvojité topné těleso pro
rovnoměrné pečení
OVLÁDÁNÍ
- Mechanické nastavení teploty
- Zatláčecí knoflíky
- Dotykově ovládané programovací hodiny
IconLed
ZPŮSOBY OHŘEVU

VLASTNOSTI
- Osvětlení

DODATEČNÁ VÝBAVA
- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Částečně vysouvací teleskopické lišty na
2 úrovních
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Termoelektrická pojistka
- Dynamické chlazení trouby DC+
- Compact Door – dvojité zasklení dveří trouby
s reflexní vrstvou
JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ
- AquaClean čištění vodou
- SilverMatte – vysoce odolný pyro smalt
- TouchFree inox úprava proti otiskům prstů
- Odnímatelné vnitřní sklo dvířek trouby s
plochým povrchem
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba energie:
0,81 kWh (nucená konvekce vzduchu),
0,94 kWh (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: 3300 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm
- Rozměry k zabudování min–max (vxšxh):
59 × 56–56,8 × 55 cm
- EAN kód: 3838782433962
- Art.nb.: 736646

TROUBY 79

BOS737E301B

BOS737E13X

Essential Line

Essential Line

VESTAVNÁ TROUBA S FUNKCÍ PÁRY

VESTAVNÁ TROUBA S FUNKCÍ PÁRY

FUNKCE
EXTRA PÁRA

FUNKCE
EXTRA PÁRA

9.990 Kč

-

Barva: Černá matná
Barva rukojeti: Černá
Materiál/barva čelního panelu: Lakovaný kov
GentleClose – tlumené zavírání dveří trouby

ÚČINNOST
- Multifunkční trouba BigSpace – 71 l.
- Extra velká využitelná pečící plocha
- Povrch největšího plechu na pečení: 1316 cm²
- HomeMade Plus tvar trouby
- PerfectGrill dvojité topné těleso pro
rovnoměrné pečení
OVLÁDÁNÍ
- Mechanické nastavení teploty
- Zatláčecí knoflíky
- Dotykově ovládané programovací hodiny
IconLed
ZPŮSOBY OHŘEVU

VLASTNOSTI
- Osvětlení

DODATEČNÁ VÝBAVA
- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Částečně vysouvací teleskopické lišty na
2 úrovních
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Termoelektrická pojistka
- Dynamické chlazení trouby DC+
- Compact Door – dvojité zasklení dveří trouby
s reflexní vrstvou
JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ
- AquaClean čištění vodou
- SilverMatte – vysoce odolný pyro smalt
- Odnímatelné vnitřní sklo dvířek trouby s
plochým povrchem
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba energie:
0,81 kWh (nucená konvekce vzduchu),
0,94 kWh (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: 3300 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm
- Rozměry k zabudování min–max (vxšxh):
58,3–60 × 56–56,8 × 55 cm
- EAN kód: 3838782433979
- Art.nb.: 736647

8.990 Kč

-

Barva: Nerez
Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
Materiál/barva čelního panelu: Nerez
GentleClose – tlumené zavírání dveří trouby

ÚČINNOST
- Multifunkční trouba BigSpace – 71 l.
- Extra velká využitelná pečící plocha
- Povrch největšího plechu na pečení: 1316 cm²
- HomeMade Plus tvar trouby
- PerfectGrill dvojité topné těleso pro
rovnoměrné pečení
OVLÁDÁNÍ
- Mechanické nastavení teploty
- Zatláčecí knoflíky
- Dotykově ovládané programovací hodiny
IconLed
ZPŮSOBY OHŘEVU

VLASTNOSTI
- Osvětlení

Barva: Nerez
Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
Materiál/barva čelního panelu: Nerez
GentleClose – tlumené zavírání dveří trouby

ÚČINNOST
- Multifunkční trouba BigSpace – 71 l.
- Extra velká využitelná pečící plocha
- Povrch největšího plechu na pečení: 1316 cm²
- HomeMade Plus tvar trouby
- PerfectGrill dvojité topné těleso pro
rovnoměrné pečení
OVLÁDÁNÍ
- Mechanické nastavení teploty
- Zatláčecí knoflíky
- Dotykově ovládané programovací hodiny
IconLed
ZPŮSOBY OHŘEVU

VLASTNOSTI
- Osvětlení
- Pečení na více plechách současně

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Termoelektrická pojistka
- Dynamické chlazení trouby DC+
- Compact Door – dvojité zasklení dveří trouby
s reflexní vrstvou
JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ
- AquaClean čištění vodou
- SilverMatte – vysoce odolný pyro smalt
- TouchFree inox úprava proti otiskům prstů
- Odnímatelné vnitřní sklo dvířek trouby s
plochým povrchem
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba energie:
0,81 kWh (nucená konvekce vzduchu),
0,94 kWh (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: 3300 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm
- Rozměry k zabudování min–max (vxšxh):
58,3–60 × 56–56,8 × 55 cm
- EAN kód: 3838782433917
- Art.nb.: 736641

B1O737E30X

B1O737E30XG

Essential Line

Essential Line

8.490 Kč

8.490 Kč

VESTAVNÁ TROUBA

-

DODATEČNÁ VÝBAVA
- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Vedení plechů v troubě: 1x drátěný rošt

DODATEČNÁ VÝBAVA
- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Částečně vysouvací teleskopické lišty na
2 úrovních
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Termoelektrická pojistka
- Dynamické chlazení trouby DC+
- Compact Door – dvojité zasklení dveří trouby
s reflexní vrstvou
JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ
- AquaClean čištění vodou
- SilverMatte – vysoce odolný pyro smalt
- TouchFree inox úprava proti otiskům prstů
- Odnímatelné vnitřní sklo dvířek trouby s
plochým povrchem
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba energie:
0,81 kWh (Nucená konvekce vzduchu),
0,94 kWh (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: 3300 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm
- Rozměry k zabudování min–max (vxšxh):
59 × 56–56,8 × 55 cm
- EAN kód: 3838782185083
- Art.nb.: 733620

VESTAVNÁ TROUBA

- Barva: Nerez
- Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
- Materiál/barva čelního panelu: Nerezová
ocel a sklo
- GentleClose – tlumené zavírání dveří trouby
ÚČINNOST
- Multifunkční trouba BigSpace – 71 l.
- Extra velká využitelná pečící plocha
- Povrch největšího plechu na pečení: 1316 cm²
- HomeMade Plus tvar trouby
- PerfectGrill dvojité topné těleso pro
rovnoměrné pečení
OVLÁDÁNÍ
- Mechanické nastavení teploty
- Zatláčecí knoflíky
- Dotykově ovládané programovací hodiny
IconLed
ZPŮSOBY OHŘEVU

VLASTNOSTI
- Osvětlení
- Pečení na více plechách současně

DODATEČNÁ VÝBAVA
- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Částečně vysouvací teleskopické lišty na
2 úrovních
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Termoelektrická pojistka
- Dynamické chlazení trouby DC+
- Compact Door – dvojité zasklení dveří trouby
s reflexní vrstvou
JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ
- AquaClean čištění vodou
- SilverMatte – vysoce odolný pyro smalt
- TouchFree inox úprava proti otiskům prstů
- Odnímatelné vnitřní sklo dvířek trouby s
plochým povrchem
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba energie:
0,81 kWh (Nucená konvekce vzduchu),
0,94 kWh (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: 3300 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm
- Rozměry k zabudování min–max (vxšxh):
58,3–60 × 56–56,8 × 55 cm
- EAN kód: 3838782305344
- Art.nb.: 732901

80

TROUBY

B2O737E24XG

B2O737E24X

Essential Line

Essential Line

8.290 Kč

7.990 Kč

VESTAVNÁ TROUBA

-

Barva: Nerez
Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
Materiál/barva čelního panelu: Sklo
GentleClose – tlumené zavírání dveří trouby

ÚČINNOST
- Multifunkční trouba BigSpace – 71 l.
- Extra velká využitelná pečící plocha
- Povrch největšího plechu na pečení: 1316 cm²
- HomeMade Plus tvar trouby
- PerfectGrill dvojité topné těleso pro
rovnoměrné pečení
OVLÁDÁNÍ
- Mechanické nastavení teploty
- Zatláčecí knoflíky
- Dotykově ovládané programovací hodiny
IconLed
ZPŮSOBY OHŘEVU

VLASTNOSTI
- Osvětlení

DODATEČNÁ VÝBAVA
- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Částečně výsuvné teleskopické lišty na
1 úrovni
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Termoelektrická pojistka
- Dynamické chlazení trouby DC+
- Compact Door – dvojité zasklení dveří trouby
s reflexní vrstvou
JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ
- AquaClean čištění vodou
- SilverMatte – vysoce odolný pyro smalt
- TouchFree inox úprava proti otiskům prstů
- Odnímatelné vnitřní sklo dvířek trouby s
plochým povrchem
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba energie:
0,81 kWh (Nucená konvekce vzduchu),
0,92 kWh (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: 3300 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm
- Rozměry k zabudování min–max (vxšxh):
59–60 × 56–56,8 × 55 cm
- EAN kód: 3838782185090
- Art.nb.: 733641

VESTAVNÁ TROUBA

-

Barva: Nerez
Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
Materiál/barva čelního panelu: Nerez
GentleClose – tlumené zavírání dveří trouby

ÚČINNOST
- Multifunkční trouba BigSpace – 71 l.
- Extra velká využitelná pečící plocha
- Povrch největšího plechu na pečení: 1316 cm²
- HomeMade Plus tvar trouby
- PerfectGrill dvojité topné těleso pro
rovnoměrné pečení
OVLÁDÁNÍ
- Mechanické nastavení teploty
- Zatláčecí knoflíky
- Dotykově ovládané programovací hodiny
IconLed
ZPŮSOBY OHŘEVU

VLASTNOSTI
- Osvětlení
- Pečení na více plechách současně

ÚČINNOST
- Multifunkční trouba BigSpace – 71 l.
- Extra velká využitelná pečící plocha
- Povrch největšího plechu na pečení: 1316 cm²
- HomeMade Plus tvar trouby
- PerfectGrill dvojité topné těleso pro
rovnoměrné pečení
OVLÁDÁNÍ
- Mechanické nastavení teploty
- Zatláčecí knoflíky
- Dotykově ovládané programovací hodiny
IconLed
ZPŮSOBY OHŘEVU

VLASTNOSTI
- Osvětlení
- Pečení na více plechách současně

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Termoelektrická pojistka
- Dynamické chlazení trouby DC+
- Compact Door – dvojité zasklení dveří trouby
s reflexní vrstvou
JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ
- AquaClean čištění vodou
- SilverMatte – vysoce odolný pyro smalt
- TouchFree inox úprava proti otiskům prstů
- Odnímatelné vnitřní sklo dvířek trouby s
plochým povrchem
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba energie:
0,81 kWh (Nucená konvekce vzduchu),
0,94 kWh (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: 3300 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm
- Rozměry k zabudování min–max (vxšxh):
58,3–60 × 56–56,8 × 55 cm
- EAN kód: 3838782186134
- Art.nb.: 733645

BO737E24XG

B1O737E11X

Essential Line

Essential Line

7.990 Kč

7.490 Kč

VESTAVNÁ TROUBA

- Barva: Nerez
- Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
- Materiál/barva čelního panelu: Nerezová
ocel a sklo
- GentleClose – tlumené zavírání dveří trouby

DODATEČNÁ VÝBAVA
- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Částečně výsuvné teleskopické lišty na
1 úrovni

DODATEČNÁ VÝBAVA
- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Částečně výsuvné teleskopické lišty na
1 úrovni
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Termoelektrická pojistka
- Dynamické chlazení trouby DC+
- Compact Door – dvojité zasklení dveří trouby
s reflexní vrstvou
JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ
- AquaClean čištění vodou
- SilverMatte – vysoce odolný pyro smalt
- TouchFree inox úprava proti otiskům prstů
- Odnímatelné vnitřní sklo dvířek trouby s
plochým povrchem
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba energie:
0,81 kWh (Nucená konvekce vzduchu),
0,94 kWh (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: 3300 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm
- Rozměry k zabudování min–max (vxšxh):
58,3–60 × 56–56,8 × 55 cm
- EAN kód: 3838782180330
- Art.nb.: 732831

VESTAVNÁ TROUBA

-

Barva: Nerez
Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
Materiál/barva čelního panelu: Nerez
GentleClose – tlumené zavírání dveří trouby

ÚČINNOST
- Multifunkční trouba BigSpace – 71 l.
- Extra velká využitelná pečící plocha
- Povrch největšího plechu na pečení: 1316 cm²
- HomeMade Plus tvar trouby
- PerfectGrill dvojité topné těleso pro
rovnoměrné pečení
OVLÁDÁNÍ
- Mechanické nastavení teploty
- Zatláčecí knoflíky
- Dotykově ovládané programovací hodiny
IconLed
ZPŮSOBY OHŘEVU

VLASTNOSTI
- Osvětlení
- Pečení na více plechách současně

DODATEČNÁ VÝBAVA
- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Vedení plechů v troubě: 1x drátěný rošt
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Termoelektrická pojistka
- Dynamické chlazení trouby DC+
- Compact Door – dvojité zasklení dveří trouby
s reflexní vrstvou
JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ
- AquaClean čištění vodou
- SilverMatte – vysoce odolný pyro smalt
- TouchFree inox úprava proti otiskům prstů
- Odnímatelné vnitřní sklo dvířek trouby s
plochým povrchem
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba energie:
0,81 kWh (Nucená konvekce vzduchu),
0,94 kWh (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: 3300 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm
- Rozměry k zabudování min–max (vxšxh):
58,3–60 × 56–56,8 × 55 cm
- EAN kód: 3838782186110
- Art.nb.: 733643

TROUBY 81

BO735E20X-M

BO735E20BG-M

Essential Line

Essential Line

VESTAVNÁ TROUBA

VESTAVNÁ TROUBA

V NABÍDCE DO
VYPRODÁNÍ ZÁSOB

7.790 Kč

-

Barva: Nerez
Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
Materiál/barva čelního panelu: Nerez
GentleClose – tlumené zavírání dveří trouby

ÚČINNOST
- Multifunkční trouba BigSpace – 71 l.
- Extra velká využitelná pečící plocha
- HomeMade Plus tvar trouby
- PerfectGrill dvojité topné těleso pro
rovnoměrné pečení
OVLÁDÁNÍ
- Mechanické nastavení teploty
- Zatláčecí knoflíky
- Dotykově ovládané programovací hodiny
IconLed
ZPŮSOBY OHŘEVU

VLASTNOSTI
- Osvětlení

DODATEČNÁ VÝBAVA
- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Částečně výsuvné teleskopické lišty na
1 úrovni
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Termoelektrická pojistka
- Dynamické chlazení trouby DC+
- Compact Door – dvojité zasklení dveří trouby
s reflexní vrstvou
JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ
- AquaClean čištění vodou
- SilverMatte – vysoce odolný pyro smalt
- TouchFree inox úprava proti otiskům prstů
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba energie:
0,81 kWh (Nucená konvekce vzduchu),
0,94 kWh (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: 2700 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm
- Rozměry k zabudování min–max (vxšxh):
58,3–60 × 56–56,8 × 55 cm
- EAN kód: 3838782322167
- Art.nb.: 732841

B2O735E20X

VESTAVNÁ TROUBA
Essential Line

7.490 Kč

-

Barva: Nerez
Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
Materiál/barva čelního panelu: Nerez
GentleClose – tlumené zavírání dveří
trouby

ÚČINNOST
- Multifunkční trouba BigSpace – 71 l.
- Extra velká využitelná pečící plocha
- HomeMade Plus tvar trouby
- PerfectGrill dvojité topné těleso pro
rovnoměrné pečení
OVLÁDÁNÍ
- Mechanické nastavení teploty
- Zatláčecí knoflíky
- Dotykově ovládané programovací hodiny
IconLed
ZPŮSOBY OHŘEVU

VLASTNOSTI
- Osvětlení

DODATEČNÁ VÝBAVA
- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Částečně výsuvné teleskopické lišty na
1 úrovni
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Termoelektrická pojistka
- Dynamické chlazení trouby DC+
- Compact Door – dvojité zasklení dveří trouby
s reflexní vrstvou
JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ
- AquaClean čištění vodou
- SilverMatte – vysoce odolný pyro smalt
- TouchFree inox úprava proti otiskům prstů
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba energie:
0,81 kWh (Nucená konvekce vzduchu),
0,94 kWh (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: 2700 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm
- Rozměry k zabudování min–max (vxšxh):
59–60 × 56–56,8 × 55 cm
- EAN kód: 3838782186080
- Art.nb.: 733637

7.790 Kč

- Barva: Černá matná
- Barva rukojeti: Černá
- Materiál/barva čelního panelu: Nerezová
ocel a sklo
- GentleClose – tlumené zavírání dveří trouby
ÚČINNOST
- Multifunkční trouba BigSpace – 71 l.
- Extra velká využitelná pečící plocha
- HomeMade Plus tvar trouby
- PerfectGrill dvojité topné těleso pro
rovnoměrné pečení
OVLÁDÁNÍ
- Mechanické nastavení teploty
- Zatláčecí knoflíky
- Dotykově ovládané programovací hodiny
IconLed
ZPŮSOBY OHŘEVU

VLASTNOSTI
- Osvětlení

DODATEČNÁ VÝBAVA
- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Částečně výsuvné teleskopické lišty na
1 úrovni
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Termoelektrická pojistka
- Dynamické chlazení trouby DC+
- Compact Door – dvojité zasklení dveří trouby
s reflexní vrstvou
JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ
- AquaClean čištění vodou
- SilverMatte – vysoce odolný pyro smalt
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba energie:
0,81 kWh (Nucená konvekce vzduchu),
0,94 kWh (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: 2700 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm
- Rozměry k zabudování min–max (vxšxh):
58,3–60 × 56–56,8 × 55 cm
- EAN kód: 3838782322143
- Art.nb.: 732846

82

TROUBY

B1O735E11X

BO735E11B

Essential Line

Essential Line

6.990 Kč

6.990 Kč

VESTAVNÁ TROUBA

-

Barva: Nerez
Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
Materiál/barva čelního panelu: Nerez
GentleClose – tlumené zavírání dveří
trouby

ÚČINNOST
- Multifunkční trouba BigSpace – 71 l.
- Extra velká využitelná pečící plocha
- Povrch největšího plechu na pečení: 1316 cm²
- HomeMade Plus tvar trouby
- PerfectGrill dvojité topné těleso pro
rovnoměrné pečení
OVLÁDÁNÍ
- Mechanické nastavení teploty
- Zatláčecí knoflíky
- Dotykově ovládané programovací hodiny
IconLed
ZPŮSOBY OHŘEVU

VLASTNOSTI
- Osvětlení

DODATEČNÁ VÝBAVA
- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Vedení plechů v troubě: 1x drátěný rošt

-

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Termoelektrická pojistka
- Dynamické chlazení trouby DC+
- Compact Door – dvojité zasklení dveří trouby
s reflexní vrstvou

ÚČINNOST
- Multifunkční trouba BigSpace – 71 l.
- Extra velká využitelná pečící plocha
- Povrch největšího plechu na pečení: 1316 cm²
- HomeMade Plus tvar trouby
- PerfectGrill dvojité topné těleso pro
rovnoměrné pečení

JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ
- AquaClean čištění vodou
- SilverMatte – vysoce odolný pyro smalt
- TouchFree inox úprava proti otiskům prstů
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba energie:
0,81 kWh (Nucená konvekce vzduchu),
0,94 kWh (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: 2700 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm
- Rozměry k zabudování min–max (vxšxh):
58,3–60 × 56–56,8 × 55 cm
- EAN kód: 3838782186073
- Art.nb.: 733636

B1O735E11XK

VESTAVNÁ TROUBA
Essential Line

5.990 Kč

-

Barva: Nerez
Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
Materiál/barva čelního panelu: Nerez
GentleClose – tlumené zavírání dveří
trouby

ÚČINNOST
- Multifunkční trouba BigSpace – 71 l.
- Extra velká využitelná pečící plocha
- Povrch největšího plechu na pečení: 1316 cm²
- HomeMade Plus tvar trouby
- PerfectGrill dvojité topné těleso pro
rovnoměrné pečení
OVLÁDÁNÍ
- Mechanické nastavení teploty
- Ergonomické knoflíky
- Dotykově ovládané programovací hodiny
IconLed
ZPŮSOBY OHŘEVU

VLASTNOSTI
- Osvětlení

VESTAVNÁ TROUBA

DODATEČNÁ VÝBAVA
- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Vedení plechů v troubě: 1x drátěný rošt
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Termoelektrická pojistka
- Dynamické chlazení trouby DC+
- Compact Door – dvojité zasklení dveří trouby
s reflexní vrstvou
JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ
- AquaClean čištění vodou
- SilverMatte – vysoce odolný pyro smalt
- TouchFree inox úprava proti otiskům prstů
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba energie:
0,81 kWh (Nucená konvekce vzduchu),
0,94 kWh (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: 2700 W
- Rozměry výrobku (vxšxh):
59,5 × 59,7 × 54,7 cm
- Rozměry k zabudování min–max (vxšxh):
58,3–60 × 56–56,8 × 55 cm
- EAN kód: 3838782185748
- Art.nb.: 733628

Barva: Černá matná
Barva rukojeti: Černá
Materiál/barva čelního panelu: Lakovaný kov
GentleClose – tlumené zavírání dveří
trouby

OVLÁDÁNÍ
- Mechanické nastavení teploty
- Zatláčecí knoflíky
- Dotykově ovládané programovací hodiny
IconLed
ZPŮSOBY OHŘEVU

VLASTNOSTI
- Osvětlení

DODATEČNÁ VÝBAVA
- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Vedení plechů v troubě: 1x drátěný rošt
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Termoelektrická pojistka
- Dynamické chlazení trouby DC+
- Compact Door – dvojité zasklení dveří trouby
s reflexní vrstvou
JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ
- AquaClean čištění vodou
- SilverMatte – vysoce odolný pyro smalt

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba energie:
0,81 kWh (Nucená konvekce vzduchu),
0,94 kWh (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: 2700 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm
- Rozměry k zabudování min–max (vxšxh):
58,3–60 × 56–56,8 × 55 cm
- EAN kód: 3838782185267
- Art.nb.: 732854

TROUBY 83

NEJPEČLIVĚJŠÍ
ZPRACOVÁNÍ
VITAMÍNŮ NA
SVĚTĚ
KOMBINOVANÉ PARNÍ TROUBY
BCS798S24X

BCS747S34X

Superior Line

Superior Line

VESTAVNÁ KOMBINOVANÁ PARNÍ
TROUBA

VESTAVNÁ KOMBINOVANÁ PARNÍ
TROUBA

100% PEČENÍ
V PÁŘE

100% PEČENÍ
V PÁŘE

24.990 Kč

- Provedení (barva): Nerez
- Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
- Materiál/barva čelního panelu: Nerezová
ocel a sklo
- GentleClose Supreme – tlumené zavírání
dveří trouby
ÚČINNOST
- Parní trouba BigSpace – 73 l.
- Extra velká využitelná pečící plocha
- HomeMADE tvar trouby vychází z tvaru
kamenné pece
- PerfectGrill dvojité grilovací těleso
- MultiSteam 360˚ – rovnoměrná distribuce
páry
OVLÁDÁNÍ
- Elektronické ovládání
- Ergonomické knoflíky
- Programovací hodiny ProCook
- Automatické programy
ZPŮSOBY OHŘEVU

VLASTNOSTI
- Step by Step krokové pečení (nastavení
různých režimů a teplot v jednom pečení)
- PureSteam – vaření v čisté páře bez kapek
vody
- Dvojité SoftLight osvětlení v troubě
- Pečení na více plechách současně
- Multiflow 360˚ rovnoměrná cirkulace
vzduchu

DODATEČNÁ VÝBAVA
- Parní pekáč
- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Perforovaný parní pekáč
- Rošt trouby
- Plně výsuvné teleskopické lišty na 1 úrovni
- Termo sonda pro pečení masa
- Nádoba na vodu: 1,3 l.
- SousVide
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Termoelektrická pojistka
- Dynamický chladicí systém – DC+
- Ultra Cool Door – trojité zasklení trouby s
dvěma reflexními vrstvami
JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ
- AquaClean čištění vodou
- Automatický program odvápnění
- SilverMatte – vysoce odolný pyro smalt
- TouchFree inox (úprava proti otiskům prstů)
- Odnímatelné vnitřní sklo dvířek trouby s
plochým povrchem

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba energie:
0,7 kWh (Nucená konvekce vzduchu),
0,96 kWh (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: 3400 W
- Rozměry výrobku (vxšxh):
59,5 × 59,5 × 54,6 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh):
59 × 56 × 55 cm
- EAN kód: 3838782093630
- Art.nb.: 730134
*NA OBJEDNÁVKU.

16.990 Kč

- Barva: Nerez
- Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
- Materiál/barva čelního panelu: Nerezová
ocel a sklo
- GentleClose – tlumené zavírání dveří trouby
ÚČINNOST
- Parní trouba BigSpace – 73 l.
- Extra velká využitelná pečící plocha
- HomeMADE tvar trouby vychází z tvaru
kamenné pece
- MultiSteam 360˚ – rovnoměrná distribuce
páry
OVLÁDÁNÍ
- Elektronické ovládání
- Ergonomické knoflíky
- IconTouch – dotykově ovládané
programovací hodiny se zobrazením teploty
v troubě a funkce trouby
ZPŮSOBY OHŘEVU

VLASTNOSTI
- PureSteam – vaření v čisté páře bez kapek
vody
- Dvojité SoftLight osvětlení v troubě
- Pečení na více plechách současně
- Multiflow 360˚ rovnoměrná cirkulace
vzduchu

DODATEČNÁ VÝBAVA
- Parní pekáč
- 1 hluboký smaltovaný plech
- 1 mělký smaltovaný plech
- Perforovaný parní pekáč
- Rošt trouby
- Plně výsuvné teleskopické lišty na
1 úrovni
- Nádoba na vodu: 1,3 l
- SousVide
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Termoelektrická pojistka
- Dynamický chladicí systém – DC+
- Ultra Cool Door – trojité zasklení trouby s
dvěma reflexními vrstvami
- Mechanický dětský zámek dveří
JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ
- AquaClean čištění vodou
- Automatický program odvápnění
- SilverMatte – vysoce odolný pyro smalt
- TouchFree inox (úprava proti otiskům prstů)
- Odnímatelné vnitřní sklo dvířek trouby s
plochým povrchem
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba energie:
0,7 kWh (Nucená konvekce vzduchu),
0,96 kWh (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: 3400 W
- Rozměry výrobku (vxšxh):
59,5 × 59,5 × 54,6 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh):
59 × 56 × 55 cm
- EAN kód: 3838782021954
- Art.nb.: 591552
*NA OBJEDNÁVKU.

84

TROUBY

Proč pára?
• až o 22 %
více vitamínů
• až o 36 %
méně tuku
• 100 %
chuť a barva jídla

Kombinovaná parní trouba nabízí různé metody přípravy jídla, od pečení, dušení, opékání, blanšírování, pošírování,
až po metodu sous vide a další. Nepoužívá se jen na dušení zeleniny, jak si někteří mohou myslet, ale je také ideální pro
přípravu ryb, masa, drůbeže, chleba, koláčů a mnohem více.
BCS598S24X

BCMS598S19X

VESTAVNÁ KOMBINOVANÁ
KOMPAKTNÍ PARNÍ TROUBA

TROUBA S MIKROVLNAMI A PÁROU
Superior Line

Superior Line

100% PEČENÍ
V PÁŘE

100% PEČENÍ
V PÁŘE

24.990 Kč

- Provedení (barva): Nerez
- Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
- Materiál/barva čelního panelu: Nerezová
ocel a sklo
- GentleClose Supreme – tlumené zavírání
dveří trouby
ÚČINNOST
- Parní trouba – 50 l.
- Extra velká využitelná pečící plocha
- HomeMADE tvar trouby vychází z tvaru
kamenné pece
- PerfectGrill dvojité grilovací těleso
- MultiSteam 360˚ – rovnoměrná distribuce
páry
OVLÁDÁNÍ
- Elektronické ovládání
- Ergonomické knoflíky
- Programovací hodiny ProCook
- Automatické programy
ZPŮSOBY OHŘEVU

VLASTNOSTI
- Step by Step krokové pečení (nastavení
různých režimů a teplot v jednom pečení)
- PureSteam – vaření v čisté páře bez kapek
vody
- Dvojité SoftLight osvětlení v troubě
- Pečení na více plechách současně
- Multiflow 360˚ rovnoměrná cirkulace
vzduchu

DODATEČNÁ VÝBAVA
- Parní pekáč
- 1 mělký smaltovaný plech
- Perforovaný parní pekáč
- Rošt trouby
- Plně výsuvné teleskopické lišty na 1 úrovni
- Termo sonda pro pečení masa
- Nádoba na vodu: 1,3 l.
- SousVide
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Termoelektrická pojistka
- Dynamický chladicí systém – DC+
- Ultra Cool Door – trojité zasklení trouby s
dvěma reflexními vrstvami
JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ
- AquaClean čištění vodou
- Automatický program odvápnění
- SilverMatte – vysoce odolný pyro smalt
- TouchFree inox (úprava proti otiskům prstů)
- Odnímatelné vnitřní sklo dvířek trouby s
plochým povrchem

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba energie:
0,62 kWh (Nucená konvekce vzduchu),
0,82 kWh (konvenční tepelná funkce)
- Příkon: 2600 W
- Rozměry výrobku (vxšxh):
45,5 × 59,5 × 54,6 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh):
45 × 56 × 55 cm
- EAN kód: 3838782093623
- Art.nb.: 730133
*NA OBJEDNÁVKU.

29.990 Kč

- Barva: Černá
- Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
- Materiál/barva čelního panelu: Nerezová
ocel a sklo
- GentleClose – tlumené zavírání dveří trouby
ÚČINNOST
- Trouba s mikrovlnami a párou – 50 l.
- Extra velká využitelná pečící plocha
- HomeMADE® vytvořené podle tradiční pece
na dřevo
- PerfectGrill dvojité topné těleso pro
rovnoměrnou křupavou kůrku
- MultiSteam 360˚ – rovnoměrná distribuce
páry
- Mikrovlnný výkon: 1000 W
OVLÁDÁNÍ
- Elektronické ovládání
- Programovací hodiny ProCook
- Automatické programy

DODATEČNÁ VÝBAVA
- 1 hluboký smaltovaný plech
- Perforovaný parní pekáč
- Skleněný pekáč
- Rošt trouby
- Vedení plechů v troubě: 1x drátěný rošt
- Nádoba na vodu: 1,3 l
- SousVide
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Termoelektrická pojistka
- Dynamické chlazení trouby DC+
- Trojité zasklení s ochranou mřížkou
JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ
- AquaClean čištění vodou
- Automatický program odvápnění
- SilverMatte – vysoce odolný pyro smalt
- Odnímatelné vnitřní sklo dvířek trouby s
plochým povrchem

ZPŮSOBY OHŘEVU

VLASTNOSTI
- Step by Step krokové pečení (nastavení
různých režimů a teplot v jednom pečení)
- MultiUse – multifunkční využití (mikrovlny,
horký vzduch, gril)
- Inverterová technologie
- Stirrer technologie
- PureSteam – vaření v čisté páře bez kapek vody
- Pečení na více plechách současně
- Multiflow 360˚ rovnoměrná cirkulace vzduchu

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Příkon: 3000 W
- Rozměry výrobku (vxšxh):
45,5 × 59,5 × 54,6 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh):
45 × 56 × 55 cm
- EAN kód: 3838782324734
- Art.nb.: 734252
*NA OBJEDNÁVKU.

TROUBY 85

MULTI–TALENTOVANÉ
TROUBY
KOMBINOVANÉ MIKROVLNNÉ TROUBY
BCM598S18X

KOMBINOVANÁ MIKROVLNNÁ
TROUBA
Superior Line

100% PEČENÍ
V PÁŘE +
MIKROVLNY

24.990 Kč

- Provedení (barva): Nerez
- Barva rukojeti: Barva nerezové oceli
- Materiál/barva čelního panelu: Sklo a
lakovaný kov
- Klasické zavírání dvířek

DODATEČNÁ VÝBAVA
- 1 mělký smaltovaný plech
- Skleněný pekáč
- Rošt trouby
- Vedení plechů v troubě: 1x drátěný rošt

ÚČINNOST
- Kombinovaná mikrovlnná trouba – 50 l.
- Extra velká využitelná pečící plocha
- HomeMADE tvar trouby vychází z tvaru
kamenné pece
- PerfectGrill dvojité grilovací těleso
- Mikrovlnný výkon: 1000 W

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Termoelektrická pojistka
- Dynamický chladicí systém – DC+
- Trojité zasklení s ochranou mřížkou

OVLÁDÁNÍ
- Elektronické ovládání
- Ergonomické knoflíky:
- Programovací hodiny ProCook
- Auto program

JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ
- SilverMatte – vysoce odolný pyro smalt
- TouchFree inox (úprava proti otiskům prstů)
- Odnímatelné vnitřní sklo dvířek trouby s
plochým povrchem

ZPŮSOBY OHŘEVU

VLASTNOSTI
- Step by Step krokové pečení (nastavení
různých režimů a teplot v jednom pečení)
- MultiUse – multifunkční využití (mikrovlny,
horký vzduch, gril)
- Inverterová technologie
- Stirrer technologie
- Dvojité osvětlení trouby
- Pečení na více plechách současně
- Multiflow 360˚ rovnoměrná cirkulace
vzduchu

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Příkon: 3000 W
- Spotřeba energie:
0,79 kWh (Nucená konvekce vzduchu),
0,89 kWh (konvenční tepelná funkce)
- Hlučnost: 47 dB
- Rozměry výrobku (vxšxh):
45,5 × 59,5 × 54,6 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh):
45 × 56 × 55 cm
- EAN kód: 3838782093500
- Art.nb.: 730091
*NA OBJEDNÁVKU.

Stirrer technologie
• Rovnoměrně vaření, ohřívání a rozmrazování potravin
• Velký prostor mikrovlnné trouby
• Možné využití standardní velikosti pekáčů
Mikrovlnná trouba je nepostradatelným pomocníkem v
každé moderní kuchyni. Pokročilá technologie zajišťuje,
že jídlo bude rovnoměrně rozmražené nebo ohřáté.
Kromě mikrovln, umožňuje také vaření s grilem a horkým
vzduchem tak, že vestavná mikrovlnná trouba může být
využita jako klasická trouba.
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KÁVOVAR

NIC, JEN
POTĚŠENÍ

AROMA
A SKVĚLÁ
CHUŤ

KÁVOVAR
Dokonalá káva je vážná výzva. Zrnka kávy je potřeba pečlivě namlít, teplotu vody a tlak přesně
nastavit, mléko dostatečně ohřát a napěnit k dokonalosti a zároveň šálek na kávu správně nahřát. S
kávovary Gorenje budou rána o mnoho radostnější. Promysleným procesem přípravy kávy, získáte
optimální chuť a okouzlující vůni, která vám zajistí dokonalý zážitek Vašeho dne.

EasyMilk
Zrnka kávy

Lehká rána
Zásobník na kávová zrnka se lehce vytahuje. Když je
potřeba, můžete použít mletou kávu místo zrnkové.
Když se zásobník kávových zrn vyčerpá, zobrazí se
upozornění na displeji.

Krémová mléčná pěna vždy po
ruce
Velká nádoba na mléko umožňuje přípravu bohaté a
nadýchané mléčné pěny nebo několik šálků horkého
mléka bez potřeby doplňování. Zásobník můžete
jednoduše vyndat a uložit do chladničky, doku nebude
znovu potřeba.

KÁVOVAR 87

AutoCappuccino

Od cappuccina po latté v jedné
sekundě
Funkce AutoCappussino tlačí vodu přez kávová zrna tak,
aby získala plnou vůni a vytvořila originální chuť. Úroveň
mléčné pěny můžete lehce nastavit pomocí posuvného
ovládače, díky kterému připravíte cappussino nebo latte
jedním dotykem.

Úroveň mletí

Od tmavých zrn k voňavé kávě
Káva chutná nejlépe, když jsou zrnka čerstvě namletá.
Gorenje kávovary nabízí 9 různých úrovní mletí, od
super jemné až po hrubé. Zbytky z použité kávy se
automaticky uvolňují.

CMA 9200 UX

WD 1410 X

AUTOMATICKÝ VESTAVNÝ
KÁVOVAR

OHŘÍVACÍ ZÁSUVKA
Superior Line

Superior Line

45.990 Kč

- Barva: Nerez
ÚČINNOST
- Čas přípravy / ohřevu páry: 2 min
OVLÁDÁNÍ
- Dotykové ovládání
- LCD displej
- Časovač
- Typ přípravy kávy: Mletá a zrnková káva
VLASTNOSTI
- Automatické cappuccino
- Možnost nastavení velikostí kávy (počet
stupňů): 3
- Vlastní recepty
- Možnost přípravy dvou šálků součastně
- Výroba mléčné pěny

7.990 Kč

JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ
- Program na odstranění vodního kamene

- Provedení (barva):
Barva kartáčované nerezové oceli

DODATEČNÁ VÝBAVA
- Osvětlení dávkovacího prostoru
- Nádoba na zrnkovou kávu: 200 g
- Kapacity nádoby na vodu: 1,8 l.
- Výjímatelná nádoba na mléko
- Možnost přípravy čaje

ÚČINNOST
- Kapacita: 6 sad nádobí nebo 20 talířů
průměru 28 cm nebo 80 šálků na espreso
nebo 40 šálků na čaj

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Automatické vypnutí

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Nádoba na vodu
- Tlak čerpadla: 15 bar
- Rozměry výrobku (vxšxh):
45,5 × 59,5 × 38,1 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh):
45 × 56 × 55 cm
- EAN kód: 3838942684388
- Art.nb.: 465211
*NA OBJEDNÁVKU.

FUNKCE / OVLÁDÁNÍ
- Ohřívání talířů
- Ohřívání šálků
- Udržování tepla
- Rozmrazování potravin
- Funkce jogurt
- Manuální nastavení teploty a času
VLASTNOSTI
- TouchFree Inox – povrch s úpravou proti
otiskům prstů
- Systém cirkulace vzduchu
- Časování: Stop
- Dotykové ovládání
- Nastavení teploty
- Teleskopický výsuv
- Studená přední strana spotřebiče
- Dno zásuvky: Sklo

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Využitelný objem: 19,8 l.
- Teplotní rozsah: 40 – 80 °C
- Časový rozsah: 60 – 240 min
- Příkon: 410 W
- Rozměry výrobku (vxšxh):
14 × 59,5 × 56 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh):
14 × 56–56,8 × 55 cm
- EAN kód: 3838942104787
- Art.nb.: 466188
*NA OBJEDNÁVKU.
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MÍCHEJTE,
IMPROVIZUJTE,
OBJEVUJTE.
S chytrou technologií si užijete
rychlé a zároveň zdravé plně
automatické vaření. Vaření,
grilování, ohřívání a rozpouštění
je tak snadné a bezpečné.
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VAŘTE
STYLOVĚ
INDUKČNÍ VARNÉ DESKY
Ať vaříte pro sebe nebo pro celou rodinu, s indukčními varnými deskami Gorenje je každé vaření
skutečný zážitek. Díky řadě vylepšených funkcí, které usnadňují používání varného povrchu,
nebyla příprava jídel nikdy jednodušší, intuitivnější a praktičtější.

Chytré, přesné a flexibilní
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AUTOMATICKÉ
ROZPOZNÁNÍ
POLOHY HRNCE

DETEKCE
POLOHY
HRNCE
AutoDetect
Varná deska po zapnutí automaticky zaznamenává polohu hrnců a automaticky aktivuje pouze tu
varnou zónu, samostatnou nebo spojenou, pod kterou se nádoba nachází. Aktivace se spustí do 10
sekund od zapnutí, případně můžete funkci aktivovat manuálně.

StepZone
Funkce TimeAssist

Sleduje čas za vás
Pomáhá vám udržovat přehled o tom, jak dlouho už
vaříte. Už nemusíte sledovat hodinky nebo přemýšlet,
kdy jste začali pokrm připravovat. Nyní můžete hlídat
čas přímo na varné desce.

Intuitivní vaření
Tato funkce spojuje dvě varné zóny do jedné, ale s
možností individuálního nastavení úrovně výkonu pro
každou zónu. To napodobuje způsob, jakým fungovaly
staré kachlové sporáky, když se hrnec odstavil na okraj
s minimálním ohřevem, aby tak nevychladl, dokud vy
připravujete v druhém hrnci něco jiného.
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PROPOJENÍ
VARNÝCH
ZÓN
AreaFlex zóna

Pro ještě větší plochu pro vaření
Dvě vertikální varné zóny lze spojit do jedné, čímž vznikne jedna velká varná plocha. Umožňuje rovnoměrné vaření nebo
grilování pokrmů ve větších hrncích a pánvích.

Funkce Delete

Vypněte nastavení pouze
jedním stisknutím
Tato funkce je užitečná zejména při vaření několika
pokrmů najednou. Když potřebujete buď vypnout
jednu z varných zón, nebo funkci AreaFlex s IQGrill a
nastaveným časovačem, stačí stisknout tlačítko X a je
to hotové. Už žádné nesčetné mačkání tlačítek.

Funkce Recall

Reaktivujte svá nastavení
Tato funkce je velice užitečná, když varnou desku
neúmyslně vypnete. Máte 5 sekund na to, abyste
reaktivovali poslední nastavení použitá na varné desce,
což je velmi užitečné, když vaříte více než jeden pokrm.
Během 5 sekund po náhodném vypnutí varné desky ji
znovu zapněte a během dalších 5 sekund stiskněte funkci
StopGo.
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NESKUTEČNĚ

RYCHLÉ
VAŘENÍ
Extra výkon s PowerBoost

Vaření rychlostí světla
Funkce PowerBoost zintenzivňuje ohřev, což dobu
ohřevu výrazně zkracuje.

BridgeZone

Jednoduchý plán pro opravdu
velké nádoby na vaření
Indukční deska se dvěma spojenými zónami
zjednodušuje vaření ve velkých hrncích. Dvě
samostatné varné zóny se přemostí a spojí do jedné jen
jedním dotykem. Dokonalá funkce pro přípravu větších
jídel a příloh současně.

BEZPEČNÉ
ChildLock Pro

PRO DĚTI

Bezpečnost vždy
na prvním místě
StopGo

Dejte si pauzu. Kdykoliv.
Funkce StopGo zastaví vaření a po opětovné aktivaci bude
pokračovat se stejnými nastaveními.

Funkce dětského zámku ChildLock Pro je určena
speciálně pro rodiny s malými dětmi. Nechat děti v
kuchyni bez dozoru nebylo nikdy bezpečnější, protože
tato funkce jim brání varnou desku zapnout.
U Advanced modelů lze tuto funkci aktivovat v režimu
uživatelských nastavení, který automaticky varnou
desku uzamkne při každém vypnutí. Jinak lze varnou
desku uzamknout stisknutím symbolu.
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ZABUDOVANÁ

CHYTRÁ

TECHNOLOGIE

AUTOMATICKÉ
VAŘENÍ BEZ NÁMAHY

IQprogramy
Ve většině případů vyžaduje vaření vaši plnou pozornost. Můžete tomu říkat Murphyho zákon, ale voda přeteče
přesně tehdy, když odejdete z kuchyně, abyste otevřeli návštěvě. S programy IQprogrammes můžete být
naprosto klidní. Stačí vybrat požadovaný režim a systém IQcook bude vařit, grilovat, rozpouštět, ohřívat a
rozmrazovat za vás.

UŽ ŽÁDNÉ
PŘIPÁLENÉ
JÍDLO

Funkce SoftMelt

Funkce StayWarm

Jedna, dvě, a ... čokoládaaa!

Pokrm zůstane teplý i pro
opozdilce

Funkce SoftMelt šetrně rozpustí čokoládu nebo máslo
při konstantní teplotě 42 °C, díky čemuž se vytvoří
dokonalé podmínky pro rozpouštění bez spálení. Tuto
funkci lze použít i pro šetrné rozmrazování.

Funkce StayWarm udržuje jídlo na konstantní teplotě
70 °C, dokud nenastane ten správný čas k jídlu. Jídlo
si zachová původní chuť a teplotu, až do okamžiku
podávání.
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Automatický program IQboil

Automatický program IQsimmer

Z hrnce neunikne ani kapka

Maratón vaření, neuvěřitelně
snadný

Dokonalá volba pro pokrmy, které vyžadují velké
množství vody, například polévky a těstoviny. Funkce
IQboil přivede obsah hrnce do varu a pak teplotu varu
udržuje.

Funkce IQsimmer nabízí jednoduchý způsob přípravy
pokrmů, které vyžadují delší dobu vaření s pomalým
ohříváním nebo vařením na nižší, konstantní teplotě.
Ideální pro vaření pokrmů, jako například guláš.

Automatický program IQgrill

Dokonalý ogrilovaný steak
Funkce IQgrill činí grilování napínavě jednoduchým, dokonce i s velmi malým nebo žádným olejem. Nabízí čtyři úrovně
propečení a zabraňuje tomu, aby se jídlo spálilo. Jednoduchá cesta k nejchutnějšímu a nejzdravějšímu rožnění, jaké
existuje.
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BUĎTE PŘI VAŘENÍ
SVOBODNĚJŠÍ

2V1

OmniFlex odsavač zabudovaný ve varné desce
Varná deska Gorenje Omniflex vám poskytne veškerou svobodu, kterou potřebujete pro vytvoření výjimečných
jídel, inspirovaných vaším stylem a chutí. Deska se zabudovaným odsavačem za vás navíc vyřeší otázku kam
v kuchyni umístit odsávač. Nyní tuto kombinaci můžete umístit kdekoliv a díky nepřebernému množství funkcí
zjednodušíte interakci s povrchem vaření. Vychutnejte si skutečný pocit svobody při vaření.

Dotykové ovládání

Nyní může kdokoliv použít
kouzelný dotyk
Moderní technologie senzorů umožňuje srozumitelnou
a jednoduchou obsluhu dotykovým ovládáním.
Ovládací plocha je dokonale hladká a snadno se čistí.

TouchOpen

Jemné otevírání dotykem
Odsávací klapky lze otevřít jemným stlačením. Stačí
jediný dotyk na povrch klapky, která se následně
pomalu otevře. Zavírání je stejně jednoduché, tiché a
elegantní.
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AreaFlex

Větší prostor pro vaření
Dvě svislé varné zóny je možné spojit do jedné velké
varné zóny. Umožňuje rovnoměrně uvařit nebo grilovat
jídlo ve větších hrncích a pánvích.

Minimalistický design

EasyClean jednoduché udržování

Vždy čisté a připravené k
použití
Minimalistický design spotřebiče umožňuje snadné a
rychlé čištění. Filtr proti mastnotám a zachycující nádobka
jsou snadno vyjímatelné z pravé strany odsavače. Kromě
toho je nádoba na kapaliny, která zachycuje zejména
kondenzát, ale i tekutiny při náhodného rozlití či přetečení
během vaření, snadno přístupná pro vyčištění. Všechny
části můžete mýt v myčce.

PowerBoost

Magnet pro oči

Extra rychlé vaření

Tento spotřebič má elegantní a moderní design s
naprosto rovným povrchem. Je vyroben z vysoce
kvalitních materiálů, s klapkami z nerezové oceli a
černým leštěným povrchem celé varné desky.

Funkce PowerBoost posiluje ohřev, což má za následek
kratší dobu ohřevu. Trvá jen 5,7 minuty ohřát 2 l vody
z 15 °C na 90 °C, což je polovina doby při běžných
HiLight varných panelech.
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Odtah nebo recirkulace

Vzduch do kuchyně nebo ven
z ní
Odtahová verze odsává páru a pachy z vaření, zachycuje
tvrdé částice v tukovém filtru a odvádí vzduch potrubím
ven z místnosti přes zeď. Pokud odtah vzduchu není
možný, můžete odsavač používat v recirkulačním
režimu. Vzduch se nasává do odsavače a filtruje se zpět
do kuchyně.

FlexAir

Flexibilní odsávání
Odsávací klapky je možné ovládat samostatně. Ideální
při vaření pouze na jedné straně varné desky, protože
celý výkon odsavače je soustředěn jen na jednu stranu.

HODÍ SE
KAMKOLIV

Snadná instalace

Svoboda při projektování
Díky nastavitelné výšce a hloubce odsávacího potrubí
je odsavač vhodný do jakékoliv kuchyně. Otvor pro
vstup vzduchu na základně může být vpravo nebo vlevo,
výstup vzduchu může být zadní nebo přední. díky úzké
konstrukci využijete prostor skříňky i na zásuvky.

Inštalácia do roviny

Hladce a elegantně
Dalším bonusem je určitě zapuštěná instalace, což
znamená hladký přechod mezi varnou a pracovní
deskou. Snadněji se čistí a přináší do kuchyně moderní,
stylový vzhled.
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INDUKČNÍ VARNÉ DESKY

VYBERTE SI TU, KTERÁ NEJLÉPE VYHOVUJE VAŠIM POTŘEBÁM

Essential line

Propojení varných zón BridgeZone

Propojení varných zón
BridgeZone

Propojení varných zón AreaFlex

Propojení varných zón AreaFlex

Advanced line

Uživatelské rozhraní

ESSENTIAL LINE
Základní
Ovládání
dotykové ovládání
SmartControl

Propojení varných zón AreaFlex

o

Spojení varných zón BridgeZone

o

•

•

•

•
•
•
•
•

Funkce AutoDetect

o

Funkce StepZone
Programy IQprogrammes

•
•

Funkce StayWarm
Funkce SoftMelt
Funkce Delete
Funkce TimeAssist
Časovač

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Speciální drážka Groove pro intuitivní ovládání

Funkce PowerBoost

ADVANCED LINE
Ovládání
SliderTouch

Kuchyňská minutka EggTimer
Funkce StopGo
Funkce Recall
Dětská pojistka ChildLock Pro
Dětská pojistka ChildLock

•

Instalace do roviny s pracovní deskou

o

o

o

PowerManagement napojení i na 230 V

•

•

•

• – ano
o – k dispozici u některých modelů (zkontrolujte vybraný model)
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VAŘTE S
RADOSTÍ
HILIGHT DESKY
Generace sklokeramických varných desek nabízí spoustu funkcí pro
rychlé, praktické a efektivní vaření. Efektivní a jednoduché, jak vyžaduje
moderní kuchyně. Každá chvilka se počítá, ať jídlo připravujete nebo si
ho vychutnáváte se svými nejbližšími.

Vytvořte si v kuchyni nezapomenutelnou atmosféru.
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PowerZone

Bleskovka
Tato funkce zvýší výkon varné zóny HiLight o 25 %,
což vám umožní vařit mnohem rychleji, s použitím
menšího množství energie.

FishZone

Oválná varná zóna vhodná pro
větší hrnce
Varné desky HiLight mají rozšířenou zónu nazývanou
FishZone. Po zapnutí se tradiční kulatá varná zóna
zvětší na oválný povrch, který je vhodný zejména pro
širší hrnce či pánve.

Funkce Recall
StayWarm

Teplé jídlo i pro opozdilce
Funkce StayWarm udržuje stabilní teplotu jídla na 70
˚C, dokud není ten pravý čas na jeho servírování. Jídlo
si zachová svoji původní chuť a teplotu až do jeho
podávání.

Obnovte svá nastavení
Tato funkce vám přijde vhod, když nechtěně vypnete
varnou desku. Máte pět sekund na to, abyste obnovili
naposledy použité nastavení varné desky, což vám přijde
vhod zejména tehdy, když vaříte více než jen jedno jídlo.
Během prvních pěti sekund poté, co jste desku nechtěně
vypnuli, ji jednoduše díky funkci Recall zapnete zpět, a to
se všemi dříve aktivovanými funkcemi a nastaveními.
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StopGo

Dejte si pauzu, kdykoliv
Funkce StopGo zastaví vaření a po opětovném
aktivování pokračuje se stejnými nastaveními.

Časovač

Někdo vždy sleduje čas
Časovač můžete nastavit až na 99 minut. Pokud znáte
optimální dobu vaření pro příslušný pokrm z vlastní
zkušenosti, můžete nastavit časovač a varný panel
se automaticky po uplynutí času vypne. Když je jídlo
hotové, zazní pípnutí.

Dětský zámek ChildLock Pro

Bezpečnost vždy na prvním
místě
Funkce ChildLock Pro je navržena speciálně pro rodiny
s malými dětmi. Už se nemusíte bát, když necháte děti
v kuchyni bez dozoru, protože tato funkce jim zabrání,
aby desku zapnuly. V modernějších modelech je možné
tuto funkci aktivovat v režimu vlastních nastavení, což
automaticky plotýnku zablokuje po každém vypnutí.
U ostatních modelů můžete varnou desku zamknout
stisknutím příslušného symbolu.

Zabudování do roviny

Hladce a elegantně
Dalším bonusem je určitě instalace do roviny, což
představuje hladký přechod mezi varnou deskou a
pracovní kuchyňskou deskou. Plocha se tak snadněji
udržuje a přináší moderní, stylový vzhled do vaší
kuchyně.
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SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DESKY

VYBERTE SI TU, KTERÁ NEJLÉPE VYHOVUJE VAŠIM POTŘEBÁM

Essential line – dotykové ovládání

Advanced line – ovládání SliderTouch

ESSENTIAL LINE
Ovládání SmartControl

ADVANCED LINE
Ovládání SliderTouch
o

Dětská pojistka ChildLock Pro

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Možnost zabudování desky do roviny

o

o

Indikátor zbytkového tepla

•

•

Uživatelské rozhraní
PowerZone
Funkce obnovení nastavení
Funkce StopGo
Funkce StayWarm
FishZone ovální zóna
Funkce časovač
Funkcia kuchyňská minutka

• – ano
o – k dispozici u některých modelů (zkontrolujte vybraný model)
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POPUSŤTE
UZDU
KREATIVITĚ
PLYNOVÉ VARNÉ DESKY
Vařit jako šefkuchař může být snadné. Stačí v sobě probudit kreativitu
a o zbytek se postará plynová varná deska Gorenje. Velký povrch,
výkonné hořáky a moderní funkce vás nezradí ani při těch nejdivočejších
kulinářských pokusech.

Popusťte uzdu kreativitě a překvapte své nejbližší.
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BigSurface

Litina ProGrids

Spousta prostoru pro každou
pánev nebo hrnec

Silná, stabilní a trvanlivá
podpora

Zvětšená plocha pro vaření (až 20%) a delší vzdálenosti
mezi hořáky nabízejí dostatek místa pro všechny
velikosti pánví a hrnců. Elegantní a plochý design
umožňuje snadné posunování a používání velmi
velkých hrnců, s dokonalou stabilitou pro veškerá vaše
dobrodružství při přípravě pokrmů.

Masivní a elegantní litinové mřížky ProGrids jsou
extrémně stabilní a odolné i při nejvyšších teplotách.
Zajišťují vynikající stabilitu, odolnost a uživatelsky
přívětivý design.

ChefBurners

Hořák WokBurner

Silnější a účinnější vaření

Vaření s vysokým výkonem,
skvělá autentická chuť

Nové vysoce účinné hořáky ChefBurners umožňují
efektivnější spotřebu plynu a rychlejší a ekologičtější
vaření. Různé velikosti hořáků vám poskytují plnou
flexibilitu a jejich uživatelsky přívětivé umístění
umožňuje snadné a bezpečné vaření.

Nový wok hořák se speciálním tvarem plynové korunky
směřuje plamen přímo k systému Wok a umožňuje
ještě výkonnější vaření s výkonem až 4,0 kW. Asijská
kuchyně, zelenina a další pokrmy nebyly nikdy tak
křupavé a chutné – připravené tak rychle.
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100%

BEZPEČNOST

Wok držák

Pro skutečně autentické
výsledky
Masivní a stabilní držák pánví typu wok perfektně
zapadá do mřížky a nabízí bezpečné a pohodlné
používání woku s nejlepšími výsledky vaření.

Zapalování jednou rukou

GasStop

Úplné zastavení, plná
bezpečnost
Pokud se během vaření z nějakého důvodu uhasí
plamen (vítr, rozlití kapaliny), není třeba se obávat.
Automatické zařízení GasStop okamžitě vypne přívod
plynu, aby byla zajištěna maximální bezpečnost.

Easy Clean

Jednoduché a pohodlné

Bez námahy

Zapalování hořáku jednou rukou zajišťuje pohodlí a
snadné ovládání plynové varné desky. Pro aktivaci
plynového hořáku stačí jednou rukou stisknout knoflík a
otočit jej do požadované úrovně, zatímco druhá ruka je
volná. Rychlé, jednoduché a efektivní.

Hladký povrch varné desky je navržen pro maximální
pohodlí a snadné čištění. Speciální kartáčovaný nerez,
čistý, plochý povrch a rychle odnímatelné mřížky a
hlavy hořáků – vše pro minimální čištění a maximální
potěšení z vaření.
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PLYNOVÉ VARNÉ DESKY

VYBERTE SI TU, KTERÁ NEJLÉPE VYHOVUJE VAŠIM POTŘEBÁM

DRUHY POVRCHŮ:
• Bílá nebo černá smaltovaná deska
• Sklokeramická deska
• Nerez
• Bílé nebo černé tvrzené sklo

DRUHY MŘÍŽKY:
• Smaltovaná
• Litinová

Podívejte se na modely uvedené na
následujících stránkách.
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HET945XSC

ODSAVAČ ZABUDOVANÝ
VE VARNÉ DESCE

49.990 Kč

- Broušené hrany
OVLÁDÁNÍ
- Elektronické ovládání
- Dotykové ovládání:
- Funkce časovač
- Počet stupňů výkonu: 4
VLASTNOSTI
- Jednoduchá instalace
- Snadný přístup v případě opravy
- Ochrana proti přehřátí
- PowerBoost funkce – extra výkon
varné zóny
- AreaFlex propojení varných zón
- Instalace do roviny
- Otevírání odsávacích klapek: Dotykové
ovládání
- Odtah nebo recirkulace

VARNÁ DESKA
- 4 indukční varné zóny
- Vlevo vpředu: Ø 16 cm, 1,2/1,4 kW
- Vpravo vpředu: Ø 19×21 cm, 2,1/2,3 kW
- Vlevo vzadu: Ø 20 cm, 2,3/3 kW
- Vpravo vzadu: Ø 19×21 cm, 1,6/1,85 kW
ÚČINNOST
- Maximální výkon při odtahu: 620 m³/h
- Maximální výkon při recirkulaci: 332 m³/h
- Maximální výkon při odtahu/rychlost I:
266 m³/h
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II:
414 m³/h
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III:
620 m³/h
- Zvýšené proudění vzduchu (PowerBoost 1)
– odtah: 711 m³/h
- Počet funkcí PowerBoost: 1
- Počet motorů: 1

BEZPEČNOST/ŽIVOTNOST
- Dětský zámek
- Bezpečnostní upozornění při plné
nádržce na kondenzát
- Ukazatel čistoty filtru
DODATEČNÁ VÝBAVA
- Artikl recirkulačního setu: 733978
(Nutno dokoupit při první instalaci
odsavače na recirkulaci)
- Uhlíkový filtr: 789830
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Max. úroveň hluku: 68 dB(A)re 1 pW
- Roční spotřeba energie: 4 kWh
- Příkon: 275 W
- Rozměry výrobku (vxšxh):
7,8 × 86 × 52 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh):
17,3 × 84 × 50 cm
- EAN kód: 3838782303722
- Art.nb.: 733856

*NA OBJEDNÁVKU.

IS846BG

IT843BSC

Advanced Line

Essential Line

INDUKČNÍ DESKA

INDUKČNÍ DESKA

MOŽNOST
ZABUDOVAT
DO ROVINY

MOŽNOST
ZABUDOVAT
DO ROVINY

15.990 Kč

- Provedení (barva): Černá
- Broušené hrany s Groove prvkem
OVLÁDÁNÍ
- SliderTouch – ovládání výkonu pohybem
prstu
- Funkce časovač
VLASTNOSTI
- IQ programy – automatické programy vaření
- Funkce StopGo – okamžité dočasné
zastavení vaření bez ztráty nastavených
parametrů
- Funkce StayWarm – udržování teploty
70 °C
- Funkce SoftMelt – šetrné rozpouštění 42 °C
- PowerBoost funkce – extra výkon varné
zóny
- AreaFlex propojení varných zón
- StepZone – spojuje dvě varné zóny do
jedné, s možností nastavení výkonu pro
každou zónu
- IQboil – automatický program vaření s
velkým množstvím vody
- IQgrill – automatický program grilování s
možností nastavení úrovně propečení
- IQSimmer – automatický program pro
pomalé dlouhé vaření

11.990 Kč

PowerManagement

PowerManagement

230V(32A/16A)/400V

230V(32A/16A)/400V

- Funkce Recall pro obnovení nastavení
- Funkce TimeAssist sleduje čas připravy
jídla za vás
- Funkce EggTimer – kuchyňská minutka
- Funkce Delete pro vypnutí všech nastavení
jedním stlačením
- Možnost personalizace nastavení – délka a
hlasitost zvukového signálu
VARNÁ DESKA
- 4 indukční zóny
- Vlevo vpředu: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW,
- Vpravo vpředu: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW,
- Vlevo vzadu: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW,
- Vpravo vzadu: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW
BEZPEČNOST/ŽIVOTNOST
- Ukazatel zbytkového tepla
- Dětský zámek ChildLock Pro
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Příkon: 7400 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 5,4 × 79,5 × 52 cm
- Rozměry k zabudování min–max (vxšxh):
7 × 75–75,2 × 49 cm
- EAN kód: 3838782153112
- Art.nb.: 731923
*NA OBJEDNÁVKU.

- Provedení (barva): Černá
- Broušené hrany
OVLÁDÁNÍ
- SmartControl – pohodlné ovládání každé
zóny
- Funkce časovač
VLASTNOSTI
- Funkce StopGo – okamžité dočasné
zastavení vaření bez ztráty nastavených
parametrů
- Funkce StayWarm – udržování teploty
70 °C
- Funkce SoftMelt – šetrné rozpouštění 42 °C
- PowerBoost funkce – extra výkon varné
zóny
- BridgeZone (spojení varných zón)
- Funkce Recall pro obnovení nastavení
- Funkce EggTimer – kuchyňská minutka
- Možnost personalizace nastavení – délka a
hlasitost zvukového signálu

VARNÁ DESKA
- 4 indukční zóny
- Vlevo vpředu: Indukční varná zóna
Ø 18 cm, 1,4/2,1 kW,
- Vpravo vpředu: Indukční varná zóna
Ø 16 cm, 1,4/1,85 kW,
- Vlevo vzadu: Indukční varná zóna
Ø 18 cm, 1,4/2,1 kW,
- Vpravo vzadu: Indukční varná zóna
Ø 21 cm, 2,3/3 kW
BEZPEČNOST/ŽIVOTNOST
- Ukazatel zbytkového tepla
- Dětský zámek ChildLock Pro

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Příkon: 7200 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 5,4 × 79,5 × 52 cm
- Rozměry k zabudování min–max (vxšxh):
7 × 75–75,2 × 49 cm
- EAN kód: 3838782150715
- Art.nb.: 731827
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IS646BG

IS645BSC

Advanced Line

Advanced Line

INDUKČNÍ DESKA

INDUKČNÍ DESKA

MOŽNOST
ZABUDOVAT
DO ROVINY

12.990 Kč

- Provedení (barva): Černá
- Broušené hrany s Groove prvkem
OVLÁDÁNÍ
- SliderTouch – ovládání výkonu pohybem
prstu
- Funkce časovač
VLASTNOSTI
- IQ programy – automatické programy vaření
- Funkce StopGo – okamžité dočasné
zastavení vaření bez ztráty nastavených
parametrů
- Funkce StayWarm – udržování teploty
70 °C
- Funkce SoftMelt – šetrné rozpouštění 42 °C
- PowerBoost funkce – extra výkon varné
zóny
- AreaFlex propojení varných zón
- StepZone – spojuje dvě varné zóny do
jedné, s možností nastavení výkonu pro
každou zónu
- IQboil – automatický program vaření s
velkým množstvím vody
- IQgrill – automatický program grilování s
možností nastavení úrovně propečení
- IQSimmer – automatický program pro
pomalé dlouhé vaření

12.990 Kč

PowerManagement

PowerManagement

230V(32A/16A)/400V

230V(32A/16A)/400V

- Funkce Recall pro obnovení nastavení
- Funkce TimeAssist sleduje čas připravy
jídla za vás
- Funkce EggTimer – kuchyňská minutka
- Funkce Delete pro vypnutí všech nastavení
jedním stlačením
- Možnost personalizace nastavení – délka a
hlasitost zvukového signálu
VARNÁ DESKA
- 4 indukční zóny
- Vlevo vpředu: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW,
- Vpravo vpředu: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW,
- Vlevo vzadu: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW,
- Vpravo vzadu: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW
BEZPEČNOST/ŽIVOTNOST
- Ukazatel zbytkového tepla
- Dětský zámek ChildLock Pro
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Příkon: 7400 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 5,4 × 59,5 × 52 cm
- Rozměry k zabudování min–max (vxšxh):
7 × 56–56,2 × 49 cm
- EAN kód: 3838782152986
- Art.nb.: 731910

- Provedení (barva): Černá
- Zkosená hrana
OVLÁDÁNÍ
- SliderTouch - ovládání výkonu pohybem
prstu
- Funkce časovač
VLASTNOSTI
- IQ programy - automatické programy vaření
- Funkce StopGo - okamžité dočasné
zastavení vaření bez ztráty nastavených
parametrů
- Funkce StayWarm - udržování teploty 70 °C
- Funkce SoftMelt - šetrné rozpouštění 42 °C
- PowerBoost funkce - extra výkon varné zóny
- AreaFlex propojení varných zón
- StepZone - spojuje dvě varné zóny do
jedné, s možností nastavení výkonu pro
každou zónu
- IQboil - automatický program vaření s
velkým množstvím vody
- IQgrill - automatický program grilování s
možností nastavení úrovně propečení
- IQSimmer - automatický program pro
pomalé dlouhé vaření
- AutoDetect detekce polohy hrnce
- Funkce Recall pro obnovení nastavení

- Funkce TimeAssist sleduje čas připravy
jídla za vás
- Funkce EggTimer - kuchyňská minutka
- Funkce Delete pro vypnutí všech nastavení
jedním stlačením
- Možnost personalizace nastavení - délka a
hlasitost zvukového signálu
VARNÁ DESKA
- 4 indukční varné zóny
- Vlevo vpředu: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW,
- Vpravo vpředu: Indukční varná zóna
Ø 16 cm, 1,4/1,85 kW,
- Vlevo vzadu: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW,
- Vpravo vzadu: Indukční varná zóna Ø 21
cm, 2,3/3 kW
BEZPEČNOST/ŽIVOTNOST
- Ukazatel zbytkového tepla
- Dětský zámek ChildLock Pro
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Příkon: 7360 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 5,4 × 60 × 52,5 cm
- Rozměry k zabudování min–max (vxšxh):
7 × 56-56,2 × 49,5 cm
- EAN kód: 3838782486081
- Art.nb.: 738159

IS645BG

IT645BX

Advanced Line

Essential Line

INDUKČNÍ DESKA

INDUKČNÍ DESKA

MOŽNOST
ZABUDOVAT
DO ROVINY

11.990 Kč

- Provedení (barva): Černá
- Broušené hrany s Groove prvkem
OVLÁDÁNÍ
- SliderTouch – ovládání výkonu pohybem
prstu
- Funkce časovač
VLASTNOSTI
- IQ programy – automatické programy vaření
- Funkce StopGo – okamžité dočasné
zastavení vaření bez ztráty nastavených
parametrů
- Funkce StayWarm – udržování teploty
70 °C
- Funkce SoftMelt – šetrné rozpouštění 42 °C
- PowerBoost funkce – extra výkon varné
zóny
- 1x AreaFlex propojení varných zón
- StepZone – spojuje dvě varné zóny do
jedné, s možností nastavení výkonu pro
každou zónu
- IQboil – automatický program vaření s
velkým množstvím vody
- IQgrill – automatický program grilování s
možností nastavení úrovně propečení
- IQSimmer – automatický program pro
pomalé dlouhé vaření

10.990 Kč

PowerManagement

PowerManagement

230V(32A/16A)/400V

230V(32A/16A)/400V

- Funkce Recall pro obnovení nastavení
- Funkce TimeAssist sleduje čas připravy
jídla za vás
- Funkce EggTimer – kuchyňská minutka
- Funkce Delete pro vypnutí všech nastavení
jedním stlačením
- Možnost personalizace nastavení – délka a
hlasitost zvukového signálu
VARNÁ DESKA
- 4 indukční zóny
- Vlevo vpředu: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW,
- Vpravo vpředu: Ø 16 cm, 1,4/1,85 kW,
- Vlevo vzadu: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW,
- Vpravo vzadu: Ø 21 cm, 2,3/3 kW
BEZPEČNOST/ŽIVOTNOST
- Ukazatel zbytkového tepla
- Dětský zámek ChildLock Pro
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Příkon: 7400 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 5,4 × 60 × 52,5 cm
- Rozměry k zabudování min–max (vxšxh):
7 × 56–56,2 × 49 cm
- EAN kód: 3838782152955
- Art.nb.: 731907

- Provedení (barva): Černá
- Nerez rámeček
OVLÁDÁNÍ
- SmartControl – pohodlné ovládání každé
zóny
- Funkce časovač
VLASTNOSTI
- Funkce StopGo – okamžité dočasné
zastavení vaření bez ztráty nastavených
parametrů
- Funkce StayWarm – udržování teploty
70 °C
- Funkce SoftMelt – šetrné rozpouštění 42 °C
- PowerBoost funkce – extra výkon varné
zóny
- 1x AreaFlex propojení varných zón
- AutoDetect detekce polohy hrnce
- Funkce Recall pro obnovení nastavení
- Funkce EggTimer – kuchyňská minutka
- Možnost personalizace nastavení – délka a
hlasitost zvukového signálu

VARNÁ DESKA
- 4 indukční varné zóny
- Vlevo vpředu: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW,
- Vpravo vpředu: Ø 16 cm, 1,4/1,85 kW,
- Vlevo vzadu: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW,
- Vpravo vzadu: Ø 21 cm,2,3/3 kW
BEZPEČNOST/ŽIVOTNOST
- Ukazatel zbytkového tepla
- Dětský zámek ChildLock Pro

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Příkon: 7400 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 5,4 × 60 × 52,5 cm
- Rozměry k zabudování min–max (vxšxh):
7 × 56–56,2 × 49 cm
- EAN kód: 3838782150616
- Art.nb.: 731817
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IT643BX

IT643BCSC

Essential Line

Essential Line

9.990 Kč

8.990 Kč

INDUKČNÍ DESKA

- Provedení (barva): Černá
- Nerez rámeček
OVLÁDÁNÍ
- SmartControl – pohodlné ovládání každé
zóny
- Funkce časovač
VLASTNOSTI
- Funkce StopGo – okamžité dočasné
zastavení vaření bez ztráty nastavených
parametrů
- Funkce StayWarm – udržování teploty
70 °C
- Funkce SoftMelt – šetrné rozpouštění 42 °C
- PowerBoost funkce – extra výkon varné
zóny
- BridgeZone (spojení varných zón)
- Funkce Recall pro obnovení nastavení
- Funkce EggTimer – kuchyňská minutka
- Možnost personalizace nastavení – délka a
hlasitost zvukového signálu

INDUKČNÍ DESKA

PowerManagement

PowerManagement

230V(32A/16A)/400V

230V(32A/16A)/400V

VARNÁ DESKA
- 4 indukční varné zóny
- Vlevo vpředu: Ø 18 cm, 1,4/2,1 kW,
- Vpravo vpředu: Ø 16 cm, 1,4/1,85 kW,
- Vlevo vzadu: Ø 18 cm, 1,4/2,1 kW,
- Vpravo vzadu: Ø 21 cm, 2,3/3 kW
BEZPEČNOST/ŽIVOTNOST
- Ukazatel zbytkového tepla
- Dětský zámek ChildLock Pro

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Příkon: 7200 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 5,4 × 59,5 × 52 cm
- Rozměry k zabudování min–max (vxšxh):
7 × 56–56,2 × 49 cm
- EAN kód: 3838782150555
- Art.nb.: 731801

- Provedení (barva): Černá
- Zkosená přední fazeta
OVLÁDÁNÍ
- SmartControl – pohodlné ovládání každé
zóny
- Funkce časovač
VLASTNOSTI
- Funkce StopGo – okamžité dočasné
zastavení vaření bez ztráty nastavených
parametrů
- Funkce StayWarm – udržování teploty
70 °C
- Funkce SoftMelt – šetrné rozpouštění 42 °C
- PowerBoost funkce – extra výkon varné
zóny
- BridgeZone (spojení varných zón)
- Funkce Recall pro obnovení nastavení
- Funkce EggTimer – kuchyňská minutka
- Možnost personalizace nastavení – délka a
hlasitost zvukového signálu

VARNÁ DESKA
- 4 indukční varné zóny
- Vlevo vpředu: Ø 18 cm, 1,4/2,1 kW,
- Vpravo vpředu: Ø 16 cm, 1,4/1,85 kW,
- Vlevo vzadu: Ø 18 cm, 1,4/2,1 kW,
- Vpravo vzadu: Ø 21 cm, 2,3/3 kW
BEZPEČNOST/ŽIVOTNOST
- Ukazatel zbytkového tepla
- Dětský zámek ChildLock Pro

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Příkon: 7200 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 5,4 × 60 × 52,5 cm
- Rozměry k zabudování min–max (vxšxh):
7,4 × 56–56,2 × 49 cm
- EAN kód: 3838782150531
- Art.nb.: 731799

IT641BSC

IT640WSC

Essential Line

Essential Line

INDUKČNÍ DESKA

INDUKČNÍ DESKA

MOŽNOST
ZABUDOVAT
DO ROVINY

MOŽNOST
ZABUDOVAT
DO ROVINY

7.990 Kč
9.990 Kč

- Provedení (barva): Černá
- Broušené hrany
OVLÁDÁNÍ
- SmartControl – pohodlné ovládání každé
zóny
- Funkce časovač
VLASTNOSTI
- Funkce StopGo – okamžité dočasné
zastavení vaření bez ztráty nastavených
parametrů
- Funkce StayWarm – udržování teploty
70 °C
- Funkce SoftMelt – šetrné rozpouštění 42 °C
- PowerBoost funkce – extra výkon varné
zóny
- Funkce Recall pro obnovení nastavení
- Funkce EggTimer – kuchyňská minutka
- Možnost personalizace nastavení – délka a
hlasitost zvukového signálu

PowerManagement

PowerManagement

230V(32A/16A)/400V

230V(32A/16A)/400V

VARNÁ DESKA
- 4 indukční varné zóny
- Vlevo vpředu: Ø 18 cm, 1,4/2,1 kW,
- Vpravo vpředu: Ø 16 cm, 1,4/1,85 kW,
- Vlevo vzadu: Ø 18 cm, 1,4/2,1 kW,
- Vpravo vzadu: Ø 21 cm, 2,3/3 kW

- Provedení (barva): Bílá
- Broušené hrany
OVLÁDÁNÍ
- Dotykové ovládání
- Funkce časovač

VARNÁ DESKA
- 4 indukční varné zóny
- Vlevo vpředu: Ø 21 cm, 1,5/2 kW,
- Vpravo vpředu: Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW,
- Vlevo vzadu: Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW,
- Vpravo vzadu: Ø 21 cm, 1,5/2 kW

BEZPEČNOST/ŽIVOTNOST
- Ukazatel zbytkového tepla
- Dětský zámek ChildLock Pro

VLASTNOSTI
- PowerBoost funkce – extra výkon varné
zóny

BEZPEČNOST/ŽIVOTNOST
- Ukazatel zbytkového tepla
- Dětský zámek

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Příkon: 7200 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 5,4 × 59,5 × 52 cm
- Rozměry k zabudování min–max (vxšxh):
7,4 × 56–56,2 × 49 cm
- EAN kód: 3838782302916
- Art.nb.: 733824

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Příkon: 7200 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 5,6 × 60 × 52 cm
- Rozměry k zabudování min–max (vxšxh):
7,4 × 56–56,2 × 49 cm
- EAN kód: 3838782149634
- Art.nb.: 731744
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IT640BCSC

IT640BX

Essential Line

Essential Line

INDUKČNÍ DESKA

INDUKČNÍ DESKA

6.990 Kč

7.490 Kč
PowerManagement

PowerManagement

230V(32A/16A)/400V

230V(32A/16A)/400V

- Provedení (barva): Černá
- Nerez rámeček

OVLÁDÁNÍ
- Dotykové ovládání
- Funkce časovač

VARNÁ DESKA
- 4 indukční varné zóny
- Vlevo vpředu: Ø 21 cm, 1,5/2 kW,
- Vpravo vpředu: Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW,
- Vlevo vzadu: Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW,
- Vpravo vzadu: Ø 21 cm, 1,5/2 kW

OVLÁDÁNÍ
- Dotykové ovládání
- Funkce časovač

VARNÁ DESKA
- 4 indukční varné zóny
- Vlevo vpředu: Ø 21 cm, 1,5/2 kW,
- Vpravo vpředu: Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW,
- Vlevo vzadu: Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW,
- Vpravo vzadu: Ø 21 cm, 1,5/2 kW

VLASTNOSTI
- PowerBoost funkce – extra výkon varné
zóny

BEZPEČNOST/ŽIVOTNOST
- Ukazatel zbytkového tepla
- Dětský zámek

VLASTNOSTI
- PowerBoost funkce – extra výkon varné
zóny

BEZPEČNOST/ŽIVOTNOST
- Ukazatel zbytkového tepla
- Dětský zámek

- Provedení (barva): Černá
- Zkosená přední fazeta

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Příkon: 7200 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 5,8 × 59,5 × 52 cm
- Rozměry k zabudování min–max (vxšxh):
7,4 × 56–56,2 × 49 cm
- EAN kód: 3838782149719
- Art.nb.: 731750

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Příkon: 7200 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 6 × 60 × 52,5 cm
- Rozměry k zabudování min–max (vxšxh):
7,4 × 56–56,2 × 49 cm
- EAN kód: 3838782149627
- Art.nb.: 731743

IT640BSC

IT321BCSC

Essential Line

Essential Line

INDUKČNÍ DESKA

INDUKČNÍ DESKA

MOŽNOST
ZABUDOVAT
DO ROVINY

6.790 Kč

6.490 Kč
PowerManagement
230V(32A/16A)/400V

OVLÁDÁNÍ
- Dotykové ovládání
- Funkce časovač

VARNÁ DESKA
- 4 indukční varné zóny
- Vlevo vpředu: Ø 21 cm, 1,5/2 kW,
- Vpravo vpředu: Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW,
- Vlevo vzadu: Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW,
- Vpravo vzadu: Ø 21 cm, 1,5/2 kW

VLASTNOSTI
- PowerBoost funkce – extra výkon varné
zóny

BEZPEČNOST/ŽIVOTNOST
- Ukazatel zbytkového tepla
- Dětský zámek

- Provedení (barva): Černá
- Broušené hrany

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Příkon: 7200 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 5,8 × 59,5 × 52 cm
- Rozměry k zabudování min–max (vxšxh):
7,4 × 56–56,2 × 49 cm
- EAN kód: 3838782149610
- Art.nb.: 731742

- Provedení (barva): Černá
- Zkosená přední fazeta
OVLÁDÁNÍ
- SmartControl – pohodlné ovládání každé
zóny
- Funkce časovač

VARNÁ DESKA
- 2 indukční zóny
- Přední: Ø 16 cm, 1,4/1,85 kW,
- Zadní: Ø 21 cm, 2,3/3 kW
BEZPEČNOST/ŽIVOTNOST
- Ukazatel zbytkového tepla
- Dětský zámek ChildLock Pro

VLASTNOSTI
- Funkce StopGo – okamžité dočasné
zastavení vaření bez ztráty nastavených
parametrů
- Funkce StayWarm – udržování teploty
70 °C
- Funkce SoftMelt – šetrné rozpouštění 42 °C
- PowerBoost funkce – extra výkon varné
zóny
- Funkce Recall pro obnovení nastavení
- Funkce EggTimer – kuchyňská minutka
- Možnost personalizace nastavení – délka a
hlasitost zvukového signálu
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Příkon: 3680 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 5,4 × 30 × 52 cm
- Rozměry k zabudování min–max (vxšxh):
7 × 28,3–28,5 × 49 cm
- EAN kód: 3838782150647
- Art.nb.: 731820
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SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DESKY

ECS648BCSC

ECS646BCSC

Advanced Line

Advanced Line

5.990 Kč

5.790 Kč

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA

- Provedení (barva): Černá
- Zkosená přední fazeta
OVLÁDÁNÍ
- SliderTouch – ovládání výkonu pohybem
prstu
- Funkce časovač
VLASTNOSTI
- PowerZone – extra zvýšení výkonu
(1 zóna)
- StopGo – dočasné pozastavení vaření
bezztráty nastavení
- StayWarm – udržování teploty 70 °C
- FishZone ovální zóna

VARNÁ DESKA
- 4 HiLight varné zóny
- Vlevo vpředu: Ø 21 cm, 2,1/3 kW,
- Vpravo vpředu: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Vlevo vzadu: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Vpravo vzadu: Ø 17×26,5 cm, 1,5/2,4 kW
BEZPEČNOST/ŽIVOTNOST
- Ukazatel zbytkového tepla
- Bezpečnostní vypnutí
- Dětský zámek

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Příkon: 6900 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 5,4 × 60 × 52 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh):
7 × 56 × 49 cm
- EAN kód: 3838782098680
- Art.nb.: 730277

ECT644BSC

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA
Essential Line

4.990 Kč

- Provedení (barva): Černá
- Broušené hrany
OVLÁDÁNÍ
- Dotykové ovládání
- Funkce časovač
VLASTNOSTI
- StopGo – dočasné pozastavení vaření
bezztráty nastavení
- StayWarm – udržování teploty 70 °C

VARNÁ DESKA
- 2 HiLight varné zóny + 2 duo HiLight varné
zóny
- Vlevo vpředu: Dvojitá varná zóna Ø 12/21 cm,
0,8/2,2 kW,
- Vpravo vpředu: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Vlevo vzadu: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Vpravo vzadu: Dvojitá varná zóna Ø 12/18 cm,
0,7/1,7 kW
BEZPEČNOST/ŽIVOTNOST
- Ukazatel zbytkového tepla
- Bezpečnostní vypnutí
- Dětský zámek

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Příkon: 6300 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 5,4 × 60 × 52 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh):
7 × 56 × 49 cm
- EAN kód: 3838782098703
- Art.nb.: 730279

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA

- Provedení (barva): Černá
- Zkosená přední fazeta
OVLÁDÁNÍ
- SliderTouch – ovládání výkonu pohybem
prstu
- Funkce časovač
VLASTNOSTI
- StopGo – dočasné pozastavení vaření
bezztráty nastavení
- StayWarm – udržování teploty 70 °C
- FishZone ovální zóna

VARNÁ DESKA
- 4 HiLight varné zóny
- Vlevo vpředu: Trojitá varná zóna Ø
12/17,5/21 cm, 0,8/1,6 kW,
- Vpravo vpředu: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Vlevo vzadu: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Vpravo vzadu: Ø 17×26,5 cm, 1,5/2,4 kW
BEZPEČNOST/ŽIVOTNOST
- Ukazatel zbytkového tepla
- Bezpečnostní vypnutí
- Dětský zámek

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Příkon: 7100 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 5,4 × 60 × 52 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh):
7 × 56 × 49 cm
- EAN kód: 3838782120725
- Art.nb.: 730729
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ECT643BX

ECT643BCSC

Essential Line

Essential Line

5.590 Kč

5.590 Kč

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA

- Provedení (barva): Černá
- Nerez rámeček
OVLÁDÁNÍ
- Dotykové ovládání
- Funkce časovač
VLASTNOSTI
- StopGo – dočasné pozastavení vaření
bezztráty nastavení
- StayWarm – udržování teploty 70 °C
- FishZone ovální zóna

VARNÁ DESKA
- 4 HiLight varné zóny
- Vlevo vpředu: Dvojitá varná zóna Ø 12/21 cm,
0,8/2,2 kW,
- Vpravo vpředu: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Vlevo vzadu: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Vpravo vzadu: Ø 17×26,5 cm, 1,5/2,4 kW
BEZPEČNOST/ŽIVOTNOST
- Ukazatel zbytkového tepla
- Bezpečnostní vypnutí
- Dětský zámek

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA

- Provedení (barva): Černá
- Zkosená přední fazeta
OVLÁDÁNÍ
- Dotykové ovládání
- Funkce časovač
VLASTNOSTI
- StopGo – dočasné pozastavení vaření
bezztráty nastavení
- StayWarm – udržování teploty 70 °C
- FishZone ovální zóna

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Příkon: 7000 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 5,4 × 60 × 52,5 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh):
7 × 56 × 49 cm
- EAN kód: 3838782103889
- Art.nb.: 730355

VARNÁ DESKA
- 4 HiLight varné zóny
- Vlevo vpředu: Dvojitá varná zóna Ø 12/21
cm, 0,8/2,2 kW,
- Vpravo vpředu: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Vlevo vzadu: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Vpravo vzadu: Ø 17×26,5 cm, 1,5/2,4 kW
BEZPEČNOST/ŽIVOTNOST
- Ukazatel zbytkového tepla
- Bezpečnostní vypnutí
- Dětský zámek

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Příkon: 7000 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 5,4 × 60 × 52 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh):
7 × 56 × 49 cm
- EAN kód: 3838782103872
- Art.nb.: 730354

ECT641BX

ECT641BSC

Essential Line

Essential Line

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA

V NABÍDCE DO VYPRODÁNÍ

4.790 Kč

4.590 Kč

- Provedení (barva): Černá
- Broušené hrany

OVLÁDÁNÍ
- Dotykové ovládání
- Funkce časovač

VARNÁ DESKA
- 4 HiLight varné zóny
- Vlevo vpředu: Ø 21 cm, 2,3 kW,
- Vpravo vpředu: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Vlevo vzadu: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Vpravo vzadu: Ø 18 cm, 1,8 kW

OVLÁDÁNÍ
- Dotykové ovládání
- Funkce časovač

VARNÁ DESKA
- 4 HiLight varné zóny
- Vlevo vpředu: Ø 21 cm, 2,3 kW,
- Vpravo vpředu: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Vlevo vzadu: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Vpravo vzadu: Ø 18 cm, 1,8 kW

VLASTNOSTI
- StopGo – dočasné pozastavení vaření
bezztráty nastavení
- StayWarm – udržování teploty 70 °C

BEZPEČNOST/ŽIVOTNOST
- Ukazatel zbytkového tepla
- Bezpečnostní vypnutí
- Dětský zámek

VLASTNOSTI
- StopGo – dočasné pozastavení vaření
bezztráty nastavení
- StayWarm – udržování teploty 70 °C

BEZPEČNOST/ŽIVOTNOST
- Ukazatel zbytkového tepla
- Bezpečnostní vypnutí
- Dětský zámek

- Provedení (barva): Černá
- Nerez rámeček

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Příkon: 6500 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 5,4 × 60 × 52 cm
- Rozměry k zabudování min–max (vxšxh):
7 × 56 × 49 cm
- EAN kód: 3838782108273
- Art.nb.: 730604

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Příkon: 6500 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 5,4 × 59,5 × 52 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh):
7 × 56 × 49 cm
- EAN kód: 3838782108259
- Art.nb.: 730602
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SKLOKERAMICKÉ/PLYNOVÉ VARNÉ DESKY

ECT322BCSC

ECT321BCSC

Essential Line

Essential Line

4.290 Kč

3.990 Kč

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA

- Provedení (barva): Černá
- Zkosená přední fazeta

OVLÁDÁNÍ
- Dotykové ovládání
- Funkce časovač

VARNÁ DESKA
- 1 HiLight varná zóna, 1 dvojitá HiLight varná
zóna
- Přední: Dvojitá varná zóna Ø 12/18 cm,
0,7/1,7 kW,
- Zadní: Ø 14,5 cm, 1,2 kW

VLASTNOSTI
- StopGo – dočasné pozastavení vaření
bezztráty nastavení
- StayWarm – udržování teploty 70 °C

BEZPEČNOST/ŽIVOTNOST
- Ukazatel zbytkového tepla
- Bezpečnostní vypnutí
- Dětský zámek

Vlastnosti
- StopGo – dočasné pozastavení vaření
bezztráty nastavení
- StayWarm – udržování teploty 70 °C

- Provedení (barva): Černá
- Zkosená přední fazeta

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Příkon: 2900 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 5,1 × 30 × 52 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh):
6,7 × 28,3 × 49 cm
- EAN kód: 3838782120831
- Art.nb.: 730780

GTW7C51B

PLYNOVÁ VARNÁ DESKA –
TVRZENÉ SKLO

9.990 Kč

- Provedení (barva): Černá
OVLÁDÁNÍ
- Ergonomické knoflíky
VLASTNOSTI
- Hořáky s vysokou účinností
- Dvojitý wok hořák
-

VARNÁ DESKA
Jednoruční zapalování plynových hořáků
1 malý hořák + 1 miniwok hořák + 1 velký hořák + 2 standardní hořáky
Vlevo vpředu: Velký hořák Ø 9,85 cm, 3 kW,
Vpravo vpředu: Malý hořák Ø 5,37 cm, 1,05 kW,
Vlevo vzadu: Standardní hořák Ø 7,35 cm, 1,8 kW,
Vpravo vzadu: Standardní hořák Ø 7,35 cm, 1,8 kW,
V prostředku: Dvojitý wok hořák Ø 12,3 cm, 4,05 kW
Litinové nosné mřížky

BEZPEČNOST/ŽIVOTNOST
- Pojistky plamene hořáků
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Rozměry výrobku (vxšxh): 13,6 × 75 × 52 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): 6,2 × 71,5 × 49 cm
- EAN kód: 3838782384097
- Art.nb.: 735218

Ovládání
- Dotykové ovládání
- Funkce časovač

Varná deska
- 2 hi–light varné zóny
- Přední: Ø 18 cm, 1,8 kW,
- Zadní: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
Bezpečnost/životnost
- Ukazatel zbytkového tepla
- Bezpečnostní vypnutí
- Dětský zámek

Technické údaje
- Příkon: 3000 W
- Rozměry výrobku (vxšxh): 5,1 × 30 × 52 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh):
6,7 × 28,3 × 49 cm
- EAN kód: 3838782099038
- Art.nb.: 730284
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GTW641EB

GTW64B

PLYNOVÁ VARNÁ DESKA TVRZENÉ SKLO

PLYNOVÁ VARNÁ DESKA –
TVRZENÉ SKLO

Essential Line

6.990 Kč

4.990 Kč

- Provedení (barva): Černá

- Provedení (barva): Černá

OVLÁDÁNÍ
- Ergonomické knoflíky

OVLÁDÁNÍ
- Ergonomické knoflíky

VARNÁ DESKA
- Jednoruční zapalování plynových hořáků
- 4 varné zóny (1 malý hořák, 1 miniwok hořák, 2 standardní hořáky)
- Vlevo vpředu: dvojitý hořák 12,3 cm, 3,5 kW,
- Vpravo vpředu: Malý hořák Ø 5,37 cm, 1,05 kW,
- Vlevo vzadu: Standardní hořák Ø 7,35 cm, 1,8 kW,
- Vpravo vzadu: Standardní hořák Ø 7,35 cm, 1,8 kW
- Dvojitý wok hořák
- Litinové nosné mřížky

VLASTNOSTI
- Trojitý wok hořák

BEZPEČNOST/ŽIVOTNOST
- Pojistky plamene hořáků

VARNÁ DESKA
- Jednoruční zapalování plynových hořáků
- 4 varné zóny (2 standardní hořáky,1 malý hořák,1 trojitý hořák)
- Vlevo vpředu: Trojitý hořák 3,8 kW,
- Vpravo vpředu: Malý hořák Ø 4,5 cm, 1 kW,
- Vlevo vzadu: Standardní hořák Ø 6,5 cm, 1,75 kW,
- Vpravo vzadu: Standardní hořák Ø 6,5 cm, 1,75 kW
- Litinové nosné mřížky
BEZPEČNOST/ŽIVOTNOST
- Pojistky plamene hořáků

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Rozměry výrobku (vxšxh): 13,6 × 60 × 52 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): 10 × 56 × 49 cm
- EAN kód: 3838782467264
- Art.nb.: 737672

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Rozměry výrobku (vxšxh): 11,2 × 58 × 50 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): 7,3 × 55,7 × 47,7 cm
- EAN kód: 3838782045967
- Art.nb.: 640401

GT642AXW

GT642AB

Advanced Line

Advanced Line

5.990 Kč

5.990 Kč

PLYNOVÁ VARNÁ DESKA TVRZENÉ SKLO

PLYNOVÁ VARNÁ DESKA TVRZENÉ SKLO

- Provedení (barva): Bílá

- Provedení (barva): Černá

OVLÁDÁNÍ
- Ergonomické knoflíky

OVLÁDÁNÍ
- Ergonomické knoflíky

VARNÁ DESKA
- Jednoruční zapalování plynových hořáků
- 4 varné zóny (1 malý hořák + 1 velký hořák + 2 standardní hořáky)
- Vlevo vpředu: Velký hořák Ø 9,85 cm, 3 kW,
- Vpravo vpředu: Malý hořák Ø 5,37 cm, 1,05 kW,
- Vlevo vzadu: Standardní hořák Ø 7,35 cm, 1,8 kW,
- Vpravo vzadu: Standardní hořák Ø 7,35 cm, 1,8 kW
- Litinové nosné mřížky

VARNÁ DESKA
- Jednoruční zapalování plynových hořáků
- 4 varné zóny (1 malý hořák + 1 velký hořák + 2 standardní hořáky)
- Vlevo vpředu: Velký hořák Ø 9,85 cm, 3 kW,
- Vpravo vpředu: Malý hořák Ø 5,37 cm, 1,05 kW,
- Vlevo vzadu: Standardní hořák Ø 7,35 cm, 1,8 kW,
- Vpravo vzadu: Standardní hořák Ø 7,35 cm, 1,8 kW
- Litinové nosné mřížky

BEZPEČNOST/ŽIVOTNOST
- Pojistky plamene hořáků

BEZPEČNOST/ŽIVOTNOST
- Pojistky plamene hořáků

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Rozměry výrobku (vxšxh): 13,6 × 60 × 52 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): 10 × 56 × 49 cm
- EAN kód: 3838782467257
- Art.nb.: 737671

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Rozměry výrobku (vxšxh): 13,6 × 60 × 52 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): 10 × 56 × 49 cm
- EAN kód: 3838782467233
- Art.nb.: 737669
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PLYNOVÉ VARNÉ DESKY

GT641EXB

GW642AB

PLYNOVÁ VARNÁ DESKA TVRZENÉ SKLO

PLYNOVÁ VARNÁ DESKA
Advanced Line

Essential Line

5.490 Kč

4.990 Kč

- Provedení (barva): Černá

- Provedení (barva): Černá

OVLÁDÁNÍ
- Ergonomické knoflíky

VLASTNOSTI
- Jednoruční zapalování plynových hořáků
- 4 varné zóny (1 malý hořák, 1 miniwok hořák, 2 standardní hořáky)
- Vlevo vpředu: dvojitý hořák 12,3 cm, 3,5 kW,
- Vpravo vpředu: Malý hořák Ø 5,37 cm, 1,05 kW,
- Vlevo vzadu: Standardní hořák Ø 7,35 cm, 1,8 kW,
- Vpravo vzadu: Standardní hořák Ø 7,35 cm, 1,8 kW
- Dvojitý wok hořák
- Litinové nosné mřížky

VARNÁ DESKA
- Jednoruční zapalování plynových hořáků
- 4 varné zóny (1 malý hořák + 1 velký hořák + 2 standardní hořáky)
- Vlevo vpředu: Velký hořák Ø 9,85 cm, 3 kW,
- Vpravo vpředu: Malý hořák Ø 5,37 cm, 1,05 kW,
- Vlevo vzadu: Standardní hořák Ø 7,35 cm, 1,8 kW,
- Vpravo vzadu: Standardní hořák Ø 7,35 cm, 1,8 kW
- Litinové nosné mřížky

BEZPEČNOST/ŽIVOTNOST
- Pojistky plamene hořáků

BEZPEČNOST/ŽIVOTNOST
- Pojistky plamene hořáků

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Rozměry výrobku (vxšxh): 13,6 × 60 × 52 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): 10 × 56 × 49 cm
- EAN kód: 3838782467226
- Art.nb.: 737668

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Rozměry výrobku (vxšxh): 13 × 60 × 52 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): 10 × 56 × 49 cm
- EAN kód: 3838782467172
- Art.nb.: 737662

GW642ABX

G642AB

Advanced Line

Advancedl Line

4.990 Kč

4.490 Kč

PLYNOVÁ VARNÁ DESKA

PLYNOVÁ VARNÁ DESKA

- Provedení (barva): Nerez

- Provedení (barva): Černá

OVLÁDÁNÍ
- Ergonomické knoflíky

OVLÁDÁNÍ
- Ergonomické knoflíky

VARNÁ DESKA
- Jednoruční zapalování plynových hořáků
- 4 varné zóny (1 malý hořák, 1 miniwok hořák, 2 standardní hořáky)
- Vlevo vpředu: dvojitý hořák 12,3 cm, 3,5 kW,
- Vpravo vpředu: Malý hořák Ø 5,37 cm, 1,05 kW,
- Vlevo vzadu: Standardní hořák Ø 7,35 cm, 1,8 kW,
- Vpravo vzadu: Standardní hořák Ø 7,35 cm, 1,8 kW
- Dvojitý wok hořák
- Litinové nosné mřížky

VARNÁ DESKA
- Jednoruční zapalování plynových hořáků
- 4 varné zóny (1 malý hořák + 1 velký hořák + 2 standardní hořáky)
- Vlevo vpředu: Velký hořák Ø 9,85 cm, 3 kW,
- Vpravo vpředu: Malý hořák Ø 5,37 cm, 1,05 kW,
- Vlevo vzadu: Standardní hořák Ø 7,35 cm, 1,8 kW,
- Vpravo vzadu: Standardní hořák Ø 7,35 cm, 1,8 kW
- Litinové nosné mřížky

BEZPEČNOST/ŽIVOTNOST
- Pojistky plamene hořáků

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Rozměry výrobku (vxšxh): 13 × 60 × 52 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): 10 × 56 × 49 cm
- EAN kód: 3838782467158
- Art.nb.: 737660

BEZPEČNOST/ŽIVOTNOST
- Pojistky plamene hořáků

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Rozměry výrobku (vxšxh): 13 × 60 × 52 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): 10 × 56 × 49 cm
- EAN kód: 3838782467127
- Art.nb.: 737656
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G642ABX

G640EW

PLYNOVÁ VARNÁ DESKA

PLYNOVÁ VARNÁ DESKA

Advanced Line

4.490 Kč

3.990 Kč

- Provedení (barva): Černá

- Provedení (barva): Bílá

OVLÁDÁNÍ
- Ergonomické knoflíky

OVLÁDÁNÍ
- Ergonomické knoflíky

VARNÁ DESKA
- Jednoruční zapalování plynových hořáků
- 4 varné zóny (1 malý hořák + 1 velký hořák + 2 standardní hořáky)
- Vlevo vpředu: Velký hořák Ø 9,85 cm, 3 kW,
- Vpravo vpředu: Malý hořák Ø 5,37 cm, 1,05 kW,
- Vlevo vzadu: Standardní hořák Ø 7,35 cm, 1,8 kW,
- Vpravo vzadu: Standardní hořák Ø 7,35 cm, 1,8 kW
- Litinové nosné mřížky

VARNÁ DESKA
- Jednoruční zapalování plynových hořáků
- 4 varné zóny (1 malý hořák + 1 velký hořák + 2 standardní hořáky)
- Vlevo vpředu: Velký hořák Ø 9,85 cm, 3 kW,
- Vpravo vpředu: Malý hořák Ø 5,37 cm, 1,05 kW,
- Vlevo vzadu: Standardní hořák Ø 7,35 cm, 1,8 kW,
- Vpravo vzadu: Standardní hořák Ø 7,35 cm, 1,8 kW
- Smaltované nosné mřížky

BEZPEČNOST/ŽIVOTNOST
- Pojistky plamene hořáků

BEZPEČNOST/ŽIVOTNOST
- Pojistky plamene hořáků

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Rozměry výrobku (vxšxh): 13 × 60 × 52 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): 10 × 56 × 49 cm
- EAN kód: 3838782467103
- Art.nb.: 737654

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Rozměry výrobku (vxšxh): 13 × 60 × 52 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh): 10 × 56 × 49 cm
- EAN kód: 3838782467080
- Art.nb.: 737652

GC321B

SKLOKERAMICKÁ PLYNOVÁ VARNÁ
DESKA

4.990 Kč

- Provedení (barva): Černá
OVLÁDÁNÍ
- Ergonomické knoflíky
VARNÁ DESKA
- Jednoruční zapalování plynových hořáků
- 1 malý hořák + velký hořák
- Přední: Malý hořák Ø 5,37 cm, 1,05 kW,
- Zadní: Velký hořák Ø 9,85 cm, 3 kW
- Litinové nosné mřížky
BEZPEČNOST/ŽIVOTNOST
- Pojistky plamene hořáků

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Rozměry výrobku (vxšxh): 13,2 × 30 × 52 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh):
- EAN kód: 3838782383687
- Art.nb.: 735211
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ÚŽITEČNÍ
POMOCNÍCI
Mikrovlnná trouba je
nepostradatelným pomocníkem
v každé moderní kuchyni.
Umožňuje přípravu chutných
a zdravých jídel a je ideálním
pomocníkem v dnešním
rychlém životním stylu.
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BM251S4XG

BM251S7XG

VESTAVNÁ MIKROVLNNÁ TROUBA

KOMBINOVANÁ TROUBA –
VESTAVNÁ

Superior Line

Superior Line

8.990 Kč

-

Barva: Černá
Materiál čelního panelu: Skleněný čelní panel
Materiál dveří: Skleněné dveře
Trouba z nerezové oceli
Levé otvírání dveří
Způsob otevírání dveří: Dotykem

ÚČINNOST
- Objem trouby: 25 l.
- Mikrovlnný výkon: 900 W
- Výkon grilu: 1000 W
- Počet infra topných těles: 1
- Technologie výroby mikrovln: Standardní
technologie (HTV)
- Typ mikrovlnní distribuce: Otoční talíř
OVLÁDÁNÍ
- Elektronické ovládání
- Způsob ovládání: Dotykové ovládání
- LED displej
- SmartControl
- Zvukový signál: Bez možnosti vypnutí
- Časový rozsah (min): 95 min
ZPŮSOBY OHŘEVU
- Kombinovaný ohřev: Mikrovlnný ohřev + gril

VLASTNOSTI
- AUTO menu
- Počet přednastavených programů: 8
- Rychlé a automatické rozmrazování (podle
času a hmotnosti)
- Funkce SmartDisplay
- Vícestupňové vaření
- Časový displej
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Dětská pojistka
- Bezpečnostní spínač
DODATEČNÁ VÝBAVA
- Otočný skleněný talíř 31,5 cm
- Grilovací rošt

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Příkon: 1550 W
- Rozměry výrobku (vxšxh):
38,7 × 59,4 × 40,3 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh):
37–38 × 56–56,8 × 55 cm
- EAN kód: 3838782390722
- Art.nb.: 735498
*NA OBJEDNÁVKU.

8.990 Kč

-

Provedení (barva): Černá
Materiál čelního panelu: Skleněný čelní panel
Materiál dveří: Skleněné dveře
Trouba z nerezové oceli
Levé otevírání dveří
Otevírání dveří tlačítkem

ÚČINNOST
- Objem trouby: 25 l.
- Mikrovlnný výkon: 900 W
- Výkon grilu: 1100 W
- Počet infra topných těles: 1
- Výkon horkého vzduchu: 2500 W
- Technologie výroby mikrovln: Standardní
technologie (HTV)
- Typ mikrovlnní distribuce: Otoční talíř
OVLÁDÁNÍ
- Elektronické ovládání
- Způsob ovládání: Dotykové ovládání
- Elektronické ovládání s displejem LCD
ZPŮSOBY OHŘEVU
- Kombinovaný ohřev: Mikrovlnný + Gril +
Kruhové t. těleso a ventilátor

BM321A7X

VLASTNOSTI
- AUTO menu
- Časový displej
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Bezpečnostní spínač
DODATEČNÁ VÝBAVA
- Otočny skleněny taliř Ø 27,5 cm
- Grilovací rošt

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Příkon: 1450 W
- Rozměry výrobku (vxšxh):
38,8 × 59,5 × 47 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh):
38 × 56,7 × min 47 cm
- EAN kód: 3838942001437
- Art.nb.: 470736
*NA OBJEDNÁVKU.

BM201A4XG

VESTAVNÁ KOMBINOVANÁ
MIKROVLNNÁ TROUBA

VESTAVNÁ MIKROVLNNÁ TROUBA
Advanced Line

Advanced Line

VHODNÁ
DO HORNÍ
SKŘÍŇKY

7.490 Kč

-

Barva: Nerez
Materiál čelního panelu: Nerez
Materiál dveří: Skleněné dveře
Trouba z nerezové oceli
Levé otvírání dveří
Otevírání dveří tlačítkem

ÚČINNOST
- Objem trouby: 32 l.
- Mikrovlnný výkon: 1000 W
- Výkon grilu: 1100 W
- Počet infra topných těles: 1
- Výkon horkého vzduchu: 2500 W
- Technologie výroby mikrovln: Standardní
technologie (HTV)
- Typ mikrovlnní distribuce: Otoční talíř
OVLÁDÁNÍ
- Elektronické ovládání
- Způsob ovládání: Tlačítko
- LED displej
- SmartControl
- Zvukový signál: Bez možnosti vypnutí
- Časový rozsah (min): 95 min
ZPŮSOBY OHŘEVU
- Kombinovaný ohřev: Mikrovlnný + Gril +
Kruhové t. těleso a ventilátor

VLASTNOSTI
- AUTO menu
- Počet přednastavených programů: 10
- Rychlé a automatické rozmrazování (podle
času a hmotnosti)
- Funkce SmartDisplay
- Vícestupňové vaření
- Časový displej
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Dětská pojistka
- Bezpečnostní spínač
DODATEČNÁ VÝBAVA
- Otočný skleněný talíř 31,5 cm
- Grilovací rošt

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Příkon: 2500 W
- Rozměry výrobku (vxšxh):
38,8 × 59,5 × 46,8 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh):
38 × 56,7 × 43 cm
- EAN kód: 3838782390715
- Art.nb.: 735497

6.990 Kč

-

Barva: Černá
Materiál čelního panelu: Skleněný čelní panel
Materiál dveří: Skleněné dveře
Trouba z nerezové oceli
Levé otvírání dveří
Otevírání dveří tlačítkem

ÚČINNOST
- Objem trouby: 20 l.
- Mikrovlnný výkon: 800 W
- Výkon grilu: 1000 W
- Počet infra topných těles: 1
- Technologie výroby mikrovln: Standardní
technologie (HTV)
- Typ mikrovlnní distribuce: Otoční talíř
OVLÁDÁNÍ
- Elektronické ovládání
- Způsob ovládání: Tlačítko, Dotykové
ovládání
- LED displej
- Časový rozsah (min): 95 min
ZPŮSOBY OHŘEVU
- Kombinovaný ohřev: Mikrovlnný ohřev + gril

VLASTNOSTI
- AUTO menu
- Počet přednastavených programů: 8
- Rychlé a automatické rozmrazování (podle
času a hmotnosti)
- Funkce SmartDisplay
- Vícestupňové vaření
- Časový displej
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Dětská pojistka
- Bezpečnostní spínač
DODATEČNÁ VÝBAVA
- Otočný skleněný talíř 24,5 cm
- Grilovací rošt

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Příkon: 1250 W
- Rozměry výrobku (vxšxh):
38,8 × 59,5 × 32 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh):
38 × 56,7 × 32 cm
- EAN kód: 3838782077210
- Art.nb.: 681477
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BM171E2XG

BM171E2X

Essential Line

Essential Line

VESTAVNÁ MIKROVLNNÁ TROUBA

VESTAVNÁ MIKROVLNNÁ TROUBA

VHODNÁ
DO HORNÍ
SKŘÍŇKY

VHODNÁ
DO HORNÍ
SKŘÍŇKY

5.990 Kč

5.990 Kč

17 l

-

Provedení (barva): Černá
Materiál čelního panelu: Skleněný čelní panel
Materiál dveří: Skleněné dveře
Trouba z nerezové oceli
Levé otevírání dveří
Otevírání dveří tlačítkem

ÚČINNOST
- Objem trouby: 17 l.
- Mikrovlnný výkon: 700 W
- Výkon grilu: 1000 W
- Počet infra topných těles: 1
- Technologie výroby mikrovln: Standardní
technologie (HTV)
- Typ mikrovlnní distribuce: Otoční talíř

17 l

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Bezpečnostní spínač
Dodatečná výbava
- Otočny skleněny taliř Ø 24,5 cm
- Grilovací rošt
- Možnost zabudování do korpusu 37 a 38 cm
- Vhodná pro zabudování do horních
skříněk

- Kombinovaný ohřev: Mikrovlnný ohřev + gril

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Příkon: 1050 W
- Rozměry výrobku (vxšxh):
38,8 × 59,5 × 32 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh):
38 × 56,7 × min 32 cm
- EAN kód: 3838942000904
- Art.nb.: 470348

BM300X

VESTAVNÁ MIKROVLNNÁ TROUBA
Essential Line

4.990 Kč

-

Provedení (barva): Nerez
Materiál čelního panelu: Nerez
Materiál dveří: Skleněné dveře
Trouba z nerezové oceli
Levé otevírání dveří
Otevírání dveří tlačítkem

ÚČINNOST
- Objem trouby: 20 l.
- Mikrovlnný výkon: 800 W
- Výkon grilu: 1000 W

VLASTNOSTI
- AUTO menu
- Odmrazování dle váhy
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Dětská pojistka
DODATEČNÁ VÝBAVA
- Otočny skleněny taliř Ø 24,5 cm
- Možnost zabudování do korpusu 37 a 38 cm

OVLÁDÁNÍ
- Elektronické ovládání
- Způsob ovládání: Tlačítko
- LED displej
- Logická volba
ZPŮSOBY OHŘEVU
- Kombinovaný ohřev: Mikrovlnný ohřev + gril

Provedení (barva): Nerez
Materiál čelního panelu: Nerez
Materiál dveří: Skleněné dveře
Trouba z nerezové oceli
Levé otevírání dveří
Otevírání dveří tlačítkem

ÚČINNOST
- Objem trouby: 17 l.
- Mikrovlnný výkon: 700 W
- Výkon grilu: 1000 W
- Počet infra topných těles: 1
- Technologie výroby mikrovln: Standardní
technologie (HTV)
- Typ mikrovlnní distribuce: Otoční talíř

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Bezpečnostní spínač
DODATEČNÁ VÝBAVA
- Otočny skleněny taliř Ø 24,5 cm
- Grilovací rošt
- Možnost zabudování do korpusu 37 a 38 cm
- Vhodná pro zabudování do horních
skříněk

OVLÁDÁNÍ
- Mechanické ovládání
- Způsob ovládání: Tlačítko

OVLÁDÁNÍ
- Mechanické ovládání
- Způsob ovládání: Tlačítko
ZPŮSOBY OHŘEVU

-

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Příkon: 1250 W
- Rozměry výrobku (vxšxh):
38,8 × 59,5 × 34,5 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh):
38 × 56,8 × 38 cm
- EAN kód: 3838942833939
- Art.nb.: 468885

ZPŮSOBY OHŘEVU
- Kombinovaný ohřev: Mikrovlnný ohřev + gril

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Příkon: 1050 W
- Rozměry výrobku (vxšxh):
38,4 × 59,5 × 31,9 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh):
38 × 56,7 × min 32 cm
- EAN kód: 3838942001208
- Art.nb.: 470712
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MO20A4X

MO20A3X

Advanced Line

Advanced Line

2.590 Kč

2.290 Kč

MIKROVLNNÁ TROUBA –
VOLNĚ STOJÍCÍ

-

Barva: Kovová
Materiál čelního panelu: Lakovaný čelní panel
Materiál dveří: Skleněné dveře
Trouba z nerezové oceli
Levé otvírání dveří
Otevírání dveří tlačítkem

ÚČINNOST
- Objem trouby: 20 l
- Mikrovlnný výkon: 800 W
- Výkon grilu: 1000 W
- Počet infra topných těles: 1
- Technologie výroby mikrovln: Standardní
technologie (HTV)
- Typ mikrovlnní distribuce: Otoční talíř
OVLÁDÁNÍ
- Elektronické ovládání
- Způsob ovládání: Tlačítko
- LED displej
- SmartControl
- Možnost vypnutí displeje
- Zvukový signál: Možnost vypnutí
- Časový rozsah (min): 60 min
ZPŮSOBY OHŘEVU
- Kombinovaný ohřev: Mikrovlnný ohřev + gril

VLASTNOSTI
- AUTO menu
- Počet přednastavených programů: 11
- Rychlé a automatické rozmrazování (podle
času a hmotnosti)
- Funkce SmartDisplay
- Přednastavené programy
- Vícestupňové vaření
- Časový displej
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Dětská pojistka
- Bezpečnostní spínač
DODATEČNÁ VÝBAVA
- Otočný skleněný talíř Ø 27 cm
- Grilovací rošt
JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ
- AquaClean funkce
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Příkon: 1280 W
- Rozměry výrobku (vxšxh):
25,7 × 45,1 × 34,3 cm
- EAN kód: 3838782176555
- Art.nb.: 733240

MIKROVLNNÁ TROUBA –
VOLNĚ STOJÍCÍ

-

Barva: Kovová
Materiál čelního panelu: Nerez
Materiál dveří: Skleněné dveře
Materiál trouby: Lakovaný
Levé otvírání dveří
Otevírání dveří tlačítkem

ÚČINNOST
- Objem trouby: 20 l
- Mikrovlnný výkon: 800 W
- Technologie výroby mikrovln: Standardní
technologie (HTV)
- Typ mikrovlnní distribuce: Otoční talíř
OVLÁDÁNÍ
- Elektronické ovládání
- Způsob ovládání: Tlačítko
- LED displej
- SmartControl
- Možnost vypnutí displeje
- Zvukový signál: Možnost vypnutí
- Časový rozsah (min): 60 min
ZPŮSOBY OHŘEVU
- Mikrovlny

MO20A3W

VLASTNOSTI
- AUTO menu
- Počet přednastavených programů: 11
- Rychlé a automatické rozmrazování (podle
času a hmotnosti)
- Funkce SmartDisplay
- Přednastavené programy
- Vícestupňové vaření
- Časový displej
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Dětská pojistka
- Bezpečnostní spínač
JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ
- Otočný skleněný talíř Ø 27 cm
DODATEČNÁ VÝBAVA
- AquaClean funkce

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Příkon: 1280 W
- Rozměry výrobku (vxšxh):
25,7 × 45,1 × 34,3 cm
- EAN kód: 3838782176531
- Art.nb.: 733238

MMO20DEII

MIKROVLNNÁ TROUBA –
VOLNĚ STOJÍCÍ

V NABÍDCE DO
VYPRODÁNÍ ZÁSOB

MIKROVLNNÁ TROUBA –
VOLNĚ STOJÍCÍ

Advanced Line

MO20A3B

- Barva: Černá
- EAN kód:
3838782176524
- Art.nb.: 733237

2.390 Kč

-

Barva: Bílá
Materiál čelního panelu: Nerez
Materiál dveří: Skleněné dveře
Materiál trouby: Lakovaný
Levé otvírání dveří
Otevírání dveří tlačítkem

ÚČINNOST
- Objem trouby: 20 l
- Mikrovlnný výkon: 800 W
- Technologie výroby mikrovln: Standardní
technologie (HTV)
- Typ mikrovlnní distribuce: Otoční talíř
OVLÁDÁNÍ
- Elektronické ovládání
- Způsob ovládání: Tlačítko
- LED displej
- SmartControl
- Možnost vypnutí displeje
- Zvukový signál: Možnost vypnutí
- Časový rozsah (min): 60 min
ZPŮSOBY OHŘEVU
- Mikrovlny

VLASTNOSTI
- AUTO menu
- Počet přednastavených programů: 11
- Rychlé a automatické rozmrazování (podle
času a hmotnosti)
- Funkce SmartDisplay
- Přednastavené programy
- Vícestupňové vaření
- Časový displej
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Dětská pojistka
- Bezpečnostní spínač
JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ
- Otočný skleněný talíř Ø 27 cm
DODATEČNÁ VÝBAVA
- AquaClean funkce

2.490 Kč

-

Provedení (barva): Kovová
Materiál čelního panelu: Nerez
Materiál dveří: Skleněné dveře
Materiál trouby: Lakovaný
Levé otvírání dveří
Způsob otevírání dveří: Rukojeť
Dvířka trouby: Standard Door (2 skla)

ÚČINNOST
- Objem trouby: 20 l.
- Mikrovlnný výkon: 800 W
- Technologie výroby mikrovln: Standardní
technologie (HTV)
- Typ mikrovlnní distribuce: Otoční talíř

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Dětská pojistka
- Bezpečnostní spínač
DODATEČNÁ VÝBAVA
Otočný skleněný talíř

OVLÁDÁNÍ
- Elektronické ovládání
- Způsob ovládání: Tlačítko, Jogger
- LED displej
- SmartControl
ZPŮSOBY OHŘEVU

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Příkon: 1280 W
- Rozměry výrobku (vxšxh):
25,7 × 45,1 × 34,3 cm
- EAN kód: 3838782176517
- Art.nb.: 733236

VLASTNOSTI
- Pulse technologie
- AUTO menu
- Počet přednastavených programů: 8
- Rychlé a automatické rozmrazování (podle
času a hmotnosti)
- Vícestupňové vaření
- Časový displej

- Mikrovlnný ohřev

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Hlučnost: 58 dB
- Příkon: 1250 W
- Rozměry výrobku (vxšxh):
25,7 × 43,9 × 36 cm
- EAN kód: 3838942011757
- Art.nb.: 474786
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MO20E2W

MO20E1S

Essential Line

Essential Line

2.390 Kč

2.290 Kč

MIKROVLNNÁ TROUBA –
VOLNĚ STOJÍCÍ

- Barva: Bílá
- Materiál čelního panelu: Lakovaný čelní
panel
- Materiál dveří: Skleněné dveře
- Materiál trouby: Lakovaný
- Levé otvírání dveří
- Otevírání dveří tlačítkem
ÚČINNOST
- Objem trouby: 20 l
- Mikrovlnný výkon: 800 W
- Výkon grilu: 1000 W
- Počet infra topných těles: 1
- Technologie výroby mikrovln: Standardní
technologie (HTV)
- Typ mikrovlnní distribuce: Otoční talíř

VLASTNOSTI
- Rozmrazování podle času
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Bezpečnostní spínač
DODATEČNÁ VÝBAVA
- Otočný skleněný talíř Ø 27 cm
- Grilovací rošt
JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ
- AquaClean funkce

MIKROVLNNÁ TROUBA –
VOLNĚ STOJÍCÍ

- Barva: Stříbrná
- Materiál čelního panelu: Lakovaný čelní
panel
- Materiál dveří: Skleněné dveře
- Materiál trouby: Lakovaný
- Levé otvírání dveří
- Otevírání dveří tlačítkem
ÚČINNOST
- Objem trouby: 20 l
- Mikrovlnný výkon: 800 W
- Technologie výroby mikrovln: Standardní
technologie (HTV)
- Typ mikrovlnní distribuce: Otoční talíř

VLASTNOSTI
- Rozmrazování podle času
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Bezpečnostní spínač
DODATEČNÁ VÝBAVA
- Otočný skleněný talíř Ø 27 cm
JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ
- AquaClean funkce

OVLÁDÁNÍ
- Mechanické ovládání
- Způsob ovládání: Tlačítko

OVLÁDÁNÍ
- Mechanické ovládání
- Způsob ovládání: Tlačítko

ZPŮSOBY OHŘEVU

ZPŮSOBY OHŘEVU
- Kombinovaný ohřev: Mikrovlnný ohřev + gril

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Příkon: 1280 W
- Rozměry výrobku (vxšxh):
25,7 × 45,1 × 34,3 cm
- EAN kód: 3838782175404
- Art.nb.: 733235

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Příkon: 1280 W
- Rozměry výrobku (vxšxh):
25,7 × 45,1 × 34,3 cm
- EAN kód: 3838782175398
- Art.nb.: 733234

- Mikrovlny

MO20E1W

MO17E1W

Essential Line

Essential Line

1.990 Kč

1.990 Kč

MIKROVLNNÁ TROUBA –
VOLNĚ STOJÍCÍ

MIKROVLNNÁ TROUBA –
VOLNĚ STOJÍCÍ

17 l

- Barva: Bílá
- Materiál čelního panelu: Lakovaný čelní
panel
- Materiál dveří: Skleněné dveře
- Materiál trouby: Lakovaný
- Levé otvírání dveří
- Otevírání dveří tlačítkem
ÚČINNOST
- Objem trouby: 20 l
- Mikrovlnný výkon: 800 W
- Technologie výroby mikrovln: Standardní
technologie (HTV)
- Typ mikrovlnní distribuce: Otoční talíř

VLASTNOSTI
- Rozmrazování podle času
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Bezpečnostní spínač
DODATEČNÁ VÝBAVA
- Otočný skleněný talíř Ø 27 cm
JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ
- AquaClean funkce

- Barva: Bílá
- Materiál čelního panelu: Lakovaný čelní
panel
- Materiál dveří: Skleněné dveře
- Materiál trouby: Lakovaný
- Levé otvírání dveří
- Otevírání dveří tlačítkem
ÚČINNOST
- Objem trouby: 17 l
- Mikrovlnný výkon: 700 W
- Technologie výroby mikrovln: Standardní
technologie (HTV)
- Typ mikrovlnní distribuce: Otoční talíř

OVLÁDÁNÍ
- Mechanické ovládání
- Způsob ovládání: Tlačítko

OVLÁDÁNÍ
- Mechanické ovládání
- Způsob ovládání: Tlačítko

ZPŮSOBY OHŘEVU

ZPŮSOBY OHŘEVU

- Mikrovlny

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Příkon: 1280 W
- Rozměry výrobku (vxšxh):
25,7 × 45,1 × 34,3 cm
- EAN kód: 3838782175374
- Art.nb.: 733232

- Mikrovlny

VLASTNOSTI
- Rozmrazování podle času
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Bezpečnostní spínač
DODATEČNÁ VÝBAVA
- Otočný skleněný talíř Ø 24,5 cm
JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ
- AquaClean funkce

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Příkon: 1150 W
- Rozměry výrobku (vxšxh):
25,7 × 45,1 × 34,3 cm
- EAN kód: 3838782175350
- Art.nb.: 733190
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STAŇTE SE
ŠÉFKUCHAŘEM
Samočistící trouba MultiAir
rovnoměrně připraví dokonalé
a lahodné jídlo. Když se ve
vás probudí kuchařský duch,
můžete díky velkému varnému
povrchu používat hrnce i
pánve najednou.
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NAŠÍM
ÚKOLEM JE
JEDNODUCHOST.
VAŠÍM ÚKOLEM
JE SI TO UŽÍT.
VOLNĚ STOJÍCÍ SPORÁKY
Jste připraveni proměnit vaši kuchyni v pětihvězdičkovou restauraci? Se
sporáky HomeMade značky Gorenje je to kouzelně snadné. Připravte si
vaše oblíbené jídlo jako v tradiční dřevěné peci a překvapte rodinu řadou
lahodných receptů. Naše sporáky jsou navrženy s chytrými a uživatelsky
přívětivými technologiemi, na které se můžete spolehnout.

Ostatní je na vás.
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VŽDY
ŠŤAVNATÁ
A KŘUPAVÁ
JÍDLA

JAKO V
TRADIČNÍ
KAMENNÉ
PECI

Tvar HomeMade Plus
Při pohledu na pekáč se všem z nás pravděpodobně vybaví jedna univerzální představa: šťavnatá a zároveň
křupavá dobrota, která bude výsledkem pečení. Co bylo dříve pouhým snem, je dnem trvalým výsledkem, kterého
dosáhnete díky našemu speciálnímu oválnému interiéru inspirovanému tradiční dřevěnou pecí. Oválný tvar
umožňuje volné proudění vzduchu kolem jídla, aby bylo vaše jídlo správně křupavé a zároveň šťavnaté.

ROVNOMĚRNĚ

UPEČENÉ
SuperSize

Jste připraveni na recepty XXL?
Sporáky Gorenje nabízejí zvětšenou plochu pro pečení a
umožňují použití velkých táců. Inovativní řešení umožňuje
optimální spotřebu energie a rovnoměrně vařené pokrmy
bez ohledu na množství. Plná šířka trouby je efektivně
využita; vynikající technologie zaručuje, že jídlo je
rovnoměrně připravováno na všech úrovních.

BigSpace

Více prostoru pro větší
svobodu při vaření
Zvýšená kapacita trouby (až 70 litrů) umožňuje připravovat
současně větší množství jídla. Optimalizovaný proud
vzduchu cirkuluje uvnitř trouby zcela volně. Díky vnitřnímu
prostoru BigSpace můžete ve sporácích Gorenje snadno
připravovat i obrovské krůty.
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DYNAMICKÉ
PROUDĚNÍ
VZDUCHU

DOKONALÉ
ZE VŠECH
STRAN
Technologie MultiAir
Technologie MultiAir zaručuje optimální cirkulaci tepla uvnitř trouby. Díky elegantně umístěným větracím otvorům
na zadní stěně a také díky jedinečnému zaoblenému tvaru je vzduch rovnoměrně distribuován v celé troubě.
Ventilátor žene horký vzduch do prostoru v celém objemu trouby, což umožňuje dokonalé opečení potravin
na všech stranách. Dynamický pohyb vzduchu umožňuje současné pečení na několika úrovních bez smíchání
zápachů a vůní.

Teleskopické pojezdy
Pečení MultiLevel

Mnoho pokrmů najednou
Kombinace technologie MultiAir a tvaru HomeMade
umožňuje dosažení nejtěžšího cíle: připravit najednou
až čtyři druhy pokrmů. Dobrá zpráva: vůně a zápachy
se nemíchají. Inteligentní distribuce vzduchu zajišťuje
rovnoměrné upečení jídla na všech úrovních.

Schované uvnitř, no snadno se
dají vytáhnout ven
Hladce vysouvatelné teleskopické pojezdy umožňují
bezpečnou a snadnou manipulaci na všech úrovních.
To znamená bezpečnější a jednodušší vyjmutí a čištění.
V závislosti na modelu mohou být sporáky Gorenje
vybaveny plně vysouvatelnými teleskopickými pojezdy
až na třech úrovních.
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ZVENKU
KŘUPAVÉ,
UVNITŘ
ŠŤAVNATÉ

PerfectGrill

Dvojitý gril pro rovnoměrně křupavé pokrmy
Nejlepších výsledků při pečení je dosahováno kombinací velkého a malého grilu; topná spirála malého grilu je umístěna
uvnitř spirály velkého grilu, což umožňuje optimální rozložení tepelného zdroje. Tím je dosahováno dokonalých výsledků
při pečení, takže je pokrm vždy křupavý zvnějšku a měkký a šťavnatý uvnitř. Díky variabilitě tohoto řešení můžete
využívat buďto malý gril, velký gril anebo oba grily najednou.

Pečení 300 °C

Výkonné teplo ve vaší kuchyni
Speciální nastavení 300 °C umožňuje profesionální pečení ve vaší kuchyni. Toto nastavení je speciálně navrženo pro
dokonalé pečení potravin, například pizzy.
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OpenView

Teplotní sonda MeatProbe

Výborný přehled

Vždy dokonalé pečení

Pokročilé a dokonce i dvojité osvětlení v některých
modelech sporáků umožňuje jasný přehled o vnitřním
prostoru trouby. V kombinaci se speciálním designem
skleněných dveří tento produkt umožňuje vynikající
přehled o procesu pečení.

Pomocí teplotní sondy je snadné dosáhnout dokonalých
a přesných výsledků pečení. Pomocí kontroly teploty
uvnitř masa ovládá funkce MeatProbe celý proces a
dokonce aktivuje zvukové znamení, když je správný čas
a pokrm je dokonale připraven.

Dveře UltraCoolDoor

DC+ System

Vyrobeno pro dotyk – kdykoliv
a po celou dobu

Efektivní ochlazovací
systém

Speciální inovativní konstrukce a speciální zasklení na
dveřích izoluje prostor trouby, takže teplo se udržuje
uvnitř; tím se optimalizuje spotřeba energie, protože
nedochází k úniku tepla z vnitřního prostoru trouby.
Sporák je nyní pro uživatele, děti a domácí mazlíčky ještě
bezpečnější; zabraňuje oteplování okolního prostředí.

Systém DynamiCooling účinně ochlazuje exteriér
sporáku a zabraňuje jakémukoli poškození
způsobenému vysokými teplotami. U sporáků se
systémem DC+ regulují tepelné senzory chlazení
vnějších stěn trouby, dokud nebude dosaženo
bezpečné teploty 60 °C.
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ChildLock
dětská pojistka

Kuchyně jako
bezpečné prostředí
DirectTouch

Dokonalé výsledky přes konečky vašich prstů
Jednoduché ovládání pečení a vaření dotykem na obrazovce. Velké a
srozumitelné symboly přenášejí pozoruhodnou technologii na další úroveň, s
jasností a jednoduchostí při používání.

Funkce ChildLock je vynikající pro
ty, kteří mají doma děti. Ponechání
dětí v kuchyni bez dozoru nebylo
nikdy bezpečnější, protože
tato funkce zabraňuje dětem
v resetování parametrů nebo
změnách nastavení na displeji.

SPECIÁLNÍ PROGRAMY
SNADNÉ
ČIŠTĚNÍ

Stay Warm
Ideální řešení pro ty, kteří chodí pozdě
Funkce StayWarm udržuje pokrm při konstantní teplotě 70°C, dokud není
správný čas k jídlu. Potravina si zachovává svou původní chuť a teplotu až do
okamžiku servírování.

Rozmrazování
Aby se potraviny udržely v dokonalém stavu i po rozmrazení, je velmi důležité
je rychle rozmrazit; teplo musí pronikat jádrem rovnoměrně a současně.
Bezpečné rozmrazování je možné pomocí rozmrazovacího programu.
Odkapávací miska zachytí nežádoucí kapky nebo úniky tekutin. Umístěte
mražené potraviny na mřížku uprostřed trouby.

Hladké dveře trouby
Jednoduše odnímatelná dvířka
trouby nedisponují žádným rámem
nebo mezerami, ve kterých by
se mohlyusazovat nečistoty; to
umožňuje rychlé a snadné čištění.
Inovativní design umožňuje rychlou
a snadnou demontáž skla a čištění
také mezi jednotlivými vrstvami skel.

Ohřev talířů
Servírujte profesionální pokrmy v pohodlí vašeho domova
Ohřáté talíře zabraňují ztrátě chuti a zajišťují, aby byly pokrmy vždy stejně
dobré: od polévek až po těstoviny a zeleninu na vaření. Funkce WarmPlate
udržuje nádobí přesně na správné teplotě 60°C. Vychutnejte si profesionální
služby v soukromí vašeho domova.
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SilverMatte

Ultra odolný a ultra jemný smalt
Kvalita a typ smaltu jsou pro sporák a jeho provoz mimořádně důležité. SilverMatte je vysoce odolná a pevná povrchová
úprava, která může odolávat extrémním teplotám. Bez mikro pórů pokrývá povrchy dutin a povrchy pekáčů; takto se
zajišťuje odolnost vůči nejvyšším teplotám. Povrchová úprava vnitřní části podporuje odraz tepla a zajišťuje dodatečnou
izolaci. Proto zůstává interiér trouby vždy sterilní a bezpečný.

AquaClean
CataClean

Povrch, na kterém se neudrží
žádná mastnota
Katalytické čištění představuje skvělou pomoc při údržbě
trouby. Když teplota během procesu pečení dosáhne
85 °C a více, začnou katalytické desky automaticky
absorbovat mastnotu a nečistoty.

Jednoduché příležitostné
čištění
Díky speciálnímu vysoce kvalitnímu smaltu umožňuje
funkce AquaClean efektivnější a uživatelsky příjemnější
způsob čištění vnitřku trouby. Po každém pečení stačí
nalít půl litru vody na pekáč a zapnout funkci AquaClean.
Během pouhých 30 minut jsou výsledky viditelné na
celém povrchu a na pekáčích. Skvrny a mastnoty se
rozpustí a lze je snadno otřít měkkým hadříkem.
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Extra hluboký, XXL pekáč

Dostatečně hluboký pro
všechny chutě
GentleClose

Stačí jemný dotyk

Vyšší strany tohoto extra hlubokého pekáče zabraňují
stříkání tuku a jeho připalování na vnitřních stěnách
trouby. Hluboký pekáč je ideální například pro přípravu
lasagní a pečeného masa.

K zavírání dvířek sporáku je potřebný pouze jemný
dotyk bez jakéhokoli hluku.

XXL zásuvka pro příslušenství

Vše je uklizené a hned po ruce
Zvláště velká a hluboká zásuvka pro uložení většího
nádobí nebo kuchyňského náčiní. Podnosy, pekáče,
nádobí – vše máte s tímto pohodlným a prostorným
úložným řešením vždy po ruce.

Povrchová úprava TouchFree

Lesklý povrch bez otisků prstů
Všechny vnější části z nerezové oceli jsou opatřeny
povrchovou úpravou TouchFree, která eliminuje tvorbu
otisků prstů; povrch je vždy lesklý a usnadňuje čištění.
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RYCHLÉ A
ÚČINNÉ VAŘENÍ,
JEDNODUCHÉ
ČIŠTĚNÍ
Indukční varná deska
Indukční varné desky zahřívají pokrm dvakrát rychleji než varné desky HiLight, jejich provoz je tedy úspornější
a bezpečnější. Indukční varná deska ohřívá pouze dno pánve; zbývající plocha varné desky zůstává v chladu a
vždy je bezpečná pro dotyk. Teplota se nastavuje okamžitě, jednoduchým dotykem; nedochází k převařování.
S takovouto varnou deskou je velmi jednoduché připravit roztavenou čokoládu, náročné a jiné teplotně citlivé
mistrovské kousky.

NA
EXTRA VELKÉ
HRNCE

PowerBoost

BridgeZone

Rychlé vaření

Jednoduché řešení pro
super-velké hrnce

Funkce PowerBoost vytváří extrémní tepelnou intenzitu
v hrnci a významně zkracuje dobu přípravy pokrmu.
Uvaření 2 l vody nyní trvá jen asi 5 minut, což je časově
velmi efektivní. S funkcí PowerBoost šetříte čas, energii
a peníze.

Indukční varná deska se dvěma spojenými zónami
zjednodušuje vaření ve velkých nádobách. Dvě
oddělené varné zóny jsou přemostěny a vytvářejí
tak jednoduchý celek. Toto řešení je dokonalé pro
současnou přípravu větších kusů jídla a příloh.
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PRO NEJLEPŠÍ
VÝSLEDKY
VAŘENÍ
Varná deska Hi–Light
Varné desky Gorenje Hi–Light jsou navrženy jako snadno použitelné nástroje, které umožňují každému vařit
s vynikajícími výsledky. Efektivní a inteligentní varné desky Hi–Light jsou vybaveny funkcemi, které usnadňují
vaření. Obsahují dvojité nebo oválné varné zóny, které nejlépe vyhovují vašim potřebám. Díky speciálním funkcím,
například díky indikátorům zbytkového tepla, časovači a inteligentnímu řízení, toto řešení umožňuje dokonalou
kontrolu procesu a zajišťuje maximální bezpečnost.

TouchControl
PowerZone

Vařte rychleji
Tato funkce zvýší výkon varné
zóny HiLight o 25%, což vám
umožní vařit mnohem rychleji a
spotřebovat méně energie.

Vaření dotykem prstu
Díky naší inovativní technologii snímačů záleží celkový potenciál a ovládání
varné desky doslova na dotyku prstem. Různé snímače umožňují přímé
ovládání jednotlivých varných zón. Ergonomická poloha ovládacího panelu
zajišťuje dokonalý přehled a kontrolu procesu vaření. Navíc, indikátory
zbytkového tepla zůstávají osvětleny tak dlouho, dokud jsou zóny teplé; takto
se zvyšuje bezpečnost při vaření.
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DOKONALÁ
CHUŤ
S JISKROU
KREATIVITY
Plynová varná deska
Role kuchaře může být jednoduchá. Jediné, co potřebujete, je kreativní jiskra, protože plynová varná deska
Gorenje se postará o všechno ostatní. Díky velkému povrchu, výkonným hořákům a pokročilým funkcím nabízí
podporu pro vaše nejdivočejší způsoby vaření. Zažehněte svou inspiraci a překvapte své blízké dokonalými
domácími pokrmy.

Hořák Wok

Vaření s vysokým výkonem,
skvělá autentická chuť
Nový wok hořák se speciálním tvarem plynové korunky
směřuje plamen přímo k systému Wok a umožňuje
ještě výkonnější vaření s výkonem až 4,0 kW. Asijská
kuchyně, zelenina a další pokrmy nebyly nikdy tak
křupavé a chutné – připravené tak rychle.

Velká plocha

Spousta prostoru pro každou
pánev nebo hrnec
Zvětšená plocha pro vaření a delší vzdálenosti mezi
hořáky nabízejí dostatek místa pro všechny velikosti
pánví a hrnců. Elegantní a plochý design umožňuje
snadné posunování a používání velmi velkých hrnců, s
dokonalou stabilitou pro veškerá vaše dobrodružství při
přípravě pokrmů.

VOLNĚ STOJÍCÍ SPORÁKY 137

ChefBurners

Jednoruční zapalování

Silnější a účinnější vaření

Jednoduché a pohodlné

Nové vysoce účinné hořáky ChefBurners umožňují
efektivnější spotřebu plynu a rychlejší a ekologičtější
vaření. Různé velikosti hořáků vám poskytují plnou
flexibilitu a jejich uživatelsky přívětivé umístění
umožňuje snadné a bezpečné vaření.

Jednoruční zapalování hořáku přináší dodatečné
pohodlí a jednoduché ovládání vaší plynové varné
desky. Pro aktivaci plynového hořáku, stačí zmáčknout
knoflík dolů a otočit ho na požadovanou úroveň jednou
rukou, zatímco druhá ruka je volná. Rychlé, snadné a
efektivní.

Litinové mřížky ProGrids

Silná, stabilní podpora s
dlouhou životností
Masivní a elegantní litinové mřížky ProGrids jsou
extrémně stabilní a odolné i při nejvyšších teplotách.
Zajišťují vynikající stabilitu, odolnost a uživatelsky
přívětivý design.

Reduktor

Vyrobeno pro perfektní ranní
rituály
Plynové varné panely Gorenje disponují velmi
praktickým reduktorem, který je ideální pro nádoby s
velmi malým průměrem.
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EIT6355XPD

EIT5356XPG

Advanced Line

Advanced Line

15.990 Kč

15.990 Kč

ELEKTRICKÝ SPORÁK S INDUKČNÍ
VARNOU DESKOU

-

Barva: Nerez
Materiál/barva čelního panelu: Nerez
Materiál dveří: Skleněné dveře
GentleClose – tlumené zavírání dveří trouby

ÚČINNOST
- Multifunkční trouba – 71 l.
- Extra velká využitelná pečící plocha
- Povrch největšího plechu na pečení: 1316 cm²
- HomeMade Plus tvar trouby
OVLÁDÁNÍ
- Dotykové ovládání
- Zatláčecí knoflíky
- Dotykově ovládané programovací hodiny
IconLed
INDUKČNÍ SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA
- BridgeZone (spojení varných zón)
- 4 indukční varné zóny
- Vlevo vpředu: Ø 18 cm, 2/2 kW,
- Vpravo vpředu: Ø 14,5 cm, 1,6/1,6 kW,
- Vlevo vzadu: Ø 18 cm, 2/2 kW,
- Vpravo vzadu: Ø 21 cm, 2/2 kW
ZPŮSOBY OHŘEVU

ELEKTRICKÝ SPORÁK S INDUKČNÍ
VARNOU DESKOU

VLASTNOSTI
- Osvětlení // Pečení na více plechách
současně // MultiAir optimální cirkulace
horkého vzduchu v troubě

-

VÝBAVA
- 1 mělký smaltovaný plech // 1 hluboký
smaltovaný plech // Rošt trouby
- Částečně výsuvné teleskopické lišty na
1 úrovni

ÚČINNOST
- Multifunkční trouba – 70 l.
- Povrch největšího plechu na pečení: 1260 cm²
- HomeMade Plus tvar trouby

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Ukazatel zbytkového tepla // Termoelektrická
pojistka // Dětský zámek // Dynamické
chlazení trouby DC+ // Compact Door –
dvojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou

OVLÁDÁNÍ
- Dotykové ovládání
- Zatláčecí knoflíky
- Dotykově ovládané programovací hodiny
IconLed

JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ
- AquaClean čištění vodou
- SilverMatte – vysoce odolný pyro smalt
- TouchFree inox úprava proti otiskům prstů
- Odnímatelné vnitřní sklo dvířek trouby s
plochým povrchem
TECHNICKÉ PARAMETRY
- Příkon: 10500 W
- Spotřeba energie:
0,81 kWh (Nucená konvekce vzduchu),
0,94 kWh (Konvenční tepelná funkce)
- Rozměry výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 60 cm
- EAN kód: 3838782413056
- Art.nb.: 736019

Barva: Nerez
Materiál/barva čelního panelu: Nerez
Materiál dveří: Skleněné dveře
GentleClose – tlumené zavírání dveří trouby

INDUKČNÍ SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA
- BridgeZone (spojení varných zón)
- 4 indukční varné zóny
- Vlevo vpředu: Ø 18 cm, 2/2 kW,
- Vpravo vpředu: Ø 14,5 cm, 1,6/1,6 kW,
- Vlevo vzadu: Ø 18 cm, 2/2 kW,
- Vpravo vzadu: Ø 21 cm, 2/2 kW
ZPŮSOBY OHŘEVU

Barva: Nerez
Materiál/barva čelního panelu: Nerez
Materiál dveří: Skleněné dveře
GentleClose – tlumené zavírání dveří trouby

ÚČINNOST
- Multifunkční trouba – 70 l.
- Povrch největšího plechu na pečení: 1260 cm²
- HomeMade Plus tvar trouby
OVLÁDÁNÍ
- Dotykové ovládání
- Zatláčecí knoflíky
- Dotykově ovládané programovací hodiny
IconLed
INDUKČNÍ SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA
- BridgeZone (spojení varných zón)
- 4 indukční varné zóny
- Vlevo vpředu: Ø 18 cm, 2/2 kW,
- Vpravo vpředu: Ø 14,5 cm, 1,6/1,6 kW,
- Vlevo vzadu: Ø 18 cm, 2/2 kW,
- Vpravo vzadu: Ø 21 cm, 2/2 kW
ZPŮSOBY OHŘEVU

VÝBAVA
- 1 mělký smaltovaný plech
- 1 hluboký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Částečně vysouvací teleskopické lišty na
2 úrovních
- Katalytický kryt ventilátoru – funkce
samočištění
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Ukazatel zbytkového tepla // Dětský zámek //
Dynamické chlazení trouby – DC // Compact
Door – dvojité zasklení dveří trouby s reflexní
vrstvou
JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ
- AquaClean čištění vodou
- SilverMatte – vysoce odolný pyro smalt
TECHNICKÉ PARAMETRY
- Příkon: 10500 W
- Spotřeba energie:
0,8 kWh (Nucená konvekce vzduchu),
1,03 kWh (Konvenční tepelná funkce)
- Rozměry výrobku (vxšxh): 85 × 50 × 59,4 cm
- EAN kód: 3838782410635
- Art.nb.: 735947

EIT5355XPG

EIT5355WPG

Advanced Line

Advanced Line

14.990 Kč

13.990 Kč

ELEKTRICKÝ SPORÁK S INDUKČNÍ
VARNOU DESKOU

-

VLASTNOSTI
- Osvětlení // Pečení na více plechách
současně // MultiAir optimální cirkulace
horkého vzduchu v troubě

ELEKTRICKÝ SPORÁK S INDUKČNÍ
VARNOU DESKOU

VLASTNOSTI
- Osvětlení // Pečení na více plechách
současně // MultiAir optimální cirkulace
horkého vzduchu v troubě

-

VÝBAVA
- 1 mělký smaltovaný plech
- 1 hluboký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Částečně výsuvné teleskopické lišty na
1 úrovni
- Katalytický kryt ventilátoru – funkce
samočištění

ÚČINNOST
- Multifunkční trouba – 70 l.
- Povrch největšího plechu na pečení: 1260 cm²
- HomeMade Plus tvar trouby

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Ukazatel zbytkového tepla // Dětský zámek //
Dynamické chlazení trouby – DC // Compact
Door – dvojité zasklení dveří trouby s reflexní
vrstvou
JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ
- AquaClean čištění vodou
- SilverMatte – vysoce odolný pyro smalt
TECHNICKÉ PARAMETRY
- Příkon: 10500 W
- Spotřeba energie:
0,8 kWh (Nucená konvekce vzduchu),
1,03 kWh (Konvenční tepelná funkce)
- Rozměry výrobku (vxšxh): 85 × 50 × 59,4 cm
- EAN kód: 3838782410628
- Art.nb.: 735946

Barva: Bílá
Materiál/barva čelního panelu: Lakovaný kov
Materiál dveří: Skleněné dveře
GentleClose – tlumené zavírání dveří trouby

OVLÁDÁNÍ
- Dotykové ovládání
- Zatláčecí knoflíky
- Dotykově ovládané programovací hodiny
IconLed
INDUKČNÍ SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA
- BridgeZone (spojení varných zón)
- 4 indukční varné zóny
- Vlevo vpředu: Ø 18 cm, 2/2 kW,
- Vpravo vpředu: Ø 14,5 cm, 1,6/1,6 kW,
- Vlevo vzadu: Ø 18 cm, 2/2 kW,
- Vpravo vzadu: Ø 21 cm, 2/2 kW
ZPŮSOBY OHŘEVU

VLASTNOSTI
- Osvětlení // Pečení na více plechách
současně // MultiAir optimální cirkulace
horkého vzduchu v troubě
VÝBAVA
- 1 mělký smaltovaný plech
- 1 hluboký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Částečně výsuvné teleskopické lišty na
1 úrovni
- Katalytický kryt ventilátoru – funkce
samočištění
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Ukazatel zbytkového tepla // Dětský zámek //
Dynamické chlazení trouby – DC // Compact
Door – dvojité zasklení dveří trouby s reflexní
vrstvou
JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ
- AquaClean čištění vodou
- SilverMatte – vysoce odolný pyro smalt
TECHNICKÉ PARAMETRY
- Příkon: 10500 W
- Spotřeba energie:
0,8 kWh (Nucená konvekce vzduchu),
1,03 kWh (Konvenční tepelná funkce)
- Rozměry výrobku (vxšxh): 85 × 50 × 59,4 cm
- EAN kód: 3838782410611
- Art.nb.: 735945
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ECT6353XPI

EC6352XPA

Advanced Line

Advanced Line

14.990 Kč

13.990 Kč

ELEKTRICKÝ SPORÁK –
SKLOKERAMICKÝ

-

Barva: Nerez
Materiál/barva čelního panelu: Nerez
Materiál dveří: Skleněné dveře
GentleClose – tlumené zavírání dveří trouby

VLASTNOSTI
- Osvětlení // Pečení na více plechách
současně // MultiAir optimální cirkulace
horkého vzduchu v troubě

ÚČINNOST
- Multifunkční trouba – 71 l.
- Extra velká využitelná pečící plocha
- Povrch největšího plechu na pečení: 1316 cm²
- HomeMade Plus tvar trouby

VÝBAVA
- 1 mělký smaltovaný plech // 1 hluboký
smaltovaný plech // Rošt trouby
- Částečně vysouvací teleskopické lišty na
2 úrovních

OVLÁDÁNÍ
- SliderTouch – ovládání výkonu pohybem
prstu // Zatláčecí knoflíky // Dotykově
ovládané programovací hodiny IconLed

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Ukazatel zbytkového tepla // Termoelektrická
pojistka // Dětský zámek // Dynamické
chlazení trouby DC+ // Compact Door –
dvojité zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA
- StopGo – dočasné pozastavení vaření
bezztráty nastavení // PowerZone (extra
zvýšení výkonu) // StayWarm – udržování
teploty 70 °C
- 4 HiLight varné zóny
- Vlevo vpředu: Ø 21 cm, 2,1/3 kW,
- Vpravo vpředu: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Vlevo vzadu: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Vpravo vzadu: Ø 17×26,5 cm, 1,5/2,4 kW
ZPŮSOBY OHŘEVU

JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ
- AquaClean čištění vodou
- SilverMatte – vysoce odolný pyro smalt
- TouchFree inox úprava proti otiskům prstů
- Odnímatelné vnitřní sklo dvířek trouby s
plochým povrchem
TECHNICKÉ PARAMETRY
- Příkon: 10200 W
- Spotřeba energie:
0,81 kWh (Nucená konvekce vzduchu),
0,94 kWh (Konvenční tepelná funkce)
- Rozměry výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 60 cm
- EAN kód: 3838782324079
- Art.nb.: 734208

ELEKTRICKÝ SPORÁK –
SKLOKERAMICKÝ

-

Barva: Nerez
Materiál/barva čelního panelu: Nerez
Materiál dveří: Skleněné dveře
GentleClose – tlumené zavírání dveří
trouby

ÚČINNOST
- Multifunkční trouba BigSpace – 71 l.
- Extra velká využitelná pečící plocha
- Povrch největšího plechu na pečení: 1316 cm²
- HomeMade Plus tvar trouby
OVLÁDÁNÍ
- Zatláčecí knoflíky // Dotykově ovládané
programovací hodiny IconLed
SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA
- 4 HiLight varné zóny
- Vlevo vpředu: Dvojitá HiLight varní zóna
Ø 21/12 cm, 2,2 kW,
- Vpravo vpředu: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Vlevo vzadu: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Vpravo vzadu: Ø 26,5×17 cm, 2,4 kW
ZPŮSOBY OHŘEVU

EC6352WPA

VLASTNOSTI
- Osvětlení // Pečení na více plechách
současně // MultiAir optimální cirkulace
horkého vzduchu v troubě
VÝBAVA
- 1 mělký smaltovaný plech // 1 hluboký
smaltovaný plech // Rošt trouby
- Částečně vysouvací teleskopické lišty na
2 úrovních
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Ukazatel zbytkového tepla // Termoelektrická
pojistka // Dynamický chladicí systém – DC+
// Compact Door – dvojité zasklení dveří
trouby s reflexní vrstvou
JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ
- AquaClean čištění vodou
- SilverMatte – vysoce odolný pyro smalt
- TouchFree inox úprava proti otiskům prstů
- Odnímatelné vnitřní sklo dvířek trouby s
plochým povrchem
TECHNICKÉ PARAMETRY
- Příkon: 10300 W
- Spotřeba energie:
0,81 kWh (Nucená konvekce vzduchu),
0,94 kWh (Konvenční tepelná funkce)
- Rozměry výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 60 cm
- EAN kód: 3838782023873
- Art.nb.: 594002

EC5355XPA

ELEKTRICKÝ SPORÁK –
SKLOKERAMICKÝ

ELEKTRICKÝ SPORÁK –
SKLOKERAMICKÝ

Advanced Line

12.990 Kč

-

Barva: Bílá
Materiál/barva čelního panelu: Lakovaný kov
Materiál dveří: Skleněné dveře
GentleClose – tlumené zavírání dveří
trouby

ÚČINNOST
- Multifunkční trouba BigSpace – 71 l.
- Extra velká využitelná pečící plocha
- Povrch největšího plechu na pečení: 1316 cm²
- HomeMade Plus tvar trouby
OVLÁDÁNÍ
- Zatláčecí knoflíky // Dotykově ovládané
programovací hodiny IconLed
SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA
- 4 HiLight varné zóny
- Vlevo vpředu: Dvojitá HiLight varní zóna
Ø 21/12 cm, 2,2 kW,
- Vpravo vpředu: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Vlevo vzadu: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Vpravo vzadu: Ø 26,5×17 cm, 2,4 kW
ZPŮSOBY OHŘEVU

VLASTNOSTI
- Osvětlení // Pečení na více plechách
současně // MultiAir optimální cirkulace
horkého vzduchu v troubě
VÝBAVA
- 1 mělký smaltovaný plech
- 1 hluboký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Částečně vysouvací teleskopické lišty na
2 úrovních
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Ukazatel zbytkového tepla
- Termoelektrická pojistka
- Compact Door – dvojité zasklení dveří trouby
s reflexní vrstvou
JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ
- AquaClean čištění vodou
- SilverMatte – vysoce odolný pyro smalt
- Celoskleněnná vnitřní strana dveří trouby –
jednoduché čištění
TECHNICKÉ PARAMETRY
- Příkon: 10300 W
- Spotřeba energie:
0,81 kWh (Nucená konvekce vzduchu),
0,94 kWh (Konvenční tepelná funkce)
- Rozměry výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 60 cm
- EAN kód: 3838782023866
- Art.nb.: 594001

12.990 Kč

-

Barva: Nerez
Materiál/barva čelního panelu: Sklo
Materiál dveří: Skleněné dveře
GentleClose – tlumené zavírání dveří
trouby

ÚČINNOST
- Multifunkční trouba BigSpace – 70 l.
- Povrch největšího plechu na pečení: 1260 cm²
OVLÁDÁNÍ
- Zatláčecí knoflíky
- Dotykově ovládané programovací hodiny
IconLed
SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA
- 4 HiLight varné zóny
- Vlevo vpředu: Dvojitá HiLight varní zóna
Ø 18/12 cm, 0,7/1,7 kW,
- Vpravo vpředu: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Vlevo vzadu: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Vpravo vzadu: Ø 14×25 cm, 1,1/2 kW
ZPŮSOBY OHŘEVU

VLASTNOSTI
- Osvětlení
- Pečení na více plechách současně
- MultiAir optimální cirkulace horkého vzduchu
v troubě
VÝBAVA
- 1 mělký smaltovaný plech // 1 hluboký
smaltovaný plech // Rošt trouby // Částečně
vysouvací teleskopické lišty na 2
úrovních // Katalytický kryt ventilátoru –
funkce samočištění
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Ukazatel zbytkového tepla // Dynamický
chladicí systém – DC // Cool Door – trojité
zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou
JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ
- AquaClean čištění vodou // SilverMatte –
vysoce odolný pyro smalt // TouchFree inox
úprava proti otiskům prstů
TECHNICKÉ PARAMETRY
- Příkon: 9400 W
- Spotřeba energie:
0,8 kWh (Nucená konvekce vzduchu),
1,03 kWh (konvenční tepelná funkce)
- Rozměry výrobku (vxšxh): 85 × 50 × 59,4 cm
- EAN kód: 3838782022371
- Art.nb.: 466122
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EC5351XA

EC5351WA

11.990 Kč

10.990 Kč

ELEKTRICKÝ SPORÁK –
SKLOKERAMICKÝ

-

Barva: Nerez
Materiál/barva čelního panelu: Nerez
Materiál dveří: Skleněné dveře
GentleClose – tlumené zavírání dveří
trouby

ÚČINNOST
- Multifunkční trouba BigSpace – 70 l.
- Povrch největšího plechu na pečení: 1260 cm²
OVLÁDÁNÍ
- Nepodsvícené ikony funkce trouby
na knoflících // Dotykově ovládané
programovací hodiny IconLed
SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA
- 4 HiLight varné zóny
- Vlevo vpředu: Dvojitá HiLight varní zóna
Ø 18/12 cm, 0,7/1,7 kW,
- Vpravo vpředu: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Vlevo vzadu: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Vpravo vzadu: Ø 14×25 cm, 1,1/2 kW
ZPŮSOBY OHŘEVU

ELEKTRICKÝ SPORÁK –
SKLOKERAMICKÝ

VLASTNOSTI
- Osvětlení
- Pečení na více plechách současně
- MultiAir optimální cirkulace horkého vzduchu
v troubě

-

VÝBAVA
- 1 mělký smaltovaný plech // 1 hluboký
smaltovaný plech // Rošt trouby // Částečně
výsuvné teleskopické lišty na 1 úrovni
// Katalytický kryt ventilátoru – funkce
samočištění

ÚČINNOST
- Multifunkční trouba BigSpace – 70 l.
- Povrch největšího plechu na pečení: 1260 cm²

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Ukazatel zbytkového tepla // Dynamický
chladicí systém – DC // Cool Door – trojité
zasklení dveří trouby s reflexní vrstvou
JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ
- AquaClean čištění vodou // SilverMatte –
vysoce odolný pyro smalt // TouchFree inox
úprava proti otiskům prstů
TECHNICKÉ PARAMETRY
- Příkon: 9400 W
- Spotřeba energie:
0,8 kWh (Nucená konvekce vzduchu),
1,03 kWh (konvenční tepelná funkce)
- Rozměry výrobku (vxšxh): 85 × 50 × 59,4 cm
- EAN kód: 3838782022357
- Art.nb.: 466121

Barva: Bílá
Materiál/barva čelního panelu: Lakovaný kov
Materiál dveří: Skleněné dveře
GentleClose – tlumené zavírání dveří trouby

OVLÁDÁNÍ
- Nepodsvícené ikony funkce trouby na
knoflících
- Dotykově ovládané programovací hodiny
IconLed
SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA
- 4 HiLight varné zóny
- Vlevo vpředu: Dvojitá HiLight varní zóna
Ø 18/12 cm, 0,7/1,7 kW,
- Vpravo vpředu: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Vlevo vzadu: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Vpravo vzadu: Ø 14×25 cm, 1,1/2 kW
ZPŮSOBY OHŘEVU

ÚČINNOST
- Multifunkční trouba BigSpace – 70 l.
- Povrch největšího plechu na pečení: 1260 cm²
OVLÁDÁNÍ
- Nepodsvícené ikony funkce trouby na
knoflících
- Dotykově ovládané programovací hodiny
IconLed
SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA
- 4 HiLight varné zóny
- Vlevo vpředu: Ø 18 cm, 1,7 kW,
- Vpravo vpředu: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Vlevo vzadu: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Vpravo vzadu: Ø 18 cm, 1,7 kW
ZPŮSOBY OHŘEVU

VÝBAVA
- 1 mělký smaltovaný plech
- 1 hluboký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Částečně výsuvné teleskopické lišty na
1 úrovni
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Ukazatel zbytkového tepla
- Cool Door – trojité zasklení dveří trouby s
reflexní vrstvou
JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ
- AquaClean čištění vodou
- SilverMatte – vysoce odolný pyro smalt
TECHNICKÉ PARAMETRY
- Příkon: 9400 W
- Spotřeba energie:
0,8 kWh (Nucená konvekce vzduchu),
1,03 kWh (konvenční tepelná funkce)
- Rozměry výrobku (vxšxh): 85 × 50 × 59,4 cm
- EAN kód: 3838782022333
- Art.nb.: 466120

EC5341SG

EC5341WG

9.490 Kč

9.290 Kč

ELEKTRICKÝ SPORÁK –
SKLOKERAMICKÝ

- Barva: Šedá
- Materiál/barva čelního panelu: Lakovaný kov
- Materiál dveří: Skleněné dveře

VLASTNOSTI
- Osvětlení
- Pečení na více plechách současně
- MultiAir optimální cirkulace horkého vzduchu
v troubě

VLASTNOSTI
- Osvětlení
VÝBAVA
- 1 mělký smaltovaný plech
- 1 hluboký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Částečně výsuvné teleskopické lišty na
1 úrovni
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Ukazatel zbytkového tepla
- Compact Door – dvojité zasklení dveří trouby
s reflexní vrstvou
JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ
- AquaClean čištění vodou
- SilverMatte – vysoce odolný pyro smalt
TECHNICKÉ PARAMETRY
- Příkon: 8600 W
- Spotřeba energie:
0,8 kWh (Nucená konvekce vzduchu),
1,03 kWh (konvenční tepelná funkce)
- Rozměry výrobku (vxšxh): 85 × 50 × 59,4 cm
- EAN kód: 3838782023019
- Art.nb.: 591309

ELEKTRICKÝ SPORÁK –
SKLOKERAMICKÝ

- Barva: Bílá
- Materiál/barva čelního panelu: Lakovaný kov
- Materiál dveří: Skleněné dveře
ÚČINNOST
- Multifunkční trouba BigSpace – 70 l.
- Povrch největšího plechu na pečení: 1260 cm²
OVLÁDÁNÍ
- Nepodsvícené ikony funkce trouby na
knoflících
- Dotykově ovládané programovací hodiny
IconLed
SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA
- 4 HiLight varné zóny
- Vlevo vpředu: Ø 18 cm, 1,7 kW,
- Vpravo vpředu: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Vlevo vzadu: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Vpravo vzadu: Ø 18 cm, 1,7 kW
ZPŮSOBY OHŘEVU

VLASTNOSTI
- Osvětlení
VÝBAVA
- 1 mělký smaltovaný plech
- 1 hluboký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Částečně výsuvné teleskopické lišty na
1 úrovni
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Ukazatel zbytkového tepla
- Compact Door – dvojité zasklení dveří trouby
s reflexní vrstvou
JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ
- AquaClean čištění vodou
- SilverMatte – vysoce odolný pyro smalt
TECHNICKÉ PARAMETRY
- Příkon: 8600 W
- Spotřeba energie:
0,8 kWh (Nucená konvekce vzduchu),
1,03 kWh (konvenční tepelná funkce)
- Rozměry výrobku (vxšxh): 85 × 50 × 59,4 cm
- EAN kód: 3838782022999
- Art.nb.: 466179
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EC535G

EC5111WG

ELEKTRICKÝ SPORÁK –
SKLOKERAMICKÝ

ELEKTRICKÝ SPORÁK –
SKLOKERAMICKÝ

Advanced Line

8.990 Kč

- Barva: Bílá
- Materiál/barva čelního panelu: Lakovaný kov
- Materiál dveří: Skleněné dveře
ÚČINNOST
- Multifunkční trouba BigSpace – 70 l.
- Povrch největšího plechu na pečení: 1260 cm²
- HomeMade Plus tvar trouby
OVLÁDÁNÍ
- Ergonomické knoflíky
- Dotykově ovládané programovací hodiny
IconLed
SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA
- 4 HiLight varné zóny
- Vlevo vpředu: Ø 18 cm, 1,7 kW,
- Vpravo vpředu: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Vlevo vzadu: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Vpravo vzadu: Ø 18 cm, 1,7 kW
ZPŮSOBY OHŘEVU

VLASTNOSTI
- Osvětlení
- Pečení na více plechách současně
- MultiAir optimální cirkulace horkého vzduchu
v troubě
VÝBAVA
- 1 hluboký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- 1x drátěný rošt
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Ukazatel zbytkového tepla
- Compact Door – dvojité zasklení dveří trouby
s reflexní vrstvou
JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ
- AquaClean čištění vodou
- SilverMatte – vysoce odolný pyro smalt

7.490 Kč

- Barva: Bílá
- Materiál/barva čelního panelu: Lakovaný kov
- Materiál dveří: Skleněné dveře
ÚČINNOST
- Konvenční trouba – 70 l.
- Povrch největšího plechu na pečení: 1260 cm²
OVLÁDÁNÍ
- Nepodsvícené ikony funkce trouby na
knoflících
SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA
- 4 HiLight varné zóny
- Vlevo vpředu: Ø 18 cm, 1,7 kW,
- Vpravo vpředu: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Vlevo vzadu: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Vpravo vzadu: Ø 18 cm, 1,7 kW

VLASTNOSTI
- Osvětlení
VÝBAVA
- 1 hluboký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Vedení plechů v troubě: Prolisy
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Ukazatel zbytkového tepla
- Compact Door – dvojité zasklení dveří trouby
s reflexní vrstvou
JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ
- AquaClean čištění vodou
- SilverMatte – vysoce odolný pyro smalt

ZPŮSOBY OHŘEVU
TECHNICKÉ PARAMETRY
- Příkon: 9100 W
- Spotřeba energie:
0,8 kWh (Nucená konvekce vzduchu),
1,03 kWh (konvenční tepelná funkce)
- Rozměry výrobku (vxšxh): 85 × 50 × 59,4 cm
- EAN kód: 3838782343544
- Art.nb.: 734893

TECHNICKÉ PARAMETRY
- Příkon: 7200 W
- Spotřeba energie:
0,8 kWh (konvenční tepelná funkce)
- Rozměry výrobku (vxšxh): 85 × 50 × 59,4 cm
- EAN kód: 3838782022210
- Art.nb.: 466114
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K6351XF

K634WF

Advanced Line

Advanced Line

13.990 Kč

12.990 Kč

KOMBINOVANÝ SPORÁK

-

Barva: Nerez
Materiál/barva čelního panelu: Nerez
Materiál dveří: Skleněné dveře
Materiál víka: Skleněné víko sporáku

ÚČINNOST
- Multifunkční trouba BigSpace – 71 l. // Extra
velká využitelná pečící plocha // Povrch
největšího plechu na pečení: 1316 cm² //
HomeMade Plus tvar trouby
OVLÁDÁNÍ
- Ergonomické knoflíky // Dotykově
ovládané programovací hodiny IconLed //
Jednoruční zapalování plynových hořáků
PLYNOVÁ VARNÁ DESKA
- Počet nosných mřížek: 2
- 4 varné zóny (1 malý hořák + 1 velký hořák +
2 standardní hořáky)
- Vlevo vpředu: Malý hořák Ø 5,4 cm, 1 kW,
- Vpravo vpředu: Velký hořák Ø 9,9 cm, 3 kW,
- Vlevo vzadu: Standardní hořák Ø 7,4 cm, 1,9 kW,
- Vpravo vzadu: Standardní hořák Ø 7,4 cm, 1,9 kW
- Litinové nosné mřížky
ZPŮSOBY OHŘEVU

VLASTNOSTI
- Osvětlení
- Pečení na více plechách současně
- MultiAir optimální cirkulace horkého vzduchu
v troubě
VÝBAVA
- 1 mělký smaltovaný plech
- 1 hluboký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Částečně výsuvné teleskopické lišty na
1 úrovni
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Termoelektrická pojistka
- Dynamický chladicí systém – DC
- Compact Door – dvojité zasklení dveří trouby
s reflexní vrstvou
- Pojistky plamene hořáků
JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ
- AquaClean čištění vodou
- SilverMatte – vysoce odolný pyro smalt
- TouchFree inox úprava proti otiskům prstů
TECHNICKÉ PARAMETRY
- Rozměry výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 60 cm
- EAN kód: 3838782026898
- Art.nb.: 728123

KOMBINOVANÝ SPORÁK

- Barva: Bílá // Materiál/barva čelního panelu:
Lakovaný kov // Materiál dveří: Skleněné dveře
// GentleClose – tlumené zavírání dveří
trouby // Materiál víka: Skleněné víko sporáku
ÚČINNOST
- Multifunkční trouba BigSpace – 71 l. // Extra
velká využitelná pečící plocha // Povrch
největšího plechu na pečení: 1316 cm² //
HomeMade Plus tvar trouby
OVLÁDÁNÍ
- Ergonomické knoflíky // Dotykově
ovládané programovací hodiny IconLed //
Jednoruční zapalování plynových hořáků
PLYNOVÁ VARNÁ DESKA
- Počet nosných mřížek: 2
- 4 varné zóny (1 malý hořák + 1 velký hořák +
2 standardní hořáky)
- Vlevo vpředu: Malý hořák Ø 5,4 cm, 1 kW,
- Vpravo vpředu: Velký hořák Ø 9,9 cm, 3 kW,
- Vlevo vzadu: Standardní hořák Ø 7,4 cm, 1,9 kW,
- Vpravo vzadu: Standardní hořák Ø 7,4 cm, 1,9 kW
- Litinové nosné mřížky
ZPŮSOBY OHŘEVU

K5352XF

VLASTNOSTI
- Osvětlení
VÝBAVA
- 1 mělký smaltovaný plech
- 1 hluboký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Vedení plechů v troubě: 1x drátěný rošt
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Termoelektrická pojistka
- Compact Door – dvojité zasklení dveří trouby
s reflexní vrstvou
- Pojistky plamene hořáků
JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ
- AquaClean čištění vodou
- SilverMatte – vysoce odolný pyro smalt

TECHNICKÉ PARAMETRY
- Rozměry výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 60 cm
- EAN kód: 3838782036385
- Art.nb.: 728319

K5352WF

KOMBINOVANÝ SPORÁK

KOMBINOVANÝ SPORÁK

MOTORICKÝ
OTOČNÝ
GRIL

MOTORICKÝ
OTOČNÝ
GRIL

11.990 Kč

- Barva: Nerez // Materiál/barva čelního panelu:
Nerez // Materiál dveří: Skleněné dveře //
GentleClose – tlumené zavírání dveří
trouby // Materiál víka: Skleněné víko sporáku
ÚČINNOST
- Multifunkční trouba BigSpace – 70 l.
- Povrch největšího plechu na pečení: 1260 cm²
OVLÁDÁNÍ
- Nepodsvícené ikony funkce trouby
na knoflících // Dotykově ovládané
programovací hodiny IconLed //
Jednoruční zapalování plynových hořáků
PLYNOVÁ VARNÁ DESKA
- Počet nosných mřížek: 2
- 4 varné zóny (1 malý hořák + 1 velký hořák +
2 standardní hořáky)
- Vlevo vpředu: Malý hořák Ø 5,4 cm, 1 kW,
- Vpravo vpředu: Velký hořák Ø 9,9 cm, 3 kW,
- Vlevo vzadu: Standardní hořák Ø 7,4 cm, 1,9 kW,
- Vpravo vzadu: Standardní hořák Ø 7,4 cm, 1,9 kW
- Litinové nosné mřížky
ZPŮSOBY OHŘEVU

VLASTNOSTI
- Osvětlení
- Pečení na více plechách současně
- MultiAir optimální cirkulace horkého vzduchu
v troubě
VÝBAVA
- 1 mělký smaltovaný plech // 1 hluboký
smaltovaný plech // Rošt trouby // Částečně
vysouvací teleskopické lišty na 2
úrovních // Grill s motorovým pohonem
// Katalytický kryt ventilátoru – funkce
samočištění
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Dynamický chladicí systém – DC
- Cool Door – trojité zasklení dveří trouby s
reflexní vrstvou
- Pojistky plamene hořáků
JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ
- AquaClean čištění vodou
- SilverMatte – vysoce odolný pyro smalt
- TouchFree inox úprava proti otiskům prstů
TECHNICKÉ PARAMETRY
- Rozměry výrobku (vxšxh): 85 × 50 × 59,4 cm
- EAN kód: 3838782022852
- Art.nb.: 466173

10.490 Kč

- Barva: Bílá // Materiál/barva čelního panelu:
Lakovaný kov // Materiál dveří: Skleněné dveře
// GentleClose – tlumené zavírání dveří
trouby // Materiál víka: Skleněné víko sporáku
ÚČINNOST
- Multifunkční trouba BigSpace – 70 l.
- Povrch největšího plechu na pečení: 1260 cm²
OVLÁDÁNÍ
- Nepodsvícené ikony funkce trouby
na knoflících // Dotykově ovládané
programovací hodiny IconLed //
Jednoruční zapalování plynových hořáků
PLYNOVÁ VARNÁ DESKA
- Počet nosných mřížek: 2
- 4 varné zóny (1 malý hořák + 1 velký hořák +
2 standardní hořáky)
- Vlevo vpředu: Malý hořák Ø 5,4 cm, 1 kW,
- Vpravo vpředu: Velký hořák Ø 9,9 cm, 3 kW,
- Vlevo vzadu: Standardní hořák Ø 7,4 cm, 1,9 kW,
- Vpravo vzadu: Standardní hořák Ø 7,4 cm, 1,9 kW
- Litinové nosné mřížky
ZPŮSOBY OHŘEVU

VLASTNOSTI
- Osvětlení
- Pečení na více plechách současně
- MultiAir optimální cirkulace horkého vzduchu
v troubě
VÝBAVA
- 1 mělký smaltovaný plech
- 1 hluboký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Částečně vysouvací teleskopické lišty na
2 úrovních
- Grill s motorovým pohonem
- Katalytický kryt ventilátoru – funkce
samočištění
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Compact Door – dvojité zasklení dveří trouby
s reflexní vrstvou
- Pojistky plamene hořáků
JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ
- AquaClean čištění vodou
- SilverMatte – vysoce odolný pyro smalt
TECHNICKÉ PARAMETRY
- Rozměry výrobku (vxšxh): 85 × 50 × 59,4 cm
- EAN kód: 3838782022791
- Art.nb.: 466172
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K5352XH

K5351WH

KOMBINOVANÝ SPORÁK

KOMBINOVANÝ SPORÁK

Advanced Line

9.990 Kč

- Barva: Nerez // Materiál/barva čelního panelu:
Nerez // Materiál dveří: Skleněné dveře
- GentleClose – tlumené zavírání dveří trouby
- Materiál víka: Skleněné víko sporáku
ÚČINNOST
- Multifunkční trouba BigSpace – 70 l.
- Povrch největšího plechu na pečení: 1260 cm²
- HomeMade Plus tvar trouby
OVLÁDÁNÍ
- Ergonomické knoflíky // Dotykově ovládané
programovací hodiny IconLed // Jednoruční
zapalování plynových hořáků
PLYNOVÁ VARNÁ DESKA
- Počet nosných mřížek: 2
- 4 varné zóny (1 malý hořák + 1 velký hořák +
2 standardní hořáky)
- Vlevo vpředu: Malý hořák Ø 5,4 cm, 1 kW,
- Vpravo vpředu: Velký hořák Ø 9,9 cm, 3 kW,
- Vlevo vzadu: Standardní hořák Ø 7,4 cm, 1,9 kW,
- Vpravo vzadu: Standardní hořák Ø 7,4 cm, 1,9 kW
- Smaltovaná mřížka dvoudílná
ZPŮSOBY OHŘEVU

VLASTNOSTI
- Osvětlení
- Pečení na více plechách současně
- MultiAir optimální cirkulace horkého vzduchu
v troubě
VÝBAVA
- 1 mělký smaltovaný plech
- 1 hluboký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Částečně výsuvné teleskopické lišty na
1 úrovni
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- CDynamické chlazení trouby – DC
- Compact Door – dvojité zasklení dveří trouby
s reflexní vrstvou
- Pojistky plamene hořáků
JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ
- AquaClean čištění vodou
- SilverMatte – vysoce odolný pyro smalt

7.990 Kč

- Barva: Bílá // Materiál/barva čelního panelu:
Lakovaný kov // Materiál dveří: Skleněné
dveře // Materiál víka: Kovové lakované víko
ÚČINNOST
- Multifunkční trouba BigSpace – 70 l.
- Povrch největšího plechu na pečení: 1260 cm²
OVLÁDÁNÍ
- Nepodsvícené ikony funkce trouby
na knoflících // Dotykově ovládané
programovací hodiny IconLed //
Jednoruční zapalování plynových hořáků
PLYNOVÁ VARNÁ DESKA
- Počet nosných mřížek: 2
- 4 varné zóny (1 malý hořák + 1 velký hořák +
2 standardní hořáky)
- Vlevo vpředu: Malý hořák Ø 5,4 cm, 1 kW,
- Vpravo vpředu: Velký hořák Ø 9,9 cm, 3 kW,
- Vlevo vzadu: Standardní hořák Ø 7,4 cm, 1,9 kW,
- Vpravo vzadu: Standardní hořák Ø 7,4 cm, 1,9 kW
- Smaltovaná mřížka dvoudílná

ÚČINNOST
- Multifunkční trouba BigSpace – 62 l.
- Povrch největšího plechu na pečení: 1260 cm²
OVLÁDÁNÍ
- Nepodsvícené ikony funkce trouby
na knoflících // Dotykově ovládané
programovací hodiny IconLed //
Jednoruční zapalování plynových hořáků
PLYNOVÁ VARNÁ DESKA
- Počet nosných mřížek: 2
- 4 varné zóny (1 malý hořák + 1 velký hořák +
2 standardní hořáky)
- Vlevo vpředu: Malý hořák Ø 5,4 cm, 1 kW,
- Vpravo vpředu: Velký hořák Ø 9,9 cm, 3 kW,
- Vlevo vzadu: Standardní hořák Ø 7,4 cm, 1,9 kW,
- Vpravo vzadu: Standardní hořák Ø 7,4 cm, 1,9 kW
- Smaltovaná mřížka dvoudílná

VÝBAVA
- 1 mělký smaltovaný plech
- 1 hluboký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Vedení plechů v troubě: 1x drátěný rošt
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Compact Door – dvojité zasklení dveří trouby
s reflexní vrstvou
- Pojistky plamene hořáků
JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ
- AquaClean čištění vodou
- SilverMatte – vysoce odolný pyro smalt

ZPŮSOBY OHŘEVU
TECHNICKÉ PARAMETRY
- Rozměry výrobku (vxšxh): 85 × 50 × 59,4 cm
- EAN kód: 3838782073410
- Art.nb.: 729592

TECHNICKÉ PARAMETRY
- Rozměry výrobku (vxšxh): 85 × 50 × 59,4 cm
- EAN kód: 3838782022876
- Art.nb.: 466148

K5341WJ

K5241WH

7.490 Kč

6.490 Kč

KOMBINOVANÝ SPORÁK

- Barva: Bílá // Materiál/barva čelního panelu:
Lakovaný kov // Materiál dveří: Skleněné
dveře // Materiál víka: Kovové lakované víko

VLASTNOSTI
- Osvětlení
- Pečení na více plechách současně
- MultiAir optimální cirkulace horkého vzduchu
v troubě

VLASTNOSTI
- Osvětlení
VÝBAVA
- 1 mělký smaltovaný plech
- 1 hluboký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Vedení plechů v troubě: Prolisy
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Compact Door – dvojité zasklení dveří trouby
s reflexní vrstvou
- Pojistky plamene hořáků
JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ
- AquaClean čištění vodou
- SilverMatte – vysoce odolný pyro smalt

ZPŮSOBY OHŘEVU
TECHNICKÉ PARAMETRY
- Rozměry výrobku (vxšxh): 85 × 50 × 59,4 cm
- EAN kód: 3838782022739
- Art.nb.: 466142

KOMBINOVANÝ SPORÁK

- Barva: Bílá
- Materiál/barva čelního panelu: Lakovaný kov
- Materiál dveří: Skleněné dveře
ÚČINNOST
- Multifunkční trouba BigSpace – 62 l.
- Povrch největšího plechu na pečení: 1260 cm²
OVLÁDÁNÍ
- Nepodsvícené ikony funkce trouby na
knoflících
- Mechanická minutka
- Jednoruční zapalování plynových hořáků
PLYNOVÁ VARNÁ DESKA
- Počet nosných mřížek: 2
- 4 varné zóny (1 malý hořák + 1 velký hořák +
2 standardní hořáky)
- Vlevo vpředu: Malý hořák Ø 5,4 cm, 1 kW,
- Vpravo vpředu: Velký hořák Ø 9,9 cm, 3 kW,
- Vlevo vzadu: Standardní hořák Ø 7,4 cm, 1,9 kW,
- Vpravo vzadu: Standardní hořák Ø 7,4 cm, 1,9 kW
- Smaltovaná mřížka dvoudílná
ZPŮSOBY OHŘEVU

VLASTNOSTI
- Osvětlení
VÝBAVA
- 1 mělký smaltovaný plech
- 1 hluboký smaltovaný plech
- Rošt trouby
- Vedení plechů v troubě: Prolisy
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Compact Door – dvojité zasklení dveří trouby
s reflexní vrstvou
- Pojistky plamene hořáků
JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ
- AquaClean čištění vodou
- SilverMatte – vysoce odolný pyro smalt

TECHNICKÉ PARAMETRY
- Rozměry výrobku (vxšxh): 85 × 50 × 59,4 cm
- EAN kód: 3838782022678
- Art.nb.: 466141
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ODSAVAČE PAR 145

JSOU VĚCI,
O KTERÝCH
NEMUSEJÍ
VŠICHNI VĚDĚT
Přizpůsobitelné, tiché
odssavače par zachycují pachy
a výpary. Vůně dobrého jídla
nemusí být cítit celým domem,
stačí, když voní na talíři.
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POMOCNÁ
RUKA
SHORA
ODSAVAČE PAR
Odsavače par Gorenje spojují dvě výhody v jednom: jedná se o moderní technologická zařízení s
jedinečnými designovými prvky. Jsou skvělým doplňkem moderního životního stylu: přispívají ke
zdravějšímu prostředí, účinně odstraňují zápach, jsou tiché a spolehlivé. Odsavače par Gorenje
jsou vyrobeny z kvalitních materiálů a zajišťují nejlepší uživatelskou zkušenost během vaření a
úklidu, a navíc dobře vypadají.

Čistý vzduch.

ODSAVAČE PAR 147

MIMOŘÁDNĚ
ÚČINNÉ ODSÁVÁNÍ
ODSTRANÍ
VEŠKERÝ ZÁPACH

ZBAVTE SE

NEPŘÍJEMNÉHO

ZÁPACHU

AdaptAir Pro
Někdy je z kuchyně cítit připravované jídlo, což nemusí být vždy příjemné. Díky patentované technologii AdaptAir
Pro se můžete s nepříjemným zápachem z vaření rozloučit. Sací výkon je rovnoměrné rozložený po celém otvoru
filtru a to i při nejnižších rychlostech a efektivně odsává zápach, výpary a další nečistoty ze vzduchu v kuchyni a
skříněk okolo digestoře. Lépe rozložený sací výkon = méně čištění.

FUNKČNÍ A

ESTETICKÉ

Filtr s polyuretanovou pěnou

Výhody polyuretanové pěny
Jedinečné hliníkové tukové filtry jsou vylepšeny
speciální polyuretanovou pěnou, která eliminuje až 98
% všech tukových částic a jiných nečistot. Zároveň si
digestoř zachovává svou absorpční účinnost.

LED světlo

Dokonalý přehled o vaření
Říká se, že jakmile jednou vyzkoušíte LED osvětlení, už
nikdy nebudete chtít jiné. A proč byste také měli? Nejen
že zabudované LED osvětlení poskytují silnější a lepší
osvětlení, ale navíc přitom spotřebuje pouhých 10%
energie a vydrží 30x déle než tradiční žárovky.
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AUTOMATICKÝ
PROVOZ PRO
DOKONALE
ČISTÝ VZDUCH

AUTO
PROVOZ

Technologie AdapTech
Když máte plné ruce práce s krájením, dušením, grilováním nebo vařením, jste rádi, když si můžete ušetřit trochu
práce. Například se zapínáním odsavače. Díky speciálnímu snímači, který měří množství nečistot nebo páry ve
vzduchu, odsavač automaticky nastaví odsávání nebo ho dokonce vypne, když už není zapotřebí.

Kovový dotyk

Skvěle vypadá, snadno se ovládá
Na maličkostech záleží. Představte si dotykové
ovládání integrované přímo do nerezové oceli.
Díky našim supermoderním snímačům skrytým pod
povrchem je to možné. Na pohled dokonale hladký
povrch lze jednoduše ovládat prsty.

Časovač a osvěžení

Vždy svěží a přesný
Mezi speciální výhody nových odsavačů Gorenje
patří načasování automatického vypnutí a funkce
osvěžování, která se zapne každou hodinu a 10 minut
osvěžuje vzduch.

ODSAVAČE PAR 149

MÉNĚ
ENERGIE,
MÉNĚ
HLUKU

Systém P.A.S.

Chytré cílené odsávání vzduchu se sníženým hlukem
Inovativní parametrický systém odsávání přenáší odsávání vzduchu z prostředku odsavače k vnějším krajům. Tím
optimalizuje spotřebu energie, snižuje hluk a značně zvyšuje účinnost odsávání vzduchu.

VÝKON A
ÚČINNOST
Funkce PowerBoost

Mimořádně účinné odsávání
Zapněte funkci PowerBoost, když potřebujete rychle odstranit nadbytečnou páru unikající z hrnce. Vybrané odsavače
Gorenje mají nepřetržitou regulaci výkonu pomocí posuvníku SliderTouch se dvěma možnostmi zvýšení výkonu.
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Indikátor čištění filtru

Okamžitá informace
Čištění hraje důležitou roli v maximální životnosti odsavačů a jejích filtrů. Některé modely mají snímač, který pozná,
kdy je filtr zanesený částicemi mastnoty do takové míry, která narušuje optimální výkon odsavače. Světelný symbol na
ovládacím panelu vás upozorní, že je čas filtr vyčistit nebo vyměnit (u odsavačů s filtry s aktivním uhlím).

Funkce GentleClose

Tlumené zavírání
Některé modely výsuvných odsavačů mají pohodlnější
zavírání podobně jako kuchyňský nábytek. S funkcí
GentleClose je zavírání jednoduché, tiché a elegantní.
Stačí jemně zatlačit a odsavač se lehce zasune.

TouchFree

Povrch, na kterém nezůstávají
otisky prstů
Všechny nerezové povrchy jsou potaženy speciálním
filmem TouchFree, na kterém nezůstávají otisky prstů,
takže je povrch vždy lesklý a mnohem snadněji se čistí.

ODSAVAČE PAR 151

VYBERTE SI TO, CO NEJLÉPE VYHOVUJE VAŠIM POTŘEBÁM

1. Nástěnný komínový odsavač

2. Teleskopický výsuvný odsavač

3. Vestavný odsavač

Plynová varná deska: 65 – 75 cm
Elektrická varná deska: 55 cm

Vhodná šířka odsavače

Vzdálenost mezi varnou deskou a
odsavačem par

Šířka odsavače obvykle odpovídá
šířce varné desky. Doporučená
vzdálenost mezi varnou deskou a
odsavačem je 65 – 75 cm, může
být však menší podle varné desky.
Odsavač byste měli zapnout alespoň
jednu minutu před začátkem vaření.
Výkon nastavte podle toho, kolik výparů
a pachů bude vznikat během přípravy
jednotlivých jídel. Doporučujeme nechat
odsávač zapnutý dalších deset minut
po dokončení vaření.
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ODSAVAČE PAR

WHI949EXBG

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ
PAR
Essential Line

7.990 Kč

- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr 808996 (není součástí)
- Materiál odsavače/komínu: Lakovaná ocel a
sklo / Nerezová ocel
- Barva odsavače/komínu: Černá / Nerezová
ocel
ÚČINNOST
- Maximální výkon při odtahu: 608 m³/h
- Maximální výkon při recirkulaci: 374 m³/h
- Průměr odtahu: 15 cm

VLASTNOSTI
- Druh osvětlení: LED pás
- Spínač osvětlení ON/OFF
- Osvětlení: 1 x 3 W
DODATEČNÁ VÝBAVA
- Omývatelný hliníkový filtr s
polyuretanovou pěnou
- Počet motorů: 1
- Zpětná klapka: 150 mm

VÝKON ODSÁVÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ STUPNĚ
- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: 367 m³/h
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II: 447 m³/h
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: 608 m³/h
OVLÁDÁNÍ
- Elektronické ovládání
- Dotykové ovládání
- Počet stupňů výkonu: 3

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Max. úroveň hluku: 63 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (šxh): 90 × 33,5 cm
- Výška: 380 mm
- Minimální výška komínu: 575 mm
- Maximální výška komínu: 705 mm
- Roční spotřeba energie: 59,2 kWh
- EAN kód: 3838782389825
- Art.nb.: 735479

WHI649EXBG

WHI649EXGW

Essential Line

Essential Line

5.990 Kč

5.990 Kč

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR

- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr 808996 (není součástí)
- Materiál odsavače/komínu: Lakovaná ocel a
sklo / Nerezová ocel
- Barva odsavače/komínu: Černá / Nerezová
ocel
ÚČINNOST
- Maximální výkon při odtahu: 608 m³/h
- Maximální výkon při recirkulaci: 374 m³/h
- Průměr odtahu: 15 cm

VLASTNOSTI
- Druh osvětlení: LED pás
- Spínač osvětlení ON/OFF
- Osvětlení: 1 x 3 W
DODATEČNÁ VÝBAVA
- Omývatelný hliníkový filtr s
polyuretanovou pěnou
- Počet motorů: 1
- Zpětná klapka: 150 mm

- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr 808996 (není součástí)
- Materiál odsavače/komínu: Lakovaná ocel a
sklo / Nerezová ocel
- Barva odsavače/komínu: Bílá / Nerezová ocel
ÚČINNOST
- Maximální výkon při odtahu: 608 m³/h
- Maximální výkon při recirkulaci: 374 m³/h
- Průměr odtahu: 15 cm

VLASTNOSTI
- Druh osvětlení: LED pás
- Spínač osvětlení ON/OFF
- Osvětlení: 1 x 3 W
DODATEČNÁ VÝBAVA
- Omývatelný hliníkový filtr s
polyuretanovou pěnou
- Počet motorů: 1
- Zpětná klapka: 150 mm

VÝKON ODSÁVÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ STUPNĚ
- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: 367 m³/h
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II: 447 m³/h
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: 608 m³/h

VÝKON ODSÁVÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ STUPNĚ
- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: 367 m³/h
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II: 447 m³/h
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: 608 m³/h
OVLÁDÁNÍ
- Elektronické ovládání
- Dotykové ovládání
- Počet stupňů výkonu: 3

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Max. úroveň hluku: 63 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (šxh): 60 × 33,5 cm
- Výška: 380 mm
- Minimální výška komínu: 575 mm
- Maximální výška komínu: 705 mm
- Roční spotřeba energie: 59,2 kWh
- EAN kód: 3838782389566
- Art.nb.: 735476

OVLÁDÁNÍ
- Elektronické ovládání
- Dotykové ovládání
- Počet stupňů výkonu: 3

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Max. úroveň hluku: 63 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (šxh): 60 × 33,5 cm
- Výška: 380 mm
- Minimální výška komínu: 575 mm
- Maximální výška komínu: 705 mm
- Roční spotřeba energie: 59,2 kWh
- EAN kód: 3838782389795
- Art.nb.: 735478

ODSAVAČE PAR 153

WHI649EB

WHI629EB

Essential Line

Essential Line

5.990 Kč

4.990 Kč

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR

- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr 808996 (není součástí)
- Materiál odsavače/komínu: Lakovaná ocel a
sklo / Lakovaný plech
- Barva odsavače/komínu: Černá / Černá
ÚČINNOST
- Maximální výkon při odtahu: 608 m³/h
- Maximální výkon při recirkulaci: 374 m³/h
- Průměr odtahu: 15 cm

VLASTNOSTI
- Druh osvětlení: LED pás
- Spínač osvětlení ON/OFF
- Osvětlení: 1 x 3 W
DODATEČNÁ VÝBAVA
- Omývatelný hliníkový filtr s
polyuretanovou pěnou
- Počet motorů: 1
- Zpětná klapka: 150 mm

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR

- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr 784407 (není součástí)
- Materiál odsavače/komínu: Lakovaná ocel a
sklo / Lakovaný plech
- Barva odsavače/komínu: Černá / Černá
ÚČINNOST
- Maximální výkon při odtahu: 429 m³/h
- Maximální výkon při recirkulaci: 205 m³/h
- Průměr odtahu: 15 cm

VÝKON ODSÁVÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ STUPNĚ
- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: 367 m³/h
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II: 447 m³/h
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: 608 m³/h

VÝKON ODSÁVÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ STUPNĚ
- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: 237 m³/h
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II: 332 m³/h
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: 429 m³/h

OVLÁDÁNÍ
- Elektronické ovládání
- Dotykové ovládání
- Počet stupňů výkonu: 3

OVLÁDÁNÍ
- Mechanické ovládání
- Ovládání knoflíky
- Počet stupňů výkonu: 3

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Max. úroveň hluku: 63 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (šxh): 60 × 33,5 cm
- Výška: 380 mm
- Minimální výška komínu: 575 mm
- Maximální výška komínu: 705 mm
- Roční spotřeba energie: 59,2 kWh
- EAN kód: 3838782389511
- Art.nb.: 735473

VLASTNOSTI
- Druh osvětlení: LED pás
- Spínač osvětlení ON/OFF
- Osvětlení: 1 x 2 W
DODATEČNÁ VÝBAVA
- Omývatelný hliníkový filtr s
polyuretanovou pěnou
- Počet motorů: 1
- Zpětná klapka: 150 mm

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Max. úroveň hluku: 61 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (šxh): 60 × 33,5 cm
- Výška: 380 mm
- Minimální výška komínu: 575 mm
- Maximální výška komínu: 705 mm
- Roční spotřeba energie: 39,7 kWh
- EAN kód: 3838782389832
- Art.nb.: 735480

WHT643E4XBG

WHT623E5X

Essential Line

Essential Line

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR

AdaptAir filtry

7.990 Kč

- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr 698059 (není součástí)
- Materiál odsavače/komínu: Nerezová ocel a
sklo / Nerezová ocel
- Barva odsavače/komínu: Nerezová ocel a
černé sklo / Nerezová ocel
ÚČINNOST
- Maximální výkon při odtahu: 650 m³/h
- Maximální výkon při recirkulaci: 488 m³/h
- Průměr odtahu: 15 cm
VÝKON ODSÁVÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ STUPNĚ
- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: 235 m³/h
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II: 345 m³/h
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: 650 m³/h
OVLÁDÁNÍ
- Elektronické ovládání
- Dotykové ovládání
- Počet stupňů výkonu: 3

VLASTNOSTI
- TouchFree inox (bez otisků prstů)
- Druh osvětlení: LED
- Spínač osvětlení ON/OFF
- Osvětlení: 2 x 3 W
DODATEČNÁ VÝBAVA
- Filtr proti mastnotě: AdaptAir – omyvatelné,
nerezové s polyuretanovou pěnou a
usměrňovači vzduchu
- Počet motorů: 1
- Typ motoru: Kondenzátorový motor
- Zpětná klapka: 150 mm

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Max. úroveň hluku: 70 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (šxh): 59,8 × 45,6 cm
- Výška: 60 mm
- Minimální výška komínu: 740 mm
- Maximální výška komínu: 980 mm
- Roční spotřeba energie: 69,7 kWh
- EAN kód: 3838782074110
- Art.nb.: 679583

4.990 Kč

- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr 698059 (není součástí)
- Materiál odsavače/komínu: Nerezová ocel /
Nerezová ocel
- Barva odsavače/komínu: Nerezová ocel /
Nerezová ocel
ÚČINNOST
- Maximální výkon při odtahu: 550 m³/h
- Maximální výkon při recirkulaci: 413 m³/h
- Průměr odtahu: 15 cm

VLASTNOSTI
- TouchFree inox (bez otisků prstů)
- Druh osvětlení: LED
- Spínač osvětlení ON/OFF
- Osvětlení: 2 x 3 W
DODATEČNÁ VÝBAVA
- Omývatelný hliníkový filtr s
polyuretanovou pěnou
- Počet motorů: 1
- Typ motoru: Kondenzátorový motor
- Zpětná klapka: 150 mm

VÝKON ODSÁVÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ STUPNĚ
- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: 245 m³/h
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II: 355 m³/h
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: 550 m³/h
OVLÁDÁNÍ
- Mechanické ovládání
- Ovládání knoflíky
- Počet stupňů výkonu: 3

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Max. úroveň hluku: 68 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (šxh): 59,8 × 45 cm
- Výška: 42 mm
- Minimální výška komínu: 740 mm
- Maximální výška komínu: 980 mm
- Roční spotřeba energie: 69,3 kWh
- EAN kód: 3838782074011
- Art.nb.: 679563
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ODSAVAČE PAR

WHC923E14X

WHC623E16X

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ
PAR

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR
Essential Line

Essential Line

3.490 Kč

- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr 315275 (není součástí)
- Materiál odsavače/komínu: Nerezová ocel /
Nerezová ocel
- Barva odsavače/komínu: Nerezová ocel /
Nerezová ocel
ÚČINNOST
- Maximální výkon při odtahu: 412 m³/h
- Průměr odtahu: 15 cm

VLASTNOSTI
- Druh osvětlení: LED
- Spínač osvětlení ON/OFF
- Osvětlení: 2 x 3 W
DODATEČNÁ VÝBAVA
- Omývatelný hliníkový filtr s
polyuretanovou pěnou
- Počet motorů: 1
- Typ motoru: Kondenzátorový motor
- Zpětná klapka: 150 mm

3.990 Kč

- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr 315275 (není součástí)
- Materiál odsavače/komínu: Nerezová ocel /
Nerezová ocel
- Barva odsavače/komínu: Nerezová ocel /
Nerezová ocel
ÚČINNOST
- Maximální výkon při odtahu: 505 m³/h
- Průměr odtahu: 15 cm

VÝKON ODSÁVÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ STUPNĚ
- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: 258 m³/h
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II: 356 m³/h
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: 412 m³/h

VÝKON ODSÁVÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ STUPNĚ
- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: 230 m³/h
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II: 372 m³/h
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: 505 m³/h

OVLÁDÁNÍ
- Mechanické ovládání
- Ovládání knoflíky
- Počet stupňů výkonu: 3

OVLÁDÁNÍ
- Mechanické ovládání
- Ovládání knoflíky
- Počet stupňů výkonu: 3

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Úroveň hluku (max.): 65 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (šxh): 90 × 50 cm
- Výška: 250 mm
- Minimální výška komínu: 545 mm
- Maximální výška komínu: 875 mm
- Roční spotřeba energie: 59,9 kWh
- EAN kód: 3838942072000
- Art.nb.: 514490

WHC623E14X

VLASTNOSTI
- TouchFree Inox (bez otisků prstů)
- Druh osvětlení: LED
- Spinač osvětlení ON/OFF
- Osvětlení: 2 x 3 W
DODATEČNÁ VÝBAVA
- Omývatelný hliníkový filtr s
polyuretanovou pěnou
- Počet motorů: 1
- Typ motoru: Kondenzátorový motor
- Zpětná klapka: 150 mm

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Úroveň hluku (max.): 62 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (šxh): 60 × 50 cm
- Výška: 250 mm
- Minimální výška komínu: 545 mm
- Maximální výška komínu: 875 mm
- Roční spotřeba energie: 62,2 kWh
- EAN kód: 3838942072352
- Art.nb.: 514495

BHP923E13X

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR

VESTAVNÝ ODSAVAČ
PAR

Essential Line

Essential Line

2.990 Kč

- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr 315275 (není součástí)
- Materiál odsavače/komínu: Nerezová ocel /
Nerezová ocel
- Barva odsavače/komínu: Nerezová ocel /
Nerezová ocel
ÚČINNOST
- Maximální výkon při odtahu: 408 m³/h
- Průměr odtahu: 15 cm

VLASTNOSTI
- Druh osvětlení: LED
- Spinač osvětlení ON/OFF
- Osvětlení: 2 x 3 W
DODATEČNÁ VÝBAVA
- Omývatelný hliníkový filtr s
polyuretanovou pěnou
- Počet motorů: 1
- Typ motoru: Kondenzátorový motor
- Zpětná klapka: 150 mm

5.490 Kč

- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr 688572 (není součástí)
- Materiál odsavače/komínu: Nerezová ocel a
lakovaný kov
- Barva odsavače/komínu: Nerezová ocel

VLASTNOSTI
- TouchFree inox – úprava proti otiskům prstů
- Druh osvětlení: LED
- Spínač osvětlení ON/OFF
- Osvětlení: 2 x 3 W

ÚČINNOST
- Maximální výkon při odtahu: 647 m³/h
- Maximální výkon při recirkulaci: 499 m³/h
- Průměr odtahu: 15 cm

DODATEČNÁ VÝBAVA
- Omývatelný hliníkový filtr s
polyuretanovou pěnou
- Počet motorů: 1
- Typ motoru: Kondenzátorový motor
- Zpětná klapka: 150 mm

VÝKON ODSÁVÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ STUPNĚ
- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: 250 m³/h
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II: 348 m³/h
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: 408 m³/h

VÝKON ODSÁVÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ STUPNĚ
- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: 250 m³/h
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II: 433 m³/h
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: 647 m³/h

OVLÁDÁNÍ
- Mechanické ovládání
- Ovládání knoflíky
- Počet stupňů výkonu: 3

OVLÁDÁNÍ
- Mechanické ovládání
- Ovládání knoflíky
- Počet stupňů výkonu: 3

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Úroveň hluku (max.): 65 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (šxh): 60 × 50 cm
- Výška: 250 mm
- Minimální výška komínu: 545 mm
- Maximální výška komínu: 875 mm
- Roční spotřeba energie: 61,5 kWh
- EAN kód: 3838942071997
- Art.nb.: 514489

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Úroveň hluku (max.): 68 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (šxh): 90 × 30,5 cm
- Výška: 310 mm
- Roční spotřeba energie: 66,4 kWh
- EAN kód: 3838942072222
- Art.nb.: 514460
*NA OBJEDNÁVKU.

ODSAVAČE PAR 155

TH64E4BG

BHP623E13X

Essential Line

Essential Line

4.990 Kč

4.490 Kč

VESTAVNÝ ODSAVAČ PAR

- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr H10883187 (není součástí)
- Materiál odsavače/komínu: Lakovaná ocel
a sklo
- Barva odsavače/komínu: Černá
ÚČINNOST
- Maximální výkon při odtahu: 450 m³/h
- Maximální výkon při recirkulaci: 190 m³/h
- Průměr odtahu: 15 cm

VLASTNOSTI
- Druh osvětlení: LED žárovka
- Spínač osvětlení ON/OFF
- Osvětlení: 2 x 1,5 W
DODATEČNÁ VÝBAVA
- Omývatelný hliníkový filtr s
polyuretanovou pěnou
- Počet motorů: 1
- Typ motoru: Kondenzátorový motor

VESTAVNÝ ODSAVAČ PAR

- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr 688572 (není součástí)
- Materiál odsavače/komínu: Nerezová ocel a
lakovaný kov
- Barva odsavače/komínu: Nerezová ocel

VLASTNOSTI
- TouchFree Inox (bez otisků prstů)
- Druh osvětlení: LED
- Spinač osvětlení ON/OFF
- Osvětlení: 2 x 3 W

ÚČINNOST
- Maximální výkon při odtahu: 639 m³/h
- Průměr odtahu: 15 cm

DODATEČNÁ VÝBAVA
- Omývatelný hliníkový filtr s
polyuretanovou pěnou
- Počet motorů: 1
- Typ motoru: Kondenzátorový motor
- Zpětná klapka: 150 mm

VÝKON ODSÁVÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ STUPNĚ
- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: 245 m³/h
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II: 426 m³/h
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: 639 m³/h

VÝKON ODSÁVÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ STUPNĚ
- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: 220 m³/h
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II: 330 m³/h
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: 450 m³/h

OVLÁDÁNÍ
- Mechanické ovládání
- Ovládání knoflíky
- Počet stupňů výkonu: 3

OVLÁDÁNÍ
- Elektronické ovládání
- Dotykové ovládání
- Počet stupňů výkonu: 3
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Max. úroveň hluku: 71 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (šxh): 60 × 30,6 cm
- Výška: 170 mm
- Roční spotřeba energie: 63,6 kWh
- EAN kód: 3838782388484
- Art.nb.: 735445

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Úroveň hluku (max.): 68 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (šxh): 60 × 30,5 cm
- Výška: 310 mm
- Roční spotřeba energie: 66,7 kWh
- EAN kód: 3838942072239
- Art.nb.: 514461

TH62E4X

TH62E4BG

Essential Line

Essential Line

2.990 Kč

2.990 Kč

VESTAVNÝ ODSAVAČ PAR

- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr H10883187 (není součástí)
- Materiál odsavače/komínu: Nerezová ocel a
lakovaný kov
- Barva odsavače/komínu: Nerezová ocel
ÚČINNOST
- Maximální výkon při odtahu: 450 m³/h
- Maximální výkon při recirkulaci: 190 m³/h
- Průměr odtahu: 15 cm

VLASTNOSTI
- Druh osvětlení: LED žárovka
- Spínač osvětlení ON/OFF
- Osvětlení: 2 x 2,2 W
DODATEČNÁ VÝBAVA
- Omývatelný hliníkový filtr s
polyuretanovou pěnou
- Počet motorů: 1
- Typ motoru: Kondenzátorový motor

VESTAVNÝ ODSAVAČ PAR

- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr H10883187 (není součástí)
- Materiál odsavače/komínu: Lakovaná ocel
a sklo
- Barva odsavače/komínu: Černá
ÚČINNOST
- Maximální výkon při odtahu: 450 m³/h
- Maximální výkon při recirkulaci: 190 m³/h
- Průměr odtahu: 15 cm

VÝKON ODSÁVÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ STUPNĚ
- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: 220 m³/h
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II: 330 m³/h
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: 450 m³/h

VÝKON ODSÁVÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ STUPNĚ
- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: 220 m³/h
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II: 330 m³/h
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: 450 m³/h

OVLÁDÁNÍ
- Mechanické ovládání
- Ovládání knoflíky
- Počet stupňů výkonu: 3

OVLÁDÁNÍ
- Mechanické ovládání
- Ovládání knoflíky
- Počet stupňů výkonu: 3
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Max. úroveň hluku: 71 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (šxh): 60 × 30,6 cm
- Výška: 170 mm
- Roční spotřeba energie: 64,8 kWh
- EAN kód: 3838782388446
- Art.nb.: 735441

VLASTNOSTI
- Druh osvětlení: LED žárovka
- Spínač osvětlení ON/OFF
- Osvětlení: 2 x 2,2 W
DODATEČNÁ VÝBAVA
- Omývatelný hliníkový filtr s
polyuretanovou pěnou
- Počet motorů: 1
- Typ motoru: Kondenzátorový motor

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Max. úroveň hluku: 71 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (šxh): 60 × 30,6 cm
- Výška: 170 mm
- Roční spotřeba energie: 64,8 kWh
- EAN kód: 3838782388453
- Art.nb.: 735442
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ODSAVAČE PAR

TH62E3X

TH60E3X

Essential Line

Essential Line

2.790 Kč

2.490 Kč

VESTAVNÝ ODSAVAČ PAR

VESTAVNÝ ODSAVAČ PAR

- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr H10883187 (není součástí)
- Materiál odsavače/komínu: Nerezová ocel a
lakovaný kov
- Barva odsavače/komínu: Nerezová ocel
ÚČINNOST
- Maximální výkon při odtahu: 350 m³/h
- Maximální výkon při recirkulaci: 180 m³/h
- Průměr odtahu: 15 cm

VLASTNOSTI
- Druh osvětlení: LED
- Spínač osvětlení ON/OFF
- Osvětlení: 1 x 2,1 W
DODATEČNÁ VÝBAVA
- Omývatelný hliníkový filtr s
polyuretanovou pěnou
- Počet motorů: 1
- Typ motoru: Kondenzátorový motor

- Odtah nebo recirkulace
- Uhlíkový filtr H10883187 (není součástí)
- Materiál odsavače/komínu: Nerezová ocel a
lakovaný kov
- Barva odsavače/komínu: Nerezová ocel
ÚČINNOST
- Maximální výkon při odtahu: 350 m³/h
- Maximální výkon při recirkulaci: 180 m³/h
- Průměr odtahu: 15 cm

VÝKON ODSÁVÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ STUPNĚ
- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: 150 m³/h
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II: 240 m³/h
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: 350 m³/h

VÝKON ODSÁVÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ STUPNĚ
- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: 150 m³/h
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II: 240 m³/h
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: 350 m³/h

OVLÁDÁNÍ
- Mechanické ovládání
- Ovládání knoflíky
- Počet stupňů výkonu: 3

OVLÁDÁNÍ
- Mechanické ovládání
- Ovládání knoflíky
- Počet stupňů výkonu: 3

TH60E3B

TH60E3W

Essential Line

Essential Line

2.490 Kč

2.490 Kč

VESTAVNÝ ODSAVAČ PAR

Odtah nebo recirkulace
Uhlíkový filtr H10883187 (není součástí)
Materiál odsavače/komínu: Lakovaný plech
Barva odsavače/komínu: Černá

ÚČINNOST
- Maximální výkon při odtahu: 350 m³/h
- Maximální výkon při recirkulaci: 180 m³/h
- Průměr odtahu: 15 cm

DODATEČNÁ VÝBAVA
- Omývatelný hliníkový filtr s
polyuretanovou pěnou
- Počet motorů: 1
- Typ motoru: Kondenzátorový motor

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Max. úroveň hluku: 67 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (šxh): 60 × 30,6 cm
- Výška: 170 mm
- Roční spotřeba energie: 48,4 kWh
- EAN kód: 3838782388002
- Art.nb.: 735407

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Max. úroveň hluku: 67 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (šxh): 60 × 30,6 cm
- Výška: 170 mm
- Roční spotřeba energie: 48,4 kWh
- EAN kód: 3838782388415
- Art.nb.: 735408

-

VLASTNOSTI
- Druh osvětlení: LED
- Spínač osvětlení ON/OFF
- Osvětlení: 1 x 2,1 W

VESTAVNÝ ODSAVAČ PAR

VLASTNOSTI
- Druh osvětlení: LED
- Spínač osvětlení ON/OFF
- Osvětlení: 1 x 2,1 W

-

DODATEČNÁ VÝBAVA
- Omývatelný hliníkový filtr s
polyuretanovou pěnou
- Počet motorů: 1
- Typ motoru: Kondenzátorový motor

ÚČINNOST
- Maximální výkon při odtahu: 350 m³/h
- Maximální výkon při recirkulaci: 180 m³/h
- Průměr odtahu: 15 cm

Odtah nebo recirkulace
Uhlíkový filtr H10883187 (není součástí)
Materiál odsavače/komínu: Lakovaný plech
Barva odsavače/komínu: Bílá

VÝKON ODSÁVÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ STUPNĚ
- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: 150 m³/h
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II: 240 m³/h
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: 350 m³/h

VÝKON ODSÁVÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ STUPNĚ
- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: 150 m³/h
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II: 240 m³/h
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: 350 m³/h

OVLÁDÁNÍ
- Mechanické ovládání
- Ovládání knoflíky
- Počet stupňů výkonu: 3

OVLÁDÁNÍ
- Mechanické ovládání
- Ovládání knoflíky
- Počet stupňů výkonu: 3
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Max. úroveň hluku: 67 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (šxh): 60 × 30,6 cm
- Výška: 170 mm
- Roční spotřeba energie: 48,4 kWh
- EAN kód: 3838782388422
- Art.nb.: 735409

VLASTNOSTI
- Druh osvětlení: LED
- Spínač osvětlení ON/OFF
- Osvětlení: 1 x 2,1 W
DODATEČNÁ VÝBAVA
- Omývatelný hliníkový filtr s
polyuretanovou pěnou
- Počet motorů: 1
- Typ motoru: Kondenzátorový motor

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Max. úroveň hluku: 67 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (šxh): 60 × 30,6 cm
- Výška: 170 mm
- Roční spotřeba energie: 48,4 kWh
- EAN kód: 3838782388439
- Art.nb.: 735410

ODSAVAČE PAR 157

BHI611AS

BHI611ES

Advanced Line

Essential Line

4.490 Kč

2.590 Kč

VESTAVNÝ ODSAVAČ PAR

-

Odtah nebo recirkulace
Uhlíkový filtr 336821 (není součástí)
Materiál odsavače/komínu: Lakovaný plech
Barva odsavače/komínu: Kovová

ÚČINNOST
- Maximální výkon při odtahu: 647 m³/h
- Maximální výkon při recirkulaci: 331 m³/h
- Průměr odtahu: 15 cm

VESTAVNÝ ODSAVAČ PAR

VLASTNOSTI
- Druh osvětlení: LED
- Spínač osvětlení ON/OFF
- Osvětlení: 2 x 5 W

-

DODATEČNÁ VÝBAVA
- Tukový filtr: Hliníkový tukový filtr
- Omyvatelný tukový filtr
- Počet motorů: 1

ÚČINNOST
- Maximální výkon při odtahu: 370 m³/h
- Maximální výkon při recirkulaci: 140 m³/h
- Průměr odtahu: 12 cm

Odtah nebo recirkulace
Uhlíkový filtr 416912 (není součástí)
Materiál odsavače/komínu: Lakovaný plech
Barva odsavače/komínu: Šedá

VLASTNOSTI
- Druh osvětlení: LED
- Spínač osvětlení ON/OFF
- Osvětlení: 2 x 3 W
DODATEČNÁ VÝBAVA
- Tukový filtr: Hliníkový tukový filtr
- Omyvatelný tukový filtr
- Počet motorů: 1

Výkon odsávání pro jednotlivé stupně
- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: 290 m³/h
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II: 340 m³/h
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: 370 m³/h

VÝKON ODSÁVÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ STUPNĚ
- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: 256 m³/h
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II: 369 m³/h
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: 494 m³/h
- Maximální výkon při odtahu/rychlost IV: 647 m³/h

OVLÁDÁNÍ
- Mechanické ovládání
- Nastavení ovládání: Ovládání vypínačem
- Počet stupňů výkonu: 3

OVLÁDÁNÍ
- Mechanické ovládání
- Nastavení ovládání: Ovládání vypínačem
- Počet stupňů výkonu: 3
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Max. úroveň hluku: 71 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (šxh): 52,4 × 28,9 cm
- Výška: 252 mm
- Roční spotřeba energie: 114,4 kWh
- EAN kód: 3838782176395
- Art.nb.: 733221

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Max. úroveň hluku: 67 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (šxh): 53,4 × 30 cm
- Výška: 208 mm
- Roční spotřeba energie: 70,7 kWh
- EAN kód: 3838782176388
- Art.nb.: 733140

158

CHLADNIČKY

CHLADNIČKY 159

KDYŽ CÍTÍTE, ŽE
POTŘEBUJETE
NĚCO
VÝŽIVNÉHO
V dokonale ionizovaném
mikroklimatu s optimální
cirkulací vzduchu zůstane jídlo
déle čerstvé a plné vitamínů
i živin.
Zdravé jídlo zaručeno.
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ČERSTVÉ
ZA VŠECH
OKOLNOSTÍ
KOMBINOVANÉ CHLADNIČKY GardenFresh
Kombinované chladničky Gorenje jsou navrženy tak, aby udržely potraviny maximálně čerstvé.
Systém IonAir s technologií MultiFlow 360° nepřetržitě osvěžuje vzduch, aby napodobil přirozené
mikroklima a zajistil dokonalé podmínky skladování. Díky chytrým a uživatelsky přívětivým funkcím
se snadno přizpůsobí vašemu životnímu stylu. Nehledě na to, jak často otevíráte dveře, technologie
AdaptTech udržuje optimální teplotu a zaručuje perfektní stav vašich potravin, zatímco chladicí
systémNoFrost Plus brání hromadění ledu a eliminuje vznik námrazy.

Vždy zdravé a chutné jídlo.
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IDEÁLNÍ
MIKROKLIMA
NA KAŽDÉ
POLICI

Systém IonAir a technologie Multiflow
Potraviny by měly zůstat čerstvé, i když jsou delší dobu v chladničce. Právě o to se
stará systém IonAir. Tato technologie imituje přirozený ionizační proces. Záporně
nabité ionty napodobují mikroklima, které naleznete v přírodě, takže potraviny
zůstanou neuvěřitelně čerstvé a zachovají si všechny živiny. Systém ventilace
MultiFlow 360° distribuuje přirozené mikroklima všemi 14 větracími otvory a udržuje
stálou teplotu na všech policích.

MAXIMÁLNÍ
ENERGETICKÁ
ÚČINNOST

A+++

Systém IonAir

Technologie Multiflow

•	Uvnitř spotřebiče se generují záporně nabité ionty
•	Ideální prostředí na skladování potravin díky
čerstvému vzduchu

• Snadná distribuce ionizovaného vzduchu 14
přívodními větracími otvory
• Stejná teplota na každé polici

› Snižuje pachy z aromatických potravin
› Čistší vzduch v chladničce
› Potraviny zůstávají déle čerstvé a zdravé
› Potraviny se méně kazí
› Nižší spotřeba energie
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POTRAVINY
ZŮSTÁVAJÍ
DÉLE ČERSTVÉ
PŘI NIŽŠÍ
SPOTŘEBĚ
ENERGIE

Teplota ˚C
9˚C
8˚C
7˚C
6˚C
5˚C
4˚C
3˚C
2˚C

Frekvence otevírání dvěří

1˚C

Čas h
14h

15h

16h

17h

18h

19h

20h

21h

22h

23h

Teplotní výkyvy v běžné chladničce
Teplotní výkyvy v chladničce s technologií AdaptTech

Technologie AdaptTech
Tento inteligentní systém byl vyvinut pro udržování konstantní teploty v chladničce bez ohledu na to, jak často
otvíráte dveře. Chladnička nepřetržitě sleduje způsob, jakým ji používáte, a řídí teplotu pro zabránění zvýšení
teploty, aby tak vaše jídlo zůstalo čerstvé a snížila se spotřeba energie.

Invertorový kompresor

Stabilní, tichý a odolný
Ve srovnání s běžnými kompresory se invertorové
kompresory lépe a rychleji přizpůsobí změnám
teploty v chladničce, takže jsou efektivnější a
ekonomičtější. Navíc mají delší životnost a jsou
méně hlučné.

Optimální
teplota

VÝHODY
INVERTOROVÉHO
KOMPRESORU

INVERTOROVÝ
KOMPRESOR

BĚŽNÝ
KOMPRESOR

Mimořádně tichý
Energeticky úspornější
S delší životností
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KŘUPAVÉ
OVOCE A
ZELENINA

Zásuvka CrispZone s regulací
vlhkosti

Čerstvé jako ze zahrádky
Prostorná zásuvka CrispZone je navržena tak, aby
uchovala živiny a prodloužila čerstvost skladované
zeleniny a ovoce díky nízké teplotě a možnosti regulace
úrovně vlhkosti.

IonAir s MetalCool 360°

Ideální mikroklima na každé
polici
IonAir v chladničce vytváří záporně nabité ionty, které
jsou díky novému systému chlazení MetalCool 360°
rovnoměrně distribuovány v celé chladničce. Vzduch
obohacený těmito anionty zachovává chuť a odstraňuje
nepříjemné pachy.

Super tichý provoz

Nízká hlučnost
Kombinovaná chladnička pracuje při hladině hluku
pouhých 38 dB, což je stejně tiché jako šeptaná
konverzace mezi dvěma lidmi. Tento tichý provoz
je výsledkem vynikající izolace a inovativních řešení
chladicího systému.

KitchenFit

Chladnička v jedné linii s
kuchyňskou linkou
S novým designem a menší hloubkou se tato
kombinovaná chladnička elegantně vsune do vaší
kuchyňské linky, a přitom nabízí velmi velkou úložnou
kapacitu.
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PŘIPRAVENÁ
PRO KAŽDOU
SITUACI

Konvertibilní zásuvka FreshZone
Tato praktická zásuvka se jednoduše promění ze zásuvky na ryby a maso na zásuvku na ovoce a zeleninu, takže
můžete snadno pojmout veškerou svou čerstvou úrodu nebo nákup z tržnice.

SensoTech přepínač

Jednoduché
ovládání pro
chladničku a
mrazničku
Velký a přehledně uspořádaný LED
displej umožňuje okamžitou kontrolu
nad nastavením. Podržením symbolu
°C po dobu 2 sekund můžete
jednoduše přepínat mezi odděleními
a samostatně regulovat teplotu v
chladničce nebo mrazničce.
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ŽÁDNÁ
NÁMRAZA,
MÉNĚ PRÁCE

Systém NoFrost Plus

Otravnému odmrazování
odzvonilo
Jeden z nejlepších chladicích systémů na trhu
nainstalovaný v mrazáku brání hromadění ledu a vzniku
námrazy, čímž snižuje spotřebu energie, a udržuje
ideální mikroklima v chladničce, aby zůstaly potraviny
dlouho čerstvé. Díky cirkulaci ionizovaného vzduchu se
potraviny nevysuší a zachovají si vitamíny a minerály.

Dovolenkový režim EcoMode

Úspora energie
V případě dlouhodobé nepřítomnosti, když jsou dvířka
chladničky neustále zavřené, lze chladničku nastavit
tak, aby pracovala v úsporném režimu.

ConvertActive

Velká párty může začít
S funkcí ConvertActive stačí jednoduché stisknutí
tlačítka, a mrazící část se promění na chladicí prostor
nebo velkou ZeroZone, čímž získáte více prostoru pro
uskladnění občerstvení nebo nápojů.

FrostLess technologie

Méně ledu, více úspory energie
Vylepšená izolace účinně snižuje hromadění námrazy
na potravinách a tvorbě ledu v interiéru spotřebiče. To
znamená méně únavného odmrazování a nižší účet za
elektřinu.
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DOST MÍSTA
NA VŠECHNO
AMERICKÉ CHLADNIČKY
Americké chladničky jsou dokonalou volbou pro každého, kdo hledá praktický a efektivní způsob,
jak udržet potraviny čerstvé. Tyto spotřebiče kombinují moderní design, výkonné technologie a
prostorný interiér, a nabízejí snadno přístupný a uspořádaný úložný prostor. Díky velké kapacitě
nemusíte chodit tak často nakupovat a navíc budete mít skvělý přehled o obsahu chladničky,
takže nebudete tolik vyhazovat. Do našich chladniček se zkrátka zamilujete na první pohled.

Dokonalý přehled díky skvělému uspořádání.
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PRAKTICKÉ
A EFEKTIVNÍ

Technologie NoFrostPlus

Otravnému odmrazování odzvonilo
Jeden z nejlepších chladicích systémů na trhu nainstalovaný v mrazáku brání hromadění ledu a vzniku námrazy. Znamená
to, že nemusíte mrazák odmrazovat a můžete efektivněji využít jeho úložný prostor. Jednotlivá balení nebo kusy zmražených
potravin k sobě nepřimrznou, takže budete mít v mrazáku neustále pořádek.

Invertorový kompresor

Stabilní, tichý a odolný
Ve srovnání s běžnými kompresory jsou invertorové
kompresory tišší, odolnější a spotřebovávají méně
energie. Lépe a rychleji se přizpůsobí změnám teplot
v chladničce, například když otevřete dveře, takže
dochází k menším výkyvům teplot a zlepšují se
podmínky skladování potravin.

Ovládání SensoTech

Pokročilé ovládání pomocí LED
displeje
Velký LED displej s jasným rozvržením vám dává
okamžitou kontrolu nad nastavením teploty. Funkce
FastFreeze a HolidayMode zapnete jedním stisknutím
tlačítka. V případě náhlého zvýšení teploty zazní
integrovaná zvuková výstraha.
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VYCHLAZENÁ

VODA A LED
NA DOSAH
RUKY

Výrobník ledu s zásobníkem
vody

Nepotřebujete filtr ani přívod
vody
Díky dotykovému výrobníku ledu se zásobníkem
vody si můžete dopřát osvěžení v podobě vychlazené
vody, drceného ledu nebo kostek ledu, aniž byste
museli chladničku připojovat k vodovodnímu potrubí.
Speciální úzký design navíc zabírá v chladničce jen
minimum místa.

Systém MultiFlow 360°

Ideální mikroklima na každé
polici
Větrací systém MultiFlow 360° se stará o rovnoměrnou
distribuci vzduchu v chladničce, aby zajistil optimální
cirkulaci vzduchu a nejlepší podmínky pro skladování
potravin.

ZACHOVÁNÍ
VITAMÍNŮ A
MINERÁLŮ

Více prostoru

Praktický a prostorný
Efektivně navržený interiér nabízí dostatek prostoru na
větší množství potravin, takže nemusíte chodit tak často
nakupovat. Potraviny můžete snadno uložit na skleněné
police, do velkých přihrádek nebo nádob ve dvířkách
chladničky, takže budete mít vždy dokonalý přehled a
nebudete tolik vyhazovat.

Funkce FastFreeze

Rychlé zmrazení
Potřebujete zamrazit velké množství jídla? Funkce
FastFreeze zamrazí jídlo při –24 °C, takže si potraviny
zachovají minerály a kvalitu. Přibližně po 26 hodinách se
funkce automaticky vypne a teplota v mrazáku se vrátí
na původní nastavení.

CHLADNIČKY 169

ÚSPORA
ENERGIE

LED světlo
Režim HolidayMode

Úsporný dovolenkový režim
Režim HolidayMode upraví teplotu v mrazící a chladící
části, aby snížil spotřebu elektřiny na minimum, když
spotřebič delší dobu nepoužíváte. Například když jste na
dovolené.

Výrobník ledu TwistIce

Přehledné a efektivní
LED světlo v chladničce poskytuje vynikající a vysoce
efektivní osvětlení. Má delší životnost a spotřebovává
výrazně méně energie než běžné žárovky.

Držák láhví

Led, kdykoliv ho potřebujete

Správné místo na láhve a
plechovky

Díky vyjímatelnému výrobníku ledu TwistIce budete mít
v chladničce vždy dostatek ledu. Stačí otočit rukojetí a
osvěžující drink je na světě.

V praktickém držáku jsou láhve a plechovky snadno
přístupné a nezabírají místo, které můžete použít na
uložení jiných dobrot.
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VYBERTE SI TO, CO NEJLÉPE VYHOVUJE VAŠIM POTŘEBÁM

Essential line

Advanced line

ESSENTIAL

Výška 185 cm
Výška 200 cm
Šířka 60 cm
Energetická účinnost A+
Energetická účinnost A++
Energetická účinnost A+++
Technologie AdapTech
IonAir s DynamiCooling
IonAir s MultiFlow 360°
IonAir s MetalCool
Funkce ConvertActive
CrispZone s HumidityControl
CrispZone
Přihrádka XXL SpaceBox
LED osvětlení
KitchenFit: vejde se do 60 cm
kuchyňského výklenku
Držák na láhve
Zásuvka FreshZone
Konvertibilní zásuvka FreshZone
Zásuvka ZeroZone
Konvertibilní zásuvka ZeroZone
Funkce FastFreeze
Funkce EcoMode
Funkce XtremeFreeze

Superior line

ADVANCED
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NRC6204SXL5M

NRC6203SXL5

Superior Line

Superior Line

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA

ConvertActive

ConvertActive

19.990 Kč

-

Barva: Šedá metalíza s texturou
Otevírání dveří: Levé/pravé otvírání dveří
Materiál dveří: Nerez
Klimatické třídy: SN, N, ST, T

ÚČINNOST
- Invertorový kompresor
- Brutto/netto objem: 391 / 361 l
- Objem chladničky: brutto/netto: 270 / 255 l
- Objem mrazničky: brutto/netto: 121 / 106 l
- Zmrazovací výkon: 13 kg / 24h
- Skladovací doba při poruše: 15 h
OVLÁDÁNÍ
- Display: LED display
- Zvukový alarm otevřených dveří
- Ukazatel teploty: SensoTech přepínač samostatná regulace teploty v chladničce
a mrazničce
- Zvukový a světelný signál zvýšené teploty v
chladničce: bílý signál
VLASTNOSTI
- ConvertActive: možnost změnit mrazničku
na chladničku
- Typ cirkulace vzduchu: Multiflow 360°:
Multi 3D cirkulace vzduchu
- IonAir: Ionizátor vzduchu v chladničce
- IonAir s MetalCool 360°
- AdaptTech technologie pro úsporu energie
a prodlužení čerstvosti potravin
- Slot-in system - možnost vsunutí chladničky

18.990 Kč

do výklenku šíře 60 cm
- Beznámrazová technologie NoFrost Plus
- Rychlé zmrazování FastFreeze
- Úsporný režim EcoMode

-

VÝBAVA CHLADNIČKY
- LED osvětlení ze stropu
- 5 skleněných polic
- Držák na láhve
- Police ve dveřích chladničky: 3 police ve
dveřích
- Police na lahve ve dveřích chladničky: Police
na láhve s pevným krytem
- Úložné prostory na sýr a máslo: 1 MultiBox
zásobník
- CrispZone s HumidityControl
- Barva MultiFlow panelu: Nerezová
- Konvertibilní zásuvka Convert ZeroZone

ÚČINNOST
- Invertorový kompresor
- Brutto/netto objem: 391 / 361 l
- Objem chladničky: brutto/netto: 270 / 255 l
- Objem mrazničky: brutto/netto: 121 / 106 l
- Zmrazovací výkon: 13 kg / 24h
- Skladovací doba při poruše: 15 h

VÝBAVA MRAZNIČKY
- SpaceBox - velká mrazící zásuvka (38 l.)
- XtremeFreeze velmi intenzivní zmrazení
potravin v horním koši
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 186 kWh
- Úroveň hluku: 37 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 200 × 60 × 66,3 cm
- EAN kód: 3838782470721
- Art.nb.: 737606

Barva: Šedá metalíza s texturou
Otevírání dveří: Levé/pravé otvírání dveří
Materiál dveří: Nerez
Klimatické třídy: SN, N, ST, T

OVLÁDÁNÍ
- Display: LED display
- Zvukový alarm otevřených dveří
- Ukazatel teploty: SensoTech přepínač samostatná regulace teploty v chladničce
a mrazničce
- Zvukový a světelný signál zvýšené teploty v
chladničce: bílý signál
VLASTNOSTI
- ConvertActive: možnost změnit mrazničku
na chladničku
- IonAir s Multiflow 360° - cirkulace
ionizovaného vzduchu přes 14 ventilačních
otvorů
- AdaptTech technologie pro úsporu energie a
prodlužení čerstvosti potravin
- Slot-in system - možnost vsunutí chladničky do

Barva: Světlá béžová
Otevírání dveří: Levé/pravé otvírání dveří
Materiál dveří: Ocel
Klimatické třídy: SN, N, ST, T

ÚČINNOST
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: 353 / 331 l
- Objem chladničky: brutto/netto: 243 / 235 l
- Objem mrazničky: brutto/netto: 110 / 96 l
- Zmrazovací výkon: 12 kg / 24h
- Skladovací doba při poruše: 17 h
OVLÁDÁNÍ
- Elektronické ovládání na dvířkach
- LED displej
- Zvukový alarm otevřených dveří
- Digitální ukazatel teploty pro mrazící a chladící část
- Zvukový a světelný signál zvýšené teploty v
chladničce: bílý signál
VLASTNOSTI
- IonAir s Multiflow 360° - cirkulace
ionizovaného vzduchu přes 14 ventilačních otvorů
- AdaptTech technologie pro úsporu energie a
prodlužení čerstvosti potravin
- Slot-in system - možnost vsunutí chladničky do
výklenku šíře 60 cm
- Beznámrazová technologie NoFrost Plus

VÝBAVA CHLADNIČKY
- LED osvětlení ze stropu
- 5 skleněných polic
- Držák na láhve
- Police ve dveřích chladničky: 3 police ve
dveřích
- Police na lahve ve dveřích chladničky: Police
na láhve s pevným krytem
- Úložné prostory na sýr a máslo: 1 MultiBox
zásobník
- CrispZone s HumidityControl
- Konvertibilní zásuvka Convert ZeroZone
VÝBAVA MRAZNIČKY
- SpaceBox - velká mrazící zásuvka (38 l.)
- XtremeFreeze velmi intenzivní zmrazení
potravin v horním koši
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky
- 1 nádobka na led
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 186 kWh
- Úroveň hluku: 37 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 200 × 60 × 66,3 cm
- EAN kód: 3838782464553
- Art.nb.: 737403

NRK6202AC4

NRK6202AXL4

Advanced Line

Advanced Line

15.990 Kč

15.990 Kč

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA

-

výklenku šíře 60 cm
- Beznámrazová technologie NoFrost Plus
- Rychlé zmrazování FastFreeze
- Úsporný režim EcoMode

- Rychlé zmrazování FastFreeze
- Úsporný režim EcoMode
VÝBAVA CHLADNIČKY
- LED osvětlení ze stropu
- 5 skleněných polic
- Držák na láhve
- Police ve dveřích chladničky: 3 police ve
dveřích
- Police na lahve ve dveřích chladničky: Police
na láhve s pevným krytem
- Vložka na vejce (8×)
- Zeleninová zásuvka CrispZone s regulací
vlhkosti HumidityControl
- Konvertibilní nízkoteplotní zásuvka Convert
FreshZone
VÝBAVA MRAZNIČKY
- SpaceBox - velká mrazící zásuvka (38 l.)
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 248 kWh
- Úroveň hluku: 38 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh):
200 × 60 × 59,2 cm
- EAN kód: 3838782449819
- Art.nb.: 737078
*NA OBJEDNÁVKU.

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA

-

Provedení (barva pláště): Šedá metalická/ocel
Otevírání dveří: Levé/pravé
Materiál dveří: Ocel
Klimatické třídy: SN, N, ST, T

ÚČINNOST
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: 353 / 331 l.
- Objem chladničky: brutto/netto: 243 / 235 l.
- Objem mrazničky: brutto/netto: 110 / 96 l.
- Zmrazovací výkon: 12 kg / 24h
- Skladovací doba při poruše: 17 h
OVLÁDÁNÍ
- LED displej
- Zvukový alarm otevřených dveří
- SensoTech přepínač – samostatná regulace
teploty v chladničce a mrazničce
- Zvukový a světelný signál zvýšené teploty v
chladničce: bílý signál
VLASTNOSTI
- Ion Air s Multiflow 360° – cirkulace
ionizovaného vzduchu přes 14 ventilačních
otvorů
- AdaptTech technologie pro úsporu energie
a prodlužení čerstvosti potravinenergii
- Slot–in – možnost vsunutí chladničky do
výklenku šíře 60 cm

- NoFrost Plus
- FastFreeze rychlé mrazení s automatickým
vypnutím
- Úsporný režim EcoMode
VÝBAVA CHLADNIČKY
- LED osvětlení ze stropu
- 5 skleněných polic
- Držák na láhve
- 3 police ve dveřích
- Police na láhve s pevným krytem
- Vložka na vejce (8×)
- CrispZone s HumidityControl: velká
zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
- Konvertibilní nízkoteplotní zásuvka Convert
FreshZone
VÝBAVA MRAZNIČKY
- XXL SpaceBox zásuvka
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 248 kWh
- Úroveň hluku: 38 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 200 × 60 × 59,2 cm
- EAN kód: 3838782425011
- Art.nb.: 736286
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NRK6202AW4

NRK6202EW4

Advanced Line

Essential Line

14.990 Kč

12.990 Kč

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA

-

Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
Otevírání dveří: Levé/pravé
Materiál dveří: Ocel
Klimatické třídy: SN, N, ST, T

ÚČINNOST
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: 353 / 331 l.
- Objem chladničky: brutto/netto: 243 / 235 l.
- Objem mrazničky: brutto/netto: 110 / 96 l.
- Zmrazovací výkon: 12 kg / 24h
- Skladovací doba při poruše: 17 h
OVLÁDÁNÍ
- LED displej
- Zvukový alarm otevřených dveří
- SensoTech přepínač – samostatná regulace
teploty v chladničce a mrazničce
- Zvukový a světelný signál zvýšené teploty v
chladničce: bílý signál
VLASTNOSTI
- Ion Air s Multiflow 360° – cirkulace
ionizovaného vzduchu přes 14 ventilačních
otvorů
- AdaptTech technologie pro úsporu energie
a prodlužení čerstvosti potravinenergii
- Slot–in – možnost vsunutí chladničky do
výklenku šíře 60 cm

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA

- NoFrost Plus
- FastFreeze rychlé mrazení s automatickým
vypnutím
- Úsporný režim EcoMode

-

VÝBAVA CHLADNIČKY
- LED osvětlení ze stropu
- 5 skleněných polic
- Držák na láhve
- 3 police ve dveřích
- Police na láhve s pevným krytem
- Vložka na vejce (8×)
- CrispZone s HumidityControl: velká
zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
- Konvertibilní nízkoteplotní zásuvka Convert
FreshZone

ÚČINNOST
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: 353 / 331 l.
- Objem chladničky: brutto/netto: 243 / 235 l.
- Objem mrazničky: brutto/netto: 110 / 96 l.
- Zmrazovací výkon: 12 kg / 24h
- Skladovací doba při poruše: 17 h

VÝBAVA CHLADNIČKY
- LED osvětlení ze stropu
- 5 skleněných polic
- 3 police ve dveřích
- Police na láhve bez držáku
- Vložka na vejce (8×)
- CrispZone: zásuvka na zeleninu

OVLÁDÁNÍ
- LED displej
- Zvukový alarm otevřených dveří
- Digitální ukazatel teploty pro chladničku
- Zvukový a světelný signál zvýšené teploty v
chladničce: bílý signál

VÝBAVA MRAZNIČKY
- XXL SpaceBox zásuvka
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky

VÝBAVA MRAZNIČKY
- XXL SpaceBox zásuvka
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 248 kWh
- Úroveň hluku: 38 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 200 × 60 × 59,2 cm
- EAN kód: 3838782424908
- Art.nb.: 736285

Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
Otevírání dveří: Levé/pravé
Materiál dveří: Ocel
Klimatické třídy: SN, N, ST, T

VLASTNOSTI
- Ion Air s Multiflow 360° – cirkulace
ionizovaného vzduchu přes 14 ventilačních
otvorů
- AdaptTech technologie pro úsporu energie
a prodlužení čerstvosti potravinenergii
- Slot–in – možnost vsunutí chladničky do
výklenku šíře 60 cm

- NoFrost Plus
- FastFreeze rychlé mrazení s automatickým
vypnutím
- Úsporný režim EcoMode

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 248 kWh
- Úroveň hluku: 38 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 200 × 60 × 59,2 cm
- EAN kód: 3838782424885
- Art.nb.: 736283

NRC6194SXL5M

NRC6193SXL5

Superior Line

Superior Line

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA

ConvertActive

ConvertActive

17.990 Kč

-

Barva: Šedá metalíza s texturou
Otevírání dveří: Levé/pravé otvírání dveří
Materiál dveří: Nerez
Klimatické třídy: SN, N, ST, T

ÚČINNOST
- Invertorový kompresor
- Brutto/netto objem: 354 / 326 l
- Objem chladničky: brutto/netto: 233 / 220 l
- Objem mrazničky: brutto/netto: 121 / 106 l
- Zmrazovací výkon: 13 kg / 24h
- Skladovací doba při poruše: 15 h
OVLÁDÁNÍ
- LED display
- Zvukový alarm otevřených dveří
- Ukazatel teploty: SensoTech přepínač samostatná regulace teploty v chladničce
a mrazničce
- Zvukový a světelný signál zvýšené teploty v
chladničce: bílý signál
VLASTNOSTI
- ConvertActive: možnost změnit mrazničku
na chladničku
- Multiflow 360°: Multi 3D cirkulace vzduchu
- IonAir: Ionizátor vzduchu v chladničce
- IonAir s MetalCool 360°
- AdaptTech technologie pro úsporu energie
a prodlužení čerstvosti potravin
- Slot-in system - možnost vsunutí chladničky
do výklenku šíře 60 cm

- Beznámrazová technologie NoFrost Plus
- Rychlé zmrazování FastFreeze
- Úsporný režim EcoMode
VÝBAVA CHLADNIČKY
- LED osvětlení ze stropu
- 4 skleněné police
- Držák na láhve
- Police ve dveřích chladničky: 2 police ve
dveřích
- Police na lahve ve dveřích chladničky: Police
na láhve s pevným krytem
- Úložné prostory na sýr a máslo: 1 MultiBox
zásobník
- CrispZone s HumidityControl
- Barva MultiFlow panelu: Nerezová
- Konvertibilní zásuvka Convert ZeroZone
VÝBAVA MRAZNIČKY
- SpaceBox - velká mrazící zásuvka (38 l.)
- XtremeFreeze velmi intenzivní zmrazení
potravin v horním koši
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 179 kWh
- Úroveň hluku: 37 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 185 × 60 × 66,3 cm
- EAN kód: 3838782464478
- Art.nb.: 737561

15.990 Kč

-

Barva: Šedá metalíza s texturou
Otevírání dveří: Levé/pravé otvírání dveří
Materiál dveří: Ocel
Klimatické třídy: SN, N, ST, T

ÚČINNOST
- Invertorový kompresor
- Brutto/netto objem: 354 / 326 l
- Objem chladničky: brutto/netto: 233 / 220 l
- Objem mrazničky: brutto/netto: 121 / 106 l
- Zmrazovací výkon: 13 kg / 24h
- Skladovací doba při poruše: 15 h
OVLÁDÁNÍ
- Display: LED display
- Zvukový alarm otevřených dveří
- Ukazatel teploty: SensoTech přepínač samostatná regulace teploty v chladničce
a mrazničce
- Zvukový a světelný signál zvýšené teploty v
chladničce: bílý signál
VLASTNOSTI
- ConvertActive: možnost změnit mrazničku
na chladničku
- IonAir s Multiflow 360° - cirkulace
ionizovaného vzduchu přes 14 ventilačních
otvorů
- AdaptTech technologie pro úsporu energie
a prodlužení čerstvosti potravin
- Slot-in system - možnost vsunutí chladničky
do výklenku šíře 60 cm

- Beznámrazová technologie NoFrost Plus
- Rychlé zmrazování FastFreeze
- Úsporný režim EcoMode
VÝBAVA CHLADNIČKY
- LED osvětlení ze stropu
- 4 skleněné police
- Držák na láhve
- Police ve dveřích chladničky: 2 police ve
dveřích
- Police na lahve ve dveřích chladničky: Police
na láhve s pevným krytem
- Úložné prostory na sýr a máslo: 1 MultiBox
zásobník
- CrispZone s HumidityControl
- Konvertibilní zásuvka Convert ZeroZone
VÝBAVA MRAZNIČKY
- SpaceBox - velká mrazící zásuvka (38 l.)
- XtremeFreeze velmi intenzivní zmrazení
potravin v horním koši
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky
-

TECHNICKÉ ÚDAJE
Spotřeba el. energie kWh/rok: 179 kWh
Úroveň hluku: 37 dB(A)re 1 pW
Rozměry výrobku (vxšxh): 185 × 60 × 66,3 cm
EAN kód: 3838782455377
Art.nb.: 737269
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NRK6192ABK4

NRK6192AC4

Colour edition

Colour edition

13.990 Kč

13.990 Kč

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA

-

Barva: black_textured
Otevírání dveří: Levé/pravé otvírání dveří
Materiál dveří: Ocel
Klimatické třídy: SN, N, ST, T

ÚČINNOST
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: 320 / 302 l
- Objem chladničky: brutto/netto: 210 / 203 l
- Objem mrazničky: brutto/netto: 110 / 99 l
- Zmrazovací výkon: 12 kg / 24h
- Skladovací doba při poruše: 17 h
OVLÁDÁNÍ
- LED display
- Zvukový alarm otevřených dveří
- Ukazatel teploty: SensoTech přepínač samostatná regulace teploty v chladničce
a mrazničce
- Zvukový a světelný signál zvýšené teploty v
chladničce: bílý signál
VLASTNOSTI
- IonAir s Multiflow 360° - cirkulace ionizovaného
vzduchu přes 14 ventilačních otvorů
- AdaptTech technologie pro úsporu energie a
prodlužení čerstvosti potravin
- Slot-in system - možnost vsunutí chladničky do
výklenku šíře 60 cm

- Beznámrazová technologie NoFrost Plus
- Rychlé zmrazování FastFreeze
- Úsporný režim EcoMode
VÝBAVA CHLADNIČKY
- LED osvětlení ze stropu
- 4 skleněné police
- Držák na láhve
- Police ve dveřích chladničky: 2 police ve
dveřích
- Police na lahve ve dveřích chladničky: Police
na láhve s pevným krytem
- Vložka na vejce (8×)
- Zeleninová zásuvka CrispZone s regulací
vlhkosti HumidityControl
- Konvertibilní nízkoteplotní zásuvka Convert
FreshZone

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA

-

Barva: Světlá béžová
Otevírání dveří: Levé/pravé otvírání dveří
Materiál dveří: Ocel
Klimatické třídy: SN, N, ST, T

ÚČINNOST
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: 320 / 302 l
- Objem chladničky: brutto/netto: 210 / 203 l
- Objem mrazničky: brutto/netto: 110 / 99 l
- Zmrazovací výkon: 12 kg / 24h
- Skladovací doba při poruše: 17 h

VÝBAVA MRAZNIČKY
- SpaceBox - velká mrazící zásuvka (38 l.)
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky

OVLÁDÁNÍ
- LED display
- Zvukový alarm otevřených dveří
- Ukazatel teploty: SensoTech přepínač samostatná regulace teploty v chladničce
a mrazničce
- Zvukový a světelný signál zvýšené teploty v
chladničce: bílý signál

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 240 kWh
- Úroveň hluku: 38 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh):
185 × 60 × 59,2 cm
- EAN kód: 3838782449048
- Art.nb.: 737005

VLASTNOSTI
- Ion Air s Multiflow 360° - cirkulace
ionizovaného vzduchu přes 14 ventilačních
otvorů
- AdaptTech technologie pro úsporu energie
a prodlužení čerstvosti potravin
- Slot-in system - možnost vsunutí chladničky

Provedení (barva pláště): Šedá metalická/ocel
Otevírání dveří: Levé/pravé
Materiál dveří: Ocel
Klimatické třídy: SN, N, ST, T

ÚČINNOST
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: 320 / 302 l.
- Objem chladničky: brutto/netto: 210 / 203 l.
- Objem mrazničky: brutto/netto: 110 / 96 l.
- Zmrazovací výkon: 12 kg / 24h
- Skladovací doba při poruše: 17 h
OVLÁDÁNÍ
- LED displej
- Zvukový alarm otevřených dveří
- SensoTech přepínač – samostatná regulace
teploty v chladničce a mrazničce
- Zvukový a světelný signál zvýšené teploty v
chladničce: bílý signál
VLASTNOSTI
- Ion Air s Multiflow 360° – cirkulace
ionizovaného vzduchu přes 14 ventilačních
otvorů
- AdaptTech technologie pro úsporu energie
a prodlužení čerstvosti potravinenergii
- Slot–in – možnost vsunutí chladničky do
výklenku šíře 60 cm

VÝBAVA CHLADNIČKY
- LED osvětlení ze stropu
- 4 skleněné police
- Držák na láhve
- Police ve dveřích chladničky: 2 police ve
dveřích
- Police na lahve ve dveřích chladničky: Police
na láhve s pevným krytem
- Vložka na vejce (8×)
- Zeleninová zásuvka CrispZone s regulací
vlhkosti HumidityControl
- Konvertibilní nízkoteplotní zásuvka Convert
FreshZone
VÝBAVA MRAZNIČKY
- SpaceBox - velká mrazící zásuvka (38 l.)
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 240 kWh
- Úroveň hluku: 38 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 185 × 60 × 59,2 cm
- EAN kód: 3838782449055
- Art.nb.: 737006

NRK6192AXL4

N6A2XL4

Advanced Line

Advanced Line

13.990 Kč

13.490 Kč

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA

-

do výklenku šíře 60 cm
- Beznámrazová technologie NoFrost Plus
- Rychlé zmrazování FastFreeze
- Úsporný režim EcoMode

- NoFrost Plus
- FastFreeze rychlé mrazení s automatickým
vypnutím
- Úsporný režim EcoMode

-

VÝBAVA CHLADNIČKY
- LED osvětlení ze stropu
- 4 skleněné police
- Držák na láhve
- 2 police ve dveřích
- Police na láhve s pevným krytem
- Vložka na vejce (8×)
- CrispZone s HumidityControl: velká
zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
- Konvertibilní nízkoteplotní zásuvka Convert
FreshZone

ÚČINNOST
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: 320 / 302 l.
- Objem chladničky: brutto/netto: 210 / 203 l.
- Objem mrazničky: brutto/netto: 110 / 96 l.
- Zmrazovací výkon: 12 kg / 24h
- Skladovací doba při poruše: 17 h

VÝBAVA MRAZNIČKY
- XXL SpaceBox zásuvka
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 240 kWh
- Úroveň hluku: 38 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 185 × 60 × 59,2 cm
- EAN kód: 3838782417320
- Art.nb.: 736066

Provedení (barva pláště): Šedá metalická/ocel
Otevírání dveří: Levé/pravé
Materiál dveří: Ocel
Klimatické třídy: SN, N, ST, T

OVLÁDÁNÍ
- LED displej
- Zvukový alarm otevřených dveří
- SensoTech přepínač – samostatná regulace
teploty v chladničce a mrazničce
- Zvukový a světelný signál zvýšené teploty v
chladničce: bílý signál
VLASTNOSTI
- Ion Air s Multiflow 360° – cirkulace
ionizovaného vzduchu přes 14 ventilačních
otvorů
- AdaptTech technologie pro úsporu energie
a prodlužení čerstvosti potravinenergii

- Slot–in – možnost vsunutí chladničky do
výklenku šíře 60 cm
- NoFrost Plus
- FastFreeze rychlé mrazení s automatickým
vypnutím
- Úsporný režim EcoMode
VÝBAVA CHLADNIČKY
- LED osvětlení ze stropu
- 4 skleněné police
- 2 police ve dveřích
- Police na láhve s pevným krytem
- Vložka na vejce (8×)
- CrispZone s HumidityControl: velká
zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
VÝBAVA MRAZNIČKY
- XXL SpaceBox zásuvka
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 240 kWh
- Úroveň hluku: 38 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 185 × 60 × 59,2 cm
- EAN kód: 3838782445170
- Art.nb.: 736943
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CHLADNIČKY

NRK6192AW4

N619EAXL4

Advanced Line

Advanced Line

12.990 Kč

12.990 Kč

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA

-

Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
Otevírání dveří: Levé/pravé
Materiál dveří: Ocel
Klimatické třídy: SN, N, ST, T

ÚČINNOST
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: 320 / 302 l.
- Objem chladničky: brutto/netto: 210 / 203 l.
- Objem mrazničky: brutto/netto: 110 / 99 l.
- Zmrazovací výkon: 12 kg / 24h
- Skladovací doba při poruše: 17 h
OVLÁDÁNÍ
- LED displej
- Zvukový alarm otevřených dveří
- SensoTech přepínač – samostatná regulace
teploty v chladničce a mrazničce
- Zvukový a světelný signál zvýšené teploty v
chladničce: bílý signál
VLASTNOSTI
- Ion Air s Multiflow 360° – cirkulace
ionizovaného vzduchu přes 14 ventilačních
otvorů
- AdaptTech technologie pro úsporu energie
a prodlužení čerstvosti potravinenergii
- Slot–in – možnost vsunutí chladničky do
výklenku šíře 60 cm

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA

- NoFrost Plus
- FastFreeze rychlé mrazení s automatickým
vypnutím
- Úsporný režim EcoMode

-

VÝBAVA CHLADNIČKY
- LED osvětlení ze stropu
- 4 skleněné police
- Držák na láhve
- 2 police ve dveřích
- Police na láhve s pevným krytem
- Vložka na vejce (8×)
- CrispZone s HumidityControl: velká
zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
- Konvertibilní nízkoteplotní zásuvka Convert
FreshZone

ÚČINNOST
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: 323 / 300 l
- Objem chladničky: brutto/netto: 215 / 207 l
- Objem mrazničky: brutto/netto: 108 / 93 l
- Zmrazovací výkon: 9 kg / 24h
- Skladovací doba při poruše: 16 h

VÝBAVA MRAZNIČKY
- XXL SpaceBox zásuvka
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 240 kWh
- Úroveň hluku: 38 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 185 × 60 × 59,2 cm
- EAN kód: 3838782410550
- Art.nb.: 735889

Barva: Nerez
Otevírání dveří: Levé/pravé otvírání dveří
Materiál dveří: Lakovaný plech
Klimatické třídy: SN, N, ST

OVLÁDÁNÍ
- LED display
- Ukazatel teploty: SensoTech přepínač samostatná regulace teploty v chladničce
a mrazničce
VLASTNOSTI
- Typ cirkulace vzduchu: Multiflow chlazení
- chladnička
- Beznámrazová technologie NoFrost Plus

Barva: Bílá
Otevírání dveří: Levé/pravé otvírání dveří
Materiál dveří: Lakovaný plech
Klimatické třídy: SN, N, ST

ÚČINNOST
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: 323 / 300 l
- Objem chladničky: brutto/netto: 215 / 207 l
- Objem mrazničky: brutto/netto: 108 / 93 l
- Zmrazovací výkon: 9 kg / 24h
- Skladovací doba při poruše: 16 h
OVLÁDÁNÍ
- LED display
- Ukazatel teploty: SensoTech přepínač samostatná regulace teploty v chladničce
a mrazničce
VLASTNOSTI
- Typ cirkulace vzduchu: Multiflow chlazení
- chladnička
- Beznámrazová technologie NoFrost Plus

VÝBAVA MRAZNIČKY
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky
- 1 nádobka na led

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 225 kWh
- Úroveň hluku: 39 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 186 × 59,5 × 59 cm
- EAN kód: 3838782457692
- Art.nb.: 20003787

N619EAW4

NRK4182CW4

Advanced Line

Essential Line

11.990 Kč

9.990 Kč

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA

-

VÝBAVA CHLADNIČKY
- LED osvětlení
- 2 skleněné police
- Police ve dveřích chladničky: 2 police ve
dveřích
- Zásuvka na zeleninu: 1 zásuvka na zeleninu
- Police na lahve ve dveřích chladničky: Police
na láhve bez držáku
- 2 vložky na vejce (12×)
- Zeleninová zásuvka CrispZone s regulací
vlhkosti HumidityControl
- Konvertibilní nízkoteplotní zásuvka Convert
FreshZone

VÝBAVA CHLADNIČKY
- LED osvětlení
- 2 skleněné police
- Police ve dveřích chladničky: 2 police ve
dveřích
- Zásuvka na zeleninu: 1 zásuvka na zeleninu
- Police na lahve ve dveřích chladničky: Police
na láhve bez držáku
- 2 vložky na vejce (12×)
- Zeleninová zásuvka CrispZone s regulací
vlhkosti HumidityControl
- Konvertibilní nízkoteplotní zásuvka Convert
FreshZone
VÝBAVA MRAZNIČKY
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky
- 1 nádobka na led

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 225 kWh
- Úroveň hluku: 39 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 186 × 59,5 × 59 cm
- EAN kód: 3838782457678
- Art.nb.: 20003666

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA

-

Barva: Bílá
Otevírání dveří: Levé/pravé otvírání dveří
Materiál dveří: Lakovaný
Klimatické třídy: SN, N, ST, T

ÚČINNOST
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: 276 / 252 l
- Objem chladničky: brutto/netto: 178 / 172 l
- Objem mrazničky: brutto/netto: 98 / 80 l
- Zmrazovací výkon: 9 kg / 24h
- Skladovací doba při poruše: 13 h

VÝBAVA CHLADNIČKY
- LED osvětlení
- 3 skleněné police
- Police ve dveřích chladničky: 2 police ve
dveřích
- Zásuvka na zeleninu: 1 zásuvka na zeleninu
- Police na lahve ve dveřích chladničky: Police
na láhve bez držáku
- Vložka na vejce
VÝBAVA MRAZNIČKY
- 1 nádobka na led

OVLÁDÁNÍ
- Elektronické ovládání
VLASTNOSTI
- NoFrost DualAdvance
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 216 kWh
- Úroveň hluku: 41 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh):
177,2 × 54 × 54,5 cm
- Rozměry k zabudování min–max (vxšxh):
182,4 × 55 × 55,7 cm
- EAN kód: 3838782408717
- Art.nb.: 20001340
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RK6193AXL4
KOMBINOVANÁ
CHLADNIČKA

-

Barva: Šedá metalíza s texturou
Otevírání dveří: Levé/pravé otvírání dveří
Materiál dveří: Ocel
Klimatické třídy: SN, N, ST, T

ÚČINNOST
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: 357 / 355 l
- Objem chladničky: brutto/netto: 234 / 233 l
- Objem mrazničky: brutto/netto: 123 / 122 l
- Zmrazovací výkon: 5,5 kg / 24h
- Skladovací doba při poruše: 25 h
OVLÁDÁNÍ
- LED display
- Zvukový alarm otevřených dveří
- Ukazatel teploty: Digitální ukazatel teploty
pro chladničku
- Zvukový a světelný signál zvýšené teploty v
chladničce: bílý signál
VLASTNOSTI
- AdaptTech technologie pro úsporu energie
a prodlužení čerstvosti potravin
- Slot-in system - možnost vsunutí chladničky
do výklenku šíře 60 cm
- FrostLess technologie pro menší tvorbu
námrazy v mrazničce
- Ventilátor pro rovnoměrné proudění
studeného vzduchu v chladničce

RK6192AXL4
RK6193AW4

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA
Advanced Line

Advanced Line

- Barva: Bílá
- EAN kód:
3838782455353
- Art.nb.: 737267

13.990 Kč

10.990 Kč

10.990 Kč

- IonAir s DynamiCooling - cirkulace
ionizovaného vzduchu prostřednictvím
vnitřního ventilátoru
- Rychlé zmrazování FastFreeze
- Úsporný režim EcoMode
VÝBAVA CHLADNIČKY
- LED osvětlení ze stropu
- 4 skleněné police
- Držák na láhve
- Police ve dveřích chladničky: 2 police ve
dveřích
- Police na lahve ve dveřích chladničky: Police
na láhve s pevným krytem
- Vložka na vejce (8×)
- Zeleninová zásuvka CrispZone s regulací
vlhkosti HumidityControl
- Nízkoteplotní zásuvka FreshZone
VÝBAVA MRAZNIČKY
- SpaceBox - velká mrazící zásuvka (38 l.)
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 167 kWh
- Úroveň hluku: 38 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 185 × 60 × 66,3 cm
- EAN kód: 3838782455360
- Art.nb.: 737268

-

Provedení (barva pláště): Šedá metalická/ocel
Otevírání dveří: Levé/pravé
Materiál dveří: Ocel
Klimatické třídy: SN, N, ST

ÚČINNOST
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: 320 / 312 l.
- Objem chladničky: brutto/netto: 208 / 204 l.
- Objem mrazničky: brutto/netto: 112 / 108 l.
- Zmrazovací výkon: 5 kg / 24h
- Skladovací doba při poruše: 17 h
OVLÁDÁNÍ
- LED displej
- Zvukový alarm otevřených dveří
- Digitální ukazatel teploty pro chladničku
- Zvukový a světelný signál zvýšené teploty v
chladničce: bílý signál
VLASTNOSTI
- AdaptTech technologie pro úsporu energie
a prodlužení čerstvosti potravin
- Slot–in – možnost vsunutí chladničky do
výklenku šíře 60 cm
- FrostLess technologie pro menší tvorbu
námrazy v mrazničce
- Ventilátor pro rovnoměrné proudění
studeného vzduchu v chladničce

Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
Otevírání dveří: Levé/pravé
Materiál dveří: Ocel
Klimatické třídy: SN, N, ST

ÚČINNOST
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: 320 / 312 l.
- Objem chladničky: brutto/netto: 208 / 204 l.
- Objem mrazničky: brutto/netto: 112 / 108 l.
- Zmrazovací výkon: 5 kg / 24h
- Skladovací doba při poruše: 17 h
OVLÁDÁNÍ
- LED displej
- Zvukový alarm otevřených dveří
- Digitální ukazatel teploty pro chladničku
- Zvukový a světelný signál zvýšené teploty v
chladničce: bílý signál
VLASTNOSTI
- AdaptTech technologie pro úsporu energie
a prodlužení čerstvosti potravin
- Slot–in – možnost vsunutí chladničky do
výklenku šíře 60 cm
- FrostLess technologie pro menší tvorbu
námrazy v mrazničce
- Ventilátor pro rovnoměrné proudění
studeného vzduchu v chladničce

VÝBAVA CHLADNIČKY
- LED osvětlení ze stropu
- 4 skleněné police
- Držák na láhve
- 2 police ve dveřích
- Police na láhve s pevným krytem
- Vložka na vejce (8×)
- CrispZone s HumidityControl: velká
zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
- FreshZone zásuvka s teplotou kolem 3 °C
VÝBAVA MRAZNIČKY
- XXL SpaceBox zásuvka
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Odhadovaná roční spotřeba energie: 222 kWh
- Úroveň hluku: 38 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 185 × 60 × 59,2 cm
- EAN kód: 3838782417313
- Art.nb.: 736065

RK619EAW4

RK6192EXL5F

Advanced Line

Essential Line

9.990 Kč

9.990 Kč

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA

-

- IonAir s DynamiCooling – cirkulace
ionizovaného vzduchu prostřednictvím
vnitřního ventilátoru
- FastFreeze rychlé mrazení s automatickým
vypnutím
- Úsporný režim EcoMode

- IonAir s DynamiCooling – cirkulace
ionizovaného vzduchu prostřednictvím
vnitřního ventilátoru
- FastFreeze rychlé mrazení s automatickým
vypnutím
- Úsporný režim EcoMode
VÝBAVA CHLADNIČKY
- LED osvětlení ze stropu
- 4 skleněné police
- Držák na láhve
- 2 police ve dveřích
- Police na láhve s pevným krytem
- Vložka na vejce (8×)
- CrispZone s HumidityControl: velká
zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
- FreshZone zásuvka s teplotou kolem 3 °C
VÝBAVA MRAZNIČKY
- XXL SpaceBox zásuvka
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Odhadovaná roční spotřeba energie: 222 kWh
- Úroveň hluku: 38 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 185 × 60 × 59,2 cm
- EAN kód: 3838782410567
- Art.nb.: 735890

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA

- Provedení (barva pláště):
Šedá metalická/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Ocel
- Klimatické třídy: SN, N, ST
ÚČINNOST
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: 320 / 314 l.
- Objem chladničky: brutto/netto: 208 / 206 l.
- Objem mrazničky: brutto/netto: 112 / 108 l.
- Zmrazovací výkon: 5 kg / 24h
- Skladovací doba při poruše: 17 h

VÝBAVA CHLADNIČKY
- LED osvětlení
- 4 skleněné police
- 2 police ve dveřích
- Police na láhve bez držáku
- Vložka na vejce (8×)
- CrispZone: zásuvka na zeleninu
- FreshZone zásuvka s teplotou kolem 3 °C
VÝBAVA MRAZNIČKY
- XXL SpaceBox zásuvka
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky
- 1 skleněná police
- 1 miska na led

OVLÁDÁNÍ
- Mechanické ovládání
VLASTNOSTI
- Slot–in: možnost zabudování chladničky do
výklenku šíře 60 cm
- FrostLess technologie pro menší tvorbu
námrazy v mrazničce
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 222 kWh
- Úroveň hluku: 38 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 185 × 60 × 59,2 cm
- EAN kód: 3838782445866
- Art.nb.: 736936
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CHLADNIČKY

RK6192EXL4

RK6192EW5F

Essential Line

Essential Line

9.790 Kč

8.990 Kč

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA

- Provedení (barva pláště):
Šedá metalická/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Ocel
- Klimatické třídy: SN, N, ST
ÚČINNOST
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: 320 / 314 l.
- Objem chladničky: brutto/netto: 208 / 206 l.
- Objem mrazničky: brutto/netto: 112 / 108 l.
- Zmrazovací výkon: 5 kg / 24h
- Skladovací doba při poruše: 17 h

VÝBAVA CHLADNIČKY
- LED osvětlení
- 4 skleněné police
- 2 police ve dveřích
- Police na láhve bez držáku
- Vložka na vejce (8×)
- CrispZone: zásuvka na zeleninu
VÝBAVA MRAZNIČKY
- XXL SpaceBox zásuvka
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky
- 1 skleněná police
- 1 miska na led

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA

-

Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
Otevírání dveří: Levé/pravé
Materiál dveří: Ocel
Klimatické třídy: SN, N, ST

ÚČINNOST
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: 320 / 314 l.
- Objem chladničky: brutto/netto: 208 / 206 l.
- Objem mrazničky: brutto/netto: 112 / 108 l.
- Zmrazovací výkon: 5 kg / 24h
- Skladovací doba při poruše: 17 h
OVLÁDÁNÍ
- Mechanické ovládání

OVLÁDÁNÍ
- Mechanické ovládání

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 222 kWh
- Úroveň hluku: 38 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 185 × 60 × 59,2 cm
- EAN kód: 3838782445873
- Art.nb.: 736938

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 222 kWh
- Úroveň hluku: 38 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 185 × 60 × 59,2 cm
- EAN kód: 3838782445859
- Art.nb.: 736935

RK6192EW4

RK4182PS4

Essential Line

Primary Line

8.790 Kč

7.990 Kč

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA

Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
Otevírání dveří: Levé/pravé
Materiál dveří: Ocel
Klimatické třídy: SN, N, ST

ÚČINNOST
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: 320 / 314 l.
- Objem chladničky: brutto/netto: 208 / 206 l.
- Objem mrazničky: brutto/netto: 112 / 108 l.
- Zmrazovací výkon: 5 kg / 24h
- Skladovací doba při poruše: 17 h

VÝBAVA MRAZNIČKY
- XXL SpaceBox zásuvka
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky
- 1 skleněná police
- 1 miska na led

VLASTNOSTI
- Slot–in: možnost zabudování chladničky do
výklenku šíře 60 cm
- FrostLess technologie pro menší tvorbu
námrazy v mrazničce

VLASTNOSTI
- Slot–in: možnost zabudování chladničky do
výklenku šíře 60 cm
- FrostLess technologie pro menší tvorbu
námrazy v mrazničce

-

VÝBAVA CHLADNIČKY
- LED osvětlení
- 4 skleněné police
- 2 police ve dveřích
- Police na láhve bez držáku
- Vložka na vejce (8×)
- CrispZone: zásuvka na zeleninu
- FreshZone zásuvka s teplotou kolem 3 °C

VÝBAVA CHLADNIČKY
- LED osvětlení
- 4 skleněné police
- 2 police ve dveřích
- Police na láhve bez držáku
- Vložka na vejce (8×)
- CrispZone: zásuvka na zeleninu
VÝBAVA MRAZNIČKY
- XXL SpaceBox zásuvka
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky
- 1 skleněná police
- 1 miska na led

OVLÁDÁNÍ
- Mechanické ovládání

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA

-

Provedení (barva pláště): Šedá
Otevírání dveří: Levé/pravé
Materiál dveří: Lakovaný plech
Klimatické třídy: N, ST, T

ÚČINNOST
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: 277 / 264 l.
- Objem chladničky: brutto/netto: 200 / 198 l.
- Objem mrazničky: brutto/netto: 77 / 66 l.
- Zmrazovací výkon: 3 kg / 24h
- Skladovací doba při poruše: 15 h

VÝBAVA CHLADNIČKY
- LED osvětlení
- 3 skleněné police
- 3 police ve dveřích
- Police na láhve bez držáku
- 1 zásuvka na zeleninu
- 2 vložky na vejce
VÝBAVA MRAZNIČKY
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky
- 1 miska na led

OVLÁDÁNÍ
- Mechanické ovládání

VLASTNOSTI
- Slot–in: možnost zabudování chladničky do
výklenku šíře 60 cm
- FrostLess technologie pro menší tvorbu
námrazy v mrazničce
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 222 kWh
- Úroveň hluku: 38 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 185 × 60 × 59,2 cm
- EAN kód: 3838782407000
- Art.nb.: 735800

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 204 kWh
- Úroveň hluku: 39 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 180 × 55 × 55,7 cm
- EAN kód: 3838782408465
- Art.nb.: 20001372

CHLADNIČKY 177

RK4182PW4

RK4181PW4

Primary Line

Primary Line

7.990 Kč

6.990 Kč

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA

-

Provedení (barva pláště): Bílá
Otevírání dveří: Levé/pravé
Materiál dveří: Lakovaný plech
Klimatické třídy: N, ST, T

ÚČINNOST
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: 277 / 264 l.
- Objem chladničky: brutto/netto: 200 / 198 l.
- Objem mrazničky: brutto/netto: 77 / 66 l.
- Zmrazovací výkon: 3 kg / 24h
- Skladovací doba při poruše: 15 h

VÝBAVA CHLADNIČKY
- LED osvětlení
- 3 skleněné police
- 3 police ve dveřích
- Police na láhve bez držáku
- 1 zásuvka na zeleninu
- 2 vložky na vejce
VÝBAVA MRAZNIČKY
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky
- 1 miska na led

OVLÁDÁNÍ
- Mechanické ovládání

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA

-

Provedení (barva pláště): Bílá
Otevírání dveří: Levé/pravé
Materiál dveří: Lakovaný plech
Klimatické třídy: N, ST

ÚČINNOST
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: 277 / 264 l.
- Objem chladničky: brutto/netto: 200 / 198 l.
- Objem mrazničky: brutto/netto: 77 / 66 l.
- Zmrazovací výkon: 3 kg / 24h
- Skladovací doba při poruše: 15 h

VÝBAVA CHLADNIČKY
- LED osvětlení
- 3 skleněné police
- 3 police ve dveřích
- Police na láhve bez držáku
- 1 zásuvka na zeleninu
- 2 vložky na vejce
VÝBAVA MRAZNIČKY
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky
- 1 miska na led

OVLÁDÁNÍ
- Mechanické ovládání

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 204 kWh
- Úroveň hluku: 39 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 180 × 55 × 55,7 cm
- EAN kód: 3838782408458
- Art.nb.: 20001371

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 248 kWh
- Úroveň hluku: 39 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 180 × 55 × 55,7 cm
- EAN kód: 3838782408427
- Art.nb.: 20001367

RK4162PW4

RF4142PW4

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S
MRAZNIČKOU NAHOŘE

Primary Line

Primary Line

7.490 Kč

-

Provedení (barva pláště): Šedá
Otevírání dveří: Levé/pravé
Materiál dveří: Lakovaný plech
Klimatické třídy: N, ST, T

ÚČINNOST
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: 238 / 225 l.
- Objem chladničky: brutto/netto: 160 / 159 l.
- Objem mrazničky: brutto/netto: 78 / 66 l.
- Zmrazovací výkon: 3 kg / 24h
- Skladovací doba při poruše: 15 h

VÝBAVA CHLADNIČKY
- LED osvětlení
- 2 skleněné police
- 2 police ve dveřích
- Police na láhve bez držáku
- 1 zásuvka na zeleninu
- 2 vložky na vejce
VÝBAVA MRAZNIČKY
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky
- 1 miska na led

OVLÁDÁNÍ
- Mechanické ovládání

5.990 Kč

-

Provedení (barva pláště): Bílá
Otevírání dveří: Levé/pravé
Materiál dveří: Lakovaný plech
Klimatické třídy: N, ST

ÚČINNOST
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: 207 / 205 l.
- Objem chladničky: brutto/netto: 166 / 164 l.
- Objem mrazničky: brutto/netto: 41 / 41 l.
- Zmrazovací výkon: 2 kg / 24h
- Skladovací doba při poruše: 22 h

VÝBAVA CHLADNIČKY
- LED osvětlení
- 3 skleněné police
- 2 police ve dveřích
- Police na láhve bez držáku
- 1 zásuvka na zeleninu
- Vložka na vejce
VÝBAVA MRAZNIČKY
- 1 miska na led

OVLÁDÁNÍ
- Mechanické ovládání

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 192 kWh
- Úroveň hluku: 39 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 161,3 × 55 × 55,7 cm
- EAN kód: 3838782408410
- Art.nb.: 20001366

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 170 kWh
- Úroveň hluku: 40 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 143,6 × 55 × 54,2 cm
- EAN kód: 3838782407697
- Art.nb.: 20001339
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CHLADNIČKY

RF4141PW4

RF3121PW4

Primary Line

Primary Line

5.790 Kč

5.490 Kč

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S
MRAZNIČKOU NAHOŘE

-

Provedení (barva pláště): Bílá
Otevírání dveří: Levé/pravé
Materiál dveří: Lakovaný plech
Klimatické třídy: N, ST

ÚČINNOST
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: 207 / 205 l.
- Objem chladničky: brutto/netto: 166 / 164 l.
- Objem mrazničky: brutto/netto: 41 / 41 l.
- Zmrazovací výkon: 2 kg / 24h
- Skladovací doba při poruše: 22 h

VÝBAVA CHLADNIČKY
- LED osvětlení
- 3 skleněné police
- 2 police ve dveřích
- Police na láhve bez držáku
- 1 zásuvka na zeleninu
- Vložka na vejce
VÝBAVA MRAZNIČKY
- 1 miska na led

OVLÁDÁNÍ
- Mechanické ovládání

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S
MRAZNIČKOU NAHOŘE

-

Provedení (barva pláště): Bílá
Otevírání dveří: Pravé
Materiál dveří: Lakovaný plech
Klimatické třídy: N, ST

ÚČINNOST
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: 121 / 120 l.
- Objem chladničky: brutto/netto: 92 / 91 l.
- Objem mrazničky: brutto/netto: 29 / 29 l.
- Zmrazovací výkon: 2 kg / 24h
- Skladovací doba při poruše: 15 h

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 183 kWh
- Úroveň hluku: 40 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 118,2 × 48,1 × 51 cm
- EAN kód: 3838782408328
- Art.nb.: 20001320

RB4142ANW

RB4141ANW

6.990 Kč

5.990 Kč

CHLADNIČKA S MRAZÍCÍM
PROSTOREM

ÚČINNOST
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: 231 / 225 l.
- Objem chladničky: brutto/netto: 216 / 210 l.
- Objem mrazničky: brutto/netto: 15 / 15 l.
- Zmrazovací výkon: 2 kg / 24h
- Skladovací doba při poruše: 13 h

VÝBAVA MRAZNIČKY
- 1 miska na led

OVLÁDÁNÍ
- Mechanické ovládání

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 217 kWh
- Úroveň hluku: 40 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 143,4 × 55 × 54,2 cm
- EAN kód: 3838782407666
- Art.nb.: 20001336

- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Závěs dveří vnitřní mrazící části: Pravý,
reverzibilní
- Materiál dveří: Ocel
- Klimatické třídy: N, ST

VÝBAVA CHLADNIČKY
- LED osvětlení
- 2 skleněné police
- 2 police ve dveřích
- Police na láhve bez držáku
- 1 zásuvka na zeleninu
- 2 vložky na vejce

VÝBAVA CHLADNIČKY
- Dekorační horní kryt
- LED osvětlení
- 4 skleněné police
- 4 police ve dvířkách chladničky
- 1 zásuvka na zeleninu
- Police na láhve ve dveřích bez držáku
- Vložka na vejce
VÝBAVA MRAZNIČKY
- 1 miska na led

OVLÁDÁNÍ
- Mechanické ovládání

CHLADNIČKA S MRAZÍCÍM
PROSTOREM

- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Závěs dveří vnitřní mrazící části: Pravý,
reverzibilní
- Materiál dveří: Ocel
- Klimatické třídy: N, ST
ÚČINNOST
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: 231 / 225 l.
- Objem chladničky: brutto/netto: 216 / 210 l.
- Objem mrazničky: brutto/netto: 15 / 15 l.
- Zmrazovací výkon: 2 kg / 24h
- Skladovací doba při poruše: 13 h

VÝBAVA CHLADNIČKY
- Dekorační horní kryt
- LED osvětlení
- 4 skleněné police
- 4 police ve dvířkách chladničky
- 1 zásuvka na zeleninu
- Police na láhve ve dveřích bez držáku
- Vložka na vejce
VÝBAVA MRAZNIČKY
- 1 miska na led

OVLÁDÁNÍ
- Mechanické ovládání

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 157 kWh
- Úroveň hluku: 42 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 143 × 55 × 58 cm
- EAN kód: 3838782107603
- Art.nb.: 730534

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 208 kWh
- Úroveň hluku: 42 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 143 × 55 × 58 cm
- EAN kód: 3838782107580
- Art.nb.: 730532

CHLADNIČKY 179

RB493PW

RB492PW

Primary Line

Primary Line

5.990 Kč

4.990 Kč

CHLADNIČKA S MRAZÍCÍM
PROSTOREM

-

Provedení (barva pláště): Bílá
Otevírání dveří: Levé/pravé
Materiál dveří: Lakovaný
Klimatické třídy: N, ST, T

ÚČINNOST
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: 120 / 119 l.
- Objem chladničky: brutto/netto: 106 / 105 l.
- Objem mrazničky: brutto/netto: 14 / 14 l.
- Zmrazovací výkon: 2 kg / 24h
- Skladovací doba při poruše: 15 h

VÝBAVA CHLADNIČKY
- Dekorační horní kryt
- LED osvětlení
- 1 skleněná police
- 2 police ve dveřích
- Police na láhve bez držáku
- 1 zásuvka na zeleninu
- 2 vložky na vejce
VÝBAVA MRAZNIČKY
- 1 miska na led

OVLÁDÁNÍ
- Mechanické ovládání

CHLADNIČKA S MRAZÍCÍM
PROSTOREM

-

Provedení (barva pláště): Bílá
Otevírání dveří: Levé/pravé
Materiál dveří: Lakovaný plech
Klimatické třídy: N, ST, T

ÚČINNOST
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: 120 / 119 l.
- Objem chladničky: brutto/netto: 106 / 105 l.
- Objem mrazničky: brutto/netto: 14 / 14 l.
- Zmrazovací výkon: 2 kg / 24h
- Skladovací doba při poruše: 15 h

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 141 kWh
- Úroveň hluku: 40 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh):
84,5 × 56 × 57,9 cm
- EAN kód: 3838782407499
- Art.nb.: 20001353

RB491PW

RB392PW4

Primary Line

Primary Line

4.590 Kč

4.590 Kč

CHLADNIČKA S MRAZÍCÍM
PROSTOREM

Provedení (barva pláště): Bílá
Otevírání dveří: Levé/pravé
Materiál dveří: Lakovaný plech
Klimatické třídy: N, ST, T

ÚČINNOST
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: 120 / 119 l.
- Objem chladničky: brutto/netto: 106 / 105 l.
- Objem mrazničky: brutto/netto: 14 / 14 l.
- Zmrazovací výkon: 2 kg / 24h
- Skladovací doba při poruše: 15 h

VÝBAVA MRAZNIČKY
- 1 miska na led

OVLÁDÁNÍ
- Mechanické ovládání

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 94 kWh
- Úroveň hluku: 40 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh):
84,5 × 56 × 57,9 cm
- EAN kód: 3838782407994
- Art.nb.: 20001315

-

VÝBAVA CHLADNIČKY
- Dekorační horní kryt
- LED osvětlení
- 1 skleněná police
- 2 police ve dveřích
- Police na láhve bez držáku
- 1 zásuvka na zeleninu
- 2 vložky na vejce

VÝBAVA CHLADNIČKY
- Dekorační horní kryt
- LED osvětlení
- 1 skleněná police
- 2 police ve dveřích
- Police na láhve bez držáku
- 1 zásuvka na zeleninu
- 2 vložky na vejce
VÝBAVA MRAZNIČKY
- 1 miska na led

OVLÁDÁNÍ
- Mechanické ovládání

CHLADNIČKA S MRAZÍCÍM
PROSTOREM

-

Provedení (barva pláště): Bílá
Otevírání dveří: Levé/pravé
Materiál dveří: Lakovaný plech
Klimatické třídy: N, ST

ÚČINNOST
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: 98 / 96 l.
- Objem chladničky: brutto/netto: 88 / 86 l.
- Objem mrazničky: brutto/netto: 10 / 10 l.
- Zmrazovací výkon: 2 kg / 24h
- Skladovací doba při poruše: 12 h

VÝBAVA CHLADNIČKY
- Dekorační horní kryt
- LED osvětlení
- 1 skleněná police
- 2 police ve dveřích
- Police na láhve bez držáku
- 1 zásuvka na zeleninu
- Vložka na vejce (6×)
VÝBAVA MRAZNIČKY
- 1 miska na led

OVLÁDÁNÍ
- Mechanické ovládání

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 179 kWh
- Úroveň hluku: 40 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh):
84,5 × 56 × 57,9 cm
- EAN kód: 3838782407482
- Art.nb.: 20001352

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 130 kWh
- Úroveň hluku: 40 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh):
84,7 × 49,4 × 49,4 cm
- EAN kód: 3838782407420
- Art.nb.: 20001345

180

CHLADNIČKY

RB391PW4

R6192LX

CHLADNIČKA S MRAZÍCÍM
PROSTOREM

CHLADNIČKA
Advanced Line

Primary Line

3.990 Kč

-

Provedení (barva pláště): Bílá
Otevírání dveří: Levé/pravé
Materiál dveří: Lakovaný plech
Klimatické třídy: N, ST

ÚČINNOST
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: 98 / 96 l.
- Objem chladničky: brutto/netto: 88 / 86 l.
- Objem mrazničky: brutto/netto: 10 / 10 l.
- Zmrazovací výkon: 2 kg / 24h
- Skladovací doba při poruše: 12 h

VÝBAVA CHLADNIČKY
- Dekorační horní kryt
- LED osvětlení
- 1 skleněná police
- 2 police ve dveřích
- Police na láhve bez držáku
- 1 zásuvka na zeleninu
- Vložka na vejce (6×)
VÝBAVA MRAZNIČKY
- 1 miska na led

14.990 Kč

- Provedení (barva pláště): Šedá metalická/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Originál nerez s úpravou
proti otiskům prstů
- Páková rukojeť (easy open)
- Klimatické třídy: SN, ST, N, T
ÚČINNOST
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: 370 / 368 l.
- Objem chladničky: brutto/netto: 370 / 368 l.
OVLÁDÁNÍ
- Elektronické ovládání na dvířkach
- LED displej
- Zvukový alarm otevřených dveří
- Digitální ukazatel teploty
- Zvukový a světelný signál zvýšené teploty v
chladničce: bílý signál

OVLÁDÁNÍ
- Mechanické ovládání

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 165 kWh
- Úroveň hluku: 39 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh):
84,7 × 49,4 × 49,4 cm
- EAN kód: 3838782407413
- Art.nb.: 20001344

VLASTNOSTI
- AdaptTech chlazení: inteligentní paměťový
systém předchází teplotním šokům a šetří
energii
- Slot–in: možnost zabudování chladničky do
výklenku šíře 60 cm

Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
Otevírání dveří: Levé/pravé
Materiál dveří: Ocel
Páková rukojeť (easy open)
Klimatické třídy: SN, ST, N, T

ÚČINNOST
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: 370 / 368 l.
- Objem chladničky: brutto/netto: 370 / 368 l.
OVLÁDÁNÍ
- Elektronické ovládání na dvířkach
- LED displej
- Zvukový alarm otevřených dveří
- Digitální ukazatel teploty
- Zvukový a světelný signál zvýšené teploty v
chladničce: bílý signál
VLASTNOSTI
- AdaptTech chlazení: inteligentní paměťový
systém předchází teplotním šokům a šetří
energii
- Slot–in: možnost zabudování chladničky do
výklenku šíře 60 cm

VÝBAVA CHLADNIČKY
- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- 3 SimpleSlide police s výškovým nastavením
ve dvířkách chladničky
- LED osvětlení ze stropu
- 7 skleněných polic
- Držák na láhve
- Police na láhve bez držáku
- Police na láhve s pevným krytem
- Úložné prostory na sýr a máslo: MultiBox
- CrispZone s HumidityControl: velká
zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
- FreshZone zásuvka s teplotou kolem 3 °C

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 114 kWh
- Úroveň hluku: 38 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 185 × 60 × 64 cm
- EAN kód: 3838942053917
- Art.nb.: 499359

R6192LW

R6192DW

Advanced Line

Essential Line

13.990 Kč

12.990 Kč

CHLADNIČKA

-

- IonAir s DynamiCooling – cirkulace
ionizovaného vzduchu prostřednictvím
vnitřního ventilátoru
- SuperCool: Rychlé zchlazení

- IonAir s DynamiCooling – cirkulace
ionizovaného vzduchu prostřednictvím
vnitřního ventilátoru
- SuperCool: Rychlé zchlazení
VÝBAVA CHLADNIČKY
- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- 3 SimpleSlide police s výškovým nastavením
ve dvířkách chladničky
- LED osvětlení ze stropu
- 7 skleněných polic
- Držák na láhve
- Police na láhve bez držáku
- Police na láhve s pevným krytem
- Úložné prostory na sýr a máslo: MultiBox
- CrispZone s HumidityControl: velká
zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
- FreshZone zásuvka s teplotou kolem 3 °C

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 114 kWh
- Úroveň hluku: 38 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 185 × 60 × 64 cm
- EAN kód: 3838942049415
- Art.nb.: 496124

CHLADNIČKA

-

Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
Otevírání dveří: Levé/pravé
Materiál dveří: Ocel
Páková rukojeť (easy open)
Klimatické třídy: SN, ST, N, T

ÚČINNOST
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: 370 / 368 l.
- Objem chladničky: brutto/netto: 370 / 368 l.
- Ovládání
- Mechanické ovládání

VÝBAVA CHLADNIČKY
- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- 3 SimpleSlide police s výškovým nastavením
ve dvířkách chladničky
- LED osvětlení ze stropu
- 7 skleněných polic
- Držák na láhve
- Police na láhve bez držáku
- Police na láhve s pevným krytem
- CrispZone s HumidityControl: velká
zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
- FreshZone zásuvka s teplotou kolem 3 °C

VLASTNOSTI
- Slot–in: možnost zabudování chladničky do
výklenku šíře 60 cm
- IonAir s DynamiCooling – cirkulace
ionizovaného vzduchu prostřednictvím
vnitřního ventilátoru

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 114 kWh
- Úroveň hluku: 38 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 185 × 60 × 64 cm
- EAN kód: 3838942114083
- Art.nb.: 550645

CHLADNIČKY 181

R6191DW
R6191DX

CHLADNIČKA
Essential Line

11.990 Kč

- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Originál nerez s úpravou
proti otiskům prstů
- Páková rukojeť (easy open)
- Klimatické třídy: SN, ST, N, T
ÚČINNOST
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: 370 / 368 l.
- Objem chladničky: brutto/netto: 370 / 368 l.

VÝBAVA CHLADNIČKY
- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- 3 SimpleSlide police s výškovým nastavením
ve dvířkách chladničky
- LED osvětlení ze stropu
- 7 skleněných polic
- Držák na láhve
- Police na láhve bez držáku
- Police na láhve s pevným krytem
- CrispZone s HumidityControl: velká
zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
- FreshZone zásuvka s teplotou kolem 3 °C

OVLÁDÁNÍ
- Mechanické ovládání

12.990 Kč

- Provedení (barva pláště): Šedá metalická/
ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Materiál dveří: Originál nerez s úpravou
proti otiskům prstů
- Páková rukojeť (easy open)
- Klimatické třídy: SN, ST, N, T
ÚČINNOST
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: 370 / 368 l.
- Objem chladničky: brutto/netto: 370 / 368 l.
OVLÁDÁNÍ
- Mechanické ovládání

VLASTNOSTI
- Slot–in: možnost zabudování chladničky do
výklenku šíře 60 cm
- IonAir s DynamiCooling – cirkulace
ionizovaného vzduchu prostřednictvím
vnitřního ventilátoru

VLASTNOSTI
- Slot–in: možnost zabudování chladničky do
výklenku šíře 60 cm
- IonAir s DynamiCooling – cirkulace
ionizovaného vzduchu prostřednictvím
vnitřního ventilátoru
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 145 kWh
- Úroveň hluku: 38 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 185 × 60 × 64 cm
- EAN kód: 3838942113253
- Art.nb.: 549983

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 145 kWh
- Úroveň hluku: 38 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 185 × 60 × 64 cm
- EAN kód: 3838942113260
- Art.nb.: 549984

R4142PW

R492PW

Primary Line

Primary Line

5.990 Kč

4.990 Kč

CHLADNIČKA

-

Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
Otevírání dveří: Levé/pravé
Materiál dveří: Lakovaný plech
Klimatické třídy: N, ST

ÚČINNOST
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: 243 / 242 l.
- Objem chladničky: brutto/netto: 243 / 242 l.

VÝBAVA CHLADNIČKY
- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- 3 SimpleSlide police s výškovým nastavením
ve dvířkách chladničky
- LED osvětlení ze stropu
- 7 skleněných polic
- Držák na láhve
- Police na láhve bez držáku
- Police na láhve s pevným krytem
- CrispZone s HumidityControl: velká
zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
- FreshZone zásuvka s teplotou kolem 3 °C

VÝBAVA CHLADNIČKY
- LED osvětlení
- 4 skleněné police
- 3 police ve dveřích
- Police na láhve bez držáku
- 1 zásuvka na zeleninu
- Vložka na vejce

OVLÁDÁNÍ
- Mechanické ovládání

CHLADNIČKA

-

Provedení (barva pláště): Bílá
Otevírání dveří: Levé/pravé
Materiál dveří: Lakovaný plech
Klimatické třídy: N, ST, T

ÚČINNOST
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: 138 / 137 l.
- Objem chladničky: brutto/netto: 138 / 137 l.

VÝBAVA CHLADNIČKY
- Dekorační horní kryt
- LED osvětlení
- 2 skleněné police
- 2 police ve dveřích
- Police na láhve bez držáku
- 1 zásuvka na zeleninu
- 2 vložky na vejce

OVLÁDÁNÍ
- Mechanické ovládání

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 101 kWh
- Úroveň hluku: 40 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh):
143,4 × 55 × 54,2 cm
- EAN kód: 3838782407802
- Art.nb.: 20001360

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 93 kWh
- Úroveň hluku: 40 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh):
84,5 × 56 × 57,9 cm
- EAN kód: 3838782407468
- Art.nb.: 20001349

182

CHLADNIČKY

R491PW

R391PW4

Primary Line

Primary Line

4.490 Kč

3.990 Kč

CHLADNIČKA

-

Provedení (barva pláště): Bílá
Otevírání dveří: Levé/pravé
Materiál dveří: Lakovaný plech
Klimatické třídy: N, ST, T

ÚČINNOST
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: 138 / 137 l.
- Objem chladničky: brutto/netto: 138 / 137 l.

VÝBAVA CHLADNIČKY
- Dekorační horní kryt
- LED osvětlení
- 2 skleněné police
- 2 police ve dveřích
- Police na láhve bez držáku
- 1 zásuvka na zeleninu
- 2 vložky na vejce

OVLÁDÁNÍ
- Mechanické ovládání

CHLADNIČKA

-

Provedení (barva pláště): Bílá
Otevírání dveří: Levé/pravé
Materiál dveří: Lakovaný plech
Klimatické třídy: N, ST

ÚČINNOST
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: 104 / 102 l.
- Objem chladničky: brutto/netto: 104 / 102 l.

VÝBAVA CHLADNIČKY
- Dekorační horní kryt
- LED osvětlení
- 2 skleněné police
- 2 police ve dveřích
- Police na láhve bez držáku
- 1 zásuvka na zeleninu

OVLÁDÁNÍ
- Mechanické ovládání

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 118 kWh
- Úroveň hluku: 40 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh):
84,5 × 56 × 57,9 cm
- EAN kód: 3838782407451
- Art.nb.: 20001348

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 113 kWh
- Úroveň hluku: 39 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh):
84,7 × 49,4 × 49,4 cm
- EAN kód: 3838782407390
- Art.nb.: 20001331

CHLADNIČKY 183

NRS 9183 MB

NRS 9182 VXB1

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA
SIDE BY SIDE

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA
SIDE BY SIDE
Superior Line

29.990 Kč

- Provedení (barva pláště): Černá
- Pravé otevírání dveří chladničky/levé
otevírání dveří mrazničky
- Materiál dveří: Ocel
- Klimatické třídy: SN, N, ST, T
ÚČINNOST
- Invertorový kompresor
- Brutto/netto objem: 566 / 516 l.
- Objem chladničky: brutto/netto: 350 / 339 l.
- Objem mrazničky: brutto/netto: 216 / 177 l.
- Zmrazovací výkon: 11 kg / 24h
- Skladovací doba při poruše: 10 h

VÝBAVA CHLADNIČKY
- LED osvětlení
- 5 skleněných polic
- Držák na láhve
- 3 police ve dveřích chladničky
- 2 zeleninové zásuvky
- Vložka na vejce
VÝBAVA MRAZNIČKY
- LED osvětlení
- Prostor pro mrazení: 2 zásuvky
- 4 police ve dveřích mrazničky
- 5 skleněných polic

OVLÁDÁNÍ
- Elektronické ovládání SensoTech
- LED displej
- Zvukový alarm otevřených dveří
VLASTNOSTI
- MultiFlow chlazení – chladící část
- NoFrost Plus
- Twist výrobník ledu
- Funkce SuperCool pro rychlé zchlazení
- Rychlé zmrazování FastFreeze
- Úsporný režim EcoMode

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 229 kWh
- Úroveň hluku: 41 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh):
178,6 × 91 × 64,3 cm
- EAN kód: 3838782177422
- Art.nb.: 733302

39.990 Kč

- Barva: Nerez
- Pravé otevírání dveří chladničky/levé
otevírání dveří mrazničky
- Klimatické třídy: SN, N, ST, T
ÚČINNOST
- Invertorový kompresor
- Brutto/netto objem: 605 / 530 l.
- Objem chladničky: brutto/netto: 381 / 365 l.
- Objem mrazničky: brutto/netto: 224 / 165 l.
- Zmrazovací výkon: 13 kg / 24h
- Skladovací doba při poruše: 5 h
OVLÁDÁNÍ
- Elektronické ovládání SensoTech
- LED displej
- Zvukový alarm otevřených dveří
VLASTNOSTI
- MultiFlow chlazení – chladící část
- NoFrost Plus
- Ventilátor pro rovnoměrné proudění
studeného vzduchu v chladničce
- Automatická výroba ledu, Ledové kostky,
Ledová tříšť
- Dávkovač vody (není potřebné napojení na
vodovodní síť)
- Funkce SuperCool pro rychlé zchlazení
- Rychlé zmrazování FastFreeze
- Úsporný režim EcoMode

ÚČINNOST
- Invertorový kompresor
- Brutto/netto objem: 610 / 535 l.
- Objem chladničky: brutto/netto: 386 / 368 l.
- Objem mrazničky: brutto/netto: 224 / 167 l.
- Zmrazovací výkon: 13 kg / 24h
- Skladovací doba při poruše: 8 h

VÝBAVA MRAZNIČKY
- LED osvětlení
- Prostor pro mrazení: 2 zásuvky
- 3 police dveří mrazničky
- 5 skleněných polic

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Přívod vody: Připojení na vodovodní síť
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 343 kWh
- Úroveň hluku: 42 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh):
179,3 × 91 × 68,7 cm
- EAN kód: 3838782401480
- Art.nb.: 20001246

NRS 9182 VB

NRS 9182 VX

29.990 Kč

28.990 Kč

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA
SIDE BY SIDE

- Provedení (barva pláště): Černá
- Pravé otevírání dveří chladničky/levé
otevírání dveří mrazničky
- Klimatické třídy: SN, T

VÝBAVA CHLADNIČKY
- LED osvětlení
- HomeBar okamžitý přístup k polici s nápoji
a občerstvení bez nutnosti otevřít chladničku
- 5 skleněných polic
- Držák na láhve
- 5 polic ve dveřích
- 2 zeleninové zásuvky
- Vložka na vejce

VÝBAVA CHLADNIČKY
- LED osvětlení
- 5 skleněných polic
- Držák na láhve
- 5 polic ve dveřích chladničky
- 2 zeleninové zásuvky
- Vložka na vejce
VÝBAVA MRAZNIČKY
- LED osvětlení
- Prostor pro mrazení: 2 zásuvky
- 3 police ve dveřích mrazničky
- 5 skleněných polic

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA
SIDE BY SIDE

- Provedení (barva pláště): Nerez
- Pravé otevírání dveří chladničky/levé
otevírání dveří mrazničky
- Klimatické třídy: SN, N, ST, T
ÚČINNOST
- Invertorový kompresor
- Brutto/netto objem: 610 / 535 l.
- Objem chladničky: brutto/netto: 386 / 368 l.
- Objem mrazničky: brutto/netto: 224 / 167 l.
- Zmrazovací výkon: 13 kg / 24h
- Skladovací doba při poruše: 8 h

OVLÁDÁNÍ
- Elektronické ovládání SensoTech
- LED displej
- Zvukový alarm otevřených dveří

OVLÁDÁNÍ
- Elektronické ovládání SensoTech
- LED displej
- Zvukový alarm otevřených dveří

VLASTNOSTI
- MultiFlow chlazení – chladící část
- NoFrost Plus
- Automatická výroba ledu, Ledové kostky,
Ledová tříšť
- Dávkovač vody (není potřebné napojení na
vodovodní síť)
- Funkce SuperCool pro rychlé zchlazení
- Rychlé zmrazování FastFreeze
- Úsporný režim EcoMode

VLASTNOSTI
- MultiFlow chlazení – chladící část
- NoFrost Plus
- Automatická výroba ledu, Ledové kostky,
Ledová tříšť
- Dávkovač vody (není potřebné napojení na
vodovodní síť)
- Funkce SuperCool pro rychlé zchlazení
- Rychlé zmrazování FastFreeze
- Úsporný režim EcoMode

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Přívod vody: Zásobník na vodu
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 344 kWh
- Úroveň hluku: 42 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh):
179,3 × 91 × 68,7 cm
- EAN kód: 3838782172779
- Art.nb.: 733128

VÝBAVA CHLADNIČKY
- LED osvětlení
- 5 skleněných polic
- Držák na láhve
- 5 polic ve dveřích chladničky
- 2 zeleninové zásuvky
- Vložka na vejce
VÝBAVA MRAZNIČKY
- LED osvětlení
- Prostor pro mrazení: 2 zásuvky
- 3 police ve dveřích mrazničky
- 5 skleněných polic

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Přívod vody: Zásobník na vodu
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 344 kWh
- Úroveň hluku: 42 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh):
179,3 × 91 × 68,7 cm
- EAN kód: 3838782172762
- Art.nb.: 733127
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NRS9182VX1

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA
SIDE BY SIDE

NOVINKA 12/2020

29.990 Kč

- Barva: Nerez
- Otevírání dveří: Pravé otevírání dveří
chladničky/levé otevírání dveří mrazničky
- Klimatické třídy: SN, N, ST, T
ÚČINNOST
- Invertorový kompresor
- Brutto/netto objem: 610 / 535 l
- Objem chladničky: brutto/netto: 386 / 368 l
- Objem mrazničky: brutto/netto: 224 / 167 l
- Zmrazovací výkon: 13 kg / 24h
- Skladovací doba při poruše: 8 h
OVLÁDÁNÍ
- Elektronické ovládání SensoTech
- LED display
- Zvukový alarm otevřených dveří
VLASTNOSTI
- Multiflow chlazení - chladnička
- Beznámrazová technologie NoFrost Plus
- Automatická výroba ledu, Ledové kostky,
Ledová tříšť
- Dávkovač vody
- Funkce SuperCool pro rychlé zchlazení
- Rychlé zmrazování FastFreeze
- Úsporný režim EcoMode

VÝBAVA CHLADNIČKY
- LED osvětlení
- 5 skleněných polic
- Držák na láhve
- Police ve dveřích chladničky: 5 polic ve
dveřích
- Zásuvka na zeleninu: 2 zeleninové zásuvky
- Vložka na vejce
- Nízkoteplotní zásuvka FreshZone
VÝBAVA MRAZNIČKY
- LED osvětlení
- 2 zásuvky
- 3 police dveří mrazničky
- 5 skleněných polic

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 344 kWh
- Úroveň hluku: 42 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh):
179,3 × 90,8 × 67,9 cm
- EAN kód: 3838782321375
- Art.nb.: 734099

NRS9182MX

NRS918EMX

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA
SIDE BY SIDE

18.990 Kč

- Provedení (barva pláště)
- Pravé otevírání dveří chladničky/levé
otevírání dveří mrazničky
- Materiál dveří: Ocel
- Klimatické třídy: SN, N, ST, T
ÚČINNOST
- Invertorový kompresor
- Brutto/netto objem: 566 / 516 l.
- Objem chladničky: brutto/netto: 350 / 339 l.
- Objem mrazničky: brutto/netto: 216 / 177 l.
- Zmrazovací výkon: 11 kg / 24h
- Skladovací doba při poruše: 10 h
OVLÁDÁNÍ
- Elektronické ovládání SensoTech
- LED displej
- Zvukový alarm otevřených dveří
VLASTNOSTI
- MultiFlow chlazení – chladící část
- NoFrost Plus
- Twist výrobník ledu
- Funkce SuperCool pro rychlé zchlazení
- Rychlé zmrazování FastFreeze
- Úsporný režim EcoMode

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA
SIDE BY SIDE

V NABÍDCE DO
VYPRODÁNÍ ZÁSOB

VÝBAVA CHLADNIČKY
- LED osvětlení
- 5 skleněných polic
- Držák na láhve
- Nádoba na maso
- 4 police ve dvířkách chladničky
- 2 zeleninové zásuvky
- Vložka na vejce
VÝBAVA MRAZNIČKY
- LED osvětlení
- Prostor pro mrazení: 2 zásuvky
- 4 police ve dveřích mrazničky
- 5 skleněných polic

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 343 kWh
- Úroveň hluku: 43 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh):
178,6 × 91 × 64,3 cm
- EAN kód: 3838782172809
- Art.nb.: 733131

18.990 Kč

- Barva: Nerez
- Otevírání dveří: Pravé otevírání dveří
chladničky/levé otevírání dveří mrazničky
- Materiál dveří: Lakovaný plech
- Klimatické třídy: SN, N, ST
ÚČINNOST
- Invertorový kompresor
- Brutto/netto objem: 350 / 508 l
- Objem chladničky: brutto/netto: 350 / 334 l
- Zmrazovací výkon: 11 kg / 24h
OVLÁDÁNÍ
- Elektronické ovládání SensoTech
- LED display
- Zvukový alarm otevřených dveří
VLASTNOSTI
- MultiFlow chlazení – chladící část
- Beznámrazová technologie NoFrost Plus
- Twist výrobník ledu
- Rychlé zmrazování FastFreeze
- Úsporný režim EcoMode

NOVINKA 01/2021

VÝBAVA CHLADNIČKY
- LED osvětlení
- 5 skleněných polic
- Držák na láhve
- Police ve dveřích chladničky: 3 police ve
dveřích
- Zásuvka na zeleninu: 2 zeleninové zásuvky
- 2 vložky na vejce (12×)
- Nízkoteplotní zásuvka FreshZone
VÝBAVA MRAZNIČKY
- LED osvětlení
- Prostor pro mrazení: 2 zásuvky
- 4 police ve dveřích mrazničky
- 5 skleněných polic
- 1 nádobka na led

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 321 kWh
- Úroveň hluku: 42 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh):
178,6 × 91 × 64,3 cm
- EAN kód: 3838782485541
- Art.nb.: 20004025
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NRS9181MX

NRM8182MX

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA
SIDE BY SIDE

17.990 Kč

- Provedení (barva pláště): Nerez
- Pravé otevírání dveří chladničky/levé
otevírání dveří mrazničky
- Materiál dveří: Ocel
- Klimatické třídy: SN, N, ST
ÚČINNOST
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: 566 / 516 l.
- Objem chladničky: brutto/netto: 350 / 339 l.
- Objem mrazničky: brutto/netto: 216 / 177 l.
- Zmrazovací výkon: 11 kg / 24h
- Skladovací doba při poruše: 10 h
OVLÁDÁNÍ
- Elektronické ovládání SensoTech
- LED displej
- Zvukový alarm otevřených dveří
VLASTNOSTI
- MultiFlow chlazení – chladící část
- NoFrost Plus
- Twist výrobník ledu
- Funkce SuperCool pro rychlé zchlazení
- Rychlé zmrazování FastFreeze
- Úsporný režim EcoMode

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA
CROSS DOOR

V NABÍDCE DO
VYPRODÁNÍ ZÁSOB

VÝBAVA CHLADNIČKY
- LED osvětlení
- 5 skleněných polic
- Držák na láhve
- Nádoba na maso
- 3 police ve dveřích chladničky
- 2 zeleninové zásuvky
- Vložka na vejce
VÝBAVA MRAZNIČKY
- LED osvětlení
- Prostor pro mrazení: 2 zásuvky
- 4 police ve dveřích mrazničky
- 5 skleněných polic

19.990 Kč

- Provedení (barva pláště): Nerez
- Materiál dveří: Ocel
- Klimatické třídy: SN, N, ST, T
ÚČINNOST
- Invertorový kompresor
- Brutto/netto objem: 467 / 394 l.
- Objem chladničky: brutto/netto: 294 / 265 l.
- Objem mrazničky: brutto/netto: 173 / 129 l.
- Zmrazovací výkon: 12 kg / 24h
- Skladovací doba při poruše: 10 h
OVLÁDÁNÍ
- LED displej

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 412 kWh
- Úroveň hluku: 43 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh):
178,6 × 91 × 64,3 cm:
- EAN kód: 3838782175114
- Art.nb.: 733132

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 299 kWh
- Úroveň hluku: 42 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh):
181,6 × 79,4 × 64,3 cm
- EAN kód: 3838782325359
- Art.nb.: 734259

NRS8182KX

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA
CROSS DOOR

19.990 Kč

ÚČINNOST
- Invertorový kompresor
- Brutto/netto objem: 467 / 394 l.
- Objem chladničky: brutto/netto: 294 / 265 l.
- Objem mrazničky: brutto/netto: 173 / 129 l.
- Zmrazovací výkon: 12 kg / 24h
- Skladovací doba při poruše: 10 h
OVLÁDÁNÍ
- LED displej

VÝBAVA MRAZNIČKY
- LED osvětlení
- Prostor pro mrazení: 6 zásuvek
- 2 police ve dveřích mrazničky

VLASTNOSTI
- MultiFlow chlazení – chladící část
- NoFrost Plus
- Twist výrobník ledu
- Funkce SuperCool pro rychlé zchlazení
- Rychlé zmrazování FastFreeze

NRM8181MX

- Provedení (barva pláště): Nerez
- Materiál dveří: Ocel
- Klimatické třídy: SN, N, ST, T

VÝBAVA CHLADNIČKY
- LED osvětlení
- 3 skleněné police
- Nádoba na maso
- 2 police ve dveřích chladničky
- 2 zeleninové zásuvky
- Vložka na vejce
- CrispZone s HumidityControl: velká
zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA
SIDE BY SIDE

V NABÍDCE DO
VYPRODÁNÍ ZÁSOB

VÝBAVA CHLADNIČKY
- LED osvětlení
- 3 skleněné police
- Nádoba na maso
- 2 police ve dveřích chladničky
- 2 zeleninové zásuvky
- Vložka na vejce
- CrispZone s HumidityControl: velká
zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
VÝBAVA MRAZNIČKY
- LED osvětlení
- Prostor pro mrazení: 6 zásuvek
- 2 police ve dveřích mrazničky

15.990 Kč

- Provedení (barva pláště): Stříbrná
- Pravé otevírání dveří chladničky/levé
otevírání dveří mrazničky
- Materiál dveří: Lakovaný plech
- Klimatické třídy: N, ST, T
ÚČINNOST
- Invertorový kompresor
- Brutto/netto objem: 468 / 428 l.
- Objem chladničky: brutto/netto: 274 / 264 l.
- Objem mrazničky: brutto/netto: 194 / 164 l.
- Zmrazovací výkon: 10 kg / 24h
- Skladovací doba při poruše: 10 h

VÝBAVA CHLADNIČKY
- LED osvětlení
- 4 skleněné police
- 2 police ve dveřích chladničky
- 2 zeleninové zásuvky
- Police na láhve bez držáku
- Vložka na vejce
VÝBAVA MRAZNIČKY
- LED osvětlení
- Prostor pro mrazení: 2 zásuvky
- 4 police ve dveřích mrazničky
- 4 skleněné police
- 1 nádobka na led

OVLÁDÁNÍ
- Elektronické ovládání s displejem LCD

VLASTNOSTI
- MultiFlow chlazení – chladící část
- NoFrost Plus
- Twist výrobník ledu
- Funkce SuperCool pro rychlé zchlazení
- Rychlé zmrazování FastFreeze

VLASTNOSTI
- MultiFlow chlazení – chladící část
- NoFrost Plus
- Rychlé zmrazování FastFreeze
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 383 kWh
- Úroveň hluku: 42 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh):
181,6 × 79,4 × 64,3 cm
- EAN kód: 3838782325311
- Art.nb.: 734258

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 311 kWh
- Úroveň hluku: 42 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh):
177,7 × 83,2 × 62,3 cm
- EAN kód: 3838782406263
- Art.nb.: 20001333
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KDYŽ PŘIJDE
ČAS SÁHNOUT
DO MRAZÁKU
Díky efektivnímu zamrazení si
ovoce a zelenina uchová většinu
vitamínů a živin.
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SPOLEHLIVÉ
MRAZENÍ
SKŘÍŇOVÉ A TRUHLICOVÉ MRAZÁKY
Vysoké životní tempo a touha po nejlepším jídle v kteroukoliv dobu vyžaduje od
skříňových nebo truhlicových mrazniček mnohem víc než jen prostor s nízkou
teplotou. Chytrá technologie ve skříňových a truhlicových mrazničkách Gorenje
se stará o to, aby mikrokrystaly, které vznikají během mrazení, nepoškodily buňky
v potravinách. Potraviny si tak zachovají vitamíny, minerály a hlavně chuť. V létě
sklizené jahody budou v zimě chutnat stejně sladce a uvařený, i když zamrazený
oběd na vás v bezpečí počká, dokud ho nebudete potřebovat. Interiér je pečlivě
navržen tak, aby umožňoval přehledné uložení velkého množství potravin.

Zachování vitamínů a minerálů.
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ODMRAZOVÁNÍ
ODZVONILO
POŠLETE
NÁMRAZU
K LEDU

Systém NoFrost
Odmrazování může být dobrou výmluvou, když chcete sníst všechnu zmrzlinu v
mrazáku. Ve skutečnosti je to ale otrava. Proto jsme vyvinuli jeden z nejlepších
chladicích systémů na trhu NoFrost Plus, který přináší mnoho výhod, a odmrazování
se díky němu stává minulostí. Na jedné straně zabraňuje vzniku námrazy v mrazáku
a kontroluje spotřebu energie. Na druhé straně udržuje ideální mikroklima, aby si
potraviny zachovaly všechny vitamíny a minerály.

Doporučená doba
skladování v mrazáku
Doba skladování zmrazených potravin závisí na
jejich složení, kvalitě, datu spotřeby atd. Vysoký
obsah tuku například zkracuje maximální dobu
skladování. Libové maso můžete tedy nechat
v mrazáku až 12 měsíců, zatímco tučné maso
pouze 4 až 6 měsíců. Skladujte potraviny v pevně
uzavřených nádobách nebo vhodném obalu.

T Y P P O T R AV I N Y

ČAS

OVOCE, HOVĚZÍ MASO

10 až 12 měsíců

ZELENINA, TELECÍ MASO, DRŮBĚŽ

8 až 10 měsíců

ZVEŘINA

6 až 8 měsíců

KRÁJENÉ NEBO MLETÉ MASO

4 měsíce

CHLEBA, PEČIVO, VAŘENÁ JÍDLA, NETUČNÉ RYBY

3 měsíce

VNITŘNOSTI

2 měsíce

UZENÉ KLOBÁSY, TUČNÉ RYBY

1 měsíc
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RYCHLÉ
ZAMRAZENÍ

Funkce FastFreeze
Udržení kvality mražených potravin závisí ve velké míře na rychlosti zamrazení. Při rychlejším zamrazení jsou
vzniklé krystaly menší, takže nepoškodí buňky v potravinách a jídlo si zachová své vitamíny, minerály a živiny
po delší dobu. Toužíte po skutečném výkonu? V tom případě si vyberte některý z modelů s funkcí FastFreeze,
která zamrazí potraviny při velmi nízké teplotě pod –24 °C. Pokud funkci nevypnete ručně, proces po určité době
automaticky skončí a teplota v mrazáku se vrátí na původní nastavení.

Přihrádka XXL SpaceBox

Dostatek prostoru na velkého krocana
Největší přihrádka, která se hodí na uložení velkých věcí jako krocana, několika krabic s pizzou
nebo dokonce dortů.
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Technologie FrostLess

SensoTech

Méně námrazy, méně
problémů

Pokročilé elektronické ovládání

Lepší izolace v kombinaci s moderní technologií
truhlicového mrazáku efektivně snižuje hromadění ledu
na potravinách a vznik námrazy uvnitř spotřebiče. To
znamená méně odmrazování a menší účet za elektřinu.

Díky přesnému ovládání teploty pomocí LED displeje
budete mít teplotu neustálou pod kontrolou. Když se
teplota ve spotřebiči sníží, rozsvítí se speciální světlo a
zazní zvukový signál.

Snadné použití

Pohodlí zaručeno
Prakticky umístěné světlo ve víku truhlicového mrazáku poskytuje vynikající osvětlení. Posuvné koše usnadňují přístup
ke zmrazeným potravinám. Silný a odolný pružinový kovový závěs drží víko zcela nebo částečně otevřené, takže ho
nemusíte přidržovat rukou. Moderní řešení vyrovnává tlak, aby zabránilo podtlaku po zavření víka, takže můžete mrazák
znovu otevřít hned poté, co jste ho zavřeli.

Kontrola a
bezpečnost
Mechanická řídicí jednotka se
nachází na přední spodní straně
truhlicového mrazáku. Tlačítko
nastavení teploty a tlačítko vypnutí/
zapnutí funkce FastFreeze doplňují
dvě signalizační světla a výstražné
světlo vysoké teploty.

Uzamčení
Energetická účinnost A+
Vylepšený chladicí systém vytváří ideální
podmínky pro dosažení nejvyšších
tříd energetické účinnosti. Truhlicové
mrazáky s hodnocením energetické
účinnosti A++ využívají o 40 % méně
energie než mrazáky třídy A.

Protože se truhlicové mrazáky
často umisťují ven, mají
některé modely zámek.
Truhlicové mrazáky lze
opatřit kolečky pro snadné
přesouvání.
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FN6192PX

FN6192PW

Advanced Line

Advanced Line

16.990 Kč

15.990 Kč

SKŘÍŇOVÁ MRAZNIČKA

- Provedení (barva pláště): Šedá metalická/
ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Páková rukojeť (easy open)
- Klimatické třídy: SN, ST, N, T
ÚČINNOST
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: 277 / 243 l.
- Zmrazovací výkon: 18 kg/24 h
- Skladovací doba při poruše: 15 h
- FastFreeze: Rychlé mrazení s automatickým
vypnutím

OVLÁDÁNÍ
- Elektronické ovládání na dvířkach
- LED displej
- Slot–in: možnost zabudování chladničky do
výklenku šíře 60 cm
- Automatické odmrazování mrazničky
- NoFrost
- Digitální ukazatel teploty
- Zvukový alarm otevřených dveří
DODATEČNÁ VÝBAVA
- LED osvětlení
- Prostor pro mrazení: 1 dvířka, 6 zásuvek

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 237 kWh
- Úroveň hluku: 42 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 185 × 60 × 64 cm
- EAN kód: 3838942049965
- Art.nb.: 498218

FN6192DHW

SKŘÍŇOVÁ MRAZNIČKA
Essential Line

13.990 Kč

-

Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
Otevírání dveří: Levé/pravé
Páková rukojeť (easy open)
Klimatické třídy: SN, ST, N, T

ÚČINNOST
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: 277 / 243 l.
- Zmrazovací výkon: 18 kg/24 h
- Skladovací doba při poruše: 15 h
- FastFreeze:Rychlé mrazení s automatickým
vypnutím

OVLÁDÁNÍ
- Elektronické ovládání za dvířkami
- LED displej
- Slot–in: možnost zabudování chladničky do
výklenku šíře 60 cm
- Automatické odmrazování mrazničky
- NoFrost
- Digitální ukazatel teploty pro mrazničku
DODATEČNÁ VÝBAVA
- LED osvětlení
- Prostor pro mrazení: 1 dvířka, 6 zásuvek

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 237 kWh
- Úroveň hluku: 42 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 185 × 60 × 64 cm
- EAN kód: 3838782020322
- Art.nb.: 588467

SKŘÍŇOVÁ MRAZNIČKA

-

Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
Otevírání dveří: Levé/pravé
Páková rukojeť (easy open)
Klimatické třídy: SN, ST, N, T

ÚČINNOST
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: 277 / 243 l.
- Zmrazovací výkon: 18 kg/24 h
- Skladovací doba při poruše: 15 h
- FastFreeze: Rychlé mrazení s automatickým
vypnutím

OVLÁDÁNÍ
- Elektronické ovládání na dvířkach
- LED displej
- Slot–in: možnost zabudování chladničky do
výklenku šíře 60 cm
- Automatické odmrazování mrazničky
- NoFrost
- Digitální ukazatel teploty
- Zvukový alarm otevřených dveří
DODATEČNÁ VÝBAVA
- LED osvětlení
- Prostor pro mrazení: 1 dvířka, 6 zásuvek

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 237 kWh
- Úroveň hluku: 42 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 185 × 60 × 64 cm
- EAN kód: 3838942049958
- Art.nb.: 498219
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FN6191DHX

FN6191DHW

Essential Line

Essential Line

13.990 Kč

12.990 Kč

SKŘÍŇOVÁ MRAZNIČKA

-

Barva: Šedá metalická/ocel
Otevírání dveří: Levé/pravé
Páková rukojeť (easy open)
Klimatické třídy: SN, ST, N, T

ÚČINNOST
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: 277 / 243 l.
- Zmrazovací výkon: 18 kg/24 h
- Skladovací doba při poruše: 15 h
- FastFreeze:Rychlé mrazení s automatickým
vypnutím

OVLÁDÁNÍ
- Elektronické ovládání za dvířkami
- LED displej
- Slot–in: možnost zabudování chladničky do
výklenku šíře 60 cm
- Automatické odmrazování mrazničky
- NoFrost
- Digitální ukazatel teploty pro mrazničku
DODATEČNÁ VÝBAVA
- LED osvětlení
- Prostor pro mrazení: 1 dvířka, 6 zásuvek

SKŘÍŇOVÁ MRAZNIČKA

-

Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
Otevírání dveří: Levé/pravé
Páková rukojeť (easy open)
Klimatické třídy: SN, ST, N, T

ÚČINNOST
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: 277 / 243 l.
- Zmrazovací výkon: 18 kg/24 h
- Skladovací doba při poruše: 15 h
- FastFreeze:Rychlé mrazení s automatickým
vypnutím

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 302 kWh
- Úroveň hluku: 42 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 185 × 60 × 64 cm
- EAN kód: 3838782020315
- Art.nb.: 588466

ÚČINNOST
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: 212 / 186 l.
- Zmrazovací výkon: 15 kg/24 h
- Skladovací doba při poruše: 11 h

DODATEČNÁ VÝBAVA
- LED osvětlení
- Prostor pro mrazení: 1 dvířka, 6 zásuvek

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 302 kWh
- Úroveň hluku: 42 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 185 × 60 × 64 cm
- EAN kód: 3838782019005
- Art.nb.: 588460

FN4172CW

FN4171CW

Essential Line

Essential Line

9.990 Kč

8.990 Kč

SKŘÍŇOVÁ MRAZNIČKA

- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Klimatické třídy: N, ST, T

OVLÁDÁNÍ
- Elektronické ovládání za dvířkami
- LED displej
- Slot–in: možnost zabudování chladničky do
výklenku šíře 60 cm
- Automatické odmrazování mrazničky
- NoFrost
- Digitální ukazatel teploty pro mrazničku

OVLÁDÁNÍ
- Elektronické ovládání za dvířkami
- NoFrost
- Zvukový alarm otevřených dveří
DODATEČNÁ VÝBAVA
- Prostor pro mrazení: 5 zásuvek

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 197 kWh
- Úroveň hluku: 43 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh):
169,1 × 55 × 55,7 cm
- EAN kód: 3838782408052
- Art.nb.: 20001319

SKŘÍŇOVÁ MRAZNIČKA

- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Klimatické třídy: N, ST, T
ÚČINNOST
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: 212 / 186 l.
- Zmrazovací výkon: 15 kg/24 h
- Skladovací doba při poruše: 11 h

OVLÁDÁNÍ
- Elektronické ovládání za dvířkami
- NoFrost
- Zvukový alarm otevřených dveří
DODATEČNÁ VÝBAVA
- Prostor pro mrazení: 5 zásuvek

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 262 kWh
- Úroveň hluku: 43 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh):
169,1 × 55 × 55,7 cm
- EAN kód: 3838782408045
- Art.nb.: 20001318
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SKŘÍŇOVÉ A TRUHLICOVÉ MRAZÁKY

F6171CS

F6171CW

Essential Line

Essential Line

10.990 Kč

9.990 Kč

SKŘÍŇOVÁ MRAZNIČKA

SKŘÍŇOVÁ MRAZNIČKA

- Provedení (barva pláště): Stříbrná/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Klimatické třídy: N, ST

OVLÁDÁNÍ
- Elektronické ovládání
- Manuální odmrazování

- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Klimatické třídy: N, ST

OVLÁDÁNÍ
- Elektronické ovládání
- Manuální odmrazování

ÚČINNOST
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: 245 / 225 l.
- Zmrazovací výkon: 14 kg/24 h
- Skladovací doba při poruše: 18 h

DODATEČNÁ VÝBAVA
- Prostor pro mrazení: 7 zásuve

ÚČINNOST
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: 245 / 225 l.
- Zmrazovací výkon: 14 kg/24 h
- Skladovací doba při poruše: 18 h

DODATEČNÁ VÝBAVA
- Prostor pro mrazení: 7 zásuve

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 245 kWh
- Úroveň hluku: 42 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 170 × 60 × 60 cm
- EAN kód: 3838782407116
- Art.nb.: 735846

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 245 kWh
- Úroveň hluku: 42 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 170 × 60 × 60 cm
- EAN kód: 3838782407109
- Art.nb.: 735845

F4142PW

F4141PW

PRIMARY LINE

PRIMARY LINE

8.990 Kč

7.990 Kč

SKŘÍŇOVÁ MRAZNIČKA

- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Klimatické třídy: N, ST, T
ÚČINNOST
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: 169 / 153 l.
- Zmrazovací výkon: 9 kg/24 h
- Skladovací doba při poruše: 20 h

OVLÁDÁNÍ
- Mechanické ovládání
DODATEČNÁ VÝBAVA
- Prostor pro mrazení: 4 zásuvek

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 173 kWh
- Úroveň hluku: 40 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh):
143,4 × 55 × 54,2 cm
- EAN kód: 3838782408038
- Art.nb.: 20001317

SKŘÍŇOVÁ MRAZNIČKA

- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Klimatické třídy: N, ST
ÚČINNOST
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: 169 / 153 l.
- Zmrazovací výkon: 9 kg/24 h
- Skladovací doba při poruše: 20 h

OVLÁDÁNÍ
- Mechanické ovládání
DODATEČNÁ VÝBAVA
- Prostor pro mrazení: 4 zásuvek

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 213 kWh
- Úroveň hluku: 40 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh):
143,4 × 55 × 54,2 cm
- EAN kód: 3838782408021
- Art.nb.: 20001316
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F492PW

F491PW

PRIMARY LINE

PRIMARY LINE

SKŘÍŇOVÁ MRAZNIČKA

SKŘÍŇOVÁ MRAZNIČKA

V NABÍDCE DO
VYPRODÁNÍ ZÁSOB

4.990 Kč

4.790 Kč

- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Klimatické třídy: N, ST, T

OVLÁDÁNÍ
- Mechanické ovládání
- Manuální odmrazování

- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Klimatické třídy: N, ST, T

OVLÁDÁNÍ
- Mechanické ovládání
- Manuální odmrazování

ÚČINNOST
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: 91 / 82 l.
- Zmrazovací výkon: 10 kg/24 h
- Skladovací doba při poruše: 24 h

DODATEČNÁ VÝBAVA
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky

ÚČINNOST
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: 91 / 82 l.
- Zmrazovací výkon: 10 kg/24 h
- Skladovací doba při poruše: 24 h

DODATEČNÁ VÝBAVA
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 141 kWh
- Úroveň hluku: 40 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh):
84,5 × 56 × 57,9 cm
- EAN kód: 3838782407741
- Art.nb.: 20001357

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 180 kWh
- Úroveň hluku: 40 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh):
84,5 × 56 × 57,9 cm
- EAN kód: 3838782407734
- Art.nb.: 20001356

F392PW4

F391PW4

PRIMARY LINE

PRIMARY LINE

4.790 Kč

4.490 Kč

SKŘÍŇOVÁ MRAZNIČKA

SKŘÍŇOVÁ MRAZNIČKA

- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Klimatické třídy: N, ST, T

OVLÁDÁNÍ
- Mechanické ovládání
- Manuální odmrazování

- Provedení (barva pláště): Bílá/ocel
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Klimatické třídy: N, ST

OVLÁDÁNÍ
- Mechanické ovládání
- Manuální odmrazování

ÚČINNOST
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: 75 / 65 l.
- Zmrazovací výkon: 3,5 kg/24 h
- Skladovací doba při poruše: 15 h

DODATEČNÁ VÝBAVA
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky

ÚČINNOST
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: 75 / 65 l.
- Zmrazovací výkon: 3,5 kg/24 h
- Skladovací doba při poruše: 15 h

DODATEČNÁ VÝBAVA
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 133 kWh
- Úroveň hluku: 40 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh):
84,7 × 49,4 × 49,4 cm
- EAN kód: 3838782407444
- Art.nb.: 20001347

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 166 kWh
- Úroveň hluku: 40 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh):
84,7 × 49,4 × 49,4 cm
- EAN kód: 3838782407437
- Art.nb.: 20001346
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SKŘÍŇOVÉ A TRUHLICOVÉ MRAZÁKY

FH451CW

FH401CW

Essential Line

Essential Line

9.990 Kč

8.990 Kč

TRUHLICOVÁ MRAZNIČKA

- Provedení (barva/materiál): Bílá/ocel
- Samouzavírací pant dveří mrazničky
- Klimatické třídy: SN, N, ST, T
ÚČINNOST
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: 458 / 457 l.
- Zmrazovací výkon: 25 kg/24 h
- Skladovací doba při poruše: 58 h

OVLÁDÁNÍ
- Elektronické ovládání
- Manuální odmrazování mrazničky
- Rychlé zmrazování FastFreeze
- Ochrana proti zamrznutí FreezeProtect
–15 °C
DODATEČNÁ VÝBAVA
- LED osvětlení
- Prostor pro mrazení: 3 koše
- Zámek dveří

TRUHLICOVÁ MRAZNIČKA

- Provedení (barva/materiál): Bílá/ocel
- Samouzavírací pant dveří mrazničky
- Klimatické třídy: SN, N, ST, T
ÚČINNOST
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: 385 / 384 l.
- Zmrazovací výkon: 20 kg/24 h
- Skladovací doba při poruše: 54 h

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 353 kWh
- Úroveň hluku: 39 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 85 × 150 × 74 cm
- EAN kód: 3838782429460
- Art.nb.: 736385

ÚČINNOST
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: 304 / 303 l.
- Zmrazovací výkon: 17 kg/24 h
- Skladovací doba při poruše: 56 h

DODATEČNÁ VÝBAVA
- LED osvětlení
- Prostor pro mrazení: 2 koše
- Zámek dveří

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 316 kWh
- Úroveň hluku: 39 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 85 × 130 × 74 cm
- EAN kód: 3838782429453
- Art.nb.: 736384

FH302CW

FH301CW

Essential Line

Essential Line

8.990 Kč

7.990 Kč

TRUHLICOVÁ MRAZNIČKA

- Provedení (barva/materiál): Bílá/ocel
- Samouzavírací pant dveří mrazničky
- Klimatické třídy: SN, N, ST, T

OVLÁDÁNÍ
- Elektronické ovládání
- Manuální odmrazování mrazničky
- Rychlé zmrazování FastFreeze
- Ochrana proti zamrznutí FreezeProtect
–15 °C

OVLÁDÁNÍ
- Elektronické ovládání
- Manuální odmrazování mrazničky
- Rychlé zmrazování FastFreeze
- Ochrana proti zamrznutí FreezeProtect
–15 °C
DODATEČNÁ VÝBAVA
- LED osvětlení
- Prostor pro mrazení: 2 koše
- Zámek dveří

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 215 kWh
- Úroveň hluku: 39 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 85 × 108 × 74 cm
- EAN kód: 3838782429446
- Art.nb.: 736383

TRUHLICOVÁ MRAZNIČKA

- Provedení (barva/materiál): Bílá/ocel
- Samouzavírací pant dveří mrazničky
- Klimatické třídy: SN, N, ST, T
ÚČINNOST
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: 304 / 303 l.
- Zmrazovací výkon: 20 kg/24 h
- Skladovací doba při poruše: 56 h

OVLÁDÁNÍ
- Elektronické ovládání
- Manuální odmrazování mrazničky
- Rychlé zmrazování FastFreeze
- Ochrana proti zamrznutí FreezeProtect
–15 °C
DODATEČNÁ VÝBAVA
- LED osvětlení
- Prostor pro mrazení: 2 koše
- Zámek dveří

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 274 kWh
- Úroveň hluku: 39 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 85 × 108 × 74 cm
- EAN kód: 3838782429439
- Art.nb.: 736382
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FH251IW

TRUHLICOVÁ MRAZNIČKA
Essential Line

6.990 Kč

- Provedení (barva/materiál): Bílá/ocel
- Klimatické třídy: SN, N, ST, T
ÚČINNOST
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: 245 / 245 l.
- Zmrazovací výkon: 18 kg/24 h
- Skladovací doba při poruše: 34 h

OVLÁDÁNÍ
- Elektronické ovládání
- Manuální odmrazování
- Ochrana proti zamrznutí FreezeProtect
–15 °C
DODATEČNÁ VÝBAVA
- LED osvětlení
- Prostor pro mrazení: 2 koše
- Zámek dveří

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 245 kWh
- Úroveň hluku: 41 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh):
84,2 × 100,2 × 59,7 cm
- EAN kód: 3838782302145
- Art.nb.: 733777
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ČERSTVÉ JAKO
ZE ZAHRÁDKY
Díky ideální kombinaci teploty,
automatické regulace vlhkosti
a speciálního světla dozraje
vaše ovoce a zelenina přímo v
chladničce.
Čerstvé a chutné potraviny
na dosah ruky.
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PŘIROZENĚ
ČERSTVÉ
VESTAVNÉ KOMBINOVANÉ CHLADNIČKY NatureFresh
Co se týče potravin plných chuti a bohatých na živiny, v tom si s přírodou nikdo nezadá. Příroda
dokáže zajistit správnou kombinaci slunečního světla, čerstvého vzduchu a vlhkosti pro optimální
růst a maximální chuť.
Vestavěné kombinované chladničky Gorenje NatureFresh napodobují přirozené podmínky tak,
že udržují proces fotosyntézy, regulují hladinu vlhkosti a přivádějí čerstvý vzduch. Vestavěné
kombinované chladničky Gorenje NatureFresh mají navíc skvělý energetický výkon od A+ do A++
a díky modulárnímu a flexibilnímu designu jsou vhodné pro každý životní styl.

Dokonalé podmínky skladování pro zdravý životní styl.
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DOBRÉ
JÍDLO SI
ZASLOUŽÍ
DOBRÉ
ZACHÁZENÍ

DLOUHOTRVAJÍCÍ

Technologie IonAir se systémem
DynamiCooling
Co říkáte na to, kdyby si potraviny, zejména ovoce a zelenina, zachovaly
křupavou a čerstvou chuť a všechny živiny i po několika dnech v chladničce?
Žádný problém. Moderní systém větrání s technologií IonAir, která přivádí
vzduch obohacený o záporně nabité ionty a tak napodobuje přírodní
mikroklima, v kombinaci se systémem DynamiCooling vyrovnává teplotu v
celé chladničce a rovnoměrně rozvádí ionizovaný vzduch. Znamená to, že
můžete umístit jídlo na jakoukoliv polici, takže získáte neuvěřitelnou flexibilitu.

ČERSTVOST
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OVOCE A ZELENINA
JAKO ZE ZAHRÁDKY

AUTOMATICKY

REGULOVANÁ
VLHKOST
Přihrádka CrispZone s osvětlením
VitaLight a funkcí SmartHumidity
Nic neocení milovníci ovoce a zeleniny víc než chladničku plnou čerstvě nasbíraných plodů
ze zahrádky. Díky kombinaci tří řešení vydrží plody křupavé a čerstvé po mnohem delší dobu.
Přihrádka CrispZone udržuje nízkou teplotu a systém SmartHumidity kontroluje optimální úroveň
vlhkosti. VitaLight je speciální světlo, které podporuje správné zrání a zabraňuje ztrátě vitamínů.

A++

Maximální energetická
účinnost
Všechny chladničky s mrazákem značky Gorenje jsou
vysoce energeticky účinné. Výborná tepelná izolace
a těsnění dveří, invertorový kompresor a elektronické
nebo mechanické ovládání efektivně snižují spotřebu
energie. Chladničky s hodnocením energetické
účinnosti A++ využívají o 40 % méně energie než
chladničky třídy A.
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POZNÁ
VAŠE ZVYKY

NEUSTÁLE
ČERSTVÉ I
PŘI ČASTÉM
OTEVÍRÁNÍ
DVEŘÍ

Technologie AdaptTech
Noční návštěva chladničky. Vidíte koláč, a zatímco jsou dveře otevřené, bojujete sami se sebou. Když
otevřete dveře chladničky, teplota náhle stoupne a způsobí teplotní šok. Tím se jídlo rychleji kazí.
Naše technologie AdaptTech naštěstí nepřetržitě monitoruje vaše zvyky a učí se je. Dokáže předvídat
návštěvy chladničky, takže sníží teplotu o 1 až 2 °C, aby zůstaly potraviny čerstvé a plné živin.

Přihrádka FreshZone

Čerstvé jako ze zahrádky
Přihrádka s nejnižší teplotou v chladničce se hodí
na skladování masa, ryb, ovoce a zeleniny. Uchová
potraviny čerstvé, plné vůně, barvy a chuti po mnohem
delší dobu.

Police MultiAdjust

Nekonečné možnosti skladování
Získejte naprostou svobodu a upravte si interiér
chladničky podle svých potřeb s pevnými skleněnými
policemi, které lze snadno upravit, vložit do chladničky
nebo je vyjmout. Temperované skleněné police jsou
vysoce odolné a bezpečně udrží i velké množství jídla.
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MultiBox

Praktický multifunkční box
V této multifunkční nádobě s víčkem ve dveřích chladničky lze skladovat sýry, cibuli a další výrazné potraviny. Udrží
potraviny čerstvé a chrání je před vysušením. Silikonové víčko můžete použít jako držák na vejce nebo led.

DOKONALÝ
PŘEHLED

Přihrádka MixBox

Mějte v chladničce pořádek
Do této mělké přihrádky můžete uložit všechny drobné
potraviny jako pomazánky, máslo, konzervované ryby
a malé svačinky. Budete mít v chladničce pořádek a
nestane se, že byste na jídlo zapomněli. Lehce se vysouvá
a zasouvá, takže máte snadný přístup k jejímu obsahu.

CHYTRÉ A
PRAKTICKÉ

Přihrádka HiddenSpace

Další úložný prostor mimo
zvědavé pohledy ostatních
Přihrádka HiddenSpace pod přihrádkou CrispZone
poskytuje další úložný prostor na plechovky nebo
podobné věci.
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LED světlo

Přehledné a efektivní
LED světlo v chladničce poskytuje výborné a vysoce efektivní osvětlení. Má třicetkrát delší životnost než běžné žárovky a
šetří až desetkrát více energie.

Funkce SuperCool

Rychlé ochlazení po velkém
nákupu
Funkce intenzivního ochlazení sníží teplotu na 3 °C,
tedy téměř o polovinu méně, než je standardní teplota.
V kombinaci s velkým objemem chladničky je tato
teplota ideální na rychlé ochlazení jídla po velkých
nákupech. Po šesti hodinách se funkce automaticky
vypne a teplota v chladničce se vrátí na původní
nastavení.

Police na láhve ve dveřích

Bezpečné uložení láhví
Ve dveřích chladničky je dostatek prostoru na uložení
velkých skleněných nebo plastových láhví. Láhve drží
na místě speciální ohrazení, které zabraňuje pohybu a
poškození láhví během otevírání a zavírání.
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OPTIMÁLNÍ
DVOJITÝ
SYSTÉM
CIRKULACE
VZDUCHU

Systém NoFrost DualAdvance
Intenzivní cirkulace studeného vzduchu v chladničce snižuje množství
vlhkosti a brání hromadění ledu na potravinách a vzniku námrazy na
stěnách chladničky. Zajišťuje optimální podmínky skladování potravin
v chladničce. To vede k optimální regulaci chlazení a mrazení, které se
přizpůsobí odpovídajícím procesům v oddělených částech spotřebiče.

Výhody systému NoFrost
› Už žádné časově náročné odmrazování.
› Kvalitně zamrazené potraviny, které si uchovají živiny.
› Potraviny nepřimrzají k sobě.
› Lepší přehled o obsahu mrazáku.
› Více místa k použití.
› Pachy z mrazáku se nedostávají do chladničky a naopak.

POŠLETE
NÁMRAZU
K LEDU
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Přihrádka XXL SpaceBox

Dostatek úložného prostoru za
všech okolností
Tato zásuvka v mrazicí části je největší ve spotřebiči
a je ideální pro uskladnění velkých potravin, jako jsou
krocan, zabijačkové výrobky, nebo dokonce koláče.

Funkce FastFreeze

Rychlé zmrazení
Funkce FastFreeze zmrazí potraviny při –24 °C, takže
si uchovají většinu minerálů. Po 2 dnech se funkce
automaticky vypne a teplota v mrazáku se vrátí na
původní nastavení.

OTEVŘENÍ DO

115 º

Plochý závěs

Snazší otevírání a zavírání
S tímto odolným závěsem můžete do nádob ve dveřích
uložit těžší věci nebo otevřít dveře do úhlu 115°.
Nejen že vidíte lépe dovnitř, ale navíc se tím usnadní
plnění chladničky a vyndávání jídla, protože dveře drží
otevřené. Když necháte dveře pootevřené, závěs je
zavře, aby šetřil energii.

Verze Side by Side

Nejlepší parťák do vaší
kuchyně
Instalace spotřebiče do tzv. Side by Side verze
maximalizuje využití dostupného úložného prostoru na
omezené ploše a zcela se přizpůsobí vašim potřebám,
protože umožňuje kombinovat různé spotřebiče
(chladničky, mrazničky a dokonce vinotéky).
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VYBERTE SI TU, KTERÁ NEJLÉPE VYHOVUJE VAŠIM POTŘEBÁM

Essential line

Advanced line

KOMPLETNÍ ŘADA

Podstavná chladnička s výparníkem
Podstavná chladnička
Podstavná mraznička

Vestavná chladnička s výparníkem
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ESSENTIAL
Výška 177,2 cm
Šířka 54 cm
Šířka 55,5 cm
Energetická účinnost A+
Energetická účinnost A++
Technologie AdapTech
Dynamické chlazení IonAir
Beznámrazová technologie NoFrost
FrostLess technologie
Zásuvka CrispZone s regulací vlhkosti
Zásuvka CrispZone s osvětlením VitaLight a funkcí SmartHumidity
Přihrádka XXL SpaceBox
LED světlo
Police MultiAdjust
Drátěný držák na lahve
Zásuvka FreshZone
Masivní nožový pant dveří
HiddenSpace skrytý úložný prostor

ADVANCED

FROSTLESS

NO–FROST

FROSTLESS

NO–FROST

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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•
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•
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•

•

o

o

•

• – ano
o – k dispozici u některých modelů (zkontrolujte prosím vybraný model)

Vestavná chladnička s výparníkem
Vestavná chladnička

Vestavná kombinovaná chladnička

Vestavná kombinovaná chladnička
Vestavná chladnička
Vestavná mraznička
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NRKI5182A1

NRKI4182E1

Advanced Line

Essential Line

18.990 Kč

14.990 Kč

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA –
VESTAVNÁ

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA –
VESTAVNÁ

-

OVLÁDÁNÍ
- Elektronické ovládání
- LED displej
- Zvukový alarm otevřených dveří
- Digitální ukazatel teploty pro chladničku
- Zvukový a světelný signál zvýšené teploty v
chladničce: bílý signál

VÝBAVA CHLADNIČKY
- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- LED osvětlení ze stropu
- 5 skleněných polic
- Multi–variabilní skleněné police lze velmi lze
jednoduše výškově nastavit nebo vyjmout
- Držák na láhve // 2 police ve dveřích
- Police na láhve s pevným krytem
- Úložné prostory na sýr a máslo: 1 MultiBox
zásobník
- Zásuvka CrispZone s VitaLight
osvětlením a SmartHumidity pro udržování
vlhkosti
- FreshZone zásuvka s teplotou kolem 3 °C
VÝBAVA MRAZNIČKY
- SpaceBox – velká mrazící zásuvka (38 l.)
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky
- 2 skleněné police

OVLÁDÁNÍ
- Elektronické ovládání
- LED displej
- Digitální ukazatel teploty pro chladničku

VLASTNOSTI
- AdaptTech chlazení – inteligentní paměťový
systém předchází teplotním šokům a
šetří energii // NoFrost DualAdvance
// Ventilátor pro rovnoměrné proudění
studeného vzduchu v chladničce // IonAir
a DynamiCooling – cirkulace ionizovaného
vzduchu prostřednictvím vnitřního ventilátoru
// SuperCool: Rychlé zchlazení // FastFreeze:
Rychlé mrazení s automatickým vypnutím

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 230 kWh
- Úroveň hluku: 39 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh):
177,2 × 55,5 × 54,5 cm
- Rozměry k zabudování min–max (vxšxh):
177,5–178 × 56–57 × 56 cm
- EAN kód: 3838782168086
- Art.nb.: 732555
*NA OBJEDNÁVKU.

VLASTNOSTI
- NoFrost DualAdvance
- Úsporný režim EcoMode
- SuperCool: Rychlé zchlazení

- Barva: Bílá // Otevírání dveří: Levé/pravé //
Materiál dveří: Ocelový plech // Pant dveří:
Masivní nožový samouzavírací pant //
Klimatické třídy: SN, ST, N, T
ÚČINNOST
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: 269 / 248 l.
- Objem chladničky: brutto/netto: 183 / 180 l.
- Objem mrazničky: brutto/netto: 86 / 68 l.
- Zmrazovací výkon: 8 kg / 24h
- Skladovací doba při poruše: 16 h

Barva: Bílá
Otevírání dveří: Levé/pravé
Materiál dveří: Ocelový plech
Pant dveří: Pojezdy
Klimatické třídy: ST, N, T

ÚČINNOST
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: 269 / 248 l.
- Objem chladničky: brutto/netto: 183 / 180 l.
- Objem mrazničky: brutto/netto: 86 / 68 l.
- Zmrazovací výkon: 8 kg / 24h
- Skladovací doba při poruše: 16 h

Barva: Bílá
Otevírání dveří: Levé/pravé otvírání dveří
Materiál dveří: Ocel
Pant dveří: Masivní nožový samouzavírací
pant
- Klimatické třídy: SN, N, ST, T
ÚČINNOST
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: 263 / 260 l
- Objem chladničky: brutto/netto: 190 / 189 l
- Objem mrazničky: brutto/netto: 73 / 71 l
- Zmrazovací výkon: 3,5 kg / 24h
- Skladovací doba při poruše: 18 h
OVLÁDÁNÍ
- Mechanické ovládání
VLASTNOSTI
- FrostLess technologie pro menší tvorbu
námrazy v mrazničce
- Úsporný režim EcoMode

VÝBAVA MRAZNIČKY
- SpaceBox – velká mrazící zásuvka (38 l.)
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky
- 2 skleněné police

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 230 kWh
- Úroveň hluku: 39 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh):
177,2 × 54 × 54,5 cm
- Rozměry k zabudování min–max (vxšxh):
177,5–178 × 56–57 × 56 cm
- EAN kód: 3838782167966
- Art.nb.: 732567

RKI2181E1

RKI4182E1

Essential Line

Essential Line

13.990 Kč

12.990 Kč

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA VESTAVNÁ

-

VÝBAVA CHLADNIČKY
- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- LED osvětlení ze stropu
- 5 skleněných polic
- Multi–variabilní skleněné police lze velmi lze
jednoduše výškově nastavit nebo vyjmout
- Držák na láhve
- 2 police ve dveřích
- Police na láhve s pevným krytem
- CrispZone s HumidityControl: velká
zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA –
VESTAVNÁ

VÝBAVA CHLADNIČKY
- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- LED osvětlení ze stropu
- 5 skleněných polic
- Multi-variabilní skleněné police lze
jednoduše výškově nastavit nebo vyjmout
- Držák na láhve // 2 police ve dveřích
- Police na lahve ve dveřích chladničky: Police
na láhve s pevným krytem
- Zeleninová zásuvka CrispZone s regulací
vlhkosti HumidityControl
- HiddenSpace - skrytý úložný prostor
umístěný ze spodní části zásuvky CrispZone

-

VÝBAVA MRAZNIČKY
- SpaceBox - velká mrazící zásuvka (38 l.)
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky
- 2 skleněné police

OVLÁDÁNÍ
- Mechanické ovládání

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 287 kWh
- Úroveň hluku: 38 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh):
177,2 × 54 × 54,5 cm
- Rozměry k zabudování min–max (vxšxh):
177,5-178 × 56-57 × 56 cm
- EAN kód: 3838782168024
- Art.nb.: 732561

Barva: Bílá
Otevírání dveří: Levé/pravé
Materiál dveří: Ocelový plech
Pant dveří: Pojezdy
Klimatické třídy: SN, ST, N

ÚČINNOST
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: 263 / 260 l.
- Objem chladničky: brutto/netto: 190 / 189 l.
- Objem mrazničky: brutto/netto: 73 / 71 l.
- Zmrazovací výkon: 3,5 kg / 24h
- Skladovací doba při poruše: 18 h

VLASTNOSTI
- FrostLess: Méně ledu v mrazničce
- Úsporný režim EcoMode

VÝBAVA CHLADNIČKY
- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- LED osvětlení ze stropu
- 5 skleněných polic
- Multi–variabilní skleněné police lze velmi lze
jednoduše výškově nastavit nebo vyjmout
- Držák na láhve
- 2 police ve dveřích
- Police na láhve s pevným krytem
- CrispZone s HumidityControl: velká
zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
- HiddenSpace – skrytý úložný prostor
umístěný ze spodní části zásuvky CrispZone
VÝBAVA MRAZNIČKY
- SpaceBox – velká mrazící zásuvka (38 l.)
- Prostor pro mrazení: 3 zásuvky
- 2 skleněné police
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 215 kWh
- Úroveň hluku: 38 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh):
177,2 × 54 × 54,5 cm
- Rozměry k zabudování min–max (vxšxh):
177,5–178 × 56–57 × 56 cm
- EAN kód: 3838782168154
- Art.nb.: 732548
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RBI5182A1

RBI4182E1

Advanced Line

Essential Line

16.990 Kč

13.990 Kč

VESTAVNÁ CHLADNIČKA

- Barva: Bílá // Otevírání dveří: Levé/pravé //
Materiál dveří: Ocelový plech // Pant dveří:
Masivní nožový samouzavírací pant //
Klimatické třídy: ST, N, T
ÚČINNOST
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: 288 / 280 l.
- Objem chladničky: brutto/netto: 259 / 251 l.
- Objem mrazničky: brutto/netto: 29 / 29 l.
- Zmrazovací výkon: 2 kg / 24h
- Skladovací doba při poruše: 14 h

VÝBAVA CHLADNIČKY
- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- LED pás na boku // 5 skleněných polic
- Multi–variabilní skleněné police lze velmi lze
jednoduše výškově nastavit nebo vyjmout
- Držák na láhve
- 4 police ve dvířkách chladničky
- 2 samostatné police s fixním hřebenovým
držákem lahví
- Úložné prostory na sýr a máslo: 1 MultiBox
zásobník
- MixBox mělká zásuvka pro drobné potraviny
a předměty
- Zásuvka CrispZone s VitaLight osvětlením
a SmartHumidity pro udržování vlhkosti
- FreshZone zásuvka s teplotou kolem 3 °C

OVLÁDÁNÍ
- Elektronické ovládání
- LED displej
- Zvukový alarm otevřených dveří
- Digitální ukazatel teploty pro chladničku
- Zvukový a světelný signál zvýšené teploty v
chladničce: bílý signál

VÝBAVA MRAZNIČKY
- Prostor pro mrazení: 1 dvířka
- 1 skleněná police

VLASTNOSTI
- AdaptTech chlazení – inteligentní paměťový
systém předchází teplotním šokům a šetří
energii // Ventilátor pro rovnoměrné proudění
studeného vzduchu v chladničce // IonAir
a DynamiCooling – cirkulace ionizovaného
vzduchu prostřednictvím vnitřního
ventilátoru // SuperCool: Rychlé zchlazení //
FastFreeze: Rychlé mrazení s automatickým
vypnutím

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 215 kWh
- Úroveň hluku: 38 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh):
177,2 × 55,5 × 54,5 cm
- Rozměry k zabudování min–max (vxšxh):
177,5–178 × 56–57 × 56 cm
- EAN kód: 3838782167942
- Art.nb.: 732569
*NA OBJEDNÁVKU.

VESTAVNÁ CHLADNIČKA

-

Barva: Bílá
Otevírání dveří: Levé/pravé
Materiál dveří: Ocelový plech
Pant dveří: Pojezdy
Klimatické třídy: ST, N, T

ÚČINNOST
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: 288 / 280 l.
- Objem chladničky: brutto/netto: 259 / 251 l.
- Objem mrazničky: brutto/netto: 29 / 29 l.
- Zmrazovací výkon: 2 kg / 24h
- Skladovací doba při poruše: 14 h
OVLÁDÁNÍ
- Mechanické ovládání
VLASTNOSTI
- Ventilátor pro rovnoměrné proudění
studeného vzduchu v chladničce
- IonAir a DynamiCooling – cirkulace
ionizovaného vzduchu prostřednictvím
vnitřního ventilátoru
- Úsporný režim EcoMode

Barva: Bílá
Otevírání dveří: Levé/pravé
Materiál dveří: Ocelový plech
Pant dveří: Pojezdy
Klimatické třídy: SN, N, ST

ÚČINNOST
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: 186 / 180 l.
- Objem chladničky: brutto/netto: 171 / 165 l.
- Objem mrazničky: brutto/netto: 15 / 15 l.
- Zmrazovací výkon: 2 kg / 24h
- Skladovací doba při poruše: 14 h

VÝBAVA MRAZNIČKY
- Prostor pro mrazení: 1 dvířka
- 1 skleněná police
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 215 kWh
- Úroveň hluku: 38 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh):
177,2 × 54 × 54,5 cm
- Rozměry k zabudování min–max (vxšxh):
177,5–178 × 56–57 × 56 cm
- EAN kód: 3838782168079
- Art.nb.: 732556

RBI4122E1

RBI4092E1

Essential Line

Essential Line

8.990 Kč

7.990 Kč

VESTAVNÁ CHLADNIČKA

-

VÝBAVA CHLADNIČKY
- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- LED pás na boku
- 5 skleněných polic
- Multi–variabilní skleněné police lze velmi lze
jednoduše výškově nastavit nebo vyjmout
- Držák na láhve
- 4 police ve dvířkách chladničky
- 2 samostatné police s fixním hřebenovým
držákem lahví
- CrispZone s HumidityControl: velká
zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
- CrispZone: velká zeleninová zásuvka

VÝBAVA CHLADNIČKY
- LED pás na boku
- 4 skleněné police
- Multi–variabilní skleněné police lze
jednoduše výškově nastavit nebo vyjmout
- 2 police ve dveřích
- Police na láhve s pevným krytem
- CrispZone s HumidityControl: velká
zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
VÝBAVA MRAZNIČKY
- Prostor pro mrazení: 1 dvířka
- 1 miska na led

VESTAVNÁ CHLADNIČKA

-

Barva: Bílá
Otevírání dveří: Levé/pravé
Materiál dveří: Ocelový plech
Pant dveří: Pojezdy
Klimatické třídy: SN, N, ST

ÚČINNOST
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: 118 / 114 l.
- Objem chladničky: brutto/netto: 103 / 99 l.
- Objem mrazničky: brutto/netto: 15 / 15 l.
- Zmrazovací výkon: 2 kg / 24h
- Skladovací doba při poruše: 12 h

OVLÁDÁNÍ
- Mechanické ovládání

OVLÁDÁNÍ
- Mechanické ovládání

VLASTNOSTI
- Úsporný režim EcoMode

Vlastnosti
- Úsporný režim EcoMode
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 166 kWh
- Úroveň hluku: 39 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 122,5 × 54 × 54,5 cm
- Rozměry k zabudování min–max (vxšxh):
122,8–123,3 × 56–57 × 56 cm
- EAN kód: 3838782169274
- Art.nb.: 732398

VÝBAVA CHLADNIČKY
- LED pás na boku
- 2 skleněné police
- Multi–variabilní skleněné police lze
jednoduše výškově nastavit nebo vyjmout
- 1 police ve dveřích
- Police na láhve s pevným krytem
- CrispZone s HumidityControl: velká
zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
VÝBAVA MRAZNIČKY
- Prostor pro mrazení: 1 dvířka
- 1 nádobka na led

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 144 kWh
- Úroveň hluku: 39 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 87,5 × 54 × 54,5 cm
- Rozměry k zabudování min–max (vxšxh):
87,8–88,3 × 56–57 × 56 cm
- EAN kód: 3838782165580
- Art.nb.: 732393
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RI5182A1

RI4182E1

Advanced Line

Essential Line

16.990 Kč

13.990 Kč

VESTAVNÁ CHLADNIČKA

-

Barva: Bílá
Otevírání dveří: Levé/pravé
Materiál dveří: Ocelový plech
Pant dveří: Masivní nožový samouzavírací
pant
- Klimatické třídy: SN, ST, N, T
ÚČINNOST
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: 305 / 301 l.
- Objem chladničky: brutto/netto: 305 / 301 l.
OVLÁDÁNÍ
- Elektronické ovládání
- LED displej
- Zvukový alarm otevřených dveří
- Digitální ukazatel teploty pro chladničku
- Zvukový a světelný signál zvýšené teploty v
chladničce: bílý signál
VLASTNOSTI
- AdaptTech chlazení – inteligentní paměťový
systém předchází teplotním šokům a šetří
energii
- Ventilátor pro rovnoměrné proudění
studeného vzduchu v chladničce
- IonAir a DynamiCooling – cirkulace
ionizovaného vzduchu prostřednictvím
vnitřního ventilátoru
- SuperCool: Rychlé zchlazení

VÝBAVA CHLADNIČKY
- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- LED osvětlení ze stropu
- 7 skleněných polic
- Multi–variabilní skleněné police lze velmi lze
jednoduše výškově nastavit nebo vyjmout
- Držák na láhve
- 4 police ve dvířkách chladničky
- 2 samostatné police s fixním hřebenovým
držákem lahví
- Úložné prostory na sýr a máslo: 1 MultiBox
zásobník
- MixBox mělká zásuvka pro drobné potraviny
a předměty
- Zásuvka CrispZone s VitaLight osvětlením
a SmartHumidity pro udržování vlhkosti
- FreshZone zásuvka s teplotou kolem 3 °C
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 113 kWh
- Úroveň hluku: 37 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh):
177,2 × 55,5 × 54,5 cm
- Rozměry k zabudování min–max (vxšxh):
177,5–178 × 56–57 × 56 cm
- EAN kód: 3838782168093
- Art.nb.: 732554
*NA OBJEDNÁVKU.

VESTAVNÁ CHLADNIČKA

-

Barva: Bílá
Otevírání dveří: Levé/pravé
Materiál dveří: Ocelový plech
Pant dveří: Pojezdy
Klimatické třídy: SN, ST, N, T

ÚČINNOST
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: 305 / 301 l.
- Objem chladničky: brutto/netto: 305 / 301 l.
OVLÁDÁNÍ
- Mechanické ovládání
VLASTNOSTI
- Ventilátor pro rovnoměrné proudění
studeného vzduchu v chladničce
- IonAir a DynamiCooling – cirkulace
ionizovaného vzduchu prostřednictvím
vnitřního ventilátoru
- Úsporný režim EcoMode

Barva: Bílá
Otevírání dveří: Levé/pravé
Materiál dveří: Ocelový plech
Pant dveří: Pojezdy
Klimatické třídy: SN, N, ST, T

ÚČINNOST
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: 202 / 199 l.
- Objem chladničky: brutto/netto: 202 / 199 l.

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 113 kWh
- Úroveň hluku: 37 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh):
177,2 × 54 × 54,5 cm
- Rozměry k zabudování min–max (vxšxh):
177,5–178 × 56–57 × 56 cm
- EAN kód: 3838782167898
- Art.nb.: 732574

RI4122E1

RI4092E1

Essential Line

Essential Line

8.990 Kč

8.990 Kč

VESTAVNÁ CHLADNIČKA

-

VÝBAVA CHLADNIČKY
- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- LED osvětlení ze stropu
- 7 skleněných polic
- Multi–variabilní skleněné police lze velmi lze
jednoduše výškově nastavit nebo vyjmout
- Držák na láhve
- 4 police ve dvířkách chladničky
- 2 samostatné police s fixním hřebenovým
držákem lahví
- CrispZone s HumidityControl: velká
zásuvka na zeleninu s regulací vlhkosti
- CrispZone: velká zeleninová zásuvka

VÝBAVA CHLADNIČKY
- LED osvětlení ze stropu
- 5 skleněných polic
- Multi–variabilní skleněné police lze
jednoduše výškově nastavit nebo vyjmout
- 2 police ve dveřích
- Police na láhve s pevným krytem
- CrispZone s HumidityControl: velká zásuvka
na zeleninu s regulací vlhkosti

VESTAVNÁ CHLADNIČKA

-

Barva: Bílá
Otevírání dveří: Levé/pravé otvírání dveří
Materiál dveří: Ocel
Pant dveří: Pojezdy
Klimatické třídy: SN, N, ST

ÚČINNOST
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: 133 / 131 l
- Objem chladničky: brutto/netto: 133 / 131 l

OVLÁDÁNÍ
- Mechanické ovládání

OVLÁDÁNÍ
- Mechanické ovládání

VLASTNOSTI
- Úsporný režim EcoMode

VLASTNOSTI
- Úsporný režim EcoMode

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 102 kWh
- Úroveň hluku: 35 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 122,5 × 54 × 54,5 cm
- Rozměry k zabudování min–max (vxšxh):
122,8–123,3 × 56–57 × 56 cm
- EAN kód: 3838782169946
- Art.nb.: 732402

VÝBAVA CHLADNIČKY
- LED osvětlení ze stropu
- 4 skleněné police
- Multi-variabilní skleněné police lze
jednoduše výškově nastavit nebo vyjmout
- 1 police ve dveřích
- Police na lahve ve dveřích chladničky: Police
na láhve s pevným krytem
- Zeleninová zásuvka CrispZone s regulací
vlhkosti HumidityControl

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 94 kWh
- Úroveň hluku: 35 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 87,5 × 54 × 54,5 cm
- Rozměry k zabudování min–max (vxšxh):
87,8-88,3 × 56-57 × 56 cm
- EAN kód: 3838782165344
- Art.nb.: 732354
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FNI5182A1

RBIU6092AW

VESTAVNÁ CHLADNIČKA

CHLADNIČKA – PODSTAVNÁ

Advanced Line

17.990 Kč

- Barva: Bílá
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Pant dveří: Masivní nožový samouzavírací
pant
- Klimatické třídy: SN, N, ST, T

DODATEČNÁ VÝBAVA
- LED osvětlení
- 7 skleněných polic
- SpaceBox – velká mrazící zásuvka (38 l.)
- Prostor pro mrazení: 1 dvířka, 7 zásuvek

ÚČINNOST
- Brutto/netto objem: 235 / 212 l.
- Skladovací doba při poruše: 12 h

10.990 Kč

-

Barva: Bílá
Otevírání dveří: Levé/pravé
Materiál dveří: Ocelový plech
Pant dveří: Masivní nožový samouzavírací
pant
- Klimatické třídy: ST, N
ÚČINNOST
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: 130 / 126 l.
- Objem chladničky: brutto/netto: 109 / 105 l.
- Objem mrazničky: brutto/netto: 21 / 21 l.
- Zmrazovací výkon: 2 kg / 24h
- Skladovací doba při poruše: 12 h

OVLÁDÁNÍ
- LED displej
- Automatické odmrazování mrazničky
- NoFrost
- Digitální teplotní ukazatel pro mrazničku
- Rychlé zmrazování FastFreeze
- Smart FastFreeze rychlé mrazení
- Zvukový alarm otevřených dveří

OVLÁDÁNÍ
- Mechanické ovládání
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 243 kWh
- Úroveň hluku: 39 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh):
177,2 × 55,5 × 54,5 cm
- Rozměry k zabudování min–max (vxšxh):
177,5–178 × 56–57 × 56 cm
- EAN kód: 3838782168062
- Art.nb.: 732557
*NA OBJEDNÁVKU.

Barva: Bílá
Otevírání dveří: Levé/pravé
Materiál dveří: Ocelový plech
Pant dveří: Masivní nožový samouzavírací
pant
- Klimatické třídy: SN, ST, N
ÚČINNOST
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: 144 / 143 l.
- Objem chladničky: brutto/netto: 144 / 143 l.
OVLÁDÁNÍ
- Mechanické ovládání

VÝBAVA MRAZNIČKY
- Prostor pro mrazení: 1 dvířka

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 142 kWh
- Úroveň hluku: 39 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 82 × 59,6 × 54,5 cm
- Rozměry k zabudování min–max (vxšxh):
82–90 × 60 × 55 cm
- EAN kód: 3838942090097
- Art.nb.: 527168

RIU6092AW

FIU6092AW

9.990 Kč

11.990 Kč

CHLADNIČKA – PODSTAVNÁ

-

VÝBAVA CHLADNIČKY
- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- LED osvětlení
- 2 skleněné police
- 1 nastavitelná police ve dveřích chladničky
- Police na láhve bez držáku
- Úložné prostory na sýr a máslo: 1 MultiBox
zásobník
- 1 zásuvka na zeleninu
- Výsuvná miska: Velká skleněná vysouvací
police
- Typ ventilace: Větrání s ventilátorem přes
základnu

VÝBAVA CHLADNIČKY
- Zásobník na vejce / led: 1 x 7
- LED osvětlení
- 3 skleněné police
- 1 nastavitelná police ve dveřích chladničky
- Police na láhve bez držáku
- Úložné prostory na sýr a máslo: 1 MultiBox
zásobník
- 1 zásuvka na zeleninu
- Výsuvná miska: Velká skleněná vysouvací
police
- Typ ventilace: Větrání s ventilátorem přes
základnu

PODSTAVNÁ MRAZNIČKA

- Barva: Bílá
- Otevírání dveří: Levé/pravé
- Pant dveří: Masivní nožový samouzavírací
pant
- Klimatické třídy: SN, ST, N, T

DODATEČNÁ VÝBAVA
- Skladovací prostor: 2 zásuvky
- Prostor pro mrazení: 1 zásuvka

ÚČINNOST
- 1 kompresor
- Brutto/netto objem: 96 / 86 l.
- Zmrazovací výkon: 9 kg
- Skladovací doba při poruše: 17 h
- FastFreeze: Rychlé mrazení s automatickým
vypnutím
OVLÁDÁNÍ
- Elektronické ovládání
- Manuální odmrazování mrazničky
- Světelný alarm vysoké teploty v mrazničce

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 93 kWh
- Úroveň hluku: 36 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 82 × 59,6 × 54,5 cm
- Rozměry k zabudování min–max (vxšxh):
82–90 × 60 × 55 cm
- EAN kód: 3838942090103
- Art.nb.: 525691

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 143 kWh
- Úroveň hluku: 38 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 82 × 59,6 × 54,5 cm
- Rozměry k zabudování min–max (vxšxh):
82–90 × 60 × 55 cm
- EAN kód: 3838942090080
- Art.nb.: 527172
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MYTÍ NÁDOBÍ
JE PASÉ
Myčka nádobí s řadou funkcí,
která se kompletně přizpůsobí
vašim potřebám.
Ušetřete drahocenný čas na
důležitější věci.
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KVALIFIKOVANÁ
PRACOVNÍ SÍLA
MYČKY NÁDOBÍ Gorenje SmartFlex
Myčky nádobí Gorenje jsou inspirovány moderním životním stylem. Tyto myčky, navržené s
ohledem na dynamiku každodenního života, jsou dostatečně flexibilní a prostorné, aby si poradily
s každým úkolem. Zcela se přizpůsobí vašim každodenním potřebám a navíc nabízejí řadu funkcí
a také nastavitelný a přizpůsobitelný interiér. Hodnotu těchto kvalitních a bezhlučných pomocníků
v domácnosti zvyšují účinné programy, automatické otevírání dveří na konci cyklu mytí a nízká
spotřeba vody a energie.

Sejmou zátěž z vašich beder.
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POJMOU
VŠECHNO NÁDOBÍ
I PO VEČÍRKU

NALOŽTE
MYČKU A
OSTATNÍ
NECHTE
NA NÍ

16 jídelních souprav
Nikdy doopravdy nezjistíte, co je to multi–tasking, dokud neuspořádáte
večírek. Zatímco bavíte hosty a utíráte rozlité víno, ve dřezu se hromadí
špinavé nádobí. Zachovejte klid. Do naší myčky nádobí s kapacitou
16 jídelních souprav, třemi koši a širokou řadou možností přizpůsobení
interiéru se vejde i poslední kousek použitého nádobí, takže si místo mytí
můžete užívat čas s přáteli.

Nastavitelné koše

Třetí koš

Dostatek prostoru na příbory

Dokonale se
přizpůsobí vašim
potřebám
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VŽDY
DOKONALE
SUCHÉ NÁDOBÍ

Technologie TotalDry
Musíte utírat nádobí z myčky utěrkou, když ho chcete naskládat
do skříněk? Už toho bylo dost! Šikovná technologie TotalDry po
skončení cyklu mytí pootevře dveře, aby mohla nahromaděná
pára uniknout a vy jste mohli naskládat nádobí z myčky na
své místo, včetně plastového nádobí. Nejlepší na tom je, že
technologie TotalDry nespotřebovává žádnou energii navíc.

NULOVÁ
SPOTŘEBA
NAVÍC

AUTO program

Večírek pro dva nebo
pro dvanáct? Žádný
problém. Nádobí se
bude lesknout.
Někdy stačí lehce opláchnout sklo, jindy je
myčka plná silně zašpiněného nádobí po
nedělním obědě. Moderní snímače vždy
upraví program mytí tak, aby se nádobí
umylo co nejlépe s optimální spotřebou
vody a energie. Nepotřebujete speciální
programy na sklo nebo intenzivní mytí.
Jeden AUTO program se přizpůsobí všem
vašim potřebám.
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ODSTRAŇUJE
ZÁPACH

Technologie IonTech
Však to znáte sami, někdy trvá několik dní, než myčku naplníte, takže
začne v mezidobí zapáchat, což není zrovna příjemné. Díky přirozenému
ionizačnímu procesu IonTech zůstane tento problém minulostí. Naše
technologie eliminuje veškerý zápach a udržuje vaši myčku svěží, i když ji
několik dní nezapnete a postupně ji nakládáte.

6,9l spotřeba vody

Šetří čas a vodu
Při mytí nádobí v ruce spotřebujete až 100 l vody na
umytí 12 standardních sad nádobí. Při mytí v myčce
spotřebujete 10x méně vody. Modernější modely
mají speciální nádrž, která snižuje spotřebu vody na
pouhých 6,9 l na jeden cyklus.

PŘIROZENÝ
IONIZAČNÍ
PROCES

Připojení k teplé vodě

Vyšší teplota, menší spotřeba
Myčky na nádobí Gorenje lze připojit k teplé vodě (max.
70 °C) místo ke studené. Připojení k teplé vodě sníží
dobu trvání programu a spotřebu elektřiny. Ekologické a
finančně úsporné řešení pro vaši rodinu.
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ČISTÉ
NÁDOBÍ
MRKNUTÍM
OKA

Ovládání SmartControl
15 minut díky SpeedWash

Zpomalte díky bleskovému mytí
Představte si, že pořádáte večírek, a zatímco servírujete
moučník, stačí se umýt nádobí z hlavního chodu.
Rychlý 20minutový program s funkcí SpeedWash
umyje nádobí za pouhých 15 minut. Ideální řešení, když
potřebujete umýt velké množství nádobí při početnější
návštěvě.

Funkce ExtraHygiene

Přehlednost a kontrola
Ovládání myčky na nádobí nebylo nikdy jednodušší.
Všechna tlačítka mají ergonomickou polohu s
ovládáním zleva doprava. Všechny modely mají LED
osvětlení a některé moderní modely disponují navíc
dotykovým ovládáním. Stačí jeden dotyk a spustíte
požadovaný program.

Mimořádně tichá

Dokonale čistá kojenecká láhev

Uslyšíte spadnout špendlík

Tato funkce prodlouží dobu mytí a zvýší teplotu o 5 °C,
což v kombinaci s intenzivním programem umožní
dosáhnout teploty 75 °C, při které se zničí většina
bakterií. Program napodobuje sterilizaci a hodí se na
mytí kojeneckých potřeb a láhví v rodinách s dětmi.

Nejtišší myčky fungují při deklarované hladině hluku
41 dB, která se rovná šepotu dvou konverzující lidí.
Tichý provoz je výsledkem speciální zvukové izolace,
výkonných motorů, kvalitních materiálů a inovativních
řešení mycího systému.
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Invertorový motor PowerDrive

Výkonný a tichý
Tichý, ale vysoce výkonný motor se pyšní dlouhou
životností sušáku a šetří energii při každém cyklu.

A+++ –10% – nižší spotřeba
energie

Maximální energetická účinnost
Díky novému invertorovému motoru PowerDrive,
optimalizovaným programům a chytrým řešením jako
TotalDry ztělesňují myčky na nádobí Gorenje dokonalou
kombinaci mytí a sušení s velmi nízkou spotřebou energie.

68 cm

SlidingDoor

XXL Inox

Myčka na míru vaší kuchyně

Více místa na špinavé nádobí

Díky speciálnímu mechanismu posuvných dveří lze
myčku připevnit do jakékoliv kuchyňské skříňky bez
ohledu na požadovanou délku dekorativních dvířek
nebo okopného plechu. Zabudovaný sifon u Superior
myček umožňuje nainstalovat myčku do ergonomické
výšky.

Myčka SmartFlex s výškou 86 cm se hodí do kuchyní
s pracovní plochou upravenou na míru uživatelům.
Působivé 68cm dno z nerezové oceli patří mezi jedny z
největších na trhu a svou kapacitou splní všechny vaše
nároky. Modely XXL pojmou dokonce 35cm talíře a
standardní modely 31cm talíře.
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PLNĚ
INTEGROVANÉ
A VESTAVNÉ
MYČKY NÁDOBÍ
Gorenje SmartFlex
Chceme, aby naši zákazníci skutečně mohli cítit náš příslib “Life simplified” jednodušší život ve všech našich spotřebičích. Řídíme se myšlenkou, že výrobky
by měly sloužit zákazníkovi a ne naopak, proto všechny funkce jsou sladěny s
jejich každodenními potřebami.
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VYBERTE SI TU, KTERÁ NEJLÉPE VYHOVUJE VAŠIM POTŘEBÁM
PLNĚ
INTEGROVANÁ

Superior line

Advanced line

Essential line

TouchControl dotykové ovládání

Tlačítkové ovládání

Tlačítkové ovládání

TouchControl dotykové ovládání

Tlačítkové ovládání

Tlačítkové ovládání

Superior line

Advanced line

Essential line

TouchControl dotykové ovládání

Tlačítkové ovládání

Tlačítkové ovládání

Tlačítkové ovládání

Tlačítkové ovládání

VESTAVNÁ

Ovládání SmartControl
Systém Total AquaStop
Samočisticí filtr

ESSENTIAL LINE

ADVANCED LINE

SUPERIOR LINE

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Systém MultiClack
Třetí koš – příborová zásuvka
Funkce SpeedWash
Technologie TotalDry
Invertorový motor PowerDrive
Rychlý intenzivní program
SlidingDoor

o

A+++ –10%

•
•
•
•
•
•
•
•

Mimořádně tichá (<41 dB)

o

Statusové LED světlo na podlahu

•
•

Funkce Extra Hygiene
Připojení k teplé vodě
AUTO program
16 jídelních souprav
Technologie IonTech
Samočisticí program
Zabudovaný zásobník spotřeba vody 6,9 l

Osvětlení interiéru
• – ano
o – k dispozici u některých modelů (zkontrolujte prosím vybraný model)

•
•
•
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GV672C62

GV672C60

Superior Line

Superior Line

16.990 Kč

14.990 Kč

MYČKA NÁDOBÍ –
PLNĚ INTEGROVANÁ

ÚČINNOST
- Maximální teplota vstupní vody: 70 °C
- Invertorový motor
OVLÁDÁNÍ
- TouchControl dotykové ovládání
PROGRAMY
- Teploty mytí: 70, 65, 55, 45, 35 °C // 5
programů mytí: Auto program; Intenzivní
mytí; ECO program; 1h mytí; Noční mytí //
Referenční program: 1 // Paměťový program
// Auto program // Rychlý intenzivní program
VLASTNOSTI
- 16 sad nádobí // Funkce SpeedWash možnost zkrácení programů // TotalDry automatické otevírání dveří // ExtraHygiene
- program při teplotě 70 °C pro odstranění
většiny bakterií // Samočistící program //
Tablety 3v1 // Ukazovatel stavu programu
na podlahu - LED světlo // Vizuální indikátor
konce mytí na ovládacím panelu // Zvukový
signál konce mytí // SlidingDoor - posuvná
dvířka // Odložení startu 24 h
VÝBAVA
- Počet košů: 3 // Nastavitelnost horního koše:
Ano, prázdný bez nádobí // Systém horního
koše: MultiClack (výšková stavitelnost
bez nutnosti výsuvu koše) // Počet úrovní

vodních trysek: 5 // Počet ostřikovacích
ramen: 3 // Samočistící filtr ///Horní koš:
Široká mřížka koše; Rukojeť s plastovým
logem; Sklápěcí levý držák na sklenice se
stopkou; Sklápěcí pravý držák na sklenice
se stopkou; Široký držák nožů; Jeden
skládací držák na sklo; Sklápěcí držáky talířů
// Spodní koš: Široká mřížka koše; Rukojeť
s nerezovým logem; Sklopné/dělitelné
zadní držáky talířů // Horní zásuvka: S
teleskopickými pojezdy
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Total AquaStop // Servisní diagnostika //
Vana z nerez oceli
ÚDAJE O SPOTŘEBĚ (IEC STANDARD EN 50242)
- Spotřeba vody: 6,9 l.
- Spotřeba el.energie za mycí cyklus –
program Eco: 0,73 kWh
- Roční spotřeba vody (l.): 1932 l
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Nastavení výšky: 70 mm
- Úroveň hluku: 39 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 81,7 × 59,6 × 55,6 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh):
82 × 60 × 57 cm
- EAN kód: 3838782478314
- Art.nb.: 736658

MYČKA NÁDOBÍ –
PLNĚ INTEGROVANÁ

ÚČINNOST
- Maximální teplota vstupní vody: 70 °C
- Invertorový motor
OVLÁDÁNÍ
- TouchControl dotykové ovládání
PROGRAMY
- Teploty mytí: 70, 65, 55, 45, 35 °C //
5 programů mytí: Auto program; Intenzivní
mytí; ECO program; Křišťálové poháre;
1h mytí // Referenční program: 1 // Paměťový
program // Auto program // Rychlý intenzivní
program
VLASTNOSTI
- 16 sad nádobí // Funkce SpeedWash možnost zkrácení programů // TotalDry automatické otevírání dveří // ExtraHygiene
- program při teplotě 70 °C pro odstranění
většiny bakterií // Samočistící program //
Tablety 3v1 // Ukazovatel stavu programu
na podlahu - LED světlo // Vizuální indikátor
konce mytí na ovládacím panelu // Zvukový
signál konce mytí // Odložení startu 24 h
VÝBAVA
- Počet košů: 3 // Nastavitelnost horního koše:
Ano, prázdný bez nádobí // Systém horního
koše: MultiClack (výšková stavitelnost
bez nutnosti výsuvu koše) // Počet úrovní

OVLÁDÁNÍ
- Tlačítkové ovládání
PROGRAMY
- Teploty mytí: 70, 65, 55, 45, 35 °C
- 5 programů mytí: Auto program; Intenzivní
mytí; ECO program; Křišťálové poháre;
1h mytí
- Referenční program: 1
- Paměťový program
- Auto program // Rychlý intenzivní program
VLASTNOSTI
- 16 sad nádobí // Funkce SpeedWash možnost zkrácení programů // TotalDry automatické otevírání dveří // ExtraHygiene
- program při teplotě 70 °C pro odstranění
většiny bakterií // Samočistící program //
Tablety 3v1 // Vizuální indikátor konce mytí
na ovládacím panelu // Odložení startu 24 h
VÝBAVA
- Počet košů: 3 // Nastavitelnost horního koše:
Ano, prázdný bez nádobí // Systém horního
koše: MultiClack (výšková stavitelnost
bez nutnosti výsuvu koše) // Počet úrovní

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Total AquaStop // Servisní diagnostika //
Vana z nerez oceli
ÚDAJE O SPOTŘEBĚ (IEC STANDARD EN 50242)
- Spotřeba vody: 9,6 l.
- Spotřeba el.energie za mycí cyklus –
program Eco: 0,76 kWh
- Roční spotřeba vody (l.): 2688 l
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Nastavení výšky: 70 mm
- Úroveň hluku: 42 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 81,7 × 59,6 × 55,6 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh):
82 × 60 × 57 cm
- EAN kód: 3838782474071
- Art.nb.: 736626

GV671C60

GV662D60

Advanced Line

Superior Line

13.990 Kč

12.990 Kč

MYČKA NÁDOBÍ –
PLNĚ INTEGROVANÁ

ÚČINNOST
- Maximální teplota vstupní vody: 70 °C
- Invertorový motor

vodních trysek: 5 // Počet ostřikovacích
ramen: 3 // Samočistící filtr // Horní koš:
Široká mřížka koše; Rukojeť s plastovým
logem; Sklápěcí levý držák na sklenice se
stopkou; Sklápěcí pravý držák na sklenice
se stopkou; Široký držák nožů; Jeden
skládací držák na sklo; Sklápěcí držáky talířů
// Spodní koš: Široká mřížka koše; Rukojeť
s nerezovým logem; Sklopné/dělitelné
zadní držáky talířů // Horní zásuvka: S
teleskopickými pojezdy

vodních trysek: 5 // Počet ostřikovacích
ramen: 3 // Samočistící filtr // Horní koš:
Široká mřížka koše; Rukojeť s plastovým
logem; Sklápěcí levý držák na sklenice se
stopkou; Sklápěcí pravý držák na sklenice
se stopkou; Široký držák nožů; Jeden
skládací držák na sklo; Sklápěcí držáky talířů
// Spodní koš: Široká mřížka koše; Rukojeť
s nerezovým logem; Sklopné/dělitelné
zadní držáky talířů // Horní zásuvka: S
teleskopickými pojezdy
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Total AquaStop // Servisní diagnostika //
Vana z nerez oceli
ÚDAJE O SPOTŘEBĚ (IEC STANDARD EN 50242)
- Spotřeba vody: 9,6 l
- Spotřeba el.energie za mycí cyklus –
program Eco: 0,76 kWh
- Roční spotřeba vody (l.): 2688 l
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Nastavení výšky: 70 mm
- Úroveň hluku: 42 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 81,7 × 59,6 × 55,6 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh):
82 × 60 × 57 cm
- EAN kód: 3838782468247
- Art.nb.: 736567

MYČKA NÁDOBÍ –
PLNĚ INTEGROVANÁ

ÚČINNOST
- Maximální teplota vstupní vody: 70 °C
- Asynchronní jednofázový motor
OVLÁDÁNÍ
- TouchControl dotykové ovládání
PROGRAMY
- Teploty mytí: 70, 65, 55, 45, 35 °C //
5 programů mytí: Auto program; Intenzivní
mytí; ECO program; Křišťálové poháre;
1h mytí // Referenční program: 1 // Paměťový
program // Auto program // Rychlý intenzivní
program
VLASTNOSTI
- 16 sad nádobí // Funkce SpeedWash možnost zkrácení programů // TotalDry automatické otevírání dveří // ExtraHygiene
- program při teplotě 70 °C pro odstranění
většiny bakterií // Samočistící program //
Tablety 3v1 // Ukazovatel stavu programu
na podlahu - LED světlo // Vizuální indikátor
konce mytí na ovládacím panelu // Zvukový
signál konce mytí // Odložení startu 24 h
VÝBAVA
- Počet košů: 3 // Nastavitelnost horního koše:
Ano, prázdný bez nádobí // Systém horního
koše: MultiClack (výšková stavitelnost

bez nutnosti výsuvu koše) // Počet úrovní
vodních trysek: 5 // Počet ostřikovacích
ramen: 3 // Samočistící filtr // Horní koš:
Široká mřížka koše; Sklápěcí levý držák na
sklenice se stopkou; Sklápěcí pravý držák
na sklenice se stopkou; Pevné držáky talířů;
Pevný držák na sklo; Standardní držák na
nože // Spodní koš: Široká mřížka koše;
Sklopné/dělitelné zadní držáky talířů // Horní
zásuvka: S teleskopickými pojezdy; Rukojeť
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Total AquaStop // Servisní diagnostika //
Vana z nerez oceli
ÚDAJE O SPOTŘEBĚ (IEC STANDARD EN 50242)
- Spotřeba vody: 11 l.
- Spotřeba el.energie za mycí cyklus –
program Eco: 0,85 kWh
- Roční spotřeba vody (l.): 3080 l
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Nastavení výšky: 70 mm
- Úroveň hluku: 45 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 81,7 × 59,6 × 55,6 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh):
82 × 60 × 57 cm
- EAN kód: 3838782470813
- Art.nb.: 736659
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GV661C60

GV661D60

Advanced Line

Advanced Line

12.990 Kč

11.990 Kč

MYČKA NÁDOBÍ –
PLNĚ INTEGROVANÁ

ÚČINNOST
- Maximální teplota vstupní vody: 70 °C
- Invertorový motor
OVLÁDÁNÍ
- Tlačítkové ovládání
PROGRAMY
- Teploty mytí: 70, 65, 55, 45, 35 °C //
5 programů mytí: Auto program; Intenzivní
mytí; ECO program; Křišťálové poháre;
1h mytí // Referenční program: 1 // Paměťový
program // Auto program // Rychlý intenzivní
program
VLASTNOSTI
- 16 sad nádobí // Funkce SpeedWash možnost zkrácení programů // TotalDry automatické otevírání dveří // ExtraHygiene
- program při teplotě 70 °C pro odstranění
většiny bakterií // Samočistící program //
Tablety 3v1 // Vizuální indikátor konce mytí
na ovládacím panelu // Odložení startu 24 h
VÝBAVA
- Počet košů: 3 // Nastavitelnost horního koše:
Ano, prázdný bez nádobí // Systém horního
koše: MultiClack (výšková stavitelnost
bez nutnosti výsuvu koše) // Počet úrovní

vodních trysek: 5 // Počet ostřikovacích
ramen: 3 // Samočistící filtr // Horní koš:
Široká mřížka koše; Sklápěcí levý držák na
sklenice se stopkou; Sklápěcí pravý držák
na sklenice se stopkou; Pevné držáky talířů;
Pevný držák na sklo; Standardní držák na
nože // Spodní koš: Široká mřížka koše;
Sklopné/dělitelné zadní držáky talířů // Horní
zásuvka: S teleskopickými pojezdy; Rukojeť
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Total AquaStop // Servisní diagnostika //
Vana z nerez oceli
ÚDAJE O SPOTŘEBĚ (IEC STANDARD EN 50242)
- Spotřeba vody: 9,5 l.
- Spotřeba el.energie za mycí cyklus –
program Eco: 0,76 kWh
- Roční spotřeba vody (l.): 2688 l
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Nastavení výšky: 70 mm
- Úroveň hluku: 44 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 81,7 × 59,6 × 55,6 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh):
82 × 60 × 57 cm
- EAN kód: 3838782468254
- Art.nb.: 737576

MYČKA NÁDOBÍ –
PLNĚ INTEGROVANÁ

ÚČINNOST
- Maximální teplota vstupní vody: 70 °C
- Asynchronní jednofázový motor
OVLÁDÁNÍ
- Tlačítkové ovládání
PROGRAMY
- Teploty mytí: 70, 65, 55, 45, 35 °C //
5 programů mytí: Auto program; Intenzivní
mytí; ECO program; Křišťálové poháre;
1h mytí // Referenční program: 1 // Paměťový
program // Auto program // Rychlý intenzivní
program
VLASTNOSTI
- 16 sad nádobí // Funkce SpeedWash možnost zkrácení programů // TotalDry automatické otevírání dveří // ExtraHygiene
- program při teplotě 70 °C pro odstranění
většiny bakterií // Samočistící program //
Tablety 3v1 // Vizuální indikátor konce mytí
na ovládacím panelu // Odložení startu
VÝBAVA
- Počet košů: 3 // Nastavitelnost horního koše:
Ano, prázdný bez nádobí // Systém horního
koše: MultiClack (výšková stavitelnost
bez nutnosti výsuvu koše) // Počet úrovní

OVLÁDÁNÍ
- Tlačítkové ovládání
PROGRAMY
- Teploty mytí: 70, 65, 55, 45, 35 °C
- 5 programů mytí: Auto program; Intenzivní
mytí; ECO program; Křišťálové poháre;
1h mytí
- Referenční program: 1
- Paměťový program
- Auto program
- Rychlý intenzivní program
VLASTNOSTI
- 13 sad nádobí // Funkce SpeedWash možnost zkrácení programů // TotalDry automatické otevírání dveří // ExtraHygiene
- program při teplotě 70 °C pro odstranění
většiny bakterií // Samočistící program //
Tablety 3v1 // Vizuální indikátor konce mytí
na ovládacím panelu // Odložení startu 24 h
VÝBAVA
- Počet košů: 2 // Nastavitelnost horního koše:
Ano, prázdný bez nádobí // Systém horního
koše: MultiClack (výšková stavitelnost

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Total AquaStop // Servisní diagnostika //
Vana z nerez oceli
ÚDAJE O SPOTŘEBĚ (IEC STANDARD EN 50242)
- Spotřeba vody: 11 l.
- Spotřeba el.energie za mycí cyklus –
program Eco: 0,85 kWh
- Roční spotřeba vody (l.): 3080 l
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Nastavení výšky: 70 mm
- Úroveň hluku: 45 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 81,7 × 59,6 × 55,6 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh):
82 × 60 × 57 cm
- EAN kód: 3838782463860
- Art.nb.: 736477

GV651D60

GV631E60

Advanced Line

Advanced Line

11.990 Kč

9.990 Kč

MYČKA NÁDOBÍ –
PLNĚ INTEGROVANÁ

ÚČINNOST
- Maximální teplota vstupní vody: 70 °C
- Asynchronní jednofázový motor

vodních trysek: 5 // Počet ostřikovacích
ramen: 3 // Samočistící filtr // Horní koš:
Široká mřížka koše; Sklápěcí levý držák na
sklenice se stopkou; Sklápěcí pravý držák
na sklenice se stopkou; Pevné držáky talířů;
Pevný držák na sklo; Standardní držák na
nože // Spodní koš: Široká mřížka koše;
Sklopné/dělitelné zadní držáky talířů // Horní
zásuvka: S teleskopickými pojezdy; Rukojeť

bez nutnosti výsuvu koše) // Počet úrovní
vodních trysek: 4 // Počet ostřikovacích
ramen: 2 // Samočistící filtr // Horní koš:
Široká mřížka koše; Rukojeť s plastovým
logem; Sklápěcí levý držák na sklenice se
stopkou; Sklápěcí pravý držák na sklenice
se stopkou; Pevné držáky talířů; Pevný
držák na sklo; Standardní držák na nože //
Spodní koš: Široká mřížka koše; Rukojeť s
plastovým logem; Sklopné/dělitelné zadní
držáky talířů; Koš na příbory
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Total AquaStop // Servisní diagnostika //
Vana z nerez oceli
ÚDAJE O SPOTŘEBĚ (IEC STANDARD EN 50242)
- Spotřeba vody: 9,9 l.
- Spotřeba el.energie za mycí cyklus –
program Eco: 0,77 kWh
- Roční spotřeba vody (l.): 2772 l
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Nastavení výšky: 70 mm
- Úroveň hluku: 45 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 81,7 × 59,6 × 55,6 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh):
82 × 60 × 57 cm
- EAN kód: 3838782463877
- Art.nb.: 736565

MYČKA NÁDOBÍ –
PLNĚ INTEGROVANÁ

ÚČINNOST
- Maximální teplota vstupní vody: 70 °C
- Asynchronní jednofázový motor
OVLÁDÁNÍ
- Tlačítkové ovládání
PROGRAMY
- Teploty mytí: 70, 60, 55, 35 °C
- 5 programů mytí: Intenzivní mytí; ECO
program; Univerzální; Křišťálové poháre
- Referenční program: 3
- Paměťový program
VLASTNOSTI
- 13 sad nádobí // Funkce SpeedWash možnost zkrácení programů // ExtraDry extra sušení // ExtraHygiene - program při
teplotě 70 °C pro odstranění většiny bakterií
// Samočistící program // Tablety 3v1 //
Vizuální indikátor konce mytí na ovládacím
panelu // Odložení startu 24 h
VÝBAVA
- Počet košů: 2 // Nastavitelnost horního koše:
Ano, prázdný bez nádobí // Systém horního
koše: MultiClack (výšková stavitelnost
bez nutnosti výsuvu koše) // Počet úrovní

vodních trysek: 4 // Počet ostřikovacích
ramen: 2 // Samočistící filtr // Horní koš:
Široká mřížka koše; Sklápěcí levý držák na
sklenice se stopkou; Pevné držáky talířů;
Pevný držák na sklo; Standardní držák na
nože // Spodní koš: Široká mřížka koše;
Pevné držáky talířů; Koš na příbory
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Total AquaStop
- Servisní diagnostika
- Vana z nerez oceli
ÚDAJE O SPOTŘEBĚ (IEC STANDARD EN 50242)
- Spotřeba vody: 9,9 l.
- Spotřeba el.energie za mycí cyklus –
program Eco: 0,93 kWh
- Roční spotřeba vody (l.): 2772 l.
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Nastavení výšky: 70 mm
- Úroveň hluku: 47 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 81,7 × 59,6 × 55,6 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh):
82 × 60 × 57 cm
- EAN kód: 3838782478345
- Art.nb.: 737699

226

MYČKY NÁDOBÍ

GV561D10

GV541D10

Advanced Line

Advanced Line

10.990 Kč

8.990 Kč

MYČKA NÁDOBÍ –
PLNĚ INTEGROVANÁ

ÚČINNOST
- Maximální teplota vstupní vody: 60 °C
- Invertorový motor
OVLÁDÁNÍ
- Ukazatel zapnutí
- Ovládání tlačítky
PROGRAMY
- Teploty mytí: 60, 55, 45, 35 °C
- 5 programů mytí: Auto program; Intenzivní
mytí; ECO program; Program pro sklo;
1h mytí
- Referenční program: 3
- Auto program
VLASTNOSTI
- 11 sad nádobí
- Funkce SpeedWash - možnost zkrácení
programů
- TotalDry - automatické otevírání dveří
- ExtraHygiene - program při teplotě 70 °C
pro odstranění většiny bakterií
- Tablety 3v1
- Zvukový signál konce mytí
- Odložení startu 24 h

VÝBAVA
- Počet košů: 3 // Systém horního koše:
Click Clack systém // skládací držák talířů
ve spodním koši // Počet úrovní vodních
trysek: 5 // Počet ostřikovacích ramen: 3
// Samočistící filtr // Horní koš: Rukojeť s
plastovým logem // Spodní koš: Rukojeť s
plastovým logem // Horní zásuvka: Rukojeť s
plastovým logem
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Total AquaStop
- Servisní diagnostika
- Vana z nerez oceli
ÚDAJE O SPOTŘEBĚ (IEC STANDARD EN 50242)
- Spotřeba vody: 9 l.
- Spotřeba el.energie za mycí cyklus –
program Eco: 0,74 kWh
- Roční spotřeba vody (l.): 2520 l.
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Nastavení výšky: 50 mm
- Úroveň hluku: 45 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 81,5 × 44,8 × 55 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh):
82 × 45 × 58 cm
- EAN kód: 3838782459856
- Art.nb.: 737468

MYČKA NÁDOBÍ –
PLNĚ INTEGROVANÁ

ÚČINNOST
- Maximální teplota vstupní vody: 60 °C
- Invertorový motor
OVLÁDÁNÍ
- Ukazatel zapnutí
- Ovládání tlačítky
PROGRAMY
- Teploty mytí: 60, 55, 45, 35 °C
- 5 programů mytí: Intenzivní mytí; ECO
program; Program pro sklo; Denní mytí;
1h mytí
- Referenční program: 3
VLASTNOSTI
- 9 sad nádobí
- Funkce SpeedWash - možnost zkrácení
programů
- TotalDry - automatické otevírání dveří
- ExtraHygiene - program při teplotě 70 °C
pro odstranění většiny bakterií
- Tablety 3v1
- Zvukový signál konce mytí
- Odložení startu 24 h

OVLÁDÁNÍ
- Ukazatel zapnutí
- Ovládání tlačítky

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Total AquaStop
- Servisní diagnostika
- Vana z nerez oceli
ÚDAJE O SPOTŘEBĚ (IEC STANDARD EN 50242)
- Spotřeba vody: 9 l.
- Spotřeba el.energie za mycí cyklus –
program Eco: 0,69 kWh
- Roční spotřeba vody (l.): 2520 l.
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Nastavení výšky: 50 mm
- Úroveň hluku: 45 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 81,5 × 44,8 × 55 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh):
82 × 45 × 58 cm
- EAN kód: 3838782459856
- Art.nb.: 737467

GV520E10

GV52040

Essential Line

Essential Line

8.490 Kč

7.990 Kč

MYČKA NÁDOBÍ –
PLNĚ INTEGROVANÁ

ÚČINNOST
- Maximální teplota vstupní vody: 60 °C
- Asynchronní jednofázový motor

VÝBAVA
- Počet košů: 2
- Systém horního koše: Manuální nastavení
- skládací držák talířů ve spodním koši
- Počet úrovní vodních trysek: 4
- Počet ostřikovacích ramen: 2
- Samočistící filtr
- Horní koš: Rukojeť s plastovým logem
- Spodní koš: Rukojeť s plastovým logem

VÝBAVA
- Počet košů: 3
- Systém horního koše: Manuální nastavení
- skládací držák talířů ve spodním koši
- Počet úrovní vodních trysek: 5
- Počet ostřikovacích ramen: 3
- Samočistící filtr

PROGRAMY
- Teploty mytí: 60, 45, 35 °C
- 5 programů mytí: Rychlý program; Intenzivní
mytí; ECO program; Namáčení; Denní mytí
- Referenční program: 3

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Total AquaStop
- Servisní diagnostika
- Vana z nerez oceli

VLASTNOSTI
- 11 sad nádobí
- Poloviční plnění
- Tablety 3v1
- Zvukový signál konce mytí

ÚDAJE O SPOTŘEBĚ (IEC STANDARD EN 50242)
- Spotřeba vody: 9 l.
- Spotřeba el.energie za mycí cyklus – program
Eco: 0,74 kWh
- Roční spotřeba vody (l.): 2520 l.
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Nastavení výšky: 50 mm
- Úroveň hluku: 47 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 1,5 × 44,8 × 55 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh):
82 × 45 × 56 cm
- EAN kód: 3838782460821
- Art.nb.: 737514

MYČKA NÁDOBÍ –
PLNĚ INTEGROVANÁ

ÚČINNOST
- Maximální teplota vstupní vody: 60 °C
- Asynchronní jednofázový motor
OVLÁDÁNÍ
- Ukazatel zapnutí
PROGRAMY
- Teploty mytí: 70, 50, 45, 44 °C
- 5 programů mytí: Rychlý program; Intenzivní
mytí; ECO program; Namáčení; Denní mytí
- Referenční program: 3
VLASTNOSTI
- 9 sad nádobí
- Zvukový signál konce mytí
- Odložení startu 3/6/9 h

VÝBAVA
- Počet košů: 2
- Systém horního koše: Manuální nastavení
- skládací držák talířů ve spodním koši
- Počet úrovní vodních trysek: 4
- Počet ostřikovacích ramen: 2
- Samočistící filtr
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Total AquaStop
- Servisní diagnostika
- Vana z nerezové oceli
ÚDAJE O SPOTŘEBĚ (IEC STANDARD EN 50242)
- Spotřeba vody: 10 l.
- Spotřeba el.energie za mycí cyklus –
program Eco: 0,68 kWh
- Roční spotřeba vody (l.): 2800 l
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Nastavení výšky: 50 mm
- Úroveň hluku: 47 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh):
81,5 × 44,8 × 55,8 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh):
82 × 45 × 56 cm
- EAN kód: 3838782411373
- Art.nb.: 735999

MYČKY NÁDOBÍ 227

228

MYČKY NÁDOBÍ

GI661C60X

GI661D60

Advanced Line

Advanced Line

13.990 Kč

12.990 Kč

MYČKA NÁDOBÍ –
VESTAVNÁ

ÚČINNOST
- Maximální teplota vstupní vody: 70 °C
- Invertorový motor

trysek: 5 // Počet ostřikovacích ramen: 3 //
Samočistící filtr // Horní koš: Široká mřížka
koše; Rukojeť s plastovým logem; Sklápěcí
levý držák na sklenice se stopkou; Sklápěcí
pravý držák na sklenice se stopkou; Široký
držák nožů; Jeden skládací držák na sklo;
Sklápěcí držáky talířů // Spodní koš: Široká
mřížka koše; Rukojeť s nerezovým logem;
Sklopné/dělitelné zadní držáky talířů // Horní
zásuvka: S teleskopickými pojezdy

OVLÁDÁNÍ
- Tlačítkové ovládání
PROGRAMY
- Teploty mytí: 70, 65, 55, 45, 35 °C //
5 programů mytí: Auto program; Intenzivní
mytí; ECO program; Křišťálové poháre;
1h mytí // Referenční program: 1 // Paměťový
program // Auto program // Rychlý intenzivní
program
VLASTNOSTI
- 16 sad nádobí // Funkce SpeedWash možnost zkrácení programů // TotalDry automatické otevírání dveří // ExtraHygiene
- program při teplotě 70 °C pro odstranění
většiny bakterií // Samočistící program //
Tablety 3v1 // Vizuální indikátor konce mytí
na ovládacím panelu // Odložení startu 24 h
VÝBAVA
- Počet košů: 3 // Nastavitelnost horního koše:
Ano, prázdný bez nádobí // Systém horního
koše: MultiClack (výšková stavitelnost bez
nutnosti výsuvu koše) // Počet úrovní vodních

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Total AquaStop // Servisní diagnostika //
Vana z nerez oceli
ÚDAJE O SPOTŘEBĚ (IEC STANDARD EN 50242)
- Spotřeba vody: 9,6 l.
- Spotřeba el.energie za mycí cyklus –
program Eco: 0,76 kWh
- Roční spotřeba vody (l.): 2688 l.
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Nastavení výšky: 70 mm
- Úroveň hluku: 42 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 81,7 × 59,6 × 57,5 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh):
82 × 60 × 57,6 cm
- EAN kód: 3838782464652
- Art.nb.: 736655

MYČKA NÁDOBÍ –
VESTAVNÁ

ÚČINNOST
- Maximální teplota vstupní vody: 70 °C
- Asynchronní jednofázový motor
OVLÁDÁNÍ
- Tlačítkové ovládání
PROGRAMY
- Teploty mytí: 70, 65, 55, 45, 35 °C //
5 programů mytí: Auto program; Intenzivní
mytí; ECO program; Křišťálové poháre;
1h mytí // Referenční program: 1 // Paměťový
program // Auto program // Rychlý intenzivní
program
VLASTNOSTI
- 16 sad nádobí // Funkce SpeedWash možnost zkrácení programů // TotalDry automatické otevírání dveří // ExtraHygiene
- program při teplotě 70 °C pro odstranění
většiny bakterií // Samočistící program //
Tablety 3v1 // Vizuální indikátor konce mytí
na ovládacím panelu // Odložení startu 24 h
VÝBAVA
- Počet košů: 3 // Nastavitelnost horního koše:
Ano, prázdný bez nádobí // Systém horního
koše: MultiClack (výšková stavitelnost
bez nutnosti výsuvu koše) // Počet úrovní

OVLÁDÁNÍ
- Tlačítkové ovládání
PROGRAMY
- Teploty mytí: 70, 65, 55, 45, 35 °C //
5 programů mytí: Auto program; Intenzivní
mytí; ECO program; Křišťálové poháre; 1h mytí
// Referenční program: 1 // Paměťový program
// Auto program // Rychlý intenzivní program
VLASTNOSTI
- 13 sad nádobí // Funkce SpeedWash –
možnost zkrácení programu // TotalDry automatické otevírání dveří // ExtraHygiene
- program při teplotě 70 °C pro odstranění
většiny bakterií // Samočistící program //
Tablety 3v1 // Vizuální indikátor konce mytí
na ovládacím panelu // Odložení startu 24 h
VÝBAVA
- Počet košů: 2
- Nastavitelnost horního koše: Ano, prázdný
bez nádobí
- Systém horního koše: MultiClack (výšková
stavitelnost bez nutnosti výsuvu koše)

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Total AquaStop // Servisní diagnostika //
Vana z nerez oceli
ÚDAJE O SPOTŘEBĚ (IEC STANDARD EN 50242)
- Spotřeba vody: 11 l.
- Spotřeba el.energie za mycí cyklus –
program Eco: 0,85 kWh
- Roční spotřeba vody (l.): 3080 l.
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Nastavení výšky: 70 mm
- Úroveň hluku: 45 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 81,7 × 59,6 × 57,5 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh):
82 × 60 × 57,6 cm
- EAN kód: 3838782464621
- Art.nb.: 736568

GI641D60

GI62040X

Advanced Line

Essential Line

10.990 Kč

9.990 Kč

MYČKA NÁDOBÍ –
VESTAVNÁ

ÚČINNOST
- Maximální teplota vstupní vody: 70 °C
- Asynchronní jednofázový motor

vodních trysek: 5 // Počet ostřikovacích
ramen: 3 // Samočistící filtr // Horní koš:
Široká mřížka koše; Sklápěcí levý držák na
sklenice se stopkou; Sklápěcí pravý držák
na sklenice se stopkou; Pevné držáky talířů;
Pevný držák na sklo; Standardní držák na
nože // Spodní koš: Široká mřížka koše;
Sklopné/dělitelné zadní držáky talířů // Horní
zásuvka: S teleskopickými pojezdy; Rukojeť

Počet úrovní vodních trysek: 4
Počet ostřikovacích ramen: 2
Samočistící filtr
Horní koš: Široká mřížka koše; Sklápěcí levý
držák na sklenice se stopkou; Pevné držáky
talířů; Pevný držák na sklo; Standardní držák
na nože
- Spodní koš: Široká mřížka koše; Pevné
držáky talířů; Koš na příbory
-

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Total AquaStop // Servisní diagnostika
- Vana z nerez oceli
ÚDAJE O SPOTŘEBĚ (IEC STANDARD EN 50242)
- Spotřeba vody: 9,9 l.
- Spotřeba el.energie za mycí cyklus –
program Eco: 0,77 kWh
- Roční spotřeba vody (l.): 2772 l.
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Nastavení výšky: 70 mm
- Úroveň hluku: 47 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 81,7 × 59,6 × 57,5 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh):
82 × 60 × 57,6 cm
- EAN kód: 3838782459627
- Art.nb.: 736475

MYČKA NÁDOBÍ –
VESTAVNÁ

ÚČINNOST
- Maximální teplota vstupní vody: 60 °C
- Asynchronní jednofázový motor
OVLÁDÁNÍ
- Ukazatel zapnutí
PROGRAMY
- Teploty mytí: 60, 44, 40 °C
- 5 programů mytí: Rychlý program; Intenzivní
mytí; ECO program; Namáčení; Denní mytí
- Referenční program: 3
VLASTNOSTI
- 13 sad nádobí
- Zvukový signál konce mytí
- Odložení startu 3/6/9 h

VÝBAVA
- Počet košů: 2
- Systém horního koše: Manuální nastavení
- skládací držák talířů ve spodním koši
- Počet úrovní vodních trysek: 4
- Počet ostřikovacích ramen: 2
- Samočistící filtr
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Total AquaStop
- Servisní diagnostika
- Vana z nerez oceli
ÚDAJE O SPOTŘEBĚ (IEC STANDARD EN 50242)
- Spotřeba vody: 11 l
- Spotřeba el.energie za mycí cyklus – program
Eco: 0,9 kWh
- Roční spotřeba vody (l.): 3080 l
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Nastavení výšky: 50 mm
- Úroveň hluku: 47 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 81,5 × 59,6 × 55,8 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh):
82 × 60 × 56 cm
- EAN kód: 3838782411342
- Art.nb.: 735996

MYČKY NÁDOBÍ 229

GI561D10S

GI52040X

Advanced Line

Essential Line

11.990 Kč

8.990 Kč

MYČKA NÁDOBÍ –
VESTAVNÁ

ÚČINNOST
- Maximální teplota vstupní vody: 60 °C
- Invertorový motor
OVLÁDÁNÍ
- Ukazatel zapnutí
- Ovládání tlačítky
PROGRAMY
- Teploty mytí: 60, 55, 45, 35 °C
- 5 programů mytí: Auto program; Intenzivní
mytí; ECO program; Program pro sklo; 1h mytí
- Referenční program: 3
- Auto program
VLASTNOSTI
- 11 sad nádobí
- Funkce SpeedWash - možnost zkrácení
programů
- TotalDry - automatické otevírání dveří
- ExtraHygiene - program při teplotě 70 °C pro
odstranění většiny bakterií
- Tablety 3v1
- Vizuální indikátor konce mytí na ovládacím
panelu
- Zvukový signál konce mytí
- Odložení startu 24 h

VÝBAVA
- Počet košů: 3 // Systém horního koše:
Manuální nastavení // skládací držák talířů ve
spodním koši // Počet úrovní vodních trysek: 5
// Počet ostřikovacích ramen: 3 // Samočistící
filtr // Horní koš: Rukojeť s plastovým logem
// Spodní koš: Rukojeť s plastovým logem //
Horní zásuvka: Rukojeť s plastovým logem
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Total AquaStop
- Servisní diagnostika
- Vana z nerez oceli
Údaje o spotřebě (IEC standard EN 50242)
- Spotřeba vody: 9 l
- Spotřeba el.energie za mycí cyklus – program
Eco: 0,74 kWh
- Roční spotřeba vody (l.): 2520 l.
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Nastavení výšky: 50 mm
- Úroveň hluku: 45 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 81,5 × 44,8 × 57 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh):
82 × 45 × 58 cm
- EAN kód: 3838782459658
- Art.nb.: 737502

MYČKA NÁDOBÍ –
VESTAVNÁ

ÚČINNOST
- Maximální teplota vstupní vody: 60 °C
- Asynchronní jednofázový motor
OVLÁDÁNÍ
- Ukazatel zapnutí
PROGRAMY
- Teploty mytí: 70, 50, 45, 44 °C
- 5 programů mytí: Rychlý program; Intenzivní
mytí; ECO program; Namáčení; Denní mytí
- Referenční program: 3
VLASTNOSTI
- 9 sad nádobí
- Zvukový signál konce mytí
- Odložení startu 3/6/9 h

VÝBAVA
- Počet košů: 2
- Systém horního koše: Manuální nastavení
- skládací držák talířů ve spodním koši
- Počet úrovní vodních trysek: 4
- Počet ostřikovacích ramen: 2
- Samočistící filtr
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Total AquaStop
- Servisní diagnostika
- Vana z nerez oceli
Údaje o spotřebě (IEC standard EN 50242)
- Spotřeba vody: 10 l
- Spotřeba el.energie za mycí cyklus – program
Eco: 0,68 kWh
- Roční spotřeba vody (l.): 2800 l.
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Nastavení výšky: 50 mm
- Úroveň hluku: 47 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 81,5 × 44,8 × 55,8 cm
- Rozměry pro zabudování (vxšxh):
82 × 45 × 56 cm
- EAN kód: 3838782411380
- Art.nb.: 736000
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VOĽNĚ STOJÍCÍ
MYČKY NÁDOBÍ
Gorenje SmartFlex
To byly hlavní směry, kterými jsme se řídili v průběhu let vývoje a výzkumu, který
vyústil v řadu myček nádobí, které ušetří našim zákazníkům dostatek času, aby
se věnovali v životě důležitějším věcem.

Flexibilita. Přizpůsobení. Funkčnost.
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VYBERTE SI TU, KTERÁ NEJLÉPE VYHOVUJE VAŠIM POTŘEBÁM

Superior line

TouchControl dotykové ovládání

TouchControl dotykové ovládání

Advanced line

Tlačítkové ovládání

Essential line

Tlačítkové ovládání

Ovládání SmartControl
Dvojitý displej
Systém Total AquaStop
Samočisticí filtr

Tlačítkové ovládání

ESSENTIAL LINE

ADVANCED LINE

SUPERIOR LINE

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Systém MultiClack
Třetí koš – příborová zásuvka
Funkce SpeedWash

•
•

Technologie TotalDry
Invertorový motor PowerDrive
Program intenzivního mytí

•
•

SlidingDoor
Funkce Extra Hygiene
Připojení k teplé vodě
AUTO program

•

16 jídelních souprav

o

Technologie IonTech

•
•
•
•
•
•

Samočisticí program
Zabudovaný zásobník spotřeba vody 6,9 l
A+++ –10%
Statusové LED světlo na podlahu
Osvětlení interiéru
• – ano
o – k dispozici u některých modelů (zkontrolujte prosím vybraný model)
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GS671C60X

GS671C60W

Advanced Line

Advanced Line

13.990 Kč

12.990 Kč

MYČKA NÁDOBÍ

ÚČINNOST
- Maximální teplota vstupní vody: 70 °C
- Invertorový motor
OVLÁDÁNÍ
- Tlačítkové ovládání
Programy
- Teploty mytí: 70, 65, 55, 45, 35 °C // 5
programů mytí: Auto program; Intenzivní
mytí; ECO program; 1h mytí; Noční mytí;
Křišťálové poháre // Referenční program: 1 //
Paměťový program // Auto program // Rychlý
intenzivní program
VLASTNOSTI
- 16 sad nádobí // Funkce SpeedWash možnost zkrácení programů // TotalDry automatické otevírání dveří // ExtraHygiene
- program při teplotě 70 °C pro odstranění
většiny bakterií // Samočistící program //
Tablety 3v1 // Vizuální indikátor konce mytí
na ovládacím panelu // Odložení startu 24 h
VÝBAVA
- Počet košů: 3 // Nastavitelnost horního koše:
Ano, prázdný bez nádobí // Systém horního
koše: MultiClack (výšková stavitelnost
bez nutnosti výsuvu koše) // Počet úrovní

vodních trysek: 5 // Počet ostřikovacích
ramen: 3 // Samočistící filtr // Horní koš:
Široká mřížka koše; Rukojeť s plastovým
logem; Sklápěcí levý držák na sklenice se
stopkou; Sklápěcí pravý držák na sklenice
se stopkou; Široký držák nožů; Jeden
skládací držák na sklo; Sklápěcí držáky talířů
// Spodní koš: Široká mřížka koše; Rukojeť
s nerezovým logem; Sklopné/dělitelné
zadní držáky talířů // Horní zásuvka: S
teleskopickými pojezdy
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Total AquaStop // Servisní diagnostika //
Vana z nerez oceli
ÚDAJE O SPOTŘEBĚ (IEC STANDARD EN 50242)
- Spotřeba vody: 9,6 l.
- Spotřeba el.energie za mycí cyklus –
program Eco: 0,76 kWh
- Roční spotřeba vody (l.): 2688 l.
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Nastavení výšky: 50 mm
- Úroveň hluku: 42 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 84,8 × 60 × 59,6 cm
- EAN kód: 3838782474101
- Art.nb.: 736624

MYČKA NÁDOBÍ

ÚČINNOST
- Maximální teplota vstupní vody: 70 °C
- Invertorový motor
OVLÁDÁNÍ
- Tlačítkové ovládání
PROGRAMY
- Teploty mytí: 70, 65, 55, 45, 35 °C //
5 programů mytí: Auto program; Intenzivní
mytí; ECO program; Křišťálové poháre;
1h mytí // Referenční program: 1 // Paměťový
program // Auto program // Rychlý intenzivní
program
VLASTNOSTI
- 16 sad nádobí // Funkce SpeedWash možnost zkrácení programů // TotalDry automatické otevírání dveří // ExtraHygiene
- program při teplotě 70 °C pro odstranění
většiny bakterií // Samočistící program //
Tablety 3v1 // Vizuální indikátor konce mytí
na ovládacím panelu // Odložení startu 24 h
VÝBAVA
- Počet košů: 3 // Nastavitelnost horního koše:
Ano, prázdný bez nádobí // Systém horního
koše: MultiClack (výšková stavitelnost
bez nutnosti výsuvu koše) // Počet úrovní

OVLÁDÁNÍ
- Ukazatel zapnutí
- Ovládání tlačítky
PROGRAMY
- Teploty mytí: 60, 55, 45, 35 °C
- 5 programů mytí: Rychlý program;
Intenzivní mytí; ECO program; Namáčení;
Denní mytí
- Referenční program: 3
VLASTNOSTI
- 14 sad nádobí
- Poloviční plnění
- TotalDry - automatické otevírání dveří
- Tablety 3v1
- Vizuální indikátor konce mytí na ovládacím
panelu
- Zvukový signál konce mytí

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Parciální AquaStop // Servisní diagnostika //
Vana z nerez oceli
ÚDAJE O SPOTŘEBĚ (IEC STANDARD EN 50242)
- Spotřeba vody: 9,6 l.
- Spotřeba el.energie za mycí cyklus –
program Eco: 0,76 kWh
- Roční spotřeba vody (l.): 2688 l.
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Nastavení výšky: 50 mm
- Úroveň hluku: 42 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 84,8 × 60 × 59,6 cm
- EAN kód: 3838782468308
- Art.nb.: 736623

GS620C10S

GS620C10W

Essential Line

Essential Line

10.990 Kč

9.990 Kč

MYČKA NÁDOBÍ

ÚČINNOST
- Maximální teplota vstupní vody: 60 °C
- Invertorový motor

vodních trysek: 5 // Počet ostřikovacích
ramen: 3 // Samočistící filtr // Horní koš:
Široká mřížka koše; Rukojeť s plastovým
logem; Sklápěcí levý držák na sklenice se
stopkou; Sklápěcí pravý držák na sklenice
se stopkou; Široký držák nožů; Jeden
skládací držák na sklo; Sklápěcí držáky talířů
// Spodní koš: Široká mřížka koše; Rukojeť
s nerezovým logem; Sklopné/dělitelné
zadní držáky talířů // Horní zásuvka: S
teleskopickými pojezdy

MYČKA NÁDOBÍ

VÝBAVA
- Počet košů: 3
- Systém horního koše: Manuální nastavení
- skládací držák talířů ve spodním koši
- Počet úrovní vodních trysek: 5
- Počet ostřikovacích ramen: 3
- Samočistící filtr

ÚČINNOST
- Maximální teplota vstupní vody: 60 °C
- Invertorový motor

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Total AquaStop
- Servisní diagnostika
- Vana z nerezové oceli

PROGRAMY
- Teploty mytí: 60, 55, 45, 35 °C
- 5 programů mytí: Rychlý program;
Intenzivní mytí; ECO program; Namáčení;
Denní mytí
- Referenční program: 3

ÚDAJE O SPOTŘEBĚ (IEC STANDARD EN 50242)
- Spotřeba vody: 9,8 l.
- Spotřeba el.energie za mycí cyklus –
program Eco: 0,91 kWh
- Roční spotřeba vody (l.): 2744 l.
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Nastavení výšky: 60 mm
- Úroveň hluku: 45 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 58 cm
- EAN kód: 3838782460869
- Art.nb.: 737518

OVLÁDÁNÍ
- Ukazatel zapnutí
- Ovládání tlačítky

VLASTNOSTI
- 14 sad nádobí
- Poloviční plnění
- TotalDry - automatické otevírání dveří
- Tablety 3v1
- Vizuální indikátor konce mytí na ovládacím
panelu
- Zvukový signál konce mytí

VÝBAVA
- Počet košů: 3
- Systém horního koše: Manuální nastavení
- skládací držák talířů ve spodním koši
- Počet úrovní vodních trysek: 5
- Počet ostřikovacích ramen: 3
- Samočistící filtr
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Total AquaStop
- Servisní diagnostika
- Vana z nerez oceli

ÚDAJE O SPOTŘEBĚ (IEC STANDARD EN 50242)
- Spotřeba vody: 9,8 l.
- Spotřeba el.energie za mycí cyklus –
program Eco: 0,91 kWh
- Roční spotřeba vody (l.): 2744 l.
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Nastavení výšky: 60 mm
- Úroveň hluku: 45 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 58 cm
- EAN kód: 3838782460852
- Art.nb.: 737517
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GS62040S

GS62040W

Essential Line

Essential Line

8.990 Kč

8.490 Kč

MYČKA NÁDOBÍ

ÚČINNOST
- Maximální teplota vstupní vody: 60 °C
- Asynchronní jednofázový motor
OVLÁDÁNÍ
- Ukazatel zapnutí
PROGRAMY
- Teploty mytí: 60, 44, 40 °C
- 5 programů mytí: Rychlý program;
Intenzivní mytí; ECO program; Namáčení;
Denní mytí
- Referenční program: 3
VLASTNOSTI
- 13 sad nádobí
- Zvukový signál konce mytí
- Odložení startu 3/6/9 h

MYČKA NÁDOBÍ

VÝBAVA
- Počet košů: 2
- Systém horního koše: Manuální nastavení
- skládací držák talířů ve spodním koši
- Počet úrovní vodních trysek: 4
- Počet ostřikovacích ramen: 2
- Samočistící filtr
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Total AquaStop
- Servisní diagnostika
- Vana z nerez oceli

ÚDAJE O SPOTŘEBĚ (IEC STANDARD EN 50242)
- Spotřeba vody: 11 l.
- Spotřeba el.energie za mycí cyklus –
program Eco: 0,9 kWh
- Roční spotřeba vody (l.): 3080 l.

ÚČINNOST
- Maximální teplota vstupní vody: 60 °C
- Asynchronní jednofázový motor
OVLÁDÁNÍ
- Ukazatel zapnutí
PROGRAMY
- Teploty mytí: 60, 44, 40 °C
- 5 programů mytí: Rychlý program;
Intenzivní mytí; ECO program; Namáčení;
Denní mytí
- Referenční program: 3
VLASTNOSTI
- 13 sad nádobí
- Zvukový signál konce mytí
- Odložení startu 3/6/9 h

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Nastavení výšky: 50 mm
- Úroveň hluku: 47 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 84,5 × 60 × 67,5 cm
- EAN kód: 3838782411366
- Art.nb.: 735998

VÝBAVA
- Počet košů: 2
- Systém horního koše: Manuální nastavení
- skládací držák talířů ve spodním koši
- Počet úrovní vodních trysek: 4
- Počet ostřikovacích ramen: 2
- Samočistící filtr
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Total AquaStop
- Servisní diagnostika
- Vana z nerez oceli

ÚDAJE O SPOTŘEBĚ (IEC STANDARD EN 50242)
- Spotřeba vody: 11 l.
- Spotřeba el.energie za mycí cyklus –
program Eco: 0,9 kWh
- Roční spotřeba vody (l.): 3080 l.
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Nastavení výšky: 50 mm
- Úroveň hluku: 47 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 84,5 × 60 × 67,5 cm
- EAN kód: 3838782411359
- Art.nb.: 735997

GS541D10X

GS52040S

MYČKA NÁDOBÍ

MYČKA NÁDOBÍ

Advanced Line

Essential Line
GS541D10W

10.990 Kč

ÚČINNOST
- Maximální teplota vstupní vody: 60 °C
- Invertorový motor
OVLÁDÁNÍ
- Ukazatel zapnutí
- Ovládání tlačítky
PROGRAMY
- Teploty mytí: 60, 55, 45, 35 °C
- 5 programů mytí: Auto program; Intenzivní
mytí; ECO program; Program pro sklo;
1h mytí
- Referenční program: 3
- Auto program
VLASTNOSTI
- 11 sad nádobí
- Funkce SpeedWash - možnost zkrácení
programů
- TotalDry - automatické otevírání dveří
- ExtraHygiene - program při teplotě 70 °C
pro odstranění většiny bakterií
- Tablety 3v1
- Vizuální indikátor konce mytí na ovládacím
panelu
- Zvukový signál konce mytí
- Odložení startu 24 h

9.990 Kč

VÝBAVA
- Počet košů: 3
- Systém horního koše: Click Clack systém
- skládací držák talířů ve spodním koši
- Počet úrovní vodních trysek: 5
- Počet ostřikovacích ramen: 3
- Samočistící filtr
- Horní koš: Rukojeť s plastovým logem
- Spodní koš: Rukojeť s plastovým logem
- Horní zásuvka: Rukojeť s plastovým logem
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Parciální AquaStop
- Servisní diagnostika
- Vana z nerez oceli
ÚDAJE O SPOTŘEBĚ (IEC STANDARD EN 50242)
- Spotřeba vody: 9 l.
- Spotřeba el.energie za mycí cyklus –
program Eco: 0,74 kWh
- Roční spotřeba vody (l.): 2520 l.
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Nastavení výšky: 50 mm
- Úroveň hluku: 45 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 84,5 × 44,8 × 60 cm
- EAN kód: 3838782459634
- Art.nb.: 737489

GS52040W

- Provedení (barva): Bílá
- EAN kód: 3838782411397
- Art.nb.: 736021

- Provedení (barva): Bílá
- EAN kód: 3838782459894
- Art.nb.: 737491

8.990 Kč

ÚČINNOST
- Maximální teplota vstupní vody: 60 °C
- Asynchronní jednofázový motor
OVLÁDÁNÍ
- Ukazatel zapnutí
PROGRAMY
- Teploty mytí: 70, 50, 45, 44 °C
- 5 programů mytí: Rychlý program;
Intenzivní mytí; ECO program; Namáčení;
Univerzální
- Referenční program: 3
VLASTNOSTI
- 9 sad nádobí
- Zvukový signál konce mytí
- Odložení startu 3/6/9 h

8.490 Kč

VÝBAVA
- Počet košů: 2
- Systém horního koše: Manuální nastavení
- skládací držák talířů ve spodním koši
- Počet úrovní vodních trysek: 4
- Počet ostřikovacích ramen: 2
- Samočistící filtr
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
- Total AquaStop
- Servisní diagnostika
- Vana z nerez oceli

ÚDAJE O SPOTŘEBĚ (IEC STANDARD EN 50242)
- Spotřeba vody: 10 l.
- Spotřeba el.energie za mycí cyklus –
program Eco: 0,68 kWh
- Roční spotřeba vody (l.): 2800 l.
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Nastavení výšky: 50 mm
- Úroveň hluku: 47 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 84,5 × 44,8 × 60 cm
- EAN kód: 3838782411403
- Art.nb.: 736022
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JAK TO JEN
MAMINKA
DĚLALA
Hloubkové praní a šetrné sušení
pomocí iontů a páry odstraní
zmačkaná místa, a to i u košil.
Maminku už nebudete
potřebovat.

236

PRAČKY

PRAČKY CO
MAJÍ PÁRU
PRAČKY WaveActive
Pračky WaveActive od Gorenje využívají technologii IonTech, která
si citlivě poradí i s těmi nejodolnějšími skvrnami. Přirozený ionizační
proces je zárukou nejlepších výsledků při praní bez vysokých teplot,
přidaných chemikálií, aviváže nebo jiných dráždivých látek, a navíc
zabraňuje usazování vodního kamene, čímž prodlužuje životnost pračky.
Aby toho nebylo málo, přidali jsme technologii SteamTech, která šetří
váš čas, peníze a zbytečné úsilí.

Užívejte si to, co je skutečně důležité.
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CITLIVÁ PÉČE O
NEJCHOULOSTIVĚJŠÍ
KUSY OBLEČENÍ

EXTRA
PÉČE

Technologie WaveActive
Co kdybyste z pračky vytahovali nezmačkané prádlo? I to je
nyní možné díky bubnu s jedinečným vzorem ve tvaru vln a 3D
žebrováním, který byl vyvinutý tak, aby změkčoval vlákna a
dokonale vyhladil vaše prádlo. Technologie bubnu WaveActive
dokonale čistí oblečení a jemně pečuje o hedvábné, vlněné nebo
jiné choulostivé kusy oblečení.

Osvětlení bubnu

Už žádné zapomenuté
ponožky.
Osvětlí interiér bubnu po otevření dveří na
konci cyklu praní.
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ZKUSTE TO
S PÁROU

HLADKÉ A SVĚŽÍ
VÝSLEDKY BEZ
AVIVÁŽE
5 DŮVODŮ, PROČ
PRANÍ S POMOCÍ PÁRY
ZJEDNODUŠÍ VÁŠ ŽIVOT
Technologie
SteamTech
Pokud chcete mít skutečně jistotu, že na
vašem prádle nezůstanou žádné bakterie
a zápach, zapněte chytrý parní program
na konci cyklu. Pokud máte vy nebo vaši
nejbližší alergii, nemusíte se strachovat o
bezpečnost vašeho prádla. Oblečení bude
navíc méně zmačkané a příjemně měkké i
bez použití aviváže.

1. Méně žehlení.

Minimalizuje mačkání, takže bude vaše oblečení
hladké i bez žehlení. Nezapomeňte vyndat
oblečení z pračky co nejdříve po ukončení cyklu.

2. Eliminuje zápach.

Pračky s parními programy umí odstranit
nepříjemný zápach účinněji než běžné pračky a
přitom jsou k látce mimořádně jemné.

3. Ušetříte za aviváž.

Kdo nerad šetří? Díky dodatečnému ošetření
horkou párou bude vaše oblečení neuvěřitelně
měkké, takže nebudete muset kupovat aviváž.

4. Méně bakterií a alergenů

Vysoká teplota páry efektivněji zničí veškeré
nečistoty. Protože se však prádlo nemáčí v horké
vodě jako při běžném vysokoteplotním cyklu,
zachovává si své vlastnosti a neničí se.

5. Svěží oblečení.

Někdy je oblečení čisté a potřebuje jen osvěžit,
například sako po návštěvě restaurace.
Speciální parní programy vám ušetří cestu do
sušičky a za pouhých 30 minut dodají svěžest
i těm nejchoulostivějším kusům oblečení bez
přidaných chemikálií.
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Funkce SteamRefresh

Vždy svěží oblečení
Při tomto jedinečném programu vzniká velké množství
páry, která osvěží oblečení a usnadní žehlení.

Program AllergySteam

Rozlučte se s alergií
Chraňte svou rodinu před alergiemi pomocí intenzivní
horké páry a delšího máchání ve větším množství vody.
Účinně odstraňuje alergeny, například prachové roztoče
a prach ze zvířecí srsti, aniž by poškozovala vaše
oblečení.

Program CottonSteam

Ošetření bavlny párou
Program CottonSteam je určen speciálně na péči
o bavlněné oblečení, které zvládne vysoké teploty a
otáčky.

Program ShirtsSteam

Méně času stráveného
žehlením
Program ShirtsSteam je speciálně navržen na praní
košil. Vaše košile budou nejen naprosto čisté, ale navíc
méně zmačkané, takže je jen lehce přežehlíte.

Program MixSteam

Jemný program na různé
materiály
Pokud obvykle perete různé druhy oblečení a
kombinujete různé materiály, včetně syntetiky, je pro
vás program MixSteam to pravé. Šetrně vyčistí vaše
oblíbené kousky při nízké teplotě a otáčkách.
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IONIZOVANÉ
BUBLINKY ODSTRANÍ
O 30 % VÍCE SKVRN

Technologie IonTech
Kdy jste naposledy mohli za méně udělat víc?
Technologie IonTech využívá přirozený ionizační
proces, který odstraní o 30 % více skvrn při nízkých
teplotách bez přidaných chemikálií. Ionizované
bublinky účinněji rozpouštějí prací prostředek, aby
mohla čisticí látka lépe proniknout do prádla a
efektivněji odvést svou práci. Technologie IonTech
navíc brání vzniku vodního kamene na topném tělesu a
tak zvyšuje životnost pračky.

EFEKTIVNÍ I
PŘI NÍZKÝCH
TEPLOTÁCH

Program IonWash 59‘

Dokonale vypere za
méně než hodinu
Program IonWash 59‘ rychle a jemně
odstraní o 30 % více skvrn, takže dosáhnete
skvělých výsledků i s pračkou naloženou do
¾.
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Program AllergyCare

Mimořádná ochrana pro
citlivou pokožku
Program PowerWash 59‘

Mějte své oblíbené kousky
vždy po ruce

Program AllergyCare pere na vyšší teplotu a déle
máchá, aby z látky účinně odstranil stopy pracího
prostředku. Tímto způsobem zničí alergeny, které by
mohly způsobovat nepříjemné pocity, a chrání citlivou
pokožku.

Díky tomuto rychlému a intenzivnímu pracímu programu
vhodnému na poloviční várku prádla vám na vyprání
stačí méně než hodina.

Program StainExpert

Program AutoWash

Vždy ten správný program
Nemůžete se rozhodnout, jaký program vybrat? Zvolte
AutoWash a pračka vybere nejlepší cyklus pro vaše
prádlo. Buďte bez obav, prádlo bude dokonale čisté
bez ohledu na materiál.

Nejefektivnější odstranění
skvrn
K efektivnímu odstranění skvrn už nepotřebujete
vysokou teplotu nebo další ošetření před praním.
Ideální kombinace teploty, času a vody automaticky
odstraní až 36 druhů těžko odstranitelných skvrn ze 3
hlavních skupin: ovoce (pomeranče, rajčatová omáčka),
organické skvrny (tuk, máslo, vejce, tráva) a káva (včetně
čaje, čokoládového jogurtu, těstovin, make–upu).
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Indikátor EcoEye

Spotřeba energie vždy pod
kontrolou
Snadno čitelný indikátor EcoEye vám poskytuje
zpětnou vazbu o účinnosti vybraného programu v
reálném čase, a tak pomáhá šetřit vodu a energii.

Invertorový motor PowerDrive

Výkonný a tichý
Tento tichý, ale vysoce výkonný motor je navržen tak,
aby zajistil dlouhou životnost pračky a šetřil energii při
každém cyklu.

POUZE

3 KROKY

Jednoduché rozhraní

Tři kroky a je to
Díky jednoduchému rozhraní s centrálně umístěným
ovládacím tlačítkem vám ke spuštění pračky stačí 3
jednoduché kroky: zapněte pračku, vyberte program
a stiskněte start. Pračka nemá dílčí nabídky pro
výběr dalších funkcí a nastavení, můžete však měnit
nastavení na velké dotykové obrazovce, aby bylo
prádlo vyprané podle vašich představ.

Indikátor pracího prostředku
DoseAid

Optimální dávkování pracího
prostředku při každém praní
Indikátor DoseAid vám pomůže určit optimální
dávku pracího prostředku bez ohledu na množství
prádla, které dáte do pračky, takže si můžete být
jistí, že používáte prací prostředek nejúspornějším a
nejzdravějším způsobem.
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VYBERTE SI TU, KTERÁ NEJLÉPE VYHOVUJE VAŠIM POTŘEBÁM

Superior line

Advanced line

Essential line

Buben WaveActive
Program AlergyCare
Samočisticí program SterilTub

ESSENTIAL LINE

ADVANCED LINE

SUPERIOR LINE

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Odstraňování skvrn StainExpert
Program AutoWash
Invertorový motor PowerDrive
Technologie SteamTech
Indikátor pracího prostředku DoseAid
Indikátor EcoEye
Režimy praní - úspora energie/času
Program Power 59’
Technologie IonTech
Program IonWash 59‘
Mimořádně tichá
Osvětlení bubnu

•

•
•
•
•
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WS947LN

WA963PS

Superior Line

Advanced Line

AUTOMATICKÁ PRAČKA VOLNĚ STOJÍCÍ

AUTOMATICKÁ PRAČKA VOLNĚ STOJÍCÍ

PARCIÁLNÍ
AquaStop

13.990 Kč

- Barva: Bílá
ÚČINNOST
- Buben WaveActive pro vynikající výsledky
praní bez poškození prádla
- Invertorový motor PowerDrive
- Počet otáček odstředění: 1400 ot./min.
- Náplň prádla pro praní: 1-9 kg
- Objem bubnu: 64 l.
- Osvětlení bubnu
OVLÁDÁNÍ
- LED displej
- Odložení startu
- Nastavení teploty
- Praní za studena: 15 °C
- Vlastní nastavení praní pro všechny programy
- Srozumitelné uživatelské rozhraní
- EcoEye poskytující zpětnou vazbu o
spotřebě energie a vody
PROGRAMY
- 14 programů
- Základní programy: Bavlna, Mix syntetika,
Program pro ruční praní a vlnu
- Dodatečné programy: AntiAllergy program
vhodný pro alergiky, Auto program,
Sportovní prádlo, Rychlý 20´, Program
pro pérové materiály, IonWash 59´
- Prací režimy: NormalCare, EcoCare, TimeCare

12.990 Kč

VLASTNOSTI
- StableTech boční stěny - výrazně snížené
vibrace a vyšší stabilita během praní
- Hladké dvířka
- Prací režimy
- IonTech
- DoseAid indikace množství pracího
prostředku
- StainExpert - účinné odstranění skvrn
- Zvukový signál ukončení
- Samočistící program bubnu pračky SterilTub
BEZPEČNOST/ŽIVOTNOST
- Dětská pojistka

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Roční spotřeba vody: 10654 l.
- Odhadovaná roční spotřeba energie: 173 kWh
- Úroveň hluku: 54/75 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 61 cm
- EAN kód: 3838782077135
- Art.nb.: 729412
*NA OBJEDNÁVKU.

- Barva: Bílá
ÚČINNOST
- Buben WaveActive pro vynikající výsledky
praní bez poškození prádla
- Invertorový motor PowerDrive
- Počet otáček odstředění: 1600 ot./min.
- Náplň prádla pro praní: 1-9 kg
- Objem bubnu: 64 l.
OVLÁDÁNÍ
- LED displej
- Odložení startu
- Nastavení teploty
- Praní za studena: 15 °C
- Vlastní nastavení praní pro všechny programy
- Srozumitelné uživatelské rozhraní
- EcoEye poskytující zpětnou vazbu o
spotřebě energie a vody
PROGRAMY
- 14 programů
- Základní programy: Bavlna, Mix syntetika,
Program pro ruční praní a vlnu
- Dodatečné programy: AntiAllergy program
vhodný pro alergiky, AutoWash automatický
program praní, Košile, PowerWash 59´,
Program pro materiály a oděvy z peří a
prachového peří, SteamRefresh
- Prací režimy: NormalCare, EcoCare, TimeCare

VLASTNOSTI
- StableTech boční stěny - výrazně snížené
vibrace a vyšší stabilita během praní
- SteamTech dodatečné ošetření párou
- Hladké dvířka bez viditelných šroubů
- Prací režimy pro úsporu el. energie, vody
a času
- DoseAid indikátor dávkování pracího
prostředku
- Zvukový signál ukončení programu
- Samočistící program bubnu pračky SterilTub
BEZPEČNOST/ŽIVOTNOST
- Parciální Aquastop
- Dětská pojistka

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Roční spotřeba vody: 10654 l.
- Odhadovaná roční spotřeba energie: 214 kWh
- Úroveň hluku: 54/78 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 61 cm
- EAN kód: 3838782346057
- Art.nb.: 734984

W2A84CS

WA84CS

Advanced Line

Advanced Line

AUTOMATICKÁ PRAČKA VOLNĚ STOJÍCÍ

AUTOMATICKÁ PRAČKA VOLNĚ STOJÍCÍ

SteamTech
OŠETŘENÍ
PÁROU

SteamTech
OŠETŘENÍ
PÁROU

11.990 Kč

- Barva: Bílá
ÚČINNOST
- Buben WaveActive pro vynikající výsledky
praní bez poškození prádla
- Invertorový motor PowerDrive
- Počet otáček odstředění: 1400 ot./min.
- Náplň prádla pro praní: 1-8 kg
- Objem bubnu: 54 l.
OVLÁDÁNÍ
- LED displej // Odložení startu // Nastavení
teploty // Praní za studena: 15 °C // Vlastní
nastavení praní pro všechny programy //
Srozumitelné uživatelské rozhraní // EcoEye
poskytující zpětnou vazbu o spotřebě
energie a vody
PROGRAMY
- 14 programů
- Základní programy: Bavlna, Mix syntetika,
Program pro ruční praní a vlnu
- Dodatečné programy: AntiAllergy program
vhodný pro alergiky, AutoWash automatický
program praní, Košile, PowerWash 59´,
SteamRefresh, Eco 40-60 °C
- Prací režimy: NormalCare, PowerCare,
TimeCare

SteamTech
OŠETŘENÍ
PÁROU

VLASTNOSTI
- StableTech boční stěny - výrazně snížené
vibrace a vyšší stabilita během praní
- SteamTech dodatečné ošetření párou
- Hladké dvířka bez viditelných šroubů
- Prací režimy pro úsporu el. energie, vody
a času
- DoseAid indikátor dávkování pracího
prostředku
- Zvukový signál ukončení programu
- Samočistící program bubnu pračky
SterilTub
BEZPEČNOST/ŽIVOTNOST
- Dětská pojistka

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Roční spotřeba vody: 10309 l.
- Odhadovaná roční spotřeba energie: 185 kWh
- Úroveň hluku: 53/74 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 54,5 cm
- EAN kód: 3838782459078
- Art.nb.: 737369

11.990 Kč

- Barva: Bílá
ÚČINNOST
- Buben WaveActive pro vynikající výsledky
praní bez poškození prádla
- Invertorový motor PowerDrive
- Počet otáček odstředění: 1400 ot./min.
- Náplň prádla pro praní: 1-8 kg
- Objem bubnu: 54 l.
OVLÁDÁNÍ
- LED displej // Odložení startu // Nastavení
teploty // Praní za studena: 15 °C // Vlastní
nastavení praní pro všechny programy //
Srozumitelné uživatelské rozhraní // EcoEye
poskytující zpětnou vazbu o spotřebě
energie a vody
PROGRAMY
- 14 programů
- Základní programy: Bavlna, Mix syntetika,
Program pro ruční praní a vlnu
- Dodatečné programy: AntiAllergy program
vhodný pro alergiky, AutoWash automatický
program praní, Košile, PowerWash 59´,
SteamRefresh, Eco 40-60 °C
- Prací režimy: NormalCare, PowerCare,
TimeCare

VLASTNOSTI
- StableTech boční stěny - výrazně snížené
vibrace a vyšší stabilita během praní
- SteamTech dodatečné ošetření párou
- Hladké dvířka bez viditelných šroubů
- Prací režimy pro úsporu el. energie, vody
a času
- DoseAid indikátor dávkování pracího
prostředku
- Zvukový signál ukončení programu
- Samočistící program bubnu pračky
SterilTub
BEZPEČNOST/ŽIVOTNOST
- Dětská pojistka

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Roční spotřeba vody: 10309 l.
- Odhadovaná roční spotřeba energie: 185 kWh
- Úroveň hluku: 53/74 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 54,5 cm
- EAN kód: 3838782448157
- Art.nb.: 737081
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WA844

WEI84SDS

Advanced Line

Essential Line

AUTOMATICKÁ PRAČKA VOLNĚ STOJÍCÍ

AUTOMATICKÁ PRAČKA VOLNĚ STOJÍCÍ

46,

5c

m

SteamTech
OŠETŘENÍ
PÁROU

SLIM
10.990 Kč

11.990 Kč

-10%

- Barva: Bílá
ÚČINNOST
- Buben WaveActive pro vynikající výsledky
praní bez poškození prádla
- Invertorový motor PowerDrive
- Počet otáček odstředění: 1400 ot./min.
- Náplň prádla pro praní: 1-8 kg
- Objem bubnu: 54 l.
OVLÁDÁNÍ
- LED displej // Odložení startu // Nastavení
teploty // Praní za studena: 15 °C // Vlastní
nastavení praní pro všechny programy //
Srozumitelné uživatelské rozhraní // EcoEye
poskytující zpětnou vazbu o spotřebě
energie a vody
PROGRAMY
- 14 programů
- Základní programy: Bavlna, Mix syntetika,
Program pro ruční praní a vlnu
- Dodatečné programy: AntiAllergy program
vhodný pro alergiky, AutoWash automatický
program praní, Sportovní prádlo,
PowerWash 59´, Rychlý 20´, Program pro
materiály a oděvy z peří a prachového peří
- Prací režimy: NormalCare, EcoCare, TimeCare

VLASTNOSTI
- StableTech boční stěny - výrazně snížené
vibrace a vyšší stabilita během praní
- Hladké dvířka bez viditelných šroubů
- Prací režimy pro úsporu el. energie, vody
a času
- DoseAid indikátor dávkování pracího
prostředku
- Zvukový signál ukončení programu
- Samočistící program bubnu pračky SterilTub
BEZPEČNOST/ŽIVOTNOST
- Dětská pojistka

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Roční spotřeba vody: 10309 l.
- Odhadovaná roční spotřeba energie: 170 kWh
- Úroveň hluku: 53/74 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 54,5 cm
- EAN kód: 3838782076091
- Art.nb.: 729405

- Barva: Bílá
ÚČINNOST
- Buben WaveActive pro vynikající výsledky
praní bez poškození prádla
- Invertorový motor PowerDrive
- Počet otáček odstředění: 1400 ot./min.
- Náplň prádla pro praní: 1-8 kg
- Objem bubnu: 49 l.
OVLÁDÁNÍ
- LED displej
- Odložení startu
- Vlastní nastavení praní pro všechny
programy
- Srozumitelné uživatelské rozhraní
PROGRAMY
- 16 programů
- Základní programy: Bavlna, Mix syntetika,
Program pro ruční praní a vlnu
- Dodatečné programy: AntiAllergy
program vhodný pro alergiky, AutoWash
automatický program praní, Košile,
Rychlý 20´, Eco 40-60 °C
- Prací režimy: NormalCare, PowerCare,
TimeCare

VLASTNOSTI
- StableTech boční stěny - výrazně snížené
vibrace a vyšší stabilita během praní
- SteamTech dodatečné ošetření párou
- Hladké dvířka bez viditelných šroubů
- Prací režimy pro úsporu el. energie, vody
a času
- Zvukový signál ukončení programu
- Samočistící program bubnu pračky SterilTub
BEZPEČNOST/ŽIVOTNOST
- Dětská pojistka

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Roční spotřeba vody: 10340 l.
- Odhadovaná roční spotřeba energie: 189 kWh
- Úroveň hluku: 55/72 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 46,5 cm
- EAN kód: 3838782470103
- Art.nb.: 737777

WEI843B

W2EI84CS

Colour edition

Essential Line

AUTOMATICKÁ PRAČKA VOLNĚ STOJÍCÍ

AUTOMATICKÁ PRAČKA VOLNĚ STOJÍCÍ

SteamTech
OŠETŘENÍ
PÁROU

10.990 Kč

- Barva: Černá
ÚČINNOST
- Buben WaveActive pro vynikající výsledky
praní bez poškození prádla
- Invertorový motor PowerDrive
- Počet otáček odstředění: 1400 ot./min.
- Náplň prádla pro praní: 1-8 kg
- Objem bubnu: 54 l.
OVLÁDÁNÍ
- LED displej
- Odložení startu
- Vlastní nastavení praní pro všechny
programy
- Srozumitelné uživatelské rozhraní
PROGRAMY
- 16 programů
- Základní programy: Bavlna, Mix syntetika,
Program pro ruční praní a vlnu
- Dodatečné programy: AntiAllergy
program vhodný pro alergiky, AutoWash
automatický program praní, Sportovní
prádlo, Rychlý 20´, Program pro materiály
a oděvy z peří a prachového peří
- Prací režimy: NormalCare, EcoCare, TimeCare

VLASTNOSTI
- StableTech boční stěny - výrazně snížené
vibrace a vyšší stabilita během praní
- Hladké dvířka bez viditelných šroubů
- Prací režimy pro úsporu el. energie, vody
a času
- Zvukový signál ukončení programu
- Samočistící program bubnu pračky SterilTub
BEZPEČNOST/ŽIVOTNOST
- Dětská pojistka

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Roční spotřeba vody: 10309 l.
- Odhadovaná roční spotřeba energie: 185 kWh
- Úroveň hluku: 53/74 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 54,5 cm
- EAN kód: 3838782158568
- Art.nb.: 732162

9.990 Kč

- Barva: Bílá
ÚČINNOST
- Buben WaveActive pro vynikající výsledky
praní bez poškození prádla
- Invertorový motor PowerDrive
- Počet otáček odstředění: 1400 ot./min.
- Náplň prádla pro praní: 1-8 kg
- Objem bubnu: 54 l.
OVLÁDÁNÍ
- LED displej
- Odložení startu
- Vlastní nastavení praní pro všechny
programy
- Srozumitelné uživatelské rozhraní
PROGRAMY
- 16 programů
- Základní programy: Bavlna, Mix syntetika,
Program pro ruční praní a vlnu
- Dodatečné programy: AntiAllergy
program vhodný pro alergiky, AutoWash
automatický program praní, Košile,
Rychlý 20´, Eco 40-60 °C
- Prací režimy: NormalCare, PowerCare,
TimeCare

VLASTNOSTI
- StableTech boční stěny - výrazně snížené
vibrace a vyšší stabilita během praní
- SteamTech dodatečné ošetření párou
- Hladké dvířka bez viditelných šroubů
- Prací režimy pro úsporu el. energie, vody
a času
- Zvukový signál ukončení programu
- Samočistící program bubnu pračky SterilTub
BEZPEČNOST/ŽIVOTNOST
- Dětská pojistka

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Roční spotřeba vody: 10309 l.
- Odhadovaná roční spotřeba energie: 185 kWh
- Úroveň hluku: 53/74 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 54,5 cm
- EAN kód: 3838782459061
- Art.nb.: 737368
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WEI84CPS

WEI843

Essential Line

Essential Line

AUTOMATICKÁ PRAČKA VOLNĚ STOJÍCÍ

PARCIÁLNÍ
AquaStop

AUTOMATICKÁ PRAČKA VOLNĚ STOJÍCÍ

SteamTech
OŠETŘENÍ
PÁROU

9.990 Kč

- Barva: Bílá
ÚČINNOST
- Buben WaveActive pro vynikající výsledky
praní bez poškození prádla
- Invertorový motor PowerDrive
- Počet otáček odstředění: 1400 ot./min.
- Náplň prádla pro praní: 1-8 kg
- Objem bubnu: 54 l.
OVLÁDÁNÍ
- LED displej
- Odložení startu
- Vlastní nastavení praní pro všechny
programy
- Srozumitelné uživatelské rozhraní
PROGRAMY
- 16 programů
- Základní programy: Bavlna, Mix syntetika,
Program pro ruční praní a vlnu
- Dodatečné programy: AntiAllergy
program vhodný pro alergiky, AutoWash
automatický program praní, Košile,
Rychlý 20´, Eco 40-60 °C
- Prací režimy: NormalCare, EcoCare, TimeCare

9.490 Kč

VLASTNOSTI
- StableTech boční stěny - výrazně snížené
vibrace a vyšší stabilita během praní
- SteamTech dodatečné ošetření párou
- Hladké dvířka bez viditelných šroubů
- Prací režimy pro úsporu el. energie, vody
a času
- Zvukový signál ukončení programu
- Samočistící program bubnu pračky SterilTub

- Barva: Bílá

BEZPEČNOST/ŽIVOTNOST
- Parciální Aquastop
- Dětská pojistka

OVLÁDÁNÍ
- LED displej
- Odložení startu
- Vlastní nastavení praní pro všechny
programy
- Srozumitelné uživatelské rozhraní

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Roční spotřeba vody: 10309 l.
- Odhadovaná roční spotřeba energie: 185 kWh
- Úroveň hluku: 53/74 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 54,5 cm
- EAN kód: 3838782448133
- Art.nb.: 737039

ÚČINNOST
- Buben WaveActive pro vynikající výsledky
praní bez poškození prádla
- Invertorový motor PowerDrive
- Počet otáček odstředění: 1400 ot./min.
- Náplň prádla pro praní: 1-8 kg
- Objem bubnu: 54 l.

PROGRAMY
- 16 programů
- Základní programy: Bavlna, Mix syntetika,
Program pro ruční praní a vlnu
- Dodatečné programy: AntiAllergy
program vhodný pro alergiky, AutoWash
automatický program praní, Košile,
Rychlý 20´, Eco 40-60 °C
- Prací režimy: NormalCare, EcoCare, TimeCare

5c

m

BEZPEČNOST/ŽIVOTNOST
- Dětská pojistka

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Roční spotřeba vody: 10309 l.
- Odhadovaná roční spotřeba energie: 185 kWh
- Úroveň hluku: 53/74 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 54,5 cm
- EAN kód: 3838782075988
- Art.nb.: 729391

W2A74SCS

WEI74SDS

Advanced Line

Essential Line

AUTOMATICKÁ PRAČKA VOLNĚ STOJÍCÍ

46,

VLASTNOSTI
- StableTech boční stěny - výrazně snížené
vibrace a vyšší stabilita během praní
- Hladké dvířka bez viditelných šroubů
- Prací režimy pro úsporu el. energie, vody
a času
- Zvukový signál ukončení programu
- Samočistící program bubnu pračky SterilTub

AUTOMATICKÁ PRAČKA VOLNĚ STOJÍCÍ

46,

5c

SteamTech
OŠETŘENÍ
PÁROU

m

SteamTech
OŠETŘENÍ
PÁROU

SLIM

SLIM

10.990 Kč

- Barva: Bílá
ÚČINNOST
- Buben WaveActive pro vynikající výsledky
praní bez poškození prádla
- Invertorový motor PowerDrive
- Počet otáček odstředění: 1400 ot./min.
- Náplň prádla pro praní: 1-7 kg
- Objem bubnu: 49 l.
OVLÁDÁNÍ
- LED displej // Odložení startu
- Nastavení teploty // Praní za studena: 15 °C
- Vlastní nastavení praní pro všechny
programy
- Srozumitelné uživatelské rozhraní
- EcoEye poskytující zpětnou vazbu o
spotřebě energie a vody
PROGRAMY
- 14 programů
- Základní programy: Bavlna, Mix syntetika,
Program pro ruční praní a vlnu
- Dodatečné programy: AntiAllergy program
vhodný pro alergiky, AutoWash automatický
program praní, Košile, PowerWash 59´,
SteamRefresh, Eco 40-60 °C
- Prací režimy: NormalCare, PowerCare,
TimeCare

VLASTNOSTI
- StableTech boční stěny - výrazně snížené
vibrace a vyšší stabilita během praní
- SteamTech dodatečné ošetření párou
- Hladké dvířka bez viditelných šroubů
- Prací režimy pro úsporu el. energie, vody
a času
- DoseAid indikátor dávkování pracího
prostředku
- Zvukový signál ukončení programu
- Samočistící program bubnu pračky SterilTub
BEZPEČNOST/ŽIVOTNOST
- Dětská pojistka

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Roční spotřeba vody: 9586 l.
- Odhadovaná roční spotřeba energie: 160 kWh
- Úroveň hluku: 55/72 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 46,5 cm
- EAN kód: 3838782459184
- Art.nb.: 737444

9.990 Kč

- Barva: Bílá
ÚČINNOST
- Buben WaveActive pro vynikající výsledky
praní bez poškození prádla
- Invertorový motor PowerDrive
- Počet otáček odstředění: 1400 ot./min.
- Náplň prádla pro praní: 1-7 kg
- Objem bubnu: 49 l.
OVLÁDÁNÍ
- LED displej
- Odložení startu
- Vlastní nastavení praní pro všechny
programy
- Srozumitelné uživatelské rozhraní
PROGRAMY
- 16 programů
- Základní programy: Bavlna, Mix syntetika,
Program pro ruční praní a vlnu
- Dodatečné programy: AntiAllergy
program vhodný pro alergiky, AutoWash
automatický program praní, Košile,
Rychlý 20´, Eco 40-60 °C
- Prací režimy: NormalCare, PowerCare,
TimeCare

VLASTNOSTI
- StableTech boční stěny - výrazně snížené
vibrace a vyšší stabilita během praní
- SteamTech dodatečné ošetření párou
- Hladké dvířka bez viditelných šroubů
- Prací režimy pro úsporu el. energie, vody
a času
- Zvukový signál ukončení programu
- Samočistící program bubnu pračky SterilTub
BEZPEČNOST/ŽIVOTNOST
- Dětská pojistka

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Roční spotřeba vody: 9586 l.
- Odhadovaná roční spotřeba energie: 160 kWh
- Úroveň hluku: 55/72 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 46,5 cm
- EAN kód: 3838782448140
- Art.nb.: 737040
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W2EI74SDS

WEI743

Essential Line

Essential Line

AUTOMATICKÁ PRAČKA VOLNĚ STOJÍCÍ

46,

5c

m

AUTOMATICKÁ PRAČKA VOLNĚ STOJÍCÍ

SteamTech
OŠETŘENÍ
PÁROU

SLIM
9.990 Kč

- Barva: Bílá
ÚČINNOST
- Buben WaveActive pro vynikající výsledky
praní bez poškození prádla
- Invertorový motor PowerDrive
- Počet otáček odstředění: 1400 ot./min.
- Náplň prádla pro praní: 1-7 kg
- Objem bubnu: 49 l.
OVLÁDÁNÍ
- LED displej
- Odložení startu
- Vlastní nastavení praní pro všechny
programy
- Srozumitelné uživatelské rozhraní
PROGRAMY
- 16 programů
- Základní programy: Bavlna, Mix syntetika,
Program pro ruční praní a vlnu
- Dodatečné programy: AntiAllergy
program vhodný pro alergiky, AutoWash
automatický program praní, Košile,
Rychlý 20´, Eco 40-60 °C
- Prací režimy: NormalCare, EcoCare, TimeCare

8.990 Kč

VLASTNOSTI
- StableTech boční stěny - výrazně snížené
vibrace a vyšší stabilita během praní
- SteamTech dodatečné ošetření párou
- Hladké dvířka bez viditelných šroubů
- Prací režimy pro úsporu el. energie, vody
a času
- Zvukový signál ukončení programu
- Samočistící program bubnu pračky SterilTub

- Barva: Bílá

BEZPEČNOST/ŽIVOTNOST
- Dětská pojistka

OVLÁDÁNÍ
- LED displej
- Odložení startu
- Vlastní nastavení praní pro všechny
programy
- Srozumitelné uživatelské rozhraní

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Roční spotřeba vody: 9586 l.
- Odhadovaná roční spotřeba energie: 160 kWh
- Úroveň hluku: 55/72 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 46,5 cm
- EAN kód: 3838782457685
- Art.nb.: 737430

ÚČINNOST
- Buben WaveActive pro vynikající výsledky
praní bez poškození prádla
- Invertorový motor PowerDrive
- Počet otáček odstředění: 1400 ot./min.
- Náplň prádla pro praní: 1-7 kg
- Objem bubnu: 54 l.

PROGRAMY
- 16 programů
- Základní programy: Bavlna, Mix syntetika,
Program pro ruční praní a vlnu
- Dodatečné programy: AntiAllergy
program vhodný pro alergiky, AutoWash
automatický program praní, Sportovní
prádlo, Rychlý 20´, Eco 40-60 °C
- Prací režimy: NormalCare, EcoCare, TimeCare

Essential Line

Essential Line

AUTOMATICKÁ PRAČKA VOLNĚ STOJÍCÍ

5c

m

PARCIÁLNÍ
AquaStop

PROGRAMY
- 16 programů
- Základní programy: Bavlna, Mix syntetika,
Program pro ruční praní a vlnu
- Dodatečné programy: AntiAllergy
program vhodný pro alergiky, AutoWash
automatický program praní, Košile,
Rychlý 20´, Eco 40-60 °C
- Prací režimy: NormalCare, EcoCare, TimeCare

VLASTNOSTI
- StableTech boční stěny - výrazně snížené
vibrace a vyšší stabilita během praní
- SteamTech dodatečné ošetření párou
- Hladké dvířka bez viditelných šroubů
- Prací režimy pro úsporu el. energie, vody
a času
- Zvukový signál ukončení programu
- Samočistící program bubnu pračky SterilTub
BEZPEČNOST/ŽIVOTNOST
- Parciální Aquastop
- Dětská pojistka

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Roční spotřeba vody: 9680 l.
- Odhadovaná roční spotřeba energie: 174 kWh
- Úroveň hluku: 57/76 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 54,5 cm
- EAN kód: 3838782447334
- Art.nb.: 737036

SteamTech
OŠETŘENÍ
PÁROU

SLIM
8.990 Kč

7.990 Kč

OVLÁDÁNÍ
- LED displej
- Odložení startu
- Vlastní nastavení praní pro všechny
programy
- Srozumitelné uživatelské rozhraní

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Roční spotřeba vody: 9554 l.
- Odhadovaná roční spotřeba energie: 166 kWh
- Úroveň hluku: 52/73 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 54,5 cm
- EAN kód: 3838782068249
- Art.nb.: 729387

WE72SDS

46,

ÚČINNOST
- Buben WaveActive pro vynikající výsledky
praní bez poškození prádla
- Počet otáček odstředění: 1400 ot./min.
- Náplň prádla pro praní: 1-7 kg
- Objem bubnu: 54 l.

BEZPEČNOST/ŽIVOTNOST
- Dětská pojistka

WE74CPS

AUTOMATICKÁ PRAČKA VOLNĚ STOJÍCÍ

- Barva: Bílá

VLASTNOSTI
- StableTech boční stěny - výrazně snížené
vibrace a vyšší stabilita během praní
- Hladké dvířka bez viditelných šroubů
- Prací režimy pro úsporu el. energie, vody
a času
- Zvukový signál ukončení programu
- Samočistící program bubnu pračky SterilTub

- Barva: Bílá
ÚČINNOST
- Buben WaveActive pro vynikající výsledky
praní bez poškození prádla
- Počet otáček odstředění: 1200 ot./min.
- Náplň prádla pro praní: 1-7 kg
- Objem bubnu: 49 l.
OVLÁDÁNÍ
- LED displej
- Odložení startu
- Vlastní nastavení praní pro všechny
programy
- Srozumitelné uživatelské rozhraní
PROGRAMY
- 16 programů
- Základní programy: Bavlna, Mix syntetika,
Program pro ruční praní a vlnu
- Dodatečné programy: AntiAllergy
program vhodný pro alergiky, AutoWash
automatický program praní, Košile,
Rychlý 20´, Eco 40-60 °C
- Prací režimy: NormalCare, PowerCare,
TimeCare

VLASTNOSTI
- StableTech boční stěny - výrazně snížené
vibrace a vyšší stabilita během praní
- SteamTech dodatečné ošetření párou
- Hladké dvířka bez viditelných šroubů
- Prací režimy pro úsporu el. energie, vody
a času
- Zvukový signál ukončení programu
- Samočistící program bubnu pračky SterilTub
BEZPEČNOST/ŽIVOTNOST
- Dětská pojistka

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Roční spotřeba vody: 9586 l.
- Odhadovaná roční spotřeba energie: 171 kWh
- Úroveň hluku: 57/73 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 46,5 cm
- EAN kód: 3838782468933
- Art.nb.: 737742
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AUTOMATICKÁ PRAČKA VOLNĚ STOJÍCÍ
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AUTOMATICKÁ PRAČKA VOLNĚ STOJÍCÍ

SteamTech
OŠETŘENÍ
PÁROU

5c

m

46,

5c

m

SLIM
SLIM
8.990 Kč

- Barva: Bílá
ÚČINNOST
- Buben WaveActive pro vynikající výsledky
praní bez poškození prádla
- Počet otáček odstředění: 1200 ot./min.
- Náplň prádla pro praní: 1-7 kg
- Objem bubnu: 49 l.
OVLÁDÁNÍ
- LED displej
- Odložení startu
- Vlastní nastavení praní pro všechny
programy
- Srozumitelné uživatelské rozhraní
PROGRAMY
- 16 programů
- Základní programy: Bavlna, Mix syntetika,
Program pro ruční praní a vlnu
- Dodatečné programy: AntiAllergy
program vhodný pro alergiky, AutoWash
automatický program praní, Košile,
Rychlý 20´, Eco 40-60 °C
- Prací režimy: NormalCare, PowerCare,
TimeCare

VLASTNOSTI
- StableTech boční stěny - výrazně snížené
vibrace a vyšší stabilita během praní
- SteamTech dodatečné ošetření párou
- Hladké dvířka bez viditelných šroubů
- Prací režimy pro úsporu el. energie, vody
a času
- Zvukový signál ukončení programu
- Samočistící program bubnu pračky SterilTub
BEZPEČNOST/ŽIVOTNOST
- Dětská pojistka

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Roční spotřeba vody: 9586 l.
- Odhadovaná roční spotřeba energie: 171 kWh
- Úroveň hluku: 57/73 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 46,5 cm
- EAN kód: 3838782458637
- Art.nb.: 737442

7.990 Kč

- Barva: Bílá
ÚČINNOST
- Buben WaveActive pro vynikající výsledky
praní bez poškození prádla
- Počet otáček odstředění: 1200 ot./min.
- Náplň prádla pro praní: 1-7 kg
- Objem bubnu: 49 l.
OVLÁDÁNÍ
- LED displej
- Odložení startu
- Vlastní nastavení praní pro všechny
programy
- Srozumitelné uživatelské rozhraní
PROGRAMY
- 16 programů
- Základní programy: Bavlna, Mix syntetika,
Program pro ruční praní a vlnu
- Dodatečné programy: AntiAllergy
program vhodný pro alergiky, AutoWash
automatický program praní, Sportovní
prádlo, Rychlý 20´, Program pro materiály
a oděvy z peří a prachového peří
- Prací režimy: NormalCare, EcoCare, TimeCare

VLASTNOSTI
- StableTech boční stěny - výrazně snížené
vibrace a vyšší stabilita během praní
- Hladké dvířka bez viditelných šroubů
- Prací režimy pro úsporu el. energie, vody
a času
- Zvukový signál ukončení programu
- Samočistící program bubnu pračky SterilTub
BEZPEČNOST/ŽIVOTNOST
- Dětská pojistka

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Roční spotřeba vody: 9586 l.
- Odhadovaná roční spotřeba energie: 171 kWh
- Úroveň hluku: 57/73 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 46,5 cm
- EAN kód: 3838782068195
- Art.nb.: 729379

WE723

WE62SDS

Essential Line

Essential Line

AUTOMATICKÁ PRAČKA VOLNĚ STOJÍCÍ

AUTOMATICKÁ PRAČKA VOLNĚ STOJÍCÍ

43

cm

SteamTech
OŠETŘENÍ
PÁROU

SLIM
7.490 Kč

- Barva: Bílá
ÚČINNOST
- Buben WaveActive pro vynikající výsledky
praní bez poškození prádla
- Počet otáček odstředění: 1200 ot./min.
- Náplň prádla pro praní: 1-7 kg
- Objem bubnu: 54 l.
OVLÁDÁNÍ
- LED displej
- Odložení startu
- Vlastní nastavení praní pro všechny
programy
- Srozumitelné uživatelské rozhraní
PROGRAMY
- 16 programů
- Základní programy: Bavlna, Mix syntetika,
Program pro ruční praní a vlnu
- Dodatečné programy: AntiAllergy
program vhodný pro alergiky, AutoWash
automatický program praní, Sportovní
prádlo, Rychlý 20´, Program pro materiály
a oděvy z peří a prachového peří
- Prací režimy: NormalCare, EcoCare, TimeCare

7.790 Kč

VLASTNOSTI
- StableTech boční stěny - výrazně snížené
vibrace a vyšší stabilita během praní
- Hladké dvířka bez viditelných šroubů
- Prací režimy pro úsporu el. energie, vody
a času
- Zvukový signál ukončení programu
- Samočistící program bubnu pračky SterilTub

- Barva: Bílá

BEZPEČNOST/ŽIVOTNOST
- Dětská pojistka

OVLÁDÁNÍ
- LED displej
- Odložení startu
- Vlastní nastavení praní pro všechny
programy
- Srozumitelné uživatelské rozhraní

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Roční spotřeba vody: 9680 l.
- Odhadovaná roční spotřeba energie: 174 kWh
- Úroveň hluku: 57/74 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 54,5 cm
- EAN kód: 3838782075254
- Art.nb.: 729384

ÚČINNOST
- Buben WaveActive pro vynikající výsledky
praní bez poškození prádla
- Počet otáček odstředění: 1200 ot./min.
- Náplň prádla pro praní: 1-6 kg
- Objem bubnu: 42 l.

PROGRAMY
- 16 programů
- Základní programy: Bavlna, Mix syntetika,
Program pro ruční praní a vlnu
- Dodatečné programy: AntiAllergy
program vhodný pro alergiky, AutoWash
automatický program praní, Košile,
Rychlý 20´, Eco 40-60 °C
- Prací režimy: NormalCare, PowerCare,
TimeCare

VLASTNOSTI
- StableTech boční stěny - výrazně snížené
vibrace a vyšší stabilita během praní
- SteamTech dodatečné ošetření párou
- Hladké dvířka bez viditelných šroubů
- Prací režimy pro úsporu el. energie, vody
a času
- Zvukový signál ukončení programu
- Samočistící program bubnu pračky SterilTub
BEZPEČNOST/ŽIVOTNOST
- Dětská pojistka

Technické údaje
- Roční spotřeba vody: 9020 l.
- Odhadovaná roční spotřeba energie: 153 kWh
- Úroveň hluku: 57/75 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 43 cm
- EAN kód: 737035
- Art.nb.: 737035
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Essential Line

AUTOMATICKÁ PRAČKA VOLNĚ STOJÍCÍ

43

AUTOMATICKÁ PRAČKA VOLNĚ STOJÍCÍ

43

cm

cm

SLIM

SLIM

6.990 Kč

- Barva: Bílá
ÚČINNOST
- Buben WaveActive pro vynikající výsledky
praní bez poškození prádla
- Počet otáček odstředění: 1000 ot./min.
- Náplň prádla pro praní: 1-6 kg
- Objem bubnu: 42 l.
OVLÁDÁNÍ
- LED displej
- Odložení startu
- Vlastní nastavení praní pro všechny
programy
- Srozumitelné uživatelské rozhraní
PROGRAMY
- 16 programů
- Základní programy: Bavlna, Mix syntetika,
Program pro ruční praní a vlnu
- Dodatečné programy: AntiAllergy program
vhodný pro alergiky, Auto program,
Sportovní prádlo, Rychlý 20´
- Prací režimy: NormalCare, EcoCare,
TimeCare

VLASTNOSTI
- StableTech boční stěny - výrazně snížené
vibrace a vyšší stabilita během praní
- Hladké dvířka
- Prací režimy
- Zvukový signál ukončení
- Samočistící program bubnu pračky SterilTub
BEZPEČNOST/ŽIVOTNOST
- Dětská pojistka

7.990 Kč

- Barva: Bílá
ÚČINNOST
- Buben WaveActive pro vynikající výsledky
praní bez poškození prádla
- Invertorový motor PowerDrive
- Počet otáček odstředění: 1200 ot./min.
- Náplň prádla pro praní: 1-6 kg
- Objem bubnu: 45 l.

VLASTNOSTI
- StableTech boční stěny - výrazně snížené
vibrace a vyšší stabilita během praní
- Hladké dvířka
- Prací režimy
- Zvukový signál ukončení
- Samočistící program bubnu pračky SterilTub
BEZPEČNOST/ŽIVOTNOST
- Dětská pojistka

OVLÁDÁNÍ
- LED displej
- Odložení startu
- Vlastní nastavení praní pro všechny
programy
- Srozumitelné uživatelské rozhraní

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Roční spotřeba vody: 9020 l.
- Odhadovaná roční spotřeba energie: 153 kWh
- Úroveň hluku: 57/74 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 43 cm
- EAN kód: 3838782066757
- Art.nb.: 729291

PROGRAMY
- 16 programů
- Základní programy: Bavlna, Mix syntetika,
Program pro ruční praní a vlnu
- Dodatečné programy: AntiAllergy program
vhodný pro alergiky, Auto program,
Sportovní prádlo, Rychlý 20´, Program
pro pérové materiály
- Prací režimy: NormalCare, EcoCare,
TimeCare

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Roční spotřeba vody: 9020 l.
- Odhadovaná roční spotřeba energie: 141 kWh
- Úroveň hluku: 52/71 dB(A)re 1 pW
- Rozměry výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 43 cm
- EAN kód: 3838782068164
- Art.nb.: 729376
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SUŠIČKY

SUŠIČKY,
CO MAJÍ
PÁRU
SUŠIČKY WaveActive
Sušičky WaveActive od Gorenje s technologií IonTech nejen účinně
odstraňují alergeny a nepříjemný zápach, ale také výrazně snižují pomačkání.
Hodiny strávené žehlením se minimalizují, případně nebude žehlení vůbec
potřeba.

Začněte trávit čas tím, co je skutečně důležité.

SUŠIČKY 251

MĚKKÉ A HLADKÉ
OBLEČENÍ BEZ
ZÁHYBŮ
VÍCE PÁRY,
MÉNĚ ŽEHLENÍ
Technologie SteamTech
Když máte pochybnosti, přidejte páru! Pára ničí bakterie, zápach
a alergeny skryté v prádle, ale zároveň prádlo změkčí, vyhladí a
téměř vyžehlí. A co žehlení? Je to zcela na vás.

Funkce SteamRefresh

Oblečení bez zápachu a
mačkání
Patnáctiminutový program odstraní
většinu záhybů, eliminuje zápach a osvěží
vaše přikrývky, zimní bundy a další
kousky oblečení. Je to ideální volba, když
potřebujete dát oblečení rychle do pořádku
nebo nechcete žehlit.
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TAK SVĚŽÍ A ČISTÉ,
BEZ ALERGENŮ,
ZÁPACHU A STOP
KOUŘE
Technologie IonTech
Nikdo nemá rád žehlení, proto jsme se vám rozhodli zjednodušit život. Při použití
záporně nabitých iontů ve vzduchu v sušičce bude vaše prádlo prakticky vyžehlené.
Nebudete muset žehlit a vaše oblečení bude voňavé a svěží. Ionizátor vytváří prostředí
zbavené většiny alergenů, stop kouře, pylu a elektrostatického náboje, který vzniká
během sušení.

MINIMALIZUJE
MAČKÁNÍ,
MAXIMALIZUJE
SVĚŽEST

Program IonRefresh

Rychlé osvěžení vašeho
oblečení
Potřebujete rychle odstranit zápach z oblečení?
S tímto speciálním programem IonRefresh,
který využívá ionty, budete vaše oblečení
připravené k použití za pouhých 30 minut a
bude vypadat téměř jako čerstvě vyprané.
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MÉNĚ ZÁHYBŮ,
SNAZŠÍ ŽEHLENÍ,
VÍCE ZÁBAVY

CITLIVÁ
ÚPRAVA
JAKÉHOKOLIV
OBLEČENÍ

Buben WaveActive
Představte si, kdybyste mohli méně žehlit a více se
bavit. Vlnkovaný buben v sušičkách WaveActive jemně
pečuje o nejchoulostivější kousky oblečení, dokonale
je vysuší a téměř vyžehlí. Oblečení můžete následně i
vyžehlit, bude to však podstatně jednodušší.

Osvětlení bubnu

Dokonalý přehled při vykládání
prádla
Osvětlí interiér bubnu po otevření dveří na konci cyklu
sušení.
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Systém TwinAir

Efektivně vysuší i tu největší
hromadu prádla
I velké kusy prádla budou měkké, rovnoměrně
vysušené a méně zmačkané, a to přímo ze sušičky,
díky tomuto patentovanému systém obousměrného
proudění vzduchu.

Režimy

Splní všechny vaše potřeby
Naše technologie se stará o to, aby byl každý druh látky
vysušen tím nejlepším způsobem pomocí optimální
kombinace teploty, rotace a času. Nastavení lze u různých
režimů sušení dále upravovat, můžete si tedy nastavit
kombinaci, kterou právě potřebujete.

TRVÁ
POUZE
40 MINUT

Program AirRefresh
Program Speed 40‘

Mějte své oblíbené kousky
vždy po ruce
Optimalizací všech fází sušení a používáním invertorového
kompresoru můžete vysušit oblečení za pouhých 40
minut.

Rychlé osvěžení vašeho
oblečení
Speciální program na osvěžení oblečení po sportu nebo
večeři. Čerstvý vzduch odstraňuje nepříjemný zápach
a pach jídla a cigaret. Za pouhých 30 minut je oblečení
připraveno k použití a vypadá, jako byste ho právě
vyprali.
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POUZE

3 KROKY

Jednoduché rozhraní
Invertorový motor PowerDrive

Výkonný a tichý
Tento tichý, ale vysoce výkonný motor je navržen tak,
aby zajistil dlouhou životnost sušičky a šetřil energii při
každém cyklu.

Tři kroky a je to
Díky jednoduchému rozhraní s centrálně umístěným
ovládacím tlačítkem vám ke spuštění sušičky stačí 3
jednoduché kroky: zapněte sušičku, vyberte program
a stiskněte start. Sušička nemá dílčí nabídky pro
výběr dalších funkcí a nastavení, můžete však měnit
nastavení na velké dotykové obrazovce, aby bylo
prádlo vysušené podle vašich představ.

Třída kondenzace A

Řeší problémy s nadměrnou
vlhkostí při sušení oblečení
Při každém cyklu sušení odstraní sušičky WaveActive
z oblečení působivých 90 % vlhkosti. Vaše prádlo
bude zcela suché a navíc se doma vyhnete problémům
způsobeným nadbytečnou vlhkostí. Znamená to, že za
rok unikne do vašeho obytného prostoru o 55 l méně
vody ve srovnání se sušičkami s třídou kondenzace B.

Indikátor EcoEye

Spotřeba energie vždy pod
kontrolou
Snadno čitelný indikátor EcoEye vám poskytuje zpětnou
vazbu o účinnosti vybraného programu v reálném čase, a
tak pomáhá šetřit energii.
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VYBERTE SI TU, KTERÁ NEJLÉPE VYHOVUJE VAŠIM POTŘEBÁM

Superior line

Advanced line

Essential line

Elegantní dveře
Lůžkoviny
Program AirRefresh
Program Sport
Třída kondenzace A
Tepelné čerpadlo
Systém TwinAir
Buben WaveActive
Technologie IonTech
Program IonRefresh
Osvětlení bubnu
Technologie SteamTech
Invertorový motor PowerDrive
Indikátor EcoEye

ESSENTIAL LINE

ADVANCED LINE

SUPERIOR LINE

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
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DS92ILS

DA92IL

Superior Line

Advanced Line

15.990 Kč

14.990 Kč

KONDENZAČNÍ
SUŠIČKA S TEPELNÝM
ČERPADLEM

- Barva: Bílá
ÚČINNOST
- WaveActive buben pro nejjemnější
zacházení s prádlem
- SteamTech
- EcoEye
- StableTech bočnice
- Náplň prádla pro sušení: 1-9 kg
- TwinAir (dvousměrné proudění vzduchu)
- Osvětlení bubnu
- Průměr dveří: 35 cm // Úhel otevření dveří: 180 °
- Reverzní chod bubnu
- AutoDrain - přímý odvod kondenzátu
OVLÁDÁNÍ
- Jednoduché uživatelské rozhraní
- Vlastní nastavení praní pro všechny programy
- LED displej
PROGRAMY
- 14 programů sušení
- Programy: Ložní prádlo, Vlna, Košile,
SteamRefresh osvěžení párou, Sportovní
oblečení, Quick Pro, Časování sušení, Mix
suché, Mix suché pro žehlení, IonRefresh
- Časový program (30, 60, 90 min): Volba
časového intervalu sušení

FUNKCE
- Nastavní úrovně sušení
- Anticrease systém proti mačkání prádla
- StartDealy - odložený start
- Parní programy (odstranění pomačkání
párou a osvěžení párou)
VLASTNOSTI
- IonTech (vyhlazení vláken ionizátorem
vzduchu)
- Režimy sušení
- Zvukový signál ukončení
- Jednoduché čištění filtrů
- Signál plné nádrže na kondenzát
- Digitální ukazatel zbytkového času
- Vakuové nožičky
- Senzor vlhkosti
BEZPEČNOST/ŽIVOTNOST
- Dětská pojistka
- Buben z nerez oceli
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Úroveň hlučnosti: 66 dB(A)re 1 pW
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 259 kWh
- Rozměry výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 62,5 cm
- EAN kód: 3838782145049
- Art.nb.: 731583

KONDENZAČNÍ
SUŠIČKA S TEPELNÝM
ČERPADLEM

- Barva: Bílá
ÚČINNOST
- WaveActive buben pro nejjemnější
zacházení s prádlem
- StableTech bočnice
- Náplň prádla pro sušení: 1-9 kg
- TwinAir (dvousměrné proudění vzduchu)
- Osvětlení bubnu
- Průměr dveří: 35 cm
- Úhel otevření dveří: 180 °
- Reverzní chod bubnu
- AutoDrain - přímý odvod kondenzátu
OVLÁDÁNÍ
- Jednoduché uživatelské rozhraní
- Vlastní nastavení praní pro všechny
programy
- LED displej
PROGRAMY
- 14 programů sušení
- Programy: Ložní prádlo, Vlna, Program pro
košile, Mix suché, Mix suché pro žehlení,
IonRefresh
- Časový program (30, 60, 90 min): Volba
časového intervalu sušení

ÚČINNOST
- WaveActive buben pro nejjemnější
zacházení s prádlem
- Invertorový motor PowerDrive
- StableTech bočnice
- Náplň prádla pro sušení: 1-8 kg
- TwinAir (dvousměrné proudění vzduchu)
- Osvětlení bubnu
- Průměr dveří: 35 cm
- Úhel otevření dveří: 180 °
- Reverzní chod bubnu
- AutoDrain - přímý odvod kondenzátu
OVLÁDÁNÍ
- Jednoduché uživatelské rozhraní
- Vlastní nastavení praní pro všechny
programy
- LED displej
PROGRAMY
- 14 programů sušení
- Programy: Ložní prádlo, Vlna, Program pro
košile, Mix suché, Mix suché pro žehlení,
IonRefresh
- Časový program (30, 60, 90 min): Volba
časového intervalu sušení

VLASTNOSTI
- IonTech (vyhlazení vláken ionizátorem
vzduchu)
- Režimy sušení
- Zvukový signál ukončení programu
- Jednoduché čištění filtrů
- Signál plné nádrže na kondenzát
- Digitální ukazatel zbytkového času
- Senzor vlhkosti
BEZPEČNOST/ŽIVOTNOST
- Dětská pojistka
- Buben z nerez oceli
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Úroveň hlučnosti: 66 dB(A)re 1 pW
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 259,2 kWh
- Rozměry výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 62,5 cm
- EAN kód: 3838782067686
- Art.nb.: 729364

D3A83IL/I

DA83IL/I

Advanced Line

Advanced Line

15.990 Kč

15.990 Kč

KONDENZAČNÍ
SUŠIČKA S TEPELNÝM
ČERPADLEM

- Barva: Bílá

FUNKCE
- Poloviční plnění
- Nastavení úrovně sušení
- Anticrease systém proti mačkání prádla
- StartDelay - odložený start
- Osvěžení

FUNKCE
- Poloviční plnění
- Nastavení úrovně sušení
- Anticrease systém proti mačkání prádla
- StartDelay - odložený start
- Osvěžení
VLASTNOSTI
- IonTech (vyhlazení vláken ionizátorem
vzduchu)
- Režimy sušení
- Zvukový signál ukončení programu
- Jednoduché čištění filtrů
- Signál plné nádrže na kondenzát
- Digitální ukazatel zbytkového času
- Senzor vlhkosti

KONDENZAČNÍ
SUŠIČKA S TEPELNÝM
ČERPADLEM

- Barva: Bílá
ÚČINNOST
- WaveActive buben pro nejjemnější
zacházení s prádlem
- Invertorový motor PowerDrive
- StableTech bočnice
- Náplň prádla pro sušení: 1-8 kg
- TwinAir (dvousměrné proudění vzduchu)
- Osvětlení bubnu
- Průměr dveří: 35 cm
- Úhel otevření dveří: 180 °
- Reverzní chod bubnu
- AutoDrain - přímý odvod kondenzátu

BEZPEČNOST/ŽIVOTNOST
- Dětská pojistka
- Buben z nerez oceli

OVLÁDÁNÍ
- Jednoduché uživatelské rozhraní
- Vlastní nastavení praní pro všechny
programy
- LED displej

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Úroveň hlučnosti: 65 dB(A)re 1 pW
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 176,5 kWh
- Rozměry výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 62,5 cm
- EAN kód: 3838782459092
- Art.nb.: 737461

PROGRAMY
- 14 programů sušení
- Programy: Ložní prádlo, Vlna, Program pro
košile, Mix suché, Mix suché pro žehlení,
IonRefresh
- Časový program (30, 60, 90 min): Volba
časového intervalu sušení

FUNKCE
- Poloviční plnění
- Nastavení úrovně sušení
- Anticrease systém proti mačkání prádla
- StartDelay - odložený start
- Osvěžení
VLASTNOSTI
- IonTech (vyhlazení vláken ionizátorem
vzduchu)
- Režimy sušení
- Zvukový signál ukončení programu
- Jednoduché čištění filtrů
- Signál plné nádrže na kondenzát
- Digitální ukazatel zbytkového času
- Senzor vlhkosti
BEZPEČNOST/ŽIVOTNOST
- Dětská pojistka
- Buben z nerez oceli
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Úroveň hlučnosti: 65 dB(A)re 1 pW
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 176,5 kWh
- Rozměry výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 62,5 cm
- EAN kód: 3838782067679
- Art.nb.: 729363
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DA83IL/I BLACK

DE83/GI

KONDENZAČNÍ
SUŠIČKA S TEPELNÝM
ČERPADLEM

KONDENZAČNÍ SUŠIČKA S
TEPELNÝM ČERPADLEM
Essential Line

Advanced Line

15.990 Kč

- Barva: Bílá
ÚČINNOST
- WaveActive buben pro nejjemnější
zacházení s prádlem
- Invertorový motor PowerDrive
- StableTech bočnice
- Náplň prádla pro sušení: 1-8 kg
- TwinAir (dvousměrné proudění vzduchu)
- Osvětlení bubnu: Ano
- Průměr dveří: 35 cm
- Úhel otevření dveří: 180 °
- Reverzní chod bubnu
- AutoDrain - přímý odvod kondenzátu
OVLÁDÁNÍ
- Jednoduché uživatelské rozhraní
- Vlastní nastavení praní pro všechny
programy
- LED display
PROGRAMY
- 14 programů
- Programy: Ložní prádlo, Vlna, Program pro
košile, Mix suché, Mix suché pro žehlení,
IonRefresh
- IonRefresh
- Časový program (30, 60, 90 min): Volba
časového intervalu sušení

FUNKCE
- Poloviční plnění
- Nastavení úrovně sušení
- Anticrease systém proti mačkání prádla
- StartDelay - odložený start
- Osvěžení
VLASTNOSTI
- IonTech (vyhlazení vláken ionizátorem
vzduchu)
- Režimy sušení
- Zvukový signál ukončení programu
- Jednoduché čištění filtrů
- Signál plné nádrže na kondenzát
- Digitální ukazatel zbytkového času
- Senzor vlhkosti
BEZPEČNOST/ŽIVOTNOST
- Dětská pojistka
- Buben z nerez oceli
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Úroveň hlučnosti: 65 dB(A)re 1 pW
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 176,5 kWh
- Rozměry výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 62,5 cm
- EAN kód: 3838782468995
- Art.nb.: 737767

13.990 Kč

- Barva: Bílá
ÚČINNOST
- WaveActive buben pro nejjemnější
zacházení s prádlem
- Invertorový motor PowerDrive
- StableTech bočnice
- Náplň prádla pro sušení: 1-8 kg
- TwinAir (dvousměrné proudění vzduchu)
- Průměr dveří: 35 cm // Úhel otevření dveří: 180 °
- Reverzní chod bubnu
- AutoDrain - přímý odvod kondenzátu
OVLÁDÁNÍ
- Jednoduché uživatelské rozhraní
- Vlastní nastavení praní pro všechny
programy
- LED displej
PROGRAMY
- 16 programů sušení
- Programy: Ložní prádlo, Vlna, Program pro
košile, Sportovní oblečení, AirRefresh rychlé
osvěžení vašeho oblečení, Mix suché, Mix
suché pro žehlení, Program pro dětské
oblečení
- Časový program (30, 60, 90 min): Volba
časového intervalu sušení

ÚČINNOST
- WaveActive buben pro nejjemnější
zacházení s prádlem
- Invertorový motor PowerDrive
- StableTech bočnice
- Náplň prádla pro sušení: 1-8 kg
- TwinAir (dvousměrné proudění vzduchu)
- Průměr dveří: 35 cm
- Úhel otevření dveří: 180 °
- Reverzní chod bubnu
- AutoDrain - přímý odvod kondenzátu
OVLÁDÁNÍ
- Jednoduché uživatelské rozhraní
- Vlastní nastavení praní pro všechny
programy
- LED displej
PROGRAMY
- 16 programů sušení
- Programy: Ložní prádlo, Vlna, Program
pro košile, Sportovní oblečení, Mix suché,
Mix suché pro žehlení, Program pro dětské
oblečení, IonRefresh
- Časový program (30, 60, 90 min): Volba
časového intervalu sušení

VLASTNOSTI
- Režimy sušení
- Zvukový signál ukončení programu
- Jednoduché čištění filtrů
- Signál plné nádrže na kondenzát
- Digitální ukazatel zbytkového času
- Senzor vlhkosti
BEZPEČNOST/ŽIVOTNOST
- Dětská pojistka
- Buben z nerez oceli

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Úroveň hlučnosti: 65 dB(A)re 1 pW
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 176,5 kWh
- Rozměry výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 62,5 cm
- EAN kód: 3838782448201
- Art.nb.: 737086

D2E83I/GI

DE82ILB/G

Essential Line

Colour edition

13.990 Kč

13.990 Kč

KONDENZAČNÍ
SUŠIČKA S TEPELNÝM
ČERPADLEM

- Barva: Bílá

FUNKCE
- Poloviční plnění
- Nastavení úrovně sušení
- Anticrease systém proti mačkání prádla
- StartDelay - odložený start
- Osvěžení

FUNKCE
- Poloviční plnění
- Nastavení úrovně sušení
- Anticrease systém proti mačkání prádla
- StartDelay - odložený start
- Osvěžení
VLASTNOSTI
- IonTech (vyhlazení vláken ionizátorem
vzduchu)
- Režimy sušení
- Zvukový signál ukončení programu
- Jednoduché čištění filtrů
- Signál plné nádrže na kondenzát
- Digitální ukazatel zbytkového času
- Senzor vlhkosti
BEZPEČNOST/ŽIVOTNOST
- Dětská pojistka
- Buben z nerez oceli
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Úroveň hlučnosti: 65 dB(A)re 1 pW
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 176,5 kWh
- Rozměry výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 62,5 cm
- EAN kód: 3838782466038
- Art.nb.: 737642

KONDENZAČNÍ
SUŠIČKA S TEPELNÝM
ČERPADLEM

- Barva: Černá
ÚČINNOST
- WaveActive buben pro nejjemnější
zacházení s prádlem
- StableTech bočnice
- Náplň prádla pro sušení: 1-8 kg
- TwinAir (dvousměrné proudění vzduchu)
- Osvětlení bubnu
- Průměr dveří: 35 cm
- Úhel otevření dveří: 180 °
- Reverzní chod bubnu
- AutoDrain - přímý odvod kondenzátu
OVLÁDÁNÍ
- Jednoduché uživatelské rozhraní
- Vlastní nastavení praní pro všechny
programy
- LED displej
PROGRAMY
- 16 programů sušení
- Programy: Ložní prádlo, Vlna, Program
pro košile, Sportovní oblečení, Mix suché,
Mix suché pro žehlení, Program pro detské
oblečení, IonRefresh
- Časový program (30, 60, 90 min): Volba
časového intervalu sušení

FUNKCE
- Poloviční plnění
- Nastavení úrovně sušení
- Anticrease systém proti mačkání prádla
- StartDelay - odložený start
- Osvěžení
VLASTNOSTI
- IonTech (vyhlazení vláken ionizátorem
vzduchu)
- Režimy sušení
- Zvukový signál ukončení programu
- Jednoduché čištění filtrů
- Signál plné nádrže na kondenzát
- Digitální ukazatel zbytkového času
- Senzor vlhkosti
BEZPEČNOST/ŽIVOTNOST
- Dětská pojistka
- Buben z nerez oceli
TECHNICKÉ ÚDAJE
- Úroveň hlučnosti: 65 dB(A)re 1 pW
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 235,4 kWh
- Rozměry výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 62,5 cm
- EAN kód: 3838782160523
- Art.nb.: 732253
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D1E73L/G

D2E73L/G

Essential Line

Essential Line

13.990 Kč

13.990 Kč

KONDENZAČNÍ
SUŠIČKA S TEPELNÝM
ČERPADLEM

Ovládací panel pouze se symboly

- Barva: Bílá
ÚČINNOST
- WaveActive buben pro nejjemnější
zacházení s prádlem
- Invertorový motor PowerDrive
- StableTech bočnice
- Náplň prádla pro sušení: 1-7 kg
- TwinAir (dvousměrné proudění vzduchu)
- Osvětlení bubnu: Ano
- Průměr dveří: 35 cm
- Úhel otevření dveří: 180 °
- Reverzní chod bubnu
- AutoDrain - přímý odvod kondenzátu
OVLÁDÁNÍ
- Jednoduché uživatelské rozhraní
- Vlastní nastavení praní pro všechny
programy
- LED displej
PROGRAMY
- 16 programů
- Programy: Ložní prádlo, Vlna, Program pro
košile, Sportovní oblečení, AirRefresh rychlé
osvěžení vašeho oblečení, Mix suché, Mix
suché pro žehlení, Program pro dětské
oblečení
- Časový program (30, 60, 90 min): Volba
časového intervalu sušení

FUNKCE
- Poloviční plnění
- Nastavení úrovně sušení
- Anticrease systém proti mačkání prádla
- StartDelay - odložený start
- Funkce osvěžení
VLASTNOSTI
- Režimy sušení
- Zvukový signál ukončení programu
- Jednoduché čištění filtrů
- Signál plné nádrže na kondenzát
- Digitální ukazatel zbytkového času
- Senzor vlhkosti
BEZPEČNOST/ŽIVOTNOST
- Dětská pojistka
- Buben z nerez oceli

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Úroveň hlučnosti: 65 dB(A)re 1 pW
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 158,6 kWh
- Rozměry výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 62,5 cm
- EAN kód: 3838782484896
- Art.nb.: 738122

DE72/G

KONDENZAČNÍ SUŠIČKA S
TEPELNÝM ČERPADLEM
Essential Line

12.490 Kč

- Barva: Bílá
ÚČINNOST
- StableTech bočnice
- Náplň prádla pro sušení: 1-7 kg
- TwinAir (dvousměrné proudění vzduchu)
- Průměr dveří: 35 cm
- Úhel otevření dveří: 180 °
- Reverzní chod bubnu
- AutoDrain - přímý odvod kondenzátu
OVLÁDÁNÍ
- Jednoduché uživatelské rozhraní
- Vlastní nastavení praní pro všechny
programy
- LED displej
PROGRAMY
- 16 programů sušení
- Programy: Ložní prádlo, Vlna, Košile,
Sportovní oblečení, Refresh, Mix suché,
Mix suché pro žehlení, Program pro detské
oblečení
- Časový program (30, 60, 90 min): Volba
časového intervalu sušení

FUNKCE
- Poloviční plnění
- Nastavní úrovně sušení
- Anticrease systém proti mačkání prádla
- StartDealy - odložený start
- Osvěžení
VLASTNOSTI
- Režimy sušení
- Zvukový signál ukončení
- Jednoduché čištění filtrů
- Signál plné nádrže na kondenzát
- Digitální ukazatel zbytkového času
- Vakuové nožičky
- Senzor vlhkosti
BEZPEČNOST/ŽIVOTNOST
- Dětská pojistka
- Buben z pozinkovaného plechu

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Úroveň hlučnosti: 65 dB(A)re 1 pW
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 205 kWh
- Rozměry výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 62,5 cm
- EAN kód: 3838782088162
- Art.nb.: 730016

KONDENZAČNÍ
SUŠIČKA S TEPELNÝM
ČERPADLEM

- Barva: Bílá
ÚČINNOST
- WaveActive buben pro nejjemnější
zacházení s prádlem
- Invertorový motor PowerDrive
- StableTech bočnice
- Náplň prádla pro sušení: 1-7 kg
- TwinAir (dvousměrné proudění vzduchu)
- Osvětlení bubnu: Ano
- Průměr dveří: 35 cm
- Úhel otevření dveří: 180 °
- Reverzní chod bubnu
- AutoDrain - přímý odvod kondenzátu
OVLÁDÁNÍ
- Jednoduché uživatelské rozhraní
- Vlastní nastavení praní pro všechny
programy
- LED displej
PROGRAMY
- 16 programů
- Programy: Ložní prádlo, Vlna, Program pro
košile, Sportovní oblečení, AirRefresh rychlé
osvěžení vašeho oblečení, Mix suché, Mix
suché pro žehlení, Program pro dětské
oblečení
- Časový program (30, 60, 90 min): Volba
časového intervalu sušení

FUNKCE
- Poloviční plnění
- Nastavení úrovně sušení
- Anticrease systém proti mačkání prádla
- StartDelay - odložený start
- Funkce osvěžení
VLASTNOSTI
- Režimy sušení
- Zvukový signál ukončení programu
- Jednoduché čištění filtrů
- Signál plné nádrže na kondenzát
- Digitální ukazatel zbytkového času
- Senzor vlhkosti
BEZPEČNOST/ŽIVOTNOST
- Dětská pojistka
- Buben z nerez oceli

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Úroveň hlučnosti: 65 dB(A)re 1 pW
- Spotřeba el. energie kWh/rok: 158,6 kWh
- Rozměry výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 62,5 cm
- EAN kód: 3838782494420
- Art.nb.: 738262
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příslušenství
ART NO

MODEL

POPIS

563519

AC089

Mělký smaltovaný plech (vxšxh): 1,5 × 45,6 × 36 cm

MOC s DPH
390,– Kč

TROUBY SUPERIOR PYRO
563522

AC090

Hluboký smaltovaný plech (vxšxh): 5,4 × 45,6 × 36 cm

390,– Kč

TROUBY SUPERIOR PYRO
242132

AC018

Mělký smaltovaný plech (vxšxh): 1,5 × 45,6 × 36 cm

390,– Kč

TROUBY ADVANCED/ESSENTIAL
242135

AC016

Hluboký smaltovaný plech (vxšxh): 5,4 × 45,6 × 36 cm

390,– Kč

TROUBY ADVANCED/ESSENTIAL
305997

AC044

Mělký smaltovaný plech (vxšxh): 1,5 × 45,6 × 36 cm

390,– Kč

TROUBY ADVANCED PYRO
305999

AC045

Hluboký smaltovaný plech (vxšxh): 5,4 × 45,6 × 36 cm

390,– Kč

TROUBY ADVANCED PYRO
421367

AC054

Rošt (ŠxH): 45,6 × 36 cm

290,– Kč

TROUBY SUPERIOR/ADVANCED/ESSENTIAL
242137

AC022

Skleněný plech (vxšxh): 2,7 × 45,6 × 36 cm

990,– Kč

TROUBY SUPERIOR/ADVANCED/ESSENTIAL
685996

Hlboký pekáč

XXL hluboký pekáč pro sporáky šířky 50 cm

390,– Kč

685997

Plytký plech

Mělký plech pro sporáky šířky 50 cm

390,– Kč

564490

Rošt do rúry

Rošt do trouby pro sporáky šířky 50 cm

350,– Kč

685993

Výsuvné pojazdy
1 výsuv

Výsuvné pojezdy 1 výsuv pro sporáky šířky 50 cm

1.490,– Kč

NOVÁ GENERACE SPORÁKŮ (2018)
685995

Výsuvné pojazdy
2 výsuvy

Výsuvné pojezdy 2 výsuvy pro sporáky šířky 50 cm

NOVÁ GENERACE SPORÁKŮ (2018)

1.990,– Kč
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ART NO

MODEL

POPIS

640245

AC015

Plně výsuvné pojezdy – 3 úrovně

MOC s DPH
2.890,– Kč

TROUBY ADVANCED/ESSENTIAL
640248

AC103

Částečne výsuvné pojezdy – 2 úrovně

1.690,– Kč

TROUBY ADVANCED/ESSENTIAL
2.690,– Kč

544023

AC088

Plně výsuvné teleskopy – 2 úrovně, pro vestavné trouby řada
Superior

242179

AC020

Porcelánový pekáč (vxšxh): 6 × 36 × 26 cm

512448

ST01

Nádoby pro vaření v páře – 3 keramické nádoby s (z toho 2
nádoby s perforovaným dnem) horním uzávěrem

1.990,– Kč

544265

YC400W

4 skleněné nádoby s uzávěry pro výrobu domácího jogurtu

790,– Kč

124830

AC106

Škrabka na sklokeramické varné desky

110,– Kč

672114

Spojovací lišta pro Side–by–Side verzi chladničky a mrazničky,
výška 185 cm, bílá

990,– Kč

672115

Spojovací lišta pro Side–by–Side verzi chladničky a mrazničky,
výška 185 cm, stříbrná

990,– Kč

672117

Spojovací lišta pro Side–by–Side verzi chladničky a mrazničky,
výška 200 cm, stříbrná

990,– Kč

390,– Kč

713141

PS–15

Set držáku sušičky na pračce, používá se na stohovánísušičky
Gorenje s hloubkou 60 cm na pračku Gorenje hloubky 54 cm.

453177

AW015

Koš na sušení do sušičky

990,– Kč

1.990,– Kč

NA OBJEDNÁVKU
619601

AW012

Vakuové nožičky pro sušičku - sada 4 ks
Používá se na stohování sušičky na pračku pro zajištění
stability.

249,– Kč
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PIKTOGRAMY

Energetická třída spotřebiče

Šířka spotřebiče

Výška spotřebiče

Vestavné trouby, mikrovlnné trouby a sporáky
Využitelný objem trouby

CD – chladná dvířka
(3 skla, 1 reflexní vrstva)

FastPreheat – rychlý předehřev trouby
200° za 6 minut

HomeMade Plus – zväčšený objem a tvar trouby,
vycházející z tvaru tradiční
kamenné pece

Dynamický chladicí systém – DC +

AquaClean čištění

HomeMade® tvar trouby, vycházející z tvaru
tradiční kamenné pece

Dynamický chladicí systém – DC

Funkce StayWarm – udržování teploty
uvařeného jídla/ohřívání

GentleClose – tlumené zavírání dvířek trouby

SilverMatte – 100 %, vysoce odolný smalt
poskytující perfektní výsledky pečení

Funkce WarmPlate – ohřívání talířů

HomeChef – Dotykově ovládaný programovací
TFT modul s přednastavenými programy

TouchFree inox úprava proti otiskům prstů

Funkce AutoRoast – automatické pečení

ProCook – Programovací modul ProCook s
přednastavenými programy

Horní a dolní topné těleso

Pyrolytické čištění

DirecTouch se 14 přednastavenými
programy

Dolní topné těleso

Kruhové topné těleso s ventilátorem
(horkovzdušné pečení) s optimalizovanou
spotřebou el. energie

IconTouch – Dotykově ovládané programovací
hodiny se zobrazením teploty v troubě a funkce
trouby

Horní topné těleso

GentleBake – horní a dolní topné těleso s
kruhovým topným tělesem a ventilátorem - pro
pomalé, dlouhé pečeni při nižších teplotách

IconLed – Dotykově ovládané programovací
hodiny

Horní a dolní topné těleso s párou

Sabat – režim trouby pro sváteční den Sabat

PerfectGrill – Dvojité topné těleso pro rovnoměrné
zapečení

Kruhové topné těleso s ventilátorem
(horkovzdušné pečení), dolní topné těleso a pára

Regenerace – režim pro ohřev uvařeného jídla
pomocí páry

MultiUse – Multifunkční využití díky pokročilým
funkcím

Kruhové topné těleso s ventilátorem
(horkovzdušné pečení) a pára

SousVide – metoda pomalého pečení ve
vakuových sáčcích.

MultiFlow 360 – 5 ventilačních otvorů umožňuje
péct až 5 plechů najednou

Kruhové topné těleso s ventilátorem
(horkovzdušné pečení)

Kruhové topné těleso s ventilátorem
(horkovzdušné pečení) s vysokou úrovní páry

MultiSteam 360 – 5 ventilačních otvorů umožňuje
rovnoměrnou distribuci páry

Velké grilovací těleso

Kruhové topné těleso s ventilátorem
(horkovzdušné pečení) se střední úrovní páry

BigSpace – multifunkční trouba

Malé grilovací těleso

Kruhové topné těleso s ventilátorem
(horkovzdušné pečení) se nízkou úrovní páry

Teleskopické lišty – 3 úrovně

Velké grilovací těleso s ventilátorem

Pečení v čisté, 100 % páře

Teleskopické lišty – 2 úrovně

Dolní topné těleso s ventilátorem

Mikrovlnný ohřev

Teleskopické lišty – 1 úroveň

Horkovzdušné pečení (kruhové topné těleso s
ventilátorem) + spodní těleso

Mikrovlnný ohřev s grilovacím tělesem

Speciální zasklení dvířek Ultra Cool Door Quadro
(4 skla a 2 reflexní vrstvy)

Rozmrazování

Mikrovlnný ohřev s kruhovým topným tělesem s
ventilátorem (horkovzdušné pečení)

Indukční ohřev

AutoDetect detekce polohy hrnce

Funkce StayWarm – udržování teploty uvařeného
jídla pri konstantní teplotě 70 °C

AreaFlex propojení varných zón

IQ programy – automatické programy vaření

Funkce s automatickým vypnutím varné zóny

BridgeZone spojení varných zón

IQSimmer – automatický program pro pomalé
dlouhé vaření

Funkce Recall – obnovení nastavení při
neúmyslném vypnutí desky

Oválná zóna pro větší pánve

IQgrill – automatický program grilování s možností
nastavení úrovně propečení

Zvýšení výkonu u Hilight varné zóny

SliderTouch – regulace výkonu pohybem prstu

IQboil – automatický program vaření s velkým
množstvím vody

Dětský zámek

Samostatné ovládání každé zóny

Funkce StopGo – pozastavení bez ztráty
nastavení

Wok hořák

Zvýšení výkonu – PowerBoost

Funkce SoftMelt – šetrné rozpouštění pri
konstantní teplotě 42 °C

Vysoce účinné plynové hořáky

Varné desky

StepZone – spojuje dvě varné zóny do jedné, s
možností nastavení výkonu pro každou zónu
Vážení zákazníci,dovolte nám informovat vás, že spotřebiče označené piktogramem "*NA OBJEDNÁVKU" nejsou běžně dostupné na skladě, ale zadáváme je do
výroby na základě závazné objednávky od prodejce. Dodací lhůta u těchto výrobků se pohybuje od 4 do 8 týdnů.
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Odsavače par
AdaptTech odsávání – automatické senzorové
odsávání

Kovové tukové filtry proti mastnotám

Nerez s úpravou proti otiskům prstů

AdaptAir – patentované filtry s polyuretanovou
pěnou a usměrňovači vzduchu

Funkce časovač/automatické čištění vzduchu

Dotykové ovládání SliderTouch

Beznámrazový systém cirkulace vzduchu
NoFrost Plus

Systém MetalCool 360° díky kovové zadní stěně
udržuje optimální vnitřní teplotu a brání ztrátě
chladného vzduchu při otevřených dveřích.

Funkce SuperCool pro rychlé chlazení

Beznámrazový, dvojitý systém cirkulace vzduchu
NoFrost DualAdvance

Technologie IonAir s DynamiCooling –
rovnoměrná distribuce ionizovaného vzduchu pro
eliminaci pachů, bakterií.

Konvertibilní nízkoteplotní zásuvka
Convert FreshZone: zásuvka pro ryby/maso/sýry
nebo zásuvka pro ovoce/zeleninu

Systém pro menší tvorbu ledu a námrazy v
mrazničce, pro méně časté odmrazování

Funkce ConvertActive pro změnu mrazicí části na
chladničku nebo velkou nulovou zónu

Nízkoteplotní zásuvka FreshZone s teplotou
kolem 3 ˚C

Inteligentní systém AdaptTech pro udržování
konstantní teploty v chladničce, prodloužení
čerstvosti a nízkou spotřebou energie.

Zeleninová zásuvka CrispZone s regulací vlhkosti
HumidityControl

Funkce FastFreeze pro ryché mrazení

Technologie IonAir s MultiFlow 360° – rovnoměrná
distribuce ionizovaného vzduchu pro eliminaci
pachů, bakterií.

Nízkoteplotní zásuvka ZeroZone s teplotou kolem
0 ˚C

P.A.S. perimetrický (obvodový) systém odsávání

Chlazení a mražení

Myčky nádobí
Invertorový motor PowerDrive

Ionizační technologie IonTech

SpeedWash zkrácení času programů

Spotřeba vody

Kapacita jídelních souprav

Total AquaStop ochrana proti přetečení

Odložení startu 24 h

SmartControl jednoduché a intuitivní ovládání

TotalDry – automatické pootevření dveří na konci
mycího cyklu pro efektivnější sušení s nízkou
spotřebou energie

Tichý provoz

Ionizační technologie IonTech

Osvětlení bubnu

Kapacita prádla

Parní technologie SteamTech

LED displej

Průměr dvířek

Invertorový motor PowerDrive

StartDelay – odložený start

Počet otáček odstředění

DoseAid indikace množství pracího prostředku

StableTech boční stěny pro větší stabilitu a méně
vibrací

Total AquaStop ochrana proti přetečení

StainExpert – účinné odstranění skvrn

Super tichý provoz

Nerezový buben WaveActive pro ochranu prádla
a méně pomačkání

SterilTub samočistící program bubnu pračky

Pračky

Sušičky
Kapacita prádla

Parní technologie SteamTech

Režimy sušení

Průměr dvířek

TwinAir dvousměrné proudění vzduchu

StableTech boční stěny pro větší stabilitu a méně
vibrací

Nerezový buben WaveActive pro ochranu prádla
a méně pomačkání

Kondenzační sušička s tepelným čerpadlem

LED displej

Invertorový motor PowerDrive

Ionizační technologie IonTech

AutoDrain – přímý odvod kondenzátu
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Gorenje spol. s r.o.
Vyskočilova 1461/2a
141 00 Praha 4 - Michle
Tel.: +420 244 10 45 11
Fax: +420 261 21 78 87
E-mail: gorenje@gorenje.cz
http://www.gorenje.cz
Asistenční linka 800 105 505
Na asistenční lince Vám naši odborní
pracovníci pomohou v pracovních
dnech v době od 8:00 do 16:00h,
rychle a profesionálně vyřešit
záruční či pozáruční opravy
produktů značky Gorenje.

Všechny chladničky a mrazničky jsou plněny ekologickým chladivem R 600 - izobutan.
Změny technických parametrů a příslušenství vyhrazeny bez upozornění. Uvedené prodejní
ceny jsou pouze informací o obvyklé prodejní ceně,včetně DPH s PZE (poplatek za likvidaci
historického elektrozařízení). Právo na tiskové chyby a chyby v cenách vyhrazeny.
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