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Myčky nádobí SmartFlex

Myčky nádobí SmartFlex

,
,
Navrzeno pro Vas jednodussi zivot
Každý z našich produktů je projevem naší „Life Simplified“ filozofie. A s novou generací myček SmartFlex to není jinak.
Představují pomocníka, který dokonale zapadne do vašeho životního stylu.
Překvapí Vás množstvím funkcí, které vám dají čas užít si mnohem důležitější věci v životě.
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Myčky nádobí SmartFlex

Věděli jste?

Myčky nádobí SmartFlex

MYČKA NÁDOBÍ JE ÚSPORNÉJŠÍ
Věděli jste, že myčka nádobí potřebuje k provozu 5x méně vody a 2x méně energie
ve srovnání s ručním mytím nádobí, a proto můžete ušetřit až 3 000,- korun ročně? To
znamená menší výdaje za vodu a energii! Gorenje Superior modely spotřebují pouze
6,9l, což je o 93 % méně než u ručního mytí.

MYČKA NÁDOBÍ ŠETŘÍ VÁŠ ČAS
Věděli jste, že během roku vám může myčka ušetřit až 25 dní?

VŽDY MÁTE UKLIZENOU A ČISTOU KUCHYŇ
Díky myčce získáte až 2 m2 místa navíc a Vaše kuchyň bude vždy čistá a uklizená.
Nové myčky si poradí i s velkým nádobím a díky dokonalému uspořádání myčka
pojme až 16 sad nádobí.

DOKONALE UMYTÉ NÁDOBÍ
Výzkumem, provedeným na univerzitě v Bonnu, bylo potvrzeno, že myčka zanechává
nádobí čistší, než při ručním mytí. Bylo vědecky dokázáno, že mytí nádobí v myčce
eliminuje více mikrobů, než při klasickém mytí ve dřezu.

ŠETŘÍTE POKOŽKU VAŠICH RUKOU
Navíc chráníte Vaše ruce, když nebudou v každodenním kontaktu s chemickými
prostředky, které mohou Vaši kůži vysušovat a poškozovat. Zůstanou tak krásně
jemné a hebké.

BEZPEČNĚ A BEZ NEHOD
Výzkum prováděný Federální agenturou pro bezpečnost a ochranu pracovního
lékařství HSE v roce 1997, ukázal, že nejčastější nehody v kuchyni se staly při mytí
nádobí rukama. Vzhledem k této skutečnosti, mytí v myčce je určitě nejbezpečnějším
řešením.
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Myčky nádobí SmartFlex

Vyrobeno ve Slovinsku
Vyvinuto ve Švédsku

Poprvé v historii, Gorenje zahajuje vlastní výrobu
myček nádobí. Vyvinuté mnoholetými znalostmi
a zkušenostmi vývojového týmu pro prémiovou
značku ASKO, patřící do skupiny Gorenje
Vnitřní provedení zajišťuje umístění jednotlivých talířů a příborů na svá
místa, bez ohledu na tvar a velikost. Koše jsou vybaveny zvýrazněnými
pohyblivými součástmi s možností variabilního uspořádání, které
usnadňuje vkládání nádobí, zatímco příbory lze dokonale srovnat do
zvláštního košíku, ve kterém po umytí pořádně uschne.
Myčky na nádobí SmartFlex nabízejí svým uživatelům i spoustu dalších
praktických funkcí: široká škála možností rychlého mytí, která se řadí
mezi špičky ve svém oboru, dokáže umýt jakoukoliv dávku nádobí téměř
ihned, automatické otvírání dvířek k vypuštění páry a vysoušení
nádobí se zde snoubí s rozpouštěním nepříjemných pachů, které
umožňuje proces přirozené ionizace.

Myčky nádobí SmartFlex

Vrchní zásuvka na příbory
Sklápěcí držáky na sklenice na víno
Nastavitelná výška horního koše

Praktický držák nožů
Barevné označené pohyblivé prvky

Teleskopické pojezdy

Samočistící filtr

Vana z nerez oceli se skrytým
topným tělesem

Praktická rukojeť

Široká mřížka koše pro velké nádobí

Nastavitelné sklopné držáky
talířů ve spodním koši

Srozumitelný ovládací panel
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Smartflex Dishwashers

Myčky nádobí SmartFlex

CO DĚLÁ MYČKY NÁDOBÍ
GORENJE SMARTFLEX
VYJÍMEČNÉ ?
Automatické otevření dvířek TotalDry po dokončení mycího cyklu pro dokonale
vysušené nádobí.
Technologie ionizace IonTech zbaví myčku nepříjemného zápachu při delším
skladování nádobí v myčce.
Speciální mechanismus a provedení sifonu vám dovolí instalovat myčku do
jakékoliv výšky na míru dle vaší kuchyně či přání.
Program ExtraHygiene napodobující sterilizaci slouží také rodinám s dětmi, na
mytí dětských potřeb a lahví. Navíc je myčka Super tichá a tak vaše ratolest může
nerušeně spát.
A to není zdaleka vše, co Gorenje SmartFlex myčky nabízí, podívejte se co
všechno ještě umí ...
KLÍČOVÉ FUNKCE A VLASTNOSTI PRO ZAJIŠTĚNÍ:
perfektních výsledků mytí
ekonomického provozu myčky
efektivního využití interiéru
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Řešení pro perfektní výsledky mytí

Plně kvalifikované,
aby dělali práci za vás.
Použitím těch nejšpičkovějších technologických řešení umožňuje
myčkám SmartFlex poskytovat pokaždé nejlepší výsledky mytí.
Všechny procesy jsou plně automatické a dosahují špičkových
výsledků i při XXL naplnění a jeden z nejrychlejších dostupných
mycích programu. Sterilizace láhví pro vaše dítě nebo ochrana
proti přetečení také přijde vhod.
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16 jídelních souprav

Maximální flexibilita pro potřeby uživatele
Myčky na nádobí SmartFlex nabízí dostatek prostoru pro všechny Vaše potřeby. Tři koše umožňují mytí až 16 jídelních souprav
najednou. Naprostá variabilita vnitřního uspořádání umožňuje mytí různých předmětů, obsluha je snadná a mycí výkon je
vynikající.
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Řešení pro perfektní výsledky mytí

Rychlé 15 minutové mytí SpeedWash
Rychlé mytí a více odpočinku
Představte si, že pozvete hosty na večeři a nádobí po hlavním chodu máte čisté ještě dříve, než naservírujete dezert. S funkcí
rychlého mytí SpeedWash se 20minutový program zkrátí na pouhých 15 minut. Dokonalé řešení na mytí nádobí po větší
návštěvě.
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Program Auto

Extra hygiena

Ať jsou u stolu dva nebo tucet nádobí bude dokonale čisté

Dětská láhev bez bakterií

Někdy potřebujete jen zlehka opláchnout skleničky, jindy
máte myčku plnou špinavého nádobí po nedělním obědě.
S tím si poradí moderní čidla, která přístroj nastaví na ten
správný program k zajištění dokonalého mytí, navíc také s
důrazem na optimalizaci spotřeby vody i energie. Nemusíte
používat speciální programy na sklo nebo intenzivní mytí –
jeden automatický program vyřeší vše za Vás.

Tato funkce prodlužuje mycí cyklus a zvyšuje teplotu o
5 °C, což v kombinaci s programem intenzivního mytí
umožňuje dosahovat teploty 75 °C, při které odumírá
většina bakterií. Program napodobující sterilizaci slouží
rodinám s dětmi, na čištění dětských potřeb a lahví.

Funkce AquaStop

Přípojka teplé vody

Nebojte se úniku vody

Vyšší teplota, nižší spotřeba

Díky bezpečnostní funkci AquaStop můžete myčku nechat
v provozu přes noc i jindy naprosto bez dohledu. V případě
úniku vody anebo zatopení, funkce AquaStop automaticky
zastaví přívod vody, zatímco čerpadlo odčerpá vodu
z nádrže myčky.
Funkce AquaStop zůstává trvale aktivní po celou dobu
životnosti myčky.

Některé myčky Gorenje lze připojit i na teplou vodu (max.
70 °C) namísto studené. Volbou přípojky ke zdroji teplé
vody lze zkrátit provozní dobu jednotlivých programů a
snížit spotřebu elektrické energie. Ekologické a zároveň
ekonomické řešení pro Vaši rodinu.
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Inteligentní funkce pro ekonomický provoz

Odpověď
na každý problém
Nové myčky nádobí Gorenje SmartFlex se postarají
nejen o nádobí a potřeby uživatelů, ale stejně tak
ohleduplné jsou i k životnímu prostředí. Nejvyspělejší
technologická řešení, jako je invertorový motor, zajištují
nízkou spotřebu vody a energie. Navíc díky ionizaci
vzduchu přinášejí řešení prevence nepříjemného
zápachu z vnitřku myčky a díky posuvnému
mechanismu dvířek a zabudovanému sifónu, můžete
myčku zabudovat v ergonomické výšce bez ohledu na
to, jaká je požadovaná výška dekorativních dveří.
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Funkce TotalDry
Postará se sama o sebe
Po dokončení mycího cyklu se dveře myčky automaticky pootevřou pro vypuštění nadbytečné páry. To umožňuje přístup
čerstvého vzduchu, čímž se umyté nádobí, jako například plastové nádoby, kompletně vysuší. Vynikající pro rychlé schnutí
s nízkou spotřebou energie - perfektně vysušené nádobí.
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Technologie IonTech
Ionizace pro eliminaci pachů
Každý zná zápach, který vychází z poloprázdné
myčky nádobí, kterou plníme několik dnů. Vyspělá
technologie IonTech, zabudovaná v myčkách nádobí
Gorenje, funguje na principu procesu ionizace, který
přirozeně odstraňuje pachy a udržuje v myčce svěží

vzduch, i když je plná špinavého nádobí. Ionizátor
pracuje při zavřených dvířkách po dobu 72 hodin,
aktivuje se v pravidelných intervalech a je možné ho
také deaktivovat v menu myčky.
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Spotřeba vody 6,9 l

O 10% nižší spotřeba energie A+++
Vynikající hospodárnost

Šetří čas i vodu
Při ručním mytí nádobí spotřebujete na umytí 12 jídelních
souprav v myčce 100 litrů vody. Při mytí v myčce spotřeba
vody klesá na desetinu. Technologicky vyspělejší modely
jsou vybavené vodní nádržkou, která snižuje spotřebu vody
na 6,9 l na mycí cyklus.

Invertorový motor
PowerDrive

Díky novému invertorovému motoru PowerDrive,
optimalizaci programům a inteligentním řešením, jako
TotalDry, spojují myčky nádobí Gorenje dokonalé výsledky
mytí a sušení při nízké spotřebě energie.

Zabudování ve výšce
Myčka na míru podle kuchyně

Více prostoru pro Vaše nádobí

Neobyčejný výkon, vysoká
účinnost

10
LET

ZÁRUKA
Inverter
PowerDrive motor

Nový invertorový
motor PowerDrive,
s 10 letou zárukou,
zajišťuje vysoký
výkon s výrazně
tišším provozem, nižší
spotřebou energie
a delší dobu životnosti.

Nerezový vnitřek
velikosti XXL

Speciální mechanismus posuvných
dveří umožňuje zabudovat myčku
nádobí do jakéhokoli typu kuchyňské
linky bez ohledu na to, jaká je
požadovaná délka dekorativních
dveří nebo soklu. Kromě toho
vestavěný sifon umožňuje instalaci
myčky nádobí v ergonomické výšce.
Bez mezer pod dvířky!

Plně integrovaná myčka na nádobí
o výšce 86 cm je ideálním doplňkem
kuchyní s pracovní plochou s vyšší
pracovní plochou. Díky impozantnímu
prostoru bez problémů vložíte např.
servírovací mísu s výškou 35 cm u XXL
myčky a 31 cm u myčky standardní
výšky.
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Chytré zpracování pro efektivní využití prostoru

Nový člen rodiny
Nové SmartFlex myčky Gorenje, jsou vyrobeny s jedním
hlavním cílem: zajistit, aby životy uživatelů byli snadné
a pohodlné. Tyto zbrusu nové spotřebiče poskytnou
mimořádný uživatelský komfort a stanou se váženým
členem každé domácnosti díky jednoduchému a logickému
použití. Dokonce ti, kteří právě začali používat myčku
poprvé, zjistí jak je provozování SmartFlex myček snadné
a zábavné. Interiér a vnější statusové LED světlo ještě více
zlepší kvalitu používaní, přičemž tichý provoz ničím nebude
rušit klidnou rodinnou atmosféru.

Myčky nádobí SmartFlex 19

SmartControl

Jednoduché a intuitivní ovládání
Ovládání Vaší myčky nádobí nebylo nikdy jednodušší. Všechny
ovládací prvky se nacházejí v ergonomické poloze v logickém
pořadí zleva doprava. Zatímco všechny modely vynikají bílým
LED displejem, některé z novějších modelů zdobí i dotykové
ovládání. Ke spuštění mytí stačí jen jeden dotyk.

Stavová kontrolka
Status LedLight

Vnitřní osvětlení
Jasný přehled

Efektně umístěné LED osvětlení elegantním způsobem
nasvěcuje vnitřní prostor myčky a usnadňuje tak plnění i
vyprazdňování jejího obsahu.

Supertichá
Jenom tichý šepot

Vždy pod kontrolou

Speciální LED světlo, instalované na spodní části dveří
myčky, neustále ukazuje aktuální stav mycího programu.
Takto vždy víte, zda můžete bezpečně přidat další nádobí
nebo zda myčka právě intenzivně myje, suší nebo je mycí
cyklus dokončen.

Nejtišší myčky vydávají za provozu hluk na hranici
41 dB, který odpovídá šeptavé konverzaci dvou osob.
Tichý provoz umožňuje speciální odhlučnění v kombinaci
s výkonným motorem, vysoce kvalitními součástkami
a inovativním řešením mycích systémů.
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SUPERIOR řada
PLNĚ INTEGROVANÉ
VESTAVNÉ
VOĽNĚ STOJÍCI
XL - 82
XXL - 84,8 cm
XXL - 86 cm
A+
A++
ENERGETICKÁ TŘÍDA
A+++
A+++ -10%
TŘÍDA ÚČINNOSTI
A
MYTÍ
VÝŠKA (CM)

TŘÍDA ÚČINNOSTI
SUŠENÍ

VLASTNOSTI

OVLÁDÁNÍ

DESIGN

* u šířky 45 cm

A
16 sad nádobí
13/10 sad nádobí*
TotalDry
(automatické otevření dveří)
IonTech (ionizátor)
SpeedWash (zkrácení programu)
AutoProgram
Statusové světlo
Vnitřní osvětlení
Zásobník vody
Tablety 3v1
(volitelné v pod-menu)
SmartLook (posuvné dveře)
Extra Hygiena
½ náplň
Nastavitelné nožky
Regulace zadní nohy ze předu
3-tí koš
Total AquaStop
SuperSilent (41 dB)
6,9l spotřeba vody
Inverter PowerDrive motor
Připojení na horkou vodu 70 °C
Tlačítkem
Dotykové
Přídavný display
1 LED display bílé ikony
2 LED displeje bílé ikony
Nerezový rámeček
Oranžové mechanismy
Horní tryska
Nerezová dvířka
Kompletní sortiment myček nádoby Gorenje SmartFlex naleznete na www.gorenje.cz
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ADVANCED řada
PLNĚ INTEGROVANÉ
VESTAVNÉ
VOĽNĚ STOJÍCI
XL - 82
XXL - 84,8 cm
XXL - 86 cm
A+
A++
ENERGETICKÁ TŘÍDA
A+++
A+++ -10%
TŘÍDA ÚČINNOSTI
A
MYTÍ
VÝŠKA (CM)

TŘÍDA ÚČINNOSTI
SUŠENÍ

VLASTNOSTI

OVLÁDÁNÍ

DESIGN

* u šířky 45 cm

A
16 sad nádobí
13/10 sad nádobí*
TotalDry
(automatické otevření dveří)
IonTech (ionizátor)
SpeedWash (zkrácení programu)
AutoProgram
Statusové světlo
Vnitřní osvětlení
Zásobník vody
Tablety 3v1
(volitelné v pod-menu)
SmartLook (posuvné dveře)
Extra Hygiena
½ náplň
Nastavitelné nožky
Regulace zadní nohy ze předu
3-tí koš
Total AquaStop
SuperSilent (41 dB)
6,9l spotřeba vody
Inverter PowerDrive motor
Připojení na horkou vodu 70 °C
Tlačítkem
Dotykové
Přídavný display
1 LED display bílé ikony
2 LED displeje bílé ikony
Nerezový rámeček
Oranžové mechanismy
Horní tryska
Nerezová dvířka
Kompletní sortiment myček nádoby Gorenje SmartFlex naleznete na www.gorenje.cz
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ESSENTIAL řada
PLNĚ INTEGROVANÉ
VESTAVNÉ
VOĽNĚ STOJÍCI
XL - 82
XXL - 84 cm
XXL - 86 cm
A+
A++
ENERGETICKÁ TŘÍDA
A+++
A+++ -10%
TŘÍDA ÚČINNOSTI
A
MYTÍ
VÝŠKA (CM)

TŘÍDA ÚČINNOSTI
SUŠENÍ

VLASTNOSTI

OVLÁDÁNÍ

DESIGN

* u šířky 45 cm

A
16 sad nádobí
12/9 sad nádobí*
TotalDry
(automatické otevření dveří)
IonTech (ionizátor)
SpeedWash (15 min)
AutoProgram
Statusové světlo
Vnitřní osvětlení
Zásobník vody
Tablety 3v1
(volitelné v pod-menu)
SmartLook (posuvné dveře)
Extra Hygiena
½ náplň
Nastavitelné nožky
Regulace zadní nohy ze předu
3-tí koš
Total AquaStop
SuperSilent (42db)
6,9l spotřeba vody
Inverter PowerDrive motor
Připojení na horkou vodu 70 °C
Tlačítkem
Dotykové
Přídavný display
1 LED display bílé ikony
2 LED displeje bílé ikony
Nerezový rámeček
Oranžové mechanismy
Horní tryska
Nerezová dvířka
Kompletní sortiment myček nádoby Gorenje SmartFlex naleznete na www.gorenje.cz
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PROČ SI VYBRAT MYČKU
S INVERTOROVÝM MOTOREM?

ZÁRUKA
10 LET

Vyšší výkon než u běžného motoru
Tišší provoz
Nižší spotřeba elektrické energie
Delší životnost motoru

na Inverter PowerDrive motor

... A NAVÍC S PRODLOUŽENOU ZÁRUKOU 10 LET

Inverter
PowerDrive

10
LET

ZÁRUKA
Inverter
PowerDrive motor

Více informací o registraci naleznete na naší stránce www.gorenje.cz/zakaznicky-servis

Tiskové chyby, změny vyobrazení a technických parametrů v této brožuře vyhrazeny.

www.gorenje.cz

