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VALÓDI SZAKÉRTELEM 
A KONYHÁBAN

„Húszas éveim elején jártam, mikor lehullott a vasfüggöny. És egy 
nép megindult nyugatra. És délután már haza is jött, egy Gorenjével a 
tetőcsomagtartón. Iszonyú menő dolognak tartottam én is a hatalmas 
fagyasztó ládákat. Komfortos biztonságérzetet árasztottak, egész évben 
ellátja a családot ennivalóval. Akkoriban még nem volt saját otthonom, 
úgyhogy első Gorenje gépem egy kis kézimixer, vagy 30 éve vásároltam. 
Annyira szeretem, hogy a dobozát is megőriztem a mai napig.

Ma már saját otthonom van és a feleségem történetesen szlovéniai 
származású, mint a Gorenje. Közös otthonunkat közös kedvencünkkel 
szereltük fel. A mosógéptől a vasalóig, a porszívótól a sütőig, mindenünk 
Gorenje. Olyan egyszerűvé teszi az életünket…”
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A FŐZÉS 
MINDENESE

készen állsz arra, hogy kiemelkedő ízélményekben legyen 
részed a konyhában? Az új Gorenje homeMade tűzhelyekkel 
ez vonzóan egyszerűvé válik. készítsd el kedvenc ételedet 
úgy, mintha egy hagyományos fatűzelésű kemencében 
készülne vagy nyűgözd le családodat gasztronómiai 
élmények széles skálájával! tűzhelyeinket okos és 
felhasználóbarát megoldásokkal terveztük, hogy nyugodtan 
rájuk bízhasd a főztödet és neked már épp csak egy érintés 
erejéig kelljen részt venned a sütési folyamatban.

Tűzhelyek



6 |  tűzhelyek tűzhelyek  | 7

www.gorenje.hu

EIT6355XPD EIT5356XPGECS5350XA

ECS5350WA

Indukciós tűzhely Indukciós tűzhelyKerámialapos tűzhely

Kerámialapos tűzhely

EGY PÁR TELESZKÓPOS SÜTŐSÍNNEL KÉT PÁR TELESZKÓPOS SÜTŐSÍNNELEGY PÁR TELESZKÓPOS SÜTŐSÍNNEL

EGY PÁR TELESZKÓPOS SÜTŐSÍNNEL

71 l, 85 × 60 × 60 cm, 4 INDUKCIÓS főzőzóna, PowerBoost funkció, 1x Bridge 
funkció, max. hőmérséklet 275°C, energiaosztály: A, MF11 sütőfunkció, gyors 
felfűtés, tányérmelegítés, hőlégbefúvás, AquaClean öntisztítás, EcoClean 
zománc, ICONLED touchcontrol programóra, GentleClose lassú ajtózáródás, 
push-pull gombok, 1 pár teleszkópos sütősín, dupla üvegezésű sütőajtó, 
1-1 sütőrács, mély- és lapos tepsi

70 l, 85 × 50 × 59,4 cm, 4 INDUKCIÓS főzőzóna, PowerBoost funkció, 1x Bridge 
funkció, max. hőmérséklet 275°C, energiaosztály: A, MF11 sütőfunkció, gyors 
felfűtés, tányérmelegítés, hőlégbefúvás, AquaClean öntisztítás, EcoClean zománc, 
ICONLED programóra, GentleClose lassú ajtózáródás, push-pull gombok, 2 pár te-
leszkópos sütősín, katalitikus hátfal, dupla üvegezésű hideg sütőajtó, 1-1 sütőrács, 
mély- és lapos tepsi

70l, 85x50x59,4 cm, 4 hi-light főzőzóna, max. hőmérséklet 275°C, energiaosztály: 
A, multifunkciós 11 sütőfunkció, ExtraSteam gőzprogramok, gyors felfűtés, tány-
érmelegítés, hőlégbefúvás, AquaClean öntisztítás, EcoClean zománc, ICONLED 
programóra, 2 bővíthető zóna, GentleClose lassú ajtózáródás, 1 pár teleszkópos 
sütősín, katalitikus hátfal, tripla üvegezésű hideg sütőajtó, 1-1 sütőrács, mély- és 
lapos tepsi, inox

70l, 85x50x59,4 cm, 4 hi-light főzőzóna, max. hőmérséklet 275°C, energiaosztály: 
A, multifunkciós 11 sütőfunkció, ExtraSteam gőzprogramok, gyors felfűtés, tány-
érmelegítés, hőlégbefúvás, AquaClean öntisztítás, EcoClean zománc, ICONLED 
programóra, 2 bővíthető zóna, GentleClose lassú ajtózáródás, 1 pár teleszkópos 
sütősín, katalitikus hátfal, tripla üvegezésű hideg sütőajtó, 1-1 sütőrács, mély- és 
lapos tepsi, inox

ECS6350XPA

ECS6350WPA

Kerámialapos tűzhely

Kerámialapos tűzhely

KÉT PÁR TELESZKÓPOS SÜTŐSÍNNEL

KÉT PÁR TELESZKÓPOS SÜTŐSÍNNEL

Advance, 65l, 85x60x60 cm, 4 hilight (2 bővíthető) főzőzóna, max. hőmér-
séklet 275°C, energiaosztály: A, multifunkciós 11 sütőfunkció,ExtraSteam 
gőzprogramok, gyors felfűtés, tányérmelegítés, hőlégbefúvás, AquaClean 
öntisztítás, EcoClean zománc, GentleClose lassú ajtózár, ICONLED programó-
ra, push-pull gombok, 2 pár teleszkópos sütősín, 1-1 sütőrács, mély- és lapos 
tepsi, dupla üvegezésű hideg sütőajtó, inox

Advance, 65l, 85x60x60 cm, 4 hilight (2 bővíthető) főzőzóna, max. hőmérséklet 
275°C, energiaosztály: A, multifunkciós 11 sütőfunkció, ExtraSteam gőzprog-
ramok, gyors felfűtés, tányérmelegítés, hőlégbefúvás, AquaClean öntisztítás, 
EcoClean zománc, GentleClose lassú ajtózár, ICONLED programóra, push-pull 
gombok, 2 pár teleszkópos sütősín, 1-1 sütőrács, mély- és lapos tepsi, dupla 
üvegezésű hideg sütőajtó

KS6350XF

KS6350WF

Kombinált tűzhely

Kombinált tűzhely

EGY PÁR TELESZKÓPOS SÜTŐSÍNNEL

EGY PÁR TELESZKÓPOS SÜTŐSÍNNEL

HomeMade sütőkamra: 71 l, Mérete: 85/60/60 cm, Energiaosztály: „A”, 4 gázégő, 
multifunkciós sütő 11  funkciós, ExtraSteam gőzprogramok, hőlégbefúvás, gyors 
felfűtés, egykezes szikragyújtás, érintőkijelzős programóra+tekerőgombok, gyors 
előmelegítés, tányérmelegítés, 1 szintes teleszkópos sín,1-1 mély- és lapostepsi, 
sütőrács, öntöttvas edénytartó rács, üveg dísztető, inox

HomeMade sütőkamra: 71 l, Mérete: 85/60/60 cm, Energiaosztály: „A”, 4 gázégő, 
multifunkciós sütő 11  funkciós, ExtraSteam gőzprogramok, hőlégbefúvás, gyors 
felfűtés, egykezes szikragyújtás, érintőkijelzős programóra+tekerőgombok, gyors 
előmelegítés, tányérmelegítés, 1 szintes teleszkópos sín,1-1 mély- és lapostepsi, 
sütőrács, öntöttvas edénytartó rács, üveg dísztető, fehér

KS5350XF
Kombinált tűzhely
KÉT PÁR TELESZKÓPOS SÜTŐSÍNNEL

70l,85/50/59,4cm, max. hőmérséklet 275°C, 4 gázégő, multifunkciós 11 
sütésfunkció, ExtreaSteam gőzprogramok, hőlégbefúvás, gyors felfűtés, tányér-
melegítés, AquaClean öntisztítás funkció, EcoClean zománc, GentleClose lassú 
ajtózáródás, egykezes elektr.szikragyújtás, ICONLED kijelzős programóra, for-
gónyárs, teleszkópos sütősínpár 2 szinten, öntöttvas edénytartó rács, katalitikus 
hátfal, üveg dísztető, lapos és mélytepsi, inox

KS5350WF
Kombinált tűzhely
KÉT PÁR TELESZKÓPOS SÜTŐSÍNNEL

70l,85/50/59,4cm, max. hőmérséklet 275°C, 4 gázégő, multifunkciós 11 
sütésfunkció, ExtraSteam gőzprogramok, hőlégbefúvás, gyors felfűtés, tányérme-
legítés, AquaClean öntisztítás funkció, EcoClean zománc, GentleClose lassú ajtó-
záródás, egykezes elektr.szikragyújtás, ICONLED kijelzős programóra, forgónyárs, 
teleszkópos sütősínpár 2 szinten, öntöttvas edénytartó rács, katalitikushátfal, 
üveg dísztető, lapos és mélytepsi

Energia 
osztályAEnergia 

osztályA

Energia 
osztályA

Energia 
osztályA

Energia 
osztályA

Energia 
osztályA

Energia 
osztályA

Energia 
osztályA

205 990.-

174 990.-

154 990.-

195 990.-

164 990.-

195 990.-

133 990.-

146 990.-

60

60

Energia 
osztályA

146 990.-

Energia 
osztályA

128 990.-

GŐzFUNkCIÓVAl ReNDelkezŐ ÉS INDUkCIÓS tűzhelyek

tűzhelyek 
extraSteam 
gőzprogrammal*
lapos tepsiben 2 dl víz 
töltésével és a megfelelő 
gőzprogram kiválasztásával 
kiváló eredmények érhetők el pl. 
a kenyérsütésnél. 
*a következő modelleknél elérhető: 
kS, eCS

Indukciós főzőlap - 
Bridgezone funkció
két külön főzőzónából egy 
nagyot hozhatsz létre egyetlen 
érintéssel, így egy időben 
készíthetsz el nagyobb helyet 
igénylő ételeket és köreteket.

KIEMELT 
teRMÉkÜNk

GŐzFUNkCIÓVAl ReNDelkezŐ tűzhelyek
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K5341SH-B

K5341SJ

Kombinált tűzhely

Kombinált tűzhely

LÉGKEVERÉSSEL, 1 PÁR TELESZKÓPOS SÜTŐSÍNNEL

9 SÜTŐFUNKCIÓVAL

70 l, 85 × 50 × 59,4 cm, max. hőmérséklet 275°C, 4 gázégő, MF9 sütésfunkció, 
légkeverés, tányérmelegítés, AquaClean öntisztítás funkció, EcoClean zománc, 
1 pár teleszkópos sütősín, egykezes elektr. szikragyújtás, ICONLED kijelzős 
programóra, mid zománcozott edénytartó rács, üveg dísztető, lapos és mélytepsi, 
sütőrács, festett szürke

62 l, 85 × 50 × 59,4 cm, max. hőmérséklet 275°C, 4 gázégő, MF9 sütésfunkció, 
légkeverés, tányérmelegítés, AquaClean öntisztítás funkció, EcoClean zománc, 
egykezes elektr.szikragyújtás, ICONLED kijelzős programóra, anyagában szintezett 
tepsitartó, zománcozott edénytartó rács, üveg dísztető, festett szürke szín, 1-1 
lapos- és mély tepsi és sütőrács

K5352SH

K5341WJ

K5341WH-B G5113WJ

Kombinált tűzhely

Kombinált tűzhely

Kombinált tűzhely Gáztűzhely

EGY PÁR TELESZKÓPOS SÜTŐSÍNNEL

9 SÜTŐFUNKCIÓVAL

LÉGKEVERÉSSEL, 1 PÁR TELESZKÓPOS SÜTŐSÍNNEL KÉZKEZES ELEKTROMOS SZIKRAGYÚJTSSAL

70 l, 85 × 50 × 59,4 cm, max. hőmérséklet 275°C, 4 gázégő, MF11 sütésfunkció, 
hőlégbefúvás, gyors felfűtés, tányérmelegítés, AquaClean öntisztítás funkció, 
EcoClean zománc, GentleClose lasssú ajtózáródás, egykezes elektr. szikragyújtás, 
ICONLED kijelzős programóra, teleszkópos sütősínpár 1 szinten, mid zománcozott 
edénytartó rács, üveg dísztető, lapos és mélytepsi, sütőrács, festett szürke szín

62 l, 85 × 50 × 59,4 cm, max. hőmérséklet 275°C, 4 gázégő, MF9 sütésfunkció, 
légkeverés, tányérmelegítés, AquaClean öntisztítás funkció, EcoClean zománc, 
egykezes elektr. szikragyújtás, ICONLED kijelzős programóra, anyagában szinte-
zett tepsitartó, zománcozott edénytartó rács, fémtető, 1-1 lapos- és mély tepsi és 
sütőrács

70 l, 85 × 50 × 59,4 cm, max. hőmérséklet 275°C, 4 gázégő, MF9 sütésfunkció, 
légkeverés, tányérmelegítés, AquaClean öntisztítás funkció, EcoClean zománc, 
1 pár teleszkópos sütősín, egykezes elektr. szikragyújtás, ICONLED kijelzős 
programóra, mid zománcozott edénytartó rács, üveg dísztető, lapos és mélytepsi, 
sütőrács, fehér

4 gázégő, 70 l, 85 × 50 × 59,4 cm, max. hőmérséklet 335°C, kétkezes elektro-
mos szikragyújtás, fémtető, sütőrács, lapostepsi, alap zománcozott edénytartó 
rács

K5352WH
Kombinált tűzhely
EGY PÁR TELESZKÓPOS SÜTŐSÍNNEL

70 l, 85 × 50 × 59,4 cm, max. hőmérséklet 275°C, 4 gázégő, MF11 sütésfunkció, 
hőlégbefúvás, gyors felfűtés, tányérmelegítés, AquaClean öntisztítás funkció, 
EcoClean zománc, GentleClose lasssú ajtózáródás, egykezes elektr. szikragyújtás, 
ICONLED kijelzős programóra, teleszkópos sütősínpár 1 szinten, mid zománcozott 
edénytartó rács, fémtető, lapos és mélytepsi, sütőrács, fehér

EC5341WG
Kerámialapos tűzhely
EGY PÁR TELESZKÓPOS SÜTŐSÍNNEL

70 l, 85 × 50 × 59,4 cm, 4 radiant főzőzóna, max. hőmérséklet 275°C, energia-
osztály: A, MF9 sütőfunkció, légkeverés, tányérmelegítés, AquaClean öntisztítás, 
EcoClean zománc, ICONLED programóra, 1 pár teleszkópos sütősín, 1-1 sütőrács, 
mély- és lapos tepsi, dupla üvegezésű sütőajtó, 

EC5341SG
Kerámialapos tűzhely
EGY PÁR TELESZKÓPOS SÜTŐSÍNNEL

70 l, 85 × 50 × 59,4 cm, 4 radiant főzőzóna, max. hőmérséklet 275°C, energia-
osztály: A, MF9 sütőfunkció, légkeverés, tányérmelegítés, AquaClean öntisztítás, 
EcoClean zománc, ICONLED programóra, 1 pár teleszkópos sütősín, 1-1 sütőrács, 
mély- és lapos tepsi, dupla üvegezésű sütőajtó, festett szürke szín

E5121WH
Vasmagos tűzhely
6 SÜTŐFUNKCIÓVAL

68 l, 85 × 50 × 59,4 cm, 4 platni, max. hőmérséklet 275°C, energiaosztály: A, 
6 sütőfunkció (grill is), AquaClean öntisztítás, EcoClean zománc, 1-1 sütőrács és 
mélytepsi, dupla üvegezésű sütőajtó

Energia 
osztályA

Energia 
osztályA

Energia 
osztályA

Energia 
osztályA Energia 

osztályA

82 990.-

105 990.-

110 990.-
Energia 
osztályA

Energia 
osztályA

123 990.-

112 990.-

128 990.-

123 990.-

50

50

50

50

50

Energia 
osztályA

121 990.- 50

Energia 
osztályA

126 990.- 50

Energia 
osztályA

81 990.- 50

kOMBINÁlt tűzhelyekelektROMOS ÉS kOMBINÁlt tűzhelyek
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FŐZÉS 
SZENVEDÉLLYEL

A konyha, az élet iránt érzett szerelem és szenvedély 
helyszíne, ahol életünk finom és valódi ízeit alkotjuk meg. Az 
emberiség történelme során mindig is a konyha volt az a hely, 
ahol az összes fontos dolog történt. A fűszerek csodálatos 
illata hívogat, hogy újra átéljük a múlt kulináris történeteit, 
és megteremtsük a magunkét. A jó konyha az édes és 
szenvedélyes élet receptje. Mindez a Gorenje Classico 
kollekció konyhai készülékeiben testesül meg, amelyek 
elefántcsont és matt fekete színben kaphatóak.

Classico kollekció

ECS5250CLI
Kerámialapos tűzhely
TÁNYÉRMELEGÍTÉS, GRILL ÉS LÉGKEVERÉS FUNKCIÓKKAL

Classico design TŰZHELY, Űrtartalom: 70l, 4 HighLight kerámia főzőzóna, Max. 
sütési hőmérséklet 275°C, energiaosztály: A, 11 funkciós sütő: ExtraSteam gőzp-
rogramok, gyors felfűtés, tányérmelegítés, hőlégbefúvás, AquaClean öntisztítás, 
EcoClean zománc, ICONLED programóra, GentleClose lassú ajtózáródás, design 
gombok,  1-1 sütőrács, mély- és lapos tepsi, Elefántcsont (bézs) szín, méret: 85 × 
50 × 59,4 cm

KS5251CLI
Kombinált tűzhely
1 PÁR TELESZKÓPOS SÜTŐSÍNNEL

Classico design TŰZHELY, Űrtartalom: 70l, 4 gáz főzőzóna, öntöttvas edénytartó 
rácsok és égőfejek, Max. sütési hőmérséklet 275°C, energiaosztály: A, 11 funkciós 
sütő: ExtraSteam gőzprogramok, gyors felfűtés, tányérmelegítés, hőlégbefúvás, 
AquaClean öntisztítás, EcoClean zománc, ICONLED programóra, GentleClose lassú 
ajtózáródás, design gombok,  1-1 sütőrács, mély- és lapos tepsi, Elefántcsont (bézs) 
szín, méret: 85 × 50 × 59,4 cm

KS6250CLI
Kombinált tűzhely
DUPLAGYŰRŰS WOK ÉGŐVEL

Classico design TŰZHELY, Űrtartalom: 70l, 4 gáz főzőzóna, öntöttvas edénytartó 
rácsok és égőfejek, Max. sütési hőmérséklet 275°C, energiaosztály: A, 11 funk-
ciós sütő: ExtraSteam gőzprogramok, gyors felfűtés, tányérmelegítés, hőlégbefú-
vás, AquaClean öntisztítás, EcoClean zománc, ICONLED programóra, GentleClose 
lassú ajtózáródás, design gombok, 1-1 sütőrács, mély- és lapos tepsi, Elefántcsont 
(bézs) szín, méret: 85 × 60 × 59,4 cm

50

60

50

Energia 
osztályA

Energia 
osztályA

Energia 
osztályA

169 990.-

164 990.-

195 990.-

HILight

NRK6192CLI
Hűtőszekrény
NO-FROST, IONAIR IONIZÁCIÓS TARTÓSÍTÁSSAL

Alulfagyasztós kombi hűtőszekrény, Classico design, Űrtartalom: 203/99l, E 
energiaosztály (240 kWh/év), TOTAL NO-FROST rendszer, nyitott ajtóra figyel-
meztető hangjelzés, IonAir és MultiFlow 360 ventillációs rendszer, AdapTech,  
LED belső világítás, gyorsfagyasztás, CRISPZone zöldségtartó rekesz páratar-
talom szabályzással, ConvertFreshZone - frissentartó rekesz, 4üvegpolc + 3 
fiók, üvegtartó rács, jégkocka és tojástartó, 38 db(A), megfordítható ajtónyitás, 
Classico bézs, méret: 185 × 60 × 59,2 cm

60 185236 990.-

Energia 
osztály

eleFÁNtCSONt SzÍNBeN



12 |  Szabadonálló mikróSütők Szabadonálló mikróSütők  | 13

www.gorenje.hu

MO20S4W

MO20A3B

MO20A4W

Szabadonálló mikrósütő

Szabadonálló mikrósütő

Szabadonálló mikrósütő

ELEKTRONIKUS VEZÉRLÉS

ELEKTRONIKUS VEZÉRLÉS

ELEKTRONIKUS VEZÉRLÉS

Űrtartalom: 20liter, Elektronikus vezérlés - Timer, teljes TouchControl vezérlés LED 
kijejző, üvegajtó, GRILL funkció - 1000W, 5 mikro teljesítményfokozat, kombinált 
program mikro + grill, 800W mikro teljesítmény, AUTO menü,  forgótányér 27cm, 
AquaClean öntisztítás, olvasztás súly vagy idő szerint, FEHÉR

Űrtartalom: 20liter, Elektronikus vezérlés - Timer, LED kijejző, üvegajtó, 5 mikro 
teljesítményfokozat, 800W teljesítmény, AUTO menü,  forgótányér 27cm, AquaCle-
an öntisztítás, olvasztás súly vagy idő szerint, FEKETE

Űrtartalom: 20liter, Elektronikus vezérlés - Timer, LED kijejző, üvegajtó, GRILL 
funkció - 1000W, 5 mikro teljesítményfokozat, kombinált program mikro + grill, 
800W mikro teljesítmény, AUTO menü,  forgótányér 27cm, AquaClean öntisztítás, 
olvasztás súly vagy idő szerint, FEHÉR

MO20E1S

MO20A3X

M020A4X

Szabadonálló mikrósütő

Szabadonálló mikrósütő

Szabadonálló mikrósütő

ELEKTRONIKUS VEZÉRLÉS

ELEKTRONIKUS VEZÉRLÉS

ELEKTRONIKUS VEZÉRLÉS

Űrtartalom: 20liter, Manuális vezérlés, üvegajtó, 5 mikro teljesítményfokozat, 
800W teljesítmény, forgótányér 27cm, AquaClean öntisztítás, EZÜST

Űrtartalom: 20liter, Elektronikus vezérlés - Timer, LED kijejző, üvegajtó, 5 mikro 
teljesítményfokozat, 800W teljesítmény, AUTO menü,  forgótányér 27cm, AquaC-
lean öntisztítás, olvasztás súly vagy idő szerint, EZÜST

Űrtartalom: 20liter, Elektronikus vezérlés - Timer, LED kijejző, üvegajtó, GRILL 
funkció - 1000W, 5 mikro teljesítményfokozat, kombinált program mikro + grill, 
800W mikro teljesítmény, AUTO menü,  forgótányér 27cm, AquaClean öntisztítás, 
olvasztás súly vagy idő szerint, EZÜST

MO20E1B

MO20E1W

Szabadonálló mikrósütő

Szabadonálló mikrósütő

ELEKTRONIKUS VEZÉRLÉS

ELEKTRONIKUS VEZÉRLÉS

Űrtartalom: 20liter, Manuális vezérlés, üvegajtó, 5 mikro teljesítményfokozat, 
800W teljesítmény, forgótányér 27cm, AquaClean öntisztítás, FEKETE

Űrtartalom: 20liter, Manuális vezérlés, üvegajtó, 5 mikro teljesítményfokozat, 
800W teljesítmény, forgótányér 27cm, AquaClean öntisztítás, FEHÉR

MO20A3W

MO17E1W / MO17E1S

Szabadonálló mikrósütő

Szabadonálló mikrósütő

ELEKTRONIKUS VEZÉRLÉS

MECHANIKUS VEZÉRLÉS

Űrtartalom: 20liter, Elektronikus vezérlés - Timer, LED kijejző, üvegajtó, 5 mikro 
teljesítményfokozat, 800W teljesítmény, AUTO menü,  forgótányér 27cm, AquaCle-
an öntisztítás, olvasztás súly vagy idő szerint, FEHÉR

Űrtartalom: 17liter, Manuális vezérlés, üvegajtó, 5 mikro teljesítményfokozat, 
700W teljesítmény, forgótányér 24,5cm, AquaClean öntisztítás, fehér/ezüst

MO20E2W
Szabadonálló mikrósütő
ELEKTRONIKUS VEZÉRLÉS

Űrtartalom: 20liter, Manuális vezérlés, üvegajtó, 5 mikro teljesítményfokozat GRILL 
funkció - 1000W, 800W mikro teljesítmény, kombinált program mikro + grill, 
forgótányér 27cm, AquaClean öntisztítás, FEHÉR

MO23A4X
Szabadonálló mikrósütő
ELEKTRONIKUS VEZÉRLÉS

Űrtartalom: 23 liter, elektronikus vezérlés, üvegajtó, 5 mikro teljesítményfokozat, 
külön grill és kombinált mikrohullám + grill funkció, 800/1000 W teljesítmény, 
forgótányér 27 cm, AquaClean öntisztítás, INOX
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A CSILLOGÓ 
EDÉNYEK 
MESTERE

a főzés és az étkezés a móka része; ezután jön a mosogatás. 
ez a házimunka gyakran elvesztegetett idő, amit sokkal 
jobban is el lehetne tölteni. kifejezetten unalmas tud lenni, ha 
nagy mennyiségű edény halmozódik fel, és még inkább így 
van ez, ha a makacs szennyeződés rászárad az edényekre. a 
gorenje mosogatógépei gondoskodnak róla, hogy edényeid 
makulátlanul tiszták legyenek. az átgondolt belső kialakítás 
lehetővé teszi a piszkos edényes racionális elhelyezését és 
az alkalmazott technológiák biztosítják a környezetbarát és 
gazdaságos mosogatást.

Mosogatógépek
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autoprogram
 2 VagY 12 FŐs paRtY – mINDegY: 
az edények makulátlanul tiszták lesznek

Néha mindössze a poharak gyors elöblítésére van szükség, máskor tele van a mosoga-
tógéped a komplett vasárnapi ebéd nehezen lemosható maradékaival. A fejlett érzékelő 
technológia mindig úgy állítja be a mosogatási programot, hogy tökéletesen optimalizált 
víz- és energiafogyasztással tisztítsa meg az edényeket. Nincs szükség speciális progra-
mokra az üvegáruhoz vagy éppen az intenzív mosogatáshoz – az egyedülálló AutoProgram 
alkalmazkodik igényeidhez.

Iontech
Nem kell aggódnod a szagok miatt

Mindenki ismeri a kellemetlen szagot, ami egy félig töltött mosogatógépből árad, ame-
lyet már néhány napja töltünk, de még nem indítottuk el. A legjobb Gorenje mosogató-
gépekbe épített, fejlett IonTech technológia az ionizáció természetes folyamatának elvén 
működik, amely természetes módon szünteti meg a szagokat és tartja a mosogatógépet 
frissen, még piszkos edényekkel teli is.

6,9 literes fogyasztás
Időt és vizet takarít meg

Kézzel való mosogatáskor akár 100 liter friss víz is szükségeltetik egy 12 terítékes 
étkészlet megtisztításához. Mosogatógépben történő mosogatással tízszer kevesebbre 
van szükség. A csúcskategóriás Gorenje modellek speciális víztartállyal rendelkeznek, 
amely mindössze 6,9 liter vízre csökkenti a ciklusonkénti vízfogyasztást. 

16 teríték
annyira könnyen alakítható, 
mint az általa nyert szabadidő

Az XXL kivitelű mosogatógépek minden igényedet kielégítő mennyiségű helyet kínálnak. 
Három kosár teszi lehetővé akár 16 teríték egyidejű elmosogatását. A teljes mértékben 
alakítható belső rész különböző berakodási lehetőségeket biztosít, használata egyszerű 
és a mosogatási eredmények tökéletesek lesznek.

Inverter powerDrive motor
Figyelemre méltó teljesítmény, nagy hatékonyság

Az új, nagy teljesítményű, szénkefe nélküli Inverter PowerDrive motor fordu-
latszám-szabályozása nagy teljesítményt biztosít észrevehetően csendesebb 
működés, alacsonyabb energia-felhasználás és hosszabb élettartam mellett.

speedwash
gyors mosogatás, 
hogy mi magunk lelassíthassunk

Képzeld el, hogy egy vacsorapartit rendezel és a főétel tányérjait annyi idő alatt elmo-
sogathatod, mint amennyi a desszert tálalásához szükséges. A 20 perces rövidprogram 
SpeedWash funkcióval együtt használva mindössze 15 perc alatt elmosogatja edényei-
det. Tökéletes a sok vendég által használt nagyobb tányér-mennyiség kezelésére.

TÖKÉLETESEN FELKÉSZÜLTEK 
A FELADATAID ELVÉGZÉSÉRE.
gorenje smartFlex mosogatógépek

totalDry szárítás
gondoskodik önmagáról

A mosogatási ciklus után a mosogatógép ajtaja automatikusan kinyílik csak egy kicsit, 
hogy kiengedje a felesleges gőzt. Ez lehetővé teszi, hogy a friss levegő bejusson az edé-
nyekhez, így az elmosogatott dolgok, pl. a műanyag edények is, teljesen megszáradnak. 
Kiváló megoldás az alacsony energiafogyasztás melletti gyorsabb száradáshoz. 
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GS62040S

GS671C60X

GS620E10W GS520E15W

GS62040W

GS671C60W

Mosogatógép

Mosogatógép

Mosogatógép Mosogatógép

Mosogatógép

Mosogatógép

TOTÁL AQUASTOP RENDSZERREL (TAS)

„TAS”, SPEEDWASH, PROGRAMRÖVIDÍTÉS OPCIÓ

TOTÁL AQUASTOP RENDSZERREL (TAS) TOTÁL AQUASTOP RENDSZERREL (TAS), 3IN1 OPCIÓ

TOTÁL AQUASTOP RENDSZERREL (TAS)

„TAS”, SPEEDWASH, PROGRAMRÖVIDÍTÉS OPCIÓ

Mosogatógép 13 terítékes, Osztálybesorolás: E, energiafogyasztás: 259 kWh/
év, 5 program (ECO program stb.), totál aqua stop, 2 kosár, nyomógombos 
vezérlés, digitális kijelző, késleltetés, öblítő és sóhiány kijelzés, inox üst, 
állítható felső kosár, 2 vízszóró kar, 4 mosogatási hőmérséklet, vízfogyasztás: 
11 l, zajszint: 47 db(a), ezüst, méretek: 85 × 60 × 60 cm

Mosogatógép 16 terítékes, Osztálybesorolás: C, energiafogyasztás: 217 kWh/
év, TotalDry szárítás automatikus ajtónyitással, INVERTER motor, 5 program 
(automata, ECO és gyors program stb.), totál aqua stop, 3 kosár, nyomógom-
bos vezérlés, digitális kijelző, programmemória funkció, késleltetés, öblítő és 
sóhiány kijelzés, inox üst, türkiz műanyag étkészlettartó betétek, öntisztító 
szűrő, 3in1 funkció, állítható felső kosár, 3 vízszóró kar - 5 vízsugár, 4 mo-
sogatási hőmérséklet, vízfogyasztás: 9,6 l, zajszint: 42 db(a), inox, méretek: 
84,8 × 60 × 61,1 cm

Mosogatógép 14 terítékes, Osztálybesorolás: E, energiafogyasztás: 266 kWh/
év, 5 program (ECO program stb.), totál aqua stop, 3 kosár, nyomógombos 
vezérlés, digitális kijelző, késleltetés, öblítő és sóhiány kijelzés, inox üst, 
öntisztító szűrő, 3in1 funkció, állítható felső kosár, 3 vízszóró kar - 4 vízsugár, 
4 mosogatási hőmérséklet, vízfogyasztás: 11 l, zajszint: 47 db(a), fehér, 
méretek: 85 × 60 × 58 cm

Mosogatógép 9 terítékes KESKENY, Osztálybesorolás: E/AA, energiafogyasztás: 
70 kWh/100 ciklus, 5 program (ECO stb..), totál aqua stop, 2 kosár, nyomógombos 
vezérlés, digitális kijelző, késleltetés, öblítő és sóhiány kijelzés, inox üst, állítható 
felső kosár, 2 vízszóró kar - 4 vízsugár, 3 mosogatási hőmérséklet, vízfogyasztás: 
9 l, zajszint: 47 db(a), fehér, méretek: 84,5 × 44,8 × 60 cm

Mosogatógép 13 terítékes, Osztálybesorolás: E, energiafogyasztás: 259 kWh/
év, 5 program (ECO program stb.), totál aqua stop, 2 kosár, nyomógombos 
vezérlés, digitális kijelző, késleltetés, öblítő és sóhiány kijelzés, inox üst, 
állítható felső kosár, 2 vízszóró kar - 4 vízsugár, 4 mosogatási hőmérséklet, 
vízfogyasztás: 11 l, zajszint: 47 db(a), fehér, méretek: 85 × 60 × 60 cm

Mosogatógép 16 terítékes, Osztálybesorolás: C, energiafogyasztás: 217 kWh/év, 
TotalDry szárítás automatikus ajtónyitással, INVERTER motor, 5 program (automata, 
ECO és gyors program stb.), totál aqua stop, 3 kosár, nyomógombos vezérlés, digitá-
lis kijelző, programmemória funkció, késleltetés, öblítő és sóhiány kijelzés, inox üst, 
türkiz műanyag étkészlettartó betétek, öntisztító szűrő, 3in1 funkció, állítható felső 
kosár, 3 vízszóró kar - 5 vízsugár, 4 mosogatási hőmérséklet, vízfogyasztás: 9,6 l, 
zajszint: 42 db(a), fehér, méretek: 84,8 × 60 × 61,1 cm

GS620E10S GS520E15S
Mosogatógép Mosogatógép
TOTÁL AQUASTOP RENDSZERREL (TAS) TOTÁL AQUASTOP RENDSZERREL (TAS)

Mosogatógép 14 terítékes, Osztálybesorolás: E, energiafogyasztás: 266 kWh/év, 
5 program (ECO program stb.), totál aqua stop, 3 kosár, nyomógombos vezérlés, 
digitális kijelző, késleltetés, öblítő és sóhiány kijelzés, inox üst, öntisztító szűrő, 
3in1 funkció, állítható felső kosár, 3 vízszóró kar - 4 vízsugár, 4 mosogatási 
hőmérséklet, vízfogyasztás: 11 l, zajszint: 47 db(a), szürke, méretek: 85 × 60 × 
58 cm

Mosogatógép 9 terítékes KESKENY, Osztálybesorolás: E/AA, energiafogyasztás: 
70 kWh/100 ciklus, 5 program (ECO stb..), totál aqua stop, 2 kosár, nyomógombos 
vezérlés, digitáli kijelző, késleltetés, öblítő és sóhiány kijelzés, inox üst, állítható 
felső kosár, 2 vízszóró kar - 4 vízsugár, 3 mosogatási hőmérséklet, vízfogyasztás: 
9 l, zajszint: 47 db(a), inox, méretek: 84,5 × 44,8 × 60 cm

GS541D10W

GS541D10X

Mosogatógép

Mosogatógép

SZUPERCSENDES MŰKÖDÉS, 3IN1 OPCIÓ

SZUPERCSENDES MŰKÖDÉS, 3IN1 OPCIÓ

Mosogatógép 11 terítékes KESKENY, Osztálybesorolás: D, energiafogyasztás: 
211 kWh/év, INVERTER motor, 5 program (ECO, Gyors, Automata program 
stb.), totál aqua stop, TotalDry szárítás automatikus ajtónyitással, 3 kosár, 
nyomógombos vezérlés, digitális kijelző, programmemória funkció, késleltetés, 
öblítő és sóhiány kijelzés, inox üst, öntisztító szűrő, 3in1 funkció, állítható felső 
kosár, 3 vízszóró kar - 5 vízsugár, 4 mosogatási hőmérséklet, vízfogyasztás: 9 
l, zajszint: 45 db(a), fehér, méretek: 84,5 × 44,8 × 60 cm

Mosogatógép 11 terítékes KESKENY, Osztálybesorolás: D, energiafogyasztás: 211 
kWh/év, INVERTER motor, 5 program (ECO, Gyors, Automata program stb.), totál 
aqua stop, TotalDry szárítás automatikus ajtónyitással, 3 kosár, nyomógombos 
vezérlés, digitális kijelző, programmemória funkció, késleltetés, öblítő és sóhiány 
kijelzés, inox üst, öntisztító szűrő, 3in1 funkció, állítható felső kosár, 3 vízszóró kar 
- 5 vízsugár, 4 mosogatási hőmérséklet, vízfogyasztás: 9 l, zajszint: 45 db(a), inox, 
méretek: 84,5 × 44,8 × 60 cm

miért jó választás?
• 16 teríték

• TotalDry szárítás, automatikus ajtónyitás

• 3 állítható kosár a kényelmes bepakoláshoz

• 15 perces gyors program
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MINDIG FRISS 
ÉS NAGY 
GONDDAL 
KEZELT RUHÁK

Az új Gorenje WaveActive mosógépek az egyedülálló IonTech 
technológiát használják, hogy a lehető legkíméletesebben 
bírkózzanak meg még a legmakacsabb foltokkal is. 
A természetes ionizációs folyamat erejének használata 
biztosítja a lehető legjobb mosási eredményt magas 
hőfok, további vegyszerek, öblítők és más irritáló hatású 
készítmények hozzáadása nélkül, megakadályozza a 
vízkőlerakódást, ami meghosszabbítja a gép élettartamát. Így 
több időt tölthetsz az igazán fontos dolgokkal.

ÚJ WaveActive mosógépek
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WS168LNST

WA84CS

WS967LN

WNEI94BS
Automata mosógép

Automata mosógép

Automata mosógép

INVERTERES MOTORRAL, GŐZFUNKCIÓVAL

STEAMFRESH GŐZPROGRAM, 10 KG KAPACITÁS

INVERTERES MOTORRAL

Automata mosógép
INVERTERES MOTORRAL, GŐZFUNKCIÓVAL

Energiaosztály: B (185 kWh/év), kapacitás: 8 kg, INVERTERES motor 10 év motorga-
ranciával, max. centrifuga: 1400 ford./perc, SteamTech gőzfunkció, érintőképernyős 
digitális kijelző, mennyiségi automatika, Normál/Eco/Időtakarékos mosási módok, 
14 mosási program, Auto, DoseAid mosószer adagolás támogatás, AllergySteam 
program, Quick 20` gyorsprogram, Power59’, SterilTub dobtisztítás program, 15°C 
hideg mosás program, WaveActive dob, StableTech stabilizáló oldalfalak, gyerekzár, 
késleltetés: 24 h, 53/74 db(A) zajszint, méretek: 85 × 60 × 54,5 cm

WNEI74BS
Automata mosógép
INVERTERES MOTORRAL, GŐZFUNKCIÓVAL

ESSENTIAL Töltet: 7 kg / 54l, 1400 ford/perc, B,C,B (63 kWh/100ciklus), 
INVERTERES motor, 16 program - összes személyre szabható, GŐZPROGRAMOK, 
20perces gyorsprogram, Gyűrődésgátló funkció, Normál/ECO/Időtakarékos mo-
sási módok, ExtraHygiene. Baby program stb., LED kijelző süllyesztett gombokkal, 
24 órás késleltetés, Gyermekzár, WaveActive továbbfejlesztett dob, 180° nyitható 
ajtó, StableTech oldalfalak, Drum clean dobtisztító program, MWC - motor weight 
contor a hatékonyabb mosásért,  57/74 db(A), 85 × 60 × 54,5 cm, fehér/fekete

WNEI72B
Automata mosógép
INVERTERES MOTORRAL, GŐZFUNKCIÓVAL

Energiaosztály: B (190 kWh/év), kapacitás: 10 kg, INVERTERES motor 10 év 
motorgaranciával, max. centrifuga: 1600 ford./perc, érintőképernyős digitális 
kijelző, mennyiségi automatika, Normál/Eco/Időtakarékos mosási módok, DoseAid 
mosószeradagolás támogatás, StainExpert foltspecialista funkció, EcoEye program 
energiahatékonyság figyelés, 14 mosási program, Auto, SportWash, Quick 20` gyor-
sprogram, SteamRefresh gőzprogram, IonWash 59’ ionizációs szag- és gyűrődés-
mentesítés program, SterilTub dobtisztító, 15°C hideg mosás program, WaveActive 
dob, teljes aqua stop, dobvilágítás, gyerekzár, késleltetés: 24 h, 52-77 db(A) zajszint, 
méretek: 85 × 60 × 61 cm

Energiaosztály: B (174 kWh/év), kapacitás: 9 kg, INVERTERES motor 10 év 
motorgaranciával, max. centrifuga: 1600 ford./perc, érintőképernyős digitális 
kijelző, mennyiségi automatika, Normál/Eco/Időtakarékos mosási módok, DoseAid 
mosószeradagolás támogatás, StainExpert foltspecialista funkció, EcoEye prog-
ram energiahatékonyság figyelés, 14 mosási program, Auto, SportWash, Quick 
20` gyorsprogram, IonWash 59’ ionizációs szag- és gyűrődésmentesítés program, 
SterilTub dobtisztító, 15°C hideg mosás program, WaveActive dob, dobvilágítás, 
gyerekzár, késleltetés: 24 h, 54-77 db(A) zajszint, méretek: 85 × 60 × 61 cm

ESSENTIAL Töltet: 7 kg / 54l, 1200 ford/perc, B,C,B (45 kWh/100ciklus), INVER-
TERES motor, 16 program - összes személyre szabható, 20perces gyorsprogram, 
Gyűrődésgátló funkció, Normál/ECO/Időtakarékos mosási módok, ExtraHygiene. 
Baby program stb., LED kijelző süllyesztett gombokkal, 24 órás késleltetés, 
Gyermekzár, WaveActive továbbfejlesztett dob, 180° nyitható ajtó, StableTech 
oldalfalak, Drum clean dobtisztító program, MWC - motor weight contor a hatéko-
nyabb mosásért,  57/74 db(A), 85 × 60 × 54,5 cm, fehér/fekete

WNEI84BS
Automata mosógép
INVERTERES MOTORRAL, GŐZFUNKCIÓVAL

ESSENTIAL Töltet: 8 kg / 54l, 1400 ford/perc, B,B,B (49 kWh/100ciklus), 
INVERTERES motor, 16 program - összes személyre szabható, GŐZPROGRAMOK, 
20perces gyorsprogram, Gyűrődésgátló funkció, Normál/ECO/Időtakarékos mo-
sási módok, ExtraHygiene. Baby program stb., LED kijelző süllyesztett gombokkal, 
24 órás késleltetés, Gyermekzár, WaveActive továbbfejlesztett dob, 180° nyitható 
ajtó, StableTech oldalfalak, Drum clean dobtisztító program, MWC - motor weight 
contor a hatékonyabb mosásért, 57/74 db(A), 85 × 60 × 54,5 cm, fehér/fekete

WNEI82B
Automata mosógép
INVERTERES MOTOR, GYŰRŐDÉSGÁTLÓ FUNKCIÓ

ESSENTIAL Töltet: 8 kg / 54l, 1200 ford/perc, B,C,B (49 kWh/100ciklus), INVERTE-
RES motor, 16 program - összes személyre szabható, 20perces gyorsprogram, Gyű-
rődésgátló funkció, Normál/ECO/Időtakarékos mosási módok, ExtraHygiene. Baby 
program stb., LED kijelző süllyesztett gombokkal, 24 órás késleltetés, Gyermekzár, 
WaveActive továbbfejlesztett dob, 180° nyitható ajtó, StableTech oldalfalak, Drum 
clean dobtisztító program, MWC - motor weight contor a hatékonyabb mosásért,  
57/74 db(A), 85 × 60 × 54,5 cm, fehér/fekete

ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!

GoReNJe GŐZmosóGépek: 
A TIsZTAsÁG sZUpeReReJéVeL

ESSENTIAL Töltet: 9 kg / 69l, 1400 ford/perc, B,B,B (50 kWh/100ciklus), 
INVERTERES motor, 16 program - összes személyre szabható, GŐZPROGRAMOK, 
20perces gyorsprogram, Gyűrődésgátló funkció, Normál/ECO/Időtakarékos mo-
sási módok, ExtraHygiene. Baby program stb., LED kijelző süllyesztett gombokkal, 
24 órás késleltetés, Gyermekzár, WaveActive továbbfejlesztett dob, 180° nyitható 
ajtó, StableTech oldalfalak, Drum clean dobtisztító program, MWC - motor weight 
contor a hatékonyabb mosásért,  57/76 db(A), 85 × 60 × 61 cm, fehér/fekete

SZÍNTISZTA 
HŐS.

GŐZmosóGépek

ÚJ!

ÚJ!

WNEI14BS
Automata mosógép
GŐZFUNKCIÓK

ESSENTIAL Töltet: 10 kg / 69l, 1400 ford/perc, C,B,B (59 kWh/100ciklus), 
INVERTERES motor, 16 program - összes személyre szabható, GŐZPROGRAMOK, 
20perces gyorsprogram, Gyűrődésgátló funkció, Normál/ECO/Időtakarékos mo-
sási módok, ExtraHygiene. Baby program stb., LED kijelző süllyesztett gombokkal, 
24 órás késleltetés, Gyermekzár, WaveActive továbbfejlesztett dob, 180° nyitható 
ajtó, StableTech oldalfalak, Drum clean dobtisztító program, MWC - motor weight 
contor a hatékonyabb mosásért,  57/76 db(A), 85 × 60 × 61 cm, fehér/fekete

WHP82ES
Automata mosógép
GŐZFUNKCIÓVAL

Töltet: 8 kg /57L, 1200 ford/perc, E,B,B (73 kWh/100ciklus), 15 program, 15 per-
ces gyorsprogram, Sport/Baby/Allergy..stb. mosási módok, Gőzprogramok LED 
kijelző, Gyermekzár, Késleltett indítás, DrumClean dobtisztító program, 76 db(A), 
85 × 60 × 60 cm, fehér
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WD8514S
Mosó-szárítógép 
INVERTERES MOTORRAL, GŐZFUNKCIÓVAL

Mosási kapacitás: 8kg, szárítási kapacitás: 5kg, centrifuga: 1400ford./perc, 
„E” mosás- és „B” szárítási energiaosztály, INVERTERES motor, 15 program: 
13 mosási + 2 szárítási, GŐZFUNKCIÓ (steamRefresh), késleltetés 0-24h, LED 
kijelző, gyermekzár, választható szárítási fokozatok, StableTech oldalfalak, zajszint 
mosás: 56/71db(A), zaiszint szárítás: 63db(A), méretek: 84,5x59,5x66cm

WD10514S
Mosó-szárítógép
INVERTERES MOTORRAL, GŐZFUNKCIÓVAL

Mosási kapacitás: 10kg, szárítási kapacitás: 6kg, centrifuga: 1400ford./perc, 
„E” mosás- és „B” szárítási energiaosztály, INVERTERES motor, 15 program: 13 
mosási + 2 szárítási, GŐZFUNKCIÓ (steamRefresh), késleltetés 0-24h, LED kijelző, 
gyermekzár, választható szárítási fokozatok, StableTech oldalfalak, zajszint mosás: 
56/71db(A), zaiszint szárítás: 63db(A), méretek: 84,5x59,5x66cm

WNEI72SB
Automata mosógép
KESKENY KIVITEL

ESSENTIAL Töltet: 7 kg / 49l, 1200 ford/perc, B,C,B (51 kWh/100ciklus), 
INVERTERES motor, 16 program - összes személyre szabható, 20perces gyor-
sprogram, Gyűrődésgátló funkció, Normál/ECO/Időtakarékos mosási módok, 
ExtraHygiene. Baby program stb., LED kijelző süllyesztett gombokkal, 24 órás 
késleltetés, Gyermekzár, WaveActive továbbfejlesztett dob, 180° nyitható ajtó, 
StableTech oldalfalak, Drum clean dobtisztító program, MWC - motor weight 
contor a hatékonyabb mosásért,  57/74 db(A), 85 × 60 × 46,5 cm, fehér/fekete

WNPI62SB

WHP62ES

Automata mosógép

Automata mosógép

KESKENY KIVITEL

GŐZFUNKCIÓ

PRIMARY, Töltet: 6 kg / 49l, 1200 ford/perc, B,B,B (44 kWh/100ciklus), INVERTE-
RES motor, 16 program - összes személyre szabható, kedvenc program rögzítése, 
Gyűrődésgátló funkció - Anticrease, 20perces gyorsprogram, Normál/ECO/Időta-
karékos mosási módok, ExtraHygiene. Jeans - farmer, LED kijelző, Gyermekzár, 
WaveActive továbbfejlesztett dob, 180° nyitható ajtó, StableTech oldalfalak, 
DrumClean dobtisztító program, 57/75 db(A), 85 × 60 × 43 cm, fehér

Töltet: 6 kg / 43L, 1200 ford/perc, E,B,B (70 kWh/100ciklus), 15 program,  
15 perces gyorsprogram, Sport/Baby/Allergy...stb. mosási módok, Gőzprogra-
mok LED kijelző, Gyermekzár, Késleltett indítás, DrumClean dobtisztító program, 
76 db(A), 85 × 60 × 46 cm, fehér

ÚJ!

ÚJ!

mosó-sZÁRÍTóGépek.

KETTŐ AZ 
EGYBEN.

kisebb méret, 
de ugyanaz a tudás
Kicsi fürdőszobákba a keskeny WaveActive 
mosógépeket úgy terveztük, hogy tökéletesen 
passzoljanak az igényeidhez. A keskeny modellek 
kapacitása 6 vagy 7 kg, de funkciójuk szerint 
semmiben sem különböznek a széles modellektől.

steamRefresh gőzprogram
Ez az egyedülálló program gőzgenerátor segítségével 
nagy mennyiségű gőzt állít elő, amely felfrissíti a 
ruhákat és megkönnyíti a vasalást.
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TÖBB GŐZ 
A KEVESEBB 
VASALÁS 
ÉRDEKÉBEN

Az IonTech technológiával ellátott új Gorenje WaveActive 
szárítógépek nemcsak hatékonyan eltávolítják az allergiát 
kiváltó anyagokat és a kellemetlen szagokat, hanem 
jelentősen csökkentik a gyűrődéseket is. Az időigényes 
vasalással töltött órák száma jelentősen lecsökken, ha nem 
tűnik el teljesen. Így az igazán fontos dolgokra fordíthatod az 
idődet. 

ÚJ WaveActive szárítógépek
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DS92ILS  
Szárítógép 
STEAMTECH GŐZPROGRAMMAL, HŐSZIVATTYÚVAL

Energiaosztály: A++ (259 kWh/év), kapacitás: 9 kg, hőszivattyú, érintőké-
pernyős digitális kijelző, TwinAir kétirányú levegőbefújás, „A” kondenzációs 
hatékonyság, gyűrődésmentesítő funkció, EcoEye program energiahatékony-
ság figyelés, 3 szárítási szint, 14 program, ágynemű, ing, féltöltet program, 
SteamRefresh gőzprogram, IonTech ionizációs szag- és gyűrődésmentesítés 
program, 120 literes WaveActive dob, dobvilágítás, gyerekzár, késleltetés: 24 
h, méretek: 85 × 60 × 62,5 cm

DE82/G DE72/G

DE71

Szárítógép Szárítógép 

Szárítógép 

HŐSZIVATTYÚVAL, RUHAFRISSÍTŐ FUNKCIÓVAL HŐSZIVATTYÚVAL, RUHAFRISSÍTŐ FUNKCIÓVAL

HŐSZIVATTYÚVAL, RUHAFRISSÍTŐ FUNKCIÓVAL

Energiaosztály: A++ (235 kWh/év), kapacitás: 8 kg, hőszivattyú, érintőképernyős 
digitális kijelző, TwinAir kétirányú levegőbefújás, „A” kondenzációs hatékonyság, 
gyűrődésmentesítő funkció, 3 szárítási szint, 16 program, ruha frissítő program, 
féltöltet program, 117 literes WaveActive dob, gyerekzár, késleltetés: 24 h, mére-
tek: 85 × 60 × 62,5 cm

Energiaosztály: A++ (211 kWh/év), kapacitás: 7 kg, hőszivattyú, érintőképernyős 
digitális kijelző, TwinAir kétirányú levegőbefújás, „B” kondenzációs hatékonyság, 
gyűrődésmentesítő funkció, 3 szárítási szint, 16 program, ruha frissítő program, 
féltöltet program, 117 literes WaveActive dob, gyerekzár, késleltetés: 24 h, mére-
tek: 85 × 60 × 62,5 cm

Energiaosztály: A+ (213 kWh/év), kapacitás: 7 kg, hőszivattyú, érintőképernyős 
digitális kijelző, TwinAir kétirányú levegőbefújás, gyűrődésmentesítő funkció, 3 
szárítási szint, 16 program, ruha frissítő program, féltöltet program, 117 literes 
WaveActive dob, gyerekzár, késleltetés: 24 h, méretek: 85 × 60 × 62,5 cm

DP7B
Szárítógép 
KONDENZÁCIÓS MŰKÖDÉSI ELV

Energiaosztály: B (504 kWh/év), kapacitás: 7 kg, kondenációs, LED kijelző, gyűrő-
désmentesítő funkció, 3 szárítási szint, 16 program: ágynemű program, ing prog-
ram, frissítő program, baba program, 117 literes WaveActive dob, késleltetés: 24 
h, StableTech vibráció- és zajcsökkentő oldalfalak, méretek: 85 × 60 × 62,5 cm

DA83IL/I DE83/GI

DE82ILB/G

Szárítógép Szárítógép

Szárítógép

IONTECH SZAG- ÉS GYŰRŐDÉSMENTESÍTÉSSEL, HŐSZIVATTYÚVAL IONTECH SZAG- ÉS GYŰRŐDÉSMENTESÍTÉSSEL, HŐSZIVATTYÚVAL

HŐSZIVATTYÚVAL, RUHAFRISSÍTŐ FUNKCIÓVAL

Energiaosztály: A+++ (176 kWh/év), kapacitás: 8 kg, hőszivattyú, INVERTERES 
motor, érintőképernyős digitális kijelző, TwinAir kétirányú levegőbefújás, „A” kon-
denzációs hatékonyság, gyűrődésmentesítő funkció, 3 szárítási szint, 14 program, 
ágynemű, ing, 40` gyorsprogram, ruha frissítő program, féltöltet program, IonTech 
ionizációs szag- és gyűrődésmentesítés program, 120 literes WaveActive dob, 
dobvilágítás, gyerekzár, késleltetés: 24 h, méretek: 85 × 60 × 62,5 cm

Energiaosztály: A+++ (176 kWh/év), kapacitás: 8 kg, hőszivattyú, INVERTERES 
motor, érintőképernyős digitális kijelző, TwinAir kétirányú levegőbefújás, „A” 
kondenzációs hatékonyság, gyűrődésmentesítő funkció, 3 szárítási szint, 16 prog-
ram, ágynemű, ing, 40` gyorsprogram, ruha frissítő program, féltöltet program, 
117 literes WaveActive dob, dobvilágítás, gyerekzár, késleltetés: 24 h, 65 db(A) 
zajszint, méretek: 85 × 60 × 62,5 cm

Energiaosztály: A++ (235 kWh/év), kapacitás: 8 kg, hőszivattyú, érintőképernyős 
digitális kijelző, TwinAir kétirányú levegőbefújás, ionizációs szag- és gyűrődés-
mentesítés program, dobvilágítás,„A” kondenzációs hatékonyság, gyűrődés-
mentesítő funkció, 3 szárítási szint, 16 program, ruha frissítő program, féltöltet 
program, 117 literes WaveActive dob, gyerekzár, késleltetés: 24 h, méretek: 85 × 
60 × 62,5 cm
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A VITAMINOK 
ŐREI

Bár nem a főzéshez használjuk, mégis a Gorenje 
hűtőszekrényei mindig központi szerepet játszanak a 
konyhában. egyszerű a küldetésük – gondoskodniuk kell 
arról, hogy kedvenc ételeink mindig elérhetőek legyenek. 
De a Gorenje hűtőszekrényei ennél sokkal többre képesek: 
intelligens technológiai megoldások segítségével imitálják 
a természetben is megtalálható körülményeket, így tartják 
frissen, ízletesen és a létfontosságú tápanyagokat megőrizve 
hosszabb ideig tartósan az élelmiszert. A normálteret 
átgondolt megoldásokkal teszik optimálisan áttekinthetővé és 
a nagyobb méretű élelmiszerek számára is kellően tágassá, 
külsejük pedig hívogatóan vonzóvá teszi őket bármely 
otthonban. Végül, de nem utolsósorban, közismerten vonzó 
gazdaságos és csendes működésük és meggyőzően hosszú 
élettartamuk.

Hűtőszekrények
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A hatékony formatervezésű belső tér hatalmas mennyiségű 
élelmiszer számára biztosít jelentős helyet, ezáltal időt spórol 
neked, hiszen ritkábban kell bevásárolnod. Az élelmiszereket 
áttekinthető módon tudod elrendezni a nagyméretű polcokon, a 

tárolódobozokat pedig a hűtő ajtajára szerelt rekeszekben, így 
mindig gyorsan tudni fogod, hogy milyen finomságok vannak 
még otthon és miből kell újrakészletezni.

Xtraspace
Praktikus és tágas

Az inverteres kompresszorok halkabban működnek, 
tartósabbak és kevesebb energiát fogyasztanak a hagyományos 
kompresszoroknál. Jobban és gyorsabban alkalmazkodnak a 
hűtőszekrény belsejében (például az ajtónyitások miatt) lezajló 
hőmérséklet-változásokhoz, ami azt jelenti, hogy kevésbé fog 
ingadozni a készülék átlagos belső hőmérséklete, jobb tárolási 
körülményeket teremtve az élelmiszereid számára.

Inverter kompresszor
Csendes működés és strapabíró kivitel

nagyméretű, jól áttekinthető LeD kijelzőn szabályozhatod a 
készülék hőmérséklet beállításait. A Gyorsfagyasztás és Vakáció 
funkciókat egy egyszerű érintéssel tudod be- és kikapcsolni, ha 
pedig valamiért hirtelen megemelkedne a belső hőmérséklet, azt 
azonnal hangjelzéssel jelzi számodra 
a készülék.

sensotech vezérlés
korszerű LeD-kijelzős vezérlőpanel

Az érintőképernyős vezérlésű jégkockakészítő és vízadagoló 
lehetővé teszi, hogy élvezd a lehűtött, tiszta víz, tört jég vagy 
jégkockák fogyasztásának élményét, anélkül, hogy a vízhálózatra 
kellene kötnöd a hűtődet. Mi több, a tartály speciális, keskeny 
kivitele miatt, a hűtő hasznos belső teréből sem foglal el sok helyet.

Jégkockakészítő és vízadagoló
nincs szükség sem szűrőre, sem vízbekötésre

A munkalap mélységűre tervezett kivitel révén ez a hűtő egyrészt 
elegánsan, finoman illeszkedik a konyhádba, másrészt hatalmas 
befogadóképességgel is rendelkezik. egyszerre jelenít meg 
kiemelkedő mennyiséget és minőséget is az otthonodban.

kitchenFit kivitelezés
Fényes felületek, kifinomult megjelenés



A HŰTÉSTECHNIKA LEGJAVA: 
ENERGIAHATÉKONY, GYORS 
ÉS LÁTVÁNYOS TARTÓSÍTÁS,
elegáns, méltóságteljes megjelenés

Inverteres kompresszor
Az inverteres kompresszor a hagyományos kompresszoroknál gyorsabban 

és jobban alkalmazkodik a hűtőszekrény belsejében bekövetkező 
hőmérsékletváltozásokhoz, ezért hatékonyabban és gazdaságosabban 

működik annál. emellett hosszabb a várható élettartamuk és a zajszintjük 
is alacsonyabb.

MultiFlow 360°
A MultiFlow 360° ventilációs rendszer egyenletesen oszlatja el a hideg 

levegőt a normáltérben, így optimális légmozgást és tárolási feltételeket 
biztosít az élelmiszereid számára.

SuperCool gyorshűtés funkció
Ideális a nagybevásárlások után. tudni érdemes, hogy a nagyobb 

mennyiségű új élelmiszer, amely még nincs lehűtve, hirtelen és nagy 
mértékben megváltoztatja (növeli) az addig jellemző hőmérsékletet a 

hűtőszekrény belsejében. ezért ez a funkció lecsökkenti a hőmérsékletet 
3°C-ra és állandóan tartja a következő 6 órán keresztül. Aktiválja a 
superCool funkciót a hétvégi nagybevásárlások előtt pár órával!

TwistIce jégtálca
A twistIce kivehető belső jégkockakészítő segítségével mindig elég 

jégkocka van a hűtődben. egyszerűen fordítsd el a fogantyút és élvezd a 
hűtött italok nyújtotta élvezetet.

Lenyűgöző méreteikkel ezek a hűtőszekrények minden konyhába tökéletesen illeszkednek. Valójában a 
konyha elegáns alkotóelemét jelentik, amely harmonikusan támogatja annak funkcionalitását. Látványos, 
rendkívül nagy tárolókapacitásuknak köszönhetően egy nagy, funkcionális szekrényre emlékeztetnek.
 A bennük rejlő sok hely lehetővé teszi, hogy úgy rendezd el az ételeket, hogy a végén ne felejtsd azokat 
a hűtő mélyén és ne kelljen kidobni a megromlott ételt, ami gyakran fordul elő kisebb hűtőszekrények 
esetében. számtalan különleges termékjellemzőjük hozzájárul ahhoz, hogy megőrizd élelmiszereid 
frissességét és tápértékét, hogy a szervezeted maximális hatékonysággal hasznosíthassa azokat.
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589 990.-

NRM918FVX
Multidoor hűtőszekrény
INVERTERES KOMPRESSZORRAL

Superior MultiDoor (4 ajtós) hűtő, űrtartalom nettó: 352/233l, Méretek: 1785 × 912 × 725 mm, „F” energia-
osztály (299 kWh/év), TOTAL NO-FROST, INVERTERES kompresszor, Gyors fagyasztás-FastFreeze, gyors 
hűtés- SuperCool, LED világítás, digitális kijelző, frissen tartó rekesz-FressZone, 2db zöldség- gyümölcs tartó 
fiók páratartalom szabályzással,  elektronikus vezérlés, víz adagoló, jég- , törtjég készítés,  nyitott ajtó hang-
jelzés, Multi-Flow levegő kerigetés, autom. leolv., 3 üvegpolc a hűtőben 6 fiók a fagyasztóban, tojás- felvágott 
tartó rekesz, jégkocka készítő, 8 kg/24óra fagyasztási kapacitás, Konvert zóna - a jobb alsó fagysztó -20 és 
+8°C közé állítható,  39 db(A), inox/ezüst szín

389 990.-

NRS9182VB
Side-by-Side hűtőszekrény
AUTOMATA JÉG- ÉS VÍZADAGOLÓVAL

Side by Side hűtő, űrtartalom: 368/167l, „F energiaosztály” (437 kWh/év), NO-FROST, INVERTERES kompresz-
szor, gyorsfagyasztás, gyorshűtés, vízadagoló vízszűrővel, automata jégadagoló, LED világítás, digitális kijelző, 
tojástartó, frissen tartó rekesz, elektronikus vezérlés, nyitott ajtó hangjelzés, autom. leolv., 2 db zöldségtároló, 
5+4 üvegpolc, 12kg/24óra fagyasztási kapacitás, 42 db(A), inox, méret: 179,3 × 91 × 74,3 cm

90 cm széles

179,3 179,391 91

Energia 
osztály

Energia 
osztály

nrM918FVX –
sensotech Funkció
A nagyméretű és áttekinthetően felépített 
megjelenésű LeD-kijelző lehetővé teszi 
a hőmérsékleti beállítások azonnali 
módosítását. Az olyan funkciók, mint a 
FastFreeze és a holidayMode, egyszerű 
érintéssel bekapcsolhatók. hirtelen 
hőmérséklet-emelkedés esetén a beépített 
riasztó rendszer azonnal figyelmeztet.
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NRS9181VXNRM8181MX
Side-by-Side hűtőszekrényMultidoor hűtőszekrény
AUTOMATA JÉG- ÉS VÍZADAGOLÓVAL

NRC6203SXL5

INVERTERES KOMPRESSZORRAL

Hűtőszekrény

Side by Side hűtő, űrtartalom: 368/167l, 1786/910/643mm, „F” energiaosztály 
(437 kWh/év), NO-FROST, INVERTERES kompresszor, gyorsfagyasztás, gyorshű-
tés, vízadagoló vízszűrővel, automata jégadagoló, LED világítás, digitális kijelző, 
tojástartó, frissen tartó rekesz, elektronikus vezérlés, nyitott ajtó hangjelzés, au-
tom. leolv., 2 db zöldségtároló, 5+4 üvegpolc, 12kg/24óra fagyasztási kapacitás, 
43 db(A), inox

ALULFAGYASZTÓS KOMBI HŰTŐSZEKRÉNY - INTEGRÁLT FOGANTYÚVAL 

Multidoor kivitel, űrtartalom: 265/129l, 181,6 × 79,4 × 64,3 cm, „F energia-
osztály” (383 kWh/év), NO-FROST, MultiFlow levegő keringtetés, INVERTERES 
kompresszor, gyorsfagyasztás és -hűtés funkciók, LED világítás és -kijelző, tojás-, 
hús- és frissen tartó rekesz, Twist jégkockatartó, elektronikus vezérlés, nyitott 
ajtó hangjelzés, automata leolvasztás, 2 db CrispZone zöldségtároló páratartalom 
szabályozással, 6 db fagyasztórekesz, 3 db normáltér üvegpolc, 12 kg/24 óra 
fagyasztási kapacitás, 37 db(A) zajszint, inox szín

NRS918EMB
Side-by-Side hűtőszekrény
INVERTERES KOMPRESSZORRAL

Side by Side hűtő, űrtartalom nettó: 334/174l, „E energiaosztály” (321 kWh/év), 
TOTAL NO-FROST, INVERTERES kompresszor, Gyors fagyasztás, gyors hűtés 
LED világítás, digitális kijelző, frissen tartó rekesz, elektronikus vezérlés, nyitott 
ajtó hangjelzés, autom. leolv., 2 db tároló, 5 üvegpolc a hűtőben 4 üvegpolc a 
fagyasztóban, tojás- és jégkockatartó, 11 kg/24óra fagyasztási kapacitás, 42 
db(A), fekete, méret: 1786 × 910 × 643 mm

Űrtartalom: 255/106l, D energiaosztály (186 kWh/év), TOTAL NO FROST rendszer, INVERTERes 
kompresszor, elektronikus vezérlés, külső kijelző az ajtón érintővezérléssel, nyitott ajtóra figyelmezte-
tő hangjelzés, IonAir MultiFlow 360° ventillációs rendszer, AdaptCool, SuperCool, ConvertAcitve: fa-
gyasztóból hűtő funkció, LED belső világítás, gyorsfagyasztás, automatikus leolvasztás a hűtőtérben, 
CrispZone Smart Humidity zöldség- és gyüm. tartó rekesz automatikus páratartalom szabályzással, 
Convert Zero Zone 0°C zóna, 5 üvegpolc + 3 fiók, üvegtartó rács, sajt- vaj- jégkocka és tojástartó, 
megfordítható ajtónyitás, 37 db(A), inox, méret: 200 × 60 × 66,3 cm

NRS9181MX      
Side-by-Side hűtőszekrény
INVERTERES KOMPRESSZORRAL

Side by Side hűtő, űrtartalom nettó: 339/177 l, „F energiaosztály” (412 kWh/
év), TOTAL NO-FROST, Gyors fagyasztás, gyors hűtés LED világítás, digitális 
kijelző, frissen tartó rekesz, elektronikus vezérlés, nyitott ajtó hangjelzés, 
autom. leolv., 2 db tároló, 5 üvegpolc a hűtőben 4 üvegpolc a fagyasztóban, 
tojás- és jégkockatartó, 11 kg/24óra fagyasztási kapacitás, 43 db(A), inox, 
méret: 178,6 × 91 × 64,3 cm

NRK6202AXL4
Hűtőszekrény
NO-FROST, ADAPTTECH ÖNSZABÁLYOZÓ KOMPRESSZOR

Energiaosztály: E (248 kWh/év), no-frost hűtési rendszer, nettó űrtartalom: 
235/96 l, fagyasztókapacitás: 12 kg/24 h, MultiFlow 360° ventilációs rend-
szer, AdaptTech öntanuló kompresszorműködés, IonAir ionizációs rendszer, 
integrált ajtófogatnyú, elektronikus hőmérséklet szabályozás, digitális kijelző 
az ajtón, gyorsfagyasztás funkció, ConvertFresh változtatható hőmérsékletű 
frissen tartó rekesz, üvegtartó rács, tojás- és jégkockatartó, LED világítás,  
38 db(A), szín: inox, méret: 200 × 60 × 59,2 cm

NRK6202ES4
Hűtőszekrény
NO-FROST, ADAPTTECH ÖNSZABÁLYOZÓ KOMPRESSZOR

Energiaosztály: E (248 kWh/év), no-frost hűtési rendszer, nettó űrtartalom: 235/96 
l, fagyasztókapacitás: 12 kg/24 h, MultiFlow 360° ventilációs rendszer, AdaptTech 
öntanuló kompresszorműködés, IonAir ionizációs rendszer, integrált ajtófogatnyú, 
elektronikus hőmérséklet szabályozás, digitális kijelző az ajtón belül, gyorsfa-
gyasztás funkció, üvegtartó rács, tojás- és jégkockatartó, LED világítás, 38 db(A), 
szín: szürke, méret: 200 × 60 × 59,2 cm, 

80 cm széles

2 m magas

4 ajtós

2 m magas

2 m magas

279 990.- 178,6269 990.-

349 990.-279 990.- 179,3

181,6

91

91

79.4

Energia 
osztály

Energia 
osztály

Energia 
osztály

NRK6192AR4
Hűtőszekrény
NO-FROST, ADAPTTECH ÖNSZABÁLYOZÓ KOMPRESSZOR 

Alulfagyasztós kombi hűtőszekrény - Integrált fogantyúval Űrtartalom: 203/99l,  
E energiaosztály (240 kWh/év), TOTAL NO FROST rendszer, elektronikus vezérlés, 
külső kijelző az ajtón érintővezérléssel, nyitott ajtóra figyelmeztető hangjelzés, IonAir 
és MultiFlow 360 ventillációs rendszer, AdapTech, LED belső világítás, gyorsfagyasz-
tás, CRISPZone zöldségtartó rekesz páratartalom szabályzással, ConvertFreshZone 
- frissentartó rekesz, 4üvegpolc + 3 fiók, üvegtartó rács, tojástartó, 38 db(A), bordó, 
méret: 185 × 60 × 59,2 cm

185 990.-

NRK6192AC4
Hűtőszekrény
NO-FROST, ADAPTTECH ÖNSZABÁLYOZÓ KOMPRESSZOR 

Alulfagyasztós kombi hűtőszekrény - Integrált fogantyúval Űrtartalom: 203/99l, E 
energiaosztály (240 kWh/év), TOTAL NO FROST rendszer, elektronikus vezérlés, 
külső kijelző az ajtón érintővezérléssel, nyitott ajtóra figyelmeztető hangjelzés, 
IonAir és MultiFlow 360 ventillációs rendszer, AdapTech,  LED belső világítás, 
gyorsfagyasztás, CRISPZone zöldségtartó rekesz páratartalom szabályzással, 
ConvertFreshZone - frissentartó rekesz, 4üvegpolc + 3 fiók, üvegtartó rács, 
tojástartó, 38 db(A), bézs, méret: 185 × 60 × 59,2 cm

185 990.-

Energia 
osztály

Energia 
osztály

189 990.-

Energia 
osztály

179 990.-

Energia 
osztály

178,691

Energia 
osztály

229 990.-

Energia 
osztály

Xtraspace
A hatékony formatervezésű belső tér rendkívüli 
mennyiségű élelmiszer számára biztosít helyet, 
ezáltal időt spórol neked, hiszen ritkábban 
kell vásárolni menned. Az élelmiszereket úgy 
tudod elrendezni a nagyméretű polcokon, a 
tárolódobozokat pedig a hűtő ajtajára szerelt 
rekeszekben, hogy azok áttekinthetőek lesznek, 
így mindig gyorsan tudni fogod, hogy milyen 
finomságok vannak még otthon és miből kell 
feltölteni a készletet.

NRK6192CLI
Hűtőszekrény
NO-FROST, IONAIR IONIZÁCIÓS TARTÓSÍTÁSSAL

Alulfagyasztós kombi hűtőszekrény, Classico design, Űrtartalom: 203/99l, E 
energiaosztály (240 kWh/év), TOTAL NO-FROST rendszer, nyitott ajtóra figyel-
meztető hangjelzés, IonAir és MultiFlow 360 ventillációs rendszer, AdapTech,  
LED belső világítás, gyorsfagyasztás, CRISPZone zöldségtartó rekesz páratar-
talom szabályzással, ConvertFreshZone - frissentartó rekesz, 4üvegpolc + 3 
fiók, üvegtartó rács, jégkocka és tojástartó, 38 db(A), megfordítható ajtónyitás, 
Classico bézs, méret: 185 × 60 × 59,2 cm

60 185236 990.-

Energia 
osztály
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RK6191ES4 RK6191EW4
Hűtőszekrény Hűtőszekrény
PÁRATARTALOMSZABÁLYOZÓS ZÖLDSÉGTÁROLÓVAL PÁRATARTALOMSZABÁLYOZÓS ZÖLDSÉGTÁROLÓVAL

Energiaosztály: F (284 kWh/év) , Frostless statikus hűtési rendszer, nettó 
űrtartalom: 206/108 l, fagyasztókapacitás: 5 kg/24 h, integrált ajtófogantyú, 
SimpleSlide csúsztatható ajtópolcok, mechanikus hőmérséklet szabályozás, 
LED világítás, tojástartó,jégkockatartó, zajszint: 38 dB(A), méretek: 185 × 60 
× 59,2 cm, szín: szürke

Energiaosztály: F (284 kWh/év) , Frostless statikus hűtési rendszer,
nettó űrtartalom: 206/108 l, fagyasztókapacitás: 5 kg/24 h, integrált
ajtófogantyú, SimpleSlide csúsztatható ajtópolcok, mechanikus hőmérséklet
szabályozás, LED világítás, tojástartó,jégkockatartó, zajszint: 38 dB(A), mére-
tek: 185 × 60 × 59,2 cm, szín: fehér

NRK6181PW4

NRK6182PS4

NRK6181PS4
Hűtőszekrény

Hűtőszekrény

Hűtőszekrény
NO-FROST, MULTIFLOW VENTILÁCIÓS RENDSZER

NO-FROST, MULTIFLOW VENTILÁCIÓS RENDSZER

NO-FROST, MULTIFLOW VENTILÁCIÓS RENDSZER

NRK619EABXL4
Hűtőszekrény
NO-FROST, ADPTTECH ÖNSZABÁLYOZÓ KOMPRESSZOR

Energiaosztály: F (275 kWh/év), no-frost hűtési rendszer, nettó űrtartalom: 207/80 
l, fagyasztókapacitás: 9 kg/24 h, MultiFlow 360° ventilációs rendszer, Vakáció 
üzemmód,  frissentartó rekesz, integrált ajtófogatnyú, elektronikus hőmérséklet 
szabályozás, szabályozó az ajtón belül, gyorsfagyasztás funkció, zölségtartó 
rekesz, tojás- és jégkockatartó, LED világítás, 39 db(A), méret: 178,5 × 59,5 × 59 
cm, szín: fehér

Alulfagyasztós kombi hűtőszekrény - Integrált fogantyúval Űrtartalom: 204/96l,  
E energiaosztály (242 kWh/év), TOTAL NO FROST rendszer, elektronikus vezérlés, 
külső kijelző az ajtón érintővezérléssel, nyitott ajtóra figyelmeztető hangjelzés, IonAir 
és MultiFlow 360 ventillációs rendszer, AdapTech, LED belső világítás, gyorsfagyasz-
tás, CRISPZone zöldségtartó rekesz páratartalom szabályzással, ConvertFreshZone 
- frissentartó rekesz, 4üvegpolc + 3 fiók, üvegtartó rács, tojástartó, 38 db(A), inox 
- fekete szín, méret: 185 × 60 × 59,2 cm

Energiaosztály: E (216 kWh/év), no-frost hűtési rendszer, nettó űrtartalom: 
207/80 l, fagyasztókapacitás: 8 kg/24 h, MultiFlow 360° ventilációs rendszer, 
Vakáció üzemmód, integrált ajtófogatnyú, elektronikus hőmérséklet szabályozás, 
szabályozó az ajtón belül, gyorsfagyasztás funkció, zölségtartó rekesz, tojás- és 
jégkockatartó, LED világítás, 39 db(A), méret: 178,5 × 59,5 × 59 cm, szín: szürke

Energiaosztály: F (275 kWh/év), no-frost hűtési rendszer, nettó űrtartalom: 207/80 
l, fagyasztókapacitás: 9 kg/24 h, MultiFlow 360° ventilációs rendszer, Vakáció 
üzemmód, ConvertFresh frissentartó rekesz, integrált ajtófogatnyú, elektronikus 
hőmérséklet szabályozás, szabályozó az ajtón belül, gyorsfagyasztás funkció, 
zölségtartó rekesz, tojás- és jégkockatartó, LED világítás, 39 db(A), méret: 178,5 
× 59,5 × 59 cm, szín: szürke

Hűtőszekrény Hűtőszekrény

AUTOMATIKUS LEOLVASZTÁSSAL AUTOMATIKUS LEOLVASZTÁSSAL

Energiaosztály: E (222 kWh/év) , Frostless statikus hűtési rendszer, nettó űrtarta-
lom: 206/108 l, fagyasztókapacitás: 5 kg/24 h, integrált ajtófogantyú, SimpleSlide 
csúsztatható ajtópolcok, mechanikus hőmérséklet szabályozás, LED világítás, 
tojástartó, jégkockatartó,  zajszint: 38 dB(A), méretek: 185 × 60 × 59,2 cm, szín: 
szürke

Energiaosztály: E (222 kWh/év) , Frostless statikus hűtési rendszer, nettó űrtarta-
lom: 206/108 l, fagyasztókapacitás: 5 kg/24 h, integrált ajtófogantyú, SimpleSlide 
csúsztatható ajtópolcok, mechanikus hőmérséklet szabályozás, LED világítás, 
tojástartó, jégkockatartó, zajszint: 38 dB(A), méretek: 185 × 60 × 59,2 cm, szín: 
fehér

RK6192ES4 RK6192EW4

RK6202ES4
Hűtőszekrény
PÁRATARTALOM SZABÁLYZÓS ZÖLDSÉGTÁROLÓVAL

Alulfagyasztós kombi hűtőszekrény - Integrált fogantyúval Űrtartalom: 
239/110l, E energiaosztály (233 kWh/év), mechanikus vezérlés, LED 
belső világítás, FrostLess rendszer, zöldségtartó rekesz páratartalom 
szabályzással, 5üvegpolc + 3 fiók, tojástartó, megfordítható ajtónyitás, 
38 db(A), szürke, méret: 200 × 60 × 59,2cm

RK6201EW4
Hűtőszekrény
AUTOMATIKUS LEOLVASZTÁSSAL

Alulfagyasztós kombi hűtőszekrény - Integrált fogantyúval Űrtartalom: 239/110l, F 
energiaosztály (297 kWh/év), mechanikus vezérlés, LED belső világítás, FrostLess 
rendszer, zöldségtartó rekesz páratartalom szabályzással, 5üvegpolc + 3 fiók, 
tojástartó, megfordítható ajtónyitás, 38 db(A), fehér, méret: 200 × 60 × 59,2cm

N619EAW4
Hűtőszekrény
NO FROST, MULTIFLOW VENTILÁCIÓS RENDSZER

Alulfagyasztós kombi hűtőszekrény - Integrált fogantyúval Űrtartalom: 215/108l, 
„E” energiaosztály (225 kWh/év), TOTAL NO FROST rendszer, elektronikus 
vezérlés, külső kijelző az ajtón érintővezérléssel, nyitott ajtóra figyelmez-
tető hangjelzés, MultiFlow 360 ventillációs rendszer,  LED belső világítás, 
gyorsfagyasztás, CRIPS ZONE zöldségtartó rekesz páratartalom szabályzással, 
ConvertFreshZone - frissen tartó rekesz, 2üvegpolc + 3 fiók, üvegtartó rács, 
jégkocka és tojástartó, 39 db(A), fehér, méret: 186 × 59,5 × 59cm

NRK6192AS4
Hűtőszekrény
NO-FROST, MULTIFLOW VENTILÁCIÓS RENDSZER

Energiaosztály: E (225 kWh/év), no-frost hűtési rendszer, nettó űrtartalom: 207/93 l, 
fagyasztókapacitás: 9 kg/24 h, MultiFlow 360° ventilációs rendszer, Vakáció üzemmód, 
ConvertFresh változtatható hőmérsékletű frissen tartó rekesz, integrált ajtófogatnyú, 
elektronikus hőmérséklet szabályozás, digitális kijelző az ajtón, gyorsfagyasztás funk-
ció, zölségtartó rekesz, üvegtartó rács, tojás- és jégkockatartó, LED világítás, 38 db(A), 
méret: 186 × 59,5 × 59 cm, szín: szürke

2 m magas 2 m magas

149 990.- 133 990.- 128 990.-139 990.-

154 990.- 138 990.- 133 990.-

164 990.- 154 990.-
200
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Energia 
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Energia 
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Energia 
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Energia 
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Energia 
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Energia 
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169 990.-

Energia 
osztály

164 990.-

Energia 
osztály

174 990.-

Energia 
osztály
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RB4141ANX RB4141ANW
Hűtőszekrény Hűtőszekrény
AUTOMATIKUS LEOLVASZTÁSSAL AUTOMATIKUS LEOLVASZTÁSSAL

Energiaosztály: F (208 kWh/év), statikus hűtési rendszer, nettó űrtartalom: 
210/15 l, fagyasztókapacitás: 2 kg/24 h, 3 állítható polc, mechanikus hőmérséklet 
szabályozás, tojás- és jégkockatartó, LED világítás, zajszint: 40 dB(A), méretek: 
143 × 55 × 58 cm, szín: szürke

Energiaosztály: F (208 kWh/év), statikus hűtési rendszer, nettó űrtartalom: 
210/15 l, fagyasztókapacitás: 2 kg/24 h, 3 állítható polc, mechanikus hőmérséklet 
szabályozás, tojás- és jégkockatartó, LED világítás, zajszint: 40 dB(A), méretek: 
143 × 55 × 58 cm, szín: fehér

RK4182PS4 RK4182PW4

RK4181PW4RK4181PS4

Hűtőszekrény Hűtőszekrény

HűtőszekrényHűtőszekrény

MEGFORDÍTHATÓ AJTÓNYITÁSIRÁNNYAL MEGFORDÍTHATÓ AJTÓNYITÁSIRÁNNYAL

MEGFORDÍTHATÓ AJTÓNYITÁSIRÁNNYALMEGFORDÍTHATÓ AJTÓNYITÁSIRÁNNYAL

Energiaosztály: E (204 kWh/év), statikus hűtési rendszer, nettó űrtartalom: 198/66 
l, fagyasztókapacitás: 3 kg/24 h, integrált ajtófogantyú, 3 állítható polc, mechanikus 
hőmérséklet szabályozás, megfordítható ajtónyitásirány, tojás- és jégkockatartó, 
LED világítás, zajszint: 39 dB(A), méretek: 180 × 55 × 55,7 cm, szín: szürke

Energiaosztály: E (204 kWh/év), statikus hűtési rendszer, nettó űrtartalom: 
198/66 l, fagyasztókapacitás: 3 kg/24 h, integrált ajtófogantyú, 3 állítható polc, 
mechanikus hőmérséklet szabályozás, megfordítható ajtónyitásirány, tojás- és 
jégkockatartó, LED világítás, zajszint: 39 dB(A), méretek: 180 × 55 × 55,7 cm, 
szín: fehér

Energiaosztály: F (248 kWh/év), statikus hűtési rendszer, nettó űrtartalom: 
198/66 l, fagyasztókapacitás: 3 kg/24 h, integrált ajtófogantyú, 3 állítható 
polc, mechanikus hőmérséklet szabályozás, megfordítható ajtónyitásirány, 
tojás- és jégkockatartó, LED világítás, zajszint: 39 dB(A), méretek: 180 × 55 × 
55,7 cm, szín: fehér

Energiaosztály: F (248 kWh/év), statikus hűtési rendszer, nettó űrtartalom: 
198/66 l, fagyasztókapacitás: 3 kg/24 h, integrált ajtófogantyú, 3 állítható 
polc, mechanikus hőmérséklet szabályozás, megfordítható ajtónyitásirány, 
tojás- és jégkockatartó, LED világítás, zajszint: 39 dB(A), méretek: 180 × 55 × 
55,7 cm, szín: szürke

R6192LX
Hűtőszekrény
ADAPTTECH ÖNSZABÁLYOZÓ KOMPRESSZOR MŰKÖDÉSSEL

Energiaosztály: E (114 kWh/év), statikus hűtési rendszer, IonAir ioni-
zációs rendszer, AdaptTech öntanuló rendszer, nettó űrtartalom: 368 l, automa-
tikus leolvasztás, digitális kijelző az ajtón, SimpleSlide csúsztatható ajtópolcok, 
Freshzone frissen tartó rekesz, gyorshűtés funkció, MultiBox tojás-/jégkockatartó, 
5 üvegpolc, 2 nagy zöldségtartó rekesz, üvegtartó rács, zajszint: 38 dB(A), mére-
tek: 185 × 60 × 64 cm, szín: inox

R6192DW
Hűtőszekrény
IONAIR IONIZÁCÓS TARTÓSÍTÓ RENDSZERREL

Energiaosztály: E (114 kWh/év) /A+ (145 kWh/év), statikus hűtési rendszer, IonAir 
ionizációs rendszer, nettó űrtartalom: 368 l, ventilátor, mechanikus hőmérséklet 
szabályozás, 2 db CrispZone zöldségtartó páratartalom szabályozással, Simp-
leSlide csúsztatható ajtópolcok, FreshZone frissen tartó rekesz, megfordítható 
ajtónyitásirány, gyorshűtés funkció, tojás-/jégkockatartó, 6 üvegpolc, üvegtartó 
rács, zajszint: 38 dB(A), méretek: 185 × 60 × 64 cm, szín: fehér

RF4142PW4RF414EPS4
HűtőszekrényHűtőszekrény
MEGFORDÍTHATÓ AJTÓNYITÁSIRÁNNYALMEGFORDÍTHATÓ AJTÓNYITÁSIRÁNY

Energiaosztály: E (170 kWh/év), statikus hűtési rendszer, nettó űrtartalom: 
164/41 l, kézi leolvasztás, mechanikus hőmérséklet szabályozás, 
megfordítható ajtónyitásirány, tojás- és jégkockatartó, 3 üvegpolc, 
LED világítás, 1 zöldségtartó rekesz, zajszint: 40 dB(A), méretek: 143,6 × 55 
× 54,2 cm

Űrtartalom: 166/41l., „E” (170 kWh/év), 2+1 üvegpolc, mechanikus vezérlés, 
zöldségtartó rekesz, LED világítás, tojás- és jégkockatartó, automatikus 
leolvasztás (normáltér), 2 kg/24h kapacitás, 22 óra visszamelegedési idő, 40 
db(A), SN/N/ST, megfordítható ajtónyitásirány, szürke, méret: 143,6 × 55 × 
54,2 cm

R4141PW
Hűtőszekrény
MEGFORDÍTHATÓ AJTÓNYITÁSIRÁNNYAL

Energiaosztály: F (128 kWh/év), statikus hűtési rendszer, nettó űrtartalom: 242 l, 
4 állítható polc, mechanikus hőmérséklet szabályozás, tojástartó, LED világítás, 
zajszint: 40 dB(A), méretek: 143,4 × 55 × 54,2 cm, szín: fehér
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RB391PW4
Hűtőszekrény
MEGFORDÍTHATÓ AJTÓNYITÁSIRÁNNYAL

Energiaosztály: F (165 kWh/év), statikus hűtési rendszer, nettó űrtartalom: 86/10 l, 
2 üvegpolc, tojás- és jégkockatartó, LED világítás, zajszint: 39 dB(A), méret: 84,7 
× 49,4 × 49,4 cm

R391PW4
Hűtőszekrény
MEGFORDÍTHATÓ AJTÓNYITÁSIRÁNNYAL

Energiaosztály: F (113 kWh/év), statikus hűtési rendszer, nettó űrtartalom: 102 l, 2 
üvegpolc, tojás- és jégkockatartó, LED világítás, zajszint: 35 dB(A), 
méret: 84,7 × 49,4 × 49,4 cm

RB491PW

R492PW

Hűtőszekrény

Hűtőszekrény

MEGFORDÍTHATÓ AJTÓNYITÁSIRÁNNYAL

MEGFORDÍTHATÓ AJTÓNYITÁSIRÁNNYAL

Energiaosztály: F (179 kWh/év), statikus hűtési rendszer, nettó űrtartalom: 105/14 
l, 2 üvegpolc, tojás- és jégkockatartó, LED világítás, zajszint: 40 dB(A), méret: 84,5 
× 56 × 59,7 cm

Energiaosztály: E (93 kWh/év), statikus hűtési rendszer, nettó űrtartalom: 
137 liter, 2 üvegpolc, tojástartó, LED világítás, zajszint: 40 dB(A), 
méret: 84,5 × 56 × 57,9 cm

R491PW
Hűtőszekrény
MEGFORDÍTHATÓ AJTÓNYITÁSIRÁNNYAL

Energiaosztály: F (118 kWh/év), statikus hűtési rendszer, nettó űrtartalom: 137 l, 2 
üvegpolc, tojástartó, LED világítás, zajszint: 40 dB(A), méret: 84,5 × 56 × 57,9 cm

RB492PW
Hűtőszekrény
MEGFORDÍTHATÓ AJTÓNYITÁSIRÁNNYAL

Energiaosztály: E (141 kWh/év), statikus hűtési rendszer, nettó űrtartalom: 105/14 
l, 2 üvegpolc, tojás- és jégkockatartó, LED világítás, zajszint: 40 dB(A), méret: 84,5 
× 56 × 57,9 cm
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A FŐZÉS 
MINDENESE

felgyorsult életünk és a bármikor elérhető legjobb minőségű 
ételek iránti igényünk miatt a fagyasztószekrényeknek és 
-ládáknak jóval többet kell annál teljesíteniük, mint, hogy 
helyet biztosítsanak alacsony hőmérsékleten. a gorenje 
tud ebben segíteni. az intelligens technológiák a gorenje 
fagyasztószekrényeiben és -ládáiban gondoskodnak 
arról, hogy a fagyasztás során keletkező mikrokristályok 
ne károsítsák az élelmiszereket felépítő sejteket. ennek 
eredményeként azok megtartják vitamin- és ásványi anyag 
tartalmukat – és, ami a legfontosabb – az ételek ízét. Így a 
nyáron gyűjtött eper ugyanolyan finom lesz, amikor télen 
elfogyasztjuk és a lefagyasztott ebéd, ha fagyott állapotban 
is, addig fog ránk várni, amíg csak kell – megőrizve a 
legfinomabb ízeit. az átgondoltan kialakított belső tér 
rendezett tárolási lehetőséget biztosít a nagyobb méretű 
élelmiszereknek is.

Fagyasztószekrények és -ládák
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FN6192PX FN6191DHW

FN4172CW

F4141PW

FH451CW

F492PW 

Fagyasztóláda

Fagyasztószekrény

GYORSFAGYASZTÁS FUNKCIÓVAL

FREEZEPROTECT, MEGFORDÍTHATÓ AJTÓNYITÁSIRÁNY

Energiaosztály: F (353 kWh/év), Nettó kapacitás: 457 l, leolvasztás: kézi, gyorsfa-
gyasztás funkció, FreezeProtect -15 °C, jelzőfény túl magas hőmérséklet esetén, 3 
kosár, fagyasztó kapacitás: 20 kg/24 h, max. tárolási idő áramszünet esetén: 54 h, 
zajszint: 39 dB(A), méretek: 150 × 85 × 74 cm

Energiaosztály: E (141 kWh/év), nettó kapacitás: 82 l, mechanikus hőmérsék-
letszabályozás, leolvasztás: kézi, 3 fagyasztott árut tároló fiók, jégkockatartó, 
fagyasztó kapacitás: 10 kg/24 h, max. tárolási idő áramszünet esetén: 24 h, 
zajszint: 40 db(A), méretek: 84,5 × 56 × 57,9 cm

Fagyasztószekrény

Fagyasztószekrény

NO-FROST FAGYASZTÁS

LED KIJELZŐVEL

Energiaosztály: E (197 kWh/év), nettó kapacitás: 186 l, leolvasztás: automatikus 
(NO-FROST), hang- és fényriasztás túl magas hőmérséklet esetén, gyorsfagyasz-
tás funkció, 6 fagyasztott árut tároló rekesz, fagyasztó kapacitás: 15 kg/24 h, 
max. tárolási idő áramszünet esetén: 11 h, zajszint: 41 dB(A), méretek: 169,1 × 55 
× 55,7 cm

Energiaosztály: F (213 kWh/év), mechanikus hőmérséklet szabályozás, nettó ka-
pacitás: 153 l, leolvasztás: kézi, 5 fagyasztott árut tároló fiók, fagyasztó kapacitás: 
9 kg/24 h, max. tárolási idő áramszünet esetén: 20 h, zajszint: 40 dB(A), méretek: 
143,4 × 55 × 54,2 cm

Fagyasztószekrény
NO-FROST FAGYASZTÁS, LED VILÁGÍTÁS

F (302 kWh/év), nettó kapacitás: 243 l, No-Frost fagyasztási rendszer, leolvasztás: 
automatikus, gyorsfagyasztás funkció, LED világítás, digitális kijelző az ajtó 
mögött, 7 fagyasztott árut tároló fiók, fagyasztó kapacitás: 18 kg/24 h, max. tá-
rolási idő áramszünet esetén: 15 h, jégkocka tartó, megfordítható ajtónyitásirány, 
zajszint: 42 dB(A), méretek: 185 × 60 × 64 cm

Fagyasztószekrény
NO-FROST FAGYASZTÁS, LED VILÁGÍTÁS

Energiaosztály: E (237 kWh/év), nettó kapacitás: 243 l, No-Frost fagyasztási 
rendszer, leolvasztás: automatikus, gyorsfagyasztás funkció, LED világítás, LED 
kijelző az ajtón, 7 fagyasztott árut tároló fi ók, 38 literes nagy fagyasztó fiók, 
fagyasztó kapacitás: 18 kg/24 h, max. tárolási idő áramszünet esetén: 15 h , 
jégkocka tartó, megfordítható ajtónyitásirány, zajszint: 42 dB(A), méretek: 185 
× 60 × 64 cm

F6171CW
Fagyasztószekrény
UJJLENYOMATMENTES KIVITEL

Energiaosztály: F (256 kWh/év), nettó kapacitás: 212 l, leolvasztás: kézi, hang- és 
fényriasztás túl magas hőmérséklet esetén, gyorsfagyasztás funkció, 7 fagyasztott 
árut tároló rekesz, fagyasztó kapacitás: 14 kg/24 h, max. tárolási idő áramszünet 
esetén: 18 h, zajszint: 40 dB(A), méretek: 170 × 60 × 60 cm

FH401CW
Fagyasztóláda
GYORSFAGYASZTÁS FUNKCIÓVAL

Energiaosztály: F (316 kWh/év), Nettó kapacitás: 384 l, leolvasztás: kézi, gyors-
fagyasztás funkció, jelzőfény túl magas hőmérséklet esetén, 2 kosár, fagyasztó 
kapacitás: 20 kg/24 h, max. tárolási idő áramszünet esetén: 54 h, zajszint: 39 
dB(A), méretek: 130 × 85 × 74 cm

FH302CW
Fagyasztóláda
GYORSFAGYASZTÁS FUNKCIÓVAL

Energiaosztály: E (215 kWh/év), Nettó kapacitás: 303 l, leolvasztás: kézi, gyorsfa-
gyasztás funkció, jelzőfény túl magas hőmérséklet esetén, 2 kosár, FreezeProtect 
-15C-ig tartó védelem, fagyasztó kapacitás: 17 kg/24 h, max. tárolási idő áram-
szünet esetén: 56 h, zajszint: 39 dB(A), méretek: 108 × 85 × 74 cm

FH301CW
Fagyasztóláda
GYORSFAGYASZTÁS FUNKCIÓVAL

Energiaosztály: F (274 kWh/év), Nettó kapacitás: 303 l, leolvasztás: kézi, 
gyorsfagyasztás funkció, jelzőfény túl magas hőmérséklet esetén, 2 kosár, 
FreezeProtect -15C-ig tartó védelem, fagyasztó kapacitás: 20 kg/24 h, max. tárolási 
idő áramszünet esetén: 56 h, zajszint: 39 dB(A), méretek: 108 × 85 × 74 cm

FH25FPW 
Fagyasztóláda
FREEZEPROTECT -15°C-OS KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLETEN IS MŰKÖDIK!

248l nettó űrtartalom, 100 × 84,2 × 59,7 cm, „F” (269 kWh/év), 2 kosár, 
mechanikus vezérlés, manuális hőmérséklet beállítás, fényjelzés hiba esetén, 
vastag szigetelés, rejtett kondezátor, 11,2kg/24h kapacitás, 39 óra 
vissza melegedési idő, zárható, 40 db(A), 4db kerékkel könnyen mozhatható,  
fehér

139 990.-

freezeProtect funkció
a kemény hideg sem jelent többé problémát, mert ez 
a fagyasztóláda tökéletesen működik még mínusz 15 
fokos környezeti hőmérsékleten is - tökéletes megoldást 
nyújtva garázs- vagy pincebeli tárolás esetén is.
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ONRK619EBK
Hűtőszekrény
ALULFAGYASZTÓS KOMBI HŰTŐSZEKRÉNY – OLD TIMER DESIGN

Űrtartalom: 204/96l, Energiaosztály: E (242kWh/év), gyorsfagyasztás, IonAir ionizációs 
tartósítás, AdaptTech öntanuló kompresszor, palacktartó rács, Total NoFrost, LED világí-
tás, SimpleSlide csúsztatható ajtópolcok, LED kijelző az ajtón belül, nyitott ajtó hangjel-
zés, MultiBox jégkocka- és tojástartó, frissen tartó rekesz, FastFreeze - gyorsfagyasztás, 
elektronikus vezérlés, HumidityControl, autom. leolv., nagy zöldségtároló, 2+1 üvegpolc, 
4,5 kg fagyasztási kapacitás, 38 db(A), bézs, Méret: 194 × 60 × 66,1 cm

ONRK619EC
Hűtőszekrény
ALULFAGYASZTÓS KOMBI HŰTŐSZEKRÉNY – OLD TIMER DESIGN

Űrtartalom: 204/96l, Energiaosztály: E (242kWh/év), gyorsfagyasztás, IonAir ionizációs 
tartósítás, AdaptTech öntanuló kompresszor, palacktartó rács, Total NoFrost, LED világí-
tás, SimpleSlide csúsztatható ajtópolcok, LED kijelző az ajtón belül, nyitott ajtó hangjel-
zés, MultiBox jégkocka- és tojástartó, frissen tartó rekesz, FastFreeze - gyorsfagyasztás, 
elektronikus vezérlés, HumidityControl, autom. leolv., nagy zöldségtároló, 2+1 üvegpolc, 
4,5 kg fagyasztási kapacitás, 38 db(A), bézs, Méret: 194 × 60 × 66,1 cm

OBRB153BL
Hűtőszekrény
GORENJE RETRO SPECIAL EDITION HŰTŐSZEKRÉNY

Energiaosztály: E (124 kWh/év), statikus hűtési rendszer ventilátorral, nettó 
űrtartalom: 229/25 l, fagyasztókapacitás: 2 kg/24 h, IonAir ionizációs rendszer, 
SimpleSlide csúsztatható ajtópolcok, LED világítás, mechanikus hőmérséklet 
szabályozás, Fresh zone frissen tartó rekesz, palacktartó rács, tojás- és jégkocka-
tartó, 40 db(A), méretek: 154 × 60 × 66,9 cm.

OBRB153R
Hűtőszekrény
GORENJE RETRO SPECIAL EDITION HŰTŐSZEKRÉNY

Energiaosztály: E (124 kWh/év), statikus hűtési rendszer ventilátorral, nettó 
űrtartalom: 229/25 l, fagyasztókapacitás: 2 kg/24 h, IonAir ionizációs rendszer, 
SimpleSlide csúsztatható ajtópolcok, LED világítás, mechanikus hőmérséklet 
szabályozás, Fresh zone frissen tartó rekesz, palacktartó rács, tojás- és jégkocka-
tartó, 40 db(A), méretek: 154 × 60 × 66,9 cm.

ORB153BK
Hűtőszekrény
IONAIR IONIZÁCIÓS TARTÓSÍTÓ RENDSZERREL

229/25l, „E” (124 kWh), IonAir ionizációs tartósítás, 2+1 üvegpolc, palacktartó 
rács, ventilátor, FreshZone, LED világítás, MultiBox tojás és jégkockatartó, 2 
kg/24h fagyasztási kapacitás, SN,N,ST,T, 40 db(A), fekete, méret: 154 × 60 × 
66,9 cm,

ORB153R
Hűtőszekrény
IONAIR IONIZÁCIÓS TARTÓSÍTÓ RENDSZERREL 

229/25l, „E” (124 kWh), IonAir ionizációs tartósítás, 2+1 üvegpolc, palacktartó 
rács, ventilátor, FreshZone, LED világítás, MultiBox tojás és jégkockatartó, 2 
kg/24h fagyasztási kapacitás, SN,N,ST,T, 40 db(A), bordó, 154 × 60 × 66,9 cm,

ORB153C

ONRK619ER

Hűtőszekrény

Hűtőszekrény

IONAIR IONIZÁCIÓS TARTÓSÍTÓ RENDSZERREL

ALULFAGYASZTÓS KOMBI HŰTŐSZEKRÉNY – OLD TIMER DESIGN 

229/25l, „E” (124 kWh), IonAir ionizációs tartósítás, 2+1 üvegpolc, palacktartó 
rács, ventilátor, FreshZone, LED világítás, MultiBox tojás és jégkockatartó, 2 
kg/24h fagyasztási kapacitás, SN,N,ST,T, 40 db(A), csont, 154 × 60 × 66,9 cm,

Űrtartalom: 204/96l, Energiaosztály: E (242kWh/év), gyorsfagyasztás, IonAir ionizációs 
tartósítás, AdaptTech öntanuló kompresszor, palacktartó rács, Total NoFrost, LED világí-
tás, SimpleSlide csúsztatható ajtópolcok, LED kijelző az ajtón belül, nyitott ajtó hangjel-
zés, MultiBox jégkocka- és tojástartó, frissen tartó rekesz, FastFreeze - gyorsfagyasztás, 
elektronikus vezérlés, HumidityControl, autom. leolv., nagy zöldségtároló, 2+1 üvegpolc, 
4,5 kg fagyasztási kapacitás, 38 db(A), bézs, Méret: 194 × 60 × 66,1 cm
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A termékek katalógusban szereplő színei a termékek tényleges színeitől a valóságban némileg eltérhetnek. 
A termékek és technikai paramétereik változtatásának jogát a gyártó tájékoztatásától függően fenntartjuk. 
Az esetlegesen előforduló nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. A katalógusban szereplő adatok 

tájékoztató jellegűek, azok a gyártótól kapott információk alapján és annak jóváhagyásával szerepelnek. Az 
árak forintban értendőek és tartalmazzák az ÁFÁ-t.

Ügyfélszolgálat: +36-1-6777-699

www.gorenje.hu


