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WELCOME TO YOUR LIFE SIMPLIFIED.
Εμείς το κάνουμε απλό.
Εσείς το κάνετε τέλειο.
Πιστεύουμε σε μια απλούστερη ζωή, στο χρόνο που περνάμε με τους αγαπημένους μας,
στις μικρές στιγμές και στις μεγάλες απολαύσεις. Όλα όσα κάνουμε, έχουν έναν στόχο: να
απλοποιήσουμε την καθημερινότητά σας για να έχετε περισσότερο χρόνο για όσα έχουν
πραγματική αξία. Έτσι, οι συσκευές Gorenje, κατασκευάζονται με γνώμονα τις ανάγκες σας.
Γιατί τα πιο όμορφα πράγματα είναι τα πιο απλά.
Από 1/4/2021, η αποκλειστική αντιπροσώπευση των συσκευών Gorenje στην Ελλάδα και
την Κύπρο, αναλαμβάνεται από την ΠΥΡΑΜΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. Οι δύο εταιρείες,
ξεκίνησαν τη συνεργασία τους στο κλάδο των οικιακών ηλεκτρικών συσκευών το 2017.
Σήμερα, μετά από 4 χρόνια επιτυχούς πορείας, η συνεργασία αυτή ενισχύεται και
αναπτύσσεται, με την Pyramis να ενδυναμώνει ακόμα περισσότερο τη θέση της στο χώρο
των ηλεκτρικών συσκευών και να εκμεταλλεύεται και να δημιουργεί νέες επιχειρηματικές
προοπτικές για ανάπτυξη, τόσο στο άμεσο, όσο και στο μακροπρόθεσμο μέλλον.
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Φούρνοι / Φούρνοι Μικροκυμάτων / Κεραμικές Εστίες /
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CLASSICO

CLASSICO

CLASSICO,
ΜΑΓΕΙΡΙΚΉ ΜΕ
ΠΆΘΟΣ
Κουζίνα, ένας ξεχωριστός τόπος… ένα
μέρος όπου δημιουργούμε εμπειρίες, όνειρα
και γεύσεις ζωής. Ένας πολύ ιδιαίτερος
χώρος του σπιτιού μας, που συμβολίζει
την αγάπη και τη θαλπωρή. Μια τέτοια
κουζίνα «ντύνουν» οι συσκευές Classico
της Gorenje, σε ματ μαύρο ή μπεζ χρώμα.
Κατασκευασμένες με τα ανώτερα στάνταρ
σε ποιότητα, απόδοση και τεχνολογία θα
εξοπλίσουν πλήρως την κουζίνα σας και
θα διευκολύνουν την καθημερινότητά σας,
δίνοντας σας έμπνευση και πάθος για να
δημιουργήσετε τα δικά σας ξεχωριστά,
γαστρονομικά ταξίδια.

www.gorenje.gr
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CLASSICO

HomeMade Plus

Αναλογική οθόνη

Παράδοση και ποιότητα

Προγραμματισμός λειτουργίας

Το στρογγυλεμένο σχήμα των φούρνων, όπως οι
παραδοσιακοί ξυλόφουρνοι, επιτρέπει στο ζεστό αέρα
να κινείται ελεύθερα και ν’ αγκαλιάζει το φαγητό. Όταν
το φαγητό ψήνεται απ’ όλες τις πλευρές γίνεται τέλειο:
τραγανό απ’ έξω και ζουμερό από μέσα.

Οι φούρνοι Classico διαθέτουν ρολόι και μηχανικό
χρονοδιακόπτη που επιτρέπει τον προγραμματισμό
της έναρξης και της λήξης του μαγειρέματος. Ένα
ηχητικό σήμα σας ειδοποιεί πως το φαγητό σας είναι
έτοιμο!

UCD και DC

SuperSize - BigSpace

Ασφάλεια και αποδοτικότητα

Τεράστια χωρητικότητα

Η μοναδική επίστρωση της πόρτας απομονώνει το
φούρνο και κρατά τη θερμότητα στο εσωτερικό
του βελτιστοποιώντας την κατανάλωση ενέργειας.
Το σύστημα DynamiCooling ψύχει το εξωτερικό του
φούρνου σας, ελαχιστοποιώντας τις πιθανότητες να
υποστεί φθορές που σχετίζονται με υψηλές θερμοκρασίες.

Το αυξημένο μέγεθος των φούρνων (με χωρητικότητα
μεγαλύτερη των 70 λίτρων) επιτρέπει το μαγείρεμα
μεγαλύτερης ποσότητας φαγητού, ενώ οι εξωτερικές
διαστάσεις παραμένουν ίδιες. Η προηγμένη τεχνολογία
εξασφαλίζει το ομοιόμορφo μαγείρεμα του φαγητού λόγω
της άριστης κυκλοφορίας του αέρα σε όλα τα επίπεδα.

CLASSICO

Ζώνες HighLight

Διακόπτες

Αποδοτικό μαγείρεμα

Φινέτσα και ασφάλεια

Η κεραμική εστία Classico με τις 3 απλές και τη μία
διπλή ζώνη μαγειρέματος μπορεί να καλύψει άνετα
τις ανάγκες ενός σύγχονου νοικοκυριού. Η ένδειξη
υπολοιπόμενης θερμότητας σε κάθε ζώνη εξασφαλίζει
ασφάλεια και οικονομικότερο μαγείρεμα.

Με το χρυσό τους φινίρισμα και το λιτό τους σχεδιασμό,
οι εργονομικοί διακόπτες προσδίδουν φινέτσα στην
εστία σας. Με σύμμαχο την τεχνολογία, κάνουν τον
έλεγχο του μαγειρέματος εύκολο και ασφαλή.

Σχάρες από μαντέμι

Καυστήρας Wok

Σταθερότητα και εμφάνιση

Επαγγελματικό μαγείρεμα!

Οι σχάρες από μαντέμι συμβάλλουν στη
σταθερότερη στήριξη των σκευών στην εστία σας.
Είναι φτιαγμένες ώστε να αντέχουν στις υψηλές
θερμοκρασίες του μαγειρέματος με γκάζι, ενώ ο
σχεδιασμός τους ολοκληρώνει την άριστη εμφάνιση
της εστίας σας.

Ο καυστήρας Wok παρέχει άμεσα δυνατότερη
φλόγα, επιτρέποντάς σας να μαγειρέψετε με
άνεση τις αγαπημένες σας συνταγές. Παράλληλα,
η βελτειωμένη ενεργειακή απόδοση σας δίνει
τη δυνατότητα να ολοκληρώσετε το μαγείρεμα
γρηγορότερα.

www.gorenje.gr
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CLASSICO

Microwave and grill

Defrost

Το grill συναντά τα μικροκύματα

Εύκολο ξεπάγωμα

Τα πλεονεκτήματα των μικροκυμάτων και του γκριλ
συνδυάζονται για γρηγορότερο ψήσιμο/ζέσταμα
των πιάτων σας και για πιο γευστικό και τραγανό
αποτέλεσμα.

Λειτουργία που ξεπαγώνει εύκολα και γρήγορα τρόφιμα
κατευθείαν από την κατάψυξη.

Πολυεπίπεδο Μαγείρεμα

AquaClean

Ταυτόχρονο ψήσιμο

Εύκολος καθαρισμός

Ο συνδυασμός της τεχνολογίας MultiAir και του
παραδοσιακού σχήματος HomeMade επιτρέπει
το ταυτόχρονο ψήσιμο σε όλα τα επίπεδα χωρίς να
υπάρχει ο κίνδυνος να αναμειχθούν οι οσμές των
διαφορετικών φαγητών που μαγειρεύετε.

Σε 30 μόλις λεπτά οι λεκέδες και τα λίπη μαλακώνουν και
μπορείτε να τα απομακρύνετε απλά σκουπίζοντάς τα. Το
μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να βάλετε μισό λίτρο
νερό σ’ ένα ταψί και να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία
AquaClean, όπου η θερμοκρασία ανεβαίνει στους 70 °C.

CLASSICO

Απορροφητήρες

Φωτισμός

Η απλότητα στην κουζίνα

Μικρότερη κατανάλωση

Πιστοί στο σχεδιασμό της Classico, οι απορροφητήρες της
σειράς ολοκληρώνουν την τέλεια country κουζίνα. Με όμορφες
χρυσές λεπτομέρειες στα κομβία και στη χειρολαβή αλλά
και με όλα εκείνα τα σύγχρονα χαρακτηριστικά όπως υψηλή
απορροφητικότητα και χαμηλό θόρυβο, οι απορροφητήρες
Classico ξεχωρίζουν στην κουζίνα σας!

Με τους λαμπτήρες LED, η κατανάλωση
ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται αισθητά.
Παράλληλα, ο φωτισμός που παρέχεται
είναι σταθερά ισχυρός, κάνοντας άνετο το
μαγείρεμα στην εστία σας.

CrispZone με HumidityControl

IonAir & Multiflow

Φρούτα & λαχανικά από τον κήπο

Φρεσκάδα στα τρόφιμα

Το CrispZone είναι ένα συρτάρι που με τη χαμηλή
θερμοκρασία του και την επιλογή ρύθμισης της
υγρασίας διατηρεί τα φρούτα και λαχανικά σας
ολόφρεσκα ακόμα και μετά από αρκετές μέρες.

Το IonAir διασφαλίζει τη φρεσκάδα των τροφίμων
σας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Το σύστημα
αερισμού MultiFlow 360° κατανέμει το φυσικό
μικροκλίμα μέσα από τις 14 υποδοχές εξαερισμού και
διατηρεί σταθερή θερμοκρασία σε όλα τα ράφια.

www.gorenje.gr
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CLASSICO

ΝΕΟ!

BOS67372CLI – 740236

BOS67372CLB - 740237

BOS67372CLI – 740236
ΦΟΥΡΝΟΣ CLASSICO ΜΠΕΖ - 034061801
BOS67372CLB - 740237
ΦΟΥΡΝΟΣ CLASSICO ΜΑΥΡΟΣ - 034061901

A

Ενεργειακή
Κλάση

ΤΙΜΗ
ΜΕ
Φ.Π.Α.

536,00€

77l

ECS6250CLI - 739099

ECS6250CLB - 739098

ECS6250CLI - 739099
ΚΟΥΖΙΝΑ ΚΕΡΑΜΙΚΗ CLASSICO ΜΠΕΖ
034022901
ECS6250CLB - 739098
ΚΟΥΖΙΝΑ ΚΕΡΑΜΙΚΗ CLASSICO ΜΑΥΡΗ
034023001

A

Ενεργειακή
Κλάση

ΤΙΜΗ
ΜΕ
Φ.Π.Α.

928,00€

71l

- Τύπος - φούρνος
- Χρώμα - μαύρο

- Τύπος - κεραμική κουζίνα
- Χρώμα - μπεζ / μαύρο

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
-

SuperSize - χωρητικότητα 77 lt
HomeMade Plus - φούρνος παραδοσιακού σχήματος
Περιστρεφόμενοι διακόπτες
MultilevelBaking - ψήσιμο σε πολλά επίπεδα
SilverMatte - εσωτερική επίστρωση για εύκολο καθάρισμα
Ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης με αναλογικό display

ΤΡΟΠΟΙ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

Πάνω & κάτω αντίσταση με αέρα, Grill, Grill με αέρα, Defrost
- απόψυξη φαγητών, FastPreheat - γρήγορη προθέρμανση,
GentleBake - αργό ψήσιμο, Πάνω & κάτω αντίσταση (ExtraSteam),
Ζεστός αέρας (ExtraSteam), AirFry - τραγάνισμα στον αέρα,
FrozenBake - ψήσιμο κατεψυγμένων φαγητών, PizzaFunction,
AquaClean - καθαρισμός φούρνου

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
- 1 ρηχό εμαγιέ ταψί, 1 βαθύ εμαγιέ ταψί, σχάρα φούρνου,
τηλεσκοπικοί οδηγοί - 1 επίπεδo
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
- Αποσπώμενη πόρτα με τριπλό κρύσταλλο
- DynamiCooling+ αυτόματη ρύθμιση εξωτερικής θερμοκρασίας του
φούρνου
- Πόρτα με σύστημα GentleClose - SoftOpen
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
- Διαστάσεις (Υ×Π×Β): 59,5 × 59,5 × 56,4 cm
(Σχέδιο εντοιχισμού στην σελίδα 111)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
-

SuperSize - Χωρητικότητα 71 lt
HomeMade Plus - φούρνος παραδοσιακού σχήματος
Περιστρεφόμενα κομβία
PerfectGrill - 2 αντιστάσεις για βέλτιστη κατανομή θερμότητας
MultilevelBaking - ψήσιμο σε πολλά επίπεδα
XXL - συρτάρι αποθήκευσης
SilverMatte - εσωτερική επίστρωση για εύκολο καθάρισμα
Αναλογικός χρονοδιακόπτης
ΤΡΟΠΟΙ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΣΤΙΩΝ
6 ζώνες μαγειρέματος Hi-Light
- Μπροστά αριστερά: ∅ 21/12 cm - 2200 W
- Πίσω αριστερά: ∅ 14,5 cm - 1200 W
- Πίσω δεξιά: ∅ 18/12 cm - 1700 W
- Μπροστά δεξιά: ∅ 18 cm - 1800 W
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
- 1 ρηχό εμαγιέ ταψί, 1 βαθύ εμαγιέ ταψί, σχάρα φούρνου
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
- Αποσπώμενη πόρτα με διπλό κρύσταλλο
- GentleClose

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
- Διαστάσεις (Υ×Π×Β): 60 × 85 × 60 cm

CLASSICO

ΝΕΟ!

ΜΟ4250CLI - 434738

ΜΟ4250CLΒ - 434739

BM235CLI - 567143

BM235CLB - 567145

ΜΟ4250CLI - 434738
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ
CLASSICO ΜΠΕΖ - 034021401

BM235CLI - 567143
ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ
CLASSICO ΜΠΕΖ - 034062001

ΜΟ4250CLΒ - 434739
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ
CLASSICO ΜΑΥΡΟΣ - 034021501

BM235CLB - 567145
ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ
CLASSICO ΜΑΥΡΟΣ - 034062101

ΤΙΜΗ
ΜΕ
Φ.Π.Α.

ΤΙΜΗ
ΜΕ
Φ.Π.Α.

192,00€

- Τύπος - ελεύθερος φούρνος μικροκυμάτων
- Χρώμα - μπεζ / μαύρο
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Χωρητικότητα φούρνου - 20 lt
- SuperSize - υπερμεγέθης χώρος ψησίματος
- Defrost - λειτουργία απόψυξης

- Τύπος - εντοιχιζόμενος φούρνος μικροκυμάτων
- Χρώμα - μπεζ / μαύρο
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Χωρητικότητα φούρνου - 23 lt
- SuperSize - υπερμεγέθης χώρος ψησίματος
- Defrost - λειτουργία απόψυξης

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ

- Χειροκίνητος

- Χειροκίνητος

ΤΡΟΠΟΙ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

ΤΡΟΠΟΙ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

Μικροκύματα, grill, συνδυασμός μικροκυμάτων & grill

Μικροκύματα, grill, συνδυασμός μικροκυμάτων & grill

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- EasyClean ceramic bottom - κεραμική κάτω επίστρωση
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- EasyClean ceramic bottom - κεραμική κάτω επίστρωση
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Σχάρα

- Σχάρα

ΙΣΧΥΣ

ΙΣΧΥΣ

- Άριθμός επιπέδων ισχύος: 5
- Ισχύς μικροκυμάτων: 700 W
- Ισχυς grill: 800 W
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
- Διαστάσεις (Υ×Π×Β): 28,9 × 45,5 × 36,1 cm

264,00€

- Άριθμός επιπέδων ισχύος: 5
- Ισχύς μικροκυμάτων: 800 W
- Ισχυς grill: 1100 W
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
- Διαστάσεις (Υ×Π×Β): 39 × 59,2 × 33,6 cm
(Σχέδιο εντοιχισμού στην σελίδα 110)

www.gorenje.gr
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CLASSICO

EC642CLI - 730791

EC642CLB - 730795

GW642CLI - 737638

GW642CLB - 737639

EC642CLI - 730791
ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΣΤΙΑ CLASSICO ΜΠΕΖ
034021001

GW642CLI - 737638
ΕΣΤΙΑ ΓΚΑΖΙΟΥ CLASSICO ΜΠΕΖ
034020801

EC642CLB - 730795
ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΣΤΙΑ CLASSICO ΜΑΥΡΗ
034021101

GW642CLB - 737639
ΕΣΤΙΑ ΓΚΑΖΙΟΥ CLASSICO ΜΑΥΡΗ
034020901

ΤΙΜΗ
ΜΕ
Φ.Π.Α.

ΤΙΜΗ
ΜΕ
Φ.Π.Α.

376,00€

51

- Τύπος - κεραμική εστία με πλαίσιο
- Χρώμα - μπεζ / μαύρο

52

- Τύπος - εστία γκαζιού
- Χρώμα - μπεζ / μαύρο

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Μεταλλικό πλαίσιο

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- CastIron Progrids - μαντεμένιες σχάρες
- OneHand Ignition - αυτόματη ανάφλεξη

ΕΛΕΓΧΟΣ
- Περιστρεφόμενα κομβία

ΕΛΕΓΧΟΣ
- Περιστρεφόμενα κομβία

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

5 ζώνες μαγειρέματος Hi-Light

4 ζώνες μαγειρέματος γκαζιού

-

Μπροστά αριστερά: ∅ 12 / 21 cm - 800 / 2200 W
Πίσω αριστερά: ∅ 14,5 cm - 1200 W
Πίσω δεξιά: ∅ 18 cm - 1800 W
Μπροστά δεξιά: ∅ 14,5 cm - 1200 W
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Residual heat indicator - ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας

-

Μπροστά αριστερά: ∅ 12,3 cm - 3500 W - WOK
Πίσω αριστερά: ∅ 7,35 cm - 1800 W
Πίσω δεξιά: ∅ 7,35 cm - 1800 W
Μπροστά δεξιά: ∅ 5,37 cm - 1050 W
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Προστατευμένοι καυστήρες
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
- Μπεκ τροφοδοσίας για γκάζι φιάλης και γκαζι δικτύου

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
- Διαστάσεις (Π×Β×Υ): 59,5 × 51 × 9,2 cm
(Σχέδιο εντοιχισμού στην σελίδα 109)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
- Διαστάσεις (Π×Β×Υ): 60 × 52 × 13 cm
(Σχέδιο εντοιχισμού στην σελίδα 110)

336,00€

CLASSICO

ΝΕΟ!

BHP62CLI - 731612

WHC63CLI - 736201

BHP62CLB - 731613

WHC63CLB - 736180

WHC63CLI - 736201
ΚΑΜΙΝΑΔΑ CLASSICO ΜΠΕΖ
065037601

BHP62CLI - 731612
ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ CLASSICO ΜΠΕΖ
065038301

WHC63CLB - 736180
ΚΑΜΙΝΑΔΑ CLASSICO ΜΑΥΡΗ
065037701

BHP62CLB - 731613
ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ CLASSICO ΜΑΥΡΟΣ
065038401

B

Ενεργειακή
Κλάση

ΤΙΜΗ
ΜΕ
Φ.Π.Α.

336,00€

- Τύπος - απορροφητήρας
- Χρώμα - μπεζ / μαύρο

C

Ταχύτητες: 3
Μοτέρ: 260W
Μεταλλικά φίλτρα: 2
Λάμπες: 2 LED

-

Ταχύτητες: 3
Μοτέρ: 135W
Μεταλλικά φίλτρα: 2
Λάμπες: 2 LED

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ

- 198065

- 530367

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΘΡΑΚΑ

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΘΡΑΚΑ

- 315275

- 716845

- Πατητά κομβία
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ
- Μέγιστη απορροφητικότητα (εξαγωγή αέρα): 650m³/h
- Μέγιστη απορροφητικότητα (ανακύκλωση αέρα): 378m³/h
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
- Επίπεδο θορύβου: 51-70 dB
- Διαστάσεις συσκευής (Υ×Π×Β): 79,5 (ελαχ.) - 112,5 (μεγ.) × 60 × 50 cm
(Σχέδιο εντοιχισμού στην σελίδα 112)

176,00€

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ

ΈΛΕΓΧΟΣ

ΤΙΜΗ
ΜΕ
Φ.Π.Α.

- Τύπος - απορροφητήρας
- Χρώμα - μπεζ / μαύρο

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
-

Ενεργειακή
Κλάση

ΈΛΕΓΧΟΣ
- Πατητά κομβία
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ
- Μέγιστη απορροφητικότητα (εξαγωγή αέρα): 435m³/h
- Μέγιστη απορροφητικότητα (ανακύκλωση αέρα): 215m³/h
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
- Επίπεδο θορύβου: 71 dB
- Διαστάσεις συσκευής (Υ×Π×Β): 17 × 60 × 31,5 cm
(Σχέδιο εντοιχισμού στην σελίδα 112)

www.gorenje.gr
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CLASSICO

NRK6192CLI - 737404
ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ CLASSICO 185
031004201

Ε

Ενεργειακή
Κλάση

ΤΙΜΗ
ΜΕ
Φ.Π.Α.

1008,00€

- Τύπος - ελεύθερος ψυγειοκαταψύκτης
- Χρώμα - μπεζ
ΕΛΕΓΧΟΣ
- Ηλεκτρονικός - Οθόνη LED
- Ηχητικό σήμα για ανοιχτή πόρτα
- Ηχητικό & οπτικό σήμα για υψηλή θερμοκρασία
ΑΠΟΔΟΤΙΚΌΤΗΤΑ
-

Συνολική καθαρή χωρητικότητα: 302 lt
Χωρητικότητα συντήρησης: 203 lt
Χωρητικότητα κατάψυξης: 99 lt
Δυνατότητα βαθιάς ψύξης: 10kg / 24h
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

-

Άνοιγμα πόρτας: δεξιά
Κλιματική ζώνη: SN, N, ST, T
Μπροστινά πόδια προσαρμοζόμενου ύψους
lonAir & Multiflow 360°
AdaptCool - προσαρμοζόμενο έξυπνο σύστημα
NoFrost Plus
SuperCool - έντονη λειτουργία ψύξης
Fastfreeze με αυτόματη απενεργοποίηση λειτουργίας
ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ

- Αυγοθήκη, παγοθήκη, 4 γυάλινα ράφια, ειδικό ράφι για μπουκάλια
- MultiBox για βούτυρο και τυρi, CrispZone - συρτάρι λαχανικών με
ρυθμιστή υγρασίας, Convert FreshZone, BigBox - συρτάρι 38l
ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ ΚΑΤΆΨΥΞΗΣ
- 3 συρτάρια, 2 γυάλινα ράφια
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
- Επίπεδο θορύβου: 38 dB
- Διαστάσεις συσκευής (Υ×Π×Β): 185 × 60 × 59,2 cm

CLASSICO

www.gorenje.gr
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CLASSICO

CLASSICO

ΜΎΡΙΣΕ…
ΣΠΙΤΙΚΌ ΦΑΓΗΤΌ!
Οι απορροφητήρες Gorenje εγγυώνται ένα
χώρο ελεύθερο από οσμές και ατμούς.
Δουλεύουν αθόρυβα αλλά αποτελεσματικά
και κρατούν μόνο το άρωμα του φαγητού
σας στο πιάτο σας και όχι σε όλο το σπίτι
σας.

www.gorenje.gr
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CLASSICO

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΟ ΑΕΡΑ

AdapTech
Αυτόματη προσαρμογή απορροφητικότητας / ταχύτητας του απορροφητήρα ανάλογα με το επίπεδο ατμού,
ακόμα και σβήσιμό του.

Φίλτρα πολυουρεθάνης

Τα οφέλη της πολυουρεθάνης
Μεταλλικά φίλτρα με ειδικό αφρό πολυουρεθάνης που
εξουδετερώνει 98% του λίπους και άλλων ακαθαρσιών
του αέρα διατηρώντας την μέγιστη απορροφητικότητα.

Φωτισμός Led

Gentle close

Απαλό κλείσιμο
Η λειτουργία αυτή κλείνει το συρόμενο μέρος του απορροφητήρα αθόρυβα και απαλά με ένα μόνο άγγιγμα.

Timer and refresh

Τέλειος φωτισμός

Φρέσκος αέρας!

Προσφέρουν εξαιρετικό φωτισμό και διαρκούν έως και
30 φορές περισσότερο από τις κοινές λάμπες.

Προγραμματισμένο σβήσιμο του απορροφητήρα και
ανακύκλωση αέρα κάθε ώρα για 10 λεπτά.

CLASSICO

ΝΕΟ!
WHI649EXBG - 735476
ΚΑΘΕΤΟΣ ΜΑΥΡΟ ΓΥΑΛΙ
065038101

BHP643S3BG - 514465
ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ ΜΑΥΡΟ ΓΥΑΛΙ
065038201

A

Ενεργειακή
Κλάση

ΝΕΟ!

ΤΙΜΗ
ΜΕ
Φ.Π.Α.

336,00€

- Τύπος - απορροφητήρας
- Χρώμα - μαύρο

B

Ταχύτητες: 3
Μοτέρ: 250W
Μεταλλικά φίλτρα (με αφρό πολυουρεθάνης): 2
Λάμπες: 2 LED
AdaptTech: Αυτόματη προσαρμογή απορροφητικότητας
GentleClose
Timer and Refresh: Χρονοδιακόπτης και ανανέωση αέρα

-

Ταχύτητες: 3
Μοτέρ: 180W
Μεταλλικά φίλτρα (με αφρό πολυουρεθάνης): 2
Λάμπες: 1 LED

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ

- 530367

- 817324

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΘΡΑΚΑ

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΘΡΑΚΑ

- 688572

- 808996

- Touch control
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ
- Μέγιστη απορροφητικότητα (εξαγωγή αέρα): 798m³/h
- Μέγιστη απορροφητικότητα (ανακύκλωση αέρα): 440m³/h
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
- Επίπεδο θορύβου: 63 dB
- Διαστάσεις συσκευής (Υ×Π×Β): 31 × 60 × 31,5 cm
(Σχέδιο εντοιχισμού στην σελίδα 112)

296,00€

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ

ΈΛΕΓΧΟΣ

ΤΙΜΗ
ΜΕ
Φ.Π.Α.

- Τύπος - απορροφητήρας
- Χρώμα - μαύρο

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
-

Ενεργειακή
Κλάση

ΈΛΕΓΧΟΣ
- Touch control
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ
- Μέγιστη απορροφητικότητα (εξαγωγή αέρα): 608m³/h
- Μέγιστη απορροφητικότητα (ανακύκλωση αέρα): 374m³/h
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
- Επίπεδο θορύβου: 63 dB
- Διαστάσεις συσκευής (Υ×Π×Β): 78 (ελαχ.) - 108 (μεγ.) × 60 × 33,5 cm
(Σχέδιο εντοιχισμού στην σελίδα 112)

www.gorenje.gr
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CLASSICO

WHC63CLB - 736180
ΚΑΜΙΝΑΔΑ CLASSICO ΜΑΥΡΗ
065037701

WHC63CLI - 736201
ΚΑΜΙΝΑΔΑ CLASSICO ΜΠΕΖ
065037601

B

Ενεργειακή
Κλάση

ΤΙΜΗ
ΜΕ
Φ.Π.Α.

336,00€

- Τύπος - απορροφητήρας
- Χρώμα - μπεζ

B

Ταχύτητες: 3
Μοτέρ: 260W
Μεταλλικά φίλτρα: 2
Λάμπες: 2 LED

-

Ταχύτητες: 3
Μοτέρ: 260W
Μεταλλικά φίλτρα: 2
Λάμπες: 2 LED

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ

- 198065

- 198065

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΘΡΑΚΑ

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΘΡΑΚΑ

- 315275

- 315275

- Πατητά κομβία
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ
- Μέγιστη απορροφητικότητα (εξαγωγή αέρα): 650m³/h
- Μέγιστη απορροφητικότητα (ανακύκλωση αέρα): 378m³/h
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
- Επίπεδο θορύβου: 51-70 dB
- Διαστάσεις συσκευής (Υ×Π×Β): 79,5 (ελαχ.) - 112,5 (μεγ.) × 60 × 50 cm
(Σχέδιο εντοιχισμού στην σελίδα 112)

336,00€

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ

ΈΛΕΓΧΟΣ

ΤΙΜΗ
ΜΕ
Φ.Π.Α.

- Τύπος - απορροφητήρας
- Χρώμα - μαύρο

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
-

Ενεργειακή
Κλάση

ΈΛΕΓΧΟΣ
- Πατητά κομβία
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ
- Μέγιστη απορροφητικότητα (εξαγωγή αέρα): 650m³/h
- Μέγιστη απορροφητικότητα (ανακύκλωση αέρα): 378m³/h
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
- Επίπεδο θορύβου: 51-70 dB
- Διαστάσεις συσκευής (Υ×Π×Β): 79,5 (ελαχ.) - 112,5 (μεγ.) × 60 × 50 cm
(Σχέδιο εντοιχισμού στην σελίδα 112)

CLASSICO

ΝΕΟ!
BHP62CLB - 731613
ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ CLASSICO ΜΑΥΡΟΣ
065038401

BHP62CLI - 731612
ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ CLASSICO ΜΠΕΖ
065038301

C

Ενεργειακή
Κλάση

ΝΕΟ!

ΤΙΜΗ
ΜΕ
Φ.Π.Α.

176,00€

- Τύπος - απορροφητήρας
- Χρώμα - μπεζ

C

Ταχύτητες: 3
Μοτέρ: 135W
Μεταλλικά φίλτρα: 2
Λάμπες: 2 LED

-

Ταχύτητες: 3
Μοτέρ: 135W
Μεταλλικά φίλτρα: 2
Λάμπες: 2 LED

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ

- 530367

- 530367

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΘΡΑΚΑ

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΘΡΑΚΑ

- 716845

- 716845

- Πατητά κομβία
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ
- Μέγιστη απορροφητικότητα (εξαγωγή αέρα): 435m³/h
- Μέγιστη απορροφητικότητα (ανακύκλωση αέρα): 215m³/h
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
- Επίπεδο θορύβου: 71 dB
- Διαστάσεις συσκευής (Υ×Π×Β): 17 × 60 × 31,5 cm
(Σχέδιο εντοιχισμού στην σελίδα 112)

176,00€

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ

ΈΛΕΓΧΟΣ

ΤΙΜΗ
ΜΕ
Φ.Π.Α.

- Τύπος - απορροφητήρας
- Χρώμα -μαύρο

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
-

Ενεργειακή
Κλάση

ΈΛΕΓΧΟΣ
- Πατητά κομβία
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ
- Μέγιστη απορροφητικότητα (εξαγωγή αέρα): 435m³/h
- Μέγιστη απορροφητικότητα (ανακύκλωση αέρα): 215m³/h
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
- Επίπεδο θορύβου: 71 dB
- Διαστάσεις συσκευής (Υ×Π×Β): 17 × 60 × 31,5 cm
(Σχέδιο εντοιχισμού στην σελίδα 112)

www.gorenje.gr
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ΚΟΥΖΙΝΕΣ

ΚΟΥΖΙΝΕΣ

ΜΟΝΑΔΙΚΈΣ
ΓΕΥΣΤΙΚΈΣ
ΕΜΠΕΙΡΊΕΣ
Είστε έτοιμοι να δημιουργήσετε μερικές
υπέροχες στιγμές στην κουζίνα σας;
Με τις νέες κουζίνες Gorenje HomeMade,
αυτό γίνεται γοητευτικά απλό. Ετοιμάστε
το αγαπημένο σας φαγητό όπως σε έναν
παραδοσιακό φούρνο με ξύλα ή χαρίστε
στην οικογένειά σας μια σειρά γευστικών
εμπειριών με τη λειτουργία EntrySteam.
Οι κουζίνες προσφέρουν μια πληθώρα
έξυπνων και φιλικών προς το χρήστη
λειτουργιών όπως το σύστημα MultiAir,
το PerfectGrill, το σύστημα καθαρισμού
AquaClean και πολλά ακόμα, οι οποίες
εγγυόνται άψογα μαγειρεμένο φαγητό και
υπέροχη γεύση.

www.gorenje.gr
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ΚΟΥΖΙΝΕΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ
ΣΧΗΜΑ ΦΟΥΡΝΟΥ
ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΟ ΨΗΣΙΜΟ

Σχήμα Φούρνου HomeMade Plus
Το παραδοσιακά στρογγυλεμένο σχήμα των φούρνων είναι ένα από τα πιο ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα της
Gorenje. Όπως οι παραδοσιακοί ξυλόφουρνοι, επιτρέπει στο ζεστό αέρα να κινείται ελεύθερα και ν’ αγκαλιάζει το
φαγητό. Όταν το φαγητό ψήνεται απ’ όλες τις πλευρές γίνεται τέλειο: τραγανό απ’ έξω και ζουμερό από μέσα.

SuperSize - BigSpace

Βαθύ Ταψί

Τεράστια χωρητικότητα!

Μεγάλες ποσότητες φαγητού!

Το αυξημένο μέγεθος των φούρνων (με χωρητικότητα
μεγαλύτερη των 70 λίτρων) επιτρέπει το μαγείρεμα
μεγαλύτερης ποσότητας φαγητού, ενώ οι εξωτερικές
διαστάσεις παραμένουν ίδιες. Η προηγμένη τεχνολογία
εξασφαλίζει το ομοιόμορφo ψήσιμο του φαγητού λόγω
της άριστης κυκλοφορίας του αέρα σε όλα τα επίπεδα.

Οι ψηλές πλευρές στο βαθύ ταψί με επένδυση εμαγιέ
τύπου SilverMatte, αποτρέπουν το πιτσίλισμα του
λίπους και το κάψιμό του στο εσωτερικό του φούρνου.
Απαραίτητο για πολυμελείς οικογένειες καθώς καλύπτει
άνετα τις καθημερινές ανάγκες για μεγάλες ποσότητες
φαγητού.

ΚΟΥΖΙΝΕΣ

ΤΕΛΕΙΟ
ΑΠΌ ΚΑΘΕ
ΠΛΕΥΡΑ

Τεχνολογία MultiAir
Η τεχνολογία MultiAir εξασφαλίζει τη βέλτιστη κυκλοφορία του ζεστού αέρα στο εσωτερικό του φούρνου. Λόγω
του έξυπνα τοποθετημένου εξαερισμού στο πίσω μέρος του φούρνου αλλά και του παραδοσιακά στρογγυλεμένου
σχήματος στην κορυφή, ο αέρας διαχέεται ομοιόμορφα.

Πολυεπίπεδο Μαγείρεμα

Τηλεσκοπικοί Οδηγοί

Ταυτόχρονο ψήσιμο

Ευκολία στο μαγείρεμα

Ο συνδυασμός της τεχνολογίας MultiAir και του
παραδοσιακού σχήματος HomeMade επιτρέπει το
ταυτόχρονο ψήσιμο σε όλα τα επίπεδα χωρίς να
υπάρχει ο κίνδυνος να αναμειχθούν οι οσμές των
διαφορετικών φαγητών που μαγειρεύετε.

Επιβλέψτε με ευκολία τη διαδικασία του μαγειρέματος
με τη χρήση των τηλεσκοπικών οδηγών και στο τέλος
της διαδικασίας αφαιρέστε το ταψί με ευκολία.

www.gorenje.gr
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PerfectGrill

Δυο αντιστάσεις grill για αποτελεσματικότερο ψήσιμο
Το πιο αποτελεσματικό ψήσιμο στους φούρνους Gorenje γίνεται με τη χρήση μίας μεγάλης αντίστασης εξωτερικά και
μίας μικρότερης αντίσταση εσωτερικά. Η έξυπνη τοποθέτησή τους επιτρέπει τη βέλτιστη κατανομή της θερμότητας και
παρέχει τέλειο ψήσιμο κάθε φορά, έτσι ώστε τo φαγητό να είναι τραγανό στο εξωτερικό και ζουμερό στο εσωτερικό.
Ανάλογα με τις ανάγκες σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε την εσωτερική ή την εξωτερική αντίσταση grill ή και τις
δύο ταυτόχρονα. Στα premium μοντέλα, η αντίσταση grill μπορεί να μετακινηθεί για εύκολο καθαρισμό και συντήρηση.

OpenView

ChildLock

Εξαιρετική επίβλεψη

Ασφαλής κουζίνα

Συνδυάζοντας τον ομοιόμορφο φωτισμό και τον
ειδικό σχεδιασμό της γυάλινης πόρτας, μπορείτε να
επιβλέπετε σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη του
ψησίματος του φαγητού σας κάθε στιγμή.

Μια χρήσιμη λειτουργία για όλους εσάς που έχετε
παιδιά στο σπίτι. Με τη λειτουργία ChildLock, είναι
αδύνατο να αλλάξουν οι λειτουργίες και οι παράμετροι
του μαγειρέματος από τον πίνακα ελέγχου.

ΚΟΥΖΙΝΕΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
StayWarm
Το ειδικό πρόγραμμα StayWarm διατηρεί το φαγητό σε σταθερή
θερμοκρασία 70˚ C μέχρι την ώρα του σερβιρίσματος για καλύτερο
γευστικό αποτέλεσμα.

Defrost

Λεία Επιφάνεια Πόρτας

Το πρόγραμμα Defrost σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε ένα
σωστό, γρήγορο και ομοιόμορφο ξεπάγωμα των τροφών χωρίς
να αλλοιώνονται η γεύση και τα θρεπτικά συστατικά τους. Απλά
τοποθετήστε το παγωμένο φαγητό στη μέση του φούρνου, επάνω
στη σχάρα. Κάτω από τη σχάρα τοποθετήστε ένα ταψί ώστε να
συγκεντώσει όλα τα υγρά που θα προκύψουν κατά το ξεπάγωμα.

Εύκολο καθάρισμα
Η πόρτα του φούρνου σας είναι
απαλλαγμένη από αιχμηρές γωνίες και
εγκοπές, κάνοντας το καθάρισμα εύκολο
και γρήγορο. Είναι σχεδιασμένη για να
αφαιρείται πανεύκολα και καθιστά ακόμα
και το καθάρισμα μεταξύ των κρυστάλλων
παιχνιδάκι!

WarmPlate
Η λειτουργία αυτή ζεσταίνει και διατηρεί τα σερβίτσια σας στους
60˚ C, έτσι ώστε να αναδείξουν ακόμα καλύτερα το γευστικό
αποτέλεσμα του του φαγητού σας κατά το σερβίρισμά του.

UltraCoolDoor

Σύστημα DC+

Ασφαλής επαφή με την πόρτα

Αποτελεσματική διαχείρηση

Η ειδική κατασκευή της πόρτας και η μοναδική της
επίστρωση απομονώνουν το φούρνο και κρατούν τη
θερμότητα στο εσωτερικό του, βελτιστοποιώντας την
κατανάλωση ενέργειας. Επιπλέον, ο φούρνος σας είναι
ασφαλής για παιδιά και κατοικίδια και δεν επηρρεάζει
καθόλου τη θερμοκρασία της κουζίνας σας.

Το σύστημα DynamiCooling ψύχει το εξωτερικό του
φούρνου σας ελαχιστοποιώντας τις πιθανότητες
να υποστεί φθορές που σχετίζονται με υψηλές
θερμοκρασίες. Στα μοντέλα με το σύστημα DC+, οι
αισθητήρες θερμότητας ψύχουν το εξωτερικό μέχρι
αυτό να φτάσει την ασφαλή θερμοκρασία των 60 °C.

www.gorenje.gr
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GentleClose

Κλείσιμο με ένα άγγιγμα
AquaClean

Κλείστε την πόρτα με ευκολία και χωρίς θόρυβο, απλά
με ένα άγγιγμα.

Εύκολος καθαρισμός
Χάρη στο νέο σύστημα AquaClean, ο καθαρισμός
του φούρνου γίνεται πλέον εύκολη υπόθεση. Το μόνο
που χρειάζεται να κάνετε είναι να βάλετε μισό λίτρο
νερό σ’ ένα ταψί στην χαμηλότερη θέση του φούρνου
και να επιλέξετε τη λειτουργία AquaClean όπου η
θερμοκρασία ανεβαίνει μόλις στους 70 °C. Σε 30
λεπτά τα αποτελέσματα είναι ορατά σ’ όλο το φούρνο.
Λεκέδες και λίπη μαλακώνουν και μπορείτε να τα
απομακρύνετε απλά σκουπίζοντάς τα.

Συρτάρι Αποθήκευσης

Εύκολη αποθήκευση
Όλες οι ελεύθερες κουζίνες Gorenje διαθέτουν ένα
μεγάλο και βαθύ συρτάρι ιδανικό για την αποθήκευση
ταψιών και άλλων αξεσουάρ μαγειρικής.

SilverMatte

Εξαιρετικά ανθεκτικό
Η ποιότητα και ο τύπος της εμαγιέ επίστρωσης είναι
εξαιρετικά σημαντικά για την κουζίνα και τη λειτουργία
της. Το SilverMatte είναι ένα πολύ ανθεκτικό και
ισχυρό υλικό που αντέχει σε ακραίες θερμοκρασίες.
Χωρίς μικροπόρους, επικαλύπτει όλη την επιφάνεια
του φούρνου και των ταψιών. Υποστηρίζει την
αντανάκλαση της θερμότητας και παρέχει επιπλέον
μόνωση. Επομένως, το εσωτερικό του φούρνου
παραμένει πάντα αποστειρωμένο και ασφαλές.

Επίστρωση TouchFree

Αστραφτερή επιφάνεια χωρίς
δαχτυλιές
Η ειδική επίστρωση TouchFree δεν επιπρέπει τις
δαχτυλιές να μένουν στην επιφάνεια, αφήνοντάς την
πάντα αστραφτερή και κάνοντας το καθάρισμα ακόμα
ευκολότερο.

ΚΟΥΖΙΝΕΣ
ΚΟΥΖΙΝΕΣ27 27

ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ
ΣΕ ΠΟΛΛΆ ΜΕΓΕΘΗ,
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ
ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ
Κεραμικές Εστίες
Οι κεραμικές εστίες Gorenje έχουν σχεδιαστεί ως ένα εύχρηστο εργαλείο που επιτρέπει σε όλους να μαγειρεύουν
με εξαιρετικά αποτελέσματα. Αποτελεσματικές και έξυπνες, οι εστίες είναι εξοπλισμένες με χαρακτηριστικά
που κάνουν το μαγείρεμα πανεύκολο και ασφαλές. Προσφέρουν διπλές ή οβάλ ζώνες μαγειρέματος για μέγιστη
κάλυψη των αναγκών σας και χαρακτηριστικά όπως υπολειπόμενη ένδειξη θερμότητας, χρονοδιακόπτη και έξυπνο
έλεγχο.

PowerZone

Ταχύτητα
Αυτή η λειτουργία θα εκτινάξει τη
δύναμη της ζώνης μαγειρέματος
κατά 25%, επιτρέποντάς σας να
μαγειρέψετε πολύ γρηγορότερα,
καταναλώνοντας λιγότερη
ενέργεια.

Υπολοιπόμενη
θερμότητα

Ασφάλεια
Με την ένδειξη υπολοιπόμενης
θερμότητας σε κάθε ζώνη,
η χρήση της εστίας γίνεται
ασφαλέστερη.

Διπλές ζώνες

Ευελιξία
Με τις διπλές ζώνες
μαγειρέματος σας δίνεται η
δυνατότητα να μαγειρέψετε με
ευκολία σε μεγαλύτερα σκεύη,
καλύπτοντας έτσι τις ανάγκες
μιας οικογένειας.

www.gorenje.gr
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ΓΡΗΓΟΡΟ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ
Επαγωγικές Εστίες
Οι επαγωγικές εστίες θερμαίνονται δύο φορές πιο γρήγορα από τις εστίες Hi-Light, γεγονός που τις καθιστά
συγκριτικά πιο οικονομικές και ασφαλείς. Η επαγωγική εστία θερμαίνει μόνο το κάτω μέρος της κατσαρόλας, ενώ
η υπόλοιπη επιφάνεια της εστίας παραμένει δροσερή και ασφαλής στην αφή. Η θερμοκρασία ρυθμίζεται άμεσα,
με ένα απλό άγγιγμα, περιορίζοντας έτσι τον κίνδυνο υπερχείλισης.

PowerBoost

BridgeZone

TouchControl

Γρήγορο μαγείρεμα

Ισχύς εν τη ενώσει

Με ένα άγγιγμα

Η λειτουργία PowerBoost
παρέχει τεράστιες ποσότητες
θερμότητας, μειώνοντας
σημαντικά χρόνο μαγειρέματος
και ενέργεια. Ενδεικτικά,
χρειάζεστε μόνο 5 λεπτά της
ώρας για να φέρετε σε βρασμό
μία κατσαρόλα με 5 λίτρα νερού.

Τώρα, το μαγείρεμα με μεγάλα
σκεύη γίνεται εύκολο με ένα
απλό άγγιγμα. Με το σύστημα
BridgeZone σας δίνεται η
δυνατότητα να ενώσετε δύο
επαγωγικές ζώνες στην ίδια
επιφάνεια μαγειρέματος.

Με σύμμαχο τη νέα τεχνολογία,
αποκτάτε πλήρη έλεγχο των
ζωνών μαγειρέματος με ένα απλό
άγγιγμα. Επιπλέον, με την ένδειξη
υπολοιπόμενης θερμότητας
σε κάθε ζώνη, η χρήση της
εστίας γίνεται ασφαλέστερη και
αποδοτικότερη.

ΚΟΥΖΙΝΕΣ

ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ
ΜΕ ΤΗ ΦΛΟΓΑ
ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
Εστίες Γκαζιού
Το μαγείρεμα με επαγγελματικά πρότυπα μπορεί να γίνει πλέον εύκολο, ακόμα και στο σπίτι σας. Το μόνο που
χρειάζεται είναι η δημιουργηκότητά σας και μία κουζίνα Gorenje με εστίες γκαζιού! Οι πανίσχυροι καυστήρες και τα
προηγμένα χαρακτηριστικά τους θα είναι ο σύμμαχός σας για τέλεια πιάτα στην κουζίνα σας.

Ανάφλεξη με ένα χέρι

Σχάρες από Μαντέμι

Απλή χρήση

Υποστήριξη

Ενεργοποιήστε με ευκολία την εστία γκαζιού με την
αυτόματη ανάφλεξη κομβίου. Απλά πιέστε το κομβίο
κάτω και γυρίστε το στο επιθυμητή ένδειξη την ίδια ώρα
που το άλλα σας χέρι είναι ελεύθυρο. Γρήγορο, απλό
και αποδοτικό.

Οι μαντεμένιες σχάρες στις εστίες γκαζιού
επιδεικνύουν ισχυρή αντοχή στις υψηλές
θερμοκρασιές, ενώ στηρίζουν με ασφάλεια τα σκεύη
σας λόγω των υψηλών προδιαγραφών με τις οποίες
κατασκευάζονται.

www.gorenje.gr
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E6141WB - 594003
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΛΕΥΚΗ
034021801

A

Ενεργειακή
Κλάση

ΤΙΜΗ
ΜΕ
Φ.Π.Α.

EC6141WC - 593997
ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΛΕΥΚΗ
034022001
504,00€

A

Ενεργειακή
Κλάση

71l

- Τύπος - ηλεκτρική κουζίνα
- Χρώμα - λευκό

SuperSize - χωρητικότητα 71 lt
HomeMade Plus - φούρνος παραδοσιακού σχήματος
OpenView - εσωτερικός φωτισμός & πόρτα ευρείας επίβλεψης
Περιστρεφόμενοι διακόπτες
PerfectGrill - 2 αντιστάσεις για βέλτιστη κατανομή θερμότητας
WarmPlate - λειτουργία ζεστάματος των πιάτων πριν το σερβίρισμα
SilverMatte - εσωτερική επίστρωση για εύκολο καθάρισμα

- Τύπος - κεραμική κουζίνα
- Χρώμα - λευκό

-

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΟΥΡΝΟΥ
-

SuperSize - χωρητικότητα 71 lt
HomeMade Plus - φούρνος παραδοσιακού σχήματος
OpenView - εσωτερικός φωτισμός & πόρτα ευρείας επίβλεψης
Περιστρεφόμενοι διακόπτες
PerfectGrill - 2 αντιστάσεις για βέλτιστη κατανομή θερμότητας
WarmPlate - λειτουργία ζεστάματος των πιάτων πριν το σερβίρισμα
SilverMatte - εσωτερική επίστρωση για εύκολο καθάρισμα

ΤΡΟΠΟΙ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

ΤΡΟΠΟΙ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΣΤΙΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΣΤΙΩΝ

4 ηλεκτρικές ζώνες μαγειρέματος
Μπροστά αριστερά: ∅ 22 cm - 2000 W
Πίσω αριστερά: ∅ 14,5 cm - 1000 W
Πίσω δεξιά: ∅ 18 cm - 2000 W
Μπροστά δεξιά: ∅ 14,5 cm - 1000 W
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
- Ρηχό εμαγιέ ταψί, βαθύ εμαγιέ ταψί, σχάρα φούρνου, πλαϊνές ράγες
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
- Αποσπώμενη πόρτα με διπλό κρύσταλλο
- Προστατευτικό καπάκι της βάσης εστιών
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
- Διαστάσεις (Υ×Π×Β): 85 × 60 × 60 cm

552,00€

71l

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΟΥΡΝΟΥ
-

ΤΙΜΗ
ΜΕ
Φ.Π.Α.

5 ζώνες μαγειρέματος Hi-Light
-

Μπροστά αριστερά: ∅ 12 / 22 cm - 2200 W
Πίσω αριστερά: ∅ 14,5 cm - 1200 W
Πίσω δεξιά: ∅ 18 cm - 1800 W
Μπροστά δεξιά: ∅ 14,5 cm - 1200 W
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Ρηχό εμαγιέ ταψί, βαθύ εμαγιέ ταψί, σχάρα φούρνου, πλαϊνές ράγες
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
- Αποσπώμενη πόρτα με διπλό κρύσταλλο
- Ένδειξη υπολοιπόμενης θερμότητας σε κάθε εστία
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
- Διαστάσεις (Υ×Π×Β): 85 × 60 × 60 cm

ΚΟΥΖΙΝΕΣ

EC6141SC - 595181
ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΓΚΡΙ
034022101

A

Ενεργειακή
Κλάση

ECS6350WPA - 739094
ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΛΕΥΚΗ
034022201
ΤΙΜΗ
ΜΕ
Φ.Π.Α.

572,00€

A

Ενεργειακή
Κλάση

71l

- Τύπος - κεραμική κουζίνα
- Χρώμα - γκρι

SuperSize - χωρητικότητα 71 lt
HomeMade Plus - φούρνος παραδοσιακού σχήματος
OpenView - εσωτερικός φωτισμός & πόρτα ευρείας επίβλεψης
Περιστρεφόμενοι διακόπτες
PerfectGrill - 2 αντιστάσεις για βέλτιστη κατανομή θερμότητας
WarmPlate - λειτουργία ζεστάματος των πιάτων πριν το σερβίρισμα
SilverMatte - εσωτερική επίστρωση για εύκολο καθάρισμα

- Τύπος - κεραμική κουζίνα
- Χρώμα - λευκό

-

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΟΥΡΝΟΥ
-

SuperSize - χωρητικότητα 71 lt
HomeMade Plus - φούρνος παραδοσιακού σχήματος
OpenView - εσωτερικός φωτισμός & πόρτα ευρείας επίβλεψης
Βυθιζόμενοι διακόπτες & TouchControl - έλεγχος φούρνου
PerfectGrill - 2 αντιστάσεις για βέλτιστη κατανομή θερμότητας
WarmPlate - λειτουργία ζεστάματος των πιάτων πριν το σερβίρισμα
SilverMatte - εσωτερική επίστρωση για εύκολο καθάρισμα
ExtraSteam - πρόγραμμα επιπλέον ατμού

ΤΡΟΠΟΙ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

ΤΡΟΠΟΙ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΣΤΙΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΣΤΙΩΝ

5 ζώνες μαγειρέματος Hi-Light
Μπροστά αριστερά: ∅ 12 / 22 cm - 2200 W
Πίσω αριστερά: ∅ 14,5 cm - 1200 W
Πίσω δεξιά: ∅ 18 cm - 1800 W
Μπροστά δεξιά: ∅ 14,5 cm - 1200 W
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
- Ρηχό εμαγιέ ταψί, βαθύ εμαγιέ ταψί, σχάρα φούρνου, πλαϊνές ράγες
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
- Αποσπώμενη πόρτα με διπλό κρύσταλλο
- Ένδειξη υπολοιπόμενης θερμότητας σε κάθε εστία
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
- Διαστάσεις (Υ×Π×Β): 85 × 60 × 60 cm

672,00€

71l

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΟΥΡΝΟΥ
-

ΤΙΜΗ
ΜΕ
Φ.Π.Α.

6 ζώνες μαγειρέματος Hi-Light
-

Μπροστά αριστερά: ∅ 12 / 21 cm - 2200 W
Πίσω αριστερά: ∅ 14,5 cm - 1200 W
Πίσω δεξιά: ∅ 17 / 17x26,5 cm - 1500 / 2400 W
Μπροστά δεξιά: ∅ 14,5 cm - 1200 W
TouchControl - έλεγχος εστίας
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Ρηχό εμαγιέ ταψί, βαθύ εμαγιέ ταψί, σχάρα φούρνου, πλαϊνές ράγες,
τηλεσκοπικοί οδηγοί - 2 επίπεδα
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
- Αποσπώμενη πόρτα με διπλό κρύσταλλο, GentleClose
- Ένδειξη υπολοιπόμενης θερμότητας σε κάθε εστία
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
- Διαστάσεις (Υ×Π×Β): 85 × 60 × 60 cm

www.gorenje.gr
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ΚΟΥΖΙΝΕΣ

ECS6350XPA - 739093
ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΙΝΟΧ
034022301

A

Ενεργειακή
Κλάση

EIT6355XPD - 736019
ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΙΝΟΧ
034022401
ΤΙΜΗ
ΜΕ
Φ.Π.Α.

744,00€

A

Ενεργειακή
Κλάση

71l

- Τύπος - κεραμική κουζίνα
- Χρώμα - inox

SuperSize - χωρητικότητα 71 lt
HomeMade Plus - φούρνος παραδοσιακού σχήματος
OpenView - εσωτερικός φωτισμός & πόρτα ευρείας επίβλεψης
Βυθιζόμενοι διακόπτες & TouchControl - έλεγχος φούρνου
PerfectGrill - 2 αντιστάσεις για βέλτιστη κατανομή θερμότητας
WarmPlate - λειτουργία ζεστάματος των πιάτων πριν το σερβίρισμα
SilverMatte - εσωτερική επίστρωση για εύκολο καθάρισμα
TouchFree - επιφάνεια χωρίς δαχτυλιές
ExtraSteam - πρόγραμμα επιπλέον ατμού
TouchFree - επιφάνεια χωρίς δαχτυλιές

- Τύπος - επαγωγική κουζίνα
- Χρώμα - inox

-

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΟΥΡΝΟΥ
-

SuperSize - χωρητικότητα 71 lt
HomeMade Plus - φούρνος παραδοσιακού σχήματος
OpenView - εσωτερικός φωτισμός & πόρτα ευρείας επίβλεψης
Βυθιζόμενοι διακόπτες & TouchControl - έλεγχος φούρνου
PerfectGrill - 2 αντιστάσεις για βέλτιστη κατανομή θερμότητας
MultiAir - σύστημα για ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας
PerfectGrill - 2 αντιστάσεις για βέλτιστη κατανομή θερμότητας
Αναδιπλούμενη μεγάλη αντίσταση για εύκολο καθάρισμα
WarmPlate - λειτουργία ζεστάματος των πιάτων πριν το σερβίρισμα
MultilevelBaking - ψήσιμο σε πολλά επίπεδα
SilverMatte - εσωτερική επίστρωση για εύκολο καθάρισμα
BridgeZone - Συνδυασμός 2 επαγωγικών ζωνών
PowerBoost - Λειτουργία που παρέχει υψηλή θερμοκρασία άμεσα
TouchFree - επιφάνεια χωρίς δαχτυλιές

ΤΡΟΠΟΙ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

ΤΡΟΠΟΙ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΣΤΙΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΣΤΙΩΝ

6 ζώνες μαγειρέματος Hi-Light
Μπροστά αριστερά: ∅ 12 / 21 cm - 2200 W
Πίσω αριστερά: ∅ 14,5 cm - 1200 W
Πίσω δεξιά: ∅ 17 / 17x26,5 cm - 1500 / 2400 W
Μπροστά δεξιά: ∅ 14,5 cm - 1200 W
TouchControl - έλεγχος εστίας

4 ζώνες μαγειρέματος Induction
-

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
- Ρηχό εμαγιέ ταψί, βαθύ εμαγιέ ταψί, σχάρα φούρνου, πλαϊνές ράγες,
τηλεσκοπικοί οδηγοί - 2 επίπεδα

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
- Διαστάσεις (Υ×Π×Β): 85 × 60 × 60 cm

Μπροστά αριστερά: ∅ 18 cm - 2000 W
Πίσω αριστερά: ∅ 18 cm - 2000 W
Πίσω δεξιά: ∅ 21 cm - 2000 W
Μπροστά δεξιά: ∅ 14,5 cm - 1600 W
TouchControl - έλεγχος εστίας
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Ρηχό εμαγιέ ταψί, βαθύ εμαγιέ ταψί, σχάρα φούρνου, τηλεσκοπικοί
οδηγοί - 1 επίπεδο

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
- Αποσπώμενη πόρτα με διπλό κρύσταλλο, GentleClose
- Ένδειξη υπολοιπόμενης θερμότητας σε κάθε εστία

872,00€

71l

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΟΥΡΝΟΥ
-

ΤΙΜΗ
ΜΕ
Φ.Π.Α.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
-

Αποσπώμενη πόρτα με διπλό κρύσταλλο, GentleClose
DynamiCooling+ ρυθμιστής εξωτερικής θερμοκρασίας του φούρνου
Ασφάλεια για παιδιά
Ένδειξη υπολοιπόμενης θερμότητας σε κάθε εστία
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

- Διαστάσεις (Υ×Π×Β): 85 × 60 × 60 cm

ΚΟΥΖΙΝΕΣ

ΝΕΟ!

EC5151WG - 738472
ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ 50cm ΛΕΥΚΗ
034023101

A

Ενεργειακή
Κλάση

ΤΙΜΗ
ΜΕ
Φ.Π.Α.

488,00€

K6241WD - 595188
ΚΟΥΖΙΝΑ ΓΚΑΖΙΟΥ 3+1 ΛΕΥΚΗ
034022701

A

Ενεργειακή
Κλάση

ΤΙΜΗ
ΜΕ
Φ.Π.Α.

560,00€

71l

- Τύπος: κεραμική κουζίνα
- Χρώμα: λευκό

- Τύπος - κουζίνα μεικτή 3+1
- Χρώμα - λευκό

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΟΥΡΝΟΥ
-

SuperSize - χωρητικότητα 70 lt
HomeMade Plus - φούρνος παραδοσιακού σχήματος
MultilevelBaking - ψήσιμο σε πολλά επίπεδα
OpenView - εσωτερικός φωτισμός & πόρτα ευρείας επίβλεψης
Περιστρεφόμενοι διακόπτες
SilverMatte - Εσωτερική επίστρωση για εύκολο καθάρισμα
PerfectGrill - 2 αντιστάσεις για βέλτιστη κατανομή θερμότητας
MultiAir - σύστημα για ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας

-

SuperSize - χωρητικότητα 71 lt
BigSpace - υπερμεγέθης χώρος ψησίματος
HomeMade Plus - φούρνος παραδοσιακού σχήματος
OpenView - εσωτερικός φωτισμός & πόρτα ευρείας επίβλεψης
Περιστρεφόμενοι διακόπτες
PerfectGrill - 2 αντιστάσεις για βέλτιστη κατανομή θερμότητας
WarmPlate - λειτουργία ζεστάματος των πιάτων πριν το σερβίρισμα
SilverMatte - εσωτερική επίστρωση για εύκολο καθάρισμα
Μηχανικός χρονοδιακόπτης

ΤΡΟΠΟΙ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

ΤΡΟΠΟΙ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΣΤΙΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΣΤΙΩΝ

4 ζώνες μαγειρέματος Hi-Light
-

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΟΥΡΝΟΥ

Μπροστά αριστερά: ∅ 18 cm - 1700 W
Πίσω αριστερά: ∅ 14,5 cm - 1200 W
Πίσω δεξιά: ∅ 18 cm - 1700 W
Μπροστά δεξιά: ∅ 14,5 cm - 1200 W

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
- Βαθύ εμαγιέ ταψί, σχάρα φούρνου, πλαϊνές ράγες
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
- Αποσπώμενη πόρτα με διπλό κρύσταλλο

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
- Διαστάσεις (Υ×Π×Β): 85 × 50 × 59,4 cm

- OneHand Ignition - αυτόματη ανάφλεξη
3 ζώνες μαγειρέματος γκαζιού και μία ηλεκρική
-

Μπροστά αριστερά: ∅ 5,4 cm - 1000 W
Πίσω αριστερά: ∅ 18 cm - 2000 W - ηλεκτρική
Πίσω δεξιά: ∅ 7,4 cm - 1900 W
Μπροστά δεξιά: ∅ 9,9 cm - 3000 W
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Ρηχό εμαγιέ ταψί, βαθύ εμαγιέ ταψί, σχάρα φούρνου, πλαϊνές ράγες,
μπεκ τροφοδοσίας για γκάζι φιάλης και γκαζι δικτύου
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
- Αποσπώμενη πόρτα με διπλό κρύσταλλο
- Προστατευτικό μεταλικό καπάκι της βάσης εστιών
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
- Διαστάσεις (Υ×Π×Β): 85 × 60 × 60 cm
www.gorenje.gr

33

34

ΚΟΥΖΙΝΕΣ

K6241XD - 728124
ΚΟΥΖΙΝΑ ΓΚΑΖΙΟΥ 3+1 ΙΝΟΧ
034022801

A

Ενεργειακή
Κλάση

ΤΙΜΗ
ΜΕ
Φ.Π.Α.

GI6121WF - 736521
ΚΟΥΖΙΝΑ ΓΚΑΖΙΟΥ ΛΕΥΚΗ
034022601
624,00€

A

Ενεργειακή
Κλάση

ΤΙΜΗ
ΜΕ
Φ.Π.Α.

600,00€

71l

- Τύπος - κουζίνα μεικτή 3+1
- Χρώμα - inox

- Τύπος - κουζίνα γκαζιού - φούρνος και εστία αερίου
- Χρώμα - λευκό

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΟΥΡΝΟΥ
-

SuperSize - χωρητικότητα 71 lt
BigSpace - υπερμεγέθης χώρος ψησίματος
HomeMade Plus - φούρνος παραδοσιακού σχήματος
OpenView - εσωτερικός φωτισμός & πόρτα ευρείας επίβλεψης
Περιστρεφόμενοι διακόπτες
PerfectGrill - 2 αντιστάσεις για βέλτιστη κατανομή θερμότητας
WarmPlate - λειτουργία ζεστάματος των πιάτων πριν το σερβίρισμα
SilverMatte - εσωτερική επίστρωση για εύκολο καθάρισμα
Μηχανικός χρονοδιακόπτης
TouchFree - επιφάνεια χωρίς δαχτυλιές

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΟΥΡΝΟΥ
-

SuperSize - χωρητικότητα 64 lt
BigSpace - υπερμεγέθης χώρος ψησίματος
OpenView - εσωτερικός φωτισμός & πόρτα ευρείας επίβλεψης
Περιστρεφόμενοι διακόπτες
SilverMatte - εσωτερική επίστρωση για εύκολο καθάρισμα

ΤΡΟΠΟΙ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

ΤΡΟΠΟΙ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΣΤΙΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΣΤΙΩΝ

- OneHand Ignition - αυτόματη ανάφλεξη

- OneHand Ignition - αυτόματη ανάφλεξη

3 ζώνες μαγειρέματος γκαζιού και μία ηλεκρική

4 ζώνες μαγειρέματος γκαζιού

-

Μπροστά αριστερά: ∅ 5,4 cm - 1000 W
Πίσω αριστερά: ∅ 18 cm - 2000 W - ηλεκτρική
Πίσω δεξιά: ∅ 7,4 cm - 1900 W
Μπροστά δεξιά: ∅ 9,9 cm - 3000 W
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Ρηχό εμαγιέ ταψί, βαθύ εμαγιέ ταψί, σχάρα φούρνου, πλαϊνές ράγες,
μπεκ τροφοδοσίας για γκάζι φιάλης και γκαζι δικτύου
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
- Αποσπώμενη πόρτα με διπλό κρύσταλλο
- Προστατευτικό γυάλινο καπάκι της βάσης εστιών
- DynamiCooling ρυθμιστής εξωτερικής θερμοκρασίας του φούρνου
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
- Διαστάσεις (Υ×Π×Β): 85 × 60 × 60 cm

-

Μπροστά αριστερά: ∅ 5,4 cm - 1000 W
Πίσω αριστερά: ∅ 7,4 cm - 1900 W
Πίσω δεξιά: ∅ 7,4 cm - 1900 W
Μπροστά δεξιά: ∅ 9,9 cm - 3000 W
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Ρηχό εμαγιέ ταψί, βαθύ εμαγιέ ταψί, σχάρα φούρνου, πλαϊνές ράγες,
μπεκ τροφοδοσίας για γκάζι φιάλης και γκαζι δικτύου
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
- Αποσπώμενη πόρτα με διπλό κρύσταλλο
- Προστατευτικό γυάλινο καπάκι της βάσης εστιών
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
- Διαστάσεις (Υ×Π×Β): 85 × 60 × 60 cm

ΚΟΥΖΙΝΕΣ

35

ECS6250CLI - 739099
ECS6250CLB - 739098
ΚΟΥΖΙΝΑ ΚΕΡΑΜΙΚΗ CLASSICO ΜΠΕΖ ΚΟΥΖΙΝΑ ΚΕΡΑΜΙΚΗ CLASSICO ΜΑΥΡΗ
034022901
034023001

A

Ενεργειακή
Κλάση

ΤΙΜΗ
ΜΕ
Φ.Π.Α.

928,00€

A

Ενεργειακή
Κλάση

71l

- Τύπος - κεραμική κουζίνα
- Χρώμα - μπεζ

SuperSize - Χωρητικότητα 71 lt
HomeMade Plus - φούρνος παραδοσιακού σχήματος
Περιστρεφόμενα κομβία
PerfectGrill - 2 αντιστάσεις για βέλτιστη κατανομή θερμότητας
MultilevelBaking - ψήσιμο σε πολλά επίπεδα
XXL - συρτάρι αποθήκευσης
SilverMatte - εσωτερική επίστρωση για εύκολο καθάρισμα
Αναλογικός χρονοδιακόπτης

- Τύπος - κεραμική κουζίνα
- Χρώμα - μαύρο
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
-

SuperSize - Χωρητικότητα 71 lt
HomeMade Plus - φούρνος παραδοσιακού σχήματος
Περιστρεφόμενα κομβία
PerfectGrill - 2 αντιστάσεις για βέλτιστη κατανομή θερμότητας
MultilevelBaking - ψήσιμο σε πολλά επίπεδα
XXL - συρτάρι αποθήκευσης
SilverMatte - εσωτερική επίστρωση για εύκολο καθάρισμα
Αναλογικός χρονοδιακόπτης

ΤΡΟΠΟΙ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

ΤΡΟΠΟΙ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΣΤΙΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΣΤΙΩΝ

6 ζώνες μαγειρέματος Hi-Light
- Μπροστά αριστερά: ∅ 21/12 cm - 2200 W
- Πίσω αριστερά: ∅ 14,5 cm - 1200 W
- Πίσω δεξιά: ∅ 18/12 cm - 1700 W
- Μπροστά δεξιά: ∅ 18 cm - 1800 W
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
- Ρηχό εμαγιέ ταψί, βαθύ εμαγιέ ταψί, σχάρα φούρνου
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
- Αποσπώμενη πόρτα με διπλό κρύσταλλο
- GentleClose
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
- Διαστάσεις (Υ×Π×Β): 60 × 85 × 60 cm

928,00€

71l

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
-

ΤΙΜΗ
ΜΕ
Φ.Π.Α.

6 ζώνες μαγειρέματος Hi-Light
- Μπροστά αριστερά: ∅ 21/12 cm - 2200 W
- Πίσω αριστερά: ∅ 14,5 cm - 1200 W
- Πίσω δεξιά: ∅ 18/12 cm - 1700 W
- Μπροστά δεξιά: ∅ 18 cm - 1800 W
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
- Ρηχό εμαγιέ ταψί, βαθύ εμαγιέ ταψί, σχάρα φούρνου
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
- Αποσπώμενη πόρτα με διπλό κρύσταλλο
- GentleClose
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
- Διαστάσεις (Υ×Π×Β): 60 × 85 × 60 cm

www.gorenje.gr

36

ΦΟΥΡΝΟΙ

ΦΟΥΡΝΟΙ

ΑΠΛΟΊ ΣΤΗ ΧΡΉΣΗ,
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΊ ΣΤΗΝ
ΑΠΌΔΟΣΗ
Για εσάς που η μαγειρική είναι το πάθος
σας αλλά ο χρόνος σας είναι πολύτιμος
και θέλετε τον αφιερώνετε σε ό,τι
αγαπάτε περισσότερο και όχι να τον
σπαταλάτε άσκοπα, δημιουργήθηκαν
οι φούρνοι νέας γενιάς OptiBake της
Gorenje. Κατασκευασμένοι με γνώμονα
την απλοποίηση της καθημερινότητας
σας – ConnectLife, χωρίς συμβιβασμούς
στην απόδοσή τους – HomeMade &
BigSpace. Διαθέτουν μια πληθώρα
έξυπνων λειτουργιών -FastPreheat, που
σας βοηθούν να επιτύχετε τέλεια γευστικά
αποτελέσματα σε ελάχιστο χρόνο και
χωρίς κόπο. Εξασφαλίζοντας απόλυτα
υγιεινό μαγείρεμα – AirFry, SteamAssist
και πανεύκολο καθάρισμα – AquaClean &
PyroClean.

www.gorenje.gr

37

38

ΦΟΥΡΝΟΙ

Ο ΦΟΥΡΝΟΣ ΣΑΣ
ΚΑΝΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ!
AutoProgrammes
Για τους αρχάριους της κουζίνας το ψήσιμο σε ένα φούρνο μπορεί να κρύβει δυσκολίες αλλά με τα αυτόματα
προγράμματα οι παράμετροι του μαγειρέματος μπορούν να ρυθμιστούν πλέον εύκολα. Τώρα μπορείς να
ξεκινήσεις το μαγείρεμα απλά προσθέτοντας το βάρος και τον τύπο του φαγητού και πατώντας την “έναρξη”.

Σχήμα φούρνου HomeMadePlus

StepBake

Τραγανό απ’ έξω και ζουμερό από μέσα

Τέλειο φαγητό σε
βήματα

Το παραδοσιακά στρογγυλεμένο σχήμα των φούρνων είναι ένα από τα πιο
ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα της Gorenje. Όπως οι παραδοσιακοί
ξυλόφουρνοι, επιτρέπει στο ζεστό αέρα να κινείται ελεύθερα και ν’
αγκαλιάζει το φαγητό. Τα πλαϊνά χωνευτά τοιχώματα, εξαφανίζουν τα
«κρύα σημεία» του φούρνου δίνοντας τέλειο χρώμα στο φαγητό σας,
ακόμα και αν εσείς ψήνετε ταυτόχρονα σε περισσότερα επίπεδα.
Όταν το φαγητό ψήνεται απ’ όλες τις πλευρές γίνεται τέλειο: τραγανό απ’
έξω και ζουμερό από μέσα.

Με τη λειτουργία StepBake το
μαγείρεμα με διαφορετικούς τρόπους
και θερμοκρασίες ψησίματος γίνεται
πανεύκολο, προγραμματίζοντάς
το εξαρχής, μία μόνο φορά. Είναι
ιδανικό για πιο προχωρημένους
χρήστες που μαγειρεύουν απαιτητικά
φαγητά.

ΦΟΥΡΝΟΙ

PerfectGrill

Δυο αντιστάσεις grill για αποτελεσματικότερο ψήσιμο
Το πιο αποτελεσματικό ψήσιμο στους φούρνους Gorenje γίνεται με τη χρήση μίας μεγάλης αντίστασης εξωτερικά και
μίας μικρότερης αντίσταση εσωτερικά. Η έξυπνη τοποθέτησή τους επιτρέπει τη βέλτιστη κατανομή της θερμότητας και
παρέχει τέλειο ψήσιμο κάθε φορά, έτσι ώστε τo φαγητό να είναι τραγανό στο εξωτερικό και ζουμερό στο εσωτερικό.
Ανάλογα με τις ανάγκες σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε την εσωτερική ή την εξωτερική αντίσταση grill ή και τις
δύο ταυτόχρονα. H αντίσταση grill μπορεί να μετακινηθεί για εύκολο καθαρισμό και συντήρηση.

MultiFlow 360°

Ομοιόμορφο μαγείρεμα
Το σύστημα MultiFlow 360° εξασφαλίζει τη βέλτιστη
κυκλοφορία του αέρα μέσα στον φούρνο. Λόγω του
έξυπνα τοποθετημένου εξαερισμού στο πίσω μέρος του
φούρνου αλλά και του παραδοσιακά στρογγυλεμένου
σχήματος στην κορυφή, ο αέρας διαχέεται ομοιόμορφα
και ψήνει το φαγητό ομοιόμορφα σε όλες τις πλευρές.

SuperSize - BigSpace

Τεράστια χωρητικότητα!
Το αυξημένο μέγεθος των φούρνων (με χωρητικότητα 77
λίτρων) επιτρέπει το μαγείρεμα μεγαλύτερης ποσότητας
φαγητού, ενώ οι εξωτερικές διαστάσεις παραμένουν ίδιες.
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SilverMatte

Εξαιρετικά ανθεκτικό
Η ποιότητα και ο τύπος της εμαγιέ επίστρωσης είναι
εξαιρετικά σημαντικά για την κουζίνα και τη λειτουργία
της. Το SilverMatte είναι ένα πολύ ανθεκτικό και
ισχυρό υλικό που αντέχει σε ακραίες θερμοκρασίες.
Χωρίς μικροπόρους, επικαλύπτει όλη την επιφάνεια
του φούρνου και των ταψιών. Υποστηρίζει την
αντανάκλαση της θερμότητας και παρέχει επιπλέον
μόνωση. Επομένως, το εσωτερικό του φούρνου
παραμένει πάντα αποστειρωμένο και ασφαλές.

Τηλεσκοπικοί Οδηγοί

Ευκολία στο μαγείρεμα
Επιβλέψτε με ευκολία το ψήσιμο του φαγητού με τη
χρήση των τηλεσκοπικών οδηγών και στο τέλος της
διαδικασίας αφαιρέστε το ταψί με ευκολία. Κατά τη
διάρκεια του καθαρισμού με πυρόλυση, πρέπει να
αφαιρούνται από τον φούρνο.

FastPreheat

Γρήγορο και οικονομικό
Επιλέγοντας το πρόγραμμα FastPreheat, ο φούρνος
σας φτάνει τους 200˚ C σε μόλις 6 λεπτά, εξοικονομώντας το 30% του χρόνου που θα χρειαζόταν με την
συμβατική προθέρμανση και καθιστώντας το κατάλληλο
για συνταγές που απαιτουν προθερμασμένο φούρνο.
Ο φωτισμός και ένα ηχητικό σήμα θα σας ειδοποιήσουν
ότι ο φούρνος έχει φτάσει στην θερμοκρασία που πρέπει.

Πολυεπίπεδο Μαγείρεμα

Ταυτόχρονο ψήσιμο
Ο συνδυασμός της τεχνολογίας MultiAir και του
παραδοσιακού σχήματος HomeMade επιτρέπει το
ταυτόχρονο ψήσιμο σε όλα τα επίπεδα χωρίς να υπάρχει
ο κίνδυνος να αναμειχθούν οι οσμές των διαφορετικών
φαγητών που μαγειρεύετε.
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UltraCoolDoor

GentleClose & SoftOpen

Ασφαλής επαφή με την πόρτα

Απαλό κλείσιμο και άνοιγμα

Η ειδική κατασκευή της πόρτας και η μοναδική της
επίστρωση απομονώνουν το φούρνο και κρατούν τη
θερμότητα στο εσωτερικό του βελτιστοποιώντας την
κατανάλωση ενέργειας. Επιπλέον, ο φούρνος σας είναι
ασφαλής για παιδιά και κατοικίδια και δεν επηρεάζει
καθόλου τη θερμοκρασία της κουζίνας σας.

Κλείστε και ανοίξτε την πόρτα του φούρνου με ευκολία
και χωρίς θόρυβο, απλά με ένα άγγιγμα.

Σύστημα DC & DC+

Αποτελεσματική διαχείρηση
Το σύστημα DynamiCooling ψύχει το εξωτερικό του
φούρνου σας ελαχιστοποιώντας τις πιθανότητες
να υποστεί φθορές που σχετίζονται με υψηλές
θερμοκρασίες. Στα μοντέλα με το σύστημα DC+ οι
αισθητήρες θερμότητας ψύχουν το εξωτερικό μέχρι
αυτό να φτάσει την ασφαλή θερμοκρασία των 60° C.

Επίστρωση TouchFree

Αστραφτερή επιφάνεια χωρίς
δαχτυλιές
Η ειδική επίστρωση TouchFree film δεν επιπρέπει τις
δαχτυλιές να μένουν στην επιφάνεια, αφήνοντάς την
πάντα αστραφτερή και κάνοντας το καθάρισμα ακόμα
ευκολότερο.
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ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
GentleBake
Είναι μια λειτουργία αργού ψησίματος που διασφαλίζει
τη διατήρηση της υγρασίας των φαγητών για τέλεια
γεύση. Το ψητό κρέας, το ψάρι ή τα γλυκά σας,
παραμένουν ζουμερά και τρυφερά, προσφέροντάς σας
τη μέγιστη απόλαυση.

PizzaFunction
Η ειδική αυτή λειτουργία, με ρύθμιση θερμοκρασίας
ψησίματος έως 300° C σχεδιάστηκε ειδικά για να
ψήνετε τέλεια τις πίτσες, πίτες και παρόμοιες συνταγές
που απαιτούν υψηλές θερμοκρασίες για το τέλειο
αποτέλεσμα.

Gratin
Η λειτουργία Gratin προσθέτει μια ώθηση στην ισχύ
θέρμανσης του φούρνου για να δημιουργήσει μια
τραγανή, λαχταριστή χρυσή-καφέ κρούστα στις
αγαπημένες σας συνταγές.

FrozenBake

Ο γρηγορότερος τρόπος να
ψήσετε κατεψυγμένα τρόφιμα
Η τεχνολογία ForzenBake της Gorenje σας επιτρέπει
να τοποθετείτε τα κατεψυγμένα τρόφιμα απευθείας
από τον καταψύκτη στο φούρνο. Δεν χρειάζεται πια
να ξοδεύετε χρόνο για την απόψυξη των τροφών. Αυτό
το αποτελεσματικό πρόγραμμα ψησίματος είναι η
τέλεια επιλογή για όλα τα κατεψυγμένα τρόφιμα και τα
προετοιμασμένα γεύματα.

Θερμόμετρο κρέατος
Ψήσιμο στους 300º C

Υψηλή θερμοκρασία
Με την ειδική ρύθμιση της θερμοκρασίας στους 300°C
μπορείτε να φέρετε επαγγελματικά αποτελέσματα με το
μαγείρεμα στο σπίτι. Ιδανικό πρόγραμμα για πίτσες.

Τέλεια ψημένο, κάθε φορά
Με το πρωτοποριακό αυτό σύστημα μπορείτε να
επιβλέπετε ανά πάσα στιγμή την εσωτερική θερμοκρασία
του κρέατος κατα τη διάρκεια τoυ ψησίματος, κάτι που
παλαιότερα φάνταζε αδύνατο. Όταν η θερμοκρασία
φτάσει στο επίπεδο που επιθυμείτε, το θερμόμετρο σας
ειδοποιεί με ηχητικό σήμα.
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PyroClean

Η απόλυτη λειτουργία καθαρισμού με πυρόλυση
Το καθάρισμα με πυρόλυση, είναι ο αποδοτικότερος τρόπος να καθαρίσετε το φούρνο σας. Με την εφαρμογή υψηλών
θερμοκρασιών έως 500° C, ο φούρνος καθαρίζεται από τα υπολείματα φαγητών καθώς αυτά καίγονται κατά τη διάρκεια
του προγράμματος. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στα 3 επίπεδα πυρόλυσης: ήπιο - 90 λεπτά, μεσαίο - 120 λεπτά και
έντονο - 150 λεπτά. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να σκουπίσετε τη στάχτη με ένα υγρό πανί, αφού ο φούρνος
σας έχει κρυώσει. Για μέγιστη ασφάλεια, ο φούρνος κλειδώνει κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

AquaClean

Εύκολος καθαρισμός
CataClean

Καταλυτικά πάνελ
Με το καταλυτικό καθάρισμα, μόλις η θερμοκρασία
του φούρνου σας φτάσει τους 85˚ C κατά τη διάρκεια
του ψησίματος, τα καταλυτικά πάνελ απορροφούν
αυτόματα τα λίπη και τις ακαθαρσίες.

Χάρη στο νέο σύστημα AquaClean, ο καθαρισμός του
φούρνου γίνεται πλέον εύκολη υπόθεση. Το μόνο που
χρειάζεται να κάνετε είναι να βάλετε μισό λίτρο νερό σ’
ένα ταψί και να στρέψετε το διακόπτη στη λειτουργία
AquaClean όπου η θερμοκρασία ανεβαίνει μόλις στους
70 °C. Σε 30 λεπτά τα αποτελέσματα είναι ορατά σ’
όλο το φούρνο. Λεκέδες και λίπη μαλακώνουν και
μπορείτε να τα απομακρύνετε απλά σκουπίζοντάς τα.
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ΨΗΣΙΜΟ ΣΤΟΝ ΑΤΜΟ
ΓΙΑ ΥΓΙΕΙΝΑ & ΝΟΣΤΙΜΑ
ΓΕΥΜΑΤΑ
Αν δοκιμάσετε το μαγείρεμα με ατμό στους νέους φούρνους Gorenje, δεν θα θέλετε να μαγειρέψετε ξανά με άλλο
τρόπο! Το σύστημα SteamAssist, με τις μοναδικές του δυνατότητες, παράγει καθαρό ατμό χωρίς σταγονίδια
νερού, πετυχαίνοντας έτσι τραγανό εξωτερικό και ζουμερό εσωτερικό στο φαγητό σας. Με αυτόν τον τρόπο
μαγειρέματος διασφαλίζετε ότι τα θρεπτικά συστατικά του φαγητού σας θα παραμένουν αναλλοίωτα.

ConnectLife

O φούρνος στην οθόνη σας
Το ConnectLife της Gorenje, με την αντίστοιχη εφαρμογή κινητού, σας χαρίζει μια μοναδική εμπειρία μαγειρέματος,
προσφέροντας σας δυνατότητα απομακρυσμένης λειτουργίας του φούρνου σας, επιλογή μέσα από μια τεράστια
βιβλιοθήκη συνταγών, ειδοποιήσεις στο κινητό αλλά και φωνητικό έλεγχο της συσκευής σας. Μπορείτε να διαχειριστείτε
όλες τις λειτουργίες του φούρνου σας, απλά μέσα από την οθόνη του κινητού ή του tablet σας, πανεύκολα, χωρίς κόπο,
από όποιο σημείο και αν βρίσκεστε!
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ExtraSteam

Εύκολη λειτουργία ατμού
AirFry function

Για πιο υγιεινό μαγείρεμα
Τώρα μπορείτε να έχετε πεντανόστιμα ψημένα φαγητά
χωρίς περιττές θερμίδες. Αυτή η λειτουργία εξαιρετικά
εντατικού ψησίματος με ζεστό αέρα εξασφαλίζει τραγανό
και χρυσαφένια ψημένο γεύμα χωρίς περιττά λίπη. Σε
συνδυασμό με το ειδικό διάτρητο ταψί ψησίματος, θα
επιτύχετε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα.

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να έχετε φαγητά τέλεια
ψημένα στον ατμό ακόμα και αν ο φούρνος σας δεν
διαθέτει ειδικό δοχείο νερού. Το μόνο που έχετε να
κάνετε είναι να προσθέσετε λίγο νερό στο ρηχό ταψί του
φούρνου, να επιλέξετε το σωστό πρόγραμμα ψησίματος
και ο φούρνος θα κάνει τα υπόλοιπα.

SteamAssist
Διάτρητο ταψί

Τραγανές δημιουργίες!
Το διάτρητο ταψί της Gorenje, χάρη στην ειδική
κατασκευή του, επιτρέπει την περισσότερη και
καλύτερη ροή ζεστού αέρα κατά το ψήσιμο, τόσο στη
λειτουργία AirFry όσο και στην SteamAssist. Έτσι το
φαγητό ψήνεται ομοιόμορφα και γίνεται εξαιρετικά
τραγανό και εξαιρετικά νόστιμο!

Πεντανόστιμο και τραγανό
φαγητό
Με τη λειτουργία αυτή θα έχετε τέλεια μαγειρεμένο,
ζουμερό εσωτερικά και τραγανό εξωτερικά φαγητό,
προσθέτοντας απλά νερό στο κατάλληλο δοχείο ατμού,
στον πίνακα ελέγχου του φούρνου. Επιλέγοντας το
κατάλληλο πρόγραμμα ψησίματος το οποίο μπορεί
να μαγειρέψει με ατμό, ο φούρνος θα σας ειδοποιήσει
την κατάλληλη στιγμή, ώστε να ενεργοποιήσετε τη
λειτουργία ατμού.
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ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΦΟΥΡΝΟΥ

ICONLED+

Επιλέξτε ανάμεσα σε διαφορετικά στυλ μαγειρέματος: ProBake, AutoBake ή ExtraBake.
Διαλέξτε λειτουργίες χρόνου και προσθέστε δύο βήματα του StepBake όταν είναι δυνατόν.
Μπορεί να προστεθεί βάρος και να επιλεγεί το ψήσιμο με τη βοήθεια ατμού.

ICONLED

Με μια απλή περιστροφή κουμπιού μπορείτε να επιλέξετε στυλ μαγειρέματος (ProBake, AutoBake ή ExtraBake),
λειτουργία χρόνου και θερμοκρασία ή τις λειτουργίες StepBake & Gratin όταν είναι δυνατόν.
Με την έναρξη / διακοπή του αισθητήρα αφής ξεκινά η διαδικασία.

NO INTERFACE

Με απλή περιστροφή κουμπιού επιλέγονται στυλ μαγειρέματος (ProBake, AutoBake ή ExtraBake) και η θερμοκρασία
και ξεκινά η διαδικασία. Η ειδική ένδειξη λειτουργίας LED δείχνει ότι ο θερμαντήρας φούρνου λειτουργεί.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1

1
Λειτουργίες &
χαρακτηριστικά τυπωμένα

6

4

5

4
Πολύχρωμες
ενδείξεις

2

2

5

Λογότυπο χαραγμένο με
λέιζερ

Λεπτός
πίνακας ελέγχου

3
Λωρίδα από βουρτσισμένο
ανοξείδωτο ατσάλι με
τρισδιάστατο εφέ

6
3

Πίνακας ελέγχου με
μεταλλική λωρίδα

ΦΟΥΡΝΟΙ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ
ΦΟΥΡΝΩΝ
ΦΟΥΡΝΟΥ
& ΚΟΥΖΙΝΩΝ

222886 - ΤΑΨΙ ΒΑΘΥ
(ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥΣ & ΚΟΥΖΙΝΕΣ)
039091501
ΤΙΜΗ

222709 - ΤΑΨΙ ΡΗΧΟ
(ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥΣ & ΚΟΥΖΙΝΕΣ)
039091801
ΤΙΜΗ

852601 - ΤΑΨΙ ΔΙΑΤΡΗΤΟ
(ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥΣ & ΚΟΥΖΙΝΕΣ)
039139701
ΤΙΜΗ

421367 - ΣΧΑΡΑ
(ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥΣ & ΚΟΥΖΙΝΕΣ)
039096201
ΤΙΜΗ

827803
ΑΠΟΣΠ. ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ – 1 ΕΠΊΠΕΔΟ
(ΚΑΤΑΛΛΗΛΟI ΓΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥΣ) ΤΙΜΗ
ΜΕ
039161801
79,20€

640248
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ – 2 ΕΠΊΠΕΔA
(ΚΑΤΑΛΛΗΛΟI ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΕΣ) ΤΙΜΗ
ΜΕ
039089001
97,60€

ΜΕ
Φ.Π.Α.

ΜΕ
Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α.

36,80€

53,60€

ΜΕ
Φ.Π.Α.

ΜΕ
Φ.Π.Α.

32,80€

15,20€

Φ.Π.Α.
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BO6717E03X - 738002
ΦΟΥΡΝΟΣ ΙΝΟΧ
034018801

A

Ενεργειακή
Κλάση

BO6717E03BG - 738371
ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΑΥΡΟΣ
034018901
ΤΙΜΗ
ΜΕ
Φ.Π.Α.

352,00€

A

77l

- Τύπος - φούρνος με λειτουργία ατμού
- Χρώμα - inox

SuperSize - χωρητικότητα 77 lt
Βυθιζόμενοι διακόπτες
HomeMade Plus - φούρνος παραδοσιακού σχήματος
OpenView - εσωτερικός φωτισμός & πόρτα ευρείας επίβλεψης
PerfectGrill - 2 αντιστάσεις για βέλτιστη κατανομή θερμότητας
SilverMatte - εσωτερική επίστρωση για εύκολο καθάρισμα
ExtraSteam - πρόγραμμα επιπλέον ατμού
TouchFree - επιφάνεια χωρίς δαχτυλιές

ΤΙΜΗ
ΜΕ
Φ.Π.Α.

368,00€

77l

- Τύπος - φούρνος με λειτουργία ατμού
- Χρώμα - μαύρο

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
-

Ενεργειακή
Κλάση

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
-

SuperSize - χωρητικότητα 77 lt
Βυθιζόμενοι διακόπτες
HomeMade Plus - φούρνος παραδοσιακού σχήματος
OpenView - εσωτερικός φωτισμός & πόρτα ευρείας επίβλεψης
PerfectGrill - 2 αντιστάσεις για βέλτιστη κατανομή θερμότητας
MultilevelBaking - ψήσιμο σε πολλά επίπεδα
SilverMatte - εσωτερική επίστρωση για εύκολο καθάρισμα
ExtraSteam - πρόγραμμα επιπλέον ατμού

ΤΡΟΠΟΙ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

ΤΡΟΠΟΙ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

FastPreheat - γρήγορη προθέρμανση, Πάνω & κάτω αντίσταση
με αέρα, Grill με αέρα, AirFry - τραγάνισμα στον αέρα, Ζεστός
αέρας (ExtraSteam), Πάνω & κάτω αντίσταση (ExtraSteam), Grill,
GentleBake - αργό ψήσιμο, PizzaFunction, FrozenBake - ψήσιμο
κατεψυγμένων φαγητών, Defrost - απόψυξη φαγητών, AquaClean καθαρισμός φούρνου

FastPreheat - γρήγορη προθέρμανση, Πάνω & κάτω αντίσταση,
Πάνω & κάτω αντίσταση με αέρα, Grill με αέρα, Grill, Ζεστός
αέρας, AirFry - τραγάνισμα στον αέρα, GentleBake - αργό ψήσιμο,
PizzaFunction, FrozenBake - ψήσιμο κατεψυγμένων φαγητών,
Defrost - απόψυξη φαγητών, AquaClean - καθαρισμός φούρνου

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Ρηχό εμαγιέ ταψί, βαθύ εμαγιέ ταψί, σχάρα φούρνου, πλαϊνές ράγες
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
- Κλείδωμα πόρτας
- Αποσπώμενη πόρτα με διπλό κρύσταλλο
- DynamiCooling κρατάει την εξωτερική θερμοκρασία του φούρνου
σε ασφαλή επίπεδα
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
- Διαστάσεις (Υ×Π×Β): 59,5 × 59,5 × 56,4 cm
(Σχέδιο εντοιχισμού στην σελίδα 111)

- Ρηχό εμαγιέ ταψί, βαθύ εμαγιέ ταψί, σχάρα φούρνου, πλαϊνές ράγες
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
- Κλείδωμα πόρτας
- Αποσπώμενη πόρτα με διπλό κρύσταλλο
- DynamiCooling κρατάει την εξωτερική θερμοκρασία του φούρνου
σε ασφαλή επίπεδα
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
- Διαστάσεις (Υ×Π×Β): 59,5 × 59,5 × 56,4 cm
(Σχέδιο εντοιχισμού στην σελίδα 111)

ΦΟΥΡΝΟΙ

BO6717E02WG - 738372
ΦΟΥΡΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ
034019001

A

Ενεργειακή
Κλάση

BOS6737E13X - 738004
ΦΟΥΡΝΟΣ ΙΝΟΧ
034019101
ΤΙΜΗ
ΜΕ
Φ.Π.Α.

376,00€

A

77l

- Τύπος - φούρνος με λειτουργία ατμού
- Χρώμα - λευκό

SuperSize - χωρητικότητα 77 lt
Βυθιζόμενοι διακόπτες
HomeMade Plus - φούρνος παραδοσιακού σχήματος
OpenView - εσωτερικός φωτισμός & πόρτα ευρείας επίβλεψης
PerfectGrill - 2 αντιστάσεις για βέλτιστη κατανομή θερμότητας
MultilevelBaking - ψήσιμο σε πολλά επίπεδα
SilverMatte - εσωτερική επίστρωση για εύκολο καθάρισμα
ExtraSteam - πρόγραμμα επιπλέον ατμού
TouchFree - επιφάνεια χωρίς δαχτυλιές

ΤΙΜΗ
ΜΕ
Φ.Π.Α.

432,00€

77l

- Τύπος - ηλεκτρονικός φούρνος με λειτουργία ατμού
- Χρώμα - inox

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
-

Ενεργειακή
Κλάση

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
-

SuperSize - χωρητικότητα 77 lt
Βυθιζόμενοι διακόπτες & TouchControl
HomeMade Plus - φούρνος παραδοσιακού σχήματος
OpenView - εσωτερικός φωτισμός & πόρτα ευρείας επίβλεψης
PerfectGrill - 2 αντιστάσεις για βέλτιστη κατανομή θερμότητας
SilverMatte - εσωτερική επίστρωση για εύκολο καθάρισμα
ExtraSteam - πρόγραμμα επιπλέον ατμού
STEPBake - έλεγχος της διαδικασίας μαγειρέματος με βήματα
AutoBake - διαλέξτε μεταξύ 22 συνταγών για αυτόματο μαγείρεμα
TouchFree - επιφάνεια χωρίς δαχτυλιές
Gratin - πρόγραμμα για τέλεια κρούστα
Ηλεκτρονικός προγραμματισμός

ΤΡΟΠΟΙ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

ΤΡΟΠΟΙ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

FastPreheat - γρήγορη προθέρμανση, Πάνω & κάτω αντίσταση,
Πάνω & κάτω αντίσταση με αέρα, Grill με αέρα, Grill, Ζεστός
αέρας, AirFry - τραγάνισμα στον αέρα, GentleBake - αργό ψήσιμο,
PizzaFunction, FrozenBake - ψήσιμο κατεψυγμένων φαγητών,
Defrost - απόψυξη φαγητών, AquaClean - καθαρισμός φούρνου

FastPreheat - γρήγορη προθέρμανση, Πάνω & κάτω αντίσταση
με αέρα, Grill με αέρα, AirFry - τραγάνισμα στον αέρα, Ζεστός
αέρας (ExtraSteam), Πάνω & κάτω αντίσταση (ExtraSteam), Grill,
GentleBake - αργό ψήσιμο, PizzaFunction, FrozenBake - ψήσιμο
κατεψυγμένων φαγητών, Defrost - απόψυξη φαγητών, AquaClean καθαρισμός φούρνου

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Βαθύ εμαγιέ ταψί, σχάρα φούρνου, πλαϊνές ράγες
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
- Κλείδωμα πόρτας
- Αποσπώμενη πόρτα με διπλό κρύσταλλο
- DynamiCooling κρατάει την εξωτερική θερμοκρασία του φούρνου
σε ασφαλή επίπεδα
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
- Διαστάσεις (Υ×Π×Β): 59,5 × 59,5 × 56,4 cm
(Σχέδιο εντοιχισμού στην σελίδα 111)

- Ρηχό εμαγιέ ταψί, βαθύ εμαγιέ ταψί, σχάρα φούρνου, πλαϊνές ράγες,
τηλεσκοπικοί οδηγοί - 1 επίπεδο
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
- Αποσπώμενη πόρτα με διπλό κρύσταλλο
- DynamiCooling+ αυτόματη ρύθμιση εξωτερικής θερμοκρασίας του
φούρνου
- Πόρτα με σύστημα GentleClose - SoftOpen
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
- Διαστάσεις (Υ×Π×Β): 59,5 × 59,5 × 56,4 cm
(Σχέδιο εντοιχισμού στην σελίδα 111)

www.gorenje.gr
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ΦΟΥΡΝΟΙ

BOSX6737E13BG - 738440
ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΑΥΡΟΣ
034019201

A

Ενεργειακή
Κλάση

ΤΙΜΗ
ΜΕ
Φ.Π.Α.

BPS6737E14X - 738005
ΦΟΥΡΝΟΣ ΙΝΟΧ PYRO
034019301
440,00€

+

77l

- Τύπος - ηλεκτρονικός φούρνος με λειτουργία ατμού
- Χρώμα - μαύρο

SuperSize - χωρητικότητα 77 lt
Βυθιζόμενοι διακόπτες & TouchControl
HomeMade Plus - φούρνος παραδοσιακού σχήματος
OpenView - εσωτερικός φωτισμός & πόρτα ευρείας επίβλεψης
PerfectGrill - 2 αντιστάσεις για βέλτιστη κατανομή θερμότητας
SilverMatte - εσωτερική επίστρωση για εύκολο καθάρισμα
STEPBake - έλεγχος της διαδικασίας μαγειρέματος με βήματα
AutoBake - διαλέξτε μεταξύ 22 συνταγών για αυτ΄΄όματο μαγείρεμα
ExtraSteam - πρόγραμμα επιπλέον ατμού
Gratin - πρόγραμμα για τέλεια κρούστα
Ηλεκτρονικός προγραμματισμός

ΤΙΜΗ
ΜΕ
Φ.Π.Α.

568,00€

77l

- Τύπος - πυρολυτικός φούρνος με λειτουργία ατμού
- Χρώμα - inox

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
-

Ενεργειακή
Κλάση

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
-

SuperSize - χωρητικότητα 77 lt
HomeMade Plus - φούρνος παραδοσιακού σχήματος
OpenView - εσωτερικός φωτισμός & πόρτα ευρείας επίβλεψης
Βυθιζόμενα κομβία & TouchControl
PerfectGrill - 2 αντιστάσεις για βέλτιστη κατανομή θερμότητας
SilverMatte - εσωτερική επίστρωση για εύκολο καθάρισμα
STEPBake - έλεγχος της διαδικασίας μαγειρέματος με βήματα
AutoBake - διαλέξτε μεταξύ 22 συνταγών για αυτ΄΄όματο μαγείρεμα
TouchFree - επιφάνεια χωρίς δαχτυλιές
Ηλεκτρονικός προγραμματισμός
Πυρολυτικό καθάρισμα

ΤΡΟΠΟΙ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

ΤΡΟΠΟΙ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

FastPreheat - γρήγορη προθέρμανση, Πάνω & κάτω αντίσταση
με αέρα, Grill με αέρα, AirFry - τραγάνισμα στον αέρα, Ζεστός
αέρας (ExtraSteam), Πάνω & κάτω αντίσταση (ExtraSteam), Grill,
GentleBake - αργό ψήσιμο, PizzaFunction, FrozenBake - ψήσιμο
κατεψυγμένων φαγητών, Defrost - απόψυξη φαγητών, AquaClean καθαρισμός φούρνου

FastPreheat - γρήγορη προθέρμανση, Πάνω & κάτω αντίσταση
με αέρα, Grill με αέρα, AirFry - τραγάνισμα στον αέρα, Ζεστός
αέρας (ExtraSteam), Πάνω & κάτω αντίσταση (ExtraSteam), Grill,
GentleBake - αργό ψήσιμο, PizzaFunction, FrozenBake - ψήσιμο
κατεψυγμένων φαγητών, Defrost - απόψυξη φαγητών, Πυρόλυση

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Ρηχό εμαγιέ ταψί, βαθύ εμαγιέ ταψί, σχάρα φούρνου, τηλεσκοπικοί
οδηγοί - 1 επίπεδο
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
- Αποσπώμενη πόρτα με διπλό κρύσταλλο
- DynamiCooling+ αυτόματη ρύθμιση εξωτερικής θερμοκρασίας του
φούρνου
- Πόρτα με σύστημα GentleClose - SoftOpen
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
- Διαστάσεις (Υ×Π×Β): 59,5 × 59,5 × 56,4 cm
(Σχέδιο εντοιχισμού στην σελίδα 111)

- Ρηχό εμαγιέ ταψί, βαθύ εμαγιέ ταψί, σχάρα φούρνου, τηλεσκοπικοί
οδηγοί - 1 επίπεδο
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
- UltraCoolDoorQuadro - αποσπώμενη πόρτα με τετραπλό κρύσταλλο
- DynamiCooling+ αυτόματη ρύθμιση εξωτερικής θερμοκρασίας του
φούρνου
- Πόρτα με σύστημα GentleClose - SoftOpen
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
- Διαστάσεις (Υ×Π×Β): 59,5 × 59,5 × 56,4 cm
(Σχέδιο εντοιχισμού στην σελίδα 111)

ΦΟΥΡΝΟΙ

BPSX6737E13BG - 738567
ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΑΥΡΟΣ PYRO
034019401
+

Ενεργειακή
Κλάση

ΤΙΜΗ
ΜΕ
Φ.Π.Α.

BOS6747A01X - 738007
ΦΟΥΡΝΟΣ ΙΝΟΧ
034019501
616,00€

+

77l

- Τύπος - πυρολυτικός φούρνος με λειτουργία ατμού
- Χρώμα - inox

SuperSize - χωρητικότητα 77 lt
HomeMade Plus - φούρνος παραδοσιακού σχήματος
OpenView - εσωτερικός φωτισμός & πόρτα ευρείας επίβλεψης
Βυθιζόμενοι διακόπτες & TouchControl
PerfectGrill - 2 αντιστάσεις για βέλτιστη κατανομή θερμότητας
SilverMatte - εσωτερική επίστρωση για εύκολο καθάρισμα
STEPBake - έλεγχος της διαδικασίας μαγειρέματος με βήματα
AutoBake - διαλέξτε μεταξύ 22 συνταγών για αυτόματο μαγείρεμα
Ηλεκτρονικός προγραμματισμός
Πυρολυτικό καθάρισμα
ΤΡΟΠΟΙ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

FastPreheat - γρήγορη προθέρμανση, Πάνω & κάτω αντίσταση
με αέρα, Grill με αέρα, AirFry - τραγάνισμα στον αέρα, Ζεστός
αέρας (ExtraSteam), Πάνω & κάτω αντίσταση (ExtraSteam), Grill,
GentleBake - αργό ψήσιμο, PizzaFunction, FrozenBake - ψήσιμο
κατεψυγμένων φαγητών, Defrost - απόψυξη φαγητών, Πυρόλυση

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
- Ρηχό εμαγιέ ταψί, βαθύ εμαγιέ ταψί, σχάρα φούρνου, τηλεσκοπικοί
οδηγοί - 1 επίπεδο, ΜeatProbe - θερμόμετρο κρέατος
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
- UltraCoolDoorQuadro - Αποσπώμενη πόρτα με τετραπλό κρύσταλλο
- DynamiCooling+ αυτόματη ρύθμιση εξωτερικής θερμοκρασίας του
φούρνου
- Πόρτα με σύστημα GentleClose - SoftOpen
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
- Διαστάσεις (Υ×Π×Β): 59,5 × 59,5 × 56,4 cm
(Σχέδιο εντοιχισμού στην σελίδα 111)

ΤΙΜΗ
ΜΕ
Φ.Π.Α.

512,00€

77l

- Τύπος - ηλεκτρονικός φούρνος με λειτουργία ατμού
- Χρώμα - inox

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
-

Ενεργειακή
Κλάση

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
-

SuperSize - χωρητικότητα 77 lt
HomeMade Plus - φούρνος παραδοσιακού σχήματος
OpenView - εσωτερικός φωτισμός & πόρτα ευρείας επίβλεψης
Περιστρεφόμενοι διακόπτες
PerfectGrill - 2 αντιστάσεις για βέλτιστη κατανομή θερμότητας
MultilevelBaking - ψήσιμο σε πολλά επίπεδα
SilverMatte - εσωτερική επίστρωση για εύκολο καθάρισμα
STEPBake - έλεγχος της διαδικασίας μαγειρέματος με βήματα
AutoBake - διαλέξτε μεταξύ 22 συνταγών για αυτόματο μαγείρεμα
Ηλεκτρονικός προγραμματισμός
ΤΡΟΠΟΙ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

Πάνω & κάτω αντίσταση, Πάνω & κάτω αντίσταση με αέρα, Grill,
Ζεστός αέρας, Grill με αέρα, Ζεστός αέρας με κάτω αντίσταση,
Ζεστός αέρας με πάνω αντίσταση, Defrost - απόψυξη φαγητών,
FastPreheat - γρήγορη προθέρμανση, WarmPlate, GentleBake
- αργό ψήσιμο, FrozenBake - ψήσιμο κατεψυγμένων φαγητών,
PizzaFunction, Sabbath, Πάνω αντίσταση με ζεστό αέρα, Μικρό
grill με ζεστό αέρα, Grill με ζεστό αέρα & κάτω αντίσταση, Μικρό grill
με κάτω αντίσταση, Μικρό grill με αέρα & κάτω αντίσταση, AirFry+
- τραγάνισμα στον αέρα, Reheating, SteamAssist, Grill με κάτω
αντίσταση
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
- Ρηχό εμαγιέ ταψί, βαθύ εμαγιέ ταψί, σχάρα φούρνου, τηλεσκοπικοί
οδηγοί - 2 επίπεδα, διπλός φωτισμός, καταλυτικό πίσω τοίχωμα
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
- UltraCoolDoor - Αποσπώμενη πόρτα με τριπλό κρύσταλλο
- DynamiCooling+ αυτόματη ρύθμιση εξωτερικής θερμοκρασίας του
φούρνου
- Πόρτα με σύστημα GentleClose - SoftOpen
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
- Διαστάσεις (Υ×Π×Β): 59,5 × 59,5 × 56,4 cm
(Σχέδιο εντοιχισμού στην σελίδα 111)

www.gorenje.gr
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ΦΟΥΡΝΟΙ

ΝΕΟ!
BSA6737E15X - 738006
ΦΟΥΡΝΟΣ INOX ΑΤΜΟΥ
034023501

A

Ενεργειακή
Κλάση

ΝΕΟ!
BSA6737E15BG - 738586
ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΑΤΜΟΥ
034023601

ΤΙΜΗ
ΜΕ
Φ.Π.Α.

576,00€

+

77l

- Τύπος - ηλεκτρονικός φούρνος με λειτουργία ατμού
- Χρώμα - inox

SuperSize - χωρητικότητα 77 lt
HomeMade Plus - φούρνος παραδοσιακού σχήματος
OpenView - εσωτερικός φωτισμός & πόρτα ευρείας επίβλεψης
Περιστρεφόμενοι διακόπτες
PerfectGrill - 2 αντιστάσεις για βέλτιστη κατανομή θερμότητας
MultilevelBaking - ψήσιμο σε πολλά επίπεδα
SilverMatte - εσωτερική επίστρωση για εύκολο καθάρισμα
STEPBake - έλεγχος της διαδικασίας μαγειρέματος με βήματα
AutoBake - διαλέξτε μεταξύ 22 συνταγών για αυτόματο μαγείρεμα
SteamAssist - ψήσιμο στον ατμό
Ηλεκτρονικός προγραμματισμός

ΤΙΜΗ
ΜΕ
Φ.Π.Α.

592,00€

77l

- Τύπος - ηλεκτρονικός φούρνος με λειτουργία ατμού
- Χρώμα - μαύρος

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
-

Ενεργειακή
Κλάση

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
-

SuperSize - χωρητικότητα 77 lt
HomeMade Plus - φούρνος παραδοσιακού σχήματος
OpenView - εσωτερικός φωτισμός & πόρτα ευρείας επίβλεψης
Περιστρεφόμενοι διακόπτες
PerfectGrill - 2 αντιστάσεις για βέλτιστη κατανομή θερμότητας
MultilevelBaking - ψήσιμο σε πολλά επίπεδα
SilverMatte - εσωτερική επίστρωση για εύκολο καθάρισμα
STEPBake - έλεγχος της διαδικασίας μαγειρέματος με βήματα
AutoBake - διαλέξτε μεταξύ 22 συνταγών για αυτόματο μαγείρεμα
SteamAssist - ψήσιμο στον ατμό
Ηλεκτρονικός προγραμματισμός

ΤΡΟΠΟΙ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

ΤΡΟΠΟΙ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

Πάνω & κάτω αντίσταση, Πάνω & κάτω αντίσταση με αέρα,
Grill, Ζεστός αέρας, Grill με αέρα, Defrost - απόψυξη φαγητών,
FastPreheat - γρήγορη προθέρμανση, GentleBake - αργό
ψήσιμο, AirFry+ - τραγάνισμα στον αέρα, FrozenBake - ψήσιμο
κατεψυγμένων φαγητών, PizzaFunction, AquaClean - καθαρισμός
φούρνου

Πάνω & κάτω αντίσταση, Πάνω & κάτω αντίσταση με αέρα,
Grill, Ζεστός αέρας, Grill με αέρα, Defrost - απόψυξη φαγητών,
FastPreheat - γρήγορη προθέρμανση, GentleBake - αργό
ψήσιμο, AirFry+ - τραγάνισμα στον αέρα, FrozenBake - ψήσιμο
κατεψυγμένων φαγητών, PizzaFunction, AquaClean - καθαρισμός
φούρνου

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Βαθύ εμαγιέ ταψί, διάτρητο ταψί, σχάρα φούρνου, τηλεσκοπικοί
οδηγοί - 1 επίπεδο, καταλυτικό πίσω τοίχωμα
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
- UltraCoolDoor - Αποσπώμενη πόρτα με τριπλό κρύσταλλο
- DynamiCooling+ αυτόματη ρύθμιση εξωτερικής θερμοκρασίας του
φούρνου
- Πόρτα με σύστημα GentleClose - SoftOpen
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
- Διαστάσεις (Υ×Π×Β): 59,5 × 59,5 × 56,4 cm
(Σχέδιο εντοιχισμού στην σελίδα 111)

- Βαθύ εμαγιέ ταψί, διάτρητο ταψί, σχάρα φούρνου, τηλεσκοπικοί
οδηγοί - 1 επίπεδο, καταλυτικό πίσω τοίχωμα
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
- UltraCoolDoor - Αποσπώμενη πόρτα με τριπλό κρύσταλλο
- DynamiCooling+ αυτόματη ρύθμιση εξωτερικής θερμοκρασίας του
φούρνου
- Πόρτα με σύστημα GentleClose - SoftOpen
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
- Διαστάσεις (Υ×Π×Β): 59,5 × 59,5 × 56,4 cm
(Σχέδιο εντοιχισμού στην σελίδα 111)

ΦΟΥΡΝΟΙ

ΝΕΟ!
BOS67372CLI – 740236
ΦΟΥΡΝΟΣ CLASSICO ΜΠΕΖ
034061801

A

Ενεργειακή
Κλάση

ΤΙΜΗ
ΜΕ
Φ.Π.Α.

ΝΕΟ!
BOS67372CLB - 740237
ΦΟΥΡΝΟΣ CLASSICO ΜΑΥΡΟΣ
034061901

536,00€

A

Ενεργειακή
Κλάση

77l

- Τύπος - φούρνος
- Χρώμα - μπεζ

SuperSize - χωρητικότητα 77 lt
HomeMade Plus - φούρνος παραδοσιακού σχήματος
Περιστρεφόμενοι διακόπτες
MultilevelBaking - ψήσιμο σε πολλά επίπεδα
SilverMatte - εσωτερική επίστρωση για εύκολο καθάρισμα
Ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης με αναλογικό display

536,00€

77l

- Τύπος - φούρνος
- Χρώμα - μαύρο

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
-

ΤΙΜΗ
ΜΕ
Φ.Π.Α.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
-

SuperSize - χωρητικότητα 77 lt
HomeMade Plus - φούρνος παραδοσιακού σχήματος
Περιστρεφόμενοι διακόπτες
MultilevelBaking - ψήσιμο σε πολλά επίπεδα
SilverMatte - εσωτερική επίστρωση για εύκολο καθάρισμα
Ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης με αναλογικό display

ΤΡΟΠΟΙ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

ΤΡΟΠΟΙ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

Πάνω & κάτω αντίσταση με αέρα, Grill, Grill με αέρα, Defrost
- απόψυξη φαγητών, FastPreheat - γρήγορη προθέρμανση,
GentleBake - αργό ψήσιμο, Πάνω & κάτω αντίσταση (ExtraSteam),
Ζεστός αέρας (ExtraSteam), AirFry - τραγάνισμα στον αέρα,
FrozenBake - ψήσιμο κατεψυγμένων φαγητών, PizzaFunction,
AquaClean - καθαρισμός φούρνου

Πάνω & κάτω αντίσταση με αέρα, Grill, Grill με αέρα, Defrost
- απόψυξη φαγητών, FastPreheat - γρήγορη προθέρμανση,
GentleBake - αργό ψήσιμο, Πάνω & κάτω αντίσταση (ExtraSteam),
Ζεστός αέρας (ExtraSteam), AirFry - τραγάνισμα στον αέρα,
FrozenBake - ψήσιμο κατεψυγμένων φαγητών, PizzaFunction,
AquaClean - καθαρισμός φούρνου

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- 1 ρηχό εμαγιέ ταψί, 1 βαθύ εμαγιέ ταψί, σχάρα φούρνου,
τηλεσκοπικοί οδηγοί - 1 επίπεδo
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
- Αποσπώμενη πόρτα με τριπλό κρύσταλλο
- DynamiCooling+ αυτόματη ρύθμιση εξωτερικής θερμοκρασίας του
φούρνου
- Πόρτα με σύστημα GentleClose - SoftOpen
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
- Διαστάσεις (Υ×Π×Β): 59,5 × 59,5 × 56,4 cm
(Σχέδιο εντοιχισμού στην σελίδα 111)

- 1 ρηχό εμαγιέ ταψί, 1 βαθύ εμαγιέ ταψί, σχάρα φούρνου,
τηλεσκοπικοί οδηγοί - 1 επίπεδo
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
- Αποσπώμενη πόρτα με τριπλό κρύσταλλο
- DynamiCooling+ αυτόματη ρύθμιση εξωτερικής θερμοκρασίας του
φούρνου
- Πόρτα με σύστημα GentleClose - SoftOpen
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
- Διαστάσεις (Υ×Π×Β): 59,5 × 59,5 × 56,4 cm
(Σχέδιο εντοιχισμού στην σελίδα 111)

www.gorenje.gr
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ΦΟΥΡΝΟΙ

ANAMENETAI

BSA6747A04XWI - 739567
ΦΟΥΡΝΟΣ ΑΤΜΟΥ
034019601
+

Ενεργειακή
Κλάση

ΤΙΜΗ
ΜΕ
Φ.Π.Α.

ANAMENETAI

BSA6747A04BGWI - 739568
ΦΟΥΡΝΟΣ ΑΤΜΟΥ
034019701
576,00€

+

77l

- Τύπος - ηλεκτρονικός φούρνος ατμού
- Χρώμα - inox

SuperSize - χωρητικότητα 77 lt
HomeMade Plus - φούρνος παραδοσιακού σχήματος
OpenView - εσωτερικός φωτισμός & πόρτα ευρείας επίβλεψης
Περιστρεφόμενοι διακόπτες
PerfectGrill - 2 αντιστάσεις για βέλτιστη κατανομή θερμότητας
MultilevelBaking - ψήσιμο σε πολλά επίπεδα
SilverMatte - εσωτερική επίστρωση για εύκολο καθάρισμα
STEPBake - έλεγχος της διαδικασίας μαγειρέματος με βήματα
AutoBake - διαλέξτε μεταξύ 22 συνταγών για αυτόματο μαγείρεμα
SteamAssist - ψήσιμο στον ατμό
ConnectLife - έλεγχος της συσκευής με wifi
Ηλεκτρονικός προγραμματισμός

ΤΙΜΗ
ΜΕ
Φ.Π.Α.

592,00€

77l

- Τύπος - ηλεκτρονικός φούρνος ατμού
- Χρώμα - μαύρο

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
-

Ενεργειακή
Κλάση

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
-

SuperSize - χωρητικότητα 77 lt
HomeMade Plus - φούρνος παραδοσιακού σχήματος
OpenView - εσωτερικός φωτισμός & πόρτα ευρείας επίβλεψης
Περιστρεφόμενοι διακόπτες
PerfectGrill - 2 αντιστάσεις για βέλτιστη κατανομή θερμότητας
MultilevelBaking - ψήσιμο σε πολλά επίπεδα
SilverMatte - εσωτερική επίστρωση για εύκολο καθάρισμα
STEPBake - έλεγχος της διαδικασίας μαγειρέματος με βήματα
AutoBake - διαλέξτε μεταξύ 22 συνταγών για αυτόματο μαγείρεμα
SteamAssist - ψήσιμο στον ατμό
ConnectLife - έλεγχος της συσκευής με wifi
Ηλεκτρονικός προγραμματισμός

ΤΡΟΠΟΙ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

ΤΡΟΠΟΙ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

Πάνω & κάτω αντίσταση, Πάνω & κάτω αντίσταση με αέρα, Grill,
Ζεστός αέρας, Grill με αέρα, Ζεστός αέρας με κάτω αντίσταση,
Defrost - απόψυξη φαγητών, FastPreheat - γρήγορη προθέρμανση,
WarmPlate, GentleBake - αργό ψήσιμο, FrozenBake - ψήσιμο
κατεψυγμένων φαγητών, PizzaFunction, Sabbath, Ζεστός αέρας
με πάνω αντίσταση, Ζεστός αέρας με μικρό grill, Grill με ζεστό αέρα
& κάτω αντίσταση, Μικρό grill με κάτω αντίσταση, Μικρό grill με
αέρα & κάτω αντίσταση, AirFry - τραγάνισμα στον αέρα, Reheating,
SteamAssist - ψήσιμο στον ατμό, Grill με κάτω αντίσταση

Πάνω & κάτω αντίσταση, Πάνω & κάτω αντίσταση με αέρα, Grill,
Ζεστός αέρας, Grill με αέρα, Ζεστός αέρας με κάτω αντίσταση,
Defrost - απόψυξη φαγητών, FastPreheat - γρήγορη προθέρμανση,
WarmPlate, GentleBake - αργό ψήσιμο, FrozenBake - ψήσιμο
κατεψυγμένων φαγητών, PizzaFunction, Sabbath, Ζεστός αέρας
με πάνω αντίσταση, Ζεστός αέρας με μικρό grill, Grill με ζεστό αέρα
& κάτω αντίσταση, Μικρό grill με κάτω αντίσταση, Μικρό grill με
αέρα & κάτω αντίσταση, AirFry - τραγάνισμα στον αέρα, Reheating,
SteamAssist - ψήσιμο στον ατμό, Grill με κάτω αντίσταση

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Ρηχό εμαγιέ ταψί, βαθύ εμαγιέ ταψί, διάτρητο ταψί, σχάρα φούρνου,
τηλεσκοπικοί οδηγοί - 2 επίπεδα, διπλός φωτισμός, καταλυτικό πίσω
τοίχωμα
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
- UltraCoolDoor - Αποσπώμενη πόρτα με τριπλό κρύσταλλο
- DynamiCooling+ αυτόματη ρύθμιση εξωτερικής θερμοκρασίας του φούρνου
- Πόρτα με σύστημα GentleClose - SoftOpen
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
- Διαστάσεις (Υ×Π×Β): 59,5 × 59,5 × 56,4 cm
(Σχέδιο εντοιχισμού στην σελίδα 111)

- Ρηχό εμαγιέ ταψί, βαθύ εμαγιέ ταψί, διάτρητο ταψί, σχάρα φούρνου,
τηλεσκοπικοί οδηγοί - 2 επίπεδα, διπλός φωτισμός, καταλυτικό πίσω
τοίχωμα, ΜeatProbe - θερμόμετρο κρέατος
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
- UltraCoolDoor - Αποσπώμενη πόρτα με τριπλό κρύσταλλο
- DynamiCooling+ αυτόματη ρύθμιση εξωτερικής θερμοκρασίας του φούρνου
- Πόρτα με σύστημα GentleClose - SoftOpen
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
- Διαστάσεις (Υ×Π×Β): 59,5 × 59,5 × 56,4 cm
(Σχέδιο εντοιχισμού στην σελίδα 111)

ΦΟΥΡΝΟΙ

ANAMENETAI

BPSAX6747A08BGWI - 739571
ΦΟΥΡΝΟΣ PYRO ΑΤΜΟΥ
034019801
+

Ενεργειακή
Κλάση

ΤΙΜΗ
ΜΕ
Φ.Π.Α.

688,00€

77l

- Τύπος - πυρολυτικός φούρνος ατμού
- Χρώμα - μαύρο
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
-

SuperSize - χωρητικότητα 77 lt
HomeMade Plus - φούρνος παραδοσιακού σχήματος
OpenView - εσωτερικός φωτισμός & πόρτα ευρείας επίβλεψης
Περιστρεφόμενοι διακόπτες
PerfectGrill - 2 αντιστάσεις για βέλτιστη κατανομή θερμότητας
MultilevelBaking - ψήσιμο σε πολλά επίπεδα
SilverMatte - εσωτερική επίστρωση για εύκολο καθάρισμα
STEPBake - έλεγχος της διαδικασίας μαγειρέματος με βήματα
AutoBake - διαλέξτε μεταξύ 22 συνταγών για αυτόματο μαγείρεμα
SteamAssist - ψήσιμο στον ατμό
ConnectLife - έλεγχος της συσκευής με wifi
Ηλεκτρονικός προγραμματισμός
Πυρολυτικό καθάρισμα
ΤΡΟΠΟΙ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

Πάνω & κάτω αντίσταση, Πάνω & κάτω αντίσταση με αέρα, Grill,
Ζεστός αέρας, Grill με αέρα, Ζεστός αέρας με κάτω αντίσταση,
Defrost - απόψυξη φαγητών, FastPreheat - γρήγορη προθέρμανση,
WarmPlate, GentleBake - αργό ψήσιμο, FrozenBake - ψήσιμο
κατεψυγμένων φαγητών, PizzaFunction, Sabbath, Ζεστός αέρας
με πάνω αντίσταση, Ζεστός αέρας με μικρό grill, Grill με ζεστό αέρα
& κάτω αντίσταση, Μικρό grill με κάτω αντίσταση, Μικρό grill με
αέρα & κάτω αντίσταση, AirFry - τραγάνισμα στον αέρα, Reheating,
SteamAssist - ψήσιμο στον ατμό, Grill με κάτω αντίσταση
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
- Ρηχό εμαγιέ ταψί, βαθύ εμαγιέ ταψί, διάτρητο ταψί, σχάρα φούρνου,
τηλεσκοπικοί οδηγοί - 2 επίπεδα, διπλός φωτισμός, ΜeatProbe θερμόμετρο κρέατος
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
- UltraCoolDoorQuadro - Αποσπώμενη πόρτα με τετραπλό κρύσταλλο
- DynamiCooling+ αυτόματη ρύθμιση εξωτερικής θερμοκρασίας του φούρνου
- Πόρτα με σύστημα GentleClose - SoftOpen
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
- Διαστάσεις (Υ×Π×Β): 59,5 × 59,5 × 56,4 cm
(Σχέδιο εντοιχισμού στην σελίδα 111)

www.gorenje.gr
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ΦΟΥΡΝΟΙ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

ΑΠΌ ΤΟ ΠΡΩΙΝΌ
ΜΈΧΡΙ ΤΟ ΔΕΊΠΝΟ
Φούρνοι Μικροκυμάτων
Οι φούρνοι μικροκυμάτων είναι ανεκτίμητοι σύμμαχοί σας στην κουζίνα, χαρίζοντάς σας εξαιρετικά αποτελέσματα
με τον λιγότερο κόπο. Ταιριάζει απόλυτα σε κάθε χώρο και η χρήση του είναι πανεύκολη, είτε για να φτιάξετε τον
πρωινό σας καφέ, να ξεπαγώσετε το μεσημεριανό σας ή να ζεστάνετε το βραδινό σας.

AquaClean

Αυτόματος καθαρισμός
AutoProgrammes

Αυτόματα προγράμματα
Επιλέξτε τον τύπο φαγητού και το βάρος του και
αφήστε το φούρνο μικροκυμάτων να το μαγειρέψει
αυτόματα. Το αποτέλεσμα θα σας εκπλήξει.

Το εσωτερικό του φούρνου μπορεί να καθαριστεί
πανεύκολα γεμίζοντας με νερό βρύσης ένα σκεύος
κατάλληλο για μικροκύματα και ενεργοποιώντας το
πρόγραμμα AquaClean. Ο ατμός που προκύπτει θα
μαλακώσει τυχόν λεκέδες στα τοιχώματα του φούρνου.
Στο τέλος του προγράμματος, απλώς καθαρίστε το
φούρνο με ένα υγρό πανί.

ΦΟΥΡΝΟΙ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

StayWarm

WarmPlate

Ιδανική θερμοκρασία

Πολυτέλεια

Το ειδικό πρόγραμμα StayWarm διατηρεί το φαγητό
σε σταθερή θερμοκρασία μέχρι την ώρα που πρέπει να
σερβίρετε το φαγητό διατηρώντας την γεύση του.

Το πρόγραμμα WarmPlate διατηρεί τα σερβίτσια ζεστά
και αποτρέπει την απώλεια της γεύσης από το φαγητό
σας.

Microwave and Grill

Defrost

Το grill συναντά τα μικροκύματα

Εύκολο ξεπάγωμα

Τα πλεονεκτήματα των μικροκυμάτων και του γκριλ
συνδυάζονται για γρηγορότερο ψήσιμο/ζέσταμα
των πιάτων σας και για πιο γευστικό και τραγανό
αποτέλεσμα.

Λειτουργία που ξεπαγώνει εύκολα και γρήγορα τρόφιμα
κατευθείαν από την κατάψυξη.

www.gorenje.gr
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ΦΟΥΡΝΟΙ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

ΝΕΟ!
BM251SG2WG - 738324
ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ
ΛΕΥΚΟΣ
034023301
ΤΙΜΗ
ΜΕ
Φ.Π.Α.

- Τύπος - εντοιχιζόμενος φούρνος μικροκυμάτων
- Χρώμα - λευκό

ΝΕΟ!
BM251SG2BG - 738323
ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ
ΜΑΥΡΟΣ
034023401
ΤΙΜΗ
ΜΕ
Φ.Π.Α.

440,00€

- Τύπος - εντοιχιζόμενος φούρνος μικροκυμάτων
- Χρώμα - μαύρο

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
-

Χωρητικότητα φούρνου - 25 lt
AutoMenu - αυτόματο μενού
AutoProgrammes - 15 αυτόματα προγράμματα
Defrost - λειτουργία απόψυξης
Ανοξείδωτο εσωτερικό
ΕΛΕΓΧΟΣ

- Electronic touch control - ηλεκτρονικός έλεγχος αφής
- Άνοιγμα πόρτας - κομβίο αφής

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
-

Χωρητικότητα φούρνου - 25 lt
AutoMenu - αυτόματο μενού
AutoProgrammes - 15 αυτόματα προγράμματα
Defrost - λειτουργία απόψυξης
Ανοξείδωτο εσωτερικό
ΕΛΕΓΧΟΣ

- Electronic touch control - ηλεκτρονικός έλεγχος αφής
- Άνοιγμα πόρτας - κομβίο αφής

ΤΡΟΠΟΙ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

ΤΡΟΠΟΙ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

Μικροκύματα, grill, συνδυασμός μικροκυμάτων & grill

Μικροκύματα, grill, συνδυασμός μικροκυμάτων & grill

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- EasyClean - αντικολλητική εσωτερική επίστρωση
- AquaClean - αυτόματος καθαρισμός
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
- Περιστρεφόμενος γυάλινος δίσκος, σχάρα
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
- ChildLock - κλείδωμα ασφαλείας
ΙΣΧΥΣ
- Άριθμός επιπέδων ισχύος: 5
- Ισχύς μικροκυμάτων: 900 W
- Ισχυς grill: 1000 W
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
- Διαστάσεις (Υ×Π×Β): 38,8 × 59,5 × 40,1 cm
(Σχέδιο εντοιχισμού στην σελίδα 110)

- EasyClean - αντικολλητική εσωτερική επίστρωση
- AquaClean - αυτόματος καθαρισμός
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
- Περιστρεφόμενος γυάλινος δίσκος, σχάρα
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
- ChildLock - κλείδωμα ασφαλείας
ΙΣΧΥΣ
- Άριθμός επιπέδων ισχύος: 5
- Ισχύς μικροκυμάτων: 900 W
- Ισχυς grill: 1000 W
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
- Διαστάσεις (Υ×Π×Β): 38,8 × 59,5 × 40,1 cm
(Σχέδιο εντοιχισμού στην σελίδα 110)

440,00€

ΦΟΥΡΝΟΙ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

ΝΕΟ!
BMI201AG1X - 738289
ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ
INOX
034023201
ΤΙΜΗ
ΜΕ
Φ.Π.Α.

272,00€

- Τύπος - εντοιχιζόμενος φούρνος μικροκυμάτων
- Χρώμα - inox
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
-

Χωρητικότητα φούρνου - 20 lt
AutoMenu - αυτόματο μενού
AutoProgrammes - 15 αυτόματα προγράμματα
Defrost - λειτουργία απόψυξης
Ανοξείδωτο εσωτερικό
ΕΛΕΓΧΟΣ

- Smart control - ηλεκτρονικός έλεγχος
- Άνοιγμα πόρτας - πατητό κομβίο
ΤΡΟΠΟΙ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

Μικροκύματα, grill, συνδυασμός μικροκυμάτων & grill
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
- EasyClean - αντικολλητική εσωτερική επίστρωση
- AquaClean - αυτόματος καθαρισμός
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
- Περιστρεφόμενος γυάλινος δίσκος, σχάρα
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
- ChildLock - κλείδωμα ασφαλείας
ΙΣΧΥΣ
- Άριθμός επιπέδων ισχύος: 5
- Ισχύς μικροκυμάτων: 800 W
- Ισχυς grill: 1000 W
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
- Διαστάσεις (Υ×Π×Β): 38,8 × 59,5 × 34,4 cm
(Σχέδιο εντοιχισμού στην σελίδα 110)
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ΦΟΥΡΝΟΙ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

ΜΟ4250CLI - 434738
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ
CLASSICO ΜΠΕΖ
034021401
ΤΙΜΗ
ΜΕ
Φ.Π.Α.

ΜΟ4250CLΒ - 434739
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ
CLASSICO ΜΑΥΡΟΣ
034021501
ΤΙΜΗ
ΜΕ
Φ.Π.Α.

192,00€

- Τύπος - ελεύθερος φούρνος μικροκυμάτων
- Χρώμα - μπεζ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Χωρητικότητα φούρνου - 20 lt
- SuperSize - υπερμεγέθης χώρος ψησίματος
- Defrost - λειτουργία απόψυξης

- Τύπος - ελεύθερος φούρνος μικροκυμάτων
- Χρώμα - μαύρο
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Χωρητικότητα φούρνου - 20 lt
- SuperSize - υπερμεγέθης χώρος ψησίματος
- Defrost - λειτουργία απόψυξης

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ

- Χειροκίνητος

- Χειροκίνητος

ΤΡΟΠΟΙ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

ΤΡΟΠΟΙ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

Μικροκύματα, grill, συνδυασμός μικροκυμάτων & grill

Μικροκύματα, grill, συνδυασμός μικροκυμάτων & grill

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- EasyClean ceramic bottom - κεραμική κάτω επίστρωση
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- EasyClean ceramic bottom - κεραμική κάτω επίστρωση
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Σχάρα

- Σχάρα

ΙΣΧΥΣ

ΙΣΧΥΣ

- Άριθμός επιπέδων ισχύος: 5
- Ισχύς μικροκυμάτων: 700 W
- Ισχυς grill: 800 W
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
- Διαστάσεις (Υ×Π×Β): 28,9 × 45,5 × 36,1 cm

192,00€

- Άριθμός επιπέδων ισχύος: 5
- Ισχύς μικροκυμάτων: 700 W
- Ισχυς grill: 800 W
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
- Διαστάσεις (Υ×Π×Β): 28,9 × 45,5 × 36,1 cm

ΦΟΥΡΝΟΙ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

ΝΕΟ!
BM235CLI - 567143
ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ
CLASSICO ΜΠΕΖ
034062001
ΤΙΜΗ
ΜΕ
Φ.Π.Α.

ΝΕΟ!
BM235CLB - 567145
ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ
CLASSICO ΜΑΥΡΟΣ
034062101
ΤΙΜΗ
ΜΕ
Φ.Π.Α.

264,00€

- Τύπος - εντοιχιζόμενος φούρνος μικροκυμάτων
- Χρώμα - μπεζ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Χωρητικότητα φούρνου - 23 lt
- SuperSize - υπερμεγέθης χώρος ψησίματος
- Defrost - λειτουργία απόψυξης

- Τύπος - εντοιχιζόμενος φούρνος μικροκυμάτων
- Χρώμα - μαύρο
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Χωρητικότητα φούρνου - 23 lt
- SuperSize - υπερμεγέθης χώρος ψησίματος
- Defrost - λειτουργία απόψυξης

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ

- Χειροκίνητος

- Χειροκίνητος

ΤΡΟΠΟΙ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

ΤΡΟΠΟΙ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

Μικροκύματα, grill, συνδυασμός μικροκυμάτων & grill

Μικροκύματα, grill, συνδυασμός μικροκυμάτων & grill

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- EasyClean ceramic bottom - κεραμική κάτω επίστρωση
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- EasyClean ceramic bottom - κεραμική κάτω επίστρωση
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Σχάρα

- Σχάρα

ΙΣΧΥΣ

ΙΣΧΥΣ

- Άριθμός επιπέδων ισχύος: 5
- Ισχύς μικροκυμάτων: 800 W
- Ισχυς grill: 1100 W
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
- Διαστάσεις (Υ×Π×Β): 39 × 59,2 × 33,6 cm
(Σχέδιο εντοιχισμού στην σελίδα 110)

264,00€

- Άριθμός επιπέδων ισχύος: 5
- Ισχύς μικροκυμάτων: 800 W
- Ισχυς grill: 1100 W
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
- Διαστάσεις (Υ×Π×Β): 39 × 59,2 × 33,6 cm
(Σχέδιο εντοιχισμού στην σελίδα 110)
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ΕΣΤΙΕΣ

ΕΣΤΙΕΣ

ΜΑΓΕΙΡΕΎΟΝΤΑΣ
ΕΎΚΟΛΑ, ΓΡΉΓΟΡΑ
ΚΑΙ ΜΕ ΣΤΥΛ
Οι εστίες Gorenje προσφέρουν μια
πραγματικά βελτιωμένη εμπειρία
μαγειρικής. Ο εκλεπτυσμένος σχεδιασμός
τους και η πληθώρα έξυπνων λειτουργιών
με σύμμαχο τις τελευταίες εξελίξεις στην
τεχνολογία, απλοποιούν τον χειρισμό
τους και η προετοιμασία γευμάτων γίνεται
πραγματική απόλαυση.
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ΑΨΟΓΟ
ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ,
ΧΩΡΙΣ ΚΟΠΟ
IQprogrammes
Τις περισσότερες φορές, το μαγείρεμα απαιτεί την πλήρη προσοχή σας αλλά η έλλειψη χρόνου στην
καθημερινότητά σας δεν σας την επιτρέπει. Χάρη στα προγράμματα IQ δεν θα χρειάζεται να ανησυχείτε πλέον!
Απλώς επιλέξτε τη λειτουργία μαγειρέματος που χρειάζεστε και το σύστημα IQcook θα κάνει το βράσιμο, το
ψήσιμο, το λιώσιμο, το ζέσταμα και την απόψυξη για εσάς!

SoftMelt

StayWarm

Σοκολάτα στη στιγμή

Σταθερή θερμοκρασία

Η λειτουργία SoftMelt λιώνει απαλά τη σοκολάτα ή το
βούτυρο σε σταθερή θερμοκρασία 42˚C, δημιουργώντας
έτσι τέλειες συνθήκες για λιώσιμο χωρίς κάψιμο.

Το ειδικό πρόγραμμα StayWarm διατηρεί το φαγητό σε
σταθερή θερμοκρασία 70˚C μέχρι την ώρα που πρέπει
να σερβίρετε το φαγητό διατηρώντας την γεύση του.

ΕΣΤΙΕΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΗ
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΙΠΛΗΣ ΖΩΝΗΣ
AutoDetect
Το σύστημα AutoDetect της εστίας σας μειώνει τα απαιτούμενα βήματα που χρειάζεται να κάνετε για να
ξεκινήσετε το μαγείρεμα. Απλά ενεργοποιώντας τη συσκευή σας, ο έξυπνος αισθητήρας της θα ενοπίσει αυτόματα
τη θέση του σκεύους σας. Σε περίπτωση που το σκεύος είναι μεγαλύτερο, θα ενωθούν αυτόματα 2 ζώνες
μαγειρέματος σε μία. Το μόνο που μένει να κάνετε είναι να επιλέξετε την ένταση της θερμοκρασίας.

Time Assist

Παρακολουθεί το μαγείρεμα σας
Δεν χρειάζεται πλέον να παρακολουθείτε το ρολόι ή να
αναρωτιέστε πότε αρχίσατε να προετοιμάζετε το γεύμα.
Η λειτουργία TimeAssist το κάνει για εσάς.

FishZone

Για μεγαλύτερα σκεύη
Όταν είναι ενεργοποιημένη, η παραδοσιακή στρογγυλή
ζώνη μαγειρέματος μετατρέπεται σε μια μεγαλύτερη,
οβάλ επιφάνεια που είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για
μεγαλύτερες κατσαρόλες.
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IQBoil

Πείτε αντίο στην υπερχείλιση
Ιδανική επιλογή για πιάτα που απαιτούν μεγάλη
ποσότητα νερού, όπως σούπες και ζυμαρικά. Το IQboil
θα φέρει το περιεχόμενο της κατσαρόλας σε βρασμό και
στη συνέχεια θα διατηρήσει τη θερμοκρασία σταθερή.
Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ελαφρύ, μέτριο και
έντονο βρασμό.

IQGrill

Τέλεια ψημένη μπριζόλα
Το IQGrill κάνει το ψήσιμο στο grill απλό, ακόμη και με
πολύ λίγο ή καθόλου λάδι. Προσφέρει τέσσερα επίπεδα
ψησίματος και αποτρέπει τo κάψιμο.

IQSimmer

Αργό μαγείρεμα
Το IQSimmer προσφέρει έναν απλό τρόπο να
ετοιμάζετε πιάτα που απαιτούν περισσότερο χρόνο, με
αργή προθέρμανση και συνεχή χαμηλή θερμοκρασία.

EggTimer

Τέλεια ψημένη μπριζόλα
Η λειτουργία αυτή βοηθάει στο βρασμός αυγών, τσαγιού,
ζυμαρικών κ.α. Δεν συνδέεται με ζώνες μαγειρέματος,
λειτουργεί ανεξάρτητα. Απλά ρυθμίζετε την ώρα και
όταν λήξει ο χρόνος, σας ειδοποιεί ειδικός ήχος.

ΕΣΤΙΕΣ

Timer

Αυτόματο κλείσιμο
Το χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης μπορεί να
ρυθμιστεί για έως και 99 λεπτά. Εάν ο βέλτιστος
χρόνος μαγειρέματος για ένα συγκεκριμένο πιάτο είναι
γνωστός από την εμπειρία σας, ο χρονοδιακόπτης
μπορεί να ρυθμιστεί και η εστία θα απενεργοποιηθεί
αυτόματα όταν ολοκληρωθεί. Ένα ηχητικό σήμα θα σας
ειδοποιήσει ότι το φαγητό είναι έτοιμο.

Ισόπεδη εγκατάσταση

Κομψότητα και υγιεινή
Με την ισόπεδη εγκατάσταση φέρνετε ένα μοντέρνο
στυλ στην κουζίνα σας, αλλά και μεγάλη ευκολία στο
καθάρισμα καθώς η μετάβαση από την εστία στον
πάγκο γίνεται ενεμπόδιστα.

Recall

Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις σας
Λειτουργία Delete

Ακύρωση με ένα μόνο πάτημα
Αυτή η λειτουργία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν
μαγειρεύετε περισσότερα πιάτα ταυτόχρονα. Όταν
πρέπει να απενεργοποιήσετε μία ζώνη μαγειρέματος
ή το AreaFlex με IQGrill και ρυθμισμένο χρονόμετρο,
απλώς πατήστε το X και τελειώσατε.

Αυτή η λειτουργία είναι πολύ χρήσιμη, όταν
απενεργοποιείτε ακούσια την εστία. Έχετε 5
δευτερόλεπτα για να ανακαλέσετε τις τελευταίες
ρυθμίσεις που χρησιμοποιήσατε στην εστία, κάτι
πολύ βολικό όταν μαγειρεύετε περισσότερα από ένα
πιάτα. Μέσα σε 5 δευτερόλεπτα μετά την κατά τύχη,
απενεργοποίηση της εστίας, ενεργοποιήστε την ξανά
και μέσα στα επόμενα 5 δευτερόλεπτα πατήστε τη
λειτουργία StopGo.
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PowerBoost

Γρήγορο μαγείρεμα
Η λειτουργία PowerBoost παρέχει τεράστιες ποσότητες
θερμότητας, μειώνοντας σημαντικά χρόνο μαγειρέματος
και ενέργεια. Ενδεικτικά, χρειάζονται μόλις 5,7 λεπτά για
να φέρετε σε βρασμό μία κατσαρόλα με 2 λίτρα νερού
από τους 15˚ C έως τους 90˚ C, δηλαδή το μισό χρόνο
των κανονικών ηλεκτρικών εστιών.

BridgeZone

Ισχύς εν τη ενώσει!
Το σύστημα BridgeZone σας επιτρέπει να ενώσετε
δύο ζώνες μαγειρέματος καθιστόντας πανεύκολο το
μαγείρεμα με μεγαλύτερα σκεύη.

ChildLock Pro

Προτεραιότητα στην ασφάλεια
Μία λειτουργία που έχει σχεδιαστεί ειδικά για οικογένειες
με μικρά παιδιά. Με το ChildLock, είναι πλέον ασφαλές
να τα αφήσετε χωρίς επίβλεψη, καθώς είναι αδύνατο να
ενεργοποιήσουν την εστία.

StopGo

Διάλειμμα, ανά πάσα στιγμή
Η λειτουργία StopGo σταματά το μαγείρεμα και το
συνεχίζει με τις ίδιες ρυθμίσεις αφού ενεργοποιηθεί ξανά.

ΕΣΤΙΕΣ

BigSurface

Σχάρες από μαντέμι

Μεγάλοι χώροι

Σταθερότητα και εμφάνιση

Μεγεθυμένες επιφάνειες μαγειρέματος (ως 20%)
και μεγαλύτερες αποστάσεις μεταξύ των καυστήρων
προσφέρουν επαρκή χώρο για όλα τα μεγέθη
μαγειρικών σκευών. Ο απλός και επίπεδος σχεδιασμός
επιτρέπουν την εύκολη μετακίνηση των σκευών σας
επάνω στη σχάρα, δίνοντάς σας μία σταθερή βάση για
τις μαγειρικές σας περπέτειες.

Οι σχάρες από μαντέμι συμβάλλουν στη σταθερότερη
στήριξη των σκευών στην εστία σας. Είναι φτιαγμένες
ώστε να αντέχουν στις υψηλές θερμοκρασίες του
μαγειρέματος με γκάζι, ενώ ο σχεδιασμός τους
ολοκληρώνει την άριστη εμφάνιση της εστίας σας.

Ανάφλεξη με ένα χέρι

Καυστήρας Wok

Απλή χρήση

Επαγγελματικό μαγείρεμα!

Ενεργοποιήστε με ευκολία την εστία γκαζιού με την
αυτόματη ανάφλεξη κομβίου. Απλά πιέστε το κομβίο
κάτω και γυρίστε το στο επιθυμητή ένδειξη την ίδια ώρα
που το άλλο σας χέρι είναι ελεύθυρο. Γρήγορο, απλό
και αποδοτικό.

Ο καυστήρας Wok παρέχει άμεσα δυνατότερη φλόγα,
επιτρέποντάς σας να μαγειρέψετε με άνεση την αγαπημένη σας συνταγή Stir Fry! Παράλληλα, η βελτειωμένη
ενεργειακή απόδοση σας δίνει την δυνατότητα να
ολοκληρώσετε το μαγείρεμα γρηγορότερα.
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IS646BG - 731910
ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΕΣΤΙΑ
034019901

IT643SYW - 733142
ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΛΕΥΚΗ
034020001
ΤΙΜΗ
ΜΕ
Φ.Π.Α.

ΤΙΜΗ
ΜΕ
Φ.Π.Α.

696,00€

52

- Τύπος - εστία επαγωγική χωρίς πλαίσιο
- Εγκατάσταση - ένθετη ή ισόπεδη
- Χρώμα - μαύρο

52

- Τύπος - εστία επαγωγική χωρίς πλαίσιο
- Εγκατάσταση - ένθετη ή ισόπεδη
- Χρώμα - λευκό

ΕΛΕΓΧΟΣ
- Slider touch - έλεγχος αφής

ΕΛΕΓΧΟΣ
- Smart control - έλεγχος αφής

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
-

Προγράμματα IQ - προκαθορισμένα για εύκολο μαγείρεμα
IQGrill - έλεγχος επιπέδου ψησίματος
IQBoil - έλεγχος επιπέδου βρασμού, ασφάλεια υπερχείλησης
IQSimmer - μαγείρεμα σε χαμηλή σταθερή θερμοκρασία για ώρα
StayWarm - λειτουργία που κρατάει το φαγητό στους 70º C
StopGo - λειτουργία που σβήνει την εστία διατηρώντας τις ρυθμίσεις της
Timer - ρολόι προγραμματιστής
PowerBoost - εντείνει την θέρμανση
AreaFlex - δύο κάθετες ζώνες μπορούν να ενωθούν σε μία
AutoDetect - αυτόματη αναγνώριση μεγέθους μαγειρικού σκεύους
EggTimer - λειτουργία βρασμού αυγών
Recall - επαναφορά των ρυθμίσεων της εστίας μέσα σε 5 δεύτερα
TimeAssist - παρακολούθηση υπολοιπόμενου χρόνου
Delete - απενεργοποίηση των ρυθμίσεων με ένα μόνο πάτημα
Personalisation - έλεγχος προσωπικών ρυθμίσεων

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
-

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ
4 επαγωγικές ζώνες μαγειρέματος
-

Μπροστά αριστερά: 21×19 cm - 2100 / 3000 W
Πίσω αριστερά: 21×19 cm - 2100 / 3000 W
Πίσω δεξιά: 21×19 cm - 2100 / 3000 W
Μπροστά δεξιά: 21×19 cm - 2100 / 3000 W
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- ChildLock Pro - παιδική ασφάλεια
- Residual heat indicator - ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
- Διαστάσεις (Π×Β×Υ): 59,5 × 52 × 5,4 cm
(Σχέδιο εντοιχισμού στην σελίδα 109)

600,00€

BridgeZone - συνδέει δυο ζώνες σε μία
StayWarm - λειτουργία που κρατάει το φαγητό στους 70º C
StopGo - λειτουργία που σβήνει την εστία διατηρώντας τις ρυθμίσεις της
SoftMelt - λιώνει απαλά σοκολάτα ή βούτυρο σε θερμοκρασία 42˚C
Timer - ρολόι προγραμματιστής
PowerBoost - εντείνει την θέρμανση
AutoDetect - αυτόματη αναγνώριση μεγέθους μαγειρικού σκεύους
Recall - επαναφορά των ρυθμίσεων της εστίας μέσα σε 5 δεύτερα
Personalisation - έλεγχος προσωπικών ρυθμίσεων

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ
4 επαγωγικές ζώνες μαγειρέματος
-

Μπροστά αριστερά: ∅ 18 cm - 1400 / 2100 W
Πίσω αριστερά: ∅ 18 cm - 1400 / 2100 W
Πίσω δεξιά: ∅ 21 cm - 2300 / 3000 W
Μπροστά δεξιά: ∅ 16 cm - 1400 / 1850 W
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- ChildLock Pro - παιδική ασφάλεια
- Residual heat indicator - ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
- Διαστάσεις (Π×Β×Υ): 60 × 52,5 × 5,4 cm
(Σχέδιο εντοιχισμού στην σελίδα 109)

ΕΣΤΙΕΣ

71

ΝΕΟ!
IT640BCSC - 731750
ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΕΣΤΙΑ
034020101

ECT843BX - 730726
ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΣΤΙΑ
034061401
ΤΙΜΗ
ΜΕ
Φ.Π.Α.

ΤΙΜΗ
ΜΕ
Φ.Π.Α.

440,00€

52

- Τύπος - εστία επαγωγική χωρίς πλαίσιο & μπροστινή πλευρά μπιζουτέ
- Εγκατάσταση - ένθετη ή ισόπεδη
- Χρώμα - μαύρο

52

- Τύπος - εστία κεραμική με ανοξείδωτο πλαίσιο
- Χρώμα - μαύρο

ΕΛΕΓΧΟΣ
- Smart control - έλεγχος αφής

ΕΛΕΓΧΟΣ
- Smart control - έλεγχος αφής

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Timer - ρολόι προγραμματιστής
- PowerBoost - εντείνει την θέρμανση

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- StayWarm - λειτουργία που κρατάει το φαγητό στους 70º C
- StopGo - λειτουργία που σβήνει την εστία διατηρώντας τις ρυθμίσεις της
- Timer - ρολόι προγραμματιστής

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ
4 επαγωγικές ζώνες μαγειρέματος
-

Μπροστά αριστερά: ∅ 21 cm - 1500 / 2000 W
Πίσω αριστερά: ∅ 14,5 cm - 1200 / 1600 W
Πίσω δεξιά: ∅ 21 cm - 1500 / 2000 W
Μπροστά δεξιά: ∅ 14,5 cm - 1200 /1600 W
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- ChildLock - παιδική ασφάλεια
- Residual heat indicator - ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
- Διαστάσεις (Π×Β×Υ): 59,5 × 52 × 5,8 cm
(Σχέδιο εντοιχισμού στην σελίδα 109)

448,00€

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ
6 ζώνες μαγειρέματος HighLight
-

Μπροστά αριστερά: ∅ 12/21 cm - 800 / 2200 W
Πίσω αριστερά: ∅ 14,5 cm - 1200 W
Πίσω δεξιά: ∅ 17 / 17x26,5 cm - 1500 / 2400 W
Μπροστά δεξιά: ∅ 14,5 cm - 1200 W
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- ChildLock Pro - παιδική ασφάλεια
- Residual heat indicator - ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
- Διαστάσεις (Π×Β×Υ): 80 × 52,5 × 5,7 cm
(Σχέδιο εντοιχισμού στην σελίδα 110)

www.gorenje.gr
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ΕΣΤΙΕΣ

ECT643SYW - 733113
ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΛΕΥΚΗ
034020201

ECT643SYB - 733114
ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΣΤΙΑ
034020301
ΤΙΜΗ
ΜΕ
Φ.Π.Α.

ΤΙΜΗ
ΜΕ
Φ.Π.Α.

496,00€

52

- Τύπος - εστία επαγωγική χωρίς πλαίσιο & μπροστινή πλευρά μπιζουτέ
- Εγκατάσταση - ένθετη ή ισόπεδη
- Χρώμα - λευκό

52

- Τύπος - εστία κεραμική χωρίς πλαίσιο & μπροστινή πλευρά μπιζουτέ
- Εγκατάσταση - ένθετη ή ισόπεδη
- Χρώμα - μαύρο

ΕΛΕΓΧΟΣ
- Smart control - έλεγχος αφής

ΕΛΕΓΧΟΣ
- Smart control - έλεγχος αφής

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
-

StayWarm - λειτουργία που κρατάει το φαγητό στους 70º C
StopGo - λειτουργία που σβήνει την εστία διατηρώντας τις ρυθμίσεις της
Timer - ρολόι προγραμματιστής
FishZone - διευρυμένη επιφάνεια μαγειρέματος

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
-

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ
6 ζώνες μαγειρέματος HighLight
-

Μπροστά αριστερά: ∅ 12/21 cm - 800 / 2200 W
Πίσω αριστερά: ∅ 14,5 cm - 1200 W
Πίσω δεξιά: ∅ 17 / 17x26,5 cm - 1500 / 2400 W
Μπροστά δεξιά: ∅ 14,5 cm - 1200 W
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- ChildLock - παιδική ασφάλεια
- Residual heat indicator - ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
- Διαστάσεις (Π×Β×Υ): 60 × 52 × 5,4 cm
(Σχέδιο εντοιχισμού στην σελίδα 109)

424,00€

StayWarm - λειτουργία που κρατάει το φαγητό στους 70º C
StopGo - λειτουργία που σβήνει την εστία διατηρώντας τις ρυθμίσεις της
Timer - ρολόι προγραμματιστής
FishZone - διευρυμένη επιφάνεια μαγειρέματος
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

6 ζώνες μαγειρέματος HighLight
-

Μπροστά αριστερά: ∅ 12/21 cm - 800 / 2200 W
Πίσω αριστερά: ∅ 14,5 cm - 1200 W
Πίσω δεξιά: ∅ 17 / 17x26,5 cm - 1500 / 2400 W
Μπροστά δεξιά: ∅ 14,5 cm - 1200 W
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- ChildLock - παιδική ασφάλεια
- Residual heat indicator - ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
- Διαστάσεις (Π×Β×Υ): 60 × 52 × 5,4 cm
(Σχέδιο εντοιχισμού στην σελίδα 109)

ΕΣΤΙΕΣ

ECT643BX - 730355
ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ
034020401
ΤΙΜΗ
ΜΕ
Φ.Π.Α.

ECT641BX - 730604
ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ
034020501
ΤΙΜΗ
ΜΕ
Φ.Π.Α.

336,00€
52

52,5

- Τύπος - εστία κεραμική με ανοξείδωτο πλαίσιο
- Εγκατάσταση - ένθετη ή ισόπεδη
- Χρώμα - μαύρο

- Τύπος - εστία κεραμική με ανοξείδωτο πλαίσιο
- Χρώμα - μαύρο

ΕΛΕΓΧΟΣ
- Smart control - έλεγχος αφής

ΕΛΕΓΧΟΣ
- Smart control - έλεγχος αφής

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
-

StayWarm - λειτουργία που κρατάει το φαγητό στους 70º C
StopGo - λειτουργία που σβήνει την εστία διατηρώντας τις ρυθμίσεις της
Timer - ρολόι προγραμματιστής
FishZone - διευρυμένη επιφάνεια μαγειρέματος

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- StayWarm - λειτουργία που κρατάει το φαγητό στους 70º C
- StopGo - λειτουργία που σβήνει την εστία διατηρώντας τις ρυθμίσεις της
- Timer - ρολόι προγραμματιστής

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ
6 ζώνες μαγειρέματος HighLight
-

Μπροστά αριστερά: ∅ 12/21 cm - 800 / 2200 W
Πίσω αριστερά: ∅ 14,5 cm - 1200 W
Πίσω δεξιά: ∅ 17 / 17x26,5 cm - 1500 / 2400 W
Μπροστά δεξιά: ∅ 14,5 cm - 1200 W
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- ChildLock Pro - παιδική ασφάλεια
- Residual heat indicator - ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
- Διαστάσεις (Π×Β×Υ): 60 × 52,5 × 5,4 cm
(Σχέδιο εντοιχισμού στην σελίδα 109)

304,00€

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ
4 ζώνες μαγειρέματος Hi-Light
-

Μπροστά αριστερά: ∅ 21 cm - 2300 W
Πίσω αριστερά: ∅ 14,5 cm - 1200 W
Πίσω δεξιά: ∅ 18 cm - 1800 W
Μπροστά δεξιά: ∅ 14,5 cm - 1200 W
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- ChildLock Pro - παιδική ασφάλεια
- Residual heat indicator - ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
- Διαστάσεις (Π×Β×Υ): 60 × 52 × 5,4 cm
(Σχέδιο εντοιχισμού στην σελίδα 109)

www.gorenje.gr
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ΕΣΤΙΕΣ

ECT641BCSC - 730603
ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΣΤΙΑ
034020601

GCE691BSC - 734118
ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΣΤΙΑ 2+2
034020701
ΤΙΜΗ
ΜΕ
Φ.Π.Α.

ΤΙΜΗ
ΜΕ
Φ.Π.Α.

292,00€

52

- Τύπος - εστία κεραμική χωρίς πλαίσιο & μπροστινή πλευρά μπιζουτέ
- Εγκατάσταση - ένθετη ή ισόπεδη
- Χρώμα - μαύρο

52,2

- Τύπος - εστία μεικτή χωρίς πλαίσιο 2 + 2
- Χρώμα - μαύρο

ΕΛΕΓΧΟΣ
- Smart control - έλεγχος αφής

ΕΛΕΓΧΟΣ
- Εργονομικά κομβία

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- StayWarm - λειτουργία που κρατάει το φαγητό στους 70º C
- StopGo - λειτουργία που σβήνει την εστία διατηρώντας τις ρυθμίσεις της
- Timer - ρολόι προγραμματιστής

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
-

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ
4 ζώνες μαγειρέματος Hi-Light
-

Μπροστά αριστερά: ∅ 21 cm - 2300 W
Πίσω αριστερά: ∅ 14,5 cm - 1200 W
Πίσω δεξιά: ∅ 18 cm - 1800 W
Μπροστά δεξιά: ∅ 14,5 cm - 1200 W
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- ChildLock Pro - παιδική ασφάλεια
- Residual heat indicator - ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας

StayWarm - λειτουργία που κρατάει το φαγητό στους 70º C
StopGo - λειτουργία που σβήνει την εστία διατηρώντας τις ρυθμίσεις της
Timer - ρολόι προγραμματιστής
CastIron Progrids - μαντεμένιες σχάρες
OneHand Ignition - αυτόματη ανάφλεξη
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

2 ζώνες μαγειρέματος Hi-Light & 2 γκαζιού
-

Μπροστά αριστερά: ∅ 14,5 cm - 1200 W
Πίσω αριστερά: ∅ 18 cm - 1800 W
Πίσω δεξιά: 3000 W
Μπροστά δεξιά: 1050 W
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Residual heat indicator - ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας
- Προστατευμένοι καυστήρες
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
- Μπεκ τροφοδοσίας για γκάζι φιάλης και γκαζι δικτύου

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
- Διαστάσεις (Π×Β×Υ): 60 × 52,2 × 13,2 cm
(Σχέδιο εντοιχισμού στην σελίδα 109)

440,00€

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
- Διαστάσεις (Π×Β×Υ): 60 × 52,2 × 13,2 cm
(Σχέδιο εντοιχισμού στην σελίδα 110)

ΕΣΤΙΕΣ

EC642CLI - 730791
ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΣΤΙΑ CLASSICO ΜΠΕΖ
034021001
ΤΙΜΗ
ΜΕ
Φ.Π.Α.

EC642CLB - 730795
ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΣΤΙΑ CLASSICO ΜΑΥΡΗ
034021101
ΤΙΜΗ
ΜΕ
Φ.Π.Α.

376,00€

51

- Τύπος - κεραμική εστία με πλαίσιο
- Χρώμα - μπεζ / μαύρο

51

- Τύπος - κεραμική εστία με πλαίσιο
- Χρώμα - μπεζ / μαύρο

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μεταλλικό πλαίσιο

- Μεταλλικό πλαίσιο

ΕΛΕΓΧΟΣ
- Περιστρεφόμενα κομβία

ΕΛΕΓΧΟΣ
- Περιστρεφόμενα κομβία

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

5 ζώνες μαγειρέματος Hi-Light

5 ζώνες μαγειρέματος Hi-Light

-

Μπροστά αριστερά: ∅ 12 / 21 cm - 800 / 2200 W
Πίσω αριστερά: ∅ 14,5 cm - 1200 W
Πίσω δεξιά: ∅ 18 cm - 1800 W
Μπροστά δεξιά: ∅ 14,5 cm - 1200 W
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Residual heat indicator - ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
- Διαστάσεις (Π×Β×Υ): 59,5 × 51 × 9,2 cm
(Σχέδιο εντοιχισμού στην σελίδα 109)

376,00€

-

Μπροστά αριστερά: ∅ 12 / 21 cm - 800 / 2200 W
Πίσω αριστερά: ∅ 14,5 cm - 1200 W
Πίσω δεξιά: ∅ 18 cm - 1800 W
Μπροστά δεξιά: ∅ 14,5 cm - 1200 W
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Residual heat indicator - ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
- Διαστάσεις (Π×Β×Υ): 59,5 × 51 × 9,2 cm
(Σχέδιο εντοιχισμού στην σελίδα 109)

www.gorenje.gr
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ΕΣΤΙΕΣ

GW642CLI - 737638
ΕΣΤΙΑ ΓΚΑΖΙΟΥ CLASSICO ΜΠΕΖ
034020801
ΤΙΜΗ
ΜΕ
Φ.Π.Α.

GW642CLB - 737639
ΕΣΤΙΑ ΓΚΑΖΙΟΥ CLASSICO ΜΑΥΡΗ
034020901
ΤΙΜΗ
ΜΕ
Φ.Π.Α.

336,00€

52

- Τύπος - εστία γκαζιού
- Χρώμα - μπεζ

52

- Τύπος - εστία γκαζιού
- Χρώμα - μπεζ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- CastIron Progrids - μαντεμένιες σχάρες
- OneHand Ignition - αυτόματη ανάφλεξη

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- CastIron Progrids - μαντεμένιες σχάρες
- OneHand Ignition - αυτόματη ανάφλεξη

ΕΛΕΓΧΟΣ
- Περιστρεφόμενα κομβία

ΕΛΕΓΧΟΣ
- Περιστρεφόμενα κομβία

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

4 ζώνες μαγειρέματος γκαζιού

4 ζώνες μαγειρέματος γκαζιού

-

Μπροστά αριστερά: ∅ 12,3 cm - 3500 W - WOK
Πίσω αριστερά: ∅ 7,35 cm - 1800 W
Πίσω δεξιά: ∅ 7,35 cm - 1800 W
Μπροστά δεξιά: ∅ 5,37 cm - 1050 W
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Προστατευμένοι καυστήρες
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
- Μπεκ τροφοδοσίας για γκάζι φιάλης και γκαζι δικτύου
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
- Διαστάσεις (Π×Β×Υ): 60 × 52 × 13 cm
(Σχέδιο εντοιχισμού στην σελίδα 110)

-

Μπροστά αριστερά: ∅ 12,3 cm - 3500 W - WOK
Πίσω αριστερά: ∅ 7,35 cm - 1800 W
Πίσω δεξιά: ∅ 7,35 cm - 1800 W
Μπροστά δεξιά: ∅ 5,37 cm - 1050 W
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Προστατευμένοι καυστήρες
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
- Μπεκ τροφοδοσίας για γκάζι φιάλης και γκαζι δικτύου
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
- Διαστάσεις (Π×Β×Υ): 60 × 52 × 13 cm
(Σχέδιο εντοιχισμού στην σελίδα 110)

336,00€

ΕΣΤΙΕΣ

G642ABX - 737654
ΕΣΤΙΑ ΓΚΑΖΙΟΥ ΙΝΟΧ
034021201
ΤΙΜΗ
ΜΕ
Φ.Π.Α.

280,00€

52

- Τύπος - εστία γκαζιού
- Χρώμα - inox
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- CastIron Progrids - μαντεμένιες σχάρες
- OneHand Ignition - αυτόματη ανάφλεξη
ΕΛΕΓΧΟΣ
- Περιστρεφόμενα κομβία
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ
4 ζώνες μαγειρέματος γκαζιού
-

Μπροστά αριστερά: ∅ 9,85 cm - 3000 W
Πίσω αριστερά: ∅ 7,35 cm - 1800 W
Πίσω δεξιά: ∅ 7,35 cm - 1800 W
Μπροστά δεξιά: ∅ 5,37 cm - 1050 W
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Προστατευμένοι καυστήρες
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
- Μπεκ τροφοδοσίας για γκάζι φιάλης και γκαζι δικτύου
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
- Διαστάσεις (Π×Β×Υ): 60 × 52 × 13 cm
(Σχέδιο εντοιχισμού στην σελίδα 110)
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ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ

ΤΟ ΠΛΎΣΙΜΟ
ΤΩΝ ΠΙΆΤΩΝ ΣΤΟ
ΧΈΡΙ ΕΊΝΑΙ ΠΙΑ
ΠΑΡΕΛΘΌΝ
Τα νέα πλυντήρια πιάτων SmartFlex
προσαρμόζονται απόλυτα στις ανάγκες σας
εξοικονομώντας χρόνο για πιο σημαντικά
πράγματα. Το εσωτερικό τους είναι
σχεδιασμένο με τρόπο ώστε κάθε πιάτο
και μαχαιροπίρουνο να έχει τη θέση του,
όποιο κι αν είναι το σχήμα ή το μέγεθός
του. Τα καλάθια είναι εφοδιασμένα με
μετακινούμενα στοιχεία που επιτρέπουν
την αλλαγή της διάταξής τους για εύκολη
φόρτωση ακόμα και μεγαλύτερων
αντικειμένων. Επιπλέον, τα πλυντήρια
πιάτων SmartFlex σας προσφέρουν
πληθώρα χρήσιμων λειτουργιών, καθώς
και αυτόματο άνοιγμα της πόρτας για
ελευθέρωση του ατμού ώστε να στεγνώνουν
πιο γρήγορα τα πιάτα.
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ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ

Χωρητικότητα

Λειτουργία 3 σε 1

Σερβίτσια 13 ατόμων

Ευελιξία

Τα πλυντήρια πιάτων SmartFlex, προσφέρουν αρκετό
χώρο για όλες τις ανάγκες σας. Τα 2 καλάθια επιτρέπουν
το πλύσιμο σερβίτσιων έως και 13 ατόμων. Το εξαιρετικά
ευέλικτο εσωτερικό τους παρέχει διαφορετικές επιλογές
για την τοποθέτηση των πιάτων, ενώ η χρήση τους είναι
απλή και τα αποτελέσματα τέλεια.

Το πλυντήρια πιάτων SmartFlex προσαρμόζονται
αυτόματα στη χρήση απορρυπαντικού ταμπλέτας 3 σε
1. Δεν χρειάζεται να επιλέξετε κάποια ειδική λειτουργία
γιατί τα πλυντήρια πιάτων Gorenje εγγυόνται τέλειο
αποτέλεσμα πλύσης και στεγνώματος ανεξάρτητα από
την επιλογή απορρυπαντικού.

Σύστημα AquaStop

Ασφάλεια στο σπίτι σας
Με τη λειτουργία AquaStop, μπορείτε να αφήσετε
το πλυντήριο να λειτουργεί με ασφάλεια τη
νύχτα ή ενώ λείπετε. Σε περίπτωση διαρροής ή
υπερχείλισης, διακόπτει αυτόματα την παροχή
νερού, ενώ η αντλία αδειάζει όσο νερό έχει
απομείνει στον κάδο του πλυντηρίου. Το σύστημα
AquaStop παραμένει λειτουργικό για ολόκληρη τη
διάρκεια της συσκευής.

Ρυθμιζόμενο κάτω καλάθι

Προσαρμόζεται στις ανάγκες
σας
Το κάτω καλάθι είναι εξοπλισμένο με κινητά στοιχεία
και προσαρμόσιμη διάταξη για εύκολη φόρτωση.
Το στήριγμα πιάτων μπορεί εύκολα να διπλωθεί για
να επιτρέψει περισσότερο χώρο για μεγαλύτερα
αντικείμενα. Κάθε λεπτομέρεια έχει σχεδιαστεί
προσεκτικά έτσι ώστε ο χειρισμός να γίνεται όσο το
δυνατόν πιο εύκολος.

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ

GV62040 - 735995
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ FI 60
033002301

Ε

Ενεργειακή
Κλάση

A

Απόδοση
Πλυσίματοσ

GV52040 - 735999
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ FI 45
033002201
ΤΙΜΗ
ΜΕ
Φ.Π.Α.

528,00€

A

Απόδοση
Στεγνώματοσ

- Τύπος - πλυντήριο πιάτων, πλήρως καλυπτόμενο
- Xρώμα - μαύρο

Ε

Χειρισμός με πλήκτρα
Ηχητική ένδειξη λήξης κύκλου πλύσης
Ένδειξη ξεβγάλματος
Ένδειξη έλλειψης αλατιού

-

Αριθμός καλαθιών: 2
Άνω καλάθι: με προσαρμογέα ύψους
Πτυσσόμενο κάτω καλάθι
Επίπεδα ψεκασμού: 4
Βραχίονες ψεκασμού: 2
Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Total AquaStop
- Σύστημα αναγνώρισης βλαβών
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
- Επίπεδο θορύβου (μεγ.): 47 dB (A) re 1 pW
- Διαστάσεις (Υ×Π×Β): 81,5 × 59,6 × 55,8 cm
(Σχέδιο εντοιχισμού στην σελίδα 111

Απόδοση
Στεγνώματοσ

Χειρισμός με πλήκτρα
Ηχητική ένδειξη λήξης κύκλου πλύσης
Ένδειξη ξεβγάλματος
Ένδειξη έλλειψης αλατιού

- 5 προγράμματα: Daily, Intensive, Eco, Soaking, Rapid
- Λειτουργία 3 σε 1 (επιλογή ταμπλέτας)
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Χωρητικότητα: 9 σερβίτσια
- Μέγιστη θερμοκρασία εισροούμενου νερού: 60º C
- Καθυστέρηση έναρξης

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
-

A

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Χωρητικότητα: 13 σερβίτσια
- Μέγιστη θερμοκρασία εισροούμενου νερού: 60º C
- Καθυστέρηση έναρξης

Απόδοση
Πλυσίματοσ

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
- 5 προγράμματα: Daily, Intensive, Eco, Soaking, Rapid
- Λειτουργία 3 σε 1 (επιλογή ταμπλέτας)

A

488,00€

- Τύπος - πλυντήριο πιάτων, πλήρως καλυπτόμενο
- Xρώμα - μαύρο

ΕΛΕΓΧΟΣ
-

Ενεργειακή
Κλάση

ΤΙΜΗ
ΜΕ
Φ.Π.Α.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
-

Αριθμός καλαθιών: 2
Άνω καλάθι: με προσαρμογέα ύψους
Πτυσσόμενο κάτω καλάθι
Επίπεδα ψεκασμού: 4
Βραχίονες ψεκασμού: 2
Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Total AquaStop
- Σύστημα αναγνώρισης βλαβών
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
- Επίπεδο θορύβου (μεγ.): 47 dB (A) re 1 pW
- Διαστάσεις (Υ×Π×Β): 81,5 × 44,8 × 55,8 cm
(Σχέδιο εντοιχισμού στην σελίδα 111
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ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ

GI62040X - 735996
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ SI 60
033002701

Ε

Ενεργειακή
Κλάση

A

Απόδοση
Πλυσίματοσ

GI52040X - 736000
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ SI 45
033002601

ΤΙΜΗ
ΜΕ
Φ.Π.Α.

520,00€

A

Απόδοση
Στεγνώματοσ

- Τύπος: πλυντήριο πιάτων, μερικώς καλυπτόμενο
- Xρώμα: inox

Ε

Χειρισμός με πλήκτρα
Ηχητική ένδειξη λήξης κύκλου πλύσης
Ένδειξη ξεβγάλματος
Ένδειξη έλλειψης αλατιού

-

Αριθμός καλαθιών: 2
Άνω καλάθι: με προσαρμογέα ύψους
Πτυσσόμενο κάτω καλάθι
Επίπεδα ψεκασμού: 4
Βραχίονες ψεκασμού: 2
Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Total AquaStop
- Σύστημα αναγνώρισης βλαβών
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
- Επίπεδο θορύβου (μέγιστο): 47 dB (A) re 1 pW
- Διαστάσεις (Υ×Π×Β): 81,5 × 59,6 × 55,8 cm
(Σχέδιο εντοιχισμού στην σελίδα 111

Απόδοση
Στεγνώματοσ

Χειρισμός με πλήκτρα
Ηχητική ένδειξη λήξης κύκλου πλύσης
Ένδειξη ξεβγάλματος
Ένδειξη έλλειψης αλατιού

- 5 προγράμματα: Daily, Intensive, Eco, Soaking, Rapid
- Λειτουργία 3 σε 1 (επιλογή ταμπλέτας)
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Χωρητικότητα: 9 σερβίτσια
- Μέγιστη θερμοκρασία εισροούμενου νερού: 60º C
- Καθυστέρηση έναρξης

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
-

A

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Χωρητικότητα: 13 σερβίτσια
- Μέγιστη θερμοκρασία εισροούμενου νερού: 60º C
- Καθυστέρηση έναρξης

Απόδοση
Πλυσίματοσ

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
- 5 προγράμματα: Daily, Intensive, Eco, Soaking, Rapid
- Λειτουργία 3 σε 1 (επιλογή ταμπλέτας)

A

472,00€

- Τύπος: πλυντήριο πιάτων, μερικώς καλυπτόμενο
- Xρώμα: inox

ΕΛΕΓΧΟΣ
-

Ενεργειακή
Κλάση

ΤΙΜΗ
ΜΕ
Φ.Π.Α.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
-

Αριθμός καλαθιών: 2
Άνω καλάθι: με προσαρμογέα ύψους
Πτυσσόμενο κάτω καλάθι
Επίπεδα ψεκασμού: 4
Βραχίονες ψεκασμού: 2
Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Total AquaStop
- Σύστημα αναγνώρισης βλαβών
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
- Επίπεδο θορύβου (μέγιστο): 47 dB (A) re 1 pW
- Διαστάσεις (Υ×Π×Β): 81,5 × 44,8 × 55,8 cm
(Σχέδιο εντοιχισμού στην σελίδα 111

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ

GS52040S - 736022
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ FS 45 INOX
033002401

Ε

Ενεργειακή
Κλάση

A

Απόδοση
Πλυσίματοσ

ΤΙΜΗ
ΜΕ
Φ.Π.Α.

472,00€

A

Απόδοση
Στεγνώματοσ

- Τύπος: ελεύθερο πλυντήριο πιάτων
- Xρώμα: inox

GS52040W - 736021
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ FS 45 ΛΕΥΚΟ
033002501

Ε

Χειρισμός με πλήκτρα
Ηχητική ένδειξη λήξης κύκλου πλύσης
Ένδειξη ξεβγάλματος
Ένδειξη έλλειψης αλατιού

-

Αριθμός καλαθιών: 2
Άνω καλάθι: με προσαρμογέα ύψους
Πτυσσόμενο κάτω καλάθι
Επίπεδα ψεκασμού: 4
Βραχίονες ψεκασμού: 2
Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Total AquaStop
- Σύστημα αναγνώρισης βλαβών
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
- Επίπεδο θορύβου (μέγιστο): 47 dB (A) re 1 pW
- Διαστάσεις (Υ×Π×Β): 84,5 × 44,8 × 60 cm

Απόδοση
Στεγνώματοσ

Χειρισμός με πλήκτρα
Ηχητική ένδειξη λήξης κύκλου πλύσης
Ένδειξη ξεβγάλματος
Ένδειξη έλλειψης αλατιού

- 5 προγράμματα: Daily, Intensive, Eco, Soaking, Rapid
- Λειτουργία 3 σε 1 (επιλογή ταμπλέτας)
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Χωρητικότητα: 9 σερβίτσια
- Μέγιστη θερμοκρασία εισροούμενου νερού: 60º C
- Καθυστέρηση έναρξης

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
-

A

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Χωρητικότητα: 9 σερβίτσια
- Μέγιστη θερμοκρασία εισροούμενου νερού: 60º C
- Καθυστέρηση έναρξης

Απόδοση
Πλυσίματοσ

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
- 5 προγράμματα: Daily, Intensive, Eco, Soaking, Rapid
- Λειτουργία 3 σε 1 (επιλογή ταμπλέτας)

A

472,00€

- Τύπος: ελεύθερο πλυντήριο πιάτων
- Xρώμα: λευκό

ΕΛΕΓΧΟΣ
-

Ενεργειακή
Κλάση

ΤΙΜΗ
ΜΕ
Φ.Π.Α.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
-

Αριθμός καλαθιών: 2
Άνω καλάθι: με προσαρμογέα ύψους
Πτυσσόμενο κάτω καλάθι
Επίπεδα ψεκασμού: 4
Βραχίονες ψεκασμού: 2
Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Total AquaStop
- Σύστημα αναγνώρισης βλαβών
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
- Επίπεδο θορύβου (μέγιστο): 47 dB (A) re 1 pW
- Διαστάσεις (Υ×Π×Β): 84,5 × 44,8 × 60 cm
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ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ

ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ

ΦΡΈΣΚΑ ΤΡΌΦΙΜΑ,
Ό,ΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΓΊΝΕΙ!
Οι ψυγειοκαταψύκτες IonGeneration
της Gorenje έχουν σχεδιαστεί για μέγιστη
φρεσκάδα. Η τεχνολογία IonAir με
MultiFlow 360˚ ανανεώνει συνεχώς τον
αέρα, προσομοιώνει το φυσικό μικροκλίμα
και παρέχει τέλειες συνθήκες συντήρησης.
Με έξυπνες, φιλικές προς το χρήστη
λειτουργίες προσαρμόζονται απρόσκοπτα
στον τρόπο ζωής σας. Ανεξάρτητα από
το πόσο συχνά ανοίγετε την πόρτα του
ψυγείου, το AdaptTech διατηρεί τη βέλτιστη
θερμοκρασία και διατηρεί το φαγητό σας σε
τέλεια κατάσταση, ενώ το σύστημα ψύξης
NoFrost Plus αποτρέπει τη συσσώρευση
πάγου και εκμηδενίζει την απόψυξη.

www.gorenje.gr
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ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ

ΔΙΑΤΗΡΕΙ
ΤΗ ΦΡΕΣΚΑΔΑ
KAI TA ΘΡΕΠΤΙΚΑ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
IonAir & Multiflow 360°
Το IonAir διασφαλίζει τη φρεσκάδα των τροφίμων σας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η τεχνολογία μιμείται τη
φυσική διαδικασία ιονισμού. Τα αρνητικά φορτισμένα ιόντα μιμούνται τα μικροκλίματα που βρίσκονται στη φύση,
έτσι τα τρόφιμα διατηρούνται απίστευτα φρέσκια χωρίς να αλλοιώνονται τα θρεπτικά συστατικά τους. Το σύστημα
αερισμού MultiFlow 360° κατανέμει το φυσικό μικροκλίμα και στις 14 υποδοχές εξαερισμού και διατηρεί σταθερή
θερμοκρασία σε όλα τα ράφια.

IonAir

Multiflow

• Α
 ρνητικά φορτισμένα ιόντα δημιουργούνται μέσα
στο ψυγείο
•	Ιδανικό περιβάλλον για τη διατήρηση των τροφίμων
λόγω του ανανεωμένου αέρα

• Ε
 ύκολη διανομή του ιονισμένου αέρα μέσω των 14
υποδοχών εξαερισμού
•	Σταθερή θερμοκρασία σε όλα τα ράφια

› Μείωση οσμών

› Καθαρότερος αέρας στο ψυγείο

› Ενισχύει τη φρεσκάδα & μειώνει τη φθορά των τροφίμων
› Χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας

ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ

CrispZone με HumidityControl

Φρούτα και λαχανικά από τον
κήπο
Το CrispZone είναι ένα συρτάρι που με την χαμηλή
θερμοκρασία του και την επιλογή ρύθμισης της
υγρασίας διατηρεί τα φρούτα και λαχανικά σας
ολόφρεσκα ακόμα και μετά από αρκετές μέρες.

SimpleSlide ράφια

LedLight

Φωτισμός μέγιστης απόδοσης
Ο φωτισμός LED στα ψυγεία παρέχει εξαιρετικό και
άπλετο φως, εξοικονομώντας ενέργεια.

BottleHolder

Για όλα τα μπουκάλια

Σωστή τοποθέτηση για
μπουκάλια και φιάλες

Τα ράφια της πόρτας προσαρμόζονται εύκολα στο
ύψος ώστε να φιλοξενήσουν κάθε μεγέθους μπουκάλια
ή φιάλες, έως 5 κιλά.

Με την πρακτική θήκη φιαλών, τα ποτά σας είναι
εύκολα προσβάσιμα και τακτοποιημένα, χωρίς να
καταλαμβάνουν πολύτιμο χώρο στο ψυγείο.
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ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ

ΤΟ ΨΥΓΕΙΟ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ
ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΣΑΣ
Με AdapTech

Χωρίς AdapTech

AdapTech
Η λειτουργία AdaptTech παρατηρεί και καταγράφει τις τακτικές σας συνήθειες, έτσι ώστε να μειώνει τη
θερμοκρασία του ψυγείου κατά 1 ή 2° C, πριν εσείς ανοίξετε την πόρτα του. Έτσι προφυλάσσει τα τρόφιμά σας
από την τυχόν αύξηση θερμοκρασίας λόγω του ανοίγματος της πόρτας.

ZeroZone drawer

Μέγιστη φρεσκάδα
Το συρτάρι με θερμοκρασία 0° C είναι ιδανικό για
την αποθήκευση κρεάτων και ψαρικών. Τα διατηρεί
φρέσκα για περισσότερο χρονικό διάστημα χωρίς
να αλλοιώνονται τα θρεπτικά συστατικά τους.

ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ

FastFreeze

Γρήγορη κατάψυξη

NoFrost Plus

Τέρμα η κουραστική απόψυξη
Το συστήματα ψύξης της κατάψυξης, αποτρέπει
τη συσσώρευση πάγου. Έτσι δεν θα χρειαστεί ποτέ
να κάνετε απόψυξη και η χωρητικότητα της θα
μπορεί να χρησιμοποιηθεί πιο αποτελεσματικά. Οι
συσκευασίες τροφίμων δεν θα κολλήσουν μεταξύ
τους, διατηρώντας την κατάψυξή σας καθαρή και
τακτοποιημένη.

Η λειτουργία FastFreeze παγώνει το φαγητό στους
-24° C για να διατηρήσει τα περισσότερα από τα
μέταλλα στο φαγητό. Μετά από περίπου 2 ημέρες,
η λειτουργία απενεργοποιείται αυτόματα και η
θερμοκρασία του χώρου κατάψυξης επιστρέφει στην
αρχική ρύθμιση. Και σε περίπτωση που ξεχάσετε, οι
έξυπνοι αισθητήρες βεβαιώνουν ότι η λειτουργία είναι
ενεργοποιημένη τη σωστή στιγμή.

XtremeFreeze

Άψογη συντήρηση θρεπτικών
συστατικών
XXL SpaceBox

Extra μεγάλο συρτάρι
Ιδανικό για την κατάψυξη / αποθήκευση μεγάλων
συσκευασιών τροφίμων όπως γαλοπούλα, πίτσες, κτλ.

Όταν ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία, το φαγητό
που τοποθετείται στο ειδικό συρτάρι στο χώρο
κατάψυξης θα καταψυχθεί στο μισό του συνηθισμένου
χρόνου. Η ταχεία κατάψυξη σε εξαιρετικά χαμηλές
θερμοκρασίες κάτω από τους -30° C διατηρεί όλα τα
θρεπτικά συστατικά και τη γεύση του φαγητού. Μετά
από περίπου 1 ημέρα, η λειτουργία απενεργοποιείται
αυτόματα και η θερμοκρασία στο συρτάρι επιστρέφει
στην αρχική ρύθμιση.

www.gorenje.gr
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ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ

ΝΕΟ!

ΝΕΟ!

NRM8181UX - 734260
NRM918FUX - 20004502
ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑ 181 ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑ 178
031005701
031005801

F

Ενεργειακή
Κλάση

ΤΙΜΗ
ΜΕ
Φ.Π.Α.

1.480,00€

F

Ενεργειακή
Κλάση

ΤΙΜΗ
ΜΕ
Φ.Π.Α.

91

182

178,5

- Τύπος: ελεύθερος ψυγειοκαταψύκτης - ντουλάπα
- Χρώμα: γκρι

- Τύπος: ελεύθερος ψυγειοκαταψύκτης - ντουλάπα
- Χρώμα: γκρι

ΕΛΕΓΧΟΣ
- Ηλεκτρονικός - Οθόνη LED
- Ηχητικό σήμα για ανοιχτή πόρτα

ΕΛΕΓΧΟΣ
- Ηλεκτρονικός - Οθόνη LED
- Ηχητικό σήμα για ανοιχτή πόρτα

ΑΠΟΔΟΤΙΚΌΤΗΤΑ
-

Συνολική καθαρή χωρητικότητα: 480 lt
Χωρητικότητα συντήρησης: 302 lt
Χωρητικότητα κατάψυξης: 128 lt
Χωρητικότητα μεσαίου συρταριού: 50 lt
Δυνατότητα βαθιάς ψύξης: 12kg / 24h

ΑΠΟΔΟΤΙΚΌΤΗΤΑ
-

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
-

Κλιματική ζώνη: SN, N, ST, T
Multiflow 360°
NoFrost Plus
FastFreeze με αυτόματη απενεργοποίηση λειτουργίας
SuperCool - έντονη λειτουργία ψύξης
TwistIce - παγάκια στη στιγμή
ConvertZone - συρτάρι με δυνατότητα συντήρησης ή κατάψυξης
SensoTech - έξυπνος έλεγχος συσκευής
HolidayMode - εξοικονόμηση ενέργειας κατά τις διακοπές
ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ

- Αυγοθήκη, λωρίδα φωτισμού LED, 3 γυάλινα ράφια, 1 δοχείο
συντήρησης κρέατος, 2 ράφια πόρτας, FreshZone - ζώνη 0° CrispZone - συρτάρι λαχανικών με ρυθμιστή υγρασίας,
ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ ΚΑΤΆΨΥΞΗΣ
- 1 συρτάρι, led light
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
- Επίπεδο θορύβου: 40 dB
- Διαστάσεις συσκευής (ΥxΠxΒ): 181,7 × 79,4 × 70,6 cm

1.752,00€

Συνολική καθαρή χωρητικότητα: 609 lt
Χωρητικότητα συντήρησης: 393 lt
Χωρητικότητα κατάψυξης: 216 lt
Δυνατότητα βαθιάς ψύξης: 6kg / 24h
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

-

Κλιματική ζώνη: N, ST, T
Multiflow 360°
NoFrost Plus
FastFreeze με αυτόματη απενεργοποίηση λειτουργίας
SuperCool - έντονη λειτουργία ψύξης
ConvertZone - συρτάρι με δυνατότητα συντήρησης ή κατάψυξης
SensoTech - έξυπνος έλεγχος συσκευής
HolidayMode - εξοικονόμηση ενέργειας κατά τις διακοπές
ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ

- 2 αυγοθήκες, λωρίδα φωτισμού LED, 4 γυάλινα ράφια, 3 ράφια
πόρτας, FreshZone - ζώνη 0°, CrispZone - 2 συρτάρια λαχανικών,
ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ ΚΑΤΆΨΥΞΗΣ
- 4 συρτάρια, 2 ράφια, 6 ράφια πόρτας, led light, παγοθήκη
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
- Επίπεδο θορύβου: 43 dB
- Διαστάσεις συσκευής (ΥxΠxΒ): 178,5 × 91,2 × 72,5 cm

ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ

ΝΕΟ!
NRK720EAXL4 - 20009214
ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ
031006201

Ε
200

Ενεργειακή
Κλάση

ΤΙΜΗ
ΜΕ
Φ.Π.Α.

NRK6191ES4 - 735828
ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ 185D
031003801
1160,00€

F

568,00€

- Τύπος: ελεύθερος ψυγειοκαταψύκτης
- Χρώμα: γκρι

ΕΛΕΓΧΟΣ
- Ηλεκτρονικός - Οθόνη LED
- Ηχητικό σήμα για ανοιχτή πόρτα

ΕΛΕΓΧΟΣ
- Ηλεκτρονικός - Οθόνη LED
- Ηχητικό σήμα για ανοιχτή πόρτα
- Ηχητικό & οπτικό σήμα για υψηλή θερμοκρασία

ΑΠΟΔΟΤΙΚΌΤΗΤΑ
Συνολική καθαρή χωρητικότητα: 495 lt
Χωρητικότητα συντήρησης: 345 lt
Χωρητικότητα κατάψυξης: 150 lt
Δυνατότητα βαθιάς ψύξης: 10kg / 24h

ΑΠΟΔΟΤΙΚΌΤΗΤΑ
-

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
-

ΤΙΜΗ
ΜΕ
Φ.Π.Α.

70

- Τύπος: ελεύθερος ψυγειοκαταψύκτης
- Χρώμα: γκρι

-

Ενεργειακή
Κλάση

Άνοιγμα πόρτας: δεξιά - αντιστρέψιμο
Κλιματική ζώνη: SN, N, ST, T
Multiflow 360°
NoFrost Plus
FastFreeze με αυτόματη απενεργοποίηση λειτουργίας
Πρόγραμμα εξοικονόμησης EcoMode

ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ
- 2 αυγοθήκες, λωρίδα φωτισμού LED, 4 γυάλινα ράφια, 3 ράφια
πόρτας, FreshZone - ζώνη 0°, CrispZone - συρτάρι λαχανικών
ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ ΚΑΤΆΨΥΞΗΣ
- 3 συρτάρια, παγοθήκη
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
- Επίπεδο θορύβου: 39 dB
- Διαστάσεις συσκευής (ΥxΠxΒ): 200 × 70,4 × 69,4 cm

Συνολική καθαρή χωρητικότητα: 300 lt
Χωρητικότητα συντήρησης: 204 lt
Χωρητικότητα κατάψυξης: 96 lt
Δυνατότητα βαθιάς ψύξης: 10kg / 24h
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

-

Άνοιγμα πόρτας: δεξιά - αντιστρέψιμο
Μπροστινά πόδια προσαρμοζόμενου ύψους
Κλιματική ζώνη: SN, N, ST, T
lonAir & Multiflow 360°
AdapTech - προσαρμοζόμενο έξυπνο σύστημα
NoFrost Plus
FastFreeze με αυτόματη απενεργοποίηση λειτουργίας
Πρόγραμμα εξοικονόμησης EcoMode
ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ

- Αυγοθήκη, λωρίδα φωτισμού LED, 4 γυάλινα ράφια, 3 ράφια πόρτας,
CrispZone - συρτάρι λαχανικών, BigBox - συρτάρι 38l
ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ ΚΑΤΆΨΥΞΗΣ
- Space Box, 3 συρτάρια, παγοθήκη
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
- Επίπεδο θορύβου: 38 dB
- Διαστάσεις συσκευής (ΥxΠxΒ): 185 × 60 × 59,2 cm
www.gorenje.gr
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ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ

NRK6202AXL4 - 736286
ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΙΝΟΧ 200D
031003901

Ε

Ενεργειακή
Κλάση

ΤΙΜΗ
ΜΕ
Φ.Π.Α.

752,00€

RK6192PS4 - 737395
ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ 185
031004001

Ε

Ενεργειακή
Κλάση

ΤΙΜΗ
ΜΕ
Φ.Π.Α.

512,00€

200

- Τύπος: ελεύθερος ψυγειοκαταψύκτης
- Χρώμα: inox

- Τύπος: ελεύθερος ψυγειοκαταψύκτης
- Χρώμα: γκρι

ΕΛΕΓΧΟΣ
- Ηλεκτρονικός - Οθόνη LED
- Ηχητικό σήμα για ανοιχτή πόρτα
- Ηχητικό & οπτικό σήμα για υψηλή θερμοκρασία

ΕΛΕΓΧΟΣ
- Μηχανικός

ΑΠΟΔΟΤΙΚΌΤΗΤΑ
-

Συνολική καθαρή χωρητικότητα: 331 lt
Χωρητικότητα συντήρησης: 235 lt
Χωρητικότητα κατάψυξης: 96 lt
Δυνατότητα βαθιάς ψύξης: 9kg / 24h

ΑΠΟΔΟΤΙΚΌΤΗΤΑ
-

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
-

Άνοιγμα πόρτας: δεξιά - αντιστρέψιμο
Μπροστινά πόδια προσαρμοζόμενου ύψους, 2 ρόδες
Κλιματική ζώνη: SN, N, ST, T
lonAir & Multiflow 360°
AdapTech - προσαρμοζόμενο έξυπνο σύστημα
NoFrost Plus
FastFreeze με αυτόματη απενεργοποίηση λειτουργίας
Πρόγραμμα εξοικονόμησης EcoMode
Convert FreshZone
ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ

- Αυγοθήκη, λωρίδα φωτισμού LED, 5 γυάλινα ράφια, ειδικό ράφι για
μπουκάλια, 4 ράφια πόρτας, CrispZone - συρτάρι λαχανικών με
ρυθμιστή υγρασίας, BigBox - συρτάρι 38l
ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ ΚΑΤΆΨΥΞΗΣ
- 3 συρτάρια, παγοθήκη
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
- Επίπεδο θορύβου: 38 dB
- Διαστάσεις συσκευής (ΥxΠxΒ): 200 × 60 × 59,2 cm

Συνολική καθαρή χωρητικότητα: 300 lt
Χωρητικότητα συντήρησης: 204 lt
Χωρητικότητα κατάψυξης: 96 lt
Δυνατότητα βαθιάς ψύξης: 10kg / 24h
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

-

Άνοιγμα πόρτας: δεξιά - αντιστρέψιμο
Μπροστινά πόδια προσαρμοζόμενου ύψους
Κλιματική ζώνη: N, ST
FrostLess

ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ
- Αυγοθήκη, 4 γυάλινα ράφια, 3 ράφια πόρτας, CrispZone - συρτάρι
λαχανικών, BigBox - συρτάρι 38l
ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ ΚΑΤΆΨΥΞΗΣ
- 2 συρτάρια, 2 ράφια, παγοθήκη
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
- Επίπεδο θορύβου: 38 dB
- Διαστάσεις συσκευής (ΥxΠxΒ): 185 × 60 × 59,2 cm

ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ

RK6202ES4 - 736462
ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ 200
031004101

Ε

Ενεργειακή
Κλάση

NRK6192CLI - 737404
ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ CLASSICO 185
031004201
ΤΙΜΗ
ΜΕ
Φ.Π.Α.

544,00€

Ε

Ενεργειακή
Κλάση

ΤΙΜΗ
ΜΕ
Φ.Π.Α.

1.008,00€

200

- Τύπος: ελεύθερος ψυγειοκαταψύκτης
- Χρώμα: γκρι

- Τύπος - ελεύθερος ψυγειοκαταψύκτης
- Χρώμα - μπεζ

ΕΛΕΓΧΟΣ
- Ηλεκτρονικός

ΕΛΕΓΧΟΣ
- Ηλεκτρονικός - Οθόνη LED
- Ηχητικό σήμα για ανοιχτή πόρτα
- Ηχητικό & οπτικό σήμα για υψηλή θερμοκρασία

ΑΠΟΔΟΤΙΚΌΤΗΤΑ
-

Συνολική καθαρή χωρητικότητα: 348 lt
Χωρητικότητα συντήρησης: 239 lt
Χωρητικότητα κατάψυξης: 109 lt
Δυνατότητα βαθιάς ψύξης: 4,9kg / 24h

ΑΠΟΔΟΤΙΚΌΤΗΤΑ
-

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
-

Άνοιγμα πόρτας: δεξιά - αντιστρέψιμο
Μπροστινά πόδια προσαρμοζόμενου ύψους
Κλιματική ζώνη: N, ST
FrostLess
FastFreeze με αυτόματη απενεργοποίηση λειτουργίας
Πρόγραμμα εξοικονόμησης EcoMode

ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ
- Αυγοθήκη, 4 γυάλινα ράφια, CrispZone - συρτάρι λαχανικών,
BigBox - συρτάρι 38l
ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ ΚΑΤΆΨΥΞΗΣ
- Space Box, 3 συρτάρια, 1 γυάλινο ράφι
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
- Επίπεδο θορύβου: 38 dB
- Διαστάσεις συσκευής (ΥxΠxΒ): 200 × 60 × 59,2 cm

Συνολική καθαρή χωρητικότητα: 302 lt
Χωρητικότητα συντήρησης: 203 lt
Χωρητικότητα κατάψυξης: 99 lt
Δυνατότητα βαθιάς ψύξης: 10kg / 24h
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

-

Άνοιγμα πόρτας: δεξιά
Κλιματική ζώνη: SN, N, ST, T
Μπροστινά πόδια προσαρμοζόμενου ύψους
lonAir & Multiflow 360°
AdaptCool - προσαρμοζόμενο έξυπνο σύστημα
NoFrost Plus
SuperCool - έντονη λειτουργία ψύξης
Fastfreeze με αυτόματη απενεργοποίηση λειτουργίας
ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ

- Αυγοθήκη, παγοθήκη, 4 γυάλινα ράφια, ειδικό ράφι για μπουκάλια
- MultiBox για βούτυρο και τυρi, CrispZone - συρτάρι λαχανικών με
ρυθμιστή υγρασίας, Convert FreshZone, BigBox - συρτάρι 38l
ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ ΚΑΤΆΨΥΞΗΣ
- 3 συρτάρια, 2 γυάλινα ράφια
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
- Επίπεδο θορύβου: 38 dB
- Διαστάσεις συσκευής (Υ×Π×Β): 185 × 60 × 59,2 cm

www.gorenje.gr
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ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ

NRKI4182P1 - 20003099
ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ
ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ 177
031004301

F
177

Ενεργειακή
Κλάση

ΤΙΜΗ
ΜΕ
Φ.Π.Α.

568,00€

54

- Τύπος: εντοιχιζόμενος
ψυγειοκαταψύκτης
- Χρώμα: λευκό

RF4141PW4 - 20001336
ΨΥΓΕΙΟ
ΛΕΥΚΟ 144
031004401

F
143,4

Συνολική καθαρή χωρητικότητα: 246 lt
Χωρητικότητα συντήρησης: 183 lt
Χωρητικότητα κατάψυξης: 63 lt
Δυνατότητα βαθιάς ψύξης: 3kg / 24h
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

-

Άνοιγμα πόρτας: δεξιά - αντιστρέψιμο
Κλιματική ζώνη: N, ST
NoFrost DualAdvance
SuperCool - έντονη λειτουργία ψύξης
ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ

- Αυγοθήκη
- 4 γυάλινα ράφια
- 3 ράφια πόρτας

340,00€

55

F
84,7

Ενεργειακή
Κλάση

- Μηχανικός

- Μηχανικός

-

Συνολική καθαρή χωρητικότητα: 206 lt
Χωρητικότητα συντήρησης: 165 lt
Χωρητικότητα κατάψυξης: 41 lt
Δυνατότητα βαθιάς ψύξης: 2kg / 24h
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Άνοιγμα πόρτας: δεξιά - αντιστρέψιμο
- Κλιματική ζώνη: N, ST

ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ
- Αυγοθήκη, παγοθήκη
- 3 γυάλινα ράφια
- 3 ράφια πόρτας

232,00€

- Τύπος: ελεύθερο mini ψυγείο
- Χρώμα: λευκό
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΠΟΔΟΤΙΚΌΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΕ
Φ.Π.Α.

49,4

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΠΟΔΟΤΙΚΌΤΗΤΑ
-

ΤΙΜΗ
ΜΕ
Φ.Π.Α.

- Τύπος: ελεύθερο ψυγείο
- Χρώμα: λευκό

ΕΛΕΓΧΟΣ
- Ηλεκτρονικός - Οθόνη LED
- Ηχητικό σήμα για ανοιχτή πόρτα
- Ηχητικό & οπτικό σήμα για υψηλή
θερμοκρασία

Ενεργειακή
Κλάση

RB391PW4 - 20001344
ΨΥΓΕΙΟ
MINI 85
031004501

ΑΠΟΔΟΤΙΚΌΤΗΤΑ
- Συνολική καθαρή χωρητικότητα: 95 lt
- Χωρητικότητα συντήρησης: 85 lt
- Χωρητικότητα κατάψυξης: 10 lt
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Άνοιγμα πόρτας: δεξιά - αντιστρέψιμο
- Κλιματική ζώνη: N, ST

ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ
- Αυγοθήκη, παγοθήκη
- 1 γυάλινο ράφι
- 3 ράφια πόρτας

- 3 συρτάρια (κατάψυξη)
- παγοθήκη (κατάψυξη)
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
- Επίπεδο θορύβου: 39 dB
- Διαστάσεις συσκευής (ΥxΠxΒ):
177 × 54 × 54 cm
(Σχέδιο εντοιχισμού στην σελίδα 112)

ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
- Επίπεδο θορύβου: 40 dB
- Διαστάσεις συσκευής (ΥxΠxΒ):
143,4 × 55 × 54,2 cm

ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
- Επίπεδο θορύβου: 39 dB
- Διαστάσεις συσκευής (ΥxΠxΒ):
84,7 × 49,4 × 49,4 cm

ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ

ΝΕΟ!
ONRK619ER - 739908
ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ
RETRO 195 RED
031005901

D

ΝΕΟ!
ONRK619EC - 739910
ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ
RETRO 195 CREAM
031006101

Ενεργειακή
Κλάση

ΤΙΜΗ
ΜΕ
Φ.Π.Α.

ΝΕΟ!
ONRK619EBK - 739909
ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ
RETRO 195 BLACK
031006001

1.520,00€

194

- Τύπος: ελεύθερος ψυγειοκαταψύκτης
- Χρώμα: red / cream / black
ΕΛΕΓΧΟΣ
- Ηλεκτρονικός - Οθόνη LED
- Ηχητικό σήμα για ανοιχτή πόρτα
- Ηχητικό & οπτικό σήμα για υψηλή θερμοκρασία
ΑΠΟΔΟΤΙΚΌΤΗΤΑ
-

Συνολική καθαρή χωρητικότητα: 313 lt
Χωρητικότητα συντήρησης: 222 lt
Χωρητικότητα κατάψυξης: 91 lt
Δυνατότητα βαθιάς ψύξης: 9kg / 24h
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

-

Άνοιγμα πόρτας: δεξιά
Κλιματική ζώνη: SN, N, ST, T
lonAir & Multiflow 360°
AdaptCool - προσαρμοζόμενο έξυπνο σύστημα
NoFrost Plus
SuperCool - έντονη λειτουργία ψύξης
FastFreeze με αυτόματη απενεργοποίηση λειτουργίας
Πρόγραμμα εξοικονόμησης EcoMode
ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ

- Αυγοθήκη, λωρίδα φωτισμού LED, 4 γυάλινα ράφια, ειδικό ράφι για
μπουκάλια, 3 ράφια πόρτας, MultiBox για βούτυρο και τυρi, CrispZone συρτάρι λαχανικών με ρυθμιστή υγρασίας, ZeroZone
ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ ΚΑΤΆΨΥΞΗΣ
- XXL SpaceBox συρτάρι, XtremeFreeze: πoλύ έντονη ψύξη στο ανώτερο
συρτάρι, 3 συρτάρια, 2 ράφια, παγοθήκη
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
- Επίπεδο θορύβου: 38 dB
- Διαστάσεις συσκευής (ΥxΠxΒ): 194 × 60 × 66,9 cm
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ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ

XXL χωρητικότητα

Δυνατότητα κλειδώματος

Αυτός που σας ταιριάζει!

Ασφάλεια

Mε μεγάλη ποικιλία στις χωρητικότητες, οι οριζόντιοι
καταψύκτες Gorenje σας δίνουν τη δυνατότητα να
αποθηκεύσετε πολλά και ογκώδη τρόφιμα, εύκολα και
με ασφάλεια.

Καθώς ο καταψύκτης συχνά τοποθετείται εκτός του
σπιτιού, είναι εξοπλισμένος με κλειδαριά ώστε να σας
δίνεται η δυνατότητα να τον κλειδώνετε για μέγιστη
ασφάλεια.

FrostLess

FastFreeze

Τέρμα η κουραστική απόψυξη

Γρήγορη κατάψυξη

Στους καταψύκτες Gorenje ο συνδυασμός
προηγμένης τεχνολογίας και μόνωσης, μειώνει
αποτελεσματικά τη συσσώρευση πάγου. Έτσι δεν
θα χρειαστεί να κάνετε απόψυξη και η χωρητικότητα
του καταψύκτη σας θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί πιο
αποτελεσματικά.

Η λειτουργία FastFreeze παγώνει το φαγητό στους
-24° C για να διατηρήσει τα περισσότερα από τα
μέταλλα στο φαγητό. Μετά περίπου 2 ημέρες,
η λειτουργία απενεργοποιείται αυτόματα και η
θερμοκρασία του χώρου κατάψυξης επιστρέφει στην
αρχική ρύθμιση. Και σε περίπτωση που ξεχάσετε, οι
έξυπνοι αισθητήρες βεβαιώνουν ότι η λειτουργία είναι
ενεργοποιημένη τη σωστή στιγμή.

ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ

ΝΕΟ!
FH401CW - 736384
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΠΑΟΥΛΟ 385LT
031004601

F

Ενεργειακή
Κλάση

ΤΙΜΗ
ΜΕ
Φ.Π.Α.

FH25FPW - 20008967
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΠΑΟΥΛΟ 248LT
031005601

464,00€

F

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΙΜΗ
ΜΕ
Φ.Π.Α.

344,00€

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Κλιματική ζώνη: N, Τ, ST, SN

-

Ενεργειακή
Κλάση

Χωρητικότητα: 385 lt
Δυνατότητα βαθιάς ψύξης: 18kg / 24h
Έλεγχος: ηλεκτρονικός, alarm υψηλής θερμοκρασίας
FastFreeze
FreezeProtect -15°

- Καλάθια: 2
- Διαστάσεις συσκευής (ΥxΠxΒ): 85 × 130 × 74 cm

- Κλιματική ζώνη: N, Τ, ST, SN

-

Χωρητικότητα: 248 lt
Δυνατότητα βαθιάς ψύξης: 11,2kg / 24h
Ελεγχος: μηχανικός
FreezeProtect -15°

- Καλάθια: 2
- Διαστάσεις συσκευής (ΥxΠxΒ): 84,7 × 96,3 × 63,2 cm

ΝΕΟ!
FH21FPW - 20008150
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΠΑΟΥΛΟ 198LT
031005501

F

Ενεργειακή
Κλάση

ΤΙΜΗ
ΜΕ
Φ.Π.Α.

300,00€

ΝΕΟ!
FH10FPW - 20008147
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΠΑΟΥΛΟ 95LT
031005401

F

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Κλιματική ζώνη: N, Τ, ST, SN

-

Χωρητικότητα: 198 lt
Δυνατότητα βαθιάς ψύξης: 9kg / 24h
Ελεγχος: μηχανικός
FreezeProtect -15°

- Καλάθια: 2
- Διαστάσεις συσκευής (ΥxΠxΒ): 85,4 × 80,2 × 55,9 cm

Ενεργειακή
Κλάση

ΤΙΜΗ
ΜΕ
Φ.Π.Α.

240,00€

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Κλιματική ζώνη: N, Τ, ST, SN

-

Χωρητικότητα: 95 lt
Δυνατότητα βαθιάς ψύξης: 4,8kg / 24h
Ελεγχος: μηχανικός
FreezeProtect -15°

- Καλάθια: 1
- Διαστάσεις συσκευής (ΥxΠxΒ): 85,4 × 54,6 × 47,9 cm
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ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ

ΡΟΎΧΑ ΠΆΝΤΑ
ΦΡΈΣΚΑ,
ΜΕ ΦΡΟΝΤΊΔΑ
Τα πλυντήρια και τα στεγνωτήρια Gorenje
WaveActive χρησιμοποιούν τη μοναδική
τεχνολογία IonTech για να αντιμετωπίσουν
ακόμη και τους πιο δύσκολους λεκέδες
με την πιο απαλή φροντίδα, αλλά και για
να απομακρύνουν αποτελεσματικά τα
αλλεργιογόνα και τις δυσάρεστες οσμές.
Χρησιμοποιώντας τη δύναμη της φυσικής
διαδικασίας ιονισμού διασφαλίζουν
καλύτερα αποτελέσματα πλύσης χωρίς
υψηλές θερμοκρασίες, πρόσθετα χημικά,
μαλακτικά ή άλλα ερεθιστικά, αποτρέπουν
τη συσσώρευση αλάτων και μειώνουν
σημαντικά το τσαλάκωμα των ρούχων
κατά το στέγνωμα. Επιπλέον η τεχνολογία
SteamTech, βοηθά στην εξοικονόμηση
χρόνου, χρημάτων και κόπου.

www.gorenje.gr
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ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ

ΑΟΣΜΑ,
ΑΠΑΛΑ ΡΟΥΧΑ ΧΩΡΙΣ
ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ!
5 ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ
ΜΕ ΑΤΜΟ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗ ΖΩΗ
ΣΑΣ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ
SteamTech
Αν σας αρέσουν τα ρούχα απαλλαγμένα από
οσμές και βακτήρια, μπορείτε να τα έχετε
ενεργοποιώντας το πρόγραμμα του ατμού
στο τέλος του κύκλου πλύσης. Με αυτόν
το τρόπο δεν εξασφαλίζετε μόνο ασφαλή
ρούχα γιά άτομα με αλλεργίες αλλά και ρούχα
απαλά και λιγότερο τσαλακωμένα χωρίς την
χρήση μαλακτικού.

1.

Λιγότερο σιδέρωμα

2.

Εξαλείφει τις οσμές

3.
4.
5.

Ελαχιστοποιεί το τσαλάκωμα, διασφαλίζοντας
απαλά ρούχα χωρίς πολύ σιδέρωμα. Μη ξεχνάτε
να τα αφαιρέσετε από τον κάδο αμέσως μόλις ο
κύκλος της πλύσης ολοκληρωθεί.
Τα πλυντήρια ρούχων με προγράμματα ατμού
μπορούν να εξαλείψουν τις δυσάρεστες οσμές
πιό αποτελεσματικά από τα απλά πλυντήρια, ενώ
παραμένουν ήπια απέναντι στα ρούχα σας.

Εξοικονομήστε τα χρήματα
του μαλακτικού

Σε ποιόν δεν αρέσει να εξοικονομεί χρήματα;
Με τα προγράμματα ατμού, τα ρούχα σας είναι
πιό απαλά και δεν χρειάζεται να αγοράζετε
μαλλακτικό.

Λιγότερα βακτήρια και αλλεργίες
Η υψηλή θερμοκρασία του ατμού εξασφαλίζει την
ευκολότερη απομάκρυνση των μικροβίων από
τα ρούχα, τα οποία όμως δεν φθείρονται γιατί
δεν μουλιάζουν στο καυτό νερό, όπως σε έναν
καθιερωμένο κύκλο πλυσίματος.

Φρεσκάρετε τα ρούχα σας

Πολλές φορές τα ρούχα σας είναι καθαρά αλλά
χρειάζονται ένα φρεσκάρισμα: για παράδειγμα,
το πανωφόρι σας μετά από μια επίσκεψη σε ένα
εστιατόριο. Ειδικά προγράμματα ατμού ακυρώνουν
μια επίσκεψη στο καθαριστήριο φρεσκάροντας και
τα πιό ευαίσθητα ρούχα σε λιγότερο από 30 λεπτά
χωρίς επιπρώσθετα χημικά.

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ

SteamRefresh

Φρεσκάρετε τα ρούχα σας
Παράγοντας μεγάλες ποσότητες ατμού, το μοναδικό
αυτό πρόγραμμα φρεσκάρει τα ρούχα σας και
διευκολύνει το σιδέρωμα.

AllergySteam

Πείτε αντίο στις αλλεργίες
Προστατέψτε την οικογένειά σας από αλλεργίες
με τη θερμοκρασία του ατμού και την εκτεταμένη
διαδικασία ξεβγάλματος με αυξημένη ποσότητα νερού.
Το πλύσιμο με ατμό απομακρύνει αποτελεσματικά τα
αλλεργιογόνα των ζώων και τα ακάρεα σκόνης, χωρίς
να βλαπτει τα ρούχα σας.

CottonSteam

Ατμός για τα βαμβακερά
Το πρόγραμμα CottonSteam αναπτύχθηκε ειδικά για
τα βαμβακερά σας ρούχα, ρυθμίζοντας κατάλληλα τις
υψηλές θερμοκρασίες και τις στοφές του κάδου.

MixSteam
ShirtsSteam

Λιγότερος χρόνος για σιδέρωμα
Το πρόγραμμα ShirtsSteam δημιουργήθηκε ειδικά
για να πλένει τέλεια τα πουκάμισά σας αλλά και
να τα διατηρεί λιγότερο τσαλακωμένα, ώστε να μη
χρειάζεται να ξοδεύετε χρόνο στο σιδέρωμα.

Ήπια μεταχείριση για τις
μεικτές μπουγάδες
Αν συνηθίζετε να βάζετε μεικτές μπουγάδες που
περιέχουν ακόμα και ρούχα από συνθετικά υφάσματα,
το πρόγραμμα MixSteam είναι το κατάλληλο για
σας. Με χαμηλότερη θερμοκρασία και στροφές, θα
περιποιηθεί κα΄ταλληλα τα αγαπημένα σας ρούχα.

www.gorenje.gr
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ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ

Φωτισμός κάδου

Ευκολότερη χρήση
Φωτίζει το εσωτερικό του κάδου όταν η πόρτα του
ανοίγει στο τέλος της πλύσης.

PowerWash 59‘

Τα αγαπημένα σας ρούχα,
έτοιμα γρηγορότερα!
Θα χρειαστείτε λιγότερο από μία ώρα για να πλύνετε
τα ρούχα σας, χάρη σε αυτό το εντατικό πρόγραμμα
πλύσης, κατάλληλο ακόμα και για μισή μπουγάδα.

WaveActive

Κάδος νέας τεχνολογίας
Με την τεχνολογία κάδου WaveActive μπορείτε
να έχετε τέλεια πλυμένα, απαλά και λιγότερο
τσαλακωμένα ρούχα. Το μοναδικό κυματοειδές μοτίβο
του κάδου και οι ειδικές τρισδιάστατες ραβδώσεις του
εξασφαλίζουν μεγαλύτερη φροντίδα για τα μεταξένια,
μάλλινα και ευαίσθητα ρούχα σας.

AutoWash

Πάντα το σωστό πρόγραμμα
Δεν μπορείτε να αποφασίσετε ποιό πρόγραμμα
να ενεργοποιήσετε; Απλά επιλέξτε το πρόγραμμα
AutoWash και το πλυντήριό σας θα επιλέξει εκείνο το
κατάλληλο πρόγραμμα για τα ρούχα σας.

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ

EcoEye

Ελεγχόμενη κατανάλωση
ενέργειας
Η ευανάγνωστη ένδειξη EcoEye σας δείχνει
σε πραγματικό χρόνο την αποδοτικότητα του
προγράμματος που επιλέξατε, βοηθώντας σας να
καταναλώνετε λιγότερο νερό και ενέργεια.

Μοτέρ Inverter PowerDrive

Πανίσχυρο αλλά αθόρυβο μοτέρ
Αυτό το αθόρυβο αλλά πολύ αποδοτικό μοτέρ,
σχεδιάστηκε για να αξασφαλίσει μεγάλη διάρκεια ζωής
στο πλυντήριο ρούχων σας, εξοικονομώντας ενέργεια
σε κάθε πλύση.

Εύκολος χειρισμός

Έτοιμοι σε τρία βήματα
Το εύχρηστο περιβάλλον χειρισμού με το κεντρικά
τοποθετημένο κομβίο, σας επιτρέπει να ξεκινήσετε το
πλύσιμο σε μόλις 3 εύκολα βήματα: ενεργοποιήστε το
πλυντήριο, επιλέξτε το πρόγραμμα και πατήστε έναρξη!
Χωρίς υπομενού για την επιλογή πρόσθετων ρυθμίσεων,
αλλά με δυνατότητα πρόσβασης στις ρυθμίσεις μέσω
της μεγάλης οθόνης αφής, ώστε να εξασφαλίζετε ότι τα
ρούχα σας θα πλένονται όπως ακριβώς θέλετε.

DoseAid

Βέλτιστη δόση απορρυπαντικού
σε κάθε φορτίο
Το σύστημα DoseAid σας βοηθάει να βρίσκεις την
βέλτιστη ποσότητα απορρυπαντικού, αναξαρτήτως του
φόρτου, εξασφαλίζοντας ότι πάντα θα το χρησιμοποιείς
με τον οικονομικότερο αλλά και υγειή τρόπο.
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ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ

ΝΕΟ!
WNEI14BS - 739380
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ 10kg
033021301

C

Ενεργειακή
Κλάση

Β

Απόδοση
Στυψίματοσ

ΤΙΜΗ
ΜΕ
Φ.Π.Α.

ΝΕΟ!
WNEI94BS - 739368
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ 9kg
033021001

672,00€

- Τύπος: πλυντήριο ρούχων
- Χρώμα: λευκό

B

Σχεδιασμός WaveActive στον κάδο
Inverter PowerDrive Motor
Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος: 1400 rpm
Χωρητικότητα: 10 kg

Πρόπλυση
SkipSpin - παράλειψη στυψίματος
Ρύθμιση θερμοκρασίας
Επιλογή πλήρωσης επιπλέον νερού
Προσωπικές ρυθμίσεις για όλα τα προγράμματα
Ηλεκτρονική oθόνη LED
Προεπιλογή ώρας χρονοκαθυστέρησης (24 h)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

- 16 προγράμματα: Extra hygiene, baby, pets, shirts, pillow, rinse &
soft, spin/drain, drum clean, cotton, colour, mix, wool, eco 4060, power 59’/32, speed 20’
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- SteamTech - παροχή ατμού στο τέλος του κάθε προγράμματος για
απαλά ρούχα με λιγότερο τσαλάκωμα
- Πόρτα εργονομικού σχεδιασμού χωρίς ενώσεις, ανοίγματος 180º
- StableTech - πλαϊνά πάνελ για ελαχιστοποίηση κραδασμών
- SensorIQ - αυτόματη προσαρμογή σε κάθε πλύση
- DoseAid - βέλτιστη δόση απορρυπαντικού ανάλογα με το φορτίο
- SoftSound - ηχητικά σήματα
- SterilTub - εξουδετέρωση βακτηριδίων στον κάδο
- Αυτόματο ζύγισμα
ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΑΝΤΟΧΗ
- Κλείδωμα πλήκτρων
- AquaStop
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
- Επίπεδο θορύβου (μεγ.): 54 dB (A) re 1 pW στο πλύσιμο,
76 dB (A) re 1 pW στο στύψιμο,
- Διαστάσεις (Υ×Π×Β): 85 × 60 × 61 cm

Απόδοση
Στυψίματοσ

ΤΙΜΗ
ΜΕ
Φ.Π.Α.

632,00€

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ
-

ΕΛΕΓΧΟΣ
-

Β

- Τύπος: πλυντήριο ρούχων
- Χρώμα: λευκό

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ
-

Ενεργειακή
Κλάση

Σχεδιασμός WaveActive στον κάδο
Inverter PowerDrive Motor
Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος: 1400 rpm
Χωρητικότητα: 9 kg
ΕΛΕΓΧΟΣ

-

Πρόπλυση
SkipSpin - παράλειψη στυψίματος
Ρύθμιση θερμοκρασίας
Επιλογή πλήρωσης επιπλέον νερού
Προσωπικές ρυθμίσεις για όλα τα προγράμματα
Ηλεκτρονική oθόνη LED
Προεπιλογή ώρας χρονοκαθυστέρησης (24 h)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

- 16 προγράμματα: Extra hygiene, baby, pets, shirts, pillow, rinse &
soft, spin/drain, drum clean, cotton, colour, mix, wool, eco 4060, power 59’/32, speed 20’
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- SteamTech - παροχή ατμού στο τέλος του κάθε προγράμματος για
απαλά ρούχα με λιγότερο τσαλάκωμα
- Πόρτα εργονομικού σχεδιασμού χωρίς ενώσεις, ανοίγματος 180º
- StableTech - πλαϊνά πάνελ για ελαχιστοποίηση κραδασμών
- SensorIQ - αυτόματη προσαρμογή σε κάθε πλύση
- DoseAid - βέλτιστη δόση απορρυπαντικού ανάλογα με το φορτίο
- SoftSound - ηχητικά σήματα
- SterilTub - εξουδετέρωση βακτηριδίων στον κάδο
- Αυτόματο ζύγισμα
ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΑΝΤΟΧΗ
- Κλείδωμα πλήκτρων
- AquaStop
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
- Επίπεδο θορύβου (μεγ.): 54 dB (A) re 1 pW στο πλύσιμο,
76 dB (A) re 1 pW στο στύψιμο,
- Διαστάσεις (Υ×Π×Β): 85 × 60 × 61 cm

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ

ΝΕΟ!
WNEI84SDS - 739395
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ 8kg
033021101

D

Ενεργειακή
Κλάση

Β

Απόδοση
Στυψίματοσ

ΝΕΟ!
WNPI72SB - 739373
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ 7kg
033021201

ΤΙΜΗ
ΜΕ
Φ.Π.Α.

560,00€

- Τύπος: πλυντήριο ρούχων
- Χρώμα: λευκό

B

Σχεδιασμός WaveActive στον κάδο
Inverter PowerDrive Motor
Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος: 1400 rpm
Χωρητικότητα: 8 kg

Πρόπλυση
SkipSpin - παράλειψη στυψίματος
Ρύθμιση θερμοκρασίας
Επιλογή πλήρωσης επιπλέον νερού
Προσωπικές ρυθμίσεις για όλα τα προγράμματα
Ηλεκτρονική oθόνη LED
Προεπιλογή ώρας χρονοκαθυστέρησης (24 h)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

- 16 προγράμματα: Extra hygiene, baby, pets, shirts, pillow, rinse &
soft, spin/drain, drum clean, cotton, colour, mix, wool, eco 4060, power 59’/32, speed 20’
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- SteamTech - παροχή ατμού στο τέλος του κάθε προγράμματος για
απαλά ρούχα με λιγότερο τσαλάκωμα
- Πόρτα εργονομικού σχεδιασμού χωρίς ενώσεις, ανοίγματος 180º
- StableTech - πλαϊνά πάνελ για ελαχιστοποίηση κραδασμών
- SensorIQ - αυτόματη προσαρμογή σε κάθε πλύση
- DoseAid - βέλτιστη δόση απορρυπαντικού ανάλογα με το φορτίο
- SoftSound - ηχητικά σήματα
- SterilTub - εξουδετέρωση βακτηριδίων στον κάδο
- Αυτόματο ζύγισμα
ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΑΝΤΟΧΗ
- Κλείδωμα πλήκτρων
- AquaStop
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
- Επίπεδο θορύβου (μεγ.): 55 dB (A) re 1 pW στο πλύσιμο,
76 dB (A) re 1 pW στο στύψιμο,
- Διαστάσεις (Υ×Π×Β): 85 × 60 × 46,5 cm

Απόδοση
Στυψίματοσ

ΤΙΜΗ
ΜΕ
Φ.Π.Α.

496,00€

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ
-

ΕΛΕΓΧΟΣ
-

Β

- Τύπος: πλυντήριο ρούχων
- Χρώμα: λευκό

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ
-

Ενεργειακή
Κλάση

Σχεδιασμός WaveActive στον κάδο
Inverter PowerDrive Motor
Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος: 1200 rpm
Χωρητικότητα: 7 kg
ΕΛΕΓΧΟΣ

-

Πρόπλυση
SkipSpin - παράλειψη στυψίματος
Ρύθμιση θερμοκρασίας
Επιλογή πλήρωσης επιπλέον νερού
Προσωπικές ρυθμίσεις για όλα τα προγράμματα
Ηλεκτρονική oθόνη LED
Προεπιλογή ώρας χρονοκαθυστέρησης (24 h)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

- 16 προγράμματα: 60° extra hygiene, 40° jeans, 30° wool, 30°
speed 20’, eco 40-60, rinse & soft, spin/drain, drum clean,
cotton 90°, 60°, 40°, 30°, 20°, mix 40°, 30
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- SteamTech - παροχή ατμού στο τέλος του κάθε προγράμματος για
απαλά ρούχα με λιγότερο τσαλάκωμα
- Πόρτα εργονομικού σχεδιασμού χωρίς ενώσεις, ανοίγματος 180º
- StableTech - πλαϊνά πάνελ για ελαχιστοποίηση κραδασμών
- SensorIQ - αυτόματη προσαρμογή σε κάθε πλύση
- DoseAid - βέλτιστη δόση απορρυπαντικού ανάλογα με το φορτίο
- SoftSound - ηχητικά σήματα
- SterilTub - εξουδετέρωση βακτηριδίων στον κάδο
- Αυτόματο ζύγισμα
ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΑΝΤΟΧΗ
- Κλείδωμα πλήκτρων
- AquaStop
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
- Επίπεδο θορύβου (μεγ.): 55 dB (A) re 1 pW στο πλύσιμο,
74 dB (A) re 1 pW στο στύψιμο,
- Διαστάσεις (Υ×Π×Β): 85 × 60 × 46,5 cm
www.gorenje.gr
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ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ

IonRefresh

Γρήγορο φρεσκάρισμα των
ρούχων σας
Χρειάζεται να αφαιρέσετε οσμές από τα ρούχα σας στα
γρήγορα; Με το πρόγραμμα IonRefresh τα ρούχα σας
φρεσκάρονται σε 30ˈ και είναι έτοιμα να τα φορέσετε,
σαν να είναι φρεσκοπλυμένα.

Προγράμματα στεγνώματος

Το κατάλληλο πρόγραμμα για
τις ανάγκες σας
Με τη νέα τεχνολογία διασφαλίζουμε το καλύτερο
δυνατό στέγνωμα για όλους τους τύπους υφασμάτων,
συνδυάζοντας τη σωστή θερμοκρασία, το στύψιμο
αλλά και το χρόνο. Προσαρμόστε τα προγράμματα
αυτά με περισσότερες ρυθμίσεις για να έχετε πάντα το
πρόγραμμα που ταιριάζει στις ανάγκες σας.

WaveActive

Κάδος νέας τεχνολογίας
Το μοναδικό κυματοειδές μοτίβο του κάδου και οι
ειδικές τρισδιάστατες ραβδώσεις του εξασφαλίζουν
την καλύτερη φροντίδα ακόμη και για τα πιο
ευαίσθητα ρούχα σας, με τέλειο στέγνωμα και λιγότερο
τσαλάκωμα. Έτσι το σιδέρωμα γίνεται πολύ πολύ
ευκολότερο!

Φωτισμός κάδου

Ευκολότερη χρήση
Το προσεκτικά τοποθετημένη λυχνία LED φωτίζει το
εσωτερικό, κάνοντας ευκολότερο το γέμισμα και το
άδειασμα του κάδου.

ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ

Εύκολος χειρισμός
TwinAir

Αποδοτικό στέγνωμα, ακόμη
και για μεγαλύτερους φόρτους
Χάρη σε αυτό το πατενταρισμένο σύστημα αμφίδρομου
στεγνώματος, έχετε απαλούς, ομοιόμορφα στεγνούς
και λιγότερο τσαλακωμένους ακόμα και μεγάλους
φόρτους ρούχων.

Έτοιμοι σε τρία βήματα
Το εύχρηστο περιβάλλον χειρισμού με το κεντρικά
τοποθετημένο κομβίο, σας επιτρέπει να ξεκινήσετε το
πλύσιμο σε μόλις 3 εύκολα βήματα: ενεργοποιήστε το
πλυντήριο, επιλέξτε το πρόγραμμα και πατήστε έναρξη!
Χωρίς υπομενού για την επιλογή πρόσθετων ρυθμίσεων,
αλλά με δυνατότητα πρόσβασης στις ρυθμίσεις μέσω
της μεγάλης οθόνης αφής, ώστε να εξασφαλίζετε ότι τα
ρούχα σας θα πλένονται όπως ακριβώς θέλετε.

Απόδοση Συμπύκνωσης A

Εξαλείφει την υπερβολική
υγρασία κατά το στέγνωμα
Σε κάθε κύκλο στεγνώματος, τα στεγνωτήρια
WaveActive πετυχαίνουν το εντυπωσιακό 90% στην
αφαίρεση της υγρασίας από τα ρούχα, συμβάλλοντας
στη μείωση της υγρασίας στο σπίτι σας. Αυτό σημαίνει
πως 55 λίτρα νερού λιγότερα θα απελευθερωθούν στον
ζωτικό σας χώρο, σε σύγκριση με στεγνωτήρια που έχουν
Απόδοση Συμπύκνωσης Β.

AirRefresh

Γρήγορο φρεσκάρισμα
Αυτό το πρόγραμμα φρεσκάρει τα ρούχα μετά από
αθλητικές δραστηριότητες ή γεύματα. Ο φρέσκος αέρας
αφαιρεί δυσάρεστες οσμές από φαγητό ή τσιγάρο. Σε
30ˈ τα ρούχα σας είναι πάλι έτοιμα να τα ξαναφορέσετε,
ακριβώς όπως θα ήταν αν τα πλένατε κανονικά.

www.gorenje.gr
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ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ

DPE92 - 737058
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ 9kg
033040501
++

Ενεργειακή
Κλάση

A

Απόδοση
Συμπύκνωσησ

ΤΙΜΗ
ΜΕ
Φ.Π.Α.

DE8B - 729356
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ 8kg
033040401
784,00€

- Τύπος: στεγνωτήριο ρούχων με αντλία θερμότητας
- Χρώμα: λευκό

B

Προσωπικές ρυθμίσεις για όλα τα προγράμματα
Ηλεκτρονική oθόνη LED
Προεπιλογή ώρας χρονοκαθυστέρησης (24 h)
Εύκολος χειρισμός συσκευής
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

- 16 προγράμματα: bedding, time (30ˈ, 60ˈ, 90ˈ), shirts, sports, baby,
down wear, ion refresh, cotton storage, standard, iron, mix
storage, iron, wool, sensitive
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Πόρτα εργονομικού σχεδιασμού χωρίς ενώσεις, ανοίγματος 180º
- TwinAir - σύστημα αμφίδρωμου στεγνώματος
- Anticrease - σύστημα αποφυγής τσαλακώματος μετά το τέλος του
προγράμματος
- IonTech - σύστημα αφαίρεσης οσμών με ιόντα
- StableTech - πλαϊνά πάνελ για ελαχιστοποίηση κραδασμών
- SoftSound - ηχητικά σήματα
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
- Κλείδωμα πλήκτρων
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
- Επίπεδο θορύβου (μεγ.): 65 dB (A) re 1 pW
- Διαστάσεις (Υ×Π×Β): 85 × 60 × 62,5 cm

Απόδοση
Συμπύκνωσησ

ΤΙΜΗ
ΜΕ
Φ.Π.Α.

584,00€

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ
- Σχεδιασμός WaveActive στον κάδο
- Χωρητικότητα: 8 kg

ΕΛΕΓΧΟΣ
-

A

- Τύπος: στεγνωτήριο ρούχων με condenser
- Χρώμα: λευκό

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ
- Σχεδιασμός WaveActive στον κάδο
- Χωρητικότητα: 9 kg

Ενεργειακή
Κλάση

ΕΛΕΓΧΟΣ
-

Προσωπικές ρυθμίσεις για όλα τα προγράμματα
Ηλεκτρονική oθόνη LED
Προεπιλογή ώρας χρονοκαθυστέρησης (24 h)
Εύκολος χειρισμός συσκευής
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

- 16 προγράμματα: bedding, time (30ˈ, 60ˈ, 90ˈ), shirts, sports, baby,
down wear, air refresh, cotton storage, standard, iron, mix
storage, iron, wool, sensitive
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Πόρτα εργονομικού σχεδιασμού χωρίς ενώσεις, ανοίγματος 180º
- Anticrease - σύστημα αποφυγής τσαλακώματος μετά το τέλος του
προγράμματος
- StableTech - πλαϊνά πάνελ για ελαχιστοποίηση κραδασμών
- SoftSound - ηχητικά σήματα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
- Κλείδωμα πλήκτρων
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
- Επίπεδο θορύβου (μεγ.): 65 dB (A) re 1 pW
- Διαστάσεις (Υ×Π×Β): 85 × 60 × 62,5 cm

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΙΣΟΠΕΔΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

595
595-600

19

520

5

520-525

54

min 20

54

min 20

58-63

58-63

R5

min 40
14
min 600

495-497

525

min 40

495-497

min 600

5
R12

min 50

min 50

560-562
599-600

560-562

IT640BCSC - 731750

ΙΣΟΠΕΔΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

595
595-600

19

520

5

520-525

50

min 20

50

min 20

54

54

R5

min 40
14
min 600

495-497

525

min 40

495-497

min 600

5
R12

min 50

min 50

560-562
599-600

560-562

IS646BG - 731910, IT643SYW - 733142

ΙΣΟΠΕΔΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

595

595-600
520

18

520-525

6

50

min 20

50-53

min 20

54-57

54-57

R5

min 40
490-492

min 600

17

525

490-492

min 600

6
R12

min 50

min 40

min 50

560-562
600-602

560-562

ECT643SYW - 733113, ECT643SYB - 733114,
ECT643BX - 730355, ECT641BCSC - 730603, ECT641BX - 730604

ECT643SYW - 733113, ECT643SYB - 733114,
ECT643BX - 730355, ECT641BCSC - 730603

595-600
520-525
50

min 20
80-90
min 40
min 600

490-492
min 50
560-562

EC642CLI - 730791, EC642CLB - 730795

www.gorenje.gr
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

(A)

388

380-382

min 500
600

600
≥500

520-522
52

min 118

130-132

min 40
min 600

488-490

(B)

Installation of a microwave oven and frame overhangs:
*All dimensions in mm
A: Frame overhang above
Niche height 380: 3,5 mm
Niche height 382: 3,5 mm
388
B: Frame overhang below
Niche height 380: 4,5 mm
Niche height 382: 4,5 mm

560-568
380-382

595

min 50

20

558-560

381

BM251SG2WG - 738324, BM251SG2BG - 738323

GCE691BSC - 734118

(A)

388

380

min 360
600

600
≥360

520
52

min 48

Installation of a microwave oven and frame overhangs:
*All dimensions in mm
A: Frame overhang above
Niche height 380: 3,5 mm
B: Frame overhang below
388
Niche height 380: 4,5 mm

130
min 50
488-490

(B)

560-568
380

min 600
595

min 60

20

558-560

GW642CLI - 737638, GW642CLB - 737639, G642ABX - 737654

324

BMI201AG1X - 738289

795-800
520-525
47

min 20
51-54

min 40
490-492

min 600

min 50
750-752

ECT843BX - 730726

BM235CLI - 567143, BM235CLB - 567145

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

min 550

367

min 550

40

367

min 560

560

40

min 530

min 530

min 560

560

min 590

min 590
595

595
533

590

595

533

590

595

545
564
min 590
min 550
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Διαδικασία παραγγελίας :
1. Τηλεφωνική επικοινωνία µε το 2410551931
2. Καταγραφή παραγγελίας µε τον πωλητή της εταιρείας
και κόστος αυτής
3. Kατάθεση στους παρακάτω λογαριασµούς της εταιρείας
4. Παράδοση εµπορευµάτων σε 3 µέρες από την
κατάθεση, στην έδρα του πελάτη εντός Λάρισας ή σε
µεταφορική επιλογής του
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