
Úsporná XL myčka 

Společnost Gorenje nabízí model myčky nádobí XL 
s překvapivě prostorným interiérem a řízením úspory 

vody a energie. Tři koše umožňují umývání až 17 souprav 
nádobí současně. Chytrá XL myčka však uzpůsobí 

spotřebu vody i energie dle využití její kapacity.

XL MYČKA
ÚSPORNÁ A INTELIGENTNÍ

www.gorenjeplus.com/cz

GDV 652 XL
Vestavěná XL myčka s plně integrovaným displejem

+   Barva čelního panelu: inox 
+   Barva koše: šedá
+   Materiál pláště: ocel
+   Počet košů: 3 s rukojetí
+   Materiál pláště: Nerezová ocel

+   Kapacita (počet sad nádobí): 17
+   Počet programů: 14
+   Rychlý program, program intenzivní mytí a šetrné mytí
+   Teploty mytí: 70, 65, 60, 55, 50, 40, 30 °C
+   Tablety 3v1
+   Automatický senzor tvrdosti vody
+   Odložení startu
+   Ukazatel ukončení mytí
+   Servisní diagnostika
+   Signalizační ukazatele: zvolený program, ukazatel 

nedostatku soli, ukazatel nedostatku leštícího 
prostředku

+   Senzor čistoty vody Sensor+

+   Samočistýcí filtr

+   Nástavec pro delší příbory
+   Výškově nastavitelný horní koš Click-Clack
+   Systém nastavení koše: Flex+

+   Nastavitelný držák talířů ve spodním koši

+   Rozměry k zabudování (šxvxh): 60 × 86,3 × 56 cm



Super čistící systém
Plus pro účinné mytí nádobí bez předcho-
zího ručního oplachování před vložením 
nádobí do myčky! Patentovaný systém 
SCS+, který trvá 84 sekund, před začátkem 
mytí výborně vyčistí filtr a vnitřek myčky. 
Díky tomuto systému proces mytí startuje 
s opláchnutým nadobím, čistou vanou, fil-
trem a čerstvou, čistou vodou.

Stálý přehled nad myčkou
Jasný přehled díky LED paprskům v bar-
vách modrá, červená a zelená pro celkovou 
kontrolu nad provozem myčky! Speciální 
LED dioda nainstalovaná na spodní části 
dvířek myčky neustále signalizuje aktuální 
stav mycího programu. 

Neuvěřitelný výkon dvou trysek 
Plus pro sílu vody, která se dostává do všech rohů a zvládá i ty nejšpinavější kusy nádobí! 
Myčky gorenje+ jsou vybaveny stříkacími rameny až na 9 úrovních! Uspořádání stříkacích 
ramen umožňuje vodě přístup do všech rohů myčky, což zajišťuje vynikající výsledky mytí 
a oplachování.

Rozhodující části
jsou vyrobeny z oceli
Plus pro užitnou životnost! Osm základních 
částí myček gorenje+ je vyrobeno z vysoce 
kvalitní nerezové oceli. Pečlivě vybraný ma-
teriál je použitý nejen pro plášť a koše, ale 
také pro topné těleso, vanu, filtry, ostřiko-
vací trubky vody pro horní koš a dokonce i 
pro nožky myčky. 

Zcela nový
systém sušení
Plus pro vynikající účinky dokonce i na 
plastové nádobí a v případě menšího počtu 
kusů v myčce! Zapomeňte na nepříjemné 
kapky a kondenzát. Aktivní sušení využí-
vající speciální větrání a odvod vlhkosti po-
skytuje vynikající výsledky.

Plus pro velké,
větší a největší hrnce!
Skutečně jednoduchý systém nastavování 
košů se třemi úrovněmi vám umožňuje po-
užívat myčku gorenje+ k účinnému mytí ná-
dobí neobvyklých rozměrů: velkých hrnců, 
velkých talířů, sklenic s vysokou stopkou 
atd. Tento systém jednoduchého nastavo-
vání je přístupný z obou konců koše, díky 
čemuž je ještě jednodušší.

PEX hadice
Plus pro trvanlivost a bezpečnost! Jedineč-
ná hadice spojuje přívodní ventil myčky s 
vodovodní baterií. Je vyrobena ze speci-
álního síťovaného polyethylenu, který se 
vyznačuje dlouhou životností (do 50 let), 
a odolností vůči chemikáliím a horké vodě.

Speed+

Plus pro kratší cyklus v případě méně zne-
čištěného nádobí! Pokud nádobí vkládané 
do myčky není nijak zvlášť špinavé, můžete 
mycí proces urychlit a vydat myčce pokyn k 
automatickému nastavení teploty a množ-
ství vody jednoduše stisknutím tlačítka. 
Nádobí bude dokonale čisté a vysušené v 
nejkratší možné době.

KAPACITA AŽ NA 17 SAD NÁDOBÍ,
INTELIGENTNÍ A ÚSPORNÁ …


