
It‘s so me!
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BÍLÁ. ČERNÁ. TO JE NĚCO PRO MĚ!
Moje životní filozofie je prostá. Oceňuji vše, co vyhovuje 
mým zvykům a možnostem. Svůj životní prostor si navrhuji 
a zařizuji podle svého. Vybírám si takovou řadu spotřebičů, 
která respektuje můj životní styl. Zjistil jsem, že do své do-
mácnosti mohu snadno začlenit skvěle navržené spotřebiče 
Gorenje Simplicity v černé nebo bílé barvě. Staly se součástí 
mého způsobu života, protože se přizpůsobují mně, a nikoli 
naopak. Simplicity! Nádherné. Prosté. Cenově dostupné.

TROUBY

VARNÉ DESKY

CHLADNIČKY

DIGESTOŘE 

MIKROVLNNÉ TROUBY

PRAČKY A SUŠIČKY
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THE WAY IT‘S 

DESIGNED –

Sklo. Kov. Harmonie. 
Impozantní outfit.

It‘s so me!
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u spotřebičů řady Gorenje Simpli-
city je nejpoužívanější a nejpoho-
dlnější nastavení ihned po ruce – 
prostřednictvím jediného knoflíku.

moderní spotřebiče si pamatují 
vaše osobní volby a  při dalším 
použití je nabízejí. Stačí je jen po-
tvrdit zmáčknutím knoflíku.

LOGICKÁ  

VOLBA

ADAPT  

TECH

BÍLÁ
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čisté linie, prvotřídní materiály 
a  ergonomie umožňují začlenění 
spotřebičů do každé domácnosti.

nejenže jsou tyto spotřebiče ce-
nově výhodné, ale nabízejí i oka-
mžitou úsporu. Nejmodernější 
technologie zaručuje, že platíte 
pouze za  to, co skutečně potře-
bujete, a to z dlouhodobého hle-
diska přináší další úspory.

KOMPAKTNÍ 

DESIGN

SKVĚLÁ  

CENA

ČERNÁ
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TROUBY
SMELLS WONDERFUL. THE WAY IT'S BAKED – IT’S SO ME!
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Elektronický programovací časový spínač s dotykovým ovládáním
Jednoduché a jasné ovládání
Časový spínač umožňuje nastavit dobu vaření a vybrat správnou 
teplotu. Tyto svoje volby a právě používaný program pečení  
můžete sledovat na přehledně rozvrženém displeji. Povrch 
časového spínače je zcela hladký a snadno se čistí. 

Systém zavírání dvířek trouby 
GentleClose
Mimořádně pohodlné zavírání 
dvířek trouby: dvířka se zavírají 
jemně a bezhlučně bez ohledu 
na vynaloženou sílu.

Zavařovací program
Spolehlivý způsob výroby zavařenin
Tento program je vhodnou alternativou k objemným zavařovacím 
hrncům, se kterými se obtížně manipuluje a problematické je i jejich 
skladování, navíc mohou poškodit sklokeramickou varnou desku.

AdaptBake
Své vlastní nastavení nemusíte opakovat
Trouba si zapamatuje nastavení teploty pro každý předvolený 
program a při dalším použití vám nabídne poslední nebo 
nejčastěji používané nastavení.
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VARNÉ DESKY
I'M ENJOYING IT. THE WAY IT’S COOKED – IT’S SO ME!
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Indukční varná deska 
SupremePower 
Rychlé a účinné vaření 
a jednoduché čištění
Indukční varné desky pracují 
rychle a účinně. Díky nim můžete 
připravit výtečné a zdravé jídlo. 
Funkce SuperBoost pro rychlý 
a výkonný chod umožňuje ještě 
rychlejší a účinnější vaření, které 
šetří energii i váš čas. Povrch 
varné desky je zcela hladký 
a snadno se čistí.

BoilControl
BoilControl je automatický 
systém, který dočasně upraví 
výstupní výkon varné zóny. Varná 
zóna pracuje zprvu na maximální 
výkon a poté udržuje teplotu 
na požadované výši, aby se 
zamezilo přetékání nebo 
rozvaření jídla. 

Litinové rošty
Vyšší stabilita a odolnost
Litinové rošty zvyšují stabilitu a vylepšují vzhled plynového varného 
panelu. Jsou vyrobeny z materiálu, který zaručuje dlouhou životnost 
a vysokou odolnost i vůči těm nejvyšším teplotám.

Jednoduché ovládání se SmartControl 
Srozumitelnost a kontrola při vaření
Pro každou varnou zónu lze samostatně nastavit dobu vaření. 
Po uplynutí nastavené doby se ozve akustický signál a časový 
spínač automaticky vypne varnou zónu.

Plynový sporák s programovým časovým spínačem SimpleOff 
Bezpečné, jednoduché, čisté a řízené vaření  
(u vybraných modelů)
Ergonomicky navržený knoflík s vestavěným elektronickým časovým 
spínačem umožňuje nastavení doby vaření (až 99 minut). Po uplynutí 
nastavené doby se ozve akustický signál a plynový hořák se 
automaticky vypne. 
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CHLADNIČKY
IT'S FRESH. THE WAY IT'S COOLED – IT’S SO ME!
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MultiFlow 360° 
Dlouhotrvající čerstvost a nižší spotřeba energie
Intenzivní 360° cirkulace vzduchu MultiFlow, vytvářená 
vícenásobným vyfukováním studeného vzduchu přes ventilační 
otvory umístěné ve sloupci na zadní stěně chladničky, zajišťuje stálou 
a neměnnou teplotu v celém prostoru chladničky.

NoFrost Plus
Konec námrazy, ledu nebo 
ručního odmrazování
Moderní technologie NoFrost 
využívá intenzivní cirkulace 
studeného vzduchu k odstranění 
vlhkosti z mrazáku a z chladničky. 
Díky tomu se na potravinách 
netvoří námraza a na vnitřních 
plochách spotřebiče se nevytváří 
ledová vrstva. 

IonAir
Udržuje potraviny čerstvé a chutné až o 10 dní déle
Ionty vytvářené v chladničce zlikvidují 95 % bakterií, virů, plynů a pachů 
a spolehlivě zařídí, aby byl vzduch ve vaší chladničce stále svěží. 

AdaptCool
Udržuje potraviny čerstvé o 20 % déle
Přizpůsobivý inteligentní systém sleduje, analyzuje 
a zaznamenává chod chladničky. Následně je její provoz, 
zvláště udržování nastavené teploty a výsledná spotřeba energie, 
upraven podle zjištěného schématu. Po otevření dvířek teplota 
potravin nestoupne jako u běžných chladniček. Díky tomu se 
zamezí rozvoji bakterií a zajištění maximální doby čerstvosti 
potravin.
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DIGESTOŘE 
THE AIR IS FRESH. THE WAY IT WORKS – IT’S SO ME!
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Filtry se snadným čištěním
Snadnější údržba a delší životní cyklus
Kovové filtry v digestořích, které jsou navrženy tak, aby odstraňovaly 
částečky tuku, lze snadno vyjmout a vyčistit. Můžete je umýt ručně 
nebo v myčce s použitím programu pro jemné mytí. 

Halogenové osvětlení 
Výborné osvětlení varné desky
Zdrojem světla pro optimální 
osvětlení varné desky je 
halogenové světlo, které je 
silnější a úspornější než běžné 
žárovky.

Funkční design
Kromě výkonu se digestoře pyšní prvotřídními materiály, jako je 
nerezová ocel ve spojení se sklem. Atraktivní design je stále 
důležitějším aspektem; digestoře však dokáží při provozu poskytnout 
i vysoce praktické osvětlení plotny sporáku. 

AdaptAir
Automatický provoz digestoře (u vybraných modelů)
V modu automatického provozu senzor v kuchyňské digestoři 
rozpozná nečistoty ve vzduchu, páry a plyny uvolňované při vaření 
a podle toho uzpůsobí rychlost ventilátoru – a dokonce ventilátor 
zastaví, jakmile už nebude zapotřebí. 
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MIKROVLNNÉ TROUBY
DELICIOUSLY REHEATED. IT'S SO ME!
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Přednastavené programy
Okamžitá a logická volba, bez zbytečných starostí
Jednotlivé programy si zvolíte prostřednictvím jednoho knoflíku. 
Každý z devíti přednastavených programů (pizza, ryby, zelenina, 
čokoláda atd.), má automatickou předvolbu ohřívání, zvolené 
energie i čas trvání (na místu času). Dobu trvání programu je však 
možné nastavit i dle své vlastní potřeby. Mikrovlnné trouby mimo 
jiné nabízí i funkci odloženého startu či samočisticí program.

Gril jako součást mikrovlnné trouby
Pro vynikající výsledek z grilování 
Vestavěné mikrovlnné trouby Gorenje Simplicity s  velkým objemem 
až 23L přináší do vaší kuchyně další výhodu v podobě programu 
gril. Kombinovaná funkce grilu a ohřevu umožní upéct menší kus 
masa či pizzu mnohem rychleji než standardní vestavěná trouba.

Jasná a jednoduchá kontrola
Mikrovlnné trouby jsou vybaveny elektronickým ovládáním 
s přehledným displejem, na kterém si lze nastavit přesný čas či režim 
ohřívání. Každé nastavení je intuitivní a ovládací prvky jsou 
jednoduše přístupné.
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PRAČKY
IT'S SPOTLESS. THE WAY IT'S WASHED – IT’S SO ME!
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Vynikající energetická 
účinnost 
Všechna inovační řešení, jako 
například efektivní programové 
algoritmy, prací buben 
OptiDrum a optimální systém 
namáčení QuickWet spolu 
s inteligentní technologií čidel 
SensorIQ, zajišťují vynikající 
energetickou účinnost. 
Špičkové modely Gorenje 
Simplicity se pyšní třídou 
energetické účinnosti A+++, 
což znamená, že spotřebovávají 
o 30 % méně energie než 
spotřebiče energetické třídy A.

TimeComfort
Praní ve správný čas
Všechny pračky nabízejí možnost 
odložit spuštění pracího cyklu až 
o 24 hodin. Díky tomu můžete 
využít nižší tarif pro odběr 
elektřiny během noci.

Technologie čidel SensorIQ
Optimální výsledky se značnými úsporami energie, vody 
a času
Technicky dokonalé senzory neustále sledují proces praní. 
Na základě shromážděných údajů proces praní automaticky 
upraví podle zvoleného programu, druhu a váhy prádla.

AdaptWash
Své vlastní nastavení nemusíte opakovat
Pračka si zapamatuje vaše nastavení pro každý cyklus 
odstřeďování u každého přednastaveného programu. Zapamatuje 
si také, zda jste u konkrétního programu zvolili vyšší hladinu vody 
nebo předpírku. Při opětovném použití stejného programu vám 
nabídne vaše poslední nastavení.
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SUŠIČKY
IT'S SOFT. THE WAY IT'S DRIED – IT’S SO ME!
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Programování spuštění cyklu sušení 
Sušení ve správný čas
Začátek procesu sušení lze naprogramovat až 24 hodin předem. 
Vaše oblečení se vysuší na dříve nastavenou úroveň vlhkosti a lze 
je ihned uložit do prádelníku, případně vyžehlit, pokud máte pocit, 
že je to potřeba. 

TwinAir 
Pro rovnoměrně  
vysušené prádlo
Kondenzační sušičky 
s tepelným čerpadlem používají 
unikátní systém proudění 
vzduchu, který umožňuje vstup 
teplého vzduchu do bubnu 
skrze dva vzduchové kanály. 
Prádlo je tak účinně vysušené 
bez ohledu na to, kterým 
směrem se buben otáčí.

Kondenzátorová sušička vybavená tepelným čerpadlem
Mimořádně úsporné sušení
Jedná se o jediný spotřebič pro domácnost, který využívá jak 
chladicí, tak ohřívací část tepelného čerpadla. Plné využití vede až 
ke 50ti procentnímu snížení spotřeby energie ve srovnání s třídou A.

AdaptDry
Své vlastní nastavení nemusíte opakovat
Sušička si zapamatuje, zda jste v konkrétním programu použili 
funkci ExtraDry, nižší teplotu sušení, funkci osvěžení nebo funkci 
zabraňující zmačkání. Při opětovném použití stejného programu 
vám nabídne vaše poslední nastavení.
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• Provedení (barva): Černá
• Barva rukojeti: Inoxlook
• Materiál/barva čelního panelu: Sklo

Účinnost
• Vnitřní objem (brutto/netto): 66 / 65 l.
• Multifunkční trouba BigSpace - 65 l.
• Extra velká využitelná pečící plocha
• Maximální velikost pečícího plechu: 1316 cm²
• HomeMADE tvar trouby vychází z tvaru kamenné pece

Ovládání
• Elektronické ovládání
• Dotykové elektronické programovací hodiny EPT se zobrazením teploty v troubě
• AdaptBake - inteligentní paměťový systém

Způsoby ohřevu

Vlastnosti
• GentleClose - tlumené zavírání dveří trouby
• Osvětlení trouby
• Rychlý předohřev

Dodatečná výbava
• Extra hluboký XXL smaltovaný plech
• Mělký smaltovaný plech
• Rošt trouby
• Teleskopické výsuvy - 2 úrovně, částečný výsuv

Bezpečnostní systémy
• Dynamický chladicí systém - DC
• Cool Door
• Mechanický dětský zámek dveří

Jednoduché čištění
• Čištění pomocí funkce AquaClean
• Eco Email (trouba a plechy)
• Celoskleněnná vnitřní strana dveří

Technické údaje
• Spotřeba energie: 

0,79 kWh (nucená konvekce vzduchu) 
0,87 kWh (konvenční tepelná funkce)

• Rozměry výrobku (vxšxh): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm
• Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): 59-60 × 56-56,8 × 55 cm

• EAN kód: 3838942950247

• Provedení (barva): Bílá
• Barva rukojeti: Inoxlook
• Materiál/barva čelního panelu: Sklo

Účinnost
• Vnitřní objem (brutto/netto): 66 / 65 l.
• Multifunkční trouba BigSpace - 65 l.
• Extra velká využitelná pečící plocha
• Maximální velikost pečícího plechu: 1316 cm²
• HomeMADE tvar trouby vychází z tvaru kamenné pece

Ovládání
• Elektronické ovládání
• Dotykové elektronické programovací hodiny EPT se zobrazením teploty v troubě
• AdaptBake - inteligentní paměťový systém

Způsoby ohřevu

Vlastnosti
• GentleClose - tlumené zavírání dveří trouby
• Osvětlení trouby
• Rychlý předohřev

Dodatečná výbava
• Extra hluboký XXL smaltovaný plech
• Mělký smaltovaný plech
• Rošt trouby
• Teleskopické výsuvy - 2 úrovně, částečný výsuv

Bezpečnostní systémy
• Dynamický chladicí systém - DC
• Cool Door
• Mechanický dětský zámek dveří

Jednoduché čištění
• Čištění pomocí funkce AquaClean
• Eco Email (trouba a plechy)
• Celoskleněnná vnitřní strana dveří

Technické údaje
• Spotřeba energie: 

0,79 kWh (nucená konvekce vzduchu) 
0,87 kWh (konvenční tepelná funkce)

• Rozměry výrobku (vxšxh): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm
• Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): 59-60 × 56-56,8 × 55 cm

• EAN kód: 3838942950216

BO 75 SY2 B
Vestavná multifunkční trouba

BO 75 SY2 W
Vestavná multifunkční trouba
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• Provedení (barva): Bílá
• Barva rukojeti: Inoxlook
• Materiál/barva čelního panelu: Sklo

Účinnost
• Vnitřní objem (brutto/netto): 66 / 65 l.
• Multifunkční trouba BigSpace - 65 l.
• Extra velká využitelná pečící plocha
• Maximální velikost pečícího plechu: 1316 cm²
• HomeMADE tvar trouby vychází z tvaru kamenné pece

Ovládání
• Mechanické nastavení teploty

Způsoby ohřevu

Vlastnosti
• Klasické zavírání dvířek
• Osvětlení trouby

Dodatečná výbava
• Extra hluboký XXL smaltovaný plech
• Mělký smaltovaný plech
• Rošt trouby
• Drátěné závěsy

Bezpečnostní systémy
• Dynamický chladicí systém - DC
• Standard Door (2 skla)
• Mechanický dětský zámek dveří

Jednoduché čištění
• Čištění pomocí funkce AquaClean
• Eco Email (trouba a plechy)
• Celoskleněnná vnitřní strana dveří

Technické údaje
• Spotřeba energie: 

0,79 kWh (nucená konvekce vzduchu) 
0,87 kWh (konvenční tepelná funkce)

• Rozměry výrobku (vxšxh): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm
• Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): 59-60 × 56-56,8 × 55 cm

• EAN kód: 3838942950261

• Provedení (barva): Černá
• Barva rukojeti: Inoxlook
• Materiál/barva čelního panelu: Sklo

Účinnost
• Vnitřní objem (brutto/netto): 66 / 65 l.
• Multifunkční trouba BigSpace - 65 l.
• Extra velká využitelná pečící plocha
• Maximální velikost pečícího plechu: 1316 cm²
• HomeMADE tvar trouby vychází z tvaru kamenné pece

Ovládání
• Mechanické nastavení teploty

Způsoby ohřevu

Vlastnosti
• Klasické zavírání dvířek
• Osvětlení trouby

Dodatečná výbava
• Extra hluboký XXL smaltovaný plech
• Mělký smaltovaný plech
• Rošt trouby
• Drátěné závěsy

Bezpečnostní systémy
• Dynamický chladicí systém - DC
• Standard Door (2 skla)
• Mechanický dětský zámek dveří

Jednoduché čištění
• Čištění pomocí funkce AquaClean
• Eco Email (trouba a plechy)
• Celoskleněnná vnitřní strana dveří

Technické údaje
• Spotřeba energie: 

0,79 kWh (nucená konvekce vzduchu) 
0,87 kWh (konvenční tepelná funkce)

• Rozměry výrobku (vxšxh): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm
• Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): 59-60 × 56-56,8 × 55 cm

• EAN kód: 3838942950278

BO 71 SY2 W
Vestavná multifunkční trouba

BO 71 SY2 B
Vestavná multifunkční trouba



IT 612 SY2 B 
Indukční sklokeramická varná deska

• Barva: Černá
• Zbroušená hrana

Ovládání
• Dotykové ovládání
• Časovač

Vlastnosti
• Zvýšení výkonu - PowerBoost
• SuperBoost
• AllBoost - zvýšení výkonu na všech varných zónách
• PowerControl - el. regulace výkonu

Varná deska
• 4 indukční varné zóny 

Levá přední: Ø 18,5 cm, 1,4/2 kW 
Pravá přední: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW 
Levá zadní: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW 
Pravá zadní: Ø 20,5 cm, 2/2,3 kW

 
Bezpečnost/životnost
• Ukazatel zbytkového tepla
• Bezpečnostní vypnutí varné desky
• Bezpečnostní zamčení ovládání varné zóny

Technické údaje
• Příkon: 7,1 kW
• Rozměry výrobku (vxšxh): 5,6 × 60 × 51 cm
• Rozměry pro zabudování (vxšxh): 5,2 × 56 × 49 cm

• EAN kód: 3838942949692
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IT 612 SY2 W 
Indukční sklokeramická varná deska

• Barva: Bílá
• Zbroušená hrana

Ovládání
• Dotykové ovládání
• Časovač

Vlastnosti
• Zvýšení výkonu - PowerBoost
• SuperBoost
• AllBoost - zvýšení výkonu na všech varných zónách
• PowerControl - el. regulace výkonu

Varná deska
• 4 indukční varné zóny 

Levá přední: Ø 18,5 cm, 1,4/2 kW 
Pravá přední: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW 
Levá zadní: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW 
Pravá zadní: Ø 20,5 cm, 2/2,3 kW

 
Bezpečnost/životnost
• Ukazatel zbytkového tepla
• Bezpečnostní vypnutí varné desky
• Bezpečnostní zamčení ovládání varné zóny

Technické údaje
• Příkon: 7,1 kW
• Rozměry výrobku (vxšxh): 5,6 × 60 × 51 cm
• Rozměry pro zabudování (vxšxh): 5,2 × 56 × 49 cm

• EAN kód: 3838942949685



ECT 6 SY2 W 
Sklokeramická varná deska

ECT 6 SY2 B 
Sklokeramická varná deska

• Barva Bílá
• Zbroušená hrana

Ovládání
• Dotykové ovládání
• Časovač

Vlastnosti
• Boil Control - varná automatika
• StopGo funkce
• StayWarm (udržování teploty 70°C)

Varná deska
• 4 HiLight varné zóny 

Levá přední: Duozóna ø 21/12 cm, 2,2 kW 
Pravá přední: Varná zóna ø 14,5 cm, 1,2 kW 
Levá zadní: Varná zóna ø 14,5 cm, 1,2 kW 
Pravá zadní: Duozóna ø 18/12 cm, 1,7 kW

 
Bezpečnost/životnost
• Ukazatel zbytkového tepla
• Bezpečnostní zamčení ovládání varné desky
• Bezpečnostní vypnutí varné desky

Technické údaje
• Příkon: 6,3 kW
• Rozměry výrobku (vxšxh): 5,4 × 60 × 51 cm
• Rozměry pro zabudování (vxšxh): 5 × 56 × 49 cm

• EAN kód: 3838942950209

• Barva Černá
• Zbroušená hrana

Ovládání
• Dotykové ovládání
• Časovač

Vlastnosti
• Boil Control - varná automatika
• StopGo funkce
• StayWarm (udržování teploty 70°C)

Varná deska
• 4 HiLight varné zóny 

Levá přední: Duozóna ø 21/12 cm, 2,2 kW 
Pravá přední: Varná zóna ø 14,5 cm, 1,2 kW 
Levá zadní: Varná zóna ø 14,5 cm, 1,2 kW 
Pravá zadní: Duozóna ø 18/12 cm, 1,7 kW

 
Bezpečnost/životnost
• Ukazatel zbytkového tepla
• Bezpečnostní zamčení ovládání varné desky
• Bezpečnostní vypnutí varné desky

Technické údaje
• Příkon: 6,3 kW
• Rozměry výrobku (vxšxh): 5,4 × 60 × 51 cm
• Rozměry pro zabudování (vxšxh): 5 × 56 × 49 cm

• EAN kód: 3838942940354
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GT 6 SY2 W
Plynová varná deska - tvrzené sklo

GT 6 SY2 B
Plynová varná deska - tvrzené sklo

• Barva / Materiál: Bílá / tvrzené sklo

Vlastnosti
• Trojitý hořák WOK
• Litinové nostné mřížky

Varná deska
• Elektrické zapalování hořáků
• 4 hořáky:2 standardní hořáky,1 malý hořák,1 trojitý hořák 

Levá přední: Wok hořák ø 10,3 cm, 3,3 kW 
Pravá přední: Malý hořák ø 4,3 cm, 1 kW 
Levá zadní: Standardní hořák ø 6,7 cm, 1,75 kW 
Pravá zadní: Standardní hořák ø 6,7 cm, 1,75 kW

 
Bezpečnost/
• Jištěné plynové hořáky - automatické vypnutí přívodu plynu při zhasnutí plamene

Technické údaje
• Příkon: 7,8 kW
• Rozměry výrobku (vxšxh): 9,6 × 58,5 × 51 cm
• Rozměry pro zabudování (vxšxh): 4,5 × 56 × 48 cm

• EAN kód: 3838942932502

• Barva / Materiál: Černá / tvrzené sklo

Vlastnosti
• Trojitý hořák WOK
• Litinové nostné mřížky

Varná deska
• Elektrické zapalování hořáků
• 4 hořáky:2 standardní hořáky,1 malý hořák,1 trojitý hořák 

Levá přední: Wok hořák ø 10,3 cm, 3,3 kW 
Pravá přední: Malý hořák ø 4,3 cm, 1 kW 
Levá zadní: Standardní hořák ø 6,7 cm, 1,75 kW 
Pravá zadní: Standardní hořák ø 6,7 cm, 1,75 kW

 
Bezpečnost/
• Jištěné plynové hořáky - automatické vypnutí přívodu plynu při zhasnutí plamene

Technické údaje
• Příkon: 7,8 kW
• Rozměry výrobku (vxšxh): 9,6 × 58,5 × 51 cm
• Rozměry pro zabudování (vxšxh): 4,5 × 56 × 48 cm

• EAN kód: 3838942932397
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MO 6240 SY2 W
Mikrovlnná trouba - volně stojící

MO 6240 SY2 B
Mikrovlnná trouba - volně stojící

• Barva: Bílá
• Materiál trouby Lakovaný

Účinnost
• Objem trouby: 23 l.
• Mikrovlnný ohřev: 900 W

 
Ovládání
• Elektronické ovládání
• SmartControl

 
Způsoby ohřevu

• Infra ohřev
• Kombinovaný ohřev: Mikrovlnný ohřev + gril
• Mikrovlnný ohřev
• Funkce odmrazování

 
Vlastnosti
• 2 v 1 - mikrovlnný ohřev a gril
• Logická volba programů
• Přednastavené programy
• Odmrazováni dle času
• Odložení startu

 
Bezpečnostní systémy
• Dětská pojistka
• Bezpečnostní spínač

 
Dodatečná výbava
• Otočný skleněný talíř
• Průměr otočného talíře: 27 cm

 
Technické údaje
• Rozměry výrobku (vxšxh): 28 × 48 × 39 cm

• EAN kód: 3838942933592

• Barva: Černá
• Materiál trouby Lakovaný

Účinnost
• Objem trouby: 23 l.
• Mikrovlnný ohřev: 900 W

 
Ovládání
• Elektronické ovládání
• SmartControl

 
Způsoby ohřevu

• Infra ohřev
• Kombinovaný ohřev: Mikrovlnný ohřev + gril
• Mikrovlnný ohřev
• Funkce odmrazování

 
Vlastnosti
• 2 v 1 - mikrovlnný ohřev a gril
• Logická volba programů
• Přednastavené programy
• Odmrazováni dle času
• Odložení startu

 
Bezpečnostní systémy
• Dětská pojistka
• Bezpečnostní spínač

 
Dodatečná výbava
• Otočný skleněný talíř
• Průměr otočného talíře: 27 cm

 
Technické údaje
• Rozměry výrobku (vxšxh): 28 × 48 × 39 cm

• EAN kód: 3838942933806
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NRK 62 J SY2 B
Kombinovaná chladnička

• Provedení (barva): Černá
• Levé/pravé otvírání dveří
• Možnost instalace do prostoru v kuchyňské lince o šířce 60cm bez omezení otevírání 

dveří
• Klimatické třídy: ST, N, T

 
Účinnost
• 1 kompresor
• Brutto/netto objem: 329 / 306 l.
• Objem chladničky: brutto/netto: 231 / 221 l.
• Objem mrazničky: brutto/netto: 98 / 85 l.
• Zmrazovací výkon: 5 kg/24h
• Skladovací doba při poruše: 18 h

 
Ovládání
• Elektronické ovládání
• LED ukazatel teploty (mraznička)

 
Vlastnosti
• IonAir: Ionizátor vzduchu v chladničce
• AdaptCool: Inteligentní systém přizpůsobení se uživateli a jeho návykům
• MultiFlow 360°: 3D systém proudění vzduchu
• NoFrost Plus
• FastFreeze:Rychlé mrazení s automatickým vypnutím

 
Výbava chladničky
• Zásobník na vejce / led: 1 x 7
• SimpleSlide výškově nastavitelný systém dveřních polic: 2
• LED osvětlení ze stropu
• 4 skleněné police
• Držák na láhve
• Police na lahve
• MultiBox
• FreshZone zásuvka
• Regulace vlhkosti

 
Výbava mrazničky   
• XXL SpaceBox zásuvka
• 3 koše

 
Technické údaje
• Spotřeba el. energie kWh/24 h: 0,643 kWh
• Spotřeba el. energie kWh/rok: 235 kWh
• Úroveň hluku: 42 dB(A)
• Rozměry výrobku (vxšxh): 185 × 60 × 64 cm

• EAN kód: 3838942936098
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NRK 62 J SY2 W
Kombinovaná chladnička

• Provedení (barva): Bílá
• Levé/pravé otvírání dveří
• Možnost instalace do prostoru v kuchyňské lince o šířce 60cm bez omezení otevírání 

dveří
• Klimatické třídy: ST, N, T

 
Účinnost
• 1 kompresor
• Brutto/netto objem: 329 / 306 l.
• Objem chladničky: brutto/netto: 231 / 221 l.
• Objem mrazničky: brutto/netto: 98 / 85 l.
• Zmrazovací výkon: 5 kg/24h
• Skladovací doba při poruše: 18 h

 
Ovládání
• Elektronické ovládání
• LED ukazatel teploty (mraznička)

 
Vlastnosti
• IonAir: Ionizátor vzduchu v chladničce
• AdaptCool: Inteligentní systém přizpůsobení se uživateli a jeho návykům
• MultiFlow 360°: 3D systém proudění vzduchu
• NoFrost Plus
• FastFreeze:Rychlé mrazení s automatickým vypnutím

 
Výbava chladničky
• Zásobník na vejce / led: 1 x 7
• SimpleSlide výškově nastavitelný systém dveřních polic: 2
• LED osvětlení ze stropu
• 4 skleněné police
• Držák na láhve
• Police na lahve
• MultiBox
• FreshZone zásuvka
• Regulace vlhkosti

 
Výbava mrazničky   
• XXL SpaceBox zásuvka
• 3 koše

 
Technické údaje
• Spotřeba el. energie kWh/24 h: 0,643 kWh
• Spotřeba el. energie kWh/rok: 235 kWh
• Úroveň hluku: 42 dB(A)
• Rozměry výrobku (vxšxh): 185 × 60 × 64 cm

• EAN kód: 3838942936043
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RK 62 F SY2 W
Kombinovaná chladnička

RK 62 F SY2 B
Kombinovaná chladnička

• Provedení (barva): Bílá
• Levé/pravé otvírání dveří
• Možnost instalace do prostoru v kuchyňské lince o šířce 60cm bez omezení otevírání 

dveří
• Klimatické třídy: SN, ST, N, T

 
Účinnost
• 1 kompresor
• Brutto/netto objem: 321 / 317 l.
• Objem chladničky: brutto/netto: 225 / 223 l.
• Objem mrazničky: brutto/netto: 96 / 94 l.
• Zmrazovací výkon: 4,5 kg/24h
• Skladovací doba při poruše: 30 h

 
Ovládání
• Mechanické ovládání

 
Vlastnosti
• IonAir: Ionizátor vzduchu v chladničce
• FrostLess: Méně ledu v mrazničce
• DynamiCooling systém pro rovnoměrné proudění vzduchu v chladničce

 
Výbava chladničky
• Zásobník na vejce / led: 1 x 7
• SimpleSlide výškově nastavitelný systém dveřních polic: 2
• LED osvětlení ze stropu
• 4 skleněné police
• Držák na láhve
• Police na lahve
• MultiBox
• FreshZone zásuvka
• Regulace vlhkosti

 
Výbava mrazničky   
• XXL SpaceBox zásuvka
• 3 koše

 
Technické údaje
• Spotřeba el. energie kWh/24 h: 0,63 kWh
• Spotřeba el. energie kWh/rok: 230 kWh
• Úroveň hluku: 40 dB(A)
• Rozměry výrobku (vxšxh): 185 × 60 × 64 cm

• EAN kód: 3838942936012

• Provedení (barva): Černá
• Levé/pravé otvírání dveří
• Možnost instalace do prostoru v kuchyňské lince o šířce 60cm bez omezení otevírání 

dveří
• Klimatické třídy: SN, ST, N, T

 
Účinnost
• 1 kompresor
• Brutto/netto objem: 321 / 317 l.
• Objem chladničky: brutto/netto: 225 / 223 l.
• Objem mrazničky: brutto/netto: 96 / 94 l.
• Zmrazovací výkon: 4,5 kg/24h
• Skladovací doba při poruše: 30 h

 
Ovládání
• Mechanické ovládání

 
Vlastnosti
• IonAir: Ionizátor vzduchu v chladničce
• FrostLess: Méně ledu v mrazničce
• DynamiCooling systém pro rovnoměrné proudění vzduchu v chladničce

 
Výbava chladničky
• Zásobník na vejce / led: 1 x 7
• SimpleSlide výškově nastavitelný systém dveřních polic: 2
• LED osvětlení ze stropu
• 4 skleněné police
• Držák na láhve
• Police na lahve
• MultiBox
• FreshZone zásuvka
• Regulace vlhkosti

 
Výbava mrazničky   
• XXL SpaceBox zásuvka
• 3 koše

 
Technické údaje
• Spotřeba el. energie kWh/24 h: 0,63 kWh
• Spotřeba el. energie kWh/rok: 230 kWh
• Úroveň hluku: 40 dB(A)
• Rozměry výrobku (vxšxh): 185 × 60 × 64 cm

• EAN kód: 3838942936111
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• Odtah nebo recirkulace
• Materiál: Lakovaný plech / nerez / sklo
• Barva: Bílá / Inox look

 
Účinnost
• Maximální výkon při odtahu: 618 m³/h
• Maximální výkon při recirkulaci: 572 m³/h
• Průměr odtahu: 15 cm
• Výkon odsávání pro jednotlivé stupně 

Výkon na 1. stupeň: 201 m³/h 
Výkon na 2. stupeň: 327 m³/h 
Výkon na 3. stupeň: 618 m³/h

 
Ovládání
• Mechanické ovládání
• Ovládání: Simplicity knoflík pro snadné ovládání
• Počet stupňů výkonu: 3

 
Vlastnosti
• Druh osvětlení: Halogenové
• Osvětlení: 2
• Výkon osvětlení: 40 W
• Dodatečná výbava
• Tukový filtr: Hliníkový tukový filtr
• Zpětná klapka: 150 mm

 
Technické údaje
• Úroveň hluku (max.): 65 dB(A)
• Rozměry výrobku (šxv): 90 × 43,5 cm
• Výška: 95 mm
• Minimální výška komínu: 485 mm
• Maximální výška komínu: 955 mm

• EAN kód: 3838942933486

• Odtah nebo recirkulace
• Materiál: Lakovaný plech / nerez / sklo
• Barva: Černá / Inox look

 
Účinnost
• Maximální výkon při odtahu: 618 m³/h
• Maximální výkon při recirkulaci: 572 m³/h
• Průměr odtahu: 15 cm
• Výkon odsávání pro jednotlivé stupně 

Výkon na 1. stupeň: 201 m³/h 
Výkon na 2. stupeň: 327 m³/h 
Výkon na 3. stupeň: 618 m³/h

 
Ovládání
• Mechanické ovládání
• Ovládání: Simplicity knoflík pro snadné ovládání
• Počet stupňů výkonu: 3

 
Vlastnosti
• Druh osvětlení: Halogenové
• Osvětlení: 2
• Výkon osvětlení: 40 W
• Dodatečná výbava
• Tukový filtr: Hliníkový tukový filtr
• Zpětná klapka: 150 mm

 
Technické údaje
• Úroveň hluku (max.): 65 dB(A)
• Rozměry výrobku (šxv): 90 × 43,5 cm
• Výška: 95 mm
• Minimální výška komínu: 485 mm
• Maximální výška komínu: 955 mm

• EAN kód: 3838942933462

DT 9 SY2 W
Komínový odsavač par

DT 9 SY2 B
Komínový odsavač par
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• Odtah nebo recirkulace
• Materiál: Lakovaný plech / nerez / sklo
• Barva: Bílá / Inox look

 
Účinnost
• Maximální výkon při odtahu: 618 m³/h
• Maximální výkon při recirkulaci: 572 m³/h
• Průměr odtahu: 15 cm
• Výkon odsávání pro jednotlivé stupně 

Výkon na 1. stupeň: 201 m³/h 
Výkon na 2. stupeň: 327 m³/h 
Výkon na 3. stupeň: 618 m³/h

 
Ovládání
• Mechanické ovládání
• Ovládání: Simplicity knoflík pro snadné ovládání
• Počet stupňů výkonu: 3

 
Vlastnosti
• Druh osvětlení: Halogenové
• Osvětlení: 2
• Výkon osvětlení: 40 W
• Dodatečná výbava
• Tukový filtr: Hliníkový tukový filtr
• Zpětná klapka: 150 mm

 
Technické údaje
• Úroveň hluku (max.): 65 dB(A)
• Rozměry výrobku (šxv): 60 × 43,5 cm
• Výška: 95 mm
• Minimální výška komínu: 485 mm
• Maximální výška komínu: 955 mm

• EAN kód: 3838942933479

• Odtah nebo recirkulace
• Materiál: Lakovaný plech / nerez / sklo
• Barva: Černá / Inox look

 
Účinnost
• Maximální výkon při odtahu: 618 m³/h
• Maximální výkon při recirkulaci: 572 m³/h
• Průměr odtahu: 15 cm
• Výkon odsávání pro jednotlivé stupně 

Výkon na 1. stupeň: 201 m³/h 
Výkon na 2. stupeň: 327 m³/h 
Výkon na 3. stupeň: 618 m³/h

 
Ovládání
• Mechanické ovládání
• Ovládání: Simplicity knoflík pro snadné ovládání
• Počet stupňů výkonu: 3

 
Vlastnosti
• Druh osvětlení: Halogenové
• Osvětlení: 2
• Výkon osvětlení: 40 W
• Dodatečná výbava
• Tukový filtr: Hliníkový tukový filtr
• Zpětná klapka: 150 mm

 
Technické údaje
• Úroveň hluku (max.): 65 dB(A)
• Rozměry výrobku (šxv): 60 × 43,5 cm
• Výška: 95 mm
• Minimální výška komínu: 485 mm
• Maximální výška komínu: 955 mm

• EAN kód: 3838942933455

DT 6 SY2 W
Komínový odsavač par

DT 6 SY2 B
Komínový odsavač par
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• Provedení (barva): Bílá
 

Účinnost
• Kolektorový motor
• Inovativní tvar bubnu OptiDrum
• Počet otáček odstředění: 1400 rpm
• Náplň prádla:  1-7 kg
• Objem bubnu: 54 l.

 
Ovládání
• LED display
• Odložení startu
• Nastavitelný počet otáček odstředění
• Nastavení teploty v knoflíku programátoru

 
Programy
• 16 programů
• Základní programy: Bavlna, Ruční praní, Rychlý program
• Speciální programy: Paměťové programy

 
Vlastnosti
• Zvukový signál
• SterilTub
• Čerpadlo STOP

SensorIQ technology
• AdaptWash - přizpůsobení se uživateli
• TotalWeightControl - detekce hmotnosti prádla
• DSS - systém pro 100% využití pracího prostředku

Bezpečnost/životnost
• Odolné topné těleso DuraHeat
• Částečný Aqua stop
• Ochrana proti přetečení
• Dětská pojistka
• Kontrola stability (SCS)
• Carbotech vana

 
Technické údaje
• Spotřeba el. energie kWh/rok: 166 kWh
• Roční spotřeba vody: 9960 l.
• Úroveň hluku: 74 dB(A)
• Rozměry výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 60 cm

• EAN kód: 3838942950391

• Provedení (barva): Černá
 

Účinnost
• Kolektorový motor
• Inovativní tvar bubnu OptiDrum
• Počet otáček odstředění: 1400 rpm
• Náplň prádla:  1-7 kg
• Objem bubnu: 54 l.

 
Ovládání
• LED display
• Odložení startu
• Nastavitelný počet otáček odstředění
• Nastavení teploty v knoflíku programátoru

 
Programy
• 16 programů
• Základní programy: Bavlna, Ruční praní, Rychlý program
• Speciální programy: Paměťové programy

 
Vlastnosti
• Zvukový signál
• SterilTub
• Čerpadlo STOP

SensorIQ technology
• AdaptWash - přizpůsobení se uživateli
• TotalWeightControl - detekce hmotnosti prádla
• DSS - systém pro 100% využití pracího prostředku

Bezpečnost/životnost
• Odolné topné těleso DuraHeat
• Částečný Aqua stop
• Ochrana proti přetečení
• Dětská pojistka
• Kontrola stability (SCS)
• Carbotech vana

 
Technické údaje
• Spotřeba el. energie kWh/rok: 166 kWh
• Roční spotřeba vody: 9960 l.
• Úroveň hluku: 74 dB(A)
• Rozměry výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 60 cm

• EAN kód: 3838942950438

WA 74 SY2 W 
Automatická pračka - volně stojící

WA 74 SY2 B 
Automatická pračka - volně stojící
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• Provedení (barva): Bílá
 

Účinnost
• Kolektorový motor
• Inovativní tvar bubnu OptiDrum
• Počet otáček odstředění: 1200 rpm
• Náplň prádla: Náplň prádla 1-6 kg
• Objem bubnu: 42 l.

 
Ovládání
• LED display
• Odložení startu
• Nastavitelný počet otáček odstředění
• Nastavení teploty v knoflíku programátoru

 
Programy
• 16 programů
• Základní programy: Bavlna, Ruční praní, Rychlý program
• Speciální programy: Paměťové programy

 
Vlastnosti
• Zvukový signál
• SterilTub

SensorIQ technology
• AdaptWash - přizpůsobení se uživateli
• TotalWeightControl - detekce hmotnosti prádla
• DSS - systém pro 100% využití pracího prostředku

Bezpečnost/životnost
• Odolné topné těleso DuraHeat
• Částečný Aqua stop
• Ochrana proti přetečení
• Dětská pojistka
• Kontrola stability (SCS)
• Carbotech vana

 
Technické údaje
• Spotřeba el. energie kWh/rok: 149 kWh
• Roční spotřeba vody: 10270 l.
• Úroveň hluku: 68 dB(A)
• Rozměry výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 44 cm

• EAN kód: 3838942950469

• Provedení (barva): Černá
 

Účinnost
• Kolektorový motor
• Inovativní tvar bubnu OptiDrum
• Počet otáček odstředění: 1200 rpm
• Náplň prádla: Náplň prádla 1-6 kg
• Objem bubnu: 42 l.

 
Ovládání
• LED display
• Odložení startu
• Nastavitelný počet otáček odstředění
• Nastavení teploty v knoflíku programátoru

 
Programy
• 16 programů
• Základní programy: Bavlna, Ruční praní, Rychlý program
• Speciální programy: Paměťové programy

 
Vlastnosti
• Zvukový signál
• SterilTub

SensorIQ technology
• AdaptWash - přizpůsobení se uživateli
• TotalWeightControl - detekce hmotnosti prádla
• DSS - systém pro 100% využití pracího prostředku

Bezpečnost/životnost
• Odolné topné těleso DuraHeat
• Částečný Aqua stop
• Ochrana proti přetečení
• Dětská pojistka
• Kontrola stability (SCS)
• Carbotech vana

 
Technické údaje
• Spotřeba el. energie kWh/rok: 149 kWh
• Roční spotřeba vody: 10270 l.
• Úroveň hluku: 68 dB(A)
• Rozměry výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 44 cm

• EAN kód: 3838942950476

WS 62 SY2 W 
Automatická pračka - volně stojící

WS 62 SY2 B 
Automatická pračka - volně stojící
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• Provedení (barva): Bílá
 

Účinnost
• Náplň prádla: 1-7 kg
• TwinAir (dvousměrné proudění vzduchu)
• Objem bubnu: 117 l.
• Osvětlení bubnu
• Velké dveře: 35 cm
• Úhel otevření dveří: 180 °
• Reverzní chod bubnu

 
Ovládání
• LED display
• Odložení startu

 
Programy
• 7 programů
• Programy: Bavlna / Syntetika / XL program
Funkce
• Nižší teplota sušení
• Anticrease systém proti mačkání prádla

 
Vlastnosti
• Zvukový signál
• Jednoduché čištění filtrů
• Signál plné nádrže na kondenzát
• Digitální ukazatel zbytkového času
• Vakuové nožičky

SensorIQ technology
• AdaptDry - přizpůsobení se uživateli
• Senzor vlhkosti
• Servisní diagnostika

Bezpečnost/životnost
• Automatické vypnutí při přehřátí
• Automatické vypnutí při otevření dveří
• Dětská pojistka
• Buben z nerez oceli

 
Technické údaje
• Úroveň hlučnosti: 65 dB(A)re 1 pW
• Spotřeba el. energie kWh/rok: 199 kWh
• Rozměry výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 60 cm

• EAN kód: 3838942939471

• Provedení (barva): Černá
 

Účinnost
• Náplň prádla: 1-7 kg
• TwinAir (dvousměrné proudění vzduchu)
• Objem bubnu: 117 l.
• Osvětlení bubnu
• Velké dveře: 35 cm
• Úhel otevření dveří: 180 °
• Reverzní chod bubnu

 
Ovládání
• LED display
• Odložení startu

 
Programy
• 7 programů
• Programy: Bavlna / Syntetika / XL program
Funkce
• Nižší teplota sušení
• Anticrease systém proti mačkání prádla

 
Vlastnosti
• Zvukový signál
• Jednoduché čištění filtrů
• Signál plné nádrže na kondenzát
• Digitální ukazatel zbytkového času
• Vakuové nožičky

SensorIQ technology
• AdaptDry - přizpůsobení se uživateli
• Senzor vlhkosti
• Servisní diagnostika

Bezpečnost/životnost
• Automatické vypnutí při přehřátí
• Automatické vypnutí při otevření dveří
• Dětská pojistka
• Buben z nerez oceli

 
Technické údaje
• Úroveň hlučnosti: 65 dB(A)re 1 pW
• Spotřeba el. energie kWh/rok: 199 kWh
• Rozměry výrobku (vxšxh): 85 × 60 × 60 cm

• EAN kód: 3838942939488

D 76 SY2 W 
Sušička prádla - kondenzační

D 76 SY2 B 
Sušička prádla - kondenzační
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www.gorenje.cz

Gorenje spol. s r. o. 
Pobočná 1/1395 

141 00  Praha 4 - Michle
Česká republika

Tel: +420 244 10 45 11
Fax: +420 261 21 78 87

Asistenční linka 800 105 505
Email: gorenje@gorenje.cz




