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G5
QUALITY SERVICE

Vi vil gerne sikre vores kunder størst mulig tilfredshed og tryghed 
med deres Gorenje produkt, både nu og i fremtiden. Derfor giver 
vi G5 Quality Service til alle vores kunder fra den dag et Gorenje 
produkt købes. 

Gælder for alle Gorenje hårde hvidevarer (undtaget fritstående 
mikrobølgeovne), som er købt efter 1. april 2018. Det er 
påkrævet af forbrugeren at registrere sit produkt på Gorenjes 
hjemmeside for at opnå denne ekstra fordel. Registreringen 
skal være udført senest otte uger efter fakturadato. G5 Quality 
Service er en 5-årig sikkerhed for at produkterne lever op til 
vores kunders forventning til kvalitet og service. Den består af 
følgende:

G5 QUALITY SERVICE

Læs vilkår og registrér dit produkt på  
gorenje.dk/G5

KVALITET OG TRADITION

2 års total sikkerhed
Gorenje bevarer bevisbyrden i alle 24 måneder af reklamations-
perioden. Loven foreskriver kun at Gorenje har bevisbyrden de 
første 6 måneder.

5 års gratis reservedele
Gorenje tilbyder 5 års gratis reservedele. 

10 års reservedelssikkerhed
Er din sikkerhed for at vi kan levere reservedele til dit Gorenje 
produkt i minimum 10 år fra købsdato.

Gorenje har produceret hvidevarer af høj kvalitet i mere end 70 år. Vi gør vores yderste for at udvikle vores egne teknologier og 
løbende forbedre vores produktionsprocesser. Med afsæt i slovensk tradition og europæiske værdier er Gorenje blandt de førende 
hvidevareproducenter i Europa. Vi er stolte af hvert eneste produkt, der forlader vores fabrikker, for vi ved, at de er produceret og testet i 
henhold til de strenge europæiske miljøkrav. 



QR-koder
Ved højt-specificeret produkter findes en QR-
kode. Scan denne og find flere informationer 
om produktet. 

www.gorenje.dk
Læs mere om vores produkter og find opskrifter og 
tips på vores hjemmeside.

Følg os
Følg os på sociale medier og bliv inspireret med 
opskrifter og gode råd, som gør hverdagen lidt lettere.
Instagram: gorenjenordic
Facebook: gorenje.dk
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Gorenje Classico Collection
Køkkenet er et helligt sted fuld af kærlighed og livsglæde, hvor vi skaber skønne og enestående smagsoplevelser. Gennem 
hele menneskets historie har køkkenet været det sted, hvor alle vigtige ting fandt sted. Himmelske dufte inviterer dig til at 
genopleve tidligere tiders kulinariske højde-punkter og skabe dine egne. God kogekunst er opskriften på liv fuld af passion. 
Dette gennemsyrer produkterne i Gorenje Classico Collection, som fås i elfenben og mat sort. 

MADLAVNING MED PASSION



Ovnen på døren er konstrueret således at døren altid er kold og 
sikker at røre ved. Indersiden af døren er glat, så den er let at 
gøre rent.

Den programmerbare timer i klassisk design viser klokkeslættet 
og er forsynet med minutur, og den giver mulighed for at 
programmere forsinket starttidspunkt og sluttidspunkt for 
tilberedningen. Der udløses et lydsignal, når sluttidspunktet for 
tilberedningen er nået. Det klassiske urdesign med urvisere og 
messingfarvet ramme kompletterer ovnens design.

Den glaskeramiske kogeplade er forsynet med fire kogezoner, 
heraf én med dobbelt cirkulær overflade, som kan tilpasse sig 
gryder og pander af varierende størrelse. En indikatorlampe 
for hver kogezone lyser, så længe zonen er varm. Den glatte 
overflade på kogepladen er let at rengøre, og de høje kanter 
forhindrer spild. 

Bag den patinerede messing finish på de karakteristiske 
klassiske knapper, der leder tankerne hen på de tidligere 
keramiske forgængere, ligger moderne teknologi, som giver let 
betjening. Knapperne har et ergonomisk design for at give et 
behageligt greb.

Filtre i Gorenje emhætter er nemme at fjerne og rengøre. De kan 
vaskes op i hånden eller i opvaskemaskine ved lav temperatur.

Altid kold dør Programmerbar elektronisk  
timer med display

Moderne glaskeramisk 
kogeplade med et klassisk touch

Retroknapper til nem betjening

Filtre kan vaskes i 
opvaskemaskinen
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Energi-
klasseA Energi-

klasseAGorenje Classico Collection
Elfenben

Gorenje Classico Collection
Mat sort

732963 732965
Indbygningsovn Indbygningsovn
BO7731CLI BO7731CLB

Generelt
�	Energiklasse1: A
�	Energiforbrug: 

0,81 kWh (Varmluft),  
0,94 kWh (traditionel)

�	Lydniveau (maks.): 47 dB(A)
�	Tilslutningseffekt: 3,3 kW
Ovn
�	Multifunktionsovn - 71 ltr.
�	SuperSize madlavningsområde
�	HomeMade Plus-form
�	Analog timer
�	Ergonomiske knapper
�	SilverMatte
�	Ovnbelysning
�	DC - Dynamic Cooling: kold dør
�	CoolDoor: kold dør
�	Aftagelig flad indvendig dørglasover-

flade
�	GentleClose dørhængsel
�	Maksimal ovntemperatur: 275 °C
�	Bagning på forskellige niveauer på 

samme tid
�	Traditionel ovn med over- og under-

varme

�	Varmluft
�	Optøning
�	Undervarme og luftcirkulation
�	Undervarme med varmluft og luftcirku-

lation
�	Normal grill
�	Stor grill
�	Stor grill med luftcirkulatio 
�	AquaClean
�	Termoelektrisk sikring
Udstyr
�	Bagerist
�	1 dyb bradepande
�	1 bageplade

Generelt
�	Energiklasse1: A
�	Energiforbrug: 

0,81 kWh (Varmluft),  
0,94 kWh (traditionel)

�	Lydniveau (maks.): 47 dB(A)
�	Tilslutningseffekt: 3,3 kW
Ovn
�	Multifunktionsovn - 71 ltr.
�	SuperSize madlavningsområde
�	HomeMade Plus-form
�	Analog timer
�	Ergonomiske knapper
�	SilverMatte
�	Ovnbelysning
�	DC - Dynamic Cooling: kold dør
�	CoolDoor: kold dør
�	Aftagelig flad indvendig dørglasover-

flade
�	GentleClose dørhængsel
�	Maksimal ovntemperatur: 275 °C
�	Bagning på forskellige niveauer på 

samme tid
�	Traditionel ovn med over- og under-

varme

�	Varmluft
�	Optøning
�	Undervarme og luftcirkulation
�	Undervarme med varmluft og luftcirku-

lation
�	Normal grill
�	Stor grill
�	Stor grill med luftcirkulatio 
�	AquaClean
�	Termoelektrisk sikring
Udstyr
�	Bagerist
�	1 dyb bradepande
�	1 bageplade

Mål (B×H×D): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm Mål (B×H×D): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm

Gorenje Classico Collection
Elfenben

Gorenje Classico Collection
Sort

732416 732414
Induktionskogeplade Induktionskogeplade

IK640CL IK640CLB 

Generelt
�	Tilslutningseffekt: 7100 W
Kogeplade
�	Sleben kant
�	4 kogezoner: 

Forreste venstre: Ø 18,5 cm, 1,4/2 kW,  
Forreste højre: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW,  
Bagerste venstre: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW,  
Bagerste højre: Ø 20,5 cm, 2/2,3 kW

�	XtremePower
�	AllBoost
�	Restvarmeindikator
�	ChildLock

Generelt
�	Tilslutningseffekt: 7100 W
Kogeplade
�	Sleben kant
�	4 kogezoner: 

Forreste venstre: Ø 18,5 cm, 1,4/2 kW,  
Forreste højre: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW,  
Bagerste venstre: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW,  
Bagerste højre: Ø 20,5 cm, 2/2,3 kW

�	XtremePower
�	AllBoost
�	Restvarmeindikator
�	ChildLock

Mål (B×H×D): 60 × 9,2 × 51 cm Mål (B×H×D): 60 × 9,2 × 51 cm

1 Relativt energiforbrug på skalaen fra A+ (lavt forbrug) til G (højt forbrug). 
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Energi-
klasseA Energi-

klasseAGorenje Classico Collection
Elfenben

Gorenje Classico Collection
Mat sort

729471 729470
Glaskeramisk komfur Glaskeramisk komfur

EC62CLI EC62CLB

Generelt
�	Energiklasse1: A
�	Energiforbrug: 

0,81 kWh (Varmluft),  
0,94 kWh (traditionel)

�	Lydniveau (maks.):46 dB(A)pW
�	Tilslutningseffekt: 10,2 kW
Kogeplade
�	2 HiLight kogezoner +  

2 dobbelt HiLight kogezoner: 
Forreste venstre: Ø 21/12 cm, 2,2 kW, 
Forreste højre: Ø 18 cm, 1,8 kW, 
Bagerste venstre: Ø 14,5 cm, 1,2 kW, 
Bagerste højre: Ø 18/12 cm, 1,7 kW

�	Restvarmeindikator
Ovn
�	Multifunktionsovn - 71 ltr.
�	SuperSize madlavningsområde
�	HomeMade Plus-form
�	MultiAir
�	Analog timer
�	Ergonomiske knapper
�	SilverMatte
�	Ovnbelysning 

�	Kompakt ovnlåge med 2 lag glas: kold 
dør

�	Aftagelig flad indvendig dørglasover-
flade

�	Maksimal ovntemperatur : 275 °C
�	Børnesikring
�	Bagning på forskellige niveauer på 

samme tid
�	Nedfældbar grillelement for lettere 

rengøring
�	PerfectGrill
�	AquaClean
�	Termoelektrisk sikring
Udstyr
�	Udtræksskuffe
�	Ovnskinner : 1x trådriller
�	Bagerist
�	1 dyb bradepande
�	1 bageplade

Generelt
�	Energiklasse1: A
�	Energiforbrug: 

0,81 kWh (Varmluft),  
0,94 kWh (traditionel)

�	Lydniveau (maks.):46 dB(A)pW
�	Tilslutningseffekt: 10,2 kW
Kogeplade
�	2 HiLight kogezoner +  

2 dobbelt HiLight kogezoner: 
Forreste venstre: Ø 21/12 cm, 2,2 kW, 
Forreste højre: Ø 18 cm, 1,8 kW, 
Bagerste venstre: Ø 14,5 cm, 1,2 kW, 
Bagerste højre: Ø 18/12 cm, 1,7 kW

�	Restvarmeindikator
Ovn
�	Multifunktionsovn - 71 ltr.
�	SuperSize madlavningsområde
�	HomeMade Plus-form
�	MultiAir
�	Analog timer
�	Ergonomiske knapper
�	SilverMatte
�	Ovnbelysning 

�	Kompakt ovnlåge med 2 lag glas: kold 
dør

�	Aftagelig flad indvendig dørglasover-
flade

�	Maksimal ovntemperatur : 275 °C
�	Børnesikring
�	Bagning på forskellige niveauer på 

samme tid
�	Nedfældbar grillelement for lettere 

rengøring
�	PerfectGrill
�	AquaClean
�	Termoelektrisk sikring
Udstyr
�	Udtræksskuffe
�	Ovnskinner : 1x trådriller
�	Bagerist
�	1 dyb bradepande
�	1 bageplade

Mål (B×H×D): 60 × 90 × 60 cm Mål (B×H×D): 60 × 90 × 60 cm

Energi-
klasseB Energi-

klasseBVægmonteret emhætte
Elfenben

Vægmonteret emhætte
Mat sort

736201 736180
Vægmonteret emhætte Vægmonteret emhætte
WHC63CLI WHC63CLB

Generelt
�	Energiklasse: B
�	Belysningseffektivitet: A
�	Fedtrensningseffektivitet: E
�	Udsugningseffektivitet: B
�	Årlig energiforbrug: 60,2 kWh
�	Mekanisk betjening
�	Kontrol via knapper
�	Aftræk eller recirkulation
�	Lampe type: LED
�	Antal lys: 2
�	Lyseffekt: 3 W
�	On/Off kontakt
�	Lydniveau (min.): 51 dB(A)re 1 pW
�	Lydniveau (max.): 70 dB(A)re 1 pW
�	Aftræksdiameter: 15 cm
�	1 motor
�	Motor type Standard motor
�	Aluminium fedtfilter
�	Antal hastighedsniveauer: 3
�	Max. kapacitet ved recirkulaton: 378 m³/t
�	Max. kapacitet ved udsugning: 650 m³/t
�	Luftcirkulation, niveau 1: 246 m³/t
�	Luftcirkulation, niveau 2: 357 m³/t
�	Luftcirkulation, niveau 3: 650 m³/t

Udstyr
�	Metalfilter: 198065
�	Kulfilter (Kan tilkøbes separat): 315275
---
�	Sikring: 10 amp

Mål (B×H×D): 60 × 69,5 × 50 cm Mål (B×H×D): 60 × 69,5 × 50 cm

Generelt
�	Energiklasse: B
�	Belysningseffektivitet: A
�	Fedtrensningseffektivitet: E
�	Udsugningseffektivitet: B
�	Årlig energiforbrug: 60,2 kWh
�	Mekanisk betjening
�	Kontrol via knapper
�	Aftræk eller recirkulation
�	Lampe type: LED
�	Antal lys: 2
�	Lyseffekt: 3 W
�	On/Off kontakt
�	Lydniveau (min.): 51 dB(A)re 1 pW
�	Lydniveau (max.): 70 dB(A)re 1 pW
�	Aftræksdiameter: 15 cm
�	1 motor
�	Motor type Standard motor
�	Aluminium fedtfilter
�	Antal hastighedsniveauer: 3
�	Max. kapacitet ved recirkulaton: 378 m³/t
�	Max. kapacitet ved udsugning: 650 m³/t
�	Luftcirkulation, niveau 1: 246 m³/t
�	Luftcirkulation, niveau 2: 357 m³/t
�	Luftcirkulation, niveau 3: 650 m³/t

Udstyr
�	Metalfilter: 429660
�	Kulfilter (Kan tilkøbes separat): 315275
---
�	Sikring: 10 amp

1 Relativt energiforbrug på skalaen fra A+ (lavt forbrug) til G (højt forbrug). 
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Ovne
Hver eneste Gorenje ovn er en lille vidunderfabrik. Tusindvis af fysiske processer finder sted i den, alle sammen kontrolleret 
og perfekt koordineret for at opnå slutresultatet – velsmagende mad. Mange års ambitiøs forskning i de fysiske principper bag 
bagning og stegning har medført en lang række egenskaber og funktioner, som giver en enestående glæde ved at arbejde i 
køkkenet. Disse ovne er nyttige personlige assistenter med sans for detaljer: en innovativ udformning, som sikrer en ensartet 
fordeling af varm luft. Der er mange interessante konfigurationer at vælge imellem, og de er alle sammen utroligt brugervenlige.

DESIGNET SOM EN STENOVN



GASTRONOMI 9

Vores ovne kombinerer moderne teknik og design med 
egenskaber fra traditionelle stenovne. De runde former fordeler 
varmen jævnt omkring maden, mens det særlige MultiFlow 
360˚-system gør det muligt at tilberede mad på 5 niveauer 
samtidigt. Kombinationen af klassiske og moderne egenskaber 

Bedst til brød
Bliv ekspert i brødbagning

gør ovnene uundværlige for alle, som ønsker et perfekt resultat 
hver gang – ikke mindst dem, der vil have brød så perfekte, som 
man ellers kun kan få det i traditionelle stenovne. Det er derfor, vi 
siger, at vi er ‘bedst til brød’.

Ovnrummets sider og loft i Gorenje-ovne har en særlig 
afrundet form baseret på Gorenjes patenterede HomeMade-
system. Systemet omfatter også en gennemtænkt placering 
af varmeelementerne, hvilket forbedrer den varme luftstrøm 
yderligere. Designet og MultiFlow 360o-systemet sikrer, at 
maden brunes præcis på den måde, du ønsker det, uanset 
hvilket niveau og hvilken bageplade du anvender. Maden vil 
være både saftig og sprød! Gorenje-ovnenes smarte design 
med mange nye funktioner giver perfekte tilberedningsresultater 
på linje med dem fra virkelige mesterkokke.  

Ovnene med op til 73 liters effektiv kapacitet gør det muligt at 
tilberede mad i fem riller. Disse ovne kan sagtens klare f.eks. 
en kalkun på 9 kilo. Kompakte ovne med op til 50 liters effektiv 
kapacitet er også det perfekte valg til stegning af større stykker 
kød og selv bagning af brød, kager eller pizzaer i fire forskellige 
riller. Takket være den innovative ensartede luftcirkulation 
egner disse ovne sig også fremragende til tørring af tomater 
og æbler. I Gorenje-apparater går ydelsen hånd i hånd med 
energieffektivitet: selv de mest rummelige ovne er blandt de 
mest økonomiske på markedet. 

HomeMade form
Alle fordelene ved bagning i træfyrede ovne

BigSpace
Mere plads til større tilberedningsfrihed 



Find tips, tricks og opskrifter 
til madlavning med sous vide 
på gorenje.dk

MultiSteam 360°-systemet fordeler dampen ensartet inde 
i ovnrummet for at sikre, at maden omsluttes helt. Dette 
sikrer perfekte tilberedningsresultater – slet og ret! DrySteam 
-dampfordelingsprocessen er perfekt for enhver tilberednings-
procedure og bygger på det nye 3D-design af bagvæggen med 
et smart hulmønster. De nye løsninger giver den mest effektive 
dampstrøm gennem ovnrummet.

En dampovn kan anvendes til at genopvarme enkelte retter eller 
et helt måltid på samme tid. Optøning i en dampovn er ensartet 
og skånsom nok til ikke at ændre madens struktur. Når mad 
genopvarmes i en dampovn, tilberedes den ikke yderligere 
og bliver aldrig tør. Derfor er optøning og genopvarmning i en 
dampovn bare sundere.

Efter tilberedningen pumper ovnen automatisk det vand, der 
blev anvendt til damptilberedningen, ud af systemet, og en 
advarsel på displayet minder dig om at tømme vandbeholderen. 
Den let tilgængelige vandbeholder kan adskilles og vaskes i en 
opvaskemaskine. Ovnen vil registrere og påminde dig, når det er 
tid til at afkalke.

Nyt beholderdesign forbedrer brugervenligheden Da 
vandbeholderen er integreret i betjeningspanelet, er 
dampovnens ovnrum endnu større end tidligere. Beholderen 
er let tilgængelig og kan fyldes op, også efter at tilberedningen 
er startet, uden at den afbrydes. Et specielt ergonomisk 
beholderdesign med indbyggede skvulpeplader modvirker 
spild. Når tilberedningen er afsluttet, kan beholderen adskilles og 
vaskes i en opvaskemaskine.

MultiSteam 360° 

HealthyReheatingRengøring

Nyt beholderdesign
Ensartet dampfordelingStørre og lettere tilgængelig beholder

Jævn genopvarmning eller optøningEnkel rengøring med automatiske advarsler

En Gorenje-dampovn er en god hjælp for at lave en sund kost. 
Den er nem at bruge, og dens funktioner gør det muligt at vælge 
og kombinere tilberedningsprocedurer, som virkelig gør dine 
daglige måltider både næringsrige og afbalancerede. Maden vil 
bevare smag, aroma, farve og næringsindhold. 

‘Sous Vide’ er fransk og betyder “under vacuum” som beskriver 
kødet der bliver lagt i en lufttæt pose og derefter tilberedes med 
damp. De super kontrollerede temperaturforhold skaber et 
utrolig lækkert stykke kød af god kvalitet, hvor smagen kommer 
til sin fulde ret. Bliv en fantastisk kok i sous vide-tilberedning, 
hvor du kan regulere temperaturen meget præcist inden for 1 oC

Dampovn Tilberedning med sous vide
Regulering af damp med 1 oCDamptilberedning er sund madlavning

10 DAMP



1 Relativt energiforbrug på skalaen fra A+ (lavt forbrug) til G (højt forbrug). 

Energi-
klasseA+Superior Line

Mat sort

730147
Indbygningsovn - kombi-/damp
GS879B

Generelt
�	Energiklasse1: A+
�	Energiforbrug: 

0,7 kWh (Varmluft),  
0,94 kWh (traditionel)

�	Lydniveau (maks.): 47 db(A)
�	Dampeffekt: 1200 W
�	Tilslutningseffekt: 3,4 kW
Ovn
�	Multifunktionsovn - 73 ltr. 

SuperSize madlavningsområde
�	HomeMADE® bygget på traditionelle 

træfyrede bageovne
�	Elektronisk temperaturkontrol
�	ProCook
�	SilverMatte
�	DynamiCooling
�	Trelag glas med dobbelt varmeafleder 

(UltraCoolDoor)
�	Aftagelig flad ovn indvendig dørglas-

overflade
�	GentleClose dørhængsel
�	Maksimal ovntemperatur: 230 °C
�	Bagning på forskellige niveauer på 

samme tid

�	Ovnskinner: Fuldt udtrækbare teleskop-
skinner på 1 niveau

�	Bagerist
�	Perforeret bageplade til damp
�	1 dyb bradepande
�	2 bageplader
�	Stegetermometer
�	MultiFlow 360º
�	Damptilberedning,  

Damp og varmluft
�	PureSteam
�	MultiSteam 360º
�	Sous vide
�	Vandbeholder: 1,3 ltr.
�	PerfectGrill
�	Indbygningsmål, se bagerst

Mål (HxBxD): 59,5 × 59,5 × 54,6 cm

K

INDBYGNINGSOVNE - DAMP 11

Energi-
klasseA+Superior Line

Rustfri stål

591552
Indbygningsovn - kombi-/damp
BCS747S34X

Generelt
�	Energiklasse1: A+
�	Energiforbrug: 

0,71 kWh (Varmluft),  
0,94 kWh (traditionel)

�	Lydniveau (maks.): 47 db(A)
�	Dampeffekt: 1200 W
�	Tilslutningseffekt: 3,4 kW
Ovn
�	Kombi-/dampovn - BigSpace - 73 ltr. 

SuperSize madlavningsområde
�	HomeMADE® bygget på traditionelle 

træfyrede bageovne
�	Elektronisk temperaturkontrol
�	IconTouch
�	SilverMatte
�	Belysning
�	DynamiCooling
�	Trelag glas med dobbelt varmeafleder 

(UltraCoolDoor)
�	Glat inderlåge
�	GentleClose dørhængsel
�	Børnesikring
�	Bagning på forskellige niveauer på 

samme tid

�	Ovnskinner: Fuldt udtrækbare teleskop-
skinner på 1 niveau

�	Bagerist
�	Perforeret bageplade til damp
�	1 dyb bradepande
�	1 bageplade
�	MultiFlow 360º
�	Vandbeholder: 1,3 ltr.
�	Damptilberedning,  

Damp og varmluft
�	PureSteam
�	MultiSteam 360º
�	Sous vide
�	Afkalkning
�	Indbygningsmål, se bagerst

Mål (HxBxD): 59,5 × 59,5 × 54,6 cm

Gorenje dampovne muliggør tilberedning uden uønskede 
vanddråber, som kan gøre maden fugtig eller blød. 
Cyklonteknologien skaber en tåge af helt tør damp, som 
fordeles jævnt i hele ovnen og omkring maden. Det nederste 
varmeelement sørger for, at selv små dråber, som dannes, når 
tør damp kommer i kontakt med kølige madstykker, fordamper, 
så enhver form for væske undgås. Efter tilberedningen er ovnen 
helt tør, og der er ikke behov for aftørring. Den er også perfekt til 
optøning, da dampen omslutter maden fuldstændig. 

PureSteam
Intet vand, kun damp

Energi-
klasseA+Superior Line

Rustfri stål

472942
Indbygningsovn – Pyrolyse
BOP799S51X

Generelt
	� Energiklasse1: A+
�	Energiforbrug: 

0,69 kWh (Varmluft),  
0,94 kWh (traditionel)

�	Lydniveau (maks.): 47 db(A)
�	Tilslutningseffekt: 3,4 kW
Ovn
�	Multifunktionsovn - 71 ltr. 

SuperSize madlavningsområde
�	HomeMADE® bygget på traditionelle 

træfyrede bageovne
�	Elektronisk temperaturkontrol
�	HomeChef, elektronisk touch display
�	SilverMatte
�	TouchFree Inox
�	Dobbelt belysning
�	DynamiCooling
�	UltraCoolDoorQuadro+
�	Specielle programmer: Step by Step, 

SlowBake, Yoghurt, Tørring
�	Glat inderlåge
�	GentleClose dørhængsel
�	Børnesikring
�	Bagning på forskellige niveauer på 

samme tid
�	Ovnskinner: 1x trådriller, Fuldt udtræk-

bare teleskopskinner på 3 niveauer
�	Bagerist
�	1 dyb bradepande
�	2 bageplader
�	Glas bradepande
�	Stegetermometer
�	MultiFlow 360º
�	Pyrolyserengøring
�	PerfectGrill
�	Pyrolyse
�	Indbygningsmål, se bagerst

Mål (HxBxD): 59,5 × 59,5 × 54,6 cm

S

11.995,- 10.395,- 

10.395,- 



1 Relativt energiforbrug på skalaen fra A+ (lavt forbrug) til G (højt forbrug). 

Energi-
klasseA+Superior Line

Rustfri stål

472889
Indbygningsovn – Pyrolyse
BOP747S32X

Generelt
�	Energiklasse1: A+
�	Energiforbrug: 

0,69 kWh (Varmluft),  
0,94 kWh (traditionel)

�	Lydniveau (maks.): 47 db(A)
�	Tilslutningseffekt: 3,4 kW
Ovn
�	Multifunktionsovn - 71 ltr. 

SuperSize madlavningsområde
�	HomeMADE® bygget på traditionelle 

træfyrede bageovne
�	Elektronisk temperaturkontrol
�	IconTouch - elektronisk betjeningspanel
�	SilverMatte
�	TouchFree Inox
�	Belysning
�	DynamiCooling
�	Firlags glasdør med dobbelt varmeafvis-

er (UltraCoolDoorQuadro)
�	Glat inderlåge
�	GentleClose dørhængsel
�	Børnesikring
�	Bagning på forskellige niveauer på 

samme tid

�	Ovnskinner: Trådriller til pyrolyse, Fuldt 
udtrækkelige skinner på 2 niveauer

�	Bagerist
�	1 dyb bradepande
�	2 bageplader
�	Stegetermometer
�	MultiFlow 360º
�	Pyrolyserengøring
�	PerfectGrill
�	Pyrolyse
�	Indbygningsmål, se bagerst

Mål (HxBxD): 59,5 × 59,5 × 54,6 cm

K
Energi-
klasseA+Advanced Line

Rustfri stål

735468
Indbygget pyrolyseovn
BOP747A13XG

Generelt
�	Energiklasse1: A+
�	Energiforbrug: 

0,66 kWh (Varmluft),  
0,98 kWh (traditionel)

�	Lydniveau (maks.): 47 dB(A)re 1 pW
�	Tilslutningseffekt: 3300 W
Ovn
�	Multifunktionsovn - 70 ltr. 

SuperSize madlavningsområde
�	HomeMade Plus-form: HomeMade 

Plus-form
�	IconTouch - elektronisk betjeningspanel
�	Knap: Belyste push-pull drejeknapper
�	Lys bag kontaktknapper
�	SilverMatte
�	TouchFree Inox
�	Ovnbelysning
�	DC+ - Dynamic Cooling
�	Firlags glasdør med dobbelt varmeafvis-

er (UltraCoolDoorQuadro)
�	Aftagelig flad indvendig dørglasover-

flade
�	GentleClose dørhængsel
�	Maksimal ovntemperatur: 275 °C

�	Børnesikring
�	Bagning på forskellige niveauer på 

samme tid
�	Pyrolyserengøring
�	PerfectGrill
�	Termoelektrisk sikring
Udstyr
�	Ovnskinner: Trådriller til pyrolyse
�	Bagerist
�	1 dyb bradepande
�	2 bageplader
�	Stegetermometer

Mål (B×H×D): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm

Energi-
klasseA+Advanced Line

Mat sort

736745
Indbygget pyrolyseovn
BOPE759B

Generelt
�	Energiklasse1: A+
�	Energiforbrug: 

0,66 kWh (Varmluft),  
0,98 kWh (traditionel)

�	Lydniveau (maks.): 47 dB(A)re 1 pW
�	Tilslutningseffekt: 3300 W
Ovn
�	Multifunktionsovn - 70 ltr. 

SuperSize madlavningsområde
�	HomeMade Plus-form: HomeMade 

Plus-form
�	IconTouch - elektronisk betjeningspanel
�	Knap: Belyste push-pull drejeknapper
�	Lys bag kontaktknapper
�	SilverMatte
�	TouchFree Inox
�	Ovnbelysning
�	DC+ - Dynamic Cooling
�	Firlags glasdør med dobbelt varmeafvis-

er (UltraCoolDoorQuadro)
�	Aftagelig flad indvendig dørglasover-

flade
�	GentleClose dørhængsel
�	Maksimal ovntemperatur: 275 °C

�	Børnesikring
�	Pyrolyserengøring
�	PerfectGrill
�	Termoelektrisk sikring
Udstyr
�	Ovnskinner: Trådriller til pyrolyse
�	Bagerist
�	1 dyb bradepande
�	2 bageplader
�	Stegetermometer

Mål (B×H×D): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm
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Energi-
klasseA+Superior Line

Mat sort

730140
Indbygningsovn – Pyrolyse
GP898B

Generelt
�	Energiklasse1: A+
�	Energiforbrug: 

0,69 kWh (Varmluft),  
0,94 kWh (traditionel)

�	Lydniveau (maks.): 47 db(A)
�	Tilslutningseffekt: 3,4 kW
Ovn
�	Multifunktionsovn - 71 ltr. 

SuperSize madlavningsområde
�	HomeMADE® bygget på traditionelle 

træfyrede bageovne
�	Elektronisk temperaturkontrol
�	ProCook
�	SilverMatte
�	DynamiCooling
�	UltraCoolDoorQuadro+
�	Aftagelig flad ovn indvendig dørglas-

overflade
�	GentleClose dørhængsel
�	Maksimal ovntemperatur: 300 °C
�	Bagning på forskellige niveauer på 

samme tid
�	Ovnskinner: 1x trådriller, Fuldt udtræk-

bare teleskopskinner på 1 niveau

�	Bagerist
�	1 dyb bradepande
�	2 bageplader
�	Glas bradepande
�	Stegetermometer
�	MultiFlow 360º
�	Pyrolyserengøring
�	PerfectGrill
�	Pyrolyse
�	Indbygningsmål, se bagerst

Mål (HxBxD): 59,5 × 59,5 × 54,6 cm

K S

7.295,- 10.195,- 

6.195,- 6.495,- 



1 Relativt energiforbrug på skalaen fra A+ (lavt forbrug) til G (højt forbrug). 

K
Energi-
klasseA+ Energi-

klasseA+Essential Line
Rustfri stål

Essential Line
Rustfri stål

735481 735164
Indbygget pyrolyseovn Indbygget pyrolyseovn
BOP737E14XG BOP737E20XG

Generelt
�	Energiklasse1: A+
�	Energiforbrug: 

0,66 kWh (Varmluft),  
0,98 kWh (traditionel)

�	Lydniveau (maks.): 47 dB(A)re 1 pW
�	Tilslutningseffekt: 3300 W
Ovn
�	Multifunktionsovn - 70 ltr. 

SuperSize madlavningsområde
�	IconLed
�	Knap: Push pull knapper
�	SilverMatte
�	TouchFree Inox
�	Ovnbelysning
�	DC+ - Dynamic Cooling
�	Firlags glasdør med dobbelt varmeafvis-

er (UltraCoolDoorQuadro)
�	Aftagelig flad indvendig dørglasover-

flade
�	GentleClose dørhængsel
�	Maksimal ovntemperatur: 275 °C
�	Børnesikring
�	Bagning på forskellige niveauer på 

samme tid

�	Pyrolyserengøring
�	PerfectGrill
�	Termoelektrisk sikring
Udstyr
�	Ovnskinner: 1x trådriller
�	Bagerist
�	1 dyb bradepande
�	2 bageplader

Generelt
�	Energiklasse1: A+
�	Energiforbrug: 

0,66 kWh (Varmluft),  
0,98 kWh (traditionel)

�	Lydniveau (maks.): 47 dB(A)re 1 pW
�	Tilslutningseffekt: 3300 W
Ovn
�	Multifunktionsovn - 70 ltr.
�	SuperSize madlavningsområde
�	HomeMade Plus-form
�	IconLed
�	Knap: Push pull knapper
�	SilverMatte
�	TouchFree Inox
�	Ovnbelysning
�	Dynamic cooling DC+
�	Firlags glasdør med dobbelt varmeafvis-

er (UltraCoolDoorQuadro)
�	Aftagelig flad indvendig dørglasover-

flade
�	GentleClose dørhængsel
�	Maksimal ovntemperatur: 275 °C
�	Bagning på forskellige niveauer på 

samme tid

�	Pyrolyserengøring
�	PerfectGrill
�	Termoelektrisk sikring
Udstyr
�	Ovnskinner : Delvis udtrækbare tel-

eskopskinner på 1 niveau
�	Bagerist
�	1 dyb bradepande
�	1 bageplade

Mål (B×H×D): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm Mål (B×H×D): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm

Energi-
klasseA+Essential Line

Mat sort

735469
Indbygget pyrolyseovn
BOP737E20B

Generelt
�	Energiklasse1: A+
�	Energiforbrug: 

0,66 kWh (Varmluft),  
0,98 kWh (traditionel)

�	Lydniveau (maks.): 47 dB(A)re 1 pW
�	Tilslutningseffekt: 3300 W
Ovn
�	Multifunktionsovn - 70 ltr. 

SuperSize madlavningsområde
�	IconLed
�	Knap: Push pull knapper
�	SilverMatte
�	TouchFree Inox
�	Ovnbelysning
�	DC+ - Dynamic Cooling
�	Firlags glasdør med dobbelt varmeafvis-

er (UltraCoolDoorQuadro)
�	Aftagelig flad indvendig dørglasover-

flade
�	GentleClose dørhængsel
�	Maksimal ovntemperatur: 275 °C
�	Bagning på forskellige niveauer på 

samme tid
�	Pyrolyserengøring

�	PerfectGrill
�	Termoelektrisk sikring
Udstyr
�	Ovnskinner: Fuldt udtrækbare teleskop-

skinner på 1 niveau
�	Bagerist
�	1 dyb bradepande
�	1 bageplade

Mål (B×H×D): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm
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Energi-
klasseA+Essential Line

Rustfri stål

735163
Indbygget pyrolyseovn
BOP737E11X

Generelt
�	Energiklasse1: A+
�	Energiforbrug: 

0,66 kWh (Varmluft),  
0,98 kWh (traditionel)

�	Lydniveau (maks.): 47 dB(A)re 1 pW
�	Tilslutningseffekt: 3300 W
Ovn
�	Multifunktionsovn - 70 ltr. 

SuperSize madlavningsområde
�	IconLed
�	Knap: Push pull knapper
�	SilverMatte
�	TouchFree Inox
�	Ovnbelysning
�	DC+ - Dynamic Cooling
�	Firlags glasdør med dobbelt varmeafvis-

er (UltraCoolDoorQuadro)
�	Aftagelig flad indvendig dørglasover-

flade
�	GentleClose dørhængsel
�	Maksimal ovntemperatur: 275 °C
�	Bagning på forskellige niveauer på 

samme tid
�	Pyrolyserengøring

�	PerfectGrill
�	Termoelektrisk sikring
Udstyr
�	Ovnskinner: 1x trådriller
�	Bagerist
�	1 dyb bradepande
�	1 bageplade

Mål (B×H×D): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm

S

5.195,- 5.795,- 

4.995,- 4.995,- 



Topmodellerne blandt Gorenje-ovnene er forsynet med 
pyrolyserengøring, som sikrer, at du kan holde din ovn perfekt 
ren på en nem måde: ved hjælp af høje temperaturer på op 
til 500 °C. Der kræves ingen særlige forberedelser: ovnrum, 
bageplader og riller overfladebehandles med den nye ekstremt 
holdbare emalje, som betyder, at du kan lade delene blive inde i 
ovnen, mens du udfører pyrolyserengøringen. Udtræksskinnerne 
skal dog fjernes før pyrolyserengøringen.

Se hvordan  
PyroClean virker 

En gennemtænkt placering af varmeelementerne bidrager også 
til fremragende tilberedningsresultater. Ét stort og ét mindre 
infrarødt varmeelement er placeret i ovnrummets forsænkede 
loft, sikkert gemt af vejen for at forhindre forbrændinger ved 
berøring. Da varmeelementerne er placeret i forskellige højder, 
er varmen mere ensartet og altid optimal. Denne placering af 
varmeelementerne gør ovnen mere sikker og mere effektiv. På 
de fleste modeller kan det øverste varmeelement endda sænkes 
for at forenkle adgangen i forbindelse med rengøring. 

PerfectGrill
Effektive og mere sikre varmeelementer

Stegetermometer
Perfekt stegt, hver gang 

Ved at kontrollere temperaturen inde i kødet styrer stege-
termometret hele processen og udløser alarm, når tilberedningen 
er færdig.

FastPreheat 
Imponerende hurtig, tids- og energibesparende 

Med hurtigopvarmningsfunktionen når ovnen en temperatur 
på op til 200 ˚C på blot 6 minutter, hvilket er 30 % hurtigere 
end normalt. Denne funktion er nyttig, når du skal tilberede 
retter, som kræver en forvarmet ovn. En lampe og et lydsignal 
informerer dig om, hvornår ovnen har den rette temperatur.

14 OVNE

PyroClean
Enestående selvrensningsfunktion
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Energi-
klasseAEnergi-

klasseA+ Essential Line
Rustfri stål

Advanced Line
Rustfri stål

732809731936
IndbygningsovnIndbygningsovn
BO737E30XGBO747A21XG

Generelt
�	Energiklasse1: A+
�	Energiforbrug: 

0,69 kWh (Varmluft),  
0,94 kWh (traditionel)

�	Lydniveau (maks.): 47 dB(A)re 1 pW
�	Tilslutningseffekt: 3300 W
Ovn
�	Multifunktionsovn - 71 ltr. 

SuperSize madlavningsområde
�	HomeMade Plus-form: HomeMade 

Plus-form
�	Elektronisk temperaturkontrol
�	IconTouch
�	Push pull knapper
�	SilverMatte
�	TouchFree Inox
�	Ovnbelysning
�	DC+ - Dynamic Cooling
�	CoolDoor
�	Aftagelig flad indvendig dørglasover-

flade
�	GentleClose dørhængsel
�	Maksimal ovntemperatur: 275 °C
�	Børnesikring

�	Bagning på forskellige niveauer på 
samme tid

�	Ovnskinner: Fuldt udtrækbare teleskop-
skinner på 1 niveau

�	Bagerist
�	1 dyb bradepande
�	2 bageplader
�	Stegetermometer
�	PerfectGrill

Mål (HxBxD): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm

Generelt
�	Energiklasse1: A
�	Energiforbrug: 

0,81 kWh (Varmluft),  
0,94 kWh (traditionel)

�	Lydniveau (maks.): 47 dB(A)re 1 pW
�	Tilslutningseffekt: 3300 W
Ovn
�	Multifunktionsovn - 71 ltr. 

SuperSize madlavningsområde
�	HomeMade Plus-form: HomeMade 

Plus-form
�	Mekanisk temperaturkontrol
�	IconLed
�	Push pull knapper
�	SilverMatte
�	TouchFree Inox
�	Ovnbelysning
�	DC+ - Dynamic Cooling
�	Kompakt ovnlåge med 2 lag glas
�	Aftagelig flad indvendig dørglasover-

flade
�	GentleClose dørhængsel
�	Maksimal ovntemperatur: 275 °C
�	Børnesikring

�	Bagning på forskellige niveauer på 
samme tid

�	Ovnskinner: Delvist udtrækkelige skin-
ner på 2 niveauer

�	Bagerist
�	1 dyb bradepande
�	1 bageplade
�	PerfectGrill

Mål (HxBxD): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm

Et blødt tryk er nok til at lukke ovnlågen – enkelt, blødt, 
støjsvagt og elegant. Denne komfortfunktion bygger på en 
helt ny konstruktion af lågehængslerne. GentleClose-systemet 
er blevet videreudviklet og kan sammenlignes med de mest 
elegante løsninger, som anvendes i køkkenmøbler. Den perfekte 
konstruktion sikrer også en lang levetid. 

GentleClose
Elegant og let lukning af lågen
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Energi-
klasseAEssential Line

Rustfri stål

732831
Indbygningsovn
BO737E24XG

Generelt
�	Energiklasse1: A
�	Energiforbrug: 

0,81 kWh (Varmluft),  
0,94 kWh (traditionel)

�	Lydniveau (maks.): 47 dB(A)re 1 pW
�	Tilslutningseffekt: 3300 W
Ovn
�	Multifunktionsovn - 71 ltr.
�	SuperSize madlavningsområde
�	HomeMade Plus-form
�	IconLed
�	Knap: Push pull knapper
�	SilverMatte
�	TouchFree Inox
�	Ovnbelysning
�	Dynamic cooling DC+
�	Kompakt ovnlåge med 2 lag glas: kold 

dør
�	Aftagelig flad indvendig dørglasover-

flade
�	GentleClose dørhængsel
�	Maksimal ovntemperatur: 275 °C
�	Bagning på forskellige niveauer på 

samme tid

�	PerfectGrill
�	AquaClean
�	Termoelektrisk sikring
Udstyr
�	Ovnskinner : Delvis udtrækbare tel-

eskopskinner på 1 niveau
�	Bagerist
�	1 dyb bradepande
�	1 bageplade

Mål (HxBxD): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm

1 Relativt energiforbrug på skalaen fra A+ (lavt forbrug) til G (højt forbrug). 

K

S

 4.895,-

 3.495,-

4.095,- 



1 Relativt energiforbrug på skalaen fra A+ (lavt forbrug) til G (højt forbrug). 

Energi-
klasseA

Energi-
klasseA

Energi-
klasseA

Energi-
klasseA

Essential Line
Rustfri stål

Essential Line
Hvid

Essential Line
Hvid

Essential Line
Rustfri stål

732880

732900

732890

732878

Indbygningsovn

Indbygningsovn

Indbygningsovn

Indbygningsovn

BO717E17X

BO737E14W

BO717E17W

BO737E14X

Generelt
�	Energiklasse1: A
�	Energiforbrug: 

0,81 kWh (Varmluft),  
0,94 kWh (traditionel)

�	Lydniveau (maks.): 47 dB(A)re 1 pW
�	Tilslutningseffekt: 3300 W
Ovn
�	Multifunktionsovn - 71 ltr. 

SuperSize madlavningsområde
�	HomeMade Plus-form: HomeMade 

Plus-form
�	Mekanisk temperaturkontrol
�	IconLed
�	Push pull knapper
�	SilverMatte
�	TouchFree Inox
�	Ovnbelysning
�	DC+ - Dynamic Cooling
�	CoolDoor
�	Aftagelig flad indvendig dørglasover-

flade
�	GentleClose dørhængsel
�	Maksimal ovntemperatur: 275 °C
�	Børnesikring

�	Bagning på forskellige niveauer på 
samme tid

�	Ovnskinner: 1x trådriller
�	Bagerist
�	1 dyb bradepande
�	2 bageplader
�	PerfectGrill

Mål (HxBxD): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm

Generelt
�	Energiklasse1: A
�	Energiforbrug: 

0,81 kWh (Varmluft),  
0,94 kWh (traditionel)

�	Lydniveau (maks.): 47 dB(A)re 1 pW
�	Tilslutningseffekt: 3300 W
Ovn
�	Multifunktionsovn - 71 ltr. 

SuperSize madlavningsområde
�	HomeMade Plus-form: HomeMade 

Plus-form
�	Mekanisk temperaturkontrol
�	IconLed
�	Push pull knapper
�	SilverMatte
�	Ovnbelysning
�	DC+ - Dynamic Cooling
�	CoolDoor
�	Aftagelig flad indvendig dørglasover-

flade
�	GentleClose dørhængsel
�	Maksimal ovntemperatur: 275 °C
�	Børnesikring
�	Bagning på forskellige niveauer på 

samme tid
�	Ovnskinner: 1x trådriller
�	Bagerist
�	1 dyb bradepande
�	2 bageplader
�	PerfectGrill

Mål (HxBxD): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm

Generelt
�	Energiklasse1: A
�	Energiforbrug: 

0,81 kWh (Varmluft),  
0,94 kWh (traditionel)

�	Lydniveau (maks.): 47 dB(A)re 1 pW
�	Tilslutningseffekt: 3300 W
Ovn
�	Multifunktionsovn - 71 ltr. 

SuperSize madlavningsområde
�	HomeMade Plus-form: HomeMade 

Plus-form
�	Mekanisk temperaturkontrol
�	Push pull knapper
�	SilverMatte
�	TouchFree Inox
�	Ovnbelysning
�	DC - Dynamic Cooling
�	CoolDoor
�	Aftagelig flad indvendig dørglasover-

flade
�	Maksimal ovntemperatur: 275 °C
�	Børnesikring
�	Bagning på forskellige niveauer på 

samme tid

�	Ovnskinner: 1x trådriller
�	Bagerist
�	1 dyb bradepande
�	2 bageplader
�	PerfectGrill

Mål (HxBxD): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm

Generelt
�	Energiklasse1: A
�	Energiforbrug: 

0,81 kWh (Varmluft),  
0,94 kWh (traditionel)

�	Lydniveau (maks.): 47 dB(A)re 1 pW
�	Tilslutningseffekt: 3300 W
Ovn
�	Multifunktionsovn - 71 ltr. 

SuperSize madlavningsområde
�	HomeMade Plus-form: HomeMade 

Plus-form
�	Mekanisk temperaturkontrol
�	Push pull knapper
�	SilverMatte
�	TouchFree Inox
�	Ovnbelysning
�	DC - Dynamic Cooling
�	CoolDoor
�	Aftagelig flad indvendig dørglasover-

flade
�	Maksimal ovntemperatur: 275 °C
�	Børnesikring
�	Bagning på forskellige niveauer på 

samme tid

�	Ovnskinner: 1x trådriller
�	Bagerist
�	1 dyb bradepande
�	2 bageplader
�	PerfectGrill

Mål (HxBxD): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm
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3.295,- 3.195,- 

2.995,- 2.895,- 



1 Relativt energiforbrug på skalaen fra A+ (lavt forbrug) til G (højt forbrug). 

Rustfri stål

730148
Mikro-/Kombiovn
GCM812B

Generelt
�	Lydniveau (maks.): 47 db(A)
�	Tilslutningseffekt: 3 kW
Ovn
�	Mikro-/kombiovn - 50 ltr. 

SuperSize madlavningsområde
�	HomeMADE® bygget på traditionelle 

træfyrede bageovne
�	Elektronisk temperaturkontrol
�	ProCook
�	Inverter teknologi
�	Stirrer-teknologi
�	SilverMatte
�	DynamiCooling
�	Aftagelig flad ovn indvendig dørglas-

overflade
�	Maksimal ovntemperatur: 250 °C
�	Bagning på forskellige niveauer på 

samme tid
�	Ovnskinner: 1x trådriller
�	Bagerist
�	1 bageplade
�	Glas bradepande
�	MultiFlow 360º
�	PerfectGrill

�	Indbygningsmål, se bagerst

Mål (HxBxD): 45,5 × 59,5 × 54,6 cm

K

Sort

681477
Mikroovn - indbygniang
BM201A4XG

Generelt
�	Ovnrum: 20 ltr.
�	Elektronisk betjening
�	Rustfrit ovnrum
�	Dørglas: UCD - ultra cool door
�	Dør materiale: Glasdør
�	Front materiale: Glas
�	Åbning af dør: Ved hjælp af knap
�	Døråbning: Venstrehængslet
�	Dørlås
�	Børnesikring
�	Smart displayfunktion
�	Programvalg: Knap, Touch control
�	Madlavning på flere niveauer
�	Mikroeffekt: 800 W
�	Grill: 1000 W
�	Effekttrin: 6
�	Færdigprogrammer: 8
�	AUTO menu
�	Antal grillprogrammer: 1
�	Hastighed og auto-optøning efter tid 

og vægt
�	Mikrobølgeovn teknologi: Standard 

teknologi (HVT)

�	Type varmeelement: Quartz
�	Distribution ad mikrobølger: Roterende 

plade
�	Tallerkendiameter: 24,5 cm
�	Roterende glastallerken
�	Roterende rist
�	Sikring: 6 amp

Mål (HxBxD): 38,8 × 59,5 × 30 cm

Superior Line
Rustfri stål

Superior Line
Rustfri stål

736436

472885

Kombi-/mikroovn

Kombi-/mikroovn

BCM547S12B

BCM547S12X

Generelt
�	Lydniveau (maks.): 47 dB(A)re 1 pW
�	Tilslutningseffekt: 3000 W
Ovn
�	Kombi-/mikroovn - 50 ltr. 

SuperSize madlavningsområde
�	HomeMADE® bygget på traditionelle 

træfyrede bageovne
�	IconTouch
�	Knap: Belyste push-pull drejeknapper
�	Inverter teknologi
�	Stirrer-teknologi
�	Lys bag kontaktknapper
�	SilverMatte
�	TouchFree Inox
�	Belysning
�	DC+ - Dynamic Cooling
�	Aftagelig flad indvendig dørglasover-

flade
�	Maksimal ovntemperatur: 250 °C
�	Bagning på forskellige niveauer på 

samme tid
�	MultiFlow 360º
�	Termoelektrisk sikring

Udstyr
�	Ovnskinner: 1x trådriller
�	Bagerist
�	1 bageplade
�	Glas bradepande

Generelt
�	Lydniveau (maks.): 47 dB(A)re 1 pW
�	Tilslutningseffekt: 3000 W
Ovn
�	Kombi-/mikroovn - 50 ltr. 

SuperSize madlavningsområde
�	HomeMADE® bygget på traditionelle 

træfyrede bageovne
�	IconTouch
�	Knap: Belyste push-pull drejeknapper
�	Inverter teknologi
�	Stirrer-teknologi
�	Lys bag kontaktknapper
�	SilverMatte
�	TouchFree Inox
�	Belysning
�	DC+ - Dynamic Cooling
�	Aftagelig flad indvendig dørglasover-

flade
�	Maksimal ovntemperatur: 250 °C
�	Bagning på forskellige niveauer på 

samme tid
�	MultiFlow 360º
�	Termoelektrisk sikring

Udstyr
�	Ovnskinner: 1x trådriller
�	Bagerist
�	1 bageplade
�	Glas bradepande

Mål (B×H×D): 59,5 × 45,5 × 54,6 cm

Mål (B×H×D): 59,5 × 45,5 × 54,6 cm

MIKRO-/KOMBIOVNE 17

S

9.595,- 7.295,- 

7.295,- 3.095,- 



18 MIKRO-KOMFURER

Hvid

736771
Mikroovn - indbygning
BM205W

Generelt
�	Ovnrum: 20 ltr.
�	Elektronisk betjening
�	Rustfrit ovnrum
�	Dør materiale: Glasdør
�	Front materiale: Lakeret front
�	Åbning af dør: Ved hjælp af knap
�	Døråbning: Venstrehængslet
�	Dørlås
�	Børnesikring
�	Tidsindstilling (min): 60 min
�	Timer knap: Elektronisk timer
�	Displaytype: LED display
�	Programvalg: Knap
�	Lydsignal: Kan ikke slås fra
�	Mikroeffekt: 700 W
�	Grill: 800 W
�	Effekttrin: 5
�	Antal grillprogrammer: 2
�	Optøningsfunktion efter vægt
�	Mikrobølgeovn teknologi: Standard 

teknologi (HVT)

�	Type varmeelement: Quartz
�	Distribution af mikrobølger: Roterende 

plade
�	Tallerkendiameter: 24,5 cm
�	Roterende glastallerken
�	Grillrist
�	Kombineret opvarmning: Mikro + grill

Essential Line
Sort

470348
Mikroovn - indbygniang

BM171E2XG

Generelt
�	Ovnrum: 17 ltr.
�	Manuel betjening
�	Rustfrit ovnrum
�	Dør materiale: Glasdør
�	Front materiale: Glas
�	Åbning af dør: Ved hjælp af knap
�	Døråbning Venstrehængslet
�	Dørlås
�	Tidsindstilling (min): 35 min
�	Programvalg: Knap
�	Mikroeffekt: 700 W
�	Grill: 1000 W
�	Effekttrin: 6
�	Antal grillprogrammer: 1
�	Optøningsfunktion efter tid/vægt
�	Mikrobølgeovn teknologi : Standard 

teknologi (HVT)
�	Type varmeelement: Quartz
�	Distribution ad mikrobølger: Roterende 

plade
�	Tallerkendiameter: 24,5 cm

�	Roterende glastallerken
�	Roterende rist
�	Kombineret opvarmning Mikro + grill
�	Sikring: 6 amp

Mål (HxBxD): 38 × 56,7 × 43 cm

S

2.795,- 2.095,- 



Gorenje+
Sort

Superior Line
Sort

438732 466189
Kaffemaskine Varmeskuffe
GCC800B WD1410B

�	Til indbygning i 60 cm skab
�	Kapacitet vandbeholder: 1,8 ltr.
�	Beholder til kaffebønner: 200 g
�	6 kaffevarianter
�	Touch kontrol
�	Timer funktion
�	Tids display
�	Indstillelig kaffekværn
�	Forberedelse af kaffe: Bønner og malet 

kaffe
�	Automatisk cappuccino funktion
�	Afkalkningsprogram AntiCalc
�	3 portionsstørrelser

�	Mulig forberedelse af mælkeskum
�	Individuel programmering
�	Vand sprinkler
�	Regulering af kaffe, damp og vandtem-

peratur
�	Pumpetryk: 15 bar
�	Tilslutningseffekt: 1350 W

Mål (HxBxD): 45,5 × 59,5 × 40,5 cm

�	Kapacitet: Plads til 6 kuverter eller 20 
tallerkner i 28 cm i diameter eller 80 kaf-
fekopper eller 40 tekopper

�	Temperaturindstilling

�	Kold front
�	Skuffebund: Glas
�	Tilslutningseffekt: 410 W
�	Tilslutningseffekt: 16 amp

Mål (HxBxD): 14 × 59,5 × 56 cm

K K

Kaffemaskine
KAFFE EFTER DIN SMAG! 
Sæt krydderi på tilværelsen med kaffe efter din smag! Gorenje-indbygningskaffemaskiner udmærker sig 
med høj ydelse og teknologisk avancerede, men alligevel enkle betjeningselementer. Brug dem til flere 
forskellige drikke. Ud over kaffe kan du altid brygge varmt vand til te eller andre varme drikke. 

16.395,- 4.795,- 



20 KOMFURER

1 Relativt energiforbrug på skalaen fra A+ (lavt forbrug) til G (højt forbrug). 

Energi-
klasseAEssential Line

Hvid

730618

Glaskeramisk komfur

EC6151WB

Generelt
�	Energiklasse1: A
�	Energiforbrug: 

0,81 kWh (Varmluft),  
0,94 kWh (traditionel)

�	Lydniveau (maks.): 46 dB(A)re 1 pW
�	Tilslutningseffekt: 10200 W
Kogeplade
�	2 HiLight kogezoner + 2 dobbelt HiLight 

kogezoner 
Forreste venstre: Ø 21/12 cm, 2,2 kW,  
Forreste højre: Ø 18 cm, 1,8 kW,  
Bagerste venstre: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,  
Bagerste højre: Ø 18/12 cm, 1,7 kW

�	Restvarmeindikator
Ovn
�	Multifunktionsovn - 71 ltr. 

SuperSize madlavningsområde
�	HomeMade Plus-form: HomeMade 

Plus-form
�	Mekanisk temperaturkontrol
�	SilverMatte
�	TouchFree Inox
�	Ovnbelysning
�	DC+ - Dynamic Cooling

�	Kompakt ovnlåge med 2 lag glas
�	Aftagelig flad indvendig dørglasover-

flade
�	GentleClose dørhængsel
�	Maksimal ovntemperatur: 275 °C
�	Børnesikring
�	Bagning på forskellige niveauer på 

samme tid
�	Ovnskinner: 1x trådriller
�	Bagerist
�	1 dyb bradepande
�	2 bageplader
�	PerfectGrill

Mål (HxBxD): 90 × 60 × 60 cm

Energi-
klasseA

Energi-
klasseAEnergi-

klasseA

Essential Line
Hvid

Superior Line
Hvid

Superior Line
Rustfri stål

736013

735944735943

Induktionskomfur

InduktionskomfurInduktionskomfur

EIT6155WP

EITP9576WPEITP6576XP

Generelt
�	Energiklasse1: A
�	Energiforbrug: 

0,78 kWh (Varmluft),  
0,98 kWh (traditionel)

�	Tilslutningseffekt: 10500 W
Kogeplade
�	4 kogezoner 

Forreste venstre: Ø 18 cm, 2/2 kW,  
Forreste højre: Ø 14,5 cm, 1,6/1,6 kW,  
Bagerste venstre: Ø 18 cm, 2/2 kW,  
Bagerste højre: Ø 21 cm, 2/2 kW

�	TouchControl
�	BridgeZone
�	XtremePower
�	Timerfunktion
�	Restvarmeindikator
�	ChildLock
Ovn
�	Multifunktionsovn - 64 ltr.
�	HomeMADE® bygget på traditionelle 

træfyrede bageovne
�	MultiAir
�	IconTouch
�	Knap: Push pull knapper

�	SilverMatte
�	Ovnbelysning
�	DC - Dynamic Cooling
�	Firlags glasdør med dobbelt varmeafvis-

er (UltraCoolDoorQuadro)
�	GentleClose dørhængsel
�	Maksimal ovntemperatur: 300 °C
�	Børnesikring
�	Bagning på forskellige niveauer på 

samme tid
�	Pyrolyserengøring
�	PerfectGrill
Udstyr
�	Udtræksskuffe: Udtræksskuffe
�	Ovnskinner: 1x trådriller
�	Bagerist
�	1 dyb bradepande
�	2 bageplader
�	Stegetermometer

Mål (B×H×D): 59,7 × 90 × 59,4 cm

Generelt
�	Energiklasse1: A
�	Energiforbrug: 

0,78 kWh (Varmluft),  
0,98 kWh (traditionel)

�	Tilslutningseffekt: 10500 W
Kogeplade
�	4 kogezoner 

Forreste venstre: Ø 18 cm, 2/2 kW,  
Forreste højre: Ø 14,5 cm, 1,6/1,6 kW,  
Bagerste venstre: Ø 18 cm, 2/2 kW,  
Bagerste højre: Ø 21 cm, 2/2 kW

�	TouchControl
�	BridgeZone
�	XtremePower
�	Timerfunktion
�	Restvarmeindikator
�	ChildLock
Ovn
�	Multifunktionsovn - 64 ltr.
�	HomeMADE® bygget på traditionelle 

træfyrede bageovne
�	MultiAir
�	IconTouch
�	Knap: Push pull knapper

�	SilverMatte
�	Ovnbelysning
�	DC - Dynamic Cooling
�	Firlags glasdør med dobbelt varmeafvis-

er (UltraCoolDoorQuadro)
�	GentleClose dørhængsel
�	Maksimal ovntemperatur: 300 °C
�	Børnesikring
�	Bagning på forskellige niveauer på 

samme tid
�	Pyrolyserengøring
�	PerfectGrill
Udstyr
�	Udtræksskuffe: Udtræksskuffe
�	Ovnskinner: 1x trådriller
�	Bagerist
�	1 dyb bradepande
�	2 bageplader
�	Stegetermometer

Mål (B×H×D): 59,7 × 90 × 59,4 cm

Generelt
�	Energiklasse1: A
�	Energiforbrug: 

0,81 kWh (Varmluft),  
0,94 kWh (traditionel)

�	Lydniveau (maks.): 46 dB(A)re 1 pW
�	Tilslutningseffekt: 10500 W
Kogeplade
�	4 kogezoner 

Forreste venstre: Ø 18 cm, 2/2 kW,  
Forreste højre: Ø 14,5 cm, 1,6/1,6 kW,  
Bagerste venstre: Ø 18 cm, 2/2 kW,  
Bagerste højre: Ø 21 cm, 2/2 kW

�	TouchControl
�	BridgeZone
�	XtremePower
�	Timerfunktion
�	Restvarmeindikator
�	ChildLock
Ovn
�	Multifunktionsovn - 71 ltr. 

SuperSize madlavningsområde
�	HomeMade Plus-form: HomeMade 

Plus-form
�	MultiAir

�	Knap: Push pull knapper
�	SilverMatte
�	TouchFree Inox
�	Ovnbelysning
�	DC - Dynamic Cooling
�	Kompakt ovnlåge med 2 lag glas
�	Aftagelig flad indvendig dørglasover-

flade
�	GentleClose dørhængsel
�	Maksimal ovntemperatur: 275 °C
�	Børnesikring
�	Bagning på forskellige niveauer på 

samme tid
�	PerfectGrill
�	AquaClean
�	Termoelektrisk sikring
Udstyr
�	Udtræksskuffe: Udtræksskuffe
�	Ovnskinner: 1x trådriller
�	Bagerist
�	1 dyb bradepande
�	2 bageplader

Mål (B×H×D): 60 × 90 × 60 cm

S S

 6.195,-

 10.195,-

5.195,- 

9.695,- 

5.195,- 



1 Relativt energiforbrug på skalaen fra A+ (lavt forbrug) til G (højt forbrug). 

G5
QUALITY SERVICE

Vi vil gerne sikre vores kunder størst mulig tilfredshed og tryghed 
med deres Gorenje produkt, både nu og i fremtiden. Derfor giver 
vi G5 Quality Service til alle vores kunder fra den dag et Gorenje 
produkt købes. 

Gælder for alle Gorenje hårde hvidevarer (undtaget fritstående 
mikrobølgeovne), som er købt efter 1. april 2018. Det er 
påkrævet af forbrugeren at registrere sit produkt på Gorenjes 
hjemmeside for at opnå denne ekstra fordel. Registreringen 
skal være udført senest otte uger efter fakturadato. G5 Quality 
Service er en 5-årig sikkerhed for at produkterne lever op til 
vores kunders forventning til kvalitet og service. Den består af 
følgende:

G5 QUALITY SERVICE

Læs vilkår og registrér dit produkt på  
gorenje.dk/G5

KVALITET OG TRADITION

2 års total sikkerhed
Gorenje bevarer bevisbyrden i alle 24 måneder af reklamations-
perioden. Loven foreskriver kun at Gorenje har bevisbyrden de 
første 6 måneder.

5 års gratis reservedele
Gorenje tilbyder 5 års gratis reservedele. 

10 års reservedelssikkerhed
Er din sikkerhed for at vi kan levere reservedele til dit Gorenje 
produkt i minimum 10 år fra købsdato.

Gorenje har produceret hvidevarer af høj kvalitet i mere end 70 år. Vi gør vores yderste for at udvikle vores egne teknologier og 
løbende forbedre vores produktionsprocesser. Med afsæt i slovensk tradition og europæiske værdier er Gorenje blandt de førende 
hvidevareproducenter i Europa. Vi er stolte af hvert eneste produkt, der forlader vores fabrikker, for vi ved, at de er produceret og testet i 
henhold til de strenge europæiske miljøkrav. 



Se hvordan 
OmniFlex 
kogepladen  
virker 

OmniFlex-kogeplader

FÅ MERE FRIHED TIL DIN 
MADLAVNING
Hvad enten du tilbereder et måltid mad til dig selv eller laver mad til hele familien, leverer Gorenje OmniFlex 
induktionsplader en garanteret strømlinet madlavningsoplevelse hver gang. Med et utal af fintunede 
muligheder, der gør din interaktion med madlavningsoverfladen nemmere. At lave mad har aldrig været 
lettere, mere intuitivt eller belejligt.



KOGEPLADER 23

Essential Line
Sort

Advanced Line
Sort

731827

731923

Induktionskogeplade

Induktionskogeplade

IT843BSC

IS846BG

Generelt
�	Tilslutningseffekt: 7400 W
Kogeplade
�	Glat kant - mulighed for planlimning
�	4 induktionszoner 

Forreste venstre: Ø 21×19 cm, 2,1/3 
kW,  
Forreste højre: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW,  
Bagerste venstre: Ø 21×19 cm, 2,1/3 
kW,  
Bagerste højre: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW

�	AreaFex
�	StepZone
�	Recall function - genkald af indstilling 

indenfor 5 sec.
�	EggTimer
�	Personlige indstillinger
�	TimeAssist - viser tilberedningstiden
�	Slet alle indstillinger med et tryk
�	Kontrol type: Slider kontrol
�	SliderTouch
�	XtremePower
�	IQ programmes, Smarte og fleksibele 

kogezoner
�	IQcook

�	IQgrill, grill tilstand
�	IQboil, kogning med store mængder 

vand
�	IQSimmer, madlavningsmarathon gjort 

nem
�	Timerfunktion
�	StopGo
�	StayWarm
�	SoftMelt
�	BoilControl - minimerer at maden koger 

over
�	Sikring mod overophedning
�	Restvarmeindikator
�	ChildLock Pro

Mål (HxBxD): 5,4 × 79,5 × 52 cm

Generelt
�	Tilslutningseffekt: 7200 W
Kogeplade
�	Sleben kant
�	4 kogezoner 

Forreste venstre: Ø 18 cm, 1,4/2,1 kW,  
Forreste højre: Ø 16 cm, 1,4/1,85 kW,  
Bagerste venstre: Ø 18 cm, 1,4/2,1 kW,  
Bagerste højre: Ø 21 cm, 2,3/3 kW

�	BridgeZone
�	Recall function - genkald af indstilling 

indenfor 5 sec.
�	EggTimer
�	Personlige indstillinger
�	Kontrol type: SmartControl
�	XtremePower
�	Timerfunktion
�	StopGo
�	StayWarm
�	SoftMelt
�	BoilControl - minimerer at maden koger 

over
�	Sikring mod overophedning
�	Restvarmeindikator
�	ChildLock Pro

Mål (HxBxD): 5,4 × 79,5 × 52 cm

Hjælper dig med at holde styr på hvor lang tid, du har lavet mad. 
Slut med at være nødt til at holde øje med uret eller spekulere 
over, hvornår du startede med at lave maden. Nu kan du tjekke 
tiden direkte på kogepladen.

TimeAssist
Holder din madlavning på sporet

K

5.595,- 

7.195,- 



Essential Line
Sort

Essential Line
Sort

731750

731799

Induktionskogeplade

Induktionskogeplade

IT640BCSC

IT643BCSC

Generelt
�	Tilslutningseffekt: 7200 W
Kogeplade
�	Facetsleben front
�	4 kogezoner 

Forreste venstre: Ø 18 cm, 1,4/2,1 kW,  
Forreste højre: Ø 16 cm, 1,4/1,85 kW,  
Bagerste venstre: Ø 18 cm, 1,4/2,1 kW,  
Bagerste højre: Ø 21 cm, 2,3/3 kW

�	BridgeZone
�	Recall function - genkald af indstilling 

indenfor 5 sec.
�	EggTimer
�	Personlige indstillinger
�	Kontrol type: SmartControl
�	XtremePower
�	Timerfunktion
�	StopGo
�	StayWarm
�	SoftMelt
�	BoilControl - minimerer at maden koger 

over
�	Sikring mod overophedning
�	Restvarmeindikator
�	ChildLock Pro

Mål (HxBxD): 5,4 × 60 × 52,5 cm

Generelt
�	Tilslutningseffekt: 7200 W
Kogeplade
�	Facetsleben front
�	4 kogezoner 

Forreste venstre: Ø 21 cm, 1,5/2 kW,  
Forreste højre: Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW,  
Bagerste venstre: Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 
kW,  
Bagerste højre: Ø 21 cm, 1,5/2 kW

�	Kontrol type: Sensor touch kontrol
�	Fingertouch betjening
�	XtremePower
�	Timerfunktion
�	Restvarmeindikator
�	Børnesikring

Mål (HxBxD): 5,8 × 59,5 × 52 cm

Advanced Line
Sort

731910
Induktionskogeplade

IS646BG

Generelt
�	Tilslutningseffekt: 7400 W
Kogeplade
�	Glat kant - mulighed for planlimning
�	4 induktionszoner 

Forreste venstre: Ø 21×19 cm, 2,1/3 
kW,  
Forreste højre: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW,  
Bagerste venstre: Ø 21×19 cm, 2,1/3 
kW,  
Bagerste højre: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW

�	AreaFex
�	StepZone
�	Recall function - genkald af indstilling 

indenfor 5 sec.
�	EggTimer
�	Personlige indstillinger
�	TimeAssist - viser tilberedningstiden
�	Slet alle indstillinger med et tryk
�	Kontrol type: Slider kontrol
�	SliderTouch
�	XtremePower
�	IQ programmes, Smarte og fleksibele 

kogezoner
�	IQcook

�	IQgrill, grill tilstand
�	IQboil, kogning med store mængder 

vand
�	IQSimmer, madlavningsmarathon gjort 

nem
�	Timerfunktion
�	StopGo
�	StayWarm
�	SoftMelt
�	BoilControl - minimerer at maden koger 

over
�	Sikring mod overophedning
�	Restvarmeindikator
�	ChildLock Pro

Mål (HxBxD): 5,4 × 59,5 × 52 cm

AreaFlex
Større kogepladesektion

To lodrette kogezoner kan kombineres til én og dermed give en 
større madlavningsoverflade. Det giver mulighed for en jævn og 
ensartet tilberedning af mad i større gryder og pander.

24 KOGEPLADER

K

4.095,- 

3.495,- 

6.195,- 



KOGEPLADER 25

Essential Line
Sort

Essential Line
Sort

Essential Line
Sort

Essential Line
Sort

731820

730602

730780

730354

Induktionskogeplade

Keramisk kogeplade

Keramisk kogeplade

Keramisk kogeplade

IT320BCSC

ECT641BSC

ECT322BCSC

ECT643BCSC

Generelt
�	Tilslutningseffekt: 7000 W
Kogeplade
�	Facetsleben front
�	2 alm + 1 dobbelt + 1 oval kogezone 

Forreste venstre: Ø 12/21 cm, 0,8/2,2 
kW,  
Forreste højre: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,  
Bagerste venstre: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,  
Bagerste højre: Ø 17×26,5 cm, 1,5/2,4 
kW

�	Kontrol type: Sensor touch kontrol
�	Fingertouch betjening
�	Timerfunktion
�	StopGo
�	StayWarm
�	BoilControl - minimerer at maden koger 

over
�	Sikring mod overophedning
�	Restvarmeindikator
�	Børnesikring

Mål (HxBxD): 9,2 × 60 × 52 cm

Generelt
�	Tilslutningseffekt: 6500 W
Kogeplade
�	Sleben kant
�	4 HiLight zoner 

Forreste venstre: Ø 21 cm, 2,3 kW,  
Forreste højre: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,  
Bagerste venstre: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,  
Bagerste højre: Ø 18 cm, 1,8 kW

�	Kontrol type: Sensor touch kontrol
�	Fingertouch betjening
�	Timerfunktion
�	StopGo
�	StayWarm
�	BoilControl - minimerer at maden koger 

over
�	Sikring mod overophedning
�	Restvarmeindikator
�	Børnesikring

Mål (HxBxD): 5,4 × 59,5 × 52 cm

Generelt
�	Tilslutningseffekt: 3680 W
Kogeplade
�	Facetsleben front
�	2 kogezoner 

Forreste: Ø 16 cm, 1,4/1,85 kW,  
Bagerste: Ø 21 cm, 2,3/3 kW

�	Recall function - genkald af indstilling 
indenfor 5 sec.

�	EggTimer
�	Personlige indstillinger
�	Kontrol type: SmartControl
�	XtremePower
�	Timerfunktion
�	StopGo
�	StayWarm
�	SoftMelt
�	BoilControl - minimerer at maden koger 

over
�	Sikring mod overophedning
�	Restvarmeindikator
�	ChildLock Pro

Mål (HxBxD): 5,4 × 30 × 52 cm

Generelt
�	Tilslutningseffekt: 2900 W
Kogeplade
�	Facetsleben front
�	1 kogezone + 1 double kogezone 

Forreste: Ø 12/18 cm, 0,7/1,7 kW,  
Bagerste: Ø 14,5 cm, 1,2 kW

�	Kontrol type: Sensor touch kontrol
�	Fingertouch betjening
�	Timerfunktion
�	StopGo
�	StayWarm
�	BoilControl - minimerer at maden koger 

over
�	Sikring mod overophedning
�	Restvarmeindikator
�	Børnesikring

Mål (HxBxD): 5,1 × 30 × 52 cm

2.795,- 2.495,- 

3.295,- 2.595,- 



Emhætter
EN HJÆLPENDE HÅND FRA OVEN
Gorenje emhætter er teknologisk avancerede produkter med et enestående design. De understøtter en 
moderne livsstil på perfekt vis og bidrager til et sundere indemiljø, fordi de effektivt fjerner dårlige lugte 
og arbejder både støjsvagt og pålideligt. Gorenje emhætter er fremstillet af de bedste materialer og giver 
en optimal brugeroplevelse, hvad enten du laver mad eller rengører dem.



1 Relativt energiforbrug på skalaen fra A+ (lavt forbrug) til G (højt forbrug). 

Energi-
klasseA+Energi-

klasseA+
Rustfri/sort glasRustfri/sort glas

679617679616
Vægmonteret emhætteVægmonteret emhætte
GHV63BGHV93B

Generelt
�	Energiklasse: A+
�	Belysningseffektivitet: A
�	Fedtrensningseffektivitet: B
�	Udsugningseffektivitet: A
�	Årlig energiforbrug: 26,2 kWh
�	Elektronisk betjening
�	SliderTouch
�	Betjenings indikator
�	Aftræk eller recirkulation
�	AdaptTech: Automatisk ventilation
�	TouchFree Inox
�	Konstant ventilation ReFresh
�	Timerfunktion
�	Antal PowerBoost funktioner: 2
�	Airflow boost position (PowerBoost 2): 

760 M³/t
�	P.A.S. System
�	Lampe type: LED strip
�	Lysdæmper
�	Belysning: 1 × 8 W
�	Antal hastighedsniveauer: 9
�	Max. kapacitet ved udsugning: 535 M³/t
�	Lydniveau (min.): 46 dB(A)re 1 pW
�	Lydniveau (max.): 60 dB(A)re 1 pW

�	Aftræksdiameter: 15 cm
�	1 motor
�	Motor type: Inverter motor
�	Indikator for rensning af filtre
�	Vaskbar aluminium med polyurethan 

skum
Tilbehør
�	Kulfilter (Kan tilkøbes separat): 705940
---
�	Tilslutningseffekt: 10 amp

Mål (HxBxD): 45 × 89,8 × 38 cm

Generelt
�	Energiklasse: A+
�	Belysningseffektivitet: A
�	Fedtrensningseffektivitet: B
�	Udsugningseffektivitet: A
�	Årlig energiforbrug: 25,1 kWh
�	Elektronisk betjening
�	SliderTouch
�	Betjenings indikator
�	Aftræk eller recirkulation
�	AdaptTech: Automatisk ventilation
�	TouchFree Inox
�	Konstant ventilation ReFresh
�	Timerfunktion
�	Antal PowerBoost funktioner: 2
�	Airflow boost position (PowerBoost 2): 

730 M³/t
�	P.A.S. System
�	Lampe type: LED strip
�	Lysdæmper
�	Belysning: 1 × 8 W
�	Antal hastighedsniveauer: 9
�	Max. kapacitet ved udsugning: 510 M³/t
�	Lydniveau (min.): 45 dB(A)re 1 pW
�	Lydniveau (max.): 58 dB(A)re 1 pW

�	Aftræksdiameter: 15 cm
�	1 motor
�	Motor type: Inverter motor
�	Indikator for rensning af filtre
�	Vaskbar aluminium med polyurethan 

skum
Tilbehør
�	Kulfilter (Kan tilkøbes separat): 705940
---
�	Tilslutningseffekt: 10 amp

Mål (HxBxD): 45 × 59,8 × 38 cm

K K

Energi-
klasseBEssential Line

Farve af emhætte/skorsten: Sort / Sort

736255
Vægmonteret emhætte
W9TB

Generelt
�	Energiklasse: B
�	Belysningseffektivitet: A
�	Fedtrensningseffektivitet: C
�	Udsugningseffektivitet: C
�	Årlig energiforbrug: 59,2 kWh
�	Elektronisk kontrol
�	Aftræk eller recirkulation
�	Lampe type: LED
�	Antal lys: 1
�	Lyseffekt: 3 W
�	On/Off kontakt
�	Lydniveau (min.): 53 dB(A)re 1 pW
�	Lydniveau (max.): 63 dB(A)re 1 pW
�	Aftræksdiameter: 15 cm
�	1 motor
�	Vaskbar aluminium med polyurethan 

skum
�	Antal hastighedsniveauer: 3
�	Max. kapacitet ved recirkulaton: 374 m³/t
�	Max. kapacitet ved udsugning: 608 m³/t
�	Luftcirkulation, niveau 1: 367 m³/t
�	Luftcirkulation, niveau 2: 447 m³/t
�	Luftcirkulation, niveau 3: 608 m³/t
�	Klap forhindrer tilbageløb af luft: 150 mm

Udstyr
�	Kulfilter (Kan tilkøbes separat): 808996
�	Recirkulationssæt: 735631
---
�	Sikring: 10 amp

Mål (B×H×D): 90 × 37,5 × 33,5 cm

736254W6TB

60 cm 

P.A.S.-system
Smart, målrettet udsugning med mindre støj

Dette innovative perimetriske udsugningssystem suger ikke 
blot luften ud gennem den midterste del, men spreder sin 
udsugningseffekt helt ud til kanterne. Dette nedsætter både 
energiforbruget og støjniveauet. Som følge heraf er udsugningen 
af luft langt mere effektiv.

SliderTouch
Let betjening

En speciel innovativ slider gør det nemt at skifte øjeblikkeligt 
mellem forskellige effektniveauer og lysintensiteter.
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7.495,- 6.495,- 

3.595,- 

3.095,- 



Energi-
klasseCEssential Line

Rustfrit stål
Essential Line
Rustfrit stål

514495 514510
Vægmonteret emhætte Vægmonteret emhætte
WHC623E16X WHC523E15X

Mål (HxBxD): 25 × 60 × 50 cm

�	Energiklasse: C
�	Belysningseffektivitet: A
�	Fedtrensningseffektivitet: A
�	Udsugningseffektivitet: E
�	Årlig energiforbrug: 60,6 kWh
�	Mekanisk betjening
�	Kontrol via knapper
�	Aftræk eller recirkulation
�	TouchFree Inox
�	Lampe type: LED
�	On/Off kontakt
�	Belysning: LED belysning: 2 × 3 W
�	Antal hastighedsniveauer: 3
�	Max. kapacitet ved udsugning: 404 M³/t
�	Lydniveau (min.): 48 dB(A)re 1 pW
�	Lydniveau (max.): 65 dB(A)re 1 pW
�	Aftræksdiameter: 15 cm
�	1 motor
�	Motor type: Standard motor
�	Vaskbar aluminium med polyurethan 

skum

Tilbehør
�	Metalfilter: 530362
�	Kulfilter (Kan tilkøbes separat): 180178
---
�	Tilslutningseffekt: 10 amp
�	Mål, se bagerst

Mål (HxBxD): 25 × 50 × 50 cm

Energi-
klasseC

Generelt
�	Energiklasse: C
�	Belysningseffektivitet: A
�	Fedtrensningseffektivitet: A
�	Udsugningseffektivitet: B
�	Årlig energiforbrug: 62,2 kWh
�	Mekanisk betjening
�	Kontrol via knapper
�	Aftræk eller recirkulation
�	TouchFree Inox
�	Lampe type: LED
�	On/Off kontakt
�	Belysning: LED belysning: 2 × 3 W
�	Antal hastighedsniveauer: 3
�	Max. kapacitet ved udsugning: 505 M³/t
�	Lydniveau (min.): 45 dB(A)re 1 pW
�	Lydniveau (max.): 62 dB(A)re 1 pW
�	Aftræksdiameter: 15 cm
�	1 motor
�	Motor type: Standard motor
�	Vaskbar aluminium med polyurethan 

skum

Tilbehør
�	Metalfilter: 530104
�	Kulfilter (Kan tilkøbes separat): 315275
---
�	Tilslutningseffekt: 10 amp

Energi-
klasseCEssential Line

Rustfrit stål

514417
Indbygningsemhætte med udtræk
BHP623E8X

�	Energiklasse: C
�	Belysningseffektivitet: A
�	Fedtrensningseffektivitet: A
�	Udsugningseffektivitet: B
�	Årlig energiforbrug: 58,9 kWh
�	Mekanisk betjening
�	Kontrol via knapper
�	Betjenings indikator
�	Aftræk eller recirkulation
�	TouchFree Inox
�	Lampe type: LED
�	On/Off kontakt
�	Belysning: LED belysning: 2 × 3 W
�	Antal hastighedsniveauer: 3
�	Max. kapacitet ved udsugning: 578 M³/t
�	Lydniveau (min.): 63 dB(A)re 1 pW
�	Lydniveau (max.): 72 dB(A)re 1 pW
�	Aftræksdiameter: 15 cm
�	1 motor
�	Motor type: Standard motor
�	Vaskbar aluminium med polyurethan 

skum

Tilbehør
�	Metalfilter: 530367
�	Kulfilter (Kan tilkøbes separat): 530408
---
�	Tilslutningseffekt: 10 amp
�	Mål, se bagerst

Mål (HxBxD): 42 × 60 × 30,5 cm

514497WHC623E16W

Hvid

Timer & refresh
Altid frisk og præcis

Særlige fordele ved de nye Gorenje emhætter er timeren, som 
kan indstilles til at slukke emhætten automatisk (10, 20 eller 30 
minutter), og opfriskningsfunktionen, som aktiveres hver time for 
at opfriske luften i fem minutter.

Filtre
Fordelagtig polyurethanskum

Unique AdaptAir og aluminiumsfedtfiltre er blevet forbedret 
med en speciel polyurethanskum, som fjerner op til 98 % af alle 
fedtpartikler og andre urenheder. Samtidig har emhætten en 
absorptionseffektivitet i klasse A.
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1 Relativt energiforbrug på skalaen fra A+ (lavt forbrug) til G (højt forbrug). 

1.295,- 1.195,- 

1.795,- 

1.295,- 



Energi-
klasseAAdvanced Line

Rustfrit stål

514464
Indbygningsemhætte med udtræk
BHP663A6X

�	Energiklasse: A
�	Belysningseffektivitet: A
�	Fedtrensningseffektivitet: A
�	Udsugningseffektivitet: A
�	Årlig energiforbrug: 53 kWh
�	Elektronisk betjening
�	Touch kontol på metal
�	Betjenings indikator
�	Aftræk eller recirkulation
�	AdaptTech: Automatisk ventilation
�	TouchFree Inox
�	Konstant ventilation ReFresh
�	Timerfunktion
�	GentleClose
�	Antal PowerBoost funktioner: 1
�	Lampe type: LED
�	On/Off kontakt
�	Belysning: LED belysning: 2 × 3 W
�	Antal hastighedsniveauer: 3
�	Max. kapacitet ved udsugning: 575 M³/t
�	Lydniveau (min.): 54 dB(A)re 1 pW
�	Lydniveau (max.): 62 dB(A)re 1 pW
�	Aftræksdiameter: 15 cm
�	1 motor
�	Motor type: Standard motor

�	Indikator for rensning af filtre
�	Vaskbar aluminium med polyurethan 

skum
Tilbehør
�	Metalfilter: 530367
�	Kulfilter (Kan tilkøbes separat): 530121
---
�	Tilslutningseffekt: 10 amp
�	Mål, se bagerst

Mål (HxBxD): 31 × 60 × 31 cm

Energi-
klasseBEssential Line

Hvid

733030
Vægmonteret emhætte
WHU629EW/S

Generelt
�	Energiklasse: B
�	Belysningseffektivitet: B
�	Fedtrensningseffektivitet: C
�	Udsugningseffektivitet: E
�	Årlig energiforbrug: 29,1 kWh
�	Mekanisk betjening
�	Aftræk eller recirkulation
�	Lampe type: LED
�	On/Off kontakt
�	Belysning: LED belysning: 1 × 4 W
�	Antal hastighedsniveauer: 3
�	Max. kapacitet ved udsugning: 200 m³/t
�	Lydniveau (min.): 46 dB(A)re 1 pW
�	Lydniveau (max.): 64 dB(A)re 1 pW
�	Aftræksdiameter: 12 cm
�	1 motor
�	Syntetisk

Udstyr
�	Kulfilter (Kan tilkøbes separat): 784407
---
�	Sikring: 10 amp

Mål (HxBxD): 12,5 × 59,6 × 46,8 cm

Energi-
klasseC

Energi-
klasseC

Essential Line
Rustfrit stål

Essential Line
Hvid

735408

735410

Indbygningsemhætte med udtræk

Indbygningsemhætte med udtræk

TH62E3X

TH60E3W

Generelt
�	Energiklasse: C
�	Belysningseffektivitet: A
�	Fedtrensningseffektivitet: B
�	Udsugningseffektivitet: E
�	Årlig energiforbrug: 48,4 kWh
�	Mekanisk betjening
�	Kontrol via knapper
�	Aftræk eller recirkulation
�	Lampe type: LED
�	Antal lys: 1
�	Lyseffekt: 2,1 W
�	On/Off kontakt
�	Lydniveau (min.): 50 dB(A)re 1 pW
�	Lydniveau (max.): 67 dB(A)re 1 pW
�	Aftræksdiameter: 15 cm
�	1 motor
�	Motor type: Standard motor
�	Vaskbar aluminium med polyurethan 

skum
�	Antal hastighedsniveauer: 3

�	Max. kapacitet ved recirkulaton: 180 m³/t
�	Max. kapacitet ved udsugning: 350 m³/t
�	Luftcirkulation, niveau 1: 150 m³/t
�	Luftcirkulation, niveau 2: 240 m³/t
�	Luftcirkulation, niveau 3: 350 m³/t
Udstyr
�	Kulfilter (Kan tilkøbes separat): 

H10883187
---
�	Sikring: 10 amp

Generelt
�	Energiklasse: C
�	Belysningseffektivitet: A
�	Fedtrensningseffektivitet: B
�	Udsugningseffektivitet: E
�	Årlig energiforbrug: 48,4 kWh
�	Mekanisk betjening
�	Kontrol via knapper
�	Aftræk eller recirkulation
�	Lampe type: LED
�	Antal lys: 1
�	Lyseffekt: 2,1 W
�	On/Off kontakt
�	Lydniveau (min.): 50 dB(A)re 1 pW
�	Lydniveau (max.): 67 dB(A)re 1 pW
�	Aftræksdiameter: 15 cm
�	1 motor
�	Motor type: Standard motor
�	Vaskbar aluminium med polyurethan 

skum
�	Antal hastighedsniveauer: 3

�	Max. kapacitet ved recirkulaton: 180 m³/t
�	Max. kapacitet ved udsugning: 350 m³/t
�	Luftcirkulation, niveau 1: 150 m³/t
�	Luftcirkulation, niveau 2: 240 m³/t
�	Luftcirkulation, niveau 3: 350 m³/t
Udstyr
�	Kulfilter (Kan tilkøbes separat): 

H10883187
---
�	Sikring: 10 amp

Mål (B×H×D): 60 × 17 × 30,6 cm

Mål (B×H×D): 60 × 17 × 30,6 cm

EMHÆTTER 29

1 Relativt energiforbrug på skalaen fra A+ (lavt forbrug) til G (højt forbrug). 

2.595,- 1.245,- 

1.145,- 945,- 



Opvaskemaskiner

EN PERSONLIG  OPVASKER TIL 
SKINNENDE SERVICE
Vi kan godt lide at bruge tid på lave mad og spise med familie og venner, men opvasken bagefter skal 
bare overstås. Gorenjes opvaskemaskiner hjælper dig med denne sure pligt og giver dig tid til andre 
og bedre gøremål. Servicet bliver fuldstændig rent, også selv om der var indtørrede madrester på 
det. Opvaskemaskinerne er fleksibelt indrettet, så der kan blive plads til mange kuverter. Og så tager 
opvaskemaskinerne fra Gorenje selvfølgelig hensyn til både miljøet og familiens budget. 



15 minutters SpeedWash
Vasker hurtigt, så du kan geare ned

Forestil dig, at du afholder et middagsselskab, og servicet fra 
hovedretten er rengjort, inden det er tid til at servere dessert. Når 
du vælger programmet på en time sammen med SmartWash-
funktionen, vil Gorenje SmartFlex opvaskemaskiner klare dit 
service på kun 15 minutter. Perfekt til at håndtere mængden af 
service, der skal vaskes, når der er mange gæster i huset.

8,9 L vandforbrug
Sparer tid og vand

Ved opvask i hånden bruges op til 100 l rent vand til at rengøre 
et standardservice til 12 personer. Der bruges 10 gange mindre, 
når de vaskes i en opvaskemaskine. De mere avancerede 
modeller er udstyret med en speciel vandtank, der reducerer 
vandforbruget til kun 8,9 l vand pr. vaskecyklus.

Gorenje SmartFlex opvaskemaskiner kører ved et deklareret 
støjniveau på 42 dB, som svarer til en hviskende samtale 
mellem to mennesker. Den støjsvage drift opnås som et resultat 
af opvaskemaskinens særlige lydisolation, effektive motorer, 
højkvalitets materialer og innovative løsninger.

SuperSilent
Så stille som en hvisken

Fremragende tørreresultater for alt dit service. Når funktionen 
aktiveres, øges temperaturen i den sidste skyllefase, så ellers 
vanskelig plastikservice bliver tørt.

ExtraDry
Altid tørt service
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1 Relativt energiforbrug på skalaen fra A++ (lavt forbrug) til G (højt forbrug). 2 Anslået årligt forbrug (220 opvaske). 3 Opvaske- og tørre-evne på skala fra A (høj) og G (lav).  
4 Energiforbrug pr. opvask på grundlag af standardtest på normalprogram med maskinen tilsluttet koldt vand. Det faktiske forbrug afhænger af, hvorledes apparatet benyttes.

Tørre-
evneAOpva-

skeevneA

Tørre-
evneAOpva-

skeevneA Tørre-
evneAOpva-

skeevneA
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ExtraHygiene 
Altid perfekt ren babyflaske

Programmet, der efterligner steriliseringsprocessen, er designet
til alle, der har brug for hygiejnisk rent service, såsom familier 
med babyer og små børn. Dette program forlænger vasketiden 
og øger temperaturen med 5 ° C, når du bruger Eco eller
Universelt program. Og i kombination med Intensive program 
muliggør det en temperatur på 75 ° C - høj nok til at
eliminere det meste af bakterier.

Superior Line

Advanced Line Advanced Line

736626

736567 736566

Fuldintegrerbar opvaskemaskine

Fuldintegrerbar opvaskemaskine Fuldintegrerbar opvaskemaskine

GV672C60

GV671C60 GV651C60

Generelt
�	Energiklasse1: C
�	Tilslutningseffekt: 1900 W
�	Sikring: 10 amp
Normal program
�	Energiforbrug4: 0,76 kWh
�	Opvaskeevne3: A, Tørreevne3: A
�	Antal kuverter: 16
�	Vandforbrug pr. opvask: 9,6 ltr.
�	Varighed af ECO program: 205 min
�	Energiforbrug kWh/år2: 217 kWh
�	Vandforbrug/år2: 2688 ltr.
�	Lydniveau (maks.): 42 dB(A)re 1 pW
Programmer
�	Vasketemperaturer: 70, 65, 55, 45, 35 °C
�	5 programmer: Auto. vask; Intensivpro-

gram; Eco-program; Krystalglas; 1 
times vask

�	Max. temp. for indgående vand: 70 °C
Egenskaber
�	Kontrol: TouchControl
�	QuickIntensive-program, ExtraHygiene-

funktion, SpeedWash-funktion
�	Mulighed for at oprette egne programmer
�	Udskudt start op til 24 timer
�	Indikator for resterende tid
�	Indikator for færdigt
�	StatusLight – smart farveindikering af 

opvaskeprocessen
�	TotalDry – automatisk døråbning
�	Renseprogram, Selvrensende filter, 

Fejldiagnostik
�	Overløbskontrol: Total AquaStop
�	Sprayarm: Plastik
Udstyr
�	Motor: PowerDrive-invertermotor
�	Rustfrit kar
�	Antal spulearme: 3, Antal kurve : 3
�	Top bakke/kurv: Med teleskopskinner
�	Overkurv: Trådkurv med brede mellem-

rum; Håndtag med plastiklogo; Fældbar 
vinhylde - venstre; Fældbar vinhylde 
- højre; Bred knivholder; En foldbar 
glasstøtte; fældbar pinderække

�	Nederste kurv: Trådkurv med brede 
mellemrum; Håndtag med logo i rustfrit 
stål; Fældbar og delelig tallerkenrække 
bagerst

�	Leveres uden viste front
�	Indstillelig højde: 70 mm
�	Indstillelig højde: Justerbar fra front
�	Kan monteres med 680-760 mm høje 

køkkenlåger

Generelt
�	Energiklasse1: C
�	Tilslutningseffekt: 1900 W
�	Sikring: 10 amp
Normal program
�	Energiforbrug4: 0,76 kWh
�	Opvaskeevne3: A, Tørreevne3: A
�	Antal kuverter: 16
�	Vandforbrug pr. opvask: 9,6 ltr.
�	Varighed af ECO program: 205 min
�	Energiforbrug kWh/år2: 217 kWh
�	Vandforbrug/år2: 2688 ltr.
�	Lydniveau (maks.): 42 dB(A)re 1 pW
Programmer
�	Vasketemperaturer: 70, 65, 55, 45, 35 °C
�	5 programmer: Auto. vask; Intensivpro-

gram; Eco-program; Krystalglas; 1 
times vask

�	Max. temp. for indgående vand: 70 °C
Egenskaber
�	Kontrol: Trykknap
�	QuickIntensive-program, ExtraHygiene-

funktion, SpeedWash-funktion
�	Mulighed for at oprette egne programmer
�	Udskudt start op til 24 timer
�	Indikator for resterende tid
�	Indikator for færdigt
�	TotalDry – automatisk døråbning

�	Renseprogram
�	Selvrensende filter
�	Fejldiagnostik
�	Overløbskontrol: Total AquaStop
�	Sprayarm: Plastik
Udstyr
�	Motor: PowerDrive-invertermotor
�	Rustfrit kar
�	Antal spulearme: 3, Antal kurve: 3
�	Top bakke/kurv: Med teleskopskinner
�	Overkurv: Trådkurv med brede mellem-

rum; Håndtag med plastiklogo; Fældbar 
vinhylde - venstre; Fældbar vinhylde 
- højre; Bred knivholder; En foldbar 
glasstøtte; fældbar pinderække

�	Nederste kurv: Trådkurv med brede 
mellemrum; Håndtag med logo i rustfrit 
stål; Fældbar og delelig tallerkenrække 
bagerst

�	Leveres uden viste front
�	Indstillelig højde: 70 mm
�	Indstillelig højde: Justerbar fra front
�	Kan monteres med 680-760 mm høje 

køkkenlåger

Generelt
�	Energiklasse1: C
�	Tilslutningseffekt: 1900 W
�	Sikring: 10 amp
Normal program
�	Energiforbrug4: 0,72 kWh
�	Opvaskeevne3: A, Tørreevne3: A
�	Antal kuverter: 13
�	Vandforbrug pr. opvask: 8,9 ltr.
�	Varighed af ECO program: 205 min
�	Energiforbrug kWh/år2: 206 kWh
�	Vandforbrug/år2: 2492 ltr.
�	Lydniveau (maks.): 42 dB(A)re 1 pW
Programmer
�	Vasketemperaturer: 70, 65, 55, 45, 35 °C
�	5 programmer: Auto. vask; Intensivpro-

gram; Eco-program; Krystalglas; 1 
times vask

�	Max. temp. for indgående vand: 70 °C
Egenskaber
�	Kontrol: Trykknap
�	QuickIntensive-program, ExtraHygiene-

funktion, SpeedWash-funktion
�	Mulighed for at oprette egne programmer
�	Udskudt start op til 24 timer
�	Indikator for resterende tid
�	Indikator for færdigt
�	TotalDry – automatisk døråbning

�	Renseprogram
�	Selvrensende filter
�	Fejldiagnostik
�	Overløbskontrol: Total AquaStop
�	Sprayarm:Plastik
Udstyr
�	Motor: PowerDrive-invertermotor
�	Rustfrit kar
�	Antal spulearme: 2, Antal kurve: 2
�	Overkurv: Trådkurv med brede mellem-

rum; Håndtag med plastiklogo; Fældbar 
vinhylde - venstre; Fældbar vinhylde 
- højre; Fast tallerkenrække; Fast glas-
holder; Standard kniv kurv

�	Nederste kurv: Trådkurv med brede 
mellemrum; Håndtag med Plastik logo; 
Fældbar og delelig tallerkenrække bag-
erst; Bestikkurv

�	Leveres uden viste front
�	Indstillelig højde: 70 mm
�	Indstillelig højde: Justerbar fra front
�	Kan monteres med 680-760 mm høje 

køkkenlåger

Mål (HxBxD): 81,7 × 59,6 × 55,6 cm

Mål (HxBxD): 81,7 × 59,6 × 55,6 cm Mål (HxBxD): 81,7 × 59,6 × 55,6 cm

16

16

13

K

KK

6.395,- 

7.395,- 

5.795,- 



Tørre-
evneAOpva-

skeevneA Tørre-
evneAOpva-

skeevneA

Tørre-
evneAOpva-

skeevneA

1 Relativt energiforbrug på skalaen fra A++ (lavt forbrug) til G (højt forbrug). 2 Anslået årligt forbrug (220 opvaske). 3 Opvaske- og tørre-evne på skala fra A (høj) og G (lav).  
4 Energiforbrug pr. opvask på grundlag af standardtest på normalprogram med maskinen tilsluttet koldt vand. Det faktiske forbrug afhænger af, hvorledes apparatet benyttes.
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AutoProgramme
Fest til to eller tolv - opvasken bliver pletfri

Nogle gange er alt hvad du behøver at give dine glas en let 
skylning ved andre lejligheder er din opvaskemaskine fyldt med 
service fra søndags-frokosten. Den avancerede sensorteknologi 
vil altid justere dit opvaskeprogram, så det rengører perfekt
med optimeret vand- og energiforbrug. Du har ikke brug for 
specielle programmer - AutoProgramme tilpasser sig alle dine 
behov.

Advanced Line
Hvid
Advanced Line

Hvid
Essential Line

737699 737468

737466

Fuldintegrerbar opvaskemaskine Fuldintegrerbar opvaskemaskine

Fritstående opvaskemaskine

GV631E60 GV561D10

GU62EW

Generelt
�	Energiklasse1: E
�	Tilslutningseffekt: 1900 W
�	Sikring: 10 amp
Normal program
�	Energiforbrug4: 0,93 kWh
�	Opvaskeevne3: A, Tørreevne3: A
�	Antal kuverter: 13
�	Vandforbrug pr. opvask: 9,9 ltr.
�	Varighed af ECO program: 239 min
�	Energiforbrug kWh/år2: 265 kWh
�	Vandforbrug/år2: 2772 ltr.
�	Lydniveau (maks.): 47 dB(A)re 1 pW
Programmer
�	Vasketemperaturer: 70, 60, 55, 35 °C
�	5 programmer: Intensivprogram; Eco-

program; Universal; Krystalglas; 1 times 
vask

�	Max. temp. for indgående vand: 70 °C
Egenskaber
�	Kontrol: Trykknap
�	ExtraHygiene-funktion
�	SpeedWash-funktion
�	Mulighed for at oprette egne programmer
�	Udskudt start op til 24 timer
�	Indikator for resterende tid
�	Indikator for færdigt 

�	Renseprogram, Selvrensende filter, 
Fejldiagnostik

�	Overløbskontrol: Total AquaStop
�	Sprayarm: Plastik
Udstyr
�	Rustfrit kar
�	Antal spulearme: 2, Antal kurve: 2
�	Overkurv: Trådkurv med brede mel-

lemrum; Fældbar vinhylde - venstre; 
Fast tallerkenrække; Fast glasholder; 
Standard kniv kurv

�	Nederste kurv: Trådkurv med brede 
mellemrum; Fast tallerkenrække; Bes-
tikkurv

�	Leveres uden viste front
�	Indstillelig højde: 70 mm
�	Indstillelig højde: Justerbar fra front
�	Kan monteres med 680-760 mm høje 

køkkenlåger

Generelt
�	Energiklasse1: D
�	Tilslutningseffekt: 1760 W
�	Sikring: 10 amp
Normal program
�	Energiforbrug4: 0,74 kWh
�	Opvaskeevne3: A, Tørreevne3: A
�	Antal kuverter: 11
�	Vandforbrug pr. opvask: 9 ltr.
�	Varighed af ECO program: 190 min
�	Energiforbrug kWh/år2: 211 kWh
�	Vandforbrug/år2: 2520 ltr.
�	Lydniveau (maks.): 45 dB(A)re 1 pW
Programmer
�	Vasketemperaturer: 60, 55, 45, 35 °C
�	5 programmer: Auto. vask; Intensivpro-

gram; Eco-program; Program til glas; 1 
times vask

�	Max. temp. for indgående vand: 60 °C

Egenskaber
�	Kontrol: Knapper
�	ExtraHygiene-funktion
�	SpeedWash-funktion
�	Udskudt start op til 24 timer
�	Indikator for resterende tid
�	TotalDry – automatisk døråbning
�	Selvrensende filter, Fejldiagnostik
�	Overløbskontrol: Total AquaStop
Udstyr
�	Motor: PowerDrive-invertermotor
�	Rustfrit kar
�	Antal spulearme: 3
�	Antal kurve : 3
�	Top bakke/kurv: Håndtag med Plastik 

logo
�	Overkurv: Håndtag med plastiklogo
�	Nederste kurv: Håndtag med Plastik 

logo
�	Leveres uden viste front
�	Indstillelig højde: 50 mm
�	Indstillelig højde: Justerbar fra front

Generelt
�	Energiklasse1: E
�	Tilslutningseffekt: 11760 W
�	Sikring: 10 amp
Normal program
�	Energiforbrug4: 0,9 kWh
�	Opvaskeevne3: A, Tørreevne3: A
�	Antal kuverter: 12
�	Vandforbrug pr. opvask: 11 ltr.
�	Varighed af ECO program: 185 min
�	Energiforbrug kWh/år2: 259 kWh
�	Vandforbrug/år2: 3080 ltr.
�	Lydniveau (maks.): 46 dB(A)re 1 pW
Programmer
�	Vasketemperaturer: 60, 50, 44, 40 °C
�	5 programmer: Hurtig program; 

Intensivprogram; QuickIntensive; Eco-
program; Forskyl program

�	Max. temp. for indgående vand: 60 °C

Egenskaber
�	Kvikprogram
�	Forskyl
�	QuickIntensive
�	Udskudt start op til 24 timer
�	Selvrensende filter, Fejldiagnostik
�	Overløbskontrol: Total AquaStop
Udstyr
�	Rustfrit kar
�	Antal spulearme: 2
�	Antal kurve: 2
�	Indstillelig højde: 50 mm
�	Indstillelig højde: Justerbar fra front

Mål (HxBxD): 81,7 × 59,6 × 55,6 cm Mål (HxBxD): 81,5 × 44,8 × 55 

Mål (HxBxD): 81,5 × 59,6 × 57,8 cm

13 10

12

11

K

K

K

4.495,- 4.795,- 

4.095,- 



Køleskabe
VITAMINERNES BESKYTTERE
Selv om de ikke bruges til madlavning, er Gorenjes køleskabe omdrejningspunktet i køkkenet. De har én 
primær opgave – at sikre, at din mad altid er tilgængelig. Men Gorenjes køleskabe kan meget mere end 
det. De indeholder smart teknologi, som efterligner naturlige forhold, der holder maden frisk og smagfuld 
og bibeholder dens næringsindhold i længere tid. Indretningen er gennemtænkt, så brugeren har fuldt 
overblik og masser af opbevaringsplads. Og sidst, men ikke mindst, er deres støjsvage og økonomiske 
drift og deres lange driftslevetid også ganske charmerende.



AdaptTech
Et køleskab, som kender dine vaner

Dette smarte system blev indført for at fastholde den optimale 
temperatur i køleskabet, uanset hvor tit du åbner for det. Når 
døren åbnes, stiger temperaturen pludseligt, og maden får 
et varmechok, som får den til at forgå hurtigere. Køleskabet 
overvåger og analyserer løbende, hvordan du bruger det. 
Dermed kan det forudsige, hvornår du vil åbne køleskabsdøren, 
og umiddelbart inden sænker det temperaturen med 1-2 °C for 
at sikre, at temperaturen fastholdes, så maden holdes frisk og 
nærende.

IonAir med DynamiCooling 
Jævn fordeling af temperaturen

Avanceret ventilationssystem som fordeler den ioniserede 
luft jævnt, så maden holder sig frisk længere. Avanceret 
ventilationssystem med dynamisk køling som fordeler den 
ioniserede luft jævnt og udligner temperaturen gennem hele 
køleskabet. Luft beriget med ekstra negative ioner efterligner 
det naturlige mikroklima, som holder maden frisk længere. 
Endvidere kan alle typer af fødevarer placeres på enhver 
hylde i køleskabet, eftersom der ikke er temperaturforskelle.

Nogle typer grøntsager kan kun bevare deres fasthed og 
sprødhed, hvis de opbevares i et miljø med den rette fugtighed. 
Fugtigheden i grøntsagsskuffen reguleres ved hjælp af en praktisk 
skyder, som regulerer størrelsen på ventilations-åbningerne. 
Som alle særlige opbevarings-skuffer kan CrispZone med 
HumidityControl skuffen trækkes helt ud, så det er nemt at se 
indholdet i hele skuffen.

HiddenSpace er et skjult rum under CrispZone-skuffen til 
opbevaring af f.eks. dåser. 

Det innovative design leder den kolde luft direkte ned i en særlig 
opbevaringsskuffe. Skuffen med den laveste temperaturzone 
i køleskabsrummet holder frugter, grøntsager og kød friskere i 
meget længere tid.
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FreshZone skuffe
Holder madvarerne friske længere ved ca. 3 °C

HiddenSpace
Skjult opbevaring

CrispZone med HumidityControl
Så godt som nyplukket 



1 Relativt energiforbrug på skalaen fra A++ (lavt forbrug) til G (højt forbrug). 2 Energiforbrug pr. år på grundlag af standardtest. Det faktiske forbrug afhænger af apparatets brug og hvor det anbringes.

Advanced Line
Hvid

733715
Fuld integrerbar køle-/fryseskab
GDNRK5182A2

Generelt
�	Energiklasse1: E
�	Tilslutningseffekt: 86 W
�	Nettorumfang kølerum: 180 ltr.
�	Nettorumfang frostrum: 68 ltr.
�	Stjernemærkning: 4
�	Optøningstid ved strømafbrydelse: 14 t
�	Indfrysningskapacitet: 8 kg/døgn
�	Lydniveau (maks.): 39 dB(A)re 1 pW
�	Dør materiale: Stål
�	EcoMode
�	Displaytype: LED display
�	Køleventilator
�	LED lys
�	Lydalarm ved åben dør
�	Døråbning: Vendbare døre
�	SoftClose
�	Dørhængsel Dør til dør
Køleskab
�	IonAir: Ionisering i køleskabet
�	AdaptTech
�	Smart SuperCool
�	Supercool
�	FreshZone skuffe
�	Bakker i køleskabsdøren: 2 Dørs Bakke

�	5 glashylder
�	MultiAdjust hylder
�	CrispZone med VitaLight og Smart-

Humidity
�	BottleMat holder
�	Flaskeholder i døren: Flaskehylde med 

fast holder
Frys
�	NoFrost DualAdvance
�	Smart FastFreeze
�	FastFreeze indfrysningsknap
�	Indfrysning: 3 skuffer

Mål (HxBxD): 177,2 × 55,5 × 54,5 cm
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K
Advanced Line
Hvid

Essential Line
Hvid

732604

732567

Fuld integrerbar køle-/fryseskab

Fuld integrerbar køle-/fryseskab

NRKI4182A1

NRKI4182E1

Generelt
�	Energiklasse1: F
�	Energiforbrug kWh/24h: 0,63 kWh
�	Tilslutningseffekt: 115 W
�	Sikring: 10 amp
�	Nettorumfang kølerum: 180 ltr.
�	Nettorumfang frostrum: 68 ltr.
�	Optøningstid ved strømafbrydelse: 12 t
�	Indfrysningskapacitet: 8 kg/døgn
�	Lydniveau (maks.): 39 dB(A)re 1 pW
�	1 kompressor
�	Displaytype: LED display
�	Køleventilator
�	LED lys
�	Lydalarm ved åben dør
�	Temperatur indikator:  

Digital temperaturindikator (køl)
�	Lyd og visuel signal ved for høj tem-

peratur i køleskab: hvidt signal
�	Dør materiale: Stål
�	Døråbning Vendbare døre
�	Dørhængsel: Glidende dørhængsel

Køleskab
�	AdaptTech
�	IonAir med DynamiCooling
�	Smart SuperCool
�	Supercool
�	FreshZone skuffe
�	5 glashylder
�	MultiAdjust hylder
�	CrispZone med VitaLight og Smart-

Humidity
�	Dørhylde til flasker: 1 dørhylde med 1 

flaskeholder
�	Flaskeholder
�	Hylder i køleskabsdøren: 2 dørhylder
�	Antal pladser til ost og smør: 1 MultiBox
Frys
�	NoFrost DualAdvance
�	Smart FastFreeze
�	FastFreeze indfrysningsknap
�	2 glashylder
�	Fryseskuffe: 3 skuffer

Generelt
�	Energiklasse1: F
�	Energiforbrug kWh/24h: 0,63 kWh
�	Tilslutningseffekt: 115 W
�	Sikring: 10 amp
�	Nettorumfang kølerum: 180 ltr.
�	Nettorumfang frostrum: 68 ltr.
�	Optøningstid ved strømafbrydelse: 12 t
�	Indfrysningskapacitet: 8 kg/døgn
�	Lydniveau (maks.): 39 dB(A)re 1 pW
�	1 kompressor
�	EcoMode
�	Displaytype: LED display
�	LED lys
�	Temperatur indikator:  

Digital temperaturindikator (køl)
�	Dør materiale: Stål
�	Døråbning Vendbare døre
�	Dørhængsel: Glidende dørhængsel

Køleskab
�	Supercool
�	5 glashylder
�	MultiAdjust hylder
�	CrispZone med HumidityControl
�	Dørhylde til flasker: 1 dørhylde med 1 

flaskeholder
�	Flaskeholder
�	Hylder i køleskabsdøren: 2 dørhylder
Frys
�	NoFrost DualAdvance
�	2 glashylder
�	Fryseskuffe: 3 skuffer

Mål (HxBxD): 177,2 × 54 × 54,5 cm

Mål (HxBxD): 177,2 × 54 × 54,5 cm

Essential Line
Hvid

732548
Fuld integrerbar køle-/fryseskab
RKI4182E1

Generelt
�	Energiklasse1: F
�	Tilslutningseffekt: 100 W
�	Nettorumfang kølerum: 189 ltr.
�	Nettorumfang frostrum: 71 ltr.
�	Stjernemærkning: 4
�	Optøningstid ved strømafbrydelse: 18 t
�	Indfrysningskapacitet: 3,5 kg/døgn
�	Lydniveau (maks.): 38 dB(A)re 1 pW
�	Dør materiale: Stål
�	Antal af kompressorer: 1
�	Mekanisk betjening
�	EcoMode
�	LED lys
�	Døråbning: Vendbare døre
�	Dørhængsel Glidende dørhængsel

Køleskab
�	Bakker i køleskabsdøren: 2 Dørs Bakke
�	5 glashylder
�	MultiAdjust hylder
�	CrispZone med HumidityControl
�	Grøntsags skuffe med muligheden for at 

justere luftfugtigheden.
�	Flaskeholder i døren: Flaskehylde med 

fast holder
�	Flaskeholder
�	Ægge-/isterningebakke: 1 x 7
�	HiddenSpace
Frys
�	Frostless: Mindre rimdannelse i fryseren
�	Indfrysning: 3 skuffer

Mål (HxBxD): 177,2 × 54 × 54,5 cm

10.495,- 7.595,- 

6.195,- 4.695,- 



1 Relativt energiforbrug på skalaen fra A++ (lavt forbrug) til G (højt forbrug). 2 Energiforbrug pr. år på grundlag af standardtest. Det faktiske forbrug afhænger af apparatets brug og hvor det anbringes.

Advanced Line
Hvid

732576
Fuld intergrerbar køleskab
RI2181A1

Generelt
�	Energiklasse1: F
�	Tilslutningseffekt: 75 W
�	Nettorumfang kølerum: 301 ltr.
�	Lydniveau (maks.): 37 dB(A)re 1 pW
�	Dør materiale: Stål
�	Antal af kompressorer: 1
�	Displaytype: LED display
�	Køleventilator
�	LED lys
�	Lydalarm ved åben dør
�	Døråbning: Vendbare døre
�	Dørhængsel Dør til dør

Køleskab
�	IonAir: Ionisering i køleskabet
�	AdaptTech
�	Smart SuperCool
�	Supercool
�	FreshZone skuffe
�	Bakker i køleskabsdøren: 4 bakker i 

døren
�	7 glashylder
�	MultiAdjust hylder
�	CrispZone med VitaLight og Smart-

Humidity
�	Flaskeholder i døren: 2 enkelt beholdere 

med fast prop
�	Flaskeholder

Mål (HxBxD): 177,2 × 54 × 54,5 cm

Advanced Line
Hvid

733711
Fuld intergrerbar køleskab
GDR5182A1

Generelt
�	Energiklasse1: F
�	Tilslutningseffekt: 75 W
�	Nettorumfang kølerum: 301 ltr.
�	Lydniveau (maks.): 37 dB(A)re 1 pW
�	Dør materiale: Stål
�	Antal af kompressorer: 1
�	Displaytype: LED display
�	Køleventilator
�	LED lys
�	Lydalarm ved åben dør
�	Døråbning: Vendbare døre
�	SoftClose
�	Dørhængsel Dør til dør

Køleskab
�	IonAir: Ionisering i køleskabet
�	AdaptTech
�	Smart SuperCool
�	Supercool
�	FreshZone skuffe
�	Bakker i køleskabsdøren: 4 bakker i 

døren
�	7 glashylder
�	MultiAdjust hylder
�	CrispZone med VitaLight og Smart-

Humidity
�	BottleMat holder
�	Flaskeholder i døren: 2 enkelt beholdere 

med fast glipestop

Mål (HxBxD): 177,2 × 55,5 × 54,5 cm

K
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Essential Line
Hvid

732574
Fuld intergrerbar køleskab
RI4182E1

Generelt
�	Energiklasse1: F
�	Energiforbrug kWh/24h: 0,30 kWh
�	Tilslutningseffekt: 75 W
�	Sikring: 10 amp
�	Nettorumfang kølerum: 301 ltr.
�	Lydniveau (maks.): 37 dB(A)re 1 pW
�	1 kompressor
�	Mekanisk betjening
�	EcoMode
�	Køleventilator
�	LED lys
�	Dør materiale: Stål
�	Døråbning Vendbare døre
�	Dørhængsel: Glidende dørhængsel

Køleskab
�	IonAir med DynamiCooling
�	7 glashylder
�	MultiAdjust hylder
�	CrispZone med HumidityControl
�	CrispZone: grøntsagsskuffe
�	Dørhylde til flasker: 1 dørhylde med 2 

flaskeholdere
�	Flaskeholder
�	Hylder i køleskabsdøren: 4 dørhylder

Mål (HxBxD): 177,2 × 54 × 54,5 cm

Essential Line
Hvid

732402
Fuld intergrerbar køleskab
RI4122E1

Generelt
�	Energiklasse1: F
�	Tilslutningseffekt: 66 W
�	Nettorumfang kølerum: 199 ltr.
�	Lydniveau (maks.): 35 dB(A)re 1 pW
�	Dør materiale: Stål
�	Antal af kompressorer: 1
�	Mekanisk betjening
�	EcoMode
�	LED lys
�	Døråbning: Vendbare døre
�	Dørhængsel Glidende dørhængsel

Køleskab
�	Bakker i køleskabsdøren: 2 Dørs Bakke
�	5 glashylder
�	MultiAdjust hylder
�	CrispZone med HumidityControl
�	Grøntsags skuffe med muligheden for at 

justere luftfugtigheden.
�	Flaskeholder i døren: Flaskehylde med 

fast holder

Mål (HxBxD): 122,5 × 54 × 54,5 cm

8.395,- 6.395,- 

4.995,- 3.795,- 



1 Relativt energiforbrug på skalaen fra A++ (lavt forbrug) til G (højt forbrug). 2 Energiforbrug pr. år på grundlag af standardtest. Det faktiske forbrug afhænger af apparatets brug og hvor det anbringes.
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9.195,- 

Advanced Line
Hvid

733712
Integrerbart fryseskab
GDFN5182A1

Generelt
�	Energiklasse1: F
�	Tilslutningseffekt: 80 W
�	Nettorumfang frostrum: 212 ltr.
�	Stjernemærkning: 4
�	Optøningstid ved strømafbrydelse: 12 t
�	Indfrysningskapacitet: 10 kg/døgn
�	Lydniveau (maks.): 39 dB(A)re 1 pW
�	Dør materiale: Stål
�	Inverterkompressor
�	Displaytype: LED display
�	Lys i fryserummet: LED
�	Lydalarm ved åben dør
�	Døråbning: Vendbare døre
�	SoftClose
�	Dørhængsel Dør til dør

Frys
�	NoFrost
�	Smart FastFreeze
�	FastFreeze indfrysningsknap
�	Indfrysning: 1 låge, 7 skuffer
�	Ægge-/isterningebakke: 1 x 7

Mål (HxBxD): 177,2 × 55,5 × 54,5 cm

Essential Line
Hvid

732628
Integrerbart fryseskab
FNI4181E1

Generelt
�	Energiklasse1: F
�	Tilslutningseffekt: 80 W
�	Nettorumfang frostrum: 212 ltr.
�	Stjernemærkning: 4
�	Optøningstid ved strømafbrydelse: 12 t
�	Indfrysningskapacitet: 10 kg/døgn
�	Lydniveau (maks.): 41 dB(A)re 1 pW
�	Dør materiale: Stål
�	Antal af kompressorer: 1
�	EcoMode
�	Displaytype: LED display
�	Lys i fryserummet: LED
�	Døråbning: Vendbare døre
�	Dørhængsel Glidende dørhængsel

Frys
�	NoFrost
�	FastFreeze indfrysningsknap
�	Indfrysning: 1 låge, 7 skuffer
�	Ægge-/isterningebakke: 1 x 7

Mål (HxBxD): 177,2 × 54 × 54,5 cm

Essential Line
Hvid

452061
Køleskab
R6191FW

Generelt
�	Energiklasse1: F
�	Tilslutningseffekt: 60 W
�	Nettorumfang kølerum: 368 ltr.
�	Lydniveau (maks.): 38 dB(A)re 1 pW
�	Dør materiale: Stål
�	Antal af kompressorer: 1
�	Mekanisk betjening
�	LED lys
�	Døråbning: Vendbare døre
�	Slot-in funktion: mulighed for at placere 

produktet i en 60 cm køkkenniche

Køleskab
�	IonAir: Ionisering i køleskabet
�	DynamiCooling
�	FreshZone skuffe
�	Bakker i køleskabsdøren: 3 SimpleSlide 

højdejusterbare dørhylder
�	7 glashylder
�	CrispZone med HumidityControl
�	CrispZone: grøntsagsskuffe
�	Flaskeholder i døren: Flaskehylde med 

fast holder, Flaskehylde
�	Flaskeholder
�	Ægge-/isterningebakke: 1 x 7
Tilbehør
	� Side-by-side sæt: se bagerst

Mål (HxBxD): 185 × 60 × 64 cm

K

Advanced Line
Inox

499359
Køleskab
R6192LX

Generelt
�	Energiklasse1: E
�	Energiforbrug kWh/24h: 0,312 kWh
�	Tilslutningseffekt: 60 W
�	Sikring: 10 amp
�	Nettorumfang kølerum: 368 ltr.
�	Lydniveau (maks.): 38 dB(A)re 1 pW
�	1 kompressor
�	Displaytype: LED display
�	LED lys
�	Lydalarm ved åben dør
�	Temperatur indikator: Digital tempera-

turindikator (køl)
�	Lyd og visuel signal ved for høj tem-

peratur i køleskab: hvidt signal
�	Dør materiale: TouchFree Inox
�	Døråbning: Vendbare døre
�	Vippehåndtag
�	Slot-in funktion: mulighed for at placere 

produktet i en 60 cm køkkenniche

Køleskab
�	AdaptTech
�	IonAir med DynamiCooling
�	Supercool
�	FreshZone skuffe
�	7 glashylder
�	CrispZone med HumidityControl
�	CrispZone: grøntsagsskuffe
�	Dørhylde til flasker: 1 dørhylde med 1 

flaskeholder, 1 dørhylde
�	Flaskeholder
�	Hylder i køleskabsdøren: 3 SimpleSlide 

højdejusterbare dørhylder, Justerbar 
hylde øverst

�	Antal pladser til ost og smør: 1 MultiBox
Tilbehør
	� Side-by-side sæt: se bagerst

Mål (HxBxD): 185 × 60 × 64 cm

519646R6192LB

Sort

S

9.895,- 7.895,- 

4.495,- 5.895,- 

5.895,- 



1 Relativt energiforbrug på skalaen fra A++ (lavt forbrug) til G (højt forbrug). 2 Energiforbrug pr. år på grundlag af standardtest. Det faktiske forbrug afhænger af apparatets brug og hvor det anbringes.
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Advanced Line
Inox

Essential Line
Hvid

458587
Fryseskab
FN6191CW

Generelt
�	Energiklasse1: F
�	Tilslutningseffekt: 100 W
�	Nettorumfang frostrum: 243 ltr.
�	Stjernemærkning: 4
�	Optøningstid ved strømafbrydelse: 15 t
�	Indfrysningskapacitet: 18 kg/døgn
�	Lydniveau (maks.): 42 dB(A)re 1 pW
�	Dør materiale: Stål
�	Antal af kompressorer: 1
�	EcoMode
�	Lys i fryserummet: LED
�	Døråbning: Vendbare døre
�	Slot-in funktion: mulighed for at placere 

produktet i en 60 cm køkkenniche

Køleskab
�	Ægge-/isterningebakke: 1 x 7
Frys
�	Auto defrost
�	NoFrost
�	FastFreeze indfrysningsknap
�	Indfrysning: 1 dør 6 skuffer
Tilbehør
	� Side-by-side sæt: se bagerst

Mål (HxBxD): 185 × 60 × 64 cm
498218

Fryseskab
FN6192PX

Generelt
�	Energiklasse1: E
�	Energiforbrug kWh/24h: 0,649 kWh
�	Tilslutningseffekt: 100 W
�	Sikring: 10 amp
�	Nettorumfang frostrum: 243 ltr.
�	Optøningstid ved strømafbrydelse: 15 t
�	Indfrysningskapacitet: 18 kg/døgn
�	Lydniveau (maks.): 42 dB(A)re 1 pW
�	1 kompressor
�	Displaytype: LED display
�	Lys i fryserummet: LED
�	Lydalarm ved åben dør
�	Temperatur indikator: Digital tempera-

turindikator på fryseren
�	Dør materiale: TouchFree Inox
�	Døråbning: Vendbare døre
�	Vippehåndtag
�	Slot-in funktion: mulighed for at placere 

produktet i en 60 cm køkkenniche

Frys
�	NoFrost
�	FastFreeze indfrysningsknap
�	6 glashylder
�	Indfrysning: 1 dør 6 skuffer
Tilbehør
	� Side-by-side sæt: se bagerst

Mål (HxBxD): 185 × 60 × 64 cm

518256FN6192PB

Sort

S

Advanced Line
Hvid

735889
Køle-/fryseskab
NRK6192AW4

Generelt
�	Energiklasse1: E
�	Energiforbrug kWh/24h: 0,657 kWh
�	Tilslutningseffekt: 70 W
�	Sikring: 10 amp
�	Nettorumfang kølerum: 203 ltr.
�	Nettorumfang frostrum: 99 ltr.
�	Optøningstid ved strømafbrydelse: 17 t
�	Indfrysningskapacitet: 12 kg/døgn
�	Lydniveau (maks.): 38 dB(A)re 1 pW
�	1 kompressor
�	EcoMode
�	Displaytype: LED display
�	LED lys
�	Lydalarm ved åben dør
�	Temperatur indikator: SonsoTech 

Switch
�	Lyd og visuel signal ved for høj tem-

peratur i køleskab: hvidt signal
�	Dør materiale: Stål
�	Døråbning: Vendbare døre
�	Hjul bagest
�	Slot-in funktion: mulighed for at placere 

produktet i en 60 cm køkkenniche

Køleskab
�	AdaptTech
�	IonAir med MultiFlow 360°
�	4 glashylder
�	CrispZone med HumidityControl
�	Dørhylde til flasker: 1 dørhylde med 1 

flaskeholder
�	Flaskeholder
�	Hylder i køleskabsdøren: 2 dørhylder
�	Æggebakke: 1×8
�	Luftcirkulation: Multiflow 360°: Multi 3D 

luftcirkulation
�	Convert FreshZone
Frys
�	Total NoFrost
�	FastFreeze indfrysningsknap
�	Indfrysning: 3 skuffer

Mål (HxBxD): 185 × 60 × 59,2 cm

Colour Edition
Sort

731479
Køle-/fryseskab
RK6192ABK4

Generelt
�	Energiklasse1: E
�	Tilslutningseffekt: 120 W
�	Nettorumfang kølerum: 229 ltr.
�	Nettorumfang frostrum: 95 ltr.
�	Stjernemærkning: 4
�	Optøningstid ved strømafbrydelse: 30 t
�	Indfrysningskapacitet: 4,5 kg/døgn
�	Lydniveau (maks.): 40 dB(A)re 1 pW
�	Dør materiale: Stål
�	Skjult håndtag
�	Antal af kompressorer: 1
�	Mekanisk betjening
�	LED lys
�	Døråbning: Vendbare døre
�	Slot-in funktion: mulighed for at placere 

produktet i en 60 cm køkkenniche

Køleskab
�	Bakker i køleskabsdøren: 2 SimpleSlide 

højdejusterbare dørhylder
�	4 glashylder
�	CrispZone med HumidityControl
�	Grøntsags skuffe med muligheden for at 

justere luftfugtigheden.
�	Flaskeholder i døren: Flaskehylde med 

fast holder
�	Flaskeholder
�	Ægge-/isterningebakke: 1 x 7
Frys
�	Frostless: Mindre rimdannelse i fryseren
�	Indfrysning: 3 skuffer
�	SpaceBox XXL-skuffe
Tilbehør
	� Side-by-side sæt: se bagerst

Mål (HxBxD): 185 × 60 × 64 cm

S

5.395,-  6.995,-

6.995,-

 6.295,- 5.295,- 



1 Relativt energiforbrug på skalaen fra A++ (lavt forbrug) til G (højt forbrug). 2 Energiforbrug pr. år på grundlag af standardtest. Det faktiske forbrug afhænger af apparatets brug og hvor det anbringes.
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Essential Line
Grå-metal

Essential Line
Hvid

736848 735821
Køle-/fryseskab Køle-/fryseskab
NRK6191EXL4 NRK6191EW4

Generelt
�	Energiklasse1: F
�	Energiforbrug kWh/24h: 0,838 kWh
�	Tilslutningseffekt: 90 W
�	Sikring: 10 amp
�	Nettorumfang kølerum: 203 ltr.
�	Nettorumfang frostrum: 99 ltr.
�	Optøningstid ved strømafbrydelse: 17 t
�	Indfrysningskapacitet: 12 kg/døgn
�	Lydniveau (maks.): 38 dB(A)re 1 pW
�	1 kompressor
�	EcoMode
�	Displaytype: LED display
�	LED lys
�	Lydalarm ved åben dør
�	Temperatur indikator: Digital tempera-

turindikator (køl)
�	Lyd og visuel signal ved for høj tem-

peratur i køleskab: hvidt signal
�	Dør materiale: Stål
�	Døråbning: Vendbare døre
�	Slot-in funktion: mulighed for at placere 

produktet i en 60 cm køkkenniche

Køleskab
�	AdaptTech
�	IonAir med MultiFlow 360°
�	4 glashylder
�	Dørhylde til flasker: 1 dørhylde
�	Hylder i køleskabsdøren: 2 dørhylder
�	Æggebakke: 1×8
�	Luftcirkulation: Multiflow 360°: Multi 3D 

luftcirkulation
Frys
�	Total NoFrost
�	FastFreeze indfrysningsknap
�	1 isterningbakke
�	Indfrysning: 3 skuffer

Generelt
�	Energiklasse1: F
�	Energiforbrug kWh/24h: 0,84 kWh
�	Tilslutningseffekt: 90 W
�	Sikring: 10 amp
�	Nettorumfang kølerum: 203 ltr.
�	Nettorumfang frostrum: 99 ltr.
�	Optøningstid ved strømafbrydelse: 17 t
�	Indfrysningskapacitet: 12 kg/døgn
�	Lydniveau (maks.): 38 dB(A)re 1 pW
�	1 kompressor
�	EcoMode
�	Displaytype: LED display
�	LED lys
�	Lydalarm ved åben dør
�	Temperatur indikator: Digital tempera-

turindikator (køl)
�	Lyd og visuel signal ved for høj tem-

peratur i køleskab: hvidt signal
�	Dør materiale: Stål
�	Døråbning Vendbare døre
�	Slot-in funktion: mulighed for at placere 

produktet i en 60 cm køkkenniche

Køleskab
�	AdaptTech
�	IonAir med MultiFlow 360°
�	4 glashylder
�	Dørhylde til flasker: 1 dørhylde
�	Hylder i køleskabsdøren: 2 SimpleSlide 

højdejusterbare dørhylder, Justerbar 
hylde øverst

�	Æggebakke: 1×8
�	Luftcirkulation: Multiflow 360°: Multi 3D 

luftcirkulation
Frys
�	NoFrost Plus
�	FastFreeze indfrysningsknap
�	1 isterningbakke
�	Fryseskuffe: 3 skuffer

Mål (HxBxD): 185 × 60 × 59,2 cm Mål (HxBxD): 185 × 60 × 59,2 cm

Essential Line
Hvid

736283
Køle-/fryseskab
NRK6202EW4

Generelt
�	Energiklasse1: E
�	Energiforbrug kWh/24h: 0,679 kWh
�	Tilslutningseffekt: 90 W
�	Sikring: 10 amp
�	Nettorumfang kølerum: 235 ltr.
�	Nettorumfang frostrum: 96 ltr.
�	Optøningstid ved strømafbrydelse: 17 t
�	Indfrysningskapacitet: 12 kg/døgn
�	Lydniveau (maks.): 38 dB(A)re 1 pW
�	1 kompressor
�	EcoMode
�	Displaytype: LED display
�	LED lys
�	Lydalarm ved åben dør
�	Temperatur indikator: Digital tempera-

turindikator (køl)
�	Lyd og visuel signal ved for høj tem-

peratur i køleskab: hvidt signal
�	Dør materiale: Stål
�	Døråbning: Vendbare døre
�	Slot-in funktion: mulighed for at placere 

produktet i en 60 cm køkkenniche

Køleskab
�	AdaptTech
�	IonAir med MultiFlow 360°
�	5 glashylder
�	Dørhylde til flasker: 1 dørhylde
�	Hylder i køleskabsdøren: 3 dørhylder
�	Æggebakke: 1×8
�	Luftcirkulation: Multiflow 360°: Multi 3D 

luftcirkulation
Frys
�	Total NoFrost
�	FastFreeze indfrysningsknap
�	Indfrysning: 3 skuffer

Mål (HxBxD): 200 × 60 × 59,2 cm

Essential Line
Hvid

735800
Køle-/fryseskab
RK6192EW4

Generelt
�	Energiklasse1: E
�	Energiforbrug kWh/24h: 0,608 kWh
�	Tilslutningseffekt: 70 W
�	Sikring: 10 amp
�	Nettorumfang kølerum: 206 ltr.
�	Nettorumfang frostrum: 108 ltr.
�	Optøningstid ved strømafbrydelse: 17 t
�	Indfrysningskapacitet: 5 kg/døgn
�	Lydniveau (maks.): 38 dB(A)re 1 pW
�	1 kompressor
�	Mekanisk betjening
�	LED
�	Dør materiale: Stål
�	Døråbning: Vendbare døre
�	Slot-in funktion: mulighed for at placere 

produktet i en 60 cm køkkenniche

Køleskab
�	4 glashylder
�	Dørhylde til flasker: 1 dørhylde
�	Hylder i køleskabsdøren: 2 dørhylder
�	Æggebakke: 1×8
Frys
�	Frostless: Mindre rimdannelse i fryseren
�	1 glashylde
�	1 isterningbakke
�	Indfrysning: 3 skuffer

Mål (HxBxD): 185 × 60 × 59,2 cm

4.295,- 6.295,- 

5.695,- 5.195,- 



1 Relativt energiforbrug på skalaen fra A++ (lavt forbrug) til G (højt forbrug). 2 Energiforbrug pr. år på grundlag af standardtest. Det faktiske forbrug afhænger af apparatets brug og hvor det anbringes.
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Primary Line
Grå

20001372
Køle-/fryseskab
RK4182PS4

Generelt
�	Energiklasse1: E
�	Energiforbrug kWh/24h: 0,559 kWh
�	Tilslutningseffekt: 90 W
�	Nettorumfang kølerum: 198 ltr.
�	Nettorumfang frostrum: 66 ltr.
�	Optøningstid ved strømafbrydelse: 15 t
�	Indfrysningskapacitet: 3 kg/døgn
�	Lydniveau (maks.): 39 dB(A)re 1 pW
�	1 kompressor
�	Mekanisk betjening
�	LED
�	Dør materiale: Lakeret
�	Døråbning: Vendbare døre
�	Hjul bagest

Køleskab
�	3 glashylder
�	Dørhylde til flasker: 1 dørhylde
�	Hylder i køleskabsdøren: 3 dørhylder
�	Æggebakke: 2
Frys
�	1 isterningbakke
�	Indfrysning: 3 skuffer

Mål (HxBxD): 180 × 55 × 55,7 cm

Essential Line
Hvid

20001340
Køle-/fryseskab
NRK4182CW4

Generelt
�	Energiklasse1: F
�	Energiforbrug kWh/24h: 0,591 kWh
�	Tilslutningseffekt: 125 W
�	Nettorumfang kølerum: 172 ltr.
�	Nettorumfang frostrum: 80 ltr.
�	Optøningstid ved strømafbrydelse: 13 t
�	Indfrysningskapacitet: 9 kg/døgn
�	Lydniveau (maks.): 41 dB(A)re 1 pW
�	1 kompressor
�	Elektronisk styring af temperatur
�	LED
�	Dør materiale: Lakeret
�	Døråbning: Vendbare døre
�	Hjul bagest

Køleskab
�	3 glashylder
�	Dørhylde til flasker: 1 dørhylde
�	Hylder i køleskabsdøren: 2 dørhylder
�	Æggebakke: 1
Frys
�	NoFrost DualAdvance
�	1 isterningbakke

Mål (HxBxD): 182,4 × 55 × 55,7 cm

Primary Line
Hvid

20001371
Køle-/fryseskab
RK4182PW4

Generelt
�	Energiklasse1: E
�	Energiforbrug kWh/24h: 0,559 kWh
�	Tilslutningseffekt: 90 W
�	Nettorumfang kølerum: 198 ltr.
�	Nettorumfang frostrum: 66 ltr.
�	Optøningstid ved strømafbrydelse: 15 t
�	Indfrysningskapacitet: 3 kg/døgn
�	Lydniveau (maks.): 39 dB(A)re 1 pW
�	1 kompressor
�	Mekanisk betjening
�	LED
�	Dør materiale: Lakeret
�	Døråbning: Vendbare døre
�	Hjul bagest

Køleskab
�	3 glashylder
�	Dørhylde til flasker: 1 dørhylde
�	Hylder i køleskabsdøren: 3 dørhylder
�	Æggebakke: 2
Frys
�	1 isterningbakke
�	Indfrysning: 3 skuffer

Mål (HxBxD): 180 × 55 × 55,7 cm
20001366

Køle-/fryseskab
RK4162PW4

Generelt
�	Energiklasse1: E
�	Energiforbrug kWh/24h: 0,526 kWh
�	Tilslutningseffekt: 104 W
�	Nettorumfang kølerum: 159 ltr.
�	Nettorumfang frostrum: 66 ltr.
�	Optøningstid ved strømafbrydelse: 15 t
�	Indfrysningskapacitet: 3 kg/døgn
�	Lydniveau (maks.): 39 dB(A)re 1 pW
�	1 kompressor
�	Mekanisk betjening
�	LED
�	Dør materiale: Lakeret
�	Døråbning: Vendbare døre
�	Hjul bagest

Køleskab
�	2 glashylder
�	Dørhylde til flasker: 1 dørhylde
�	Hylder i køleskabsdøren: 2 dørhylder
�	Æggebakke: 2
Frys
�	1 isterningbakke
�	Indfrysning: 3 skuffer

Mål (HxBxD): 161,3 × 55 × 55,7 cm

4.795,- 4.195,- 

3.595,- 3.895,- 



Primary Line
Hvid

20001339
Køle-/fryseskab
RF4142PW4

Generelt
�	Energiklasse1: E
�	Energiforbrug kWh/24h: 0,466 kWh
�	Tilslutningseffekt: 86 W
�	Nettorumfang kølerum: 164 ltr.
�	Nettorumfang frostrum: 41 ltr.
�	Optøningstid ved strømafbrydelse: 22 t
�	Indfrysningskapacitet: 2 kg/døgn
�	Lydniveau (maks.): 40 dB(A)re 1 pW
�	1 kompressor
�	Mekanisk betjening
�	LED lys i siden
�	Dør materiale: Lakeret
�	Døråbning: Vendbare døre
�	Hjul bagest

Køleskab
�	3 glashylder
�	Dørhylde til flasker: 1 dørhylde
�	Hylder i køleskabsdøren: 2 dørhylder
�	Æggebakke: 1

Mål (HxBxD): 143,6 × 55 × 54,2 cm

730504 20001349
Køleskab Køleskab
RB4121ANW R492PW

Generelt
�	Energiklasse1: F
�	Energiforbrug kWh/24h: 0,55 kWh
�	Tilslutningseffekt: 90 W
�	Nettorumfang kølerum: 183 ltr.
�	Nettorumfang frostrum: 15 ltr.
�	Optøningstid ved strømafbrydelse: 11 t
�	Indfrysningskapacitet: 2 kg/døgn
�	Lydniveau (maks.): 40 dB(A)re 1 pW
�	1 kompressor
�	Elektronisk styring af temperatur
�	LED lys i siden
�	Dekorativ Top
�	Dør materiale: Stål
�	Døråbning Vendbare døre

Køleskab
�	4 glashylder
�	Dørhylde til flasker: 1 dørhylde
�	Hylder i køleskabsdøren: 2 dørhylder
�	Æggebakke: 1
Frys
�	1 isterningbakke

Generelt
�	Energiklasse1: E
�	Energiforbrug kWh/24h: 0,25 kWh
�	Tilslutningseffekt: 80 W
�	Nettorumfang kølerum: 137 ltr.
�	Lydniveau (maks.): 40 dB(A)re 1 pW
�	1 kompressor
�	Mekanisk betjening
�	LED lys i siden
�	Dekorativ Top
�	Dør materiale: Lakeret
�	Døråbning: Vendbare døre

Køleskab
�	2 glashylder
�	Dørhylde til flasker: 1 dørhylde
�	Hylder i køleskabsdøren: 2 dørhylder
�	Æggebakke: 2

Mål (HxBxD): 123,2 × 55 × 56,5 cm Mål (HxBxD): 84,5 × 56 × 57,9 cm

20001320
Køle-/fryseskab
RF3121PW4

Generelt
�	Energiklasse1: F
�	Energiforbrug kWh/24h: 0,5 kWh
�	Tilslutningseffekt: 70 W
�	Nettorumfang kølerum: 91 ltr.
�	Nettorumfang frostrum: 29 ltr.
�	Optøningstid ved strømafbrydelse: 15 t
�	Indfrysningskapacitet: 2 kg/døgn
�	Lydniveau (maks.): 40 dB(A)re 1 pW
�	1 kompressor
�	Mekanisk betjening
�	LED lys i siden
�	Dør materiale: Lakeret
�	Døråbning: Højrehængslet

Køleskab
�	2 glashylder
�	Dørhylde til flasker: 1 dørhylde
�	Hylder i køleskabsdøren: 2 dørhylder
�	Æggebakke: 2
Frys
�	1 isterningbakke

Mål (HxBxD): 118,2 × 48,1 × 51 cm

42 FRITSTÅENDE SKABE

S

1 Relativt energiforbrug på skalaen fra A++ (lavt forbrug) til G (højt forbrug). 2 Energiforbrug pr. år på grundlag af standardtest. Det faktiske forbrug afhænger af apparatets brug og hvor det anbringes.

2.895,- 

3.395,- 

2.295,- 

2.095,- 



20001344
Køleskab
RB391PW4 

Generelt
�	Energiklasse1: F
�	Energiforbrug kWh/24h: 0,45 kWh
�	Tilslutningseffekt: 90 W
�	Nettorumfang kølerum: 86 ltr.
�	Nettorumfang frostrum: 10 ltr.
�	Optøningstid ved strømafbrydelse: 12 t
�	Indfrysningskapacitet: 2 kg/døgn
�	Lydniveau (maks.): 39 dB(A)re 1 pW
�	1 kompressor
�	Mekanisk betjening
�	LED lys i siden
�	Betjeningspanel foroven med trinløs 

temperaturvælger
�	Dør materiale: Lakeret
�	Døråbning: Vendbare døre

Køleskab
�	1 glashylde
�	Dørhylde til flasker: 1 dørhylde
�	Hylder i køleskabsdøren: 2 dørhylder
�	Æggebakke: 1×6
Frys
�	1 isterningbakke

Mål (HxBxD): 84,7 × 49,4 × 49,4 cm

1 Relativt energiforbrug på skalaen fra A++ (lavt forbrug) til G (højt forbrug). 2 Energiforbrug pr. år på grundlag af standardtest. Det faktiske forbrug afhænger af apparatets brug og hvor det anbringes.

FRITSTÅENDE SKABE 43

Essential Line
Hvit

527172
Fuldt integreret fryser - underbyg
FIU6092AW

Generelt
�	Energiklasse: E
�	Energiforbrug kWh/24h: 0,39 kWh
�	Tilslutningseffekt: 90 W
�	Nettorumfang frostrum: 86 ltr.
�	Optøningstid ved strømafbrydelse: 17 t
�	Indfrysningskapacitet: 9 kg/døgn
�	Lydniveau (maks.): 38 dB(A)re 1 pW
�	1 kompressor
�	Elektronisk styring af temperatur
�	Advarselslys ved for høj temperatur i 

fryseren
�	Dør materiale: Stål
�	Døråbning: Vendbare døre
�	Dørhængsel: Dør til dør

Frys
�	FastFreeze indfrysningsknap
�	Fryseskuffe: 1 skuffe
�	Opbevaring: 2 skuffer

Mål (HxBxD): 82 × 59,6 × 54,5 cm

Hvit Hvit

527168 525691
Fuldt integreret kølekskab - underbyg Fuldt integreret kølekskab - underbyg
RBIU6092AW RIU6092AW

Generelt
�	Energiklasse1: F
�	Energiforbrug kWh/24h: 0,39 kWh
�	Tilslutningseffekt: 80 W
�	Nettorumfang kølerum: 105 ltr.
�	Nettorumfang frostrum: 21 ltr.
�	Optøningstid ved strømafbrydelse: 12 t
�	Indfrysningskapacitet: 2 kg/døgn
�	Lydniveau (maks.): 39 dB(A)re 1 pW
�	1 kompressor
�	Mekanisk betjening
�	LED lys i siden
�	Dør materiale: Stål
�	Døråbning: Vendbare døre
�	Dørhængsel: Dør til dør

Køleskab
�	2 glashylder
�	1 delelig hylde
�	Dørhylde til flasker: 1 dørhylde
�	Hylder i køleskabsdøren: 1 justerbar 

bakke, Justerbar hylde øverst
�	Antal pladser til ost og smør: 1 MultiBox
Frys
�	Fryseskuffe: 1 dør

Generelt
�	Energiklasse1: F
�	Energiforbrug kWh/24h: 0,25 kWh
�	Tilslutningseffekt: 70 W
�	Nettorumfang kølerum: 143 ltr.
�	Lydniveau (maks.): 36 dB(A)re 1 pW
�	1 kompressor
�	Mekanisk betjening
�	LED lys i siden
�	Dør materiale: Stål
�	Døråbning: Vendbare døre
�	Dørhængsel: Dør til dør

Køleskab
�	3 glashylder
�	1 delelig hylde
�	Dørhylde til flasker: 1 dørhylde
�	Hylder i køleskabsdøren: 1 justerbar 

bakke, Justerbar hylde øverst
�	Antal pladser til ost og smør: 1 MultiBox

Mål (HxBxD): 82 × 59,6 × 54,5 cm Mål (HxBxD): 82 × 59,6 × 54,5 cm

1.895,- 5.495,-

4.995,- 4.995,-



Køle-/ fryseskab
SIDE BY SIDE 
Side by side køle-/fryseskabe er det ideelle valg til familien, der gerne vil bevare friskheden af 
fødevarerne i længst mulig tid samt bevare overblikket. Ved kombinationen af moderne design, innovativ 
teknologi og rummelighed tilbyder disse skabe let tilgængelighed samt velorganiseret opbevaring af 
dine fødevarer. Skabenes store volumen hjælper dig til færre indkøbsture og bidrager til at minimere 
madspild, da du har et bedre overblik.



Superior Line
Sort

733128
Side-by-side
NRS9182VB

Generelt
�	Energiklasse1: E
�	Energiforbrug kWh/24h: 0,942 kWh
�	Tilslutningseffekt: 252 W
�	Nettorumfang kølerum: 368 ltr.
�	Nettorumfang frostrum: 167 ltr.
�	Optøningstid ved strømafbrydelse: 8 t
�	Indfrysningskapacitet: 13 kg/døgn
�	Lydniveau (maks.): 42 dB(A)re 1 pW
�	Inverterkompressor
�	EcoMode
�	Displaytype: LED display
�	Water dispenser
�	Belysning: LED
�	SensoTech - Elektronisk styring af 

temperatur
�	Lydalarm ved åben dør
�	Døråbning: Køl, højre - frys, venstre
�	Hjul bagest

Køleskab
�	Supercool
�	FreshZone skuffe
�	5 glashylder
�	4 fleksible glashylder
�	Go’n’Save funktion
�	Flaskeholder
�	Hylder i køleskabsdøren: 5 dørhylder
�	Æggebakke: 1
�	Luftcirkulation: MultiFlow Cooling (køl)
Frys
�	Total NoFrost
�	FastFreeze indfrysningsknap
�	5 glashylder
�	Indfrysning: 2 skuffer
�	Water dispenser
�	Ismaskine: Automatisk ismaskine, Ister-

ninger, Knust is

Mål (HxBxD): 179,3 × 90,8 × 67,9 cm

Et af de bedste optøningssystemer på markedet er installeret i 
fryseren, og funktionaliteten forebygger ophobning af is og frost. 
Som resultat vil det ikke være nødvendigt at afrime fryseren 
og opbevaringspladsen kan bruges mere effektivt. Pakker eller 
stykker af frossen frugt vil ikke fryse sammen og bidrager derfor 
til en ren og ordentlig fryser. 

Stort og klart LED display tillader temperaturstyring. 
Funktionerne FastFreeze og HolidayMode kan vælges 
og fravælges med én simpel bevægelse. I tilfælde af 
temperaturstigning vil en alarm lyde med det samme.

Med en praktisk flaskehylde er dine flasker og dåser nemt til-
gængelige og anvender ikke plads, som bør anvendes til andre 
fødevarer.

NoFrost Plus
Aldrig mere besværlig optøning

BottleHolder
Det rette sted for flasker og dåser

IceMaker med WaterDispenser
Hverken filter eller vandforsyning behøves

SensoTech
LED display styring

KitchenFit
Stilrent og sofistikeret look

Den touch-betjente IceMaker og WaterDispenser tilbyder, at 
du kan nyde afkølet vand, knust is eller isterninger uden at du 
behøver at forbinde køleskabet til vandrør. 

Disse skabe har samme dybde som den øvrige køkken-
interiør, så det vil passe elegant ind i køkkenindretningen 
samtidig med at bevare stor opbevaringskapacitet.

SIDE-BY-SIDE 45

S

9.995,- 



Med sit vintagedesign i en lang række valgfrie farver kommer dette køleskab til at spille en fremtrædende rolle i 
boligindretningen. Køleskabet fungerer som designelement og kan placeres hvor som helst. Måske i dit roman-
tiske køkken. Eller i din chikke bybolig. Eller måske endda i din funky taglejlighed. 

Alle retro-køleskabe udmærker sig ved et flot udseende, en optimal pladsbesparende størrelse og alle de køle-/
frysefunktioner, man forventer. Uanset farve er disse moderne ikoner et øjeblikkeligt hit, ligegyldigt hvor de 
placeres.

The cool side of you
GORENJE RETRO COLLECTION

46 FRYSESKABE



Køle-/fryseskab
ORK192

Generelt
�	Energiklasse1: E
�	Energiforbrug kWh/år2: 232 kWh
�	Nettorumfang kølerum: 227 ltr.
�	Nettorumfang frostrum: 95 ltr.
�	Stjernemærkning: 4
�	Optøningstid ved strømafbrydelse: 30 t
�	Indfrysningskapacitet: 4,5 kg/døgn
�	Lydniveau: 40 db(A)
�	Antal af kompressorer: 1
�	LED display
�	Lampetype: LED lys
Køleskab
�	IonAir: Ionisering i køleskabet
�	DynamiCooling
�	Adaptive Temperature Control - intel-

ligent hukommelse
�	CrispZone med HumidityControl: stor 

grøntsagsskuffe med fugtregulering
�	FreshZone
�	4 glashylder

�	CrispZone med HumidityControl: stor 
grøntsagsskuffe med fugtregulering

�	Flaskehylde med fast holder
�	Flaskeholder
�	SimpleSlide højdejusterbare hylder i 

døren: 2
�	1 MultiBox
�	Ægge-/isterningebakke: 1 x 7
Frys
�	Frostless: Mindre rimdannelse i fryseren
�	FastFreeze
�	3 helstøbte fryseskuffer
�	SpaceBox XXL-skuffe

Mål (HxBxD): 194 × 60 × 64 cm

522623 - Venstrehængslet522639 - Venstrehængslet522636 - Venstrehængslet

Champagne 517335 - Højrehængslet Black 521273 - Højrehængslet

ChampagneBlackBordeaux

517335 - Højrehængslet517336 - Højrehængslet511949 - Højrehængslet

1 Relativt energiforbrug på skalaen fra A++ (lavt forbrug) til G (højt forbrug). 2 Energiforbrug pr. år på grundlag af standardtest. Det faktiske forbrug afhænger af apparatets brug og hvor det anbringes.

Køleskab
ORB153

Generelt
�	Energiklasse1: E
�	Energiforbrug kWh/år2: 124 kWh
�	Nettorumfang kølerum: 229 ltr.
�	Nettorumfang frostrum: 25 ltr.
�	Optøningstid ved strømafbrydelse: 17 t
�	Indfrysningskapacitet: 2 kg/døgn
�	Lydniveau: 40 db(A)
�	Antal af kompressorer: 1
�	Mekanisk betjening
�	Lampetype: LED lys
Køleskab
�	IonAir: Ionisering i køleskabet
�	DynamiCooling
�	CrispZone med HumidityControl: stor 

grøntsagsskuffe med fugtregulering
�	FreshZone
�	4 glashylder
�	CrispZone med HumidityControl: stor 

grøntsagsskuffe med fugtregulering
�	Flaskehylde med fast holder

�	Flaskeholder
�	SimpleSlide højdejusterbare hylder i 

døren: 3
�	MultiBox
�	Ægge-/isterningebakke: 1 x 7

Mål (HxBxD): 154 × 60 × 64 cm

521272 - Højrehængslet

535276 - Venstrehængslet

521273 - Højrehængslet

535277 - Venstrehængslet

ChampagneBlack

GORENJE RETRO COLLECTION 47
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Gorenje Retro VW-køleskabet med karakter - Inspireret af det berømte ”Folkevognsrugbrød”.  
Køleskabet, som ikke kun er til de køreglade! Gorenje Retro Special Edition køleskabet giver  
et personligt touch i dit køkken og symboliserer samtidig frihed og eventyrlyst.

Gorenje Retro Special edition: køleskabet med karakter
PARKÉR DET I DIT KØKKEN



LED belysning
Fuldt oplyst køle-/fryserum

SimpleSlide-hylder
Hylder som nemt kan justeres

Strømbesparende LED belysning i båndform er meget 
energieffektive, har en særlig lang levetid og bruger mindre 
strøm.

De højdejusterbare hylder i køleskabets dør kan bære op til 5 kilo 
og kan let flyttes op eller ned for at passe til flasker og beholdere 
i forskellige størrelser. 

FreshZone skuffe
Holder frugter, grøntsager og kød friskere i meget 
længere tid.

Skuffen med den laveste temperatur i køleskabet egner sig 
perfekt til opbevaring af kød, fisk, frugt og grøntsager. Den vil 
bevare madvarernes friskhed, aroma, farve og smag meget 
længere.

Gorenje Retro Collection
Sort

733918
Køleskab
OBRB153BK

Generelt
�	Energiklasse1: E
�	Tilslutningseffekt: 80 W
�	Nettorumfang kølerum: 229 ltr.
�	Nettorumfang frostrum: 25 ltr.
�	Stjernemærkning: 4
�	Optøningstid ved strømafbrydelse: 17 t
�	Indfrysningskapacitet: 2 kg/døgn
�	Lydniveau (maks.): 40 dB(A)re 1 pW
�	Dør materiale: Plastik
�	Antal af kompressorer: 1
�	Mekanisk betjening
�	LED stribe på siden
�	Døråbning: Højrehængslet
�	Slot-in funktion: mulighed for at placere 

produktet i en 65 cm køkkenniche

Køleskab
�	IonAir: Ionisering i køleskabet
�	DynamiCooling
�	FreshZone skuffe
�	Bakker i køleskabsdøren: 3 SimpleSlide 

højdejusterbare dørhylder
�	4 glashylder
�	CrispZone med HumidityControl
�	Grøntsags skuffe med muligheden for at 

justere luftfugtigheden.
�	Flaskeholder i døren: Flaskehylde med 

fast holder
�	Flaskeholder
Frys
�	Indfrysning: 1 dør

Mål (HxBxD): 154 × 60 × 66,9 cm

GORENJE RETRO SPECIAL EDITION 49
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WaveActive vaskemaskiner og tørretumblere
Vi ved, at du har bedre ting at tage dig til end at tænke på vasketøjet. Derfor har vi designet de nye Gorenje 
WaveActive vaskemaskiner og tørretumblere, for at du kan få de bedste vaskeresultater med minimal indsats. Takket 
være den unikke IonTech-teknologi fjerner de op til 30 % flere pletter og sikrer, at tøjet krøller mindre. Det betyder, at 
du kan bruge din tid på de vigtige ting i livet.

LIVET ER KOMPLEKST. LAD OS 
GØRE DET ENKELT AT VASKE TØJ.



WaveActive-tromle
Nænsom behandling af alle typer tøj

PowerDrive-invertermotor
En kraftfuld, men lydløs motor

Den støjsvage, men meget effektive motor sikrer, at 
din vaskemaskine holder længe, og reducerer samtidig 
energiforbruget i hver eneste cyklus. 

Det unikke bølgeformede tromlemønster og de særlige 
bølgeformede 3D-ribber blødgør fibrene, hvilket sikrer, at 
tøjet behandles så nænsomt som muligt, så du får helt rent 
vasketøj, der krøller minimalt.

Centrifuge-
ringsevneBEssential Line

Hvid

729377 
Vaskemaskine
WEI64S3 - Slim

Generelt
�	Energiklasse1: B
�	Tilslutningseffekt: 2000 W
�	Sikring: 10 amp
�	Centrifugeringsevne3: B
�	Restfugtighed5: 53 %
�	Centrifugeringshastighed: 1400 omdr.
�	Kapacitet: 6 kg
�	Vasketid: 214 min
�	Årligt vandforbrug2: 9020 ltr.
�	Døråbning: 34 cm
�	Døråbningsvinkel: 180 °
�	PowerDrive-invertermotor
�	WaveActive-tromle
�	StableTech sidepaneler
Programmer
�	16 programmer
�	Programmer: Bomuld, Blandet/syntetisk 

– program til syntetisk materiale og 
blandingsmateriale, Uld-/håndvask

�	Specielle programmer: Allergi program 
- effektiv fjernelse af snavs, mikroor-
ganismer og vaskemiddelrester, Auto-
program, SportWash, Quick 20’, Eco 
40-60 °C

Funktioner
�	Personlige indstillinger for alle program-

mer
�	Funktion: NormalCare, EcoCare, Time-

Care
�	Forvask
�	SterilTub
�	Vaskemetoder
Egenskaber
�	Displaytype: LED display
�	Brugervenligt betjeningspanel
�	Børnesikring
�	Glat dør
�	Overløbskontrol
�	Lydsignal

Mål (HxBxD): 85 × 60 × 43 cm

43 cm

IonTech
Fjerner 30 % flere pletter

IonTech udnytter den naturlige ioniseringsproces til at fjerne 
urenheder mere effektivt, uden brug af høje temperaturer eller 
ekstra kemikalier. Vaskemidlet opløses bedre i vandet, så 
det trænger jævnt ind i vasketøjet. Det betyder, at 30 % flere 
pletter fjernes, selv ved lave temperaturer. IonTech forhindrer 
desuden kalkaflejringer på varmelegemet, hvilket forlænger 
vaskemaskinens driftslevetid.

VASK OG TØR 51

6 
34cm

3.995,- 



1 Relativt energiforbrug på skalaen fra A (lavt forbrug) til G (højt forbrug). 2 Anslået årligt forbrug af energi og vand for en husstand på 4 personer (200 gange vask på 60° normalprogrammet for bomuld). 3 Vaskeevne 
og centrifugeringevne på skalaen fra A (høj) til G (lav). Hvis De anvender tørretumbler, skal De være opmærksom på, at en vaskemaskine, der er A-mærket med hensyn til centrifugering halverer omkostningerne til 
tørring sammenlignet med en vaskemaskine, der er G-mærket og at elektrisk tørretumbling af tøj normalt bruger mere energi end selve vasken. 5 Restvandindhold efter centrifugering (i forhold til tørt tøj). 

Centrifuge-
ringsevneB

Hvid

729385
Vaskemaskine
WE743

Generelt
�	Energiklasse1: C
�	Centrifugeringsevne3: B
�	Restfugtighed5: 53 %
�	Centrifugeringshastighed: 1400 omdr.
�	Kapacitet: 7 kg
�	Vasketid: 214 min
�	Årligt vandforbrug2: 9680 ltr.
�	Døråbning: 34 cm
Programmer
�	16 programmer
�	Programmer: Bomuld, Blandet/syntetisk 

– program til syntetisk materiale og 
blandingsmateriale, Uld-/håndvask

�	Specielle programmer: Allergi program 
- effektiv fjernelse af snavs, mikroorgan-
ismer og vaskemiddelrester, Autopro-
gram, SportWash, Quick 20’, Duntøj

�	Mulighed for at oprette egne program-
mer: Memory program

�	Funktion: NormalCare, EcoCare, Time-
Care

Egenskaber
�	SensoIQ
�	Standard collector motor
�	SuperSilent+
�	Displaytype: LED display
�	Børnesikring
Funktioner
�	Personlige indstillinger for alle program-

mer
�	Forvask
�	Pumpestop
�	SterilTub
�	StableTech sidepaneler

Mål (HxBxD): 85 × 60 × 54,5 cm

10
ÅRS

MOTORGARANTI 
PowerDrive-invertermotor

7
34cm 34cm

Centrifuge-
ringsevneBColour Edition

Sort

732162
Vaskemaskine
WEI843B

Generelt
�	Energiklasse1: B
�	Tilslutningseffekt: 2000 W
�	Centrifugeringsevne3: B
�	Restfugtighed5: 53 %
�	Centrifugeringshastighed: 1400 omdr.
�	Kapacitet: 8 kg
�	Vasketid: 214 min
�	Årligt vandforbrug2: 10309 ltr.
�	Døråbning: 34 cm
Programmer
�	16 programmer
�	Programmer: Bomuld, Blandet/syntetisk 

– program til syntetisk materiale og 
blandingsmateriale, Uld-/håndvask

�	Specielle programmer: Allergi program 
- effektiv fjernelse af snavs, mikroorgan-
ismer og vaskemiddelrester, Autopro-
gram, SportWash, Quick 20’, Duntøj

�	Mulighed for at oprette egne program-
mer: Memory program

�	Vasketype: NormalCare, EcoCare, 
TimeCare

Egenskaber
�	SensoIQ
�	PowerDrive-invertermotor
�	Displaytype: LED display
�	Børnesikring
Funktioner
�	Personlige indstillinger for alle program-

mer
�	Forvask
�	Pumpestop
�	SterilTub
�	StableTech sidepaneler
�	Sikring: 10 amp

Mål (HxBxD): 85 × 60 × 54,5 cm

34cm

Centrifuge-
ringsevneAEssential Line

Hvid

735482
Vaskemaskine
WEI863S

Generelt
�	Energiklasse1: B
�	Tilslutningseffekt: 2000 W
�	Sikring: 10 amp
�	Centrifugeringsevne3: A
�	Restfugtighed5: 44 %
�	Centrifugeringshastighed: 1600 omdr.
�	Kapacitet: 8 kg
�	Vasketid: 214 min
�	Årligt vandforbrug2: 10309 ltr.
�	Døråbning: 34 cm
�	Døråbningsvinkel: 180 °
�	PowerDrive-invertermotor
�	WaveActive-tromle
�	StableTech sidepaneler
Programmer
�	16 programmer
�	Programmer: Bomuld, Blandet/syntetisk 

– program til syntetisk materiale og 
blandingsmateriale, Uld-/håndvask

�	Specielle programmer: Allergi program 
- effektiv fjernelse af snavs, mikroorgan-
ismer og vaskemiddelrester, Autopro-
gram, Skjorter, Quick 20’, Duntøj

Funktioner
�	Personlige indstillinger for alle program-

mer
�	Funktion: NormalCare, EcoCare, Time-

Care
�	Forvask
�	SterilTub
�	Vaskemetoder
Egenskaber
�	SteamTech
�	Displaytype: LED display
�	Brugervenligt betjeningspanel
�	Børnesikring
�	Glat dør
�	Lydsignal

Mål (B×H×D): 60 × 85 × 54,5 cm

34cm

Centrifuge-
ringsevneASuperior Line

Hvid

729414
Vaskemaskine
WS168LNST

Generelt
�	Energiklasse1: B
�	Tilslutningseffekt: 2300 W
�	Sikring: 10 amp
�	Centrifugeringsevne3: A
�	Restfugtighed5: 44 %
�	Centrifugeringshastighed: 1600 omdr.
�	Kapacitet: 10 kg
�	Vasketid: 214 min
�	Årligt vandforbrug2: 11314 ltr.
�	Døråbning: 34 cm
�	Døråbningsvinkel: 180 °
�	PowerDrive-invertermotor
�	WaveActive-tromle
�	StableTech sidepaneler
�	Lys i tromlen
�	DoseAid
�	EcoEye
Programmer
�	14 programmer
�	Programmer: Bomuld, Blandet/syntetisk 

– program til syntetisk materiale og 
blandingsmateriale, Uld-/håndvask

�	Specielle programmer: Allergi program 
- effektiv fjernelse af snavs, mikroorgan-
ismer og vaskemiddelrester,  

Autoprogram, SportWash, Quick 20’, 
SteamRefresh, IonWash 59‘

�	Kold vask: 15 °C
Funktioner
�	Personlige indstillinger for alle program-

mer
�	Funktion: NormalCare, EcoCare, Time-

Care
�	Temperaturindstilling
�	Forvask
�	SterilTub
Egenskaber
�	IonTech
�	StainExpert
�	SuperSilent+
�	Displaytype: LED display
�	Brugervenligt betjeningspanel
�	Børnesikring
�	Glat dør
�	Total Aqua Stop
�	Lydsignal

Mål (B×H×D): 60 × 85 × 61 cm

52 VASKEMASKINER

S10
ÅRS

MOTORGARANTI 
PowerDrive-invertermotor

7.695,- 

3.995,- 

5.295,- 

5.395,- 



1 Relativt energiforbrug på skalaen fra A (lavt forbrug) til G (højt forbrug). 2 Anslået årligt forbrug for en husstand på fire personer, hvor der normalt benyttes tørretumbler.

Energi-
klasseB

Energi-
klasseA++

Betjening: Elektronisk
Hvid

Betjening: Elektronisk
Hvid

729317

731439

Kondenstørretumbler

Kondenstørretumbler med varmepumpe

DE7B

DIE82I/G

Generelt
�	Energiklasse1: A++
�	Kapacitet: 8 kg
�	Tørretid: 195 min
�	Energiforbrug kWh/år2: 235 kWh
�	Apparattype: Kondenstørretumbler med 

varmepumpe
�	Reverserende tromlegang
�	Døråbning: 35 cm
�	Døråbningsvinkel: 180 °
�	Rustfri tromle
Programmer
�	16 programmer
�	Programmer: Program til sengetøj 

og materiale, der fylder meget, Uld, 
Skjorteprogram – lavere temperatur 
og en vis restfugtighed, som sikrer, at 
stoffet krøller mindre, Sportstøj - miks 
af materialer, Mix tørt, Mix stryge tørt, 
Babytøj, IonRefresh

�	Personlige indstillinger for alle program-
mer

�	Bomuld
�	Finvask
�	Syntetisk

Funktioner
�	1/2-fyldt maskine
�	Indstilling af tørringsniveau
�	Antikrølfunktion
�	Udskudt start
�	Opfrisknings funktion
Egenskaber
�	Anti-allergisk tørretumbler med IonTech 

teknologi
�	FiltrationSupreme
�	Antikrølfunktion
�	Auto Drain-Direkte udpumpning fra 

kondensator
�	Displaytype: LED display
�	Nøgler: Start/Pause
�	Varmepumpe
�	Indbygget kondensbeholder (4,95 ltr.)
�	Advarsel for fuld kondensbeholder
�	Restfugtighedssensor
�	Slår fra ved overophedning
�	TwinAir
�	Standard motor

Mål (HxBxD): 85 × 60 × 62,5 cm

Generelt
�	Energiklasse1: B
�	Kapacitet: 7 kg
�	Tørretid: 125 min
�	Energiforbrug kWh/år2: 504 kWh
�	Apparattype: Kondenstørretumbler
�	Reverserende tromlegang
�	Døråbning: 35 cm
�	Døråbningsvinkel: 180 °
�	Galvaniseret tromle
Programmer
�	16 programmer
�	Programmer: Program til sengetøj 

og materiale, der fylder meget, Uld, 
Skjorteprogram – lavere temperatur 
og en vis restfugtighed, som sikrer, at 
stoffet krøller mindre, Sportstøj - miks 
af materialer, AirRefresh, Mix tørt, Mix 
stryge tørt, Babytøj

�	Personlige indstillinger for alle program-
mer

�	Bomuld
�	Finvask
�	Syntetisk
�	GentleCare

Funktioner
�	Indstilling af tørringsniveau
�	Lav tørringstemperaturen
�	Antikrølfunktion
�	Udskudt start
Egenskaber
�	FiltrationSupreme
�	Lav tørringstemperaturen
�	Antikrølfunktion
�	Auto Drain-Direkte udpumpning fra 

kondensator
�	Displaytype: LED display
�	Nøgler: Start/Pause
�	Energibesparende elektrisk varmel-

egeme
�	Indbygget kondensbeholder (4,95 ltr.)
�	Advarsel for fuld kondensbeholder
�	Restfugtighedssensor
�	Lav tørringstemperaturen
�	Slår fra ved overophedning
�	Standard motor

Mål (HxBxD): 85 × 60 × 62,5 cm

Energi-
klasseA++Colour Edition

Sort

732253
Kondenstørretumbler med varmepumpe
DE82ILB/G

Generelt
�	Energiklasse1: A++
�	Tilslutningseffekt: 800 W
�	Sikring: 10 amp
�	Kapacitet: 8 kg
�	Tørretid: 195 min
�	Energiforbrug kWh/år2: 235 kWh
�	Apparattype: Kondenstørretumbler med 

varmepumpe
�	Reverserende tromlegang
�	Døråbning: 35 cm
�	Døråbningsvinkel: 180 °
�	Rustfri tromle
Programmer
�	16 programmer
�	Programmer: Program til sengetøj 

og materiale, der fylder meget, Uld, 
Skjorteprogram – lavere temperatur og 
en vis restfugtighed, Sportstøj - miks 
af materialer, Mix tørt, Mix stryge tørt, 
Babytøj, IonRefresh

�	Personlige indstillinger for alle program-
mer

�	Bomuld
�	Finvask
�	Syntetisk

Funktioner
�	1/2-fyldt maskine
�	Indstilling af tørringsniveau
�	Antikrølfunktion
�	StartDelay
�	Refresh-funktion
Egenskaber
�	Standard motor
�	Varmepumpe
�	TwinAir
�	Restfugtighedssensor
�	Slår fra ved overophedning
�	Anti-allergisk tørretumbler med IonTech 

teknologi
�	FiltrationSupreme
�	Lys i tromlen
�	Displaytype: LED display
�	Taster: Start/Pause
�	Indbygget kondensbeholder (4,95 ltr.)
�	Advarsel for fuld kondensbeholder
�	Auto Drain-Direkte udpumpning fra 

kondensator

Mål (HxBxD): 85 × 60 × 62,5 cm

Energi-
klasseA++Superior Line

Hvid

731583
Kondenstørretumbler med varmepumpe
DS92ILS

Generelt
�	Energiklasse1: A++
�	Tilslutningseffekt: 1800 W
�	Sikring: 10 amp
�	Kapacitet: 9 kg
�	Tørretid: 225 min
�	Energiforbrug kWh/år2: 259 kWh
�	Apparattype: Kondenstørretumbler med 

varmepumpe
�	Reverserende tromlegang
�	Døråbning: 35 cm
�	Døråbningsvinkel: 180 °
�	Rustfri tromle
Programmer
�	14 programmer
�	Programmer: Program til sengetøj og 

materiale, der fylder meget, Uld, Skjorte-
program – lavere temperatur og en vis 
restfugtighed, SteamRefresh, Sportstøj - 
miks af materialer, Quick Pro – effektivt 
lynprogram, Tidsindstillet tørring, Mix 
tørt, Mix stryge tørt, IonRefresh

�	Personlige indstillinger for alle program-
mer

�	Bomuld, Finvask, Syntetisk, NormalCare

Funktioner
�	Indstilling af tørringsniveau
�	Antikrølfunktion
�	StartDelay
�	Steam-programmer
Egenskaber
�	Standard motor
�	Varmepumpe
�	TwinAir
�	Restfugtighedssensor
�	Slår fra ved overophedning
�	Anti-allergisk tørretumbler med IonTech 

teknologi
�	FiltrationSupreme
�	SteamTech
�	Lys i tromlen
�	Displaytype: LED display
�	Taster: Start/Pause
�	Indbygget kondensbeholder (4,95 ltr.)
�	Advarsel for fuld kondensbeholder
�	Auto Drain-Direkte udpumpning fra 

kondensator

Mål (HxBxD): 85 × 60 × 62,5 cm
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S

7.695,- 

4.195,- 

6.595,- 

6.795,- 



640245471093 
UdtræksskinnerUdtræksskinner
AC105AC057 

	� Fuldt udtræk på 3 niveauer. 
	� Passer til Essential line og Advance line.

	� Fuldt udtræk på 3 niveauer. 
	� Passer til Superior Line

999,- 1.199,- 

672115 672116 672114
Side-by-side Side-by-side Side-by-side
CFS L-1850 065 CFS L-1850 9005 CFS L-1850 070

	� Grå
	� Giver pæn samling ved side-by-side løsning
	� Passer til 185 cm høje køle-/fryseskabe, køleskabe 
og fryseskabe

	� Sort
	� Giver pæn samling ved side-by-side løsning
	� Passer til 185 cm høje køle-/fryseskabe, køleskabe 
og fryseskabe

	� Hvid
	� Giver pæn samling ved side-by-side løsning
	� Passer til 185 cm høje køle-/fryseskabe, køleskabe 
og fryseskabe

599,- 599,- 599,- 

735631
Re-cirkulationssæt
AH201

	� Passer til: W9TB,W6TB

799,-

315275

Kulfilter
AH081

	� Passer til: WHC623E16X, WHC623E16W

180178
Kulfilter
AH005

	� Passer til: WHC523E15X

705940
Kulfilter
AH192

	� Passer til: GHV93B, GHV63B
	� GHV93B anvender 3 stk.
	� GHV63B anvender 2 stk.

530121
Kulfilter
AH144

	� Passer til: BHP663A6X

349,- 329,- 

299,- 

399,- 

789830
Kulfilter
CARBON FILTER

	� Passer til: HET945XSC

659,- 
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530120

530120

530408

530408

AH138
AH186 

	� Passer til: BHP623E8X

pr. stk. 399,- 



10883187
Kulfilter
AH220

	� Der skal anvendes 1 stk.
	� Passer til: TH62E3X, TH60E30V

399 ,- 

443072
Kulfilter
AH128

	� Passer til: DK63CLI,DK63CLB

499,- 

784407
Kulfilter
AH218

	� Passer til: WHU629EW

99,- 
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G5
QUALITY SERVICE

Læs vilkår og registrér dit produkt på gorenje.dk/G5

2 års total sikkerhed
Gorenje bevarer bevisbyrden i alle 24 måneder af reklamations-perioden.  
Loven foreskriver kun at Gorenje har bevisbyrden de første 6 måneder.

5 års gratis reservedele
Gorenje tilbyder 5 års gratis reservedele. 

10 års reservedelssikkerhed
Er din sikkerhed for at vi kan levere reservedele til dit Gorenje produkt i minimum 
10 år fra købsdato.
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G5
QUALITY SERVICE

Vi vil gerne sikre vores kunder størst mulig tilfredshed 
og tryghed med deres Gorenje produkt, både nu og i 
fremtiden. Derfor giver vi G5 Quality Service til alle vores 
kunder fra den dag et Gorenje produkt købes. 

Gælder for alle Gorenje hårde hvidevarer (undtaget 
fritstående mikrobølgeovne), som er købt efter 1. april 
2018. Det er påkrævet af forbrugeren at registrere sit 
produkt på Gorenjes hjemmeside for at opnå denne ekstra 
fordel. Registreringen skal være udført senest otte uger 
efter fakturadato. G5 Quality Service er en 5-årig sikkerhed 
for at produkterne lever op til vores kunders forventning til 
kvalitet og service.

G5 Quality Service
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Udluftning ved indbygning af kogeplader med skuffe                      Udluftning ved indbygning af kogeplader uden skuffe
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GHV63B 
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www.gorenje.dk

Join us in experiencing the 
amazing UEFA EURO 2020  
with fans worldwide.

SUPPORTING  
THE PASSION
#simplyfans
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