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EUROPÆISK 
BRAND MED 
GLOBAL 
BETYDNING 

70 års tradition og over 10.000 medarbejdere er Gorenje 
en af de største producenter af husholdningsapparater 
i Sydøsteuropa. Siden 2018 har Gorenje været en del af 
selskabet Hisense, en global leder inden for teknologi. Ved 
siden af Hisense og premium-mærket ASKO er Gorenje ét 
af selskabets tre globale brands.

Det unikke ved Gorenje er gennemtænkt designede 
produktlinjer, skabt i samarbejde med kendte designere 
såsom Ora-ïto, samt livsstilskollektioner, der passer til 
forskellig slags smag, fra retro og klassisk til moderne. 
Gorenjes anseelse er blevet anerkendt med talrige 
prestigefyldte internationale priser, herunder den seneste Red 
Dot Design Award, modtaget for nylig for den nye Gorenje 
Simplicity induktionskogeplade.
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VELKOMMEN 
TIL DIT 
FORENKLEDE 
LIV  

Vi tror på et enklere liv. På at bruge tid med 
vores kære. Dvæle ved de små øjeblikke og de 
store milepæle. 

Alt, hvad vi gør, gør vi med ét formål. At forenkle 
dit liv. Vi henter inspiration fra livet og innoverer 
altid med jer, vores entusiaster i enkle løsninger, 
i tankerne. Vi ved, at I forventer er forenkling, 
ikke kompleksitet. Det er derfor hver innovation, 
ny teknologi eller service, vi leverer, skal have et 
forenklingsformål.

Når du vælger et Gorenje-apparat, vælger du 
ægte ubesværet, pålidelig og effektiv teknologi 
bygget op omkring dine behov. Du vælger at leve 
sundt, altid at forvente overlegne resultater, nyde 
fleksibilitet og vejledning. Du vælger at forenkle 
dine gøremål, fra de mindste hverdagsøjeblikke til 
livets største begivenheder. Vi vil gerne inspirere 
dig til at omfavne enkelhed. 

For at gøre dit hjemmeliv enklere. Forenkle alt 
omkring dine daglige opgaver, så du har mere 
tid til alt det, du elsker at gøre.
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GASTRONOMI

Indbyggede ovne
Kombi-/mikroovne
Indbygget mikroovne ovne
OptiBake ovne
Kaffemaskiner, Varmeskuffe
Kogeplader
Fritstående komfurer
Emhætter
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8
21
22
24
36
38
54
70

OPVASKEMASKINER

Fuldintegrerbare opvaskemaskiner

80

80

KØL OG FRYS

Fuldintegrerbare skabe
Fritstående køleskabe
Fritstående fryseskabe

96

96
112
122

DESIGN LINIER

Gorenje Retro Collection
Gorenje Classico Collection

128

128
136

VASK OG TØR

Vaskemaskiner 
Tørretumblere

144

144
152

TEKNISKE 
SPECIFIKATIONER

Tilbehør
Stregtegninger

158 

158
160

Ekslusivt sortiment
Produkter mærket med K er eksklusivt sortiment 
til køkkenforhandlere. 

Udvalgte forhandlere
Produkter mærket med S er kun for udvalgte 
forhandlere. 
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Når du ser på husholdningsapparater, vil du støde på nye 
energieffektivitetsmærker. Selvom vi ikke har ændret noget i vores 
produkter, vil de blive præsenteret med nye mærker, der blev 
introduceret af Europa-Kommissionen. For at gøre dem mere 
overskuelige har vi udarbejdet en kort introduktion, som vil hjælpe 
dig med at forstå ændringerne.

NYE ENKLERE 
ENERGIEFFEKTI-
VITETSMÆRKER
DIN GUIDE TIL DE  
GRUNDLÆGGENDE ÆNDRINGER
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Hvorfor ændringen?

Da produkter bliver mere og mere energieffektive, er klasse A+, A++ og A+++ blevet 
meget overfyldt. Dette efterlod ikke plads til videreudvikling og førte til forvirring. 
Derfor blev der den 1. marts 2021 introduceret nye mærker. Ændringerne blev 
lavet for at undgå forvirring, hjælpe kunder med at træffe informerede valg og 
tilskynde virksomheder til at investere i videreudvikling af produkter med selv ret høj 
energieffektivitet.

Samme produkter nyt mærke

Alle produkter i kategorier som opvaskemaskiner, vaskemaskiner/vaskemaskine-
tørretumblere, køleskabe, lamper og elektroniske displays skal nu præsenteres med 
nye mærker. Det betyder, at produktets funktioner stadig er de samme. Grunden til, 
at de nu falder ind under en anden klasse, er, at skalaen er blevet ændret. 

Vigtigste forskelle

A+, A++ og A+++ er nu erstattet med en skala fra A til G. Kategori A (som 
repræsenterer den højeste energieffektivitet) giver plads til fremtidige udviklinger, og 
derfor er meget få produkter, der matcher dens standarder. Nye mærker omfatter 
også Eco-tilstand, nye ikoner og en QR-kode, der afslører mere information om 
produktet.

Gammelt  
energimærke

Nyt  
energimærke

QR kode med  
information  
om produktet

Produktets 
energiklasse

Nye ikoner  
(specifik for hver 
produktgruppe)

Ny skala  
(A = højeste klasse)
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‘5 EKSTRA 
MENNESKER 
TIL MIDDAG’ 
ØJEBLIKKE 

Intet problem. Med 
forudindstillede programmer, 
fleksibel plads til gryder og 
pander plus renset luft er 
madlavning til venner og familie 
simpelthen en fornøjelse.
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Års ambitiøs forskning i fysikken bag bagning, stegning og dampning har ført til en 
lang række egenskaber og funktioner, der tilbyder en unik madlavningsoplevelse og 
frem for alt sunde og velsmagende resultater. Disse rummelige ovne er hjælpsomme 
personlige assistenter med talent for detaljer, en innovativ HomeMadePlus-form, 
der fordeler varm luft jævnt, en overvågningsenhed, der tilbereder kød til perfektion, 
et dampværktøj, der bringer præcis nok fugt ind. Der er mange interessante 
konfigurationer at vælge imellem, som alle er usædvanligt brugervenlige og 
gennemtænkt designet til at passe godt ind i dit køkken.

BAG DE 
BEDSTE 
MINDER 

INDBYGGEDE OVNE

Bliv inspireret, hav det sjovt, bag dine bedste minder.
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HomeMadePlus-form 

Saftig indeni, sprød udenpå 
Takket være vores rummelige HomeMadePlus-løsning vil dine ovnbagte 
retter altid få et ‘wow’! Det ovale interiør, inspireret af traditionelle 
brændefyrede ovne, sikrer en optimal varmluftcirkulation, der omslutter 
din ret og gør den mør og saftig indeni og sprød udenpå. Forsænkede 
sidevægge reducerer yderligere enhver risiko for kølige steder, hvilket 
giver en jævn bruning af hele overfladen, uanset om du bruger en eller 
flere riste og bageplader samtidig.

StepBake 

Perfekt mad i 2, 3 
eller flere trin 
Tilberedning i faser opnås ved 
manuelt at programmere de mange 
trin i bageprocessen. Gennem 
alle trinene i den automatiske 
tilberedningsproces er det ikke 
nødvendigt at ændre indstillingerne 
manuelt. Den er også ideel til 
mere erfarne brugere og til retter 
som brød og lasagne, der kræver 
temperaturændringer.

For begyndere i køkkenet kan en ovn virke lidt overvældende. Bare rolig, det har vi prøvet alle sammen! Vi gjorde de første 
trin enkle ved at forudindstille 80 lækre opskrifter at vælge imellem med alle parametre indstillet - bagetid, temperatur, varme 
- så du blot skal indtaste rettens vægt og trykke på start. Erfarne kokke vil sætte på StepBake-funktionen, som lader dig 
forudindstille hvert trin i bageopskriften og lade ovnen skifte automatisk.

INDSTIL OG 
GLEM DET - DIN 
OVN KLARER 
(NÆSTEN) DET 
HELE!
  

80
FORUDIND-
STILLEDE  

OPSKRIFTER

EFTERLIGNER 
TRADITIONELLE 

OVNE

AutoProgrammes med StepBake-funktion

Varme 
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MultiFlow 360°

Alle sider er veltilberedte
MultiFlow 360° garanterer en optimal cirkulation af varme eller damp i ovnen. Takket være de præcist placerede MultiFlow 
360° åbninger i bagvæggen og den unikke HomeMade form fordeles luft og damp jævnt i hele ovnen. Blæseren gør det 
muligt for varm luft at nå ud i alle hjørner af ovnen og dermed tilberede maden perfekt på alle sider.

Tilberedning på flere niveauer 

Mange retter på samme tid
Kombinationen af MultiFlow 360˚ og HomeMade 
formen gør det muligt at opnå det allersværeste: at 
tilberede fem bageplader med mad på samme tid. 
Den gode nyhed er: der sker ingen sammenblanding 
af hverken smage eller lugte. I Superiormodeller er det 
muligt at placere bageplader i fem forskellige riller. En 
smart luftfordeling sikrer, at maden tilberedes jævnt i 
alle riller. Da ovnrummet er større, har man desuden et 
fremragende overblik over det hele.

BigSpace

Mere plads til større 
tilberedningsfrihed
Den nye generation af Gorenje ovne skjuler en form i den 
øverste del. Den optimerede luftstrøm cirkulerer nu helt 
frit inde i det endnu større ovnrum. Den større kapacitet 
gør det muligt at tilberede større bageplader og større 
mængder mad, samtidig med at de udvendige mål er 
bevaret.
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SuperSize 

XXL-bageplade passer i alle ovne
Mere rummelige ovne gør det muligt at tilberede større mængder mad – ikke kun takket være en ensartet luftcirkulation 
på alle niveauer, men også takket være de 46 cm brede bradepander i både standardovnene og de kompakte ovne. 
Innovative løsninger har muliggjort et større ovnrum og en fuld udnyttelse af ovnens bredde. Der er mere plads på hver 
bradepande, og den enestående teknologi sikrer, at maden tilberedes ensartet på alle niveauer.

PerfectGrill

Dobbelt infrarødt varmelegeme 
til sprøde resultater
De bedste tilberedningsresultater i Gorenje indbyggede 
ovne opnås med 3D-varmefordeling. Et stort 
varmelegeme er placeret på ydersiden, og et lille 
varmelegeme er placeret på indersiden. Avancerede 
modeller er udstyret med et variabelt varmelegeme, 
hvilket gør det muligt at tilberede maden med det 
lille indvendige varmelegeme eller med begge 
varmelegemer. Varmefordelingen giver de ultimative 
tilberedningsresultater hver gang, så maden er sprød 
udenpå og blød indeni.

PERFEKT 
BAGT  
PÅ HELE 
PLADEN

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.
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Stegetermometer 

Perfekt stegt, hver gang
Ved at kontrollere temperaturen inde i kødet styrer stegetermometret hele processen og udløser endda alarmen, når 
tilberedningen er færdig.

Teleskopskinner

Giver et godt overblik
Let kørte teleskopskinner giver et perfekt overblik over 
processen i alle riller. Det er ensbetydende med mere 
sikker og enkel udtagning og rengøring. Gorenje ovne 
har skinner med fuldt udtræk i tre niveauer i Superior-
serien. Før pyrolyserengøring skal de tages ud af 
ovnen.

UltraCool-låge

Designet til at kunne berøres - 
når som helst, hele tiden
Med tredobbelte ruder i lågen sikrer vi at varmen 
holdes inde i ovnen. Det sænker energiforbruget og gør 
det endnu mere sikkert for børn og kæledyr at færdes i 
nærheden af ovnen.

“GENNEM-
STEGT, 

TAK”
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GentleClose

Utrolig let og helt støjsvagt
Med den nye konstruktion af hængslerne kræver det kun en lille berøring at lukke lågen – blødt og helt støjsvagt.

DC+ system 

Effektiv varmestyring
DynamiCooling-systemet afkøler på effektiv vis ovnens 
yderside (eller kabinettet) for at undgå beskadigelse 
på grund af høje temperaturer. I ovne med 
DynamiCooling+-systemet regulerer varmesensorerne 
afkølingen af ovnens yderside, indtil den har en 
temperatur på 60 °C. Dette er nyttigt især ved ovne 
med pyrolyserengøring, fordi rengøringsfunktionen 
arbejder ved ekstremt høje temperaturer.

SilverMatte

Utrolig modstandsdygtig, 
utrolig glat belægning
Kvaliteten og typen af emalje er utrolig vigtig for 
ovnen og dens funktion. SilverMatte er et yderst 
modstandsdygtigt og stærkt materiale, som kan 
modstå ekstreme varmegrader og pyrolyserengøring 
ved 500 grader. Det er fri for mikroporer og dækker 
ovnflader og bageplader, så de er modstandsdygtige 
over for ekstremt høje temperaturer, mikrobølger 
og damp. Den tredobbelte belægning i ovnrummet 
reflekterer varme og giver en ekstra isolering. Den 
aktive overflade gør det muligt at brænde madrester 
af ved høje temperaturer, hvilket også eliminerer 
eventuelle mikroorganismer, så der sikres et sterilt og 
sikkert miljø inde i ovnen.
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AquaClean 

Enkel, ubesværet rengøring
Som følge af brugen af helt ny emalje i alle nye Gorenje ovne er AquaClean-funktionen blevet væsentligt forbedret. 
AquaClean er en stor hjælp ved rengøring af ovnrummet. Det eneste, du skal gøre, er at hælde en halv liter vand i en 
bradepande og aktivere AquaClean. På blot 30 minutter ses resultatet tydeligt på hele overfladen og bagepladerne. 
Pletter og fedt blødgøres og kan lettere aftørres.

PyroClean 

Avanceret selvrensende funktion 
Med pyrolytisk rengøring kan du mest effektivt rengøre en ovn med ekstremt høje temperaturer, der efterlader ovnen 
pletfri. For at garantere sikkerheden er ovnen låst under og umiddelbart efter rengøringsprocessen, og når den er kølet 
af, skal du bare tørre den resterende sod af med en fugtig klud. Modeller fra Essential- og Advanced-serierne sikrer, at 
din ovn bliver skinnende ren ved en temperatur på op til 470 °C og et 120 minutters program. For dem, der har brug for 
flere muligheder, bruger modeller fra Superior-serien en temperatur på op til 500 °C og tilbyder 3 niveauer af PyroClean: 
skånsom rengøring - 90 minutter, medium intensitet - 120 minutter og meget intensiv rengøring - 150 minutter.

RENGØR  
UDEN  

ARBEJDS-
INDSATS
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MultiSteam 360 

Saftig indeni, sprød udenpå 
MultiSteam 360°-systemet fordeler dampen ensartet inde i ovnrummet for at sikre, at maden omsluttes helt. Dette 
sikrer perfekte tilberedningsresultater – slet og ret! MultiSteam 360°-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.

DAMPSTEGNING  
TIL SUND,  
MEN LÆKKER MAD.

Der er så meget hype omkring sund mad, så hvorfor ikke prøve vores 
PureSteam-teknologi. Dens fremragende damppræstation bruger 
damp uden vanddråber, hvilket gør maden sprød på ydersiden og 
forbløffende mør indeni. Den fastholder alle næringsstofferne og 
bevarer den originale tekstur. Det fungerer godt, selv ved optøning eller 
genopvarmning.

PureSteam

Varme 

Damp 

FORDELE VED DAMP

 › lavere fedtindhold

 ›  tilbered alt 
med damp

 ›  damp forskellige fødevarer 
på én gang

 ›  fasthold flere 
næringsstoffer i maden

 › aundgå overkogning/-stegning  
af mad
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Afkalkning

Kalk er ikke noget problem
Afkalkningsfunktionen fungerer automatisk. Når det kræves, 
minder den brugeren om at starte afkalkningsprocessen. Når en 
særlig afkalkningsopløsning er blevet tilført, tager det kun 1 time at 
gennemføre hele processen.

WaterTank 

Vand lige ved hånden 
Den store, praktiske og elegante 
vandbeholder er let tilgængelig 
og kan genopfyldes selv under 
madlavningsprocessen, uden nogensinde 
at afbryde den. Tanken på 1,3 l er smart 
placeret for lettere håndtering og designet 
til at give mere plads og forhindre 
spild. Kapaciteten er tilstrækkelig til 
de længste dampprogrammer. Den 
kan nemt afmonteres og rengøres i 
opvaskemaskinen.

HealthyReheating

Jævn genopvarmning eller optøning
Kombidampovnen kan anvendes til at genopvarme eller optø 
madvarer. Når maden genopvarmes, tilberedes den ikke yderligere 
og bliver aldrig tør.  Optøningen er ensartet og skånsom nok til ikke 
at ændre madens struktur. Derfor er optøning og genopvarmning i en 
kombidampovn bare sundere.

SousVide er et simpelt, men magisk trick: tilberedning i vakuumposer. Maden 
tilberedes, så vitaminer, mineraler og andre næringsstoffer bevares. Da maden 
tilberedes i et vakuum og ved lave temperaturer, er kødet altid saftigt og mørt 
indvendigt, mens grøntsager bevares sprøde og faste. Denne proces er mulig i 
Gorenjes kompakte dampovne.

VITAMINER 
OG NÆRINGS-

STOFFER  
BEVARESSousVide
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StirrerTechnology 

Plader i alle størrelser er 
velkomne
Stirrer technology gør det muligt at placere en 
bageplade i standardstørrelse i en ovn. Hele ovnens 
bredde bruges, og du siger farvel til konventionelle 
drejeskiver og uensartet opvarmning. Det avancerede 
mikrobølgefordelingssystem opvarmer maden ensartet i 
hele rummet.

Inverterteknologi

Skånsom tilberedning for mere 
velsmagende resultater
Takket være inverterteknologien fordeles energien jævnt 
i stedet for pulserende. Det medfører, at maden bevarer 
sin oprindelige struktur, herunder sine vitaminer, mineraler 
og fibre. Fordelene ved den ensartede energifordeling 
viser sig især ved genopvarmning eller optøning af mad 
og ved tilberedning af flydende madvarer. Den samlede 
mikrobølgetilberedningstid er kortere, hvilket desuden 
nedsætter energiforbruget.

LÆKRE RETTER 
HURTIGERE OG 
NEMMERE

Nogle gange giver det bare mening at bruge al den hjælp, teknologien giver. Hvis du bruger mikrobølger, kombineret med 
en konventionel ovn og lidt grillning på toppen - samtidig til samme ret - ja, hvorfor ikke? Derfor udviklede vi MultiUse. 
Hvis du har store stykker hvidt kød, skal du kombinere grill og varme samtidigt for at opnå lækre resultater, mens grillen og 
mikrobølgeovnen kombineret vil stege mindre stykker kød eller bage pizzaer på ingen tid!

MultiUse

KOMPAKT 
OVN

3 I 1

Varme 

Damp 

Mikrobølger
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 - Farve: Sort
 - Håndtag farve: Sort
 - Kontrolpanel materiale: Glas
 - GentleClose dørhængsel

EFFEKTIVITET
 - Ovnrum: 73 ltr.
 - Multifunktionsovn - 73 ltr.
 - SuperSize madlavningsområde
 - HomeMade Plus-form
 - PerfectGrill // MultiSteam 360º

BETJENING
 - Elektronisk temperaturkontrol
 - Knap: Ergonomiske knapper
 - ProCook // Autoprogrammer

VARMETYPER

 

EGENSKABER
 - StepBake // PureSteam
 - Ovnbelysning: Belysning
 - Bagning på forskellige niveauer på 

samme tid // MultiFlow 360º

UDSTYR
 - 1 dyb bradepande // 1 bageplade
 - Perforeret bageplade til damp
 - Bagerist
 - Fuldt udtrækbare teleskopskinner på 

1 niveau
 - Vandbeholder: 1,3 ltr. // SousVide

SIKKERHED
 - Termoelektrisk sikring
 - Dynamic cooling DC+
 - Ultra Cool Door Quadro

EASYCLEANING
 - AquaClean
 - Afkalkning
 - SilverMatte
 - Aftagelig flad indvendig dørglasoverflade

TEKNISKE DATA
 - Energiforbrug:  

0,7 kWh (varmluft),  
0,96 kWh (traditionel)    

 - Tilslutningseffekt: 3400 W
 - Mål (HxBxD): 59,5 × 59,5 × 54,6 cm
 - Nichemål min-max (HxBxD):  

59 × 56 × 55 cm
 - Art. nummer: 738738

 - Farve: Sort
 - Håndtag farve: Sort
 - Kontrolpanel materiale: Glas
 - GentleClose dørhængsel

EFFEKTIVITET
 - Ovnrum: 71 ltr.
 - Multifunktionsovn - 71 ltr.
 - SuperSize madlavningsområde
 - HomeMade Plus-form
 - PerfectGrill

BETJENING
 - Elektronisk temperaturkontrol
 - Ergonomiske knapper
 - ProCook
 - Autoprogrammer

VARMETYPER

 

EGENSKABER
 - StepBake // Ovnbelysning: Belysning
 - Bagning på forskellige niveauer på 

samme tid // MultiFlow 360º

UDSTYR
 - 1 dyb bradepande
 - 1 bageplade
 - Bagerist
 - 1x trådriller
 - Fuldt udtrækbare teleskopskinner på 

2 niveauer

SIKKERHED
 - Termoelektrisk sikring
 - Dynamic cooling DC+
 - UltraCoolDoorQuadro+

EASYCLEANING
 - Pyrolyserengøring
 - SilverMatte
 - Aftagelig flad indvendig dørglasoverflade

TEKNISKE DATA
 - Energiforbrug:  

0,69 kWh (varmluft),  
1,00 kWh (traditionel)

 - Tilslutningseffekt: 3400 W
 - Mål (HxBxD): 59,5 × 59,5 × 54,6 cm
 - Nichemål min-max (HxBxD):  

59 × 56,4 × 55 cm
 - Art. nummer: 738737

 - Farve: Sort
 - Håndtag farve: Sort
 - Kontrolpanel materiale: Glas
 - GentleClose dørhængsel

EFFEKTIVITET
 - Ovnrum: 73 ltr.
 - Multifunktionsovn - 73 ltr.
 - SuperSize madlavningsområde
 - HomeMade Plus-form
 - PerfectGrill

BETJENING
 - Elektronisk temperaturkontrol
 - Ergonomiske knapper
 - ProCook
 - Autoprogrammer

VARMETYPER

 

EGENSKABER
 - StepBake // Ovnbelysning: Belysning
 - Bagning på forskellige niveauer på 

samme tid // MultiFlow 360º

UDSTYR
 - 1 dyb bradepande
 - 1 bageplade
 - Bagerist
 - Fuldt udtrækbare teleskopskinner på 

2 niveauer

SIKKERHED
 - Termoelektrisk sikring
 - Dynamic cooling DC+
 - UltraCoolDoorQuadro

EASYCLEANING
 - AquaClean
 - SilverMatte
 - Aftagelig flad indvendig dørglasoverflade

TEKNISKE DATA
 - Energiforbrug:  

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

 - Tilslutningseffekt: 3400 W
 - Mål (HxBxD): 59,5 × 59,5 × 54,6 cm
 - Nichemål min-max (HxBxD):  

59 × 56 × 55 cm
 - Art. nummer: 738736

BCS798S24BG
KOMBI-/DAMPOVN TIL INDBYGNING
Superior Line

BOP798S37BG
INDBYGGET PYROLYSEOVN
Superior Line

BO798S37BG
INDBYGNINGSOVN
Superior Line

PRIS
13.545,-

PRIS
11.545,-

PRIS
9.545,-
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 - Farve: Sort
 - Håndtag farve: Sort
 - Kontrolpanel materiale: Glas
 - GentleClose dørhængsel

EFFEKTIVITET
 - Ovnrum: 50 ltr.
 - Kombi-/mikroovn - 50 ltr.
 - SuperSize madlavningsområde
 - HomeMADE® bygget på traditionelle 

træfyrede bageovne
 - PerfectGrill
 - Mikroeffekt: 1000 W

BETJENING
 - Elektronisk temperaturkontrol
 - Ergonomiske knapper
 - ProCook
 - Autoprogrammer

VARMETYPER

 

EGENSKABER
 - StepBake
 - MultiUse
 - Inverter teknologi
 - Stirrer-teknologi
 - Ovnbelysning: Belysning
 - Bagning på forskellige niveauer på 

samme tid
 - MultiFlow 360º

UDSTYR
 - Glas bradepande // Bagerist // 1x trådriller

SIKKERHED
 - Termoelektrisk sikring
 - Dynamic cooling DC+
 - 3 lags glas med reflekterende lag

EASYCLEANING
 - SilverMatte
 - Aftagelig flad indvendig dørglasoverflade

TEKNISKE DATA
 - Tilslutningseffekt: 3000 W
 - Mål (HxBxD): 45,5 × 59,5 × 54,6 cm
 - Nichemål min-max (HxBxD):  

45 × 56 × 55 cm
 - Art. nummer: 738735

BCM598S17BG
KOMBI-/MIKROOVN
Superor Line

 - Farve: Sort
 - Håndtag farve: Sort
 - Kontrolpanel materiale:  

Glas og lakeret metal
 - SoftOpen & GentleClose dørhængsel

EFFEKTIVITET
 - Ovnrum: 50 ltr.
 - Kombi-/mikroovn - 50 ltr.
 - SuperSize madlavningsområde
 - HomeMADE® bygget på traditionelle 

træfyrede bageovne
 - Mikroeffekt: 1000 W

BETJENING
 - Knap: Ergonomiske knapper
 - IconTouch

VARMETYPER

 

EGENSKABER
 - StepBake // MultiUse
 - Ovnbelysning: Belysning
 - Bagning på forskellige niveauer på 

samme tid // MultiFlow 360º
 - AirFry+ // FrozenBake // GentleBake
 - Pizza funktion // AutoBake // Gratin

UDSTYR
 - 1 bageplade // Glas bradepande
 - Bagerist // 1x trådriller

SIKKERHED
 - Termoelektrisk sikring
 - Dynamic cooling DC+
 - 3 lags glas med reflekterende lag

EASYCLEANING
 - AquaClean
 - SilverMatte
 - Aftagelig flad indvendig dørglasoverflade

TEKNISKE DATA
 - Tilslutningseffekt: 3000 W
 - Mål (HxBxD): 45,5 × 59,5 × 54,6 cm
 - Nichemål min-max (HxBxD):  

45 × 56 × 55 cm
 - Art. nummer: 740367

 - Farve: Rustfri stål
 - Håndtag farve: Rustfrit stål
 - Kontrolpanel materiale: Rustfrit stål
 - SoftOpen & GentleClose dørhængsel

EFFEKTIVITET
 - Ovnrum: 50 ltr.
 - Kombi-/mikroovn - 50 ltr.
 - SuperSize madlavningsområde
 - HomeMADE® bygget på traditionelle 

træfyrede bageovne
 - Mikroeffekt: 1000 W

BETJENING
 - Knap: Ergonomiske knapper
 - IconTouch

VARMETYPER

 

EGENSKABER
 - StepBake // MultiUse
 - Ovnbelysning: Belysning
 - Bagning på forskellige niveauer på 

samme tid // MultiFlow 360º
 - AirFry+ // FrozenBake // GentleBake
 - Pizza funktion // AutoBake // Gratin

UDSTYR
 - 1 bageplade // Glas bradepande
 - Bagerist // 1x trådriller

SIKKERHED
 - Termoelektrisk sikring
 - Dynamic cooling DC+
 - 3 lags glas med reflekterende lag

EASYCLEANING
 - AquaClean // SilverMatte
 - TouchFree Inox
 - Aftagelig flad indvendig dørglasoverflade

TEKNISKE DATA
 - Tilslutningseffekt: 3000 W
 - Mål (HxBxD): 45,5 × 59,5 × 54,6 cm
 - Nichemål min-max (HxBxD):  

45 × 56 × 55 cm
 - Art. nummer: 740366

BCM4547A10BG
KOMBI-/MIKROOVN

BCM4547A10X
KOMBI-/MIKROOVN

PRIS
10.795,-

PRIS
8.295,-

PRIS
8.295,-
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 - Farve: Sort
 - Front materiale: Glas
 - Dør materiale: Glasdør
 - Rustfrit ovnrum
 - Døråbning: Venstrehængslet
 - Åbning af dør: Ved hjælp af knap

EFFEKTIVITET
 - Ovnrum: 20 ltr.
 - Mikroeffekt: 800 W
 - Grill: 1000 W
 - Antal infrarøde varmelegemer: 1
 - Mikrobølgeovn teknologi:  

Standard teknologi (HVT)
 - Distribution ad mikrobølger:  

Roterende plade

BETJENING
 - Elektronisk betjening
 - Programvalg: Knap, Touch control
 - Displaytype: LED display
 - SmartControl
 - LogicalChoice
 - Displayet kan slukkes
 - Lydsignal: Lydsignal kan fravælges
 - Tidsindstilling (min): 95 min

VARMETYPER

 - Kombineret opvarmning: Mikro + grill

FUNKTIONER
 - AUTO menu
 - Færdigprogrammer: 15
 - Hastighed og auto-optøning efter tid 

og vægt // Smart displayfunktion // 
Madlavning på flere niveauer // Timer

SIKKERHED
 - Børnesikring // Dørlås

UDSTYR
 - Roterende glastallerken // Roterende rist

NEM RENGØRING
 - AquaClean

TEKNISKE DATA
 - Tilslutningseffekt: 1250 W
 - Ramme dimension: 595 × 390 × 20 cm
 - Mål (HxBxD): 38,8 × 59,5 × 32 cm
 - Nichemål min-max (HxBxD):  

38 × 56,7-56,8 × 32 cm
 - Art. nummer: 738290

 - Farve: Sort
 - Front materiale: Glas
 - Dør materiale: Glasdør
 - Rustfrit ovnrum
 - Døråbning: Venstrehængslet
 - Åbning af dør: Ved hjælp af knap

EFFEKTIVITET
 - Ovnrum: 20 ltr.
 - Mikroeffekt: 800 W
 - Grill: 1000 W
 - Antal infrarøde varmelegemer: 1
 - Mikrobølgeovn teknologi:  

Standard teknologi (HVT)
 - Distribution ad mikrobølger:  

Roterende plade

BETJENING
 - Manuel betjening
 - Programvalg: Knap
 - Lydsignal: Kan ikke slås fra
 - Tidsindstilling (min): 35 min

VARMETYPER

 - Kombineret opvarmning: Mikro + grill

FUNKTIONER
 - Optøningsfunktion efter tid/vægt

SIKKERHED
 - Dørlås

UDSTYR
 - Roterende glastallerken 
 - Roterende rist

NEM RENGØRING
 - AquaClean

TEKNISKE DATA
 - Tilslutningseffekt: 1250 W
 - Ramme dimension: 595 × 390 × 20 cm
 - Mål (HxBxD): 38,8 × 59,5 × 34,4 cm
 - Nichemål min-max (HxBxD):  

37-38 × 56-56,8 × 33 cm
 - Art. nummer: 738287

 - Farve: Hvid
 - Front materiale: Lakeret front
 - Dør materiale: Glasdør
 - Rustfrit ovnrum
 - Døråbning: Venstrehængslet
 - Åbning af dør: Ved hjælp af knap

EFFEKTIVITET
 - Ovnrum: 20 ltr.
 - Mikroeffekt: 700 W
 - Grill: 800 W
 - Mikrobølgeovn teknologi:  

Standard teknologi (HVT)
 - Distribution ad mikrobølger:  

Roterende plade

BETJENING
 - Elektronisk betjening
 - Programvalg: Knap
 - Displaytype: LED display
 - Lydsignal: Kan ikke slås fra
 - Tidsindstilling (min): 60 min

VARMETYPER

 - Kombineret opvarmning: Mikro + grill

FUNKTIONER
 - Optøningsfunktion efter vægt

SIKKERHED
 - Børnesikring
 - Dørlås

UDSTYR
 - Roterende glastallerken
 - Grillrist

TEKNISKE DATA
 - Tilslutningseffekt: 1080 W
 - Ramme dimension: 595 × 390 × 20 mm
 - Mål (HxBxD): 37,6 × 59,5 × 32 cm
 - Nichemål min-max (HxBxD):  

37 × 56,7 × 32 cm
 - Art. nummer: 736771

BM201AG1BG
INDBYGGET MIKROOVN M/GRILL
Advanced Line

BM201EG1BG
INDBYGGET MIKROOVN M/GRILL
Essential Line

BM205W
INDBYGGET MIKROOVN M/GRILL

PRIS
3.545,-

PRIS
3.195,-

PRIS
2.445,-
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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. 

KVALITET 
OG 
TRADITION

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.

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.

Læs vilkår og registrér dit produkt på gorenje.dk/G5
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Hvad med perfekte bageresultater hver eneste gang? For at nå dette mål søger vi inspiration i 
træfyrede ovne. Vi fandt på HomeMade shape, der nu er fuldstændig moderniseret, og med det 
nye varmelegeme og en bedre placering af ventilationsåbningerne er luftstrømmen udviklet til 
fuldkommenhed. Temperaturen er stabil i hele ovnen, og aldrig igen vil dine retter blive brændt på 
den ene side og bagt for lidt på den anden. 
De nye Gorenje OptiBake ovne tilbyder dig en overflod af funktioner, som vil gøre madlavningen 
lettere og mere fornøjelig, men mest af alt mindre tidskrævende.

VI LAVER 
MADEN. 
DU LEVER 
LIVET.

OptiBake INDBYGGEDE OVNE 

Lad os tage os af madlavningen, mens du nyder livet!
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FastPreheat

Giver inspiration i sidste øjeblik
OptiBake-ovne når en temperatur på op til 200 °C 
på bare 5 minutter, hvilket sparer 30 % af tiden til 
en standard forvarmning og gør dem til nogle af de 
hurtigste ovne på markedet. Dette er yderst praktisk 
til opskrifter, der kræver en forvarmet ovn. Et lys- og 
lydsignal giver dig besked, når temperaturen er helt 
rigtig.

BigSpace

77 l volume
Klar til XXL opskrifter? Den innovative designløsning 
tillader et større interiør, og ovnens bredde udnyttes 
fuldt ud. Der er mere plads på hver bageplade, og 
den overlegne teknologi sørger for, at maden bliver 
gennemstegt på alle niveauer.

Gorenje-ovne er kendte for deres innovative afrundede ovnrum, som har været en af deres mest karakteristiske 
egenskaber i mange år. HomeMade shape er inspireret af de traditionelle træfyrede ovne og sikrer bedre 
luftcirkulation sammenlignet med konkurrenter. HomeMade shape er nu fuldstændig moderniseret og med det 
nye varmelegeme og en bedre placering af ventilationsåbningerne er luftstrømmen udviklet til fuldkommenhed. 
Derfor er temperaturen stabil i hele ovnen. Aldrig igen vil dine retter blive brændt på den ene side og bagt for lidt 
på den anden.

JÆVNT 
BAGT HVER 
GANG

30%  
HURTIGERE 

HomeMade form
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AirFry

Når det skal være sundt og 
lækkert
Nu kan du få sprød og smagfuld friteret mad uden de 
ekstra kalorier. Denne metode med intensiv bagning 
med varm luft kræver ikke noget fedt for at sikre den 
perfekt lækre knasende gyldne skorpe. I kombination 
med en speciel perforeret bageplade (afhængigt af 
modellen), der indkapsler retten perfekt, opnår du endnu 
bedre resultater. Velegnet til små stykker kød, fisk, 
grøntsager og frosne færdigretter, som pommes frites 
og chicken nuggets.

AutoBake 

Når du ikke ved hvordan
Gorenje OptiBake-ovne tilbyder fuldautomatiske 
madlavningsprogrammer med 22 af de mest populære 
opskrifter at vælge imellem, ideelt til nybegyndere. 
AutoBake-programmerne, der er testet udførligt af 
Gorenje-eksperter, leverer gode resultater selv uden 
forvarmning. Det eneste du skal gøre, er at vælge en ret 
og trykke på start. Ovnen klarer resten.

StepBake

Perfekt mad i 2 eller 3 trin 
StepBake giver dig fuldstændig kontrol over 
bageprocessen, som kan programmeres manuelt. 
Indstil blot parametrene for hvert af de ønskede 2 eller 
3 trin, og ovnen tager sig af resten. Ingen yderligere 
interaktion er nødvendig, alt hvad du skal gøre er at 
nyde det endelige resultat.

Pizza-funktion

Den bedste pizza i byen
Med en indstilling, der giver en bagetemperatur på 
op til 300 °C, blev dette program specialudviklet til at 
hjælpe dig med at bage den perfekte pizza, focaccia, 
fladbrød og lignende bagte delikatesser.

PIZZA

PÅ 5 MIN
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SteamAssist

Når det skal være perfekt 
sprødt
“Ved at komme vand i vandtanken i kontrolpanelet får 
du perfekt dampet mad og sprød skorpe. Når du vælger 
et program, hvor der kan tilføjes damp i bageprocessen, 
giver ovnen dig besked, når tiden er inde. Afhængigt 
af ovnmodellen skal du enten trykke på en knap 
eller berøre funktionen på displayet for at aktivere 
dampindsprøjtningen.”

ExtraSteam

Den nemmere måde at bage 
med damp
Dette program skaber det perfekt dampmiljø, der 
giver dit brød en god hævning og en sprød skorpe. Du 
skal bare komme lidt vand i en flad bageplade, vælge 
programmet ExtraSteam og lade ovnen udføre arbejdet.

GentleBake

Giver super mør og saftig mad
Denne funktion er til langsom og jævn bagning. På 
denne måde indkapsles fugtigheden, og maden 
forbliver super mør og saftig. Velegnet til tilberedning af 
kød, fisk eller bagværk på et niveau.

FrozenBake

Den nemmeste måde at 
opvarme frosne lækkerier
Dette effektive bageprogram er det perfekte valg til alle 
typer frosne madvarer og færdigretter.

STEAM 
ASSIST
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Teleskopskinner

Til nem og sikker håndtering af 
bageplader
Teleskopskinner, der er nemme at trække ud, giver 
perfekt overblik over bageprocessen samt mere sikker 
og lettere håndtering af bagepladerne. Afhængigt af 
modellen har Gorenje OptiBake ovne ¾ udtrækkelige 
teleskopskinner på et eller to niveauer. Som en ekstra 
mulighed tilbyder vi også fleksible teleskopskinner på ét 
niveau, der blot skal klikkes fast på det ønskede niveau 
af trådskinner.

Gratin

Giver lækreste og mest gyldne 
skorpe
Med indstillingen Gratin kan du få den perfekte 
gyldenbrune skorpe på lasagner, kød, kartoffelgratiner 
og andre gratinerede retter.

MultiLevel Baking

Når du vil lave det hele
En kombination af smart luftcirkulation, mellemrum 
mellem pladerne og enestående let afrundet ovnrum 
sikrer, at maden bages jævnt på alle niveauer, og da 
ovnens volumen er større, får man også et fremragende 
overblik. 

PerfectGrill

Et dobbeltvarmelegeme,  
der skaber jævn sprødhed
De bedste bageresultater opnås med en kombination 
af større og mindre varmelegemer, hvor sidstnævnte er 
placeret inde i den større. Varmelegemernes intelligente 
placering skaber optimal varmefordeling og giver 
ultimative bageresultater hver gang, så maden er sprød 
udvendigt og blød indvendig.
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BakeSensor

Gennembagt hver gang
Ved at kontrollere temperaturen inde i maden styrer 
BakeSensor hele processen og aktiverer endda alarmen, 
når retten er færdig.

Perforeret bageplade med 
emaljeret overflade

Til alle dine mesterværker
Den perforerede bageplade med emaljeret overflade 
giver en øget strøm af varm luft, hvilket gør alle dine 
luftstegte retter ekstra sprøde og lækre. Samtidig er det 
også hensigtsmæssigt at dampe maden i ovne med 
Steam Assist-funktion.

GentleClose & GentleOpen

Lad din madlavning tale for sig 
selv
Kun en forsigtig berøring er nødvendigt for at åbne eller 
lukke ovnlågen lydløst. 

MaxView

Få det fulde overblik
Vidste du, at det får temperaturen i ovnen til at 
falde, når man åbner lågen, og at det endda kan 
spolere maden? En større ovnrude, den fremragende 
halogenbelysning og den forbedrede positionering 
af bageniveauet giver et komplet overblik over 
bageprocessen i de nye OptiBake-ovne uden at åbne 
lågen.
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Quadro Ultra CoolDoor

Sikker og energieffektiv
En særlig firdoblet rude isolerer de pyrolytiske ovne, 
hvilket gør dem endnu mere sikre at bruge. Desuden 
optimeres energiforbruget, fordi varmen holdes inde, 
hvilket gør ovnen økonomi- og miljøvenlig.

PyroClean

Avanceret selvrensende 
funktion
Pyrolytisk rengøring er den mest effektive måde at 
rengøre en ovn med ekstremt høje temperaturer, 
der efterlader ovnen pletfri. For at garantere 
sikkerheden er ovnen låst under og umiddelbart efter 
rengøringsprocessen, og når den er kølet af, skal du 
bare tørre den resterende aske væk med en fugtig klud.

AquaClean

Nem, overfladisk rengøring
AquaClean tilbyder god hjælp til rengøring af 
ovnrummet. Man skal blot hælde en halv liter vand i en 
bageplade og tænde AquaClean efter hver bagning. På 
bare 30 minutter kan resultaterne ses på hele overfladen 
og bagepladerne. Pletter og fedt er blødgjort og kan 
nemt tørres væk.

ChildLock

Når du har brug for at forlade 
rummet er øjeblik
Gorenje OptiBake-ovnene er ekstra familievenlige: 
At lade børn være i køkkenet uden opsyn er nu mere 
sikkert, da en mekanisk lås forhindrer dem i at åbne 
ovnlågen.
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Aftagelig glaslåge

Nem adgang, nem rengøring
Glasset i lågen kan nemt fjernes, hvilket gør rengøringen 
nemmere, hvormed man altid har fantastisk indkig til 
ovnen.

DC+ System

Effektiv varmestyring
DynamiCooling-systemet nedkøler effektivt ovnen udvendigt for at forhindre skader forårsaget af høj temperatur. I 
ovne med systemet DynamiCooling+ regulerer varmesensorerne køling af ovnens udvendige vægge, indtil de når en 
temperatur på 60 °C. Dette er især praktisk i ovne med den pyrolytiske rengøringsfunktion, der fungerer ved ekstremt høje 
temperaturer.

CoolDoor

Sikker og energieffektiv
Særlig innovativ konstruktion og ruder på lågen isolerer 
ovnen, så varmen holdes inde, hvilket optimerer 
energiforbruget, da varmen ikke kan slippe ud af 
ovnrummet. Dette gør ovnen endnu mere sikker for 
brugeren, børn og kæledyr og forhindrer opvarmning af 
omgivelserne.
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 - Farve: Sort
 - Håndtag farve:  

Mørkegrå børstet rustfrit stål
 - Kontrolpanel materiale: Glas
 - SoftOpen & GentleClose dørhængsel

EFFEKTIVITET
 - Ovnrum: 77 ltr.
 - Multifunktionsovn - 77 ltr.
 - SuperSize madlavningsområde
 - Areal af den største bageplade: 1360 cm²
 - HomeMade Plus-form // PerfectGrill

BETJENING
 - Ergonomiske knapper // IconTouch

VARMETYPER

 

EGENSKABER
 - StepBake // SteamAssist
 - Dobbelt belysning
 - Bagning på forskellige niveauer på 

samme tid // AirFry+ // FrozenBake
 - GentleBake // Pizza funktion // AutoBake

UDSTYR
 - 1 dyb bradepande
 - 1 bageplade
 - 1 emaljeret perforeret bageplade
 - Bagerist
 - Delvis udtrækbare teleskopskinner på 

2 niveauer
 - Stegetermometer
 - Vandbeholder: 0,13 ltr.

SIKKERHED
 - Dynamic cooling DC+
 - Ultra Cool Door Quadro

EASYCLEANING
 - Pyrolyserengøring
 - EcoClean emalje 
 - Aftagelig flad indvendig dørglasoverflade

TEKNISKE DATA
 - Energiforbrug:  

0,71 kWh (Varmluft),  
0,97 kWh (traditionel)

 - Tilslutningseffekt: 3500 W
 - Mål (HxBxD): 59,5 × 59,5 × 56,4 cm
 - Nichemål min-max (HxBxD):  

59-60 × 56-56,4 × 55 cm
 - Art. nummer: 738010

 - Farve: Sort
 - Håndtag farve:  

Mørkegrå børstet rustfrit stål
 - Kontrolpanel materiale: Glas
 - SoftOpen & GentleClose dørhængsel

EFFEKTIVITET
 - Ovnrum: 77 ltr.
 - Multifunktionsovn - 77 ltr.
 - SuperSize madlavningsområde
 - Maksimal ovntemperatur: 300 °C
 - Areal af den største bageplade: 1360 cm²
 - HomeMade Plus-form // PerfectGrill

BETJENING
 - Wi-Fi
 - Ergonomiske knapper // IconTouch

VARMETYPER

 

EGENSKABER
 - StepBake // SteamAssist // AirFry+
 - FrozenBake // GentleBake
 - Pizza funktion // Egenskaber

 - SuperSize // Sabbath funktion
 - SteamAssist // AutoBake // Gratin
 - Dobbelt belysning

UDSTYR
 - 1 dyb bradepande // 1 bageplade
 - 1 emaljeret perforeret bageplade
 - Bagerist // Stegetermometer
 - 1x trådriller
 - Delvis udtrækbare teleskopskinner på 

2 niveauer // Vandbeholder: 0,13 ltr.

SIKKERHED
 - Dynamic cooling DC+ // UCDQ - Ultra 

Cool Door Quadro // Børnesikring

EASYCLEANING
 - Pyrolyserengøring
 - EcoClean emalje

TEKNISKE DATA
 - Energiforbrug:  

0,71 kWh (Varmluft),  
1,03 kWh (traditionel)

 - Tilslutningseffekt: 3500 W
 - Mål (HxBxD): 59,5 × 59,5 × 56,4 cm
 - Nichemål min-max (HxBxD):  

59-60 × 56-56,4 × 55 cm
 - Art. nummer: 739570

 - Farve: Sort
 - Håndtag farve:  

Mørkegrå børstet rustfrit stål
 - Kontrolpanel materiale: Glas
 - SoftOpen & GentleClose dørhængsel

EFFEKTIVITET
 - Ovnrum: 77 ltr.
 - Multifunktionsovn - 77 ltr.
 - SuperSize madlavningsområde
 - Areal af den største bageplade: 1360 cm²
 - HomeMade Plus-form // PerfectGrill

BETJENING
 - Elektronisk temperaturkontrol
 - Push pull knapper // IconLed

VARMETYPER
 

EGENSKABER
 - ExtraSteam
 - Ovnbelysning
 - AirFry
 - FrozenBake // GentleBake
 - Pizza funktion // Gratin

UDSTYR
 - 1 dyb bradepande
 - 2 bageplader
 - Bagerist
 - Delvis udtrækbare teleskopskinner på 

1 niveau

SIKKERHED
 - Dynamic cooling DC+
 - Ultra Cool Door Quadro
 - Børnesikring

EASYCLEANING
 - Pyrolyserengøring
 - EcoClean emalje 
 - Aftagelig flad indvendig dørglasoverflade

TEKNISKE DATA
 - Energiforbrug:  

0,71 kWh (Varmluft),  
0,97 kWh (traditionel)

 - Tilslutningseffekt: 3500 W
 - Mål (HxBxD): 59,5 × 59,5 × 56,4 cm
 - Nichemål min-max (HxBxD):  

59-60 × 56-56,4 × 55 cm
 - Art. nummer: 738566

 - Farve: Rustfri stål
 - Håndtag farve: Rustfrit stål
 - Kontrolpanel materiale: Rustfrit stål
 - SoftOpen & GentleClose dørhængsel

EFFEKTIVITET
 - Ovnrum: 77 ltr.
 - Multifunktionsovn - 77 ltr.
 - SuperSize madlavningsområde
 - Areal af den største bageplade: 1360 cm²
 - HomeMade Plus-form // PerfectGrill

BETJENING
 - Ergonomiske knapper // IconTouch

VARMETYPER

 

EGENSKABER
 - StepBake // SteamAssist
 - Dobbelt belysning
 - Bagning på forskellige niveauer på 

samme tid // AirFry+ // FrozenBake
 - GentleBake // Pizza funktion // AutoBake

UDSTYR
 - 1 dyb bradepande // 1 bageplade
 - 1 emaljeret perforeret bageplade
 - Bagerist
 - 1x trådriller
 - Delvis udtrækbare teleskopskinner på 

2 niveauer
 - Stegetermometer
 - Vandbeholder: 0,13 ltr. 

SIKKERHED
 - Dynamic cooling DC+
 - UCDQ - Ultra Cool Door Quadro
 - Børnesikring

EASYCLEANING
 - Pyrolyserengøring // EcoClean emalje 
 - TouchFree Inox
 - Aftagelig flad indvendig dørglasoverflade

TEKNISKE DATA
 - Energiforbrug:  

0,71 kWh (Varmluft),  
0,97 kWh (traditionel)

 - Tilslutningseffekt: 3500 W
 - Mål (HxBxD): 59,5 × 59,5 × 56,4 cm
 - Nichemål min-max (HxBxD):  

59-60 × 56-56,4 × 55 cm
 - Art. nummer: 738600

BPSA6747A08BG
INDBYGGET PYROLYSEOVN
Advanced Line

BPSA6747A08BGWI
INDBYGGET PYROLYSEOVN
Advanced Line

BPS6737E14BG 
INDBYGGET PYROLYSEOVN
Essential Line

BPSA6747A08X
INDBYGGET PYROLYSEOVN
Advanced Line

PRIS
7.495,-

PRIS
7.695,-

PRIS
5.845,-

PRIS
7.395,-
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 - Farve: Sort
 - Håndtag farve: Mørkegrå børstet rustfrit 

stål
 - Kontrolpanel materiale: Matsort metal
 - SoftOpen & GentleClose dørhængsel

EFFEKTIVITET
 - Ovnrum: 77 ltr.
 - Multifunktionsovn - 77 ltr.
 - SuperSize madlavningsområde
 - Areal af den største bageplade: 1360 cm²
 - HomeMade Plus-form // PerfectGrill

BETJENING
 - Elektronisk temperaturkontrol
 - Push pull knapper // IconLed

VARMETYPER
 

EGENSKABER
 - ExtraSteam
 - Ovnbelysning: Ovenfra
 - AirFry // FrozenBake
 - GentleBake // Pizza funktion // Gratin

UDSTYR
 - 1 dyb bradepande
 - 2 bageplader
 - Bagerist
 - Delvis udtrækbare teleskopskinner på 

1 niveau

SIKKERHED
 - Dynamic cooling DC+: nedkøling af ovn 

og låge
 - UCDQ - Ultra Cool Door Quadro
 - Børnesikring

EASYCLEANING
 - Pyrolyserengøring
 - EcoClean emalje
 - Aftagelig flad indvendig 

dørglasoverflade

TEKNISKE DATA
 - Energiforbrug:  

0,71 kWh (Varmluft),  
1,03 kWh (traditionel)

 - Tilslutningseffekt: 3500 W
 - Mål (HxBxD): 59,5 × 59,5 × 56,4 cm
 - Nichemål min-max (HxBxD):  

59-60 × 56-56,4 × 55 cm
 - Art. nummer: 738565

 - Farve: Sort
 - Håndtag farve: Mørkegrå børstet rustfrit 

stål
 - Kontrolpanel materiale: Glas
 - SoftOpen & GentleClose dørhængsel

EFFEKTIVITET
 - Ovnrum: 77 ltr.
 - Multifunktionsovn - 77 ltr.
 - SuperSize madlavningsområde
 - Areal af den største bageplade: 1360 cm²
 - HomeMade Plus-form // PerfectGrill

BETJENING
 - Ergonomiske knapper // IconLed

VARMETYPER

 

EGENSKABER
 - StepBake // SteamAssist
 - Ovnbelysning: Ovenfra og på siden
 - Bagning på forskellige niveauer på 

samme tid

 - AirFry+ // FrozenBake // GentleBake
 - Pizza funktion // AutoBake // Gratin

UDSTYR
 - 1 dyb bradepande // 1 bageplade
 - 1 emaljeret perforeret bageplade
 - Bagerist
 - Delvis udtrækbare teleskopskinner på 

2 niveauer
 - Stegetermometer // Vandbeholder: 0,13 ltr.

SIKKERHED
 - Dynamic cooling DC+: nedkøling af ovn 

og låge
 - CoolDoor: kold dør

EASYCLEANING
 - AquaClean // EcoClean emalje
 - Aftagelig flad indvendig dørglasoverflade

TEKNISKE DATA
 - Energiforbrug:  

0,71 kWh (Varmluft),  
0,97 kWh (traditionel)

 - Tilslutningseffekt: 3500 W
 - Mål (HxBxD): 59,5 × 59,5 × 56,4 cm
 - Nichemål min-max (HxBxD):  

59-60 × 56-56,4 × 55 cm
 - Art. nummer: 738009

 - Farve: Sort
 - Håndtag farve: Mørkegrå børstet rustfrit 

stål
 - Kontrolpanel materiale: Glas
 - SoftOpen & GentleClose dørhængsel

EFFEKTIVITET
 - Ovnrum: 77 ltr.
 - Multifunktionsovn - 77 ltr.
 - SuperSize madlavningsområde
 - Areal af den største bageplade: 1360 cm²
 - HomeMade Plus-form // PerfectGrill

BETJENING
 - Mekanisk temperaturkontrol
 - Push pull knapper // IconLed

VARMETYPER
 

EGENSKABER
 - ExtraSteam
 - Ovnbelysning: Ovenfra
 - AirFry // FrozenBake // GentleBake
 - Pizza funktion // Gratin // Udstyr

UDSTYR
 - 1 dyb bradepande // 1 bageplade
 - Bagerist
 - Delvist udtrækkelige teleskopskinner på 

et niveau med kliksystem
 - Stegetermometer

SIKKERHED
 - Termoelektrisk sikring
 - Dynamic cooling DC+: nedkøling af ovn 

og låge
 - Kompakt ovnlåge med 2 lag glas: kold dør
 - Børnesikring

EASYCLEANING
 - AquaClean // EcoClean emalje
 - Aftagelig flad indvendig 

dørglasoverflade

TEKNISKE DATA
 - Energiforbrug:  

0,82 kWh (Varmluft),  
0,97 kWh (traditionel)

 - Tilslutningseffekt: 3500 W
 - Mål (HxBxD): 59,5 × 59,5 × 56,4 cm
 - Nichemål min-max (HxBxD):  

59-60 × 56-56,4 × 55 cm
 - Art. nummer: 738415

 - Farve: Rustfri stål
 - Håndtag farve: Rustfrit stål
 - Kontrolpanel materiale: Rustfrit stål
 - SoftOpen & GentleClose dørhængsel

EFFEKTIVITET
 - Ovnrum: 77 ltr.
 - Multifunktionsovn - 77 ltr.
 - SuperSize madlavningsområde
 - Areal af den største bageplade: 1360 cm²
 - HomeMade Plus-form // PerfectGrill

BETJENING
 - Elektronisk temperaturkontrol
 - Push pull knapper // IconLed

VARMETYPER
 

EGENSKABER
 - ExtraSteam
 - Ovnbelysning: Ovenfra
 - AirFry // FrozenBake
 - GentleBake
 - Pizza funktion
 - Gratin

UDSTYR
 - 1 dyb bradepande
 - 2 bageplader
 - Bagerist
 - Delvist udtrækkelige teleskopskinner på 

et niveau med kliksystem

SIKKERHED
 - Dynamic cooling DC+: nedkøling af ovn 

og låge
 - UCDQ - Ultra Cool Door Quadro

EASYCLEANING
 - Pyrolyserengøring
 - EcoClean emalje
 - TouchFree Inox
 - Aftagelig flad indvendig dørglasoverflade

TEKNISKE DATA
 - Energiforbrug:  

0,71 kWh (Varmluft),  
1,03 kWh (traditionel)

 - Tilslutningseffekt: 3500 W
 - Mål (HxBxD): 59,5 × 59,5 × 56,4 cm
 - Nichemål min-max (HxBxD):  

59-60 × 56-56,4 × 55 cm
 - Art. nummer: 738005

BPS6737E07B 
INDBYGGET PYROLYSEOVN 
Essential Line

BSA6747A04BG 
INDBYGNINGSOVN
Advanced Line

BOS6737E13BG
INDBYGNINGSOVN
Essential Line

BPS6737E14X 
INDBYGGET PYROLYSEOVN
Essential Line

PRIS
5.595,-

PRIS
5.495,-

PRIS
4.645,-

PRIS
5.595,-
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 - Farve: Rustfri stål
 - Håndtag farve: Rustfrit stål
 - Kontrolpanel materiale: Rustfrit stål
 - SoftOpen & GentleClose dørhængsel

EFFEKTIVITET
 - Ovnrum: 77 ltr.
 - Multifunktionsovn - 77 ltr.
 - SuperSize madlavningsområde
 - Areal af den største bageplade: 1360 cm²
 - HomeMade Plus-form
 - PerfectGrill

BETJENING
 - Mekanisk temperaturkontrol
 - Push pull knapper // IconLed

VARMETYPER
 

EGENSKABER
 - ExtraSteam
 - Ovnbelysning: Ovenfra
 - AirFry // FrozenBake // GentleBake
 - Pizza funktion // Gratin

UDSTYR
 - 1 dyb bradepande
 - 1 bageplade
 - Bagerist
 - Delvist udtrækkelige teleskopskinner på 

et niveau med kliksystem

SIKKERHED
 - Termoelektrisk sikring
 - Dynamic cooling DC+: nedkøling af ovn 

og låge
 - Kompakt ovnlåge med 2 lag glas: kold dør

EASYCLEANING
 - AquaClean
 - EcoClean emalje
 - TouchFree Inox
 - Aftagelig flad indvendig dørglasoverflade

TEKNISKE DATA
 - Energiforbrug:  

0,82 kWh (Varmluft),  
0,97 kWh (traditionel)

 - Tilslutningseffekt: 3500 W
 - Mål (HxBxD): 59,5 × 59,5 × 56,4 cm
 - Nichemål min-max (HxBxD):  

59-60 × 56-56,4 × 55 cm
 - Art. nummer: 738004

 - Farve: Sort
 - Håndtag farve: Mørkegrå børstet rustfrit 

stål
 - Kontrolpanel materiale: Glas
 - Classic dørhængsel

EFFEKTIVITET
 - Ovnrum: 77 ltr.
 - Multifunktionsovn - 77 ltr.
 - SuperSize madlavningsområde
 - Areal af den største bageplade: 1360 cm²
 - HomeMade Plus-form // PerfectGrill

BETJENING
 - Mekanisk temperaturkontrol
 - Push pull knapper

VARMETYPER
 

EGENSKABER
 - Ovnbelysning: Ovenfra
 - Bagning på forskellige niveauer på 

samme tid
 - AirFry // FrozenBake
 - GentleBake // Pizza funktion

UDSTYR
 - 1 dyb bradepande
 - 1 bageplade
 - Bagerist
 - 1x trådriller

SIKKERHED
 - Termoelektrisk sikring
 - DC - Dynamic Cooling: kold dør
 - Kompakt ovnlåge med 2 lag glas: kold 

dør
 - Børnesikring

EASYCLEANING
 - AquaClean
 - EcoClean emalje
 - Aftagelig flad indvendig dørglasoverflade

TEKNISKE DATA
 - Energiforbrug:  

0,82 kWh (Varmluft),  
0,97 kWh (traditionel)

 - Tilslutningseffekt: 3500 W
 - Mål (HxBxD): 59,5 × 59,5 × 56,4 cm
 - Nichemål min-max (HxBxD):  

59-60 × 56-56,4 × 55 cm
 - Art. nummer: 738371

 - Farve: Rustfri stål
 - Håndtag farve: Rustfrit stål
 - Kontrolpanel materiale: Rustfrit stål
 - Classic dørhængsel

EFFEKTIVITET
 - Ovnrum: 77 ltr.
 - Multifunktionsovn - 77 ltr.
 - SuperSize madlavningsområde
 - Areal af den største bageplade: 1360 cm²
 - HomeMade Plus-form // PerfectGrill

BETJENING
 - Mekanisk temperaturkontrol
 - Push pull knapper

VARMETYPER
 

EGENSKABER
 - ExtraSteam
 - Ovnbelysning: Ovenfra
 - AirFry
 - FrozenBake
 - GentleBake
 - Pizza funktion

UDSTYR
 - 1 dyb bradepande
 - 2 bageplader
 - Bagerist
 - 1x trådriller

SIKKERHED
 - Termoelektrisk sikring
 - DC - Dynamic Cooling: kold dør
 - Kompakt ovnlåge med 2 lag glas: kold 

dør

EASYCLEANING
 - AquaClean
 - EcoClean emalje
 - TouchFree Inox
 - Aftagelig flad indvendig dørglasoverflade

TEKNISKE DATA
 - Energiforbrug:  

0,82 kWh (Varmluft),  
0,97 kWh (traditionel)

 - Tilslutningseffekt: 3500 W
 - Mål (HxBxD): 59,5 × 59,5 × 56,4 cm
 - Nichemål min-max (HxBxD):  

59-60 × 56-56,4 × 55 cm
 - Art. nummer: 738002

 - Farve: Hvid
 - Håndtag farve: Rustfrit stål
 - Kontrolpanel materiale: Matsort metal
 - Classic dørhængsel

EFFEKTIVITET
 - Ovnrum: 77 ltr.
 - Multifunktionsovn - 77 ltr.
 - SuperSize madlavningsområde
 - Areal af den største bageplade: 1360 cm²
 - HomeMade Plus-form // PerfectGrill

BETJENING
 - Mekanisk temperaturkontrol
 - Push pull knapper

VARMETYPER
 

EGENSKABER
 - Ovnbelysning: Ovenfra
 - Bagning på forskellige niveauer på 

samme tid
 - AirFry // FrozenBake
 - GentleBake
 - Pizza funktion

UDSTYR
 - 1 dyb bradepande
 - 1 bageplade
 - Bagerist
 - 1x trådriller

SIKKERHED
 - Termoelektrisk sikring
 - DC - Dynamic Cooling: kold dør
 - Kompakt ovnlåge med 2 lag glas: kold 

dør
 - Børnesikring

EASYCLEANING
 - AquaClean
 - EcoClean emalje
 - Aftagelig flad indvendig dørglasoverflade

TEKNISKE DATA
 - Energiforbrug:  

0,82 kWh (Varmluft),  
0,97 kWh (traditionel)

 - Tilslutningseffekt: 3500 W
 - Mål (HxBxD): 59,5 × 59,5 × 56,4 cm
 - Nichemål min-max (HxBxD):  

59-60 × 56-56,4 × 55 cm
 - Art. nummer: 738360

BOS6737E13X
INDBYGNINGSOVN
Essential Line

BO6717E03BG
INDBYGNINGSOVN
Essential Line

BO6717E03X
INDBYGNINGSOVN
Essential Line

BO6717E03W
INDBYGNINGSOVN
Essential Line

PRIS
3.745,-

PRIS
3.495,-

PRIS
3.395,-

PRIS
3.295,-
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EasyMilk 

Cremet mælkeskum altid lige 
ved hånden 
Gorenjes kaffemaskiner har en stor mælkebeholder til 
cappuccino eller latte, begge kan tilberedes med den 
ønskede mængde mælk. En stor mælkebeholder gør det 
muligt at lave flere kopper varm mælk uden behov for 
genopfyldning. Den kan nemt trækkes ud og opbevares i 
køleskabet til næste gang, du skal bruge den.

CoffeeBean 

Nem morgen 
Kaffebønnebeholderen er let tilgængelig, da den 
kan trækkes ud. Efter behov kan pulverkaffe også 
bruges i stedet for bønner. Når maskinen løber tør for 
kaffebønner, vises en advarsel på displayet.

Perfekt kaffe er en seriøs udfordring. Kaffebønner skal males omhyggeligt, vandtemperatur og 
tryk skal indstilles med præcision, mælk skal være varm nok og skummet til perfektion. Men en 
kop kaffe skal heller ikke være kold. Gorenjes kaffemaskiner vil gøre morgenen mere behagelig. 
Gennemtænkt kaffefremstillingsproces vil udvinde den optimale smag og skabe den fortryllende 
duft, der giver en perfekt start på dagen.

REN 
NYDELSE

KAFFEMASKINER

AROMA
& 

FANTASTISK 
SMAG 
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AutoCappuccino

Fra cappuccino til latte,  
på ét sekund
Nu kan du nyde ægte italiensk kaffe med et enkelt tryk 
på en knap. Ud over de andre betjeningselementer på 
betjeningspanelet har kaffemaskinen en særlig knap, som 
bruges til at lave en på alle måder perfekt cappuccino. 
Maskinen presser vandet gennem malede kaffebønner på 
en måde, som ekstraherer den fulde aroma og skaber en 
helt igennem ægte smag. Med den indbyggede skyder 
kan du indstille mængden af mælkeskum til enten en 
cremet cappuccino eller en klassisk latte.

GrindingLevels 

Fra mørke bønner til aromatisk 
kaffe 
Kaffe smager bedst, når den laves med friskmalede 
kaffebønner. Gorenje kaffemaskiner tilbyder 9 
forskellige formalingsniveauer, fra superfint til ekstra 
groft. Det resterende kaffegrums sendes automatisk ud.

 - Farve: Sort

EFFEKTIVITET
 - Brygningstid: 2 min

BETJENING
 - Touch kontrol
 - Timer funktion
 - Forberedelse af kaffe: Bønner og malet 

kaffe

EGENSKABER
 - Justerbar mængde af kaffe
 - Automatisk cappuccino funktion
 - Forskellig størrelse af kaffe udtagning 

(antal): 3
 - Individuel programmering
 - 3 portionsstørrelser: 2
 - Mulig forberedelse af mælkeskum

EASYCLEANING
 - Afkalkningsprogram

UDSTYR
 - Beholder til kaffebønner: 200 g
 - Kapacitet vandbeholder: 1,8 ltr.
 - Udtagelig mælkebeholder
 - Te-funktion

TEKNISKE DATA
 - Vandbeholder
 - Pumpetryk: 15 bar
 - Mål (HxBxD): 45,5 × 59,5 × 40,5 cm
 - Niche dimensioner (HxBxD):  

45 × 56 × 55 cm
 - Art. nummer: 741596

CMA9200BG
AUTOMATISK KAFFEMASKINE

 - Farve: Sort

EFFEKTIVITET
 - Kapacitet: Plads til 6 kuverter eller 20 

tallerkner i 28 cm i diameter eller 80 
kaffekopper eller 40 tekopper

 - Kapacitet: 6 kuverter

FUNKTION
 - Opvarmning af tallerkener
 - Opvarmning af kopper
 - Varm konservering
 - Optøning
 - Yoghurt
 - Manuel indstilling af temperatur og 

timer

FUNKTIONER
 - Luftcirkulationssystem
 - Tidsindstilling: Stop
 - Kontroltype: Touch kontrol
 - Temperaturindstilling
 - Kold front
 - Skuffebund: Glas

TEKNISKE DATA
 - Nyttevolumen: 19,8 ltr.
 - Temperaturområde: 40 – 80 °C
 - Timer: 60 – 240 min
 - Tilslutningseffekt: 410 W
 - Mål (HxBxD): 14 × 59,5 × 56 cm
 - Nichemål min-max (HxBxD):  

14 × 56,4-57 × 55 cm
 - Art. nummer: 466191

WD1410BG
VARMESKUFFE
Superior Line

PRIS
18.995,-

PRIS
5.395,-
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‘WOW!
NU BLEV 
MADLAVNING
SMART’
ØJEBLIKKE 

Nyd fuldautomatisk madlavning, 
hurtigt og sundt takket være 
smart teknologi. Kogning, 
stegning, grillning, opvarmning 
og smeltning er enkelt og 
sikkert.
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Uanset om du laver mad til dig selv eller laver mad til hele familien, 
giver induktionskogepladerne fra Gorenje dig en virkelig strømlinet 
madlavningsoplevelse hver gang. Med et utal af finjusterede funktioner, 
der forenkler din interaktion med kogepladen har tilberedelse af måltider 
aldrig været mere enkelt, intuitivt eller bekvemt.

OPLEV
MADLAVNING
MED STIL

INDBYGGEDE 
INDUKTIONSKOGEPLADER

Smarte, præcise og fleksible.
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TimeAssist

Holder din madlavning på 
sporet
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.

StepZone

Intuitiv madlavning
Denne funktion forbinder to kogezoner til én, men 
med forskellige effektniveau-forudindstillinger. Den 
efterligner de gamle brændekomfurer, hvor man bare 
skubbede gryden ud på minimal varme for at holde 
maden varm, mens man lavede noget andet mad.

AutoDetect 

Den reneste form for enkelhed er ikke kun at redesigne noget, så det er nemt at bruge, men også 
at springe et trin helt over. Tænd blot for kogepladen, så registrerer dens smarte sensor automatisk 
placeringen af gryden. Hvis gryden er for stor, forbinder kogepladen blot to kogezoner til én. Så 
behøver du kun at vælge effektniveauet.

AUTOMATISK
DOBBELT
KOGEZONE-
AKTIVERING

REGISTRE-
RING AF  

GRYDESTØR-
RELSE
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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.

Slettefunktion

Slet indstillingerne med blot et 
enkelt tryk
Denne funktion er særlig nyttig, når man laver mere 
end én ret ad gangen. Når du har brug for at slukke en 
af kogezonerne eller AreaFlex med IqGrill og indstillet 
timer, kan du bare trykke X, og det er det. Slut med 
utallige tryk.

Recall

Genaktivér dine indstillinger
Denne funktion er meget nyttig, hvis du kommer til at 
slukke for kogepladen ved en fejl. Du har 5 sekunder til 
at genaktivere dine seneste indstillinger på kogepladen, 
hvilket kan være meget nyttigt, hvis du er i gang med mere 
end én ret. Tænd kogepladen igen inden for 5 sekunder 
efter, at du er kommet til at slukke for det, og tryk herefter 
inden for de næste 5 sekunder på StopGo-funktionen.

TIL STORE
FAMILIE-
MÅLTIDER
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StopGo 

Tag en pause, når som helst
StopGo-funktionen stopper madlavningen og 
fortsætter med de samme indstillinger, når den er blevet 
reaktiveret.

ChildLock Pro 

Altid sikkerhed først
ChildLock Pro funktion specielt beregnet til familier 
med små børn. At efterlade børnene alene i køkkenet har 
aldrig været mere sikkert da denne funktion vil forhindret 
dem i at tænde for kogepladen. I mere avancerede 
modeller kan denne funktion indstilles til automatisk at 
låse kogepladen, når den slukkes. Ellers kan du låse 
kogepladen ved at trykke på symbolet.

BridgeZone 

En enkel plan for gryder i  
XL-størrelse
Induktionskogepladen med to forbindelseszoner gør 
madlavning en i større gryder enklere. To separate 
kogezoner kan forbindes til én ved blot en enkelt 
berøring. Perfekt til tilberedning af større madvarer og 
tilbehør på samme tid.

PowerBoost

Madlavning med fast-forward
PowerBoost-funktionen intensiverer opvarmningen, så 
opvarmningstiden bliver markant mindre.

SUPER
HURTIG
KOGNING

BØRNE-
SIKKER
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 - Farve: Sort
 - Sleben kant

BETJENING
 - SmartControl
 - Timerfunktion

EGENSKABER
 - StopGo
 - StayWarm
 - SoftMelt
 - PowerBoost
 - BridgeZone
 - Recall function - genkald af indstilling 

indenfor 5 sec.
 - EggTimer
 - Personlige indstillinger

KOGEPLADE
 - 4 induktionszoner
 - 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

SIKKERHED
 - Restvarmeindikator
 - ChildLock Pro

TEKNISKE DATA
 - Tilslutningseffekt: 7200 W
 - Mål (HxBxD): 5,4 × 79,5 × 52 cm
 - Nichemål min-max (HxBxD):  

7 × 75-75,2 × 49 cm
 - Art. nummer: 731827

 - Farve: Sort
 - Facetsleben kant

BETJENING
 - SmartControl
 - Timerfunktion

EGENSKABER
 - StopGo
 - StayWarm
 - SoftMelt
 - BridgeZone
 - PowerBoost
 - Recall function - genkald af indstilling 

indenfor 5 sec.
 - EggTimer

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

SIKKERHED
 - Restvarmeindikator
 - ChildLock Pro

TEKNISKE DATA
 - Tilslutningseffekt: 7200 W
 - Mål (HxBxD): 5,8 × 59,5 × 52 cm
 - Nichemål min-max (HxBxD):  

7,4 × 56-56,2 × 49 cm
 - Art. nummer: 740473

IT843BSC
INDUKTIONSKOGEPLADE
Essential Line

IT643BCSC7
INDUKTIONSKOGEPLADE
Essential Line

 - Farve: Sort
 - Glat kant - mulighed for planlimning

BETJENING
 - SliderTouch
 - Timerfunktion

EGENSKABER
 - IQ programmes, Smarte og fleksibele 

kogezoner
 - StopGo
 - StayWarm
 - SoftMelt
 - PowerBoost
 - AreaFex
 - StepZone
 - IQboil, kogning med store mængder 

vand
 - IQgrill, grill tilstand
 - IQSimmer, madlavningsmarathon gjort 

nem
 - Registrering af kogegrej: AutoDetect
 - Recall function - genkald af indstilling 

indenfor 5 sec.
 - TimeAssist - viser tilberedningstiden
 - EggTimer
 - Slet alle indstillinger med et tryk
 - Personlige indstillinger

KOGEPLADE
 - 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

SIKKERHED
 - Restvarmeindikator
 - ChildLock Pro

TEKNISKE DATA
 - Tilslutningseffekt: 7360 W
 - Mål (HxBxD): 5,4 × 79,5 × 52 cm
 - Nichemål min-max (HxBxD):  

7 × 75-75,2 × 49 cm
 - Art. nummer: 731923

 - Farve: Sort
 - Glat kant - mulighed for planlimning

BETJENING
 - SliderTouch
 - Timerfunktion

EGENSKABER
 - IQ programmes, Smarte og fleksibele 

kogezoner
 - StopGo
 - StayWarm
 - SoftMelt
 - PowerBoost
 - AreaFex
 - StepZone
 - IQboil, kogning med store mængder 

vand
 - IQgrill, grill tilstand
 - IQSimmer, madlavningsmarathon gjort 

nem
 - Registrering af kogegrej: AutoDetect
 - Recall function - genkald af indstilling 

indenfor 5 sec.
 - TimeAssist - viser tilberedningstiden
 - EggTimer
 - Slet alle indstillinger med et tryk
 - Personlige indstillinger

KOGEPLADE
 - 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

SIKKERHED
 - Restvarmeindikator
 - ChildLock Pro

TEKNISKE DATA
 - Tilslutningseffekt: 7360 W
 - Mål (HxBxD): 5,4 × 59,5 × 52 cm
 - Nichemål min-max (HxBxD):  

7 × 56-56,2 × 49 cm
 - Art. nummer: 731910

IS846BG
INDUKTIONSKOGEPLADE
Advanced Line

IS646BG
INDUKTIONSKOGEPLADE
Advanced Line

PRIS
6.295,-

PRIS
4.645-

PRIS
7.095,-

PRIS
6.095,-
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 - Farve: Sort
 - Facetsleben kant

BETJENING
 - TouchControl
 - Timerfunktion

EGENSKABER
 - PowerBoost

KOGEPLADE
 - 4 induktionszoner
 - 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

SIKKERHED
 - Restvarmeindikator
 - ChildLock Pro

TEKNISKE DATA
 - Tilslutningseffekt: 7200 W
 - Mål (HxBxD): 5,8 × 59,5 × 52 cm
 - Nichemål min-max (HxBxD): 

7,4 × 56-56,2 × 49 cm
 - Art. nummer: 731750

 - Farve: Sort
 - Facetsleben kant

BETJENING
 - SmartControl
 - Timerfunktion

EGENSKABER
 - StopGo
 - StayWarm
 - SoftMelt
 - PowerBoost
 - Recall function - genkald af indstilling 

indenfor 5 sec.
 - EggTimer
 - Personlige indstillinger

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

SIKKERHED
 - Restvarmeindikator
 - ChildLock Pro

TEKNISKE DATA
 - Tilslutningseffekt: 3680 W
 - Mål (HxBxD): 5,4 × 30 × 52 cm
 - Nichemål min-max (HxBxD): 

7 × 28,3-28,5 × 49 cm
 - Art. nummer: 731820

IT640BCSC
INDUKTIONSKOGEPLADE
Essential Line

IT321BCSC
INDUKTIONSKOGEPLADE
Essential Line

PRIS
3.995,-

PRIS
3.745,-
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TouchControl

Nu kan alle få “the magic touch”
Moderne sensor-teknologi giver mulighed for tydelig og 
enkel touch-betjening. Betjeningsoverfladen er helt glat 
og nem at rengøre.

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.

NYD MERE FRIHED
MENS DU LAVER MAD

OmniFlex emhætte i kogepladen

Gorenje Omniflex hood-in-hob (kogeplade med integreret emhætte) giver dig al den frihed, du har brug for, til at 
skabe exceptionelle retter inspireret af din stil og smag. Den integrerede emhætte betyder, at du ikke behøver at 
bekymre dig om frihøjde, hvilket giver dig frihed til at placere kogepladen hvor som helst i køkkenet, mens et utal 
af funktioner, der forenkler din interaktion med kogepladen betyder, at du virkelig kan nyde mere frihed, mens du 
laver mad.

2 I 1
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AutoDetect

Registrerer øjeblikkeligt 
grydens placering
Kogepladen registrerer automatisk grydens placering, 
når den tændes, og aktiverer de helt rigtige kogezoner, 
enkelte eller kombinerede, afhængigt af grydens 
størrelse. Dette sker inden for de første 10 sekunder 
efter at kogepladen tændes, eller på et hvilket som 
helst tidspunkt efterfølgende ved manuel aktivering af 
funktionen.

SoftMelt 

En, to, chokolade
SoftMelt-funktionen smelter chokolade eller smør ved 
en konstant temperatur på 42 ˚C, hvilket skaber de 
perfekte betingelser for at smelte, uden at det brænder 
på. Denne funktion kan også bruges til nænsom 
optøning.

PowerBoost

Madlavning med fast-forward
PowerBoost-funktionen intensiverer opvarmningen, så 
opvarmningstiden bliver markant mindre. Det tager kun 
5,7 minutter at koge 2 l vand fra 15˚C til 90˚C, hvilket er 
halvdelen af tiden med en glaskeramisk kogeplade.

EasyClean 

Altid ren og klar til brug
Det minimalistiske design gør det nemt at rengøre. 
Anti-fedt filteret og fedtdryp-bakken kan nemt fjernes 
fra højre side af emhætten. Væskeopsamlingsskålen 
placeret under apparatet, der hovedsagelig opsamler 
kondens men også væsker, som stammer fra det man 
kan komme til at spille under madlavningen, er nem at 
komme til. Alle dele kan vaskes op i opvaskemaskinen.
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Emhætte-timer

Altid et friskt køkken
Emhætten kan automatisk slukkes efter 5, 10, 15 eller 
20 minutter, hvilket giver den rigtige grad af ren luft i dit 
køkken.

Støjniveau

Mere ydelse med mindre støj
Særdeles effektiv motor placeret væk fra brugeren og 
specielt lydabsorberende materiale sikrer støjsvag drift 
af emhætten.

Installation i plan med 
bordpladen

Stilfuld og elegant
En anden bonus er helt klart installationen i plan, 
hvilket giver en jævn overgang mellem kogepladen og 
køkkenbordet. Det er nemmere at holde rent og giver et 
moderne og stilfuldt look i dit køkken.

Rengøringsindikatorer

Lysindikator når det er tid til et 
servicetjek
Afhængigt af udsugnings- eller recirkuleringssystemet 
har emhætten en lysindikator for fedtfilteret, som giver 
besked, når det er tid til at rense det, og en lysindikator 
for udskiftning af kulfilteret. Begge er meget vigtige for 
en perfekt ydeevne.

PERFEKT 
INSTAL-
LATION 
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 - Farve: Sort
 - Sleben kant

BETJENING
 - Elektronisk betjening
 - Kontrol indstillinger: Touch kontrol
 - Timerfunktion
 - Antal hastighedsniveauer: 9

EGENSKABER
 - Sikring mod overophedning
 - PowerBoost
 - AreaFex
 - Installation i plan med bordpladen
 - SoftMelt
 - Aftræk eller recirkulation 

KOGEPLADE
 - 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

EFFEKTIVITET
 - Energiklasse: A++
 - Fedtrensningseffektivitet: B
 - Udsugningseffektivitet: A
 - Max. kapacitet ved udsugning:  

620 m³/t
 - Max. kapacitet ved recirkulaton:  

332 m³/t
 - Luftcirkulation, niveau 2:  

414 m³/t
 - Luftcirkulation, niveau 3:  

620 m³/t
 - Boost-position til luftstrømning:  

700 m³/t
 - Antal PowerBoost funktioner: 1
 - Antal motorer: 1

SIKKERHED
 - ChildLock
 - Indikator for rensning af filtre

UDSTYR
 - Filter materiale: Aluminium fedtfilter
 - Vaskbart fedtfilter
 - Kulfilter og rist medfølger

TEKNISKE DATA
 - Lydniveau (max.): 66 dB(A)re 1 pW
 - Årlig energiforbrug: 9 kWh
 - Nettovægt: 19 kg
 - Bruttovægt: 26 kg
 - Mål (HxBxD): 23 × 83 × 52 cm
 - Emballagemål (B×H×D):  

102 × 48 × 76 cm
 - Niche dimensioner (HxBxD):  

24 × 77 × 49 cm
 - Art. nummer: 738958

HET949BSC
INDUKTIONSPLADE MED 
INDBYGGET EMHÆTTE
Advanced Line

PRIS
19.895,-
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Generationen af glaskeramiske kogeplader byder på mange funktioner til 
hurtig, bekvem og effektiv madlavning. Effektivt og enkelt, som dagens 
køkken skal være. Fordi hvert øjeblik tæller, uanset om du tilbereder et 
måltid eller nyder det sammen med dine kære.

NYD DIN
MADLAVNING

INDBYGGEDE GLASKERAMISKE 
KOGEPLADER

Gør dine køkkenøjeblikke mindeværdige.
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PowerZone

Hurtig tilberedning
Denne funktion vil booste HiLight-kogepladernes effekt 
med 25 %, så du kan tilberede din mad hurtigere med 
mindre effektforbrug.

StayWarm

Holder maden perfekt til dem, 
der kommer senere
StayWarm-funktionen holder maden varm ved en 
konstant temperatur på 70 ˚C, indtil det er tid til at 
servere den. Maden bevarer sin originale smag og 
temperatur, indtil den serveres.

Recall

Genaktivér dine indstillinger
Denne funktion er meget nyttig, hvis du kommer til at slukke for kogepladen ved en fejl. Du har 5 sekunder til at genaktivere 
dine seneste indstillinger på kogepladen, hvilket kan være meget nyttigt, hvis du er i gang med mere end én ret. Tænd 
kogepladen igen inden for 5 sekunder efter, at du er kommet til at slukke for det, og tryk herefter inden for de næste 5 
sekunder på StopGo-funktionen.
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StopGo

Hold en pause, når som helst
StopGo-funktionen afbryder tilberedningen 
og fortsætter med de samme indstillinger efter 
genaktivering.

ChildLock Pro

Altid sikkerhed først
ChildLock Pro funktion specielt beregnet til familier 
med små børn. At efterlade børnene alene i køkkenet 
har aldrig været mere sikkert da denne funktion vil 
forhindret dem i at tænde for kogepladen. I mere 
avancerede modeller kan denne funktion indstilles til 
automatisk at låse kogepladen, når den slukkes. Ellers 
kan du låse kogepladen ved at trykke på symbolet.

Planlimning

Stilfuld og elegant
En anden bonus er helt klart installationen i plan, 
hvilket giver en jævn overgang mellem kogepladen og 
køkkenbordet. Det er nemmere at holde rent og giver et 
moderne og stilfuldt look i dit køkken.

Timer

Styr på tiden
Timerfunktionen kan indstilles op til 99 minutter. Hvis 
du har tilberedt en ret før og kender den optimale 
tilberedningstid, kan du indstille timeren, hvorefter 
kogepladen automatisk slukker efter den indstillede 
periode. Der lyder et bip, når maden er klar.
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 - Farve: Sort
 - Facetsleben kant

BETJENING
 - TouchControl
 - Timerfunktion

EGENSKABER
 - StopGo
 - StayWarm
 - FishZone

KOGEPLADE
 - 4 HiLight zoner
 - 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

SIKKERHED
 - Restvarmeindikator
 - ChildLock Pro

TEKNISKE DATA
 - Tilslutningseffekt: 7000 W
 - Mål (HxBxD): 5,4 × 60 × 52 cm
 - Niche dimensioner (HxBxD):  

6,2 × 56 × 49 cm
 - Art. nummer: 730354

 - Farve: Sort
 - Sleben kant

BETJENING
 - TouchControl
 - Timerfunktion

EGENSKABER
 - StopGo
 - StayWarm

KOGEPLADE
 - 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

SIKKERHED
 - Restvarmeindikator
 - ChildLock Pro

TEKNISKE DATA
 - Tilslutningseffekt: 6500 W
 - Mål (HxBxD): 5,4 × 59,5 × 52 cm
 - Niche dimensioner (HxBxD):  

7 × 56 × 49 cm
 - Art. nummer: 730602

 - Farve: Sort
 - Facetsleben kant

BETJENING
 - TouchControl
 - Timerfunktion

EGENSKABER
 - StopGo
 - StayWarm

KOGEPLADE
 - 2 HiLight zoner
 - 1 kogezone + 1 double kogezone
 - Forreste: Ø 12/18 cm, 0,7/1,7 kW
 - Bagerste: Ø 14,5 cm, 1,2 kW

SIKKERHED
 - Restvarmeindikator
 - ChildLock Pro

TEKNISKE DATA
 - Tilslutningseffekt: 2900 W
 - Mål (HxBxD): 5,1 × 30 × 52 cm
 - Niche dimensioner (HxBxD):  

6,7 × 28,3 × 49 cm
 - Art. nummer: 730780

ECT643BCSC
KERAMISK KOGEPLADE
Essential Line

ECT641BSC
KERAMISK KOGEPLADE
Essential Line

ECT322BCSC
KERAMISK KOGEPLADE
Essential Line

PRIS
3.195,-

PRIS
2.845,-

PRIS
2.945,-
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‘MESTERKOK-
DERHJEMME’ 
ØJEBLIKKE 

Vores multi-luft, selvrensende 
ovn tilbereder maden ensartet, 
perfekt og lækkert. Den store 
madlavningsflade rummer 
gryder og pander også til de 
store madlavningsambitioner.
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Klar til at introducere nogle lækre øjeblikke til dit køkken? Med de nye 
Gorenje HomeMade komfurer bliver dette charmerende enkelt. Tilbered 
din yndlingsmad ligesom i en traditionel brændefyret ovn eller imponer 
din familie med en række velsmagende oplevelser. Vi har designet vores 
komfurer med smarte og brugervenlige løsninger, så du kan stole på dem.

VI GØR DET 
ENKLERE. 
DU GØR DET 
PERFEKT.

FRITSTÅENDE KOMFURER

Bare tilføj dit sidste touch.
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AirFry

Nu kan du få sprød og smagfuld friteret mad uden de ekstra kalorier. Denne metode med intensiv bagning med 
varm luft kræver ikke noget fedt for at sikre den perfekt lækre knasende gyldne skorpe.
I kombination med en speciel perforeret bageplade (afhængigt af modellen), der indkapsler retten perfekt, opnår 
du endnu bedre resultater.
Velegnet til små stykker kød, fisk, grøntsager og frosne færdigretter, som pommes frites og chicken nuggets.

NÅR DET SKAL 
VÆRE SUNDT 
OG LÆKKERT

Pizza-funktion

Den bedste pizza i byen
Med en indstilling, der giver en bagetemperatur på op til 
300 °C, blev dette program specialudviklet til at hjælpe 
dig med at bage den perfekte pizza, focaccia, fladbrød 
og lignende bagte delikatesser.

FrozenBake

Den nemmeste måde at 
opvarme frosne lækkerier
Dette effektive bageprogram er det perfekte valg til alle 
typer frosne madvarer og færdigretter.
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MultiLevel Baking 

Mange retter på én gang
Kombination af MultiAir teknologi og HomeMade 
shape hjælper med at nå det sværeste mål: at tilberede 
op til 4 bradepander med retter på én gang. Den gode 
nyhed: smage og lugte bliver ikke blandet sammen. 
Smart luftfordeling sikrer at maden bliver ensartet stegt/
bagt på alle niveauer.

MultiAir teknologi

Perfekt fra alle sider
Kombinationen af MultiAir-teknologi og HomeMade shape hjælper med at nå det sværeste mål: tilberede op til 4 
bradepander med mad på én gang. Den gode nyhed: smage og lugte blandes ikke. Smart luftfordeling sikrer, at maden 
bliver jævnt stegt på alle niveauer.

DYNAMISK 
BEVÆGELSE  
AF LUFTEN

58 FREESTANDING COOKERS

SuperSize 

XXL-bageplade passer i alle 
ovne
Mere rummelige ovne gør det muligt at tilberede større 
mængder mad – ikke kun takket være en ensartet 
luftcirkulation på alle niveauer, men også takket være 
de 46 cm brede bageplader i både standardovnene og 
de kompakte ovne. Innovative løsninger har muliggjort 
et større ovnrum og en fuld udnyttelse af ovnens 
bredde. Der er mere plads på hver bageplade, og 
den enestående teknologi sikrer, at maden tilberedes 
ensartet på alle niveauer.

JÆVNT 
BAGT 
PÅ HELE 
PLADEN
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Teleskopskinner

Giver et godt overblik
Let kørte teleskopskinner giver et perfekt overblik over 
processen i alle riller. Det er ensbetydende med mere 
sikker og enkel udtagning og rengøring. Gorenje ovne 
har skinner med fuldt udtræk i tre niveauer i Superior-
serien. Før pyrolyserengøring skal de tages ud af ovnen.

PerfectGrill

Dobbelt infrarødt varmelegeme til sprøde resultater
De bedste tilberedningsresultater i Gorenje indbyggede ovne opnås med 3D-varmefordeling. Et stort varmelegeme 
er placeret på ydersiden, og et lille varmelegeme er placeret på indersiden. Avancerede modeller er udstyret med et 
variabelt varmelegeme, hvilket gør det muligt at tilberede maden med det lille indvendige varmelegeme eller med begge 
varmelegemer. Varmefordelingen giver de ultimative tilberedningsresultater hver gang, så maden er sprød udenpå og 
blød indeni.

SPRØD 
UDENPÅ,

BLØD INDENI

BigSpace

Mere plads til større 
tilberedningsfrihed
Den nye generation af Gorenje ovne skjuler en form i den 
øverste del. Den optimerede luftstrøm cirkulerer nu helt frit 
inde i det endnu større ovnrum. Den større kapacitet gør det 
muligt at tilberede større bageplader og større mængder 
mad, samtidig med at de udvendige mål er bevaret.
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OpenView

Overblik i top
På udvalgte modeller er den ekstra store ovnkapacitet 
yderligere suppleret med dobbelt lys. Kombineret med 
en ovnlåge helt i glas giver denne funktion et væsentligt 
bedre overblik over ovnrummet, og gør det let at følge 
madlavningsprocessen på sikker afstand.

UltraCoolDoor

Designet til at kunne berøres - 
når som helst, hele tiden
Med tredobbelte ruder i lågen sikrer vi at varmen 
holdes inde i ovnen. Det sænker energiforbruget og gør 
det endnu mere sikkert for børn og kæledyr at færdes i 
nærheden af ovnen.

DC+ system

Effektiv varmestyring
DynamiCooling-systemet afkøler på effektiv vis 
ovnens yderside (eller kabinettet) for at undgå 
beskadigelse på grund af høje temperaturer. I ovne med 
DynamiCooling+-systemet regulerer varmesensorerne 
afkølingen af ovnens yderside, indtil den har en 
temperatur på 60 °C. Dette er nyttigt især ved ovne med 
pyrolyserengøring, fordi rengøringsfunktionen arbejder 
ved ekstremt høje temperaturer.

Stegetermometer

Perfekt stegt, hver gang
Ved at kontrollere temperaturen inde i kødet styrer 
stegetermometret hele processen og udløser endda 
alarmen, når tilberedningen er færdig.
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SPECIALPROGRAMMER

DirectTouch

Perfekte resultater for de fingernemme
Enkel ovnbetjening ved at berøre en skærm. Store og selvforklarende 
symboler løfter den enestående teknologi til et nyt niveau med enkelhed og 
brugervenlighed.

ChildLock

Nu kan børnene 
være med
ChildLock-funktionen er 
fremragende til dem, som har 
hjemmeboende børn. Det har 
aldrig været mere sikkert at 
efterlade dem i køkkenet uden 
opsyn, da denne funktion 
forhindrer dem i at ændre noget 
på kogepladen.

Glat ovnlåge

Let aftagelige ovnlåger 
uden synlige skruehuller, 
gummiforseglinger eller riller 
(som er kendt som snavsfælder) 
betyder, at ovnlågerne kan 
rengøres hurtigt og let.

StayWarm

Holder maden perfekt til dem, der kommer senere
StayWarm-funktionen holder maden varm ved en konstant temperatur på 
70 ˚C, indtil det er tid til at servere den. Maden bevarer sin originale smag og 
temperatur, indtil den serveres.

Defrost

For at holde maden i perfekt stand selv efter optøning, er det meget vigtigt 
at tø den hurtigt op, så varmen trænger ind i kernen ensartet og samtidigt. 
Sikker optøning muliggøres af defrost-programmet. Brug af en drypbakke vil 
også forhindre uønskede dråber eller spild af væske. Placer den frosne mad 
på ovnristen midt i ovnen. Drypbakken placeret på nederste rille vil fange den 
dryppende væske.

PlateWarming

Server professionelle retter i ro og mag i dit hjem
Opvarmede tallerkener forhindrer tab af smag og sikrer, at maden smager 
lidt så godt som den skal: fra supper og pasta til dampede grøntsager. 
WarmPlate holder dit service ved præcis den rigtige temperatur på 60°C. 
Nyd professionel service under private forhold i dit hjem.

LET AT  
RENGØRE
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SilverMatte

Utrolig modstandsdygtig, 
utrolig glat belægning
Kvaliteten og typen af emalje er utrolig vigtig for ovnen og 
dens funktion. SilverMatte er et yderst modstandsdygtigt 
og stærkt materiale, som kan modstå ekstreme 
varmegrader og pyrolyserengøring ved 500 grader. Det 
er fri for mikroporer og dækker ovnflader og bageplader, 
så de er modstandsdygtige over for ekstremt høje 
temperaturer,mikrobølger og damp. Den tredobbelte 
belægning i ovnrummet reflekterer varme og giver en 
ekstra isolering. Den aktive overflade gør det muligt at 
brænde madrester af ved høje temperaturer, hvilket også 
eliminerer eventuelle mikroorganismer, så der sikres et 
sterilt og sikkert miljø inde i ovnen.

AquaClean 

Enkel, ubesværet rengøring
Som følge af brugen af helt ny emalje i alle serier af nye 
Gorenje ovne er AquaClean-funktionen blevet væsentligt 
forbedret. AquaClean er en stor hjælp ved rengøring af 
ovnrummet. Det eneste, du skal gøre, er at hælde en 
halv liter vand i en bradepande og aktivere AquaClean. 
På blot 30 minutter ses resultatet tydeligt på hele 
overfladen og bagepladerne. Pletter og fedt blødgøres 
og kan lettere aftørres.

PyroClean 

Avanceret selvrensende 
funktion
Pyrolytisk rengøring er den mest effektive og 
avancerede måde at rengøre en ovn på. Den høje 
rengøringstemperatur på op til 500˚C efterlader ovnen 
ren, uden en plet af fedt. Når ovnen er afkølet, skal 
du blot tørre resterne af med en fugtig klud. Ovnen er 
låst under og umiddelbart efter rengøringsprocessen, 
hvilket gør den sikker og familievenlig.

GentleClose

Utrolig let og helt støjsvagt
Du lukker ovnlågen nemt og bekvemt med en blød 
berøring, helt støjsvagt.

PYROLYSE
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Ekstra dyb bradepande

Dyb nok til alle appetitter
Højere sider på den ekstra dybe bradepande forhindrer 
fedt fra at sprøjte og brænde fast på væggende i 
ovnrummet. Den er perfekt til at lave mad som lasagne 
og kød.

XXL-opbevaringsskuffe

Opbevaring indenfor rækkevidde
En stor og dyb skuffe til opbevaring af større 
køkkenudstyr. Bradepande, bageplade, fade – alt 
hvad du behøver indenfor rækkevidde med denne 
opbevaringsmulighed.

HomeMade form

Saftige, men sprøde retter hver gang
Det ser ud til, at der er ét universelt billede, vi alle har i vores hoveder i det øjeblik, vi sætter et fad i ovnen - vi forestiller 
os alle, at denne saftige, men samtidig sprøde delikatesse kommer ud, når bagningen eller stegningen er færdig. Endelig 
er det, der engang var en drøm, nu et konstant resultat, du får, takket være vores specielle ovale interiør, inspireret af 
brændefyrede ovne. Dette gør det muligt for den varme luft at bevæge sig frit rundt og omslutte din ret og skabe den 
ønskværdige sprøde, men alligevel saftige effekt.

EFTERLIGNER 
TRADITIONELLE 

OVNE
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PowerBoost

Hurtig madlavning
PowerBoost-funktionen giver ekstrem varmeintensitet 
til gryden og reducerer tilberedningstiden markant. 
Kogning af 2l vand tager nu kun omkring 5 minutter, dvs 
yderst tidseffektivt. Så med PowerBoost sparer du tid, 
energi og penge.

BridgeZone

En simpel plan for ekstra store 
potter og pander
Induktionskogepladen med to forbindelseszoner gør 
det lettere at lave mad i store potter og pander. To 
separate kogezoner kan forbindes til én med en enkelt 
berøring. Perfekt til tilberedning af større madvarer og 
tilbehør på samme tid.

Induktionskogeplade

Induktionskogeplader opvarmes dobbelt så hurtigt som HiLight kogeplader, hvilket i forhold til dem gør dem 
mere økonomiske og sikre. En induktionskogeplade opvarmer kun bunden af gryden, mens den resterende 
del af kogepladen forbliver kølig og altid sikker at røre ved. Temperaturen justeres øjeblikkeligt med et enkelt 
tryk, hvilket begrænser faren for at gryden koger over. Med sådan en kogeplade bliver smeltet chokolade, 
sofistikerede saucer og andre temperaturfølsomme mesterværker blot en simpel opgave.

HURTIG OG EFFEKTIV
MADLAVNING, ENKEL
RENGØRING

TIL
SUPER STORE 

GRYDER
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Glaskeramisk kogeplade

Gorenje glaskeramiske kogeplader er designet som et letanvendeligt værktøj, der gør det muligt for alle at 
opnå fantastiske resultater, når de laver mad. Effektive og smarte, glaskeramiske kogeplader er udstyret med 
funktioner, der gør madlavningen let. De tilbyder dobbelte eller ovale kogezoner, så de bedst passer til dine 
behov. Med specielle funktioner som restvarmeindikatorer, timer og smart kontrol giver de perfekt kontrol over 
processen og giver maksimal sikkerhed.

UDVALG AF
VARMELEGEMER 
TIL DE BEDSTE
MADLAVNINGS-
RESULTATER

To plader med ringe

Udvidelse af 
kogezonen
To ringplader gør det muligt for 
din kogeplade at tilpasse sig 
præcist til forskellige gryder 
og pander. Ved at tænde for 
de ekstra ringe kan du øge 
kogezonen efter behov og spare 
værdifuld energi.
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BigSurface

Masser af plads til enhver 
pande eller gryde
Større kogeflade (op til 20%) og længere afstande 
mellem brændere giver masser af plads til alle 
størrelser af pander og gryder. Slankt og fladt design
gør det nemt at skubbe og bruge meget store gryder 
uden forstyrrelse, med perfekt stabilitet til alle dine 
madlavningseventyr.

Tænd med en hånd

Enkelt og bekvemt
Tænding af brænder med én hånd giver ekstra 
komfort og let kontrol af dit gaskomfur. For at aktivere 
gasbrænderen skal du blot trykke knappen ned og 
dreje den til det ønskede niveau med den ene hånd, 
mens din anden hånd er fri. Hurtigt, enkelt og effektivt.

Gaskogeplade

At lave mad som en kok kan være enkelt. Det eneste, der skal til, er en kreativ gnist, da Gorenje komfuret med 
gaskogeplade vil tage sig af resten. Med sin store overflade, sine kraftige brændere og avancerede funktioner 
støtter den dig i dine vildeste madlavningsbestræbelser. Skru op for din inspiration og overrask dine kære med 
perfekte hjemmelavede retter.

PERFEKT
SMAG MED
EN GNIST AF
KREATIVITET
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 - Kontrolpanel materiale: Glas
 - Farve: Rustfri stål
 - Håndtag farve: Rustfrit stål
 - Dør materiale: Glasdør
 - GentleClose dørhængsel

EFFEKTIVITET
 - Multifunktionsovn - 64 ltr.
 - Areal af den største bageplade: 1260 cm²
 - HomeMade® bygget på traditionelle 

træfyrede bageovne

BETJENING
 - TouchControl
 - Push pull knapper // IconLed

KOGEPLADE
 - Induktionsplade
 - BridgeZone
 - 4 kogezoner
 - Forreste venstre: Ø 18 cm, 1,5/2 kW
 - Forreste højre: Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW
 - Bagerste venstre: Ø 18 cm, 1,5/2 kW
 - Bagerste højre: Ø 21 cm, 1,5/2 kW

VARMETYPER

 

FUNKTIONER
 - Ovnbelysning // Bagning på forskellige 

niveauer på samme tid
 - Bagning ved 300°C // Gratin

TILBEHØR
 - Udtræksskuffe // 2 bageplader
 - 1 dyb bradepande // Bagerist
 - Stegetermometer // 1x trådriller

EASYCLEANING
 - Pyrolyserengøring
 - Aftagelig flad indvendig 

dørglasoverflade
 - SilverMatte

SIKKERHED
 - Restvarmeindikator
 - Børnesikring
 - DC - Dynamic Cooling: kold dør
 - UltraCoolDoorQuadro

TEKNISKE DATA
 - Energiforbrug:  

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

 - Tilslutningseffekt: 10500 W
 - Mål (HxBxD): 90 × 59,7 × 59,4 cm
 - Art. nummer: 740803

 - Farve: Hvid
 - Kontrolpanel materiale: Matsort metal
 - Dør materiale: Glasdør
 - GentleClose dørhængsel

EFFEKTIVITET
 - Multifunktionsovn - 71 ltr.
 - SuperSize madlavningsområde
 - Areal af den største bageplade: 1316 cm²
 - HomeMade® bygget på traditionelle 

træfyrede bageovne

BETJENING
 - TouchControl 
 - Push pull knapper

KOGEPLADE
 - Induktionsplade
 - BridgeZone
 - 4 kogezoner
 - Forreste venstre: Ø 18 cm, 1,5/2 kW
 - Forreste højre: Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW
 - Bagerste venstre: Ø 18 cm, 1,5/2 kW
 - Bagerste højre: Ø 21 cm, 1,5/2 kW

VARMETYPER

 

FUNKTIONER
 - Ovnbelysning
 - Bagning på forskellige niveauer på 

samme tid // Bagning ved 300°C
 - AirFry // FrozenBake // Pizza funktion

TILBEHØR
 - 1 bageplade
 - 2 dybe emaljerede bradepander
 - Bagerist // 1x trådriller

EASYCLEANING
 - AquaClean // SilverMatte
 - Aftagelig flad indvendig 

dørglasoverflade

SIKKERHED
 - Restvarmeindikator
 - ChildLock
 - Kompakt ovnlåge med 2 lag glas: kold 

dør

TEKNISKE DATA
 - Energiforbrug:  

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

 - Tilslutningseffekt: 10500 W
 - Mål (HxBxD): 85 × 59,7 × 60 cm
 - Art. nummer: 741680

 - Farve: Hvid
 - Kontrolpanel materiale: Matsort metal
 - Dør materiale: Glasdør
 - GentleClose dørhængsel

EFFEKTIVITET
 - Multifunktionsovn - 71 ltr.
 - SuperSize madlavningsområde
 - Areal af den største bageplade: 1316 cm²
 - HomeMade® bygget på traditionelle 

træfyrede bageovne

BETJENING
 - Push pull knapper
 - IconLed

KOGEPLADE
 - Keramisk 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

VARMETYPER

 

FUNKTIONER
 - Ovnbelysning
 - Bagning på forskellige niveauer på 

samme tid // AirFry
 - FrozenBake // Pizza funktion

TILBEHØR
 - 2 bageplader // 1 dyb bradepande 
 - Bagerist // Stegetermometer // 1x 

trådriller

EASYCLEANING
 - AquaClean // SilverMatte
 - Aftagelig flad indvendig 

dørglasoverflade

SIKKERHED
 - Restvarmeindikator
 - Termoelektrisk sikring
 - Dynamic cooling DC+
 - CoolDoor

TEKNISKE DATA
 - Energiforbrug:  

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

 - Tilslutningseffekt: 10200 W
 - Mål (HxBxD): 85 × 59,7 × 60 cm
 - Art. nummer: 741196

 - Farve: Hvid
 - Kontrolpanel materiale: Matsort metal
 - Dør materiale: Glasdør
 - GentleClose dørhængsel

EFFEKTIVITET
 - Multifunktionsovn - 71 ltr.
 - SuperSize madlavningsområde
 - Areal af den største bageplade: 1316 cm²
 - HomeMade® bygget på traditionelle 

træfyrede bageovne 

BETJENING
 - Ergonomiske knapper

KOGEPLADE
 - Keramisk 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

VARMETYPER

 

FUNKTIONER
 - Ovnbelysning
 - Bagning på forskellige niveauer på 

samme tid // AirFry
 - FrozenBake // Pizza funktion

TILBEHØR
 - 2 bageplader
 - 1 dyb bradepande
 - Bagerist
 - 1x trådriller

EASYCLEANING
 - AquaClean
 - SilverMatte

SIKKERHED
 - Restvarmeindikator
 - DC - Dynamic Cooling: kold dør
 - Kompakt ovnlåge med 2 lag glas:  

kold dør

TEKNISKE DATA
 - Energiforbrug: 

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

 - Tilslutningseffekt: 10200 W
 - Mål (HxBxD): 85 × 59,7 × 60 cm
 - Art. nummer: 741171

GEIT6E80XPG
INDUKTIONSKOMFUR
Superior Line

GEIT6A60WPG
INDUKTIONSKOMFUR
Essential Line

GEC6D60WPB
GLASKERAMISK KOMFUR
Advanced Line

GEC6A60WB
GLASKERAMISK KOMFUR
Essential Line

PRIS
11.445,-

PRIS
7.045,-

PRIS
6.945,-

PRIS
5.845,-
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 - Farve: Hvid
 - Kontrolpanel materiale: Matsort metal
 - Dør materiale: Glasdør

EFFEKTIVITET
 - BigSpace - 71 ltr.
 - SuperSize madlavningsområde
 - Areal af den største bageplade: 1316 cm²
 - HomeMade® bygget på traditionelle 

træfyrede bageovne

BETJENING
 - Ergonomiske knapper

KOGEPLADE
 - Keramisk kogeplade
 - 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

VARMETYPER

 

FUNKTIONER
 - Ovnbelysning
 - FrozenBake
 - Pizza funktion

TILBEHØR
 - 2 bageplader
 - 1 dyb bradepande
 - Bagerist
 - 1x trådriller

EASYCLEANING
 - AquaClean
 - SilverMatte

SIKKERHED
 - Restvarmeindikator
 - Kompakt ovnlåge med 2 lag glas:  

kold dør

TEKNISKE DATA
 - Energiforbrug:  

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

 - Tilslutningseffekt: 9300 W
 - Mål (HxBxD): 85 × 59,7 × 60 cm
 - Art. nummer: 740760

GEC6A40WD
GLASKERAMISK KOMFUR
Essential Line

 - Farve: Hvid
 - Kontrolpanel materiale: Matsort metal
 - Dør materiale: Glasdør

EFFEKTIVITET
 - BigSpace - 71 ltr.
 - SuperSize madlavningsområde
 - Areal af den største bageplade: 1316 cm²
 - HomeMade® bygget på traditionelle 

træfyrede bageovne

BETJENING
 - Ergonomiske knapper

KOGEPLADE
 - Stegeplade
 - 1 hurtig zone + 3 standard zoner
 - Forreste venstre: Ø 22 cm, 2 kW
 - Forreste højre: Ø 14,5 cm, 1 kW
 - Bagerste venstre: Ø 14,5 cm, 1 kW
 - Bagerste højre: Ø 18 cm, 2 kW

VARMETYPER

 

FUNKTIONER
 - Ovnbelysning 
 - FrozenBake
 - Pizza funktion

TILBEHØR
 - 3 lave bakker
 - 1 dyb bradepande
 - Bagerist
 - 1x trådriller

SIKKERHED
 - Kompakt ovnlåge med 2 lag glas: kold 

dør

EASYCLEANING
 - AquaClean
 - SilverMatte

TEKNISKE DATA
 - Energiforbrug:  

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

 - Tilslutningseffekt: 8800 W
 - Mål (HxBxD): 85 × 59,7 × 60 cm
 - Art. nummer: 741017

GE6A40WB
ELEKTROOMFUR MED EL-OVN
Essential Line

PRIS
4.695,-

 - Farve: Hvid
 - Kontrolpanel materiale: Matsort metal
 - Dør materiale: Glasdør
 - GentleClose dørhængsel

EFFEKTIVITET
 - Multifunktionsovn - 71 ltr.
 - SuperSize madlavningsområde
 - Areal af den største bageplade: 1316 cm²
 - HomeMade® bygget på traditionelle 

træfyrede bageovne

BETJENING
 - Ergonomiske knapper // Elektronisk tænding

KOGEPLADE
 - Gaskogeplade
 - 1 ekstra brænder + 1 stor brænder + 

2 standard brændere
 - Forreste venstre: Ø 5,4 cm, 1 kW, 
 - Forreste højre: Ø 9,9 cm, 3 kW, 
 - Bagerste venstre: Ø 7,4 cm, 1,9 kW, 
 - Bagerste højre: Ø 7,4 cm, 1,9 kW
 - Type af kogegrejs støtter: Emaljeret

VARMETYPER

 

FUNKTIONER
 - Ovnbelysning
 - Bagning på forskellige niveauer på 

samme tid
 - AirFry
 - FrozenBake
 - Pizza funktion

TILBEHØR
 - 2 bageplader
 - 1 dyb bradepande
 - Bagerist
 - 1x trådriller

EASYCLEANING
 - AquaClean
 - SilverMatte

SIKKERHED
 - Termoelektrisk sikring
 - Kompakt ovnlåge med 2 lag glas: kold 

dør
 - Gas kontrol

TEKNISKE DATA
 - Mål (HxBxD): 85 × 59,7 × 60 cm
 - Art. nummer: 741173

GK6A60WH
GASKOMFUR MED EL-OVN
Essential Line

 - Farve: Hvid
 - Kontrolpanel materiale: Matsort metal
 - Dør materiale: Glasdør
 - Materiale til top: Glas

EFFEKTIVITET
 - Gasovn - 72 ltr.
 - SuperSize madlavningsområde
 - Areal af den største bageplade: 1316 cm²
 - HomeMade® bygget på traditionelle 

træfyrede bageovne 

BETJENING
 - Ergonomiske knapper
 - Let tænding med 1 knap
 - Termostatreguleret ovn

KOGEPLADE
 - Gaskogeplade
 - 1 ekstra brænder + 1 stor brænder + 

2 standard brændere
 - Forreste venstre: Ø 5,4 cm, 1 kW, 
 - Forreste højre: Ø 9,9 cm, 3 kW, 
 - Bagerste venstre: Ø 7,4 cm, 1,9 kW, 
 - Bagerste højre: Ø 7,4 cm, 1,9 kW
 - Type af kogegrejs støtter: Emaljeret

VARMETYPER
 

FUNKTIONER
 - Ovnbelysning

TILBEHØR
 - 1 bageplade
 - 1 dyb bradepande
 - Bagerist
 - 1x trådriller

EASYCLEANING
 - SilverMatte
 - Aftagelig flad indvendig 

dørglasoverflade

SIKKERHED
 - Termoelektrisk sikring
 - Kompakt ovnlåge med 2 lag glas: kold 

dør
 - Gas kontrol

TEKNISKE DATA
 - Energiforbrug - gasovn: 6 MJ
 - Mål (HxBxD): 85 × 60 × 60 cm
 - Art. nummer: 740622

GG6A10WJ
GASKOMFUR MED GASOVN
Essential Line

PRIS
4.995,-

PRIS
5.095,-

PRIS
5.395,-
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 - Farve: Hvid
 - Kontrolpanel materiale: Matsort metal
 - Dør materiale: Glasdør
 - GentleClose dørhængsel

EFFEKTIVITET
 - Multifunktionsovn - 70 ltr.
 - Areal af den største bageplade: 1260 cm²
 - HomeMade® bygget på traditionelle 

træfyrede bageovne

BETJENING
 - Ergonomiske knapper
 - IconLed

KOGEPLADE
 - Keramisk kogeplade
 - 2 HiLight kogezoner +  

2 dobbelt HiLight kogezoner
 - Forreste venstre: Ø 18/12 cm, 0,7/1,7 kW
 - Forreste højre: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
 - Bagerste venstre: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
 - Bagerste højre: Ø 18/12 cm, 0,7/1,7 kW

VARMETYPER

 

FUNKTIONER
 - Ovnbelysning
 - Bagning på forskellige niveauer på 

samme tid
 - Bagning ved 300°C

TILBEHØR
 - Udtræksskuffe
 - 2 bageplader
 - 1 dyb bradepande
 - Bagerist
 - 1x trådriller

EASYCLEANING
 - AquaClean // SilverMatte

SIKKERHED
 - Restvarmeindikator
 - Børnesikring
 - DC - Dynamic Cooling: kold dør
 - CoolDoor: kold dør

TEKNISKE DATA
 - Energiforbrug:  

0,80 kWh (varmluft),  
0,98 kWh (traditionel)

 - Tilslutningseffekt: 9000 W
 - Mål (HxBxD): 90 × 49,7 × 59,4 cm
 - Art. nummer: 741682

 - Farve: Hvid
 - Kontrolpanel materiale: Matsort metal
 - Dør materiale: Glasdør
 - GentleClose dørhængsel

EFFEKTIVITET
 - Multifunktionsovn - 70 ltr.
 - Areal af den største bageplade: 1260 cm²
 - HomeMade® bygget på traditionelle 

træfyrede bageovne // PerfectGrill

BETJENING
 - Ergonomiske knapper // IconLed
 - Elektronisk tænding

KOGEPLADE
 - Gaskogeplade
 - 1 ekstra brænder + 1 stor brænder +  

2 standard brændere
 - Forreste venstre: Ø 5,4 cm, 1 kW
 - Forreste højre: Ø 9,9 cm, 3 kW
 - Bagerste venstre: Ø 7,4 cm, 1,9 kW
 - Bagerste højre: Ø 7,4 cm, 1,9 kW
 - Type af kogegrejs støtter: Emaljeret

VARMETYPER

 

FUNKTIONER
 - Ovnbelysning
 - Bagning på forskellige niveauer på 

samme tid
 - Bagning ved 300°C

TILBEHØR
 - Udtræksskuffe
 - 2 bageplader
 - 1 dyb bradepande
 - Bagerist
 - 1x trådriller

EASYCLEANING
 - AquaClean // SilverMatte

SIKKERHED
 - Børnesikring
 - DC - Dynamic Cooling: kold dør
 - Kompakt ovnlåge med 2 lag glas: kold 

dør
 - Gas kontrol

TEKNISKE DATA
 - Mål (HxBxD): 90 × 49,7 × 59,4 cm
 - Art. nummer: 741679

 - Kontrolpanel materiale: Matsort metal
 - Farve: Hvid
 - Håndtag farve: Hvid
 - Dør materiale: Glasdør

EFFEKTIVITET
 - Gasovn - 67 ltr.
 - Areal af den største bageplade: 1260 cm²
 - HomeMADE® bygget på traditionelle 

træfyrede bageovne

BETJENING
 - Ergonomiske knapper
 - Let tænding med 1 knap

KOGEPLADE
 - Gaskogeplade
 - 1 ekstra brænder + 1 stor brænder +  

2 standard brændere
 - Forreste venstre: Ø 5,4 cm, 1 kW
 - Forreste højre: Ø 9,9 cm, 3 kW
 - Bagerste venstre: Ø 7,4 cm, 1,9 kW
 - Bagerste højre: Ø 7,4 cm, 1,9 kW
 - Type af kogegrejs støtter: Emaljeret

VARMETYPER
 

FUNKTIONER
 - Grillning med lukket låge

TILBEHØR
 - Udtræksskuffe
 - 2 bageplader
 - 1 dyb bradepande
 - Bagerist
 - 1x trådriller

EASYCLEANING
 - SilverMatte

SIKKERHED
 - Børnesikring
 - Termoelektrisk sikring
 - Kompakt ovnlåge med 2 lag glas: kold 

dør
 - Termostatreguleret ovn
 - Gas kontrol

TEKNISKE DATA
 - Energiforbrug - gasovn: 5,9 MJ
 - Mål (HxBxD): 90 × 49,7 × 59,4 
 - Art. nummer: 741678 

GK5C60WH
GASKOMFUR MED EL-OVN
Advanced Line

GGI5A20WH
GASKOMFUR MED GASOVN
Essential Line

GEC5C60WB
GLASKERAMISK KOMFUR
Advanced Line

PRIS
5.195,-

PRIS
5.295,-

PRIS
5.295,-
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‘ALLE I HUSET
BEHØVER IKKE
VIDE DET’
ØJEBLIKKE

Vores selvjusterende, 
lydløse emhætte fanger 
madlavningslugte og damp. 
Hold duften af fantastisk mad 
på din tallerken, ikke i hele dit 
hjem.

71EMHÆTTER



Gorenje emhætter giver dig to i én, da de er teknologisk avancerede 
værktøjer i form af superdesignede genstande. De er en perfekt ledsager 
til en moderne livsstil – de bidrager til et sundere indeklima, da de effektivt 
fjerner dårlig lugt og arbejder lydløst og pålideligt. Gorenje emhætter er 
lavet af materialer af høj kvalitet og tilbyder den bedste brugeroplevelse, 
mens du laver mad, gør rent eller bare ser på dem.

EN 
HJÆLPENDE
HÅND FRA
OVEN

EMHÆTTER

Holder luften ren.
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Polyurethan-filter

Polyurethan-filter
Unikke fedtfiltre i aluminium er forbedret med specielt polyurethanskum, der fjerner op til 98 % af alle fedtpartikler og 
andre urenheder. Samtidig bevarer emhætten sin absorptionseffektivitet.

LedLight 

Perfekt overblik over din madlavning
Nogle siger, at når du først har prøvet LED-lys, går du aldrig tilbage. Og hvorfor skulle du det? LED-belysning, som i 
indbyggede udvalgte emhætter giver ikke kun stærkere, bedre belysning, men den gør alt det ved at bruge så lidt som 
10% af den energi, traditionelle pærer bruger, og dens levetid er 30 gange længere.

FUNKTIONEL
& ÆSTETISK
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Rør ved rustfrit stål

Smukt at se på, nemt at bruge
Djævelen er i detaljen. Forestil dig touch-knapper indlejret i rustfrit stål, samme materiale som emhætten er fremstillet 
af. Dette er muligt takket være vores topmoderne sensorer skjult under overfladen, der kun efterlader en perfekt glat 
overflade til kontrol lige ved hånden.

TouchFree-belægning

Skinnende og fri for fingeraftryk
Alle rustfri ståloverflader er belagt med en særlig TouchFreefilm, som forhindrer fingeraftryk, så overfladen altid er flot og 
skinnende, og rengøringen går som en leg.
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Timer og refresh

Altid frisk og punktlig
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.

P.A.S. System 

Smart, målrettet luftudsugning med mindre støj
Det innovative parametriske udsugningssystem omdirigerer luftudsugningen fra den centrale del til yderkanterne af 
emhætten. Denne tilgang optimerer energiforbruget, reducerer støj og gør luftudsugningen betydeligt mere effektiv.

MINDRE   
ENERGI
MINDRE   

STØJ

Gentle close 

Stille og elegant lukkesystem
Nogle udtræksmodeller har nu en ny nem måde at 
lukke på — ligesom køkkenelemnterne. Den nye 
GentleClose-funktion gør det muligt at lukke emhætten 
enkelt, stille og elegant. Et blidt skub er nok til, at 
emhætten blidt trækker sig tilbage til sit kabinet.
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STRØM &
EFFEKTIVITET

PowerBoost

For ekstra kraftig ventilation
Aktiver PowerBoost-funktionen for straks at fjerne overskydende damp, der kommer ud af en gryde. Udvalgte Gorenje 
emhætter har kontinuerlig SliderTouch-strømkontrol med to power boost-indstillinger.

L

Gas: 65-75 cm
Elektrisk: 55 cm

Passende bredde på kogeplade Afstand mellem kogeplade og emhættte

Bredden af emhætten er normalt 
den samme som kogepladens. Den 
anbefalede afstand mellem kogepladen 
og emhætten er 65 – 75 cm, men 
den kan være mindre, afhængig af 
kogepladen. Emhætten skal altid 
være tændt mindst et minut før du 
begynder at lave mad. Styrken skal 
indstilles efter, hvor meget damp og 
lugt tilberedningen af den enkelte ret 
forventes at generere. Det er tilrådeligt 
at lade emhætten arbejde i yderligere 
ti minutter efter afslutningen af 
madlavningen.

Vægmonteret emhætte Indbygningsemhætte
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 - Aftræk eller recirkulation
 - Materiale af emhætte / skorsten:  

Malet stål/glas / Lakeret stål
 - Farve af emhætte/skorsten:  

Sort / Sort

EFFEKTIVITET
 - Max. kapacitet ved udsugning: 608 m³/t
 - Max. kapacitet ved recirkulaton: 374 m³/t
 - Aftræksdiameter: 15 cm

VENTILATOR KAPACITET
 - Luftcirkulation, niveau 1: 367 m³/t
 - Luftcirkulation, niveau 2: 447 m³/t
 - Luftcirkulation, niveau 3: 608 m³/t

BETJENING
 - Elektronisk kontrol
 - Antal hastighedsniveauer: 3

EGENSKABER
 - Lampe type: LED
 - On/Off kontakt
 - Antal lys: 1
 - Lyseffekt: 3 W

UDSTYR
 - Filter materiale: Vaskbar aluminium med 

polyurethan skum
 - Antal motorer: 1
 - Klap forhindrer tilbageløb af luft: 150 mm

TEKNISKE DATA
 - Lydniveau (max.): 63 dB(A)re 1 pW
 - Produkt dimensioner (BxD):  

90 × 33,5 cm
 - Højde: 375 mm
 - Min. højde på skorsten: 575 mm
 - Max højde på skorsten: 705 mm
 - Årlig energiforbrug: 59,2 kWh
 - Art. nummer: 736255

 - Aftræk eller recirkulation
 - Materiale af emhætte / skorsten:  

Malet stål/glas / Lakeret stål
 - Farve af emhætte/skorsten:  

Sort / Sort

EFFEKTIVITET
 - Max. kapacitet ved udsugning: 608 m³/t
 - Max. kapacitet ved recirkulaton: 374 m³/t
 - Aftræksdiameter: 15 cm

VENTILATOR KAPACITET
 - Luftcirkulation, niveau 1: 367 m³/t
 - Luftcirkulation, niveau 2: 447 m³/t
 - Luftcirkulation, niveau 3: 608 m³/t

BETJENING
 - Elektronisk kontrol
 - Antal hastighedsniveauer: 3

EGENSKABER
 - Lampe type: LED
 - On/Off kontakt
 - Antal lys: 1
 - Lyseffekt: 3 W

UDSTYR
 - Filter materiale: Vaskbar aluminium med 

polyurethan skum
 - Antal motorer: 1
 - Klap forhindrer tilbageløb af luft: 150 mm

TEKNISKE DATA
 - Lydniveau (max.): 63 dB(A)re 1 pW
 - Produkt dimensioner (BxD):  

90 × 33,5 cm
 - Højde: 375 mm
 - Min. højde på skorsten: 575 mm
 - Max højde på skorsten: 705 mm
 - Årlig energiforbrug: 59,2 kWh
 - Art. nummer: 736254

 - Aftræk eller recirkulation
 - Materiale af emhætte / skorsten:  

Malet stål/glas / Rustfrit stål
 - Farve af emhætte/skorsten: Sort / Sort

EFFEKTIVITET
 - Max. kapacitet ved udsugning: 639 m³/t
 - Max. kapacitet ved recirkulaton: 380 m³/t
 - Aftræksdiameter: 15 cm

VENTILATOR KAPACITET
 - Luftcirkulation, niveau 1: 338 m³/t
 - Luftcirkulation, niveau 2: 639 m³/t
 - Boost-position til luftstrømning: 740 m³/t

BETJENING
 - Elektronisk kontrol
 - Kontrol indstillinger: Touch kontrol
 - Timerfunktion
 - Antal hastighedsniveauer: 4

EGENSKABER
 - Lampe type: LED
 - On/Off kontakt
 - Antal lys: 1
 - Lyseffekt: 3 W
 - P.A.S. System

UDSTYR
 - Filter materiale: Vaskbar aluminium med 

polyurethan skum
 - Antal filtre: 1
 - Antal kulfiltre: 2
 - Antal motorer: 1
 - Antal PowerBoost funktioner: 1
 - Klap forhindrer tilbageløb af luft: 150 mm

TEKNISKE DATA
 - Lydniveau (max.): 67 dB(A)re 1 pW
 - Produkt dimensioner (BxD):  

60 × 33,5 cm
 - Højde: 445 mm
 - Min. højde på skorsten: 575 mm
 - Max højde på skorsten: 705 mm 
 - Årlig energiforbrug: 47,9 kWh
 - Art. nummer: 740243

W9TB
VÆGMONTERET EMHÆTTE
Essential Line

W6TB 
VÆGMONTERET EMHÆTTE
Essential Line

WHI649B21S
VÆGMONTERET EMHÆTTE
Advanced Line

PRIS
4.095,-

PRIS
3.595,-

PRIS
4.495,-
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 - Aftræk eller recirkulation
 - Materiale af emhætte / skorsten:  

Rustfrit stål / Rustfrit stål
 - Farve af emhætte/skorsten:  

Rustfrit stål / Rustfrit stål

EFFEKTIVITET
 - Max. kapacitet ved udsugning: 450 m³/t
 - Max. kapacitet ved recirkulaton: 305 m³/t
 - Aftræksdiameter: 15 cm

VENTILATOR KAPACITET
 - Luftcirkulation, niveau 1: 242 m³/t
 - Luftcirkulation, niveau 2: 354 m³/t
 - Luftcirkulation, niveau 3: 450 m³/t

BETJENING
 - Mekanisk betjening
 - Kontrol via knapper
 - Antal hastighedsniveauer: 3

EGENSKABER
 - Lampe type: LED
 - On/Off kontakt
 - Antal lys: 1
 - Lyseffekt: 2 W

UDSTYR
 - Filter materiale: Aluminium fedtfilter
 - Vaskbart fedtfilter
 - Antal motorer: 1
 - Standard motor
 - Klap forhindrer tilbageløb af luft: 150 mm

TEKNISKE DATA
 - Lydniveau (max.): 65 dB(A)re 1 pW
 - Produkt dimensioner (BxD): 

60 × 45 cm
 - Højde: 166 mm
 - Min. højde på skorsten: 330 mm
 - Max højde på skorsten: 630 mm
 - Årlig energiforbrug: 38,2 kWh
 - Art. nummer: 738849

 - Aftræk eller recirkulation
 - Materiale af emhætte / skorsten:  

Rustfrit stål / Rustfrit stål
 - Farve af emhætte/skorsten:  

Rustfrit stål / Rustfrit stål

EFFEKTIVITET
 - Max. kapacitet ved udsugning: 450 m³/t
 - Max. kapacitet ved recirkulaton: 305 m³/t
 - Aftræksdiameter: 15 cm

VENTILATOR KAPACITET
 - Luftcirkulation, niveau 1: 242 m³/t
 - Luftcirkulation, niveau 2: 354 m³/t
 - Luftcirkulation, niveau 3: 450 m³/t

BETJENING
 - Mekanisk betjening
 - Kontrol via knapper
 - Antal hastighedsniveauer: 3

EGENSKABER
 - Lampe type: LED
 - On/Off kontakt
 - Antal lys: 1
 - Lyseffekt: 2 W

UDSTYR
 - Filter materiale: Aluminium fedtfilter
 - Vaskbart fedtfilter
 - Antal motorer: 1
 - Standard motor
 - Klap forhindrer tilbageløb af luft: 150 mm

TEKNISKE DATA
 - Lydniveau (max.): 65 dB(A)re 1 pW
 - Produkt dimensioner (BxD): 

50 × 45 cm
 - Højde: 166 mm
 - Min. højde på skorsten: 330 mm
 - Max højde på skorsten: 630 mm
 - Årlig energiforbrug: 38,2 kWh
 - Art. nummer: 738848

 - Aftræk eller recirkulation
 - Materiale af emhætte / skorsten:  

Rustfrit stål / Rustfrit stål
 - Farve af emhætte/skorsten:  

Rustfrit stål / Rustfrit stål

EFFEKTIVITET
 - Max. kapacitet ved udsugning: 450 m³/t
 - Max. kapacitet ved recirkulaton: 305 m³/t
 - Aftræksdiameter: 15 cm

VENTILATOR KAPACITET
 - Luftcirkulation, niveau 1: 242 m³/t
 - Luftcirkulation, niveau 2: 354 m³/t
 - Luftcirkulation, niveau 3: 450 m³/t

BETJENING
 - Mekanisk betjening
 - Kontrol via knapper
 - Antal hastighedsniveauer: 3

EGENSKABER
 - Lampe type: LED
 - On/Off kontakt
 - Antal lys: 1
 - Lyseffekt: 2 W

UDSTYR
 - Filter materiale: Aluminium fedtfilter
 - Vaskbart fedtfilter
 - Antal motorer: 1
 - Standard motor
 - Klap forhindrer tilbageløb af luft: 150 mm

TEKNISKE DATA
 - Lydniveau (max.): 65 dB(A)re 1 pW
 - Produkt dimensioner (BxD): 

60 × 45 cm
 - Højde: 166 mm
 - Min. højde på skorsten: 330 mm
 - Max højde på skorsten: 630 mm
 - Årlig energiforbrug: 38,2 kWh
 - Art. nummer: 738850

WHC629E4X
VÆGMONTERET EMHÆTTE
Essential Line

WHC529E4X
VÆGMONTERET EMHÆTTE
Essential Line

WHC629E4W
VÆGMONTERET EMHÆTTE
Essential Line

 - Aftræk eller recirkulation
 - Materiale af emhætte / skorsten:  

Rustfrit stål og lakeret metal
 - Farve af emhætte/skorsten: Rustfrit stål

EFFEKTIVITET
 - Max. kapacitet ved udsugning: 575 m³/t
 - Max. kapacitet ved recirkulaton: 575 m³/t
 - Aftræksdiameter: 15 cm

VENTILATOR KAPACITET
 - Luftcirkulation, niveau 1: 285 m³/t
 - Luftcirkulation, niveau 2: 399 m³/t
 - Luftcirkulation, niveau 3: 575 m³/t
 - Stor luftstrøm (PowerBoost 1) - 

recirkulation: 562 m³/t
 - Boost-position til luftstrømning: 730 m³/t
 - Antal PowerBoost funktioner: 1

BETJENING
 - AdaptTech: Automatisk ventilation
 - Elektronisk kontrol
 - Touch kontol på metal
 - Timerfunktion
 - Antal hastighedsniveauer: 3

EGENSKABER
 - TouchFree Inox
 - Konstant ventilation ReFresh
 - GentleClose
 - Lampe type: LED
 - On/Off kontakt
 - Antal lys: 2
 - Lyseffekt: 6 W

UDSTYR
 - Filter materiale: Vaskbar aluminium med 

polyurethan skum
 - Indikator for rensning af filtre
 - Antal motorer: 1
 - Standard motor
 - Klap forhindrer tilbageløb af luft: 150 mm

TEKNISKE DATA
 - Lydniveau (max.): 62 dB(A)re 1 pW
 - Produkt dimensioner (BxD): 

60 × 31 cm
 - Højde: 310 mm
 - Årlig energiforbrug: 53 kWh
 - Art. nummer: 514464

BHP663A6X
INDBYGNINGSEMHÆTTE
Advanced Line

PRIS
1.595,-

PRIS
1.595,-

PRIS
1.595,-

PRIS
2.995,-
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 - Aftræk eller recirkulation
 - Materiale af emhætte / skorsten:  

Rustfrit stål og lakeret metal
 - Farve af emhætte/skorsten: Rustfrit stål

EFFEKTIVITET
 - Max. kapacitet ved udsugning: 578 m³/t
 - Aftræksdiameter: 15 cm

VENTILATOR KAPACITET
 - Luftcirkulation, niveau 1: 353 m³/t
 - Luftcirkulation, niveau 2: 468 m³/t
 - Luftcirkulation, niveau 3: 578 m³/t

BETJENING
 - Mekanisk betjening
 - Kontrol via knapper
 - Antal hastighedsniveauer: 3

EGENSKABER
 - TouchFree Inox
 - Lampe type: LED
 - On/Off kontakt
 - Antal lys: 2
 - Lyseffekt: 6 W

UDSTYR
 - Filter materiale: Vaskbar aluminium med 

polyurethan skum
 - Antal motorer: 1
 - Standard motor
 - Klap forhindrer tilbageløb af luft: 150 mm

TEKNISKE DATA
 - Lydniveau (max.): 72 dB(A)re 1 pW
 - Produkt dimensioner (BxD): 

60 × 30,5 cm
 - Højde: 420 mm
 - Årlig energiforbrug: 58,9 kWh
 - Art. nummer: 514417

 - Aftræk eller recirkulation
 - Materiale af emhætte / skorsten:  

Rustfrit stål og lakeret metal
 - Farve af emhætte/skorsten: Rustfrit stål

EFFEKTIVITET
 - Max. kapacitet ved udsugning: 350 m³/t
 - Max. kapacitet ved recirkulaton: 180 m³/t
 - Aftræksdiameter: 15 cm

VENTILATOR KAPACITET
 - Luftcirkulation, niveau 1: 150 m³/t
 - Luftcirkulation, niveau 2: 240 m³/t
 - Luftcirkulation, niveau 3: 350 m³/t

BETJENING
 - Mekanisk betjening
 - Kontrol via knapper
 - Antal hastighedsniveauer: 3

EGENSKABER
 - Lampe type: LED
 - On/Off kontakt
 - Antal lys: 1
 - Lyseffekt: 2,1 W

UDSTYR
 - Filter materiale: Vaskbar aluminium med 

polyurethan skum
 - Antal motorer: 1
 - Standard motor

TEKNISKE DATA
 - Lydniveau (max.): 67 dB(A)re 1 pW
 - Produkt dimensioner (BxD): 

60 × 30,6 cm
 - Højde: 170 mm
 - Årlig energiforbrug: 48,4 kWh
 - Art. nummer: 735408

 - Aftræk eller recirkulation
 - Materiale af emhætte / skorsten:  

Lakeret stål
 - Farve af emhætte/skorsten: Hvid

EFFEKTIVITET
 - Max. kapacitet ved udsugning: 350 m³/t
 - Max. kapacitet ved recirkulaton: 180 m³/t
 - Aftræksdiameter: 15 cm

VENTILATOR KAPACITET
 - Luftcirkulation, niveau 1: 150 m³/t
 - Luftcirkulation, niveau 2: 240 m³/t
 - Luftcirkulation, niveau 3: 350 m³/t

BETJENING
 - Mekanisk betjening
 - Skifteknap
 - Antal hastighedsniveauer: 3

EGENSKABER
 - Lampe type: LED
 - On/Off kontakt
 - Antal lys: 1
 - Lyseffekt: 2,1 W

UDSTYR
 - Filter materiale: Vaskbar aluminium med 

polyurethan skum
 - Antal motorer: 1
 - Standard motor

TEKNISKE DATA
 - Lydniveau (max.): 67 dB(A)re 1 pW
 - Produkt dimensioner (BxD): 

60 × 30,6 cm
 - Højde: 170 mm
 - Årlig energiforbrug: 48,4 kWh
 - Art. nummer: 735410

 - Aftræk eller recirkulation
 - Materiale af emhætte / skorsten:  

Lakeret stål
 - Farve af emhætte/skorsten: Hvid

EFFEKTIVITET
 - Max. kapacitet ved udsugning: 200 m³/t
 - Max. kapacitet ved recirkulaton: 60 m³/t
 - Aftræksdiameter: 15 cm

VENTILATOR KAPACITET
 - Luftcirkulation, niveau 1: 108 m³/t
 - Luftcirkulation, niveau 2: 159 m³/t
 - Luftcirkulation, niveau 3: 200 m³/t

BETJENING
 - Mekanisk betjening
 - Antal hastighedsniveauer: 3

EGENSKABER
 - Lampe type: LED
 - On/Off kontakt
 - Antal lys: 1
 - Lyseffekt: 4 W

UDSTYR
 - Filter materiale: Syntetisk
 - Vaskbart fedtfilter
 - Antal motorer: 1

TEKNISKE DATA
 - Lydniveau (max.): 64 dB(A)re 1 pW
 - Produkt dimensioner (BxD): 

59,6 × 46,8 cm
 - Højde: 125 mm
 - Årlig energiforbrug: 29,1 kWh
 - Art. nummer: 733030

BHP623E8X
INDBYGNINGSEMHÆTTE
Essential Line

TH62E3X
INDBYGNINGSEMHÆTTE
Essential Line

TH60E3W
INDBYGNINGSEMHÆTTE
Essential Line

WHU629EW/S 
INDBYGGET
Essential Line

PRIS
2.095,-

PRIS
1.445,-

PRIS
1.345,-

PRIS
1.095,-
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‘JEG 
FORVENTER 
PERFEKT 
HYGIEJNE’ 
ØJEBLIKKE 

Tag hygiejnen til næste 
niveau med moderne 
opvaskemaskiner, der sikrer, at 
dit service altid er perfekt rent 
og tørt,  takket være innovative 
funktioner.
Hjælper dig med at holde din 
familie sikker og sund.

81OPVASKEMASKINER



Klar til at servere dit næste måltid med perfekt rengjort service. 

Når det kommer til spørgsmålet om rengøring af tallerkener, handler det ikke om, hvem eller hvad 
der skal gøre det, men snarere hvordan det skal gøres. Det, der ser rent ud, er ikke nødvendigvis 
rent, da øjnene ikke kan opdage bakterier eller virus. Gorenjes nye generation af UltraClean 
opvaskemaskiner sikrer din familie helt ren og perfekt tørt opvask hver gang. Inde i det elegante 
design bringer de dig høj kvalitet og høj hygiejneydelse med fantastiske nye funktioner, der virkelig 
forenkler dit hverdagsliv. Rummeligt og fleksibelt interiør, justerbare kurve eller højtryksvandstråler, 
der effektivt fjerner snavs, bidrager yderligere til kvaliteten af de nye Gorenje opvaskemaskiner.

FRA REN TIL 
ULTRAREN 
MED ULTRA 
CLEAN

UltraClean OPVASKEMASKINER
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ExtraHygiene med UV-teknologi

Reel antibakteriel virkning også ved lavere programtemperaturer (f.eks. Eco 55 °C). UV-lysfunktion aktiveres via 
ny UV-indstilling, som omhyggeligt placeres i hydrauliksystemet. UV-funktion er valgfri og kan anvendes på alle 
programmer. Med en kombination af Eco, Auto, Intensive, Daily, Night og Hygiene program, fjerner det op til 
99,9% af bakterier og vira fra skyllevandet.

FJERNER 99,9 % AF ALLE 
BAKTERIER OG VIRUS 
VED ENDNU LAVERE 
TEMPERATUR

IonTech

Ikke flere dårlige lugte, 
mens du venter på at 
fylde din opvaskemaskine

Alle er bekendt med dårlig lugt, der kommer 
fra et par dages halvt fyldt opvaskemaskine, 
der har stået i et par dage. Den avancerede 
IonTech-teknologi, der er bygget i Gorenje 
opvaskemaskiner, fungerer på princippet 
om den naturlige ioniseringsproces, som 
naturligt eliminerer lugt og holder din 
opvaskemaskine frisk, selv når den er fuld af 
beskidte tallerkener.
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FANTASTISK 
TØRT SERVICE

SmartUltra Dry

Efter vaskecyklussen aktiveres ventilatoren og fjerner al varm damp fra karret. Fugtigheden ledes tilbage
til karret. Opvaskelågen åbnes automatisk en smule for at lukke frisk luft ind, hvilket resulterer i effektiv beskyttelse
af køkkenbordet fra varmt dampudtag. Dette gør det muligt for frisk luft at nå opvasken, så de vaskede genstande 
som plastskåle tørrer helt.

TotalDry

Altid perfekt tørt service
Den geniale TotalDry- teknologi åbner døren til 
opvaskemaskinen et øjeblik efter vaskecyklussen 
er færdig, så akkumuleret damp kan komme ud, 
og derfor kan du stille al service, også plastikdele, 
på plads i skabet med det samme. Og det bedste 
er, at TotalDry ikke bruger ekstra energi!

Status LedLight

Giver dig overblik
Den særlige LED-indikator nederst i opvaskemaskinens 
låge viser løbende opvaskeprogrammets 
aktuelle status. På den måde kan du altid se, om 
opvaskemaskinen er i gang, eller om vaskecyklussen er 
færdig.
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SelfCleaning programme

Altid en perfekt ren 
opvaskemaskine
En ren opvaskebalje sikrer, at vaskeydelsen altid vil leve 
op til dine forventninger. Kør renseprogrammet en gang 
om måneden, så du aldrig behøver at håndskrubbe 
opvaskemaskinen, spray arme og røre igen.

Inverter PowerDrive

Bemærkelsesværdig styrke og 
høj effektivitet 
Den nye effektive Inverter PowerDrive-motor med 
hastighedsregulering, sikrer en høj ydeevne, med en 
markant lavere lyd, lavere energiforbrug og længere 
levetid.

ConnectLife

Forenkl din tilværelse ved at have alle muligheder for at kontrollere din opvaskemaskine lige ved hånden med en 
app på din mobil eller tablet. Se hvor langt programmet er, modtag meddelelser og fjernstyr din opvaskemaskine 
både hurtigt og enkelt uanset hvor du der.

ALT OM DIN 
OPVASKEMASKINE 
LIGE VED HÅNDEN

STILLE
EFFEKTIV
HOLDBAR
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20 minutters SpeedWash

Få arbejdet hurtigt fra hånden
Forestil dig at holde et middagsselskab, hvor servicen 
fra hovedretten vaskes, mens desserten serveres. Et 
hurtigt program med SpeedWash-funktionen vasker 
servicen på blot 20 minutter. Perfekt til håndtering 
af store mængder service til fester og andre sociale 
arrangementer.

1 times program

Hurtigt og effektivt
Et effektivt og hurtigt program, designet til daglig 
brug med en smule indtørrede rester på porcelænet. 
Sammen med SpeedWash-funktionen kan det kortes 
ned til kun 15 min.

RENE  
GLAS PÅ  
INGEN TID

StartDelay

Ren opvask, lavere elregning
Program til at starte opvaskeprocessen senere og lade 
opvaskemaskinen fungerer, når det er mest praktisk, 
for eksempel når elektricitet er billigere. Opvasken vil 
være perfekt ren, lige når du har brug for det.

Autoprogrammet

Opvasken vil blive  
skinnende rent
Nogle gange indeholder maskinen kun glas, som 
skal skylles ganske let, og andre gange er der behov 
for en længere vask af snavset service fra aftenen 
før. Den avancerede sensorteknologi tilpasser 
vaskeprogrammet, så servicen vaskes perfekt rent med 
et optimeret vand- og energiforbrug. Der er ikke brug 
for særlige vaskeprogrammer til glas eller intensive 
rengøring - Autoprogrammet tilpasser sig opgaven.
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EcoProgramme

Sparer energi
Når du vælger ECO-programmet, vil dit apparat bruge 
lavere vaske- og skylletemperaturer og minimere den 
nødvendige mængde vand, samtidig med at opnå 
effektiv fjernelse af snavs.

Natprogram

Stille vask ved kun 37 dB
Med Natprogram er den nye Gorenje opvaskemaskine 
2 dB mindre støjende end standardprogrammet. Din 
opvask vil være ren om morgenen, og din søvn forbliver 
uforstyrret.

Den 3. sprayarm

Den ekstra sprayarm sikrer bedre vanddækning og gennemskylning for op til 30% bedre rengøringsresultater.  
Alt service og bestik vaskes altid til perfektion.

OP TIL 30%  
BEDRE 
RENGØRINGS-
RESULTATER

30 % 
BEDRE 
RESULTAT
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FYLD I 
DEN & 
GLEM 
DEN!

MultiClack

Justeres til hver enkelt gryde
Det helt enkle justeringssystem af kurve på to eller tre 
niveauer,  giver dig mulighed for at tilpasse kurvene til 
dine behov og få dem til at passe til de største gryder 
og tallerkener.

16 kuverter

Passer til alle Tallerkenerne  
- selv efter en stor fest
Du ved ikke, hvad multi-tasking er, før du har været vært 
for et middagsselskab. Samtidig med du underholder 
dine gæster og vasker spildt vin væk, hober et bjerg 
af snavset service sig op i din vask. Ingen problemer! 
Vores 16-kuverters opvaskemaskine med tre kurve, der 
kan fyldes på flere måder, sikrer, at hver en tallerken fra 
dit middagsselskab kan være der, så du kan nyde tiden 
med vennerne i stedet for at vaske op.

UltraClean bestikkurv

Ultimativ fleksibilitet til din 
opvask
UltraClean bestikkurve giver ultimativ fleksibilitet, 
når du vasker bestik. Afhængigt af dine behov kan 
du bruge den fulde bestikkurv eller opdele den i to 
separate dele, der kan placeres i forskellige positioner 
i den nederste kurv. På den måde er du i stand til 
at placere så meget opvask incl. gryder og pander i 
opvaskemaskinen som muligt.

Justerbare kurve

Omhyggeligt designede kurve
Kurvene har fremhævede bevægelige elementer og 
et fleksibelt kurvelayout, som gør det nemt at fylde 
maskinen. Det enkle og fleksible system med kurve på 
to niveauer giver plads til selv de største gryder og fade. 
Tallerkenholderne i den nederste kurv kan nemt foldes. 
Bestik kan organiseres perfekt på en særlig bestikbakke, 
hvor de er placeret separat til perfekt rengørings- og 
tørringsresultater. Hver detalje er omhyggeligt designet 
for at gøre betjeningen så nem som mulig.
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SimpleControl

Enkelt valg af det rigtige
program
Ergonomisk designet kontrolpanel giver fremragende 
udsigt og kontrol over vaskeprocessen og valgte 
indstillinger. Det giver mulighed for simpelt valg af det 
rigtige program og andre specielle indstillinger.

Intensive CleanZone

Perfekt løsning til de hårdeste 
pletter og højeste niveau af 
snavs
De nye Gorenje opvaskemaskiner har den perfekte 
løsning til hårdeste pletter og højeste niveau af snavs: 
to kraftige og højeffektive dyser, placeret i den bagerste 
del af karret. Med anvendelse af højtryksvand, er 
de rettet direkte mod de hårdeste pletter, perfekt til 
rengøring af gryder, pander og bageplader.

DetergentDispenser

Minimalistisk glidende 
vaskemiddel dispenser
De nye Gorenje opvaskemaskiner er udstyret med en 
minimalistisk glidende vaskemiddeldispenser, hvorfra 
poden springer lydløst ud. Den funktionelle let-at-
rengøre dispenser giver bedre dosering af vaskemiddel 
og vasker alle typer af opvask.

SmartDosing

Undgå påfyldning op til en 
måned
Denne unikke SmartDosing-løsning sparer dig tid, 
vaskemiddel og energi! Hæld blot vaskemidlet i 
beholderen og ophold uden dosering op til en måned, 
hvilket i gennemsnit er 20 vaskecyklusser. Baseret 
på det program, du vælger, vil opvaskemaskinen 
automatisk frigøre den rigtige mængde vaskemiddel. 
Beholderen er aftagelig og nem at rengøre.
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EFFEKTIVITET
 - Max. temp. for indgående vand: 70 °C
 - PowerDrive-invertermotor

BETJENING
 - Wi-Fi
 - Indikator for udvalgte programmer
 - TouchControl
 - StatusLight

PROGRAMMER
 - Sensor:  

Vandniveau sensor, Sensor for rent vand
 - Vasketemperaturer:  

40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 °C
 - 7 programmer: Autoprogram; 

Intensivprogram; Eco-program; Hygiejne 
program; Krystalglas; 1 times vask; 
Natvask

 - Reference program: 2

FUNKTIONER
 - 16 kuverter // Ioniser // Mulighed 

for at oprette egne programmer // 
Autoprogram // SpeedWash-funktion 
// TotalDry – automatisk døråbning 
// Renseprogram // Funktion 3 i 1 // 
Indikator for udvalgte programmer // 

Indikator for afsluttet vask // Indikator 
for resterende tid // Tilvalg for montering 
af dørfront // ExtraHygiejne med UV-
Teknologi // ION // integreret automatisk 
doseringssystem // Intensiv CleanZone 
// Turbo Combi Drying // Udskudt start 
op til 24 timer

TILBEHØR
 - Antal kurve: 3
 - Øverste kurvesystem: MultiClack
 - Antal af sprøjte-niveauer: 5
 - Antal spulearme: 3
 - Selvrensende filter
 - Indvendig belysning
 - Overkurv: Trådkurv med brede 

mellemrum; Håndtag; Håndtag med logo 
i rustfrit stål; Fældbar vinhylde - venstre; 
Fældbar vinhylde - højre; Fældbar og 
delelig vinhylde - venstre; Letglidende 
teleskopskinner med kuglelejer; En 
foldbar glasstøtte; fældbar pinderække; 
vinglasbeslag i TPE; Dividable pin rows; 
4 kopholdere; 2 wide knife stands

 - Nederste kurv: Tæt trådmønster i 
nederste kurv; Håndtag; Håndtag med 
logo i rustfrit stål; Fældbar og delelig 
tallerkenrække bagerst; Foldable/

divisible wine shelf rear; Højere kurv 
med tykkere front-top med vandrette 
wires; 4 foldbare rækker

 - Top bakke/kurv: Delbar og flytbar 
topkurv; Med teleskopskinner; Håndtag; 
Håndtag med logo i rustfrit stål; 
Udtagelig; Ingen logotype

SIKKERHED
 - Total AquaStop
 - Fejldiagnostik
 - Rustfrit kar

TEKNISKE DATA
 - Indstillelig højde: 74 mm
 - Energiforbrug pr. 100 cyklusser: 76 kWh
 - Energiforbrug / Vandforbrug per cyklus: 

0,76 kWh / 9,6 ltr.
 - Varighed af standardprogram: 200 min
 - Lydniveau (maks.): 39 dB(A)re 1 pW
 - Støjklasse: B
 - Mål (HxBxD): 81,6 × 59,8 × 55,5 cm
 - Niche dimensioner (HxBxD):  

82 × 60 × 55,5 cm
 - Art. nummer: 739638

GV693C60UVAD
FULDINTEGRERBAR 
OPVASKEMASKINE
Superior Line

Total AquaStop

Bekymrer dig ikke om vandspild
Med AquaStop-sikkerhedsfunktionen kan 
opvaskemaskinen trygt efterlades til at vaske om 
natten og når du er ude. I tilfælde af lækage eller 
oversvømmelse afbryder AquaStop automatisk 
vandforsyningen, mens pumpen suger det resterende 
vand ud af opvaskemaskinen. AquaStop forbliver fuldt 
funktionsdygtig i hele opvaskemaskinens levetid.

SuperSilent

Så stille som en hvisken
UltraClean-opvaskemaskiner fungerer ved et støjniveau 
på 37 dB, hvilket svarer til en hviskende samtale 
mellem to personer. Den stille drift kommer som et 
resultat af en speciel lydisolering, effektive motorer, 
materialer af høj kvalitet og innovative løsninger til 
opvaskesystemet.

PRIS
9.995,-
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EFFEKTIVITET
 - Max. temp. for indgående vand: 70 °C
 - PowerDrive-invertermotor

BETJENING
 - Wi-Fi
 - Indikator for udvalgte programmer
 - TouchControl
 - StatusLight

PROGRAMMER
 - Sensor:  

Vandniveau sensor, Sensor for rent vand
 - Vasketemperaturer:  

40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 °C
 - 7 programmer: Autoprogram; 

Intensivprogram; Eco-program; Hygiejne 
program; Krystalglas; 1 times vask; 
Natvask

 - Reference program: 2

FUNKTIONER
 - 16 kuverter
 - Mulighed for at oprette egne 

programmer
 - Autoprogram
 - SpeedWash-funktion
 - TotalDry – automatisk døråbning

 - Renseprogram
 - Funktion 3 i 1
 - Indikator for udvalgte programmer
 - Indikator for afsluttet vask
 - Indikator for resterende tid
 - Tilvalg for montering af dørfront
 - Intensiv CleanZone
 - Udskudt start op til 24 timer

TILBEHØR
 - Antal kurve: 3
 - Øverste kurvesystem: MultiClack
 - Antal af sprøjte-niveauer: 5
 - Antal spulearme: 3
 - Selvrensende filter
 - Glidebeslag - passer til alle låger og 

sokler
 - Indvendig belysning
 - Overkurv Trådkurv med brede 

mellemrum; Håndtag; Håndtag med logo 
i rustfrit stål; Fældbar vinhylde - venstre; 
Fældbar vinhylde - højre; Fældbar og 
delelig vinhylde - venstre; Letglidende 
teleskopskinner med kuglelejer; En 
foldbar glasstøtte; fældbar pinderække; 
vinglasbeslag i TPE; Dividable pin rows; 
4 kopholdere; 2 wide knife stands

 - Nederste kurv: Tæt trådmønster i 

nederste kurv; Håndtag; Håndtag med 
logo i rustfrit stål; Fældbar og delelig 
tallerkenrække bagerst; Foldable/
divisible wine shelf rear; Højere kurv 
med tykkere front-top med vandrette 
wires; 4 foldbare rækker

 - Top bakke/kurv: Delbar og flytbar 
topkurv; Med teleskopskinner; Håndtag; 
Håndtag med logo i rustfrit stål; 
Udtagelig; Ingen logotype

SIKKERHED
 - Total AquaStop
 - Fejldiagnostik
 - Rustfrit kar

TEKNISKE DATA
 - Indstillelig højde: 74 mm
 - Energiforbrug pr. 100 cyklusser: 76 kWh
 - Energiforbrug / Vandforbrug per cyklus: 

0,76 kWh / 9,6 ltr.
 - Varighed af standardprogram: 200 min
 - Lydniveau (maks.): 39 dB(A)re 1 pW
 - Støjklasse: B
 - Mål (HxBxD): 81,6 × 59,8 × 55,5 cm
 - Niche dimensioner (HxBxD):  

82 × 60 × 55,5 cm
 - Art. nummer: 739639

EFFEKTIVITET
 - Max. temp. for indgående vand: 70 °C
 - PowerDrive-invertermotor

BETJENING
 - Wi-Fi
 - Indikator for udvalgte programmer
 - TouchControl
 - StatusLight

PROGRAMMER
 - Sensor:  

Vandniveau sensor, Sensor for rent vand
 - Vasketemperaturer:  

40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 °C
 - 7 programmer: Autoprogram; 

Intensivprogram; Eco-program; Hygiejne 
program; Krystalglas; 1 times vask; 
Natvask

 - Reference program: 2

FUNKTIONER
 - 14 kuverter
 - Mulighed for at oprette egne 

programmer
 - Autoprogram
 - SpeedWash-funktion
 - TotalDry – automatisk døråbning

 - Renseprogram
 - Funktion 3 i 1
 - Indikator for udvalgte programmer
 - Indikator for afsluttet vask
 - Indikator for resterende tid
 - Tilvalg for montering af dørfront
 - Udskudt start op til 24 timer

TILBEHØR
 - Antal kurve: 2
 - Øverste kurvesystem: MultiClack
 - Antal af sprøjte-niveauer: 4
 - Antal spulearme: 2
 - Selvrensende filter
 - Overkurv: Trådkurv med brede 

mellemrum; Håndtag; Håndtag med 
plastiklogo; Fældbar vinhylde - venstre; 
Fældbar vinhylde - højre; Fældbar 
og delelig vinhylde - venstre; Fast 
glasholder; Bred knivholder; fældbar 
pinderække; 4 kopholdere

 - Nederste kurv: Trådkurv med brede 
mellemrum; Håndtag; Håndtag med 
Plastik logo; Fældbar og delelig 
tallerkenrække bagerst; Bestikkurv; 
Ingen logotype; Højere kurv med 
tykkere front-top med vandrette wires; 4 
foldbare rækker

SIKKERHED
 - Total AquaStop
 - Fejldiagnostik
 - Rustfrit kar

TEKNISKE DATA
 - Indstillelig højde: 74 mm
 - Energiforbrug pr. 100 cyklusser: 74 kWh
 - Energiforbrug / Vandforbrug per cyklus: 

0,74 kWh / 8,9 ltr.
 - Varighed af standardprogram: 220 min
 - Lydniveau (maks.): 42 dB(A)re 1 pW
 - Støjklasse: B
 - Mål (HxBxD): 81,6 × 59,8 × 55,5 cm
 - Niche dimensioner (HxBxD):  

82 × 60 × 55,5 cm
 - Art. nummer: 739656

GV673C62
FULDINTEGRERBAR 
OPVASKEMASKINE
Advanced Line

GV672C61
FULDINTEGRERBAR 
OPVASKEMASKINE
Advanced Line

PRIS
8.795,-

PRIS
7.295,-
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EFFEKTIVITET
 - Max. temperatur for indgående vand: 

70 °C
 - Motor: PowerDrive-invertermotor

BETJENING
 - TouchControl

PROGRAMMER
 - Vasketemperaturer: 70, 65, 55, 45, 35 °C
 - 5 programmer: Autoprogram; 

Intensivprogram; Eco-program; 
Krystalglas; 1 times vask

 - Reference program: 1
 - Mulighed for at oprette egne 

programmer
 - Autoprogram
 - QuickIntensive-program

FUNKTIONER
 - 16 kuverter
 - SpeedWash-funktion
 - TotalDry – automatisk døråbning
 - ExtraHygiene-funktion
 - Renseprogram
 - Funktion 3 i 1
 - StatusLight – smart farveindikering af 

opvaskeprocessen

 - Indikator for afsluttet vask
 - Udskudt start op til 24 timer

TILBEHØR
 - Antal kurve: 3
 - Topkurv - justerbar: Tom
 - Øverste kurvesystem: MultiClack
 - Antal af sprøjte-niveauer: 5
 - Antal spulearme: 3
 - Selvrensende filter
 - Overkurv: Trådkurv med brede 

mellemrum; Håndtag med logo i rustfrit 
stål; Fældbar vinhylde - venstre; Fældbar 
vinhylde - højre; Bred knivholder; En 
foldbar glasstøtte; fældbar pinderække

 - Nederste kurv: Trådkurv med brede 
mellemrum; Håndtag; Fældbar og delelig 
tallerkenrække bagerst

 - Top bakke/kurv: Med teleskopskinner; 
Håndtag

SIKKERHED
 - Total AquaStop
 - Fejldiagnostik
 - Rustfrit kar

TEKNISKE DATA
 - Indstillelig højde: 70 mm
 - Vandforbrug per cyklus: 9,6 ltr.
 - Energiforbrug pr. cyklus for 

Eco-programmet 40-60°C: 0,76 kWh
 - Energiforbrug pr. 100 cyklusser: 76 kWh
 - Varighed af standardprogram: 205 min
 - Lydniveau (maks.): 42 dB(A)re 1 pW
 - Støjklasse: B
 - Mål (HxBxD): 81,7 × 59,6 × 55,6 cm
 - Niche dimensioner (HxBxD): 

82 × 60 × 57 cm
 - Art. nummer: 736626

GV672C60
FULDINTEGRERBAR 
OPVASKEMASKINE
Superior Line

Udgående med lager

PRIS
7.995,-

EFFEKTIVITET
 - Max. temperatur for indgående vand: 

70 °C
 - Motor: PowerDrive-invertermotor

BETJENING
 - Wi-Fi: integreret
 - TouchControl

PROGRAMMER
 - Vasketemperaturer:  

40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 °C
 - 7 programmer: Autoprogram; 

Intensivprogram; Eco-program; Hygiejne 
program; Krystalglas; 1 times vask; 
Natvask

 - Reference program: 2
 - Mulighed for at oprette egne 

programmer
 - Autoprogram

FUNKTIONER
 - 16 kuverter
 - SpeedWash-funktion
 - TotalDry – automatisk døråbning
 - Renseprogram
 - Funktion 3 i 1
 - StatusLight – smart farveindikering af 

opvaskeprocessen
 - Indikator for afsluttet vask: Vises med 

lyd og lys
 - Udskudt start op til 24 timer

TILBEHØR
 - Antal kurve: 3
 - Topkurv - justerbar: Tom
 - Øverste kurvesystem: MultiClack
 - Antal af sprøjte-niveauer: 5
 - Antal spulearme: 3
 - Selvrensende filter
 - Overkurv: Trådkurv med brede 

mellemrum; Håndtag; Håndtag med 
plastiklogo; Fældbar vinhylde - venstre; 
Fældbar vinhylde - højre; Fældbar 
og delelig vinhylde - venstre; Fast 
glasholder; Bred knivholder; fældbar 
pinderække; 4 kopholdere

 - Nederste kurv: Trådkurv med brede 
mellemrum; Håndtag; Håndtag med 
Plastik logo; Fældbar og delelig 
tallerkenrække bagerst; Ingen logotype; 
Højere kurv med tykkere front-top med 
vandrette wires; 4 foldbare rækker

 - Top bakke/kurv: Delbar og flytbar 
topkurv; Med teleskopskinner; Håndtag; 
Håndtag med Plastik logo; Udtagelig; 

Ingen logotype

SIKKERHED
 - Total AquaStop
 - Fejldiagnostik
 - Rustfrit kar

TEKNISKE DATA
 - Indstillelig højde: 74 mm
 - Vandforbrug per cyklus: 9,6 ltr.
 - Energiforbrug pr. cyklus for 

Eco-programmet 40-60°C: 0,76 kWh
 - Energiforbrug pr. 100 cyklusser: 76 kWh
 - Varighed af standardprogram: 200 min
 - Lydniveau (maks.): 42 dB(A)re 1 pW
 - Støjklasse: B
 - Mål (HxBxD): 81,6 × 59,8 × 55,5 cm
 - Niche dimensioner (HxBxD):  

82 × 60 × 55,5 cm
 - Art. nummer: 739123

GV673C60 
FULDINTEGRERBAR 
OPVASKEMASKINE
Advanced Line

PRIS
7.795,-
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EFFEKTIVITET
 - Max. temperatur for indgående vand: 

70 °C
 - Motor: PowerDrive-invertermotor

BETJENING
 - Kontrol: Trykknap

PROGRAMMER
 - Vasketemperaturer: 70, 65, 55, 45, 35 °C
 - 5 programmer: Autoprogram; 

Intensivprogram; Eco-program; 
Krystalglas; 1 times vask

 - Reference program: 1
 - Mulighed for at oprette egne 

programmer
 - Autoprogram
 - QuickIntensive-program

FUNKTIONER
 - 16 kuverter
 - SpeedWash-funktion
 - TotalDry – automatisk døråbning
 - ExtraHygiene-funktion
 - Renseprogram
 - Funktion 3 i 1
 - Udskudt start op til 24 timer

TILBEHØR
 - Antal kurve: 3
 - Topkurv - justerbar: Tom
 - Øverste kurvesystem: MultiClack
 - Antal af sprøjte-niveauer: 5
 - Antal spulearme: 3
 - Selvrensende filter
 - Overkurv: Trådkurv med brede 

mellemrum; Håndtag med logo i rustfrit 
stål; Fældbar vinhylde - venstre; Fældbar 
vinhylde - højre; Bred knivholder; En 
foldbar glasstøtte; fældbar pinderække

 - Nederste kurv: Trådkurv med brede 
mellemrum; Håndtag; Fældbar og delelig 
tallerkenrække bagerst

 - Top bakke/kurv: Med teleskopskinner; 
Håndtag

SIKKERHED
 - Total AquaStop
 - Fejldiagnostik
 - Rustfrit kar

TEKNISKE DATA
 - Indstillelig højde: 70 mm
 - Vandforbrug per cyklus: 9,6 ltr.
 - Energiforbrug pr. cyklus for 

Eco-programmet 40-60°C: 0,76 kWh
 - Energiforbrug pr. 100 cyklusser: 76 kWh
 - Varighed af standardprogram: 205 min
 - Lydniveau (maks.): 42 dB(A)re 1 pW
 - Støjklasse: B
 - Mål (HxBxD): 81,7 × 59,6 × 55,6 cm
 - Niche dimensioner (HxBxD): 

82 × 60 × 57 cm
 - Art. nummer: 736567

EFFEKTIVITET
 - Max. temperatur for indgående vand: 

70 °C
 - Motor: PowerDrive-invertermotor

BETJENING
 - Kontrol: Trykknap

PROGRAMMER
 - Vasketemperaturer: 70, 65, 55, 45, 35 °C
 - 5 programmer: Autoprogram; 

Intensivprogram; Eco-program; 
Krystalglas; 1 times vask

 - Reference program: 1
 - Mulighed for at oprette egne 

programmer
 - Autoprogram
 - QuickIntensive-program

FUNKTIONER
 - 13 kuverter
 - SpeedWash-funktion
 - TotalDry – automatisk døråbning
 - ExtraHygiene-funktion
 - Renseprogram
 - Funktion 3 i 1
 - Udskudt start op til 24 timer

TILBEHØR
 - Antal kurve: 2
 - Topkurv - justerbar: Tom
 - Øverste kurvesystem: MultiClack
 - Antal af sprøjte-niveauer: 4
 - Antal spulearme: 2
 - Selvrensende filter
 - Overkurv: Trådkurv med brede 

mellemrum; Håndtag med plastiklogo; 
Fældbar vinhylde - venstre; Fældbar 
vinhylde - højre; Fast tallerkenrække; 
Fast glasholder; Standard kniv kurv

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

SIKKERHED
 - Total AquaStop
 - Fejldiagnostik
 - Rustfrit kar

TEKNISKE DATA
 - Indstillelig højde: 70 mm
 - Vandforbrug per cyklus: 8,9 ltr.
 - Energiforbrug pr. cyklus for 

Eco-programmet 40-60°C: 0,72 kWh
 - Energiforbrug pr. 100 cyklusser: 72 kWh
 - Varighed af standardprogram: 205 min
 - Lydniveau (maks.): 42 dB(A)re 1 pW
 - Støjklasse: B
 - Mål (HxBxD): 81,7 × 59,6 × 55,6 cm
 - Niche dimensioner (HxBxD): 

82 × 60 × 57 cm
 - Art. nummer: 736566

GV671C60 
FULDINTEGRERBAR 
OPVASKEMASKINE
Advanced Line

GV651C60
FULDINTEGRERBAR 
OPVASKEMASKINE
Advanced Line

Udgående med lager

Udgående med lager

PRIS
6.945,-

PRIS
6.495,-
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EFFEKTIVITET
 - Max. temperatur for indgående vand: 

60 °C
 - Motor: Enkelfase motor

BETJENING
 - On/Off indikator

PROGRAMMER
 - Vasketemperaturer: 60, 44, 40 °C
 - 5 programmer: Hurtig program; 

Intensivprogram; Eco-program; Forskyl 
program; Daglig vask

 - Reference program: 3

FUNKTIONER
 - 13 kuverter
 - Funktion 3 i 1
 - Indikator for afsluttet vask: lyd
 - Varierende forsinket start op til 3/6/9 

timer

TILBEHØR
 - Antal kurve: 2
 - Øverste kurvesystem: Højdejusterbar
 - Multifunktionel nedre kurv
 - Antal af sprøjte-niveauer: 4
 - Antal spulearme: 2
 - Selvrensende filter

SIKKERHED
 - Total AquaStop
 - Fejldiagnostik
 - Rustfrit kar

TEKNISKE DATA
 - Indstillelig højde: 50 mm
 - Vandforbrug per cyklus: 11 ltr.
 - Energiforbrug pr. cyklus for 

Eco-programmet 40-60°C: 0,936 kWh
 - Energiforbrug pr. 100 cyklusser: 93 kWh
 - Varighed af standardprogram: 237 min
 - Lydniveau (maks.): 47 dB(A)re 1 pW
 - Støjklasse: C
 - Mål (HxBxD): 81,5 × 59,6 × 55,8 cm
 - Niche dimensioner (HxBxD):  

82 × 60 × 56 cm
 - Art. nummer: 735995

GV62040 
FULDINTEGRERBAR 
OPVASKEMASKINE
Essential Line

EFFEKTIVITET
 - Max. temperatur for indgående vand: 

70 °C
 - Motor: Enkelfase motor

BETJENING
 - Kontrol: Trykknap

PROGRAMMER
 - Vasketemperaturer: 70, 60, 55, 35 °C
 - 5 programmer: Intensivprogram; Eco-

program; Universal; Krystalglas; 1 times 
vask

 - Reference program: 3
 - Mulighed for at oprette egne 

programmer

FUNKTIONER
 - 13 kuverter
 - SpeedWash-funktion
 - Ekstra tør
 - ExtraHygiene-funktion
 - Renseprogram
 - Funktion 3 i 1
 - Udskudt start op til 24 timer

TILBEHØR
 - Antal kurve: 2
 - Topkurv - justerbar: Tom
 - Øverste kurvesystem: MultiClack
 - Antal af sprøjte-niveauer: 4
 - Antal spulearme: 2
 - Selvrensende filter
 - Overkurv: Trådkurv med brede 

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

 - Nederste kurv: Trådkurv med brede 
mellemrum; Fast tallerkenrække; 
Bestikkurv

SIKKERHED
 - Total AquaStop
 - Fejldiagnostik
 - Rustfrit kar

TEKNISKE DATA
 - Indstillelig højde: 70 mm
 - Vandforbrug per cyklus: 9,9 ltr.
 - Energiforbrug pr. cyklus for Eco-

programmet 40-60°C: 0,93 kWh
 - Energiforbrug pr. 100 cyklusser: 93 kWh
 - Varighed af standardprogram: 239 min
 - Lydniveau (maks.): 47 dB(A)re 1 pW
 - Støjklasse: C
 - Mål (HxBxD): 81,7 × 59,6 × 55,6 cm
 - Niche dimensioner (HxBxD): 

82 × 60 × 57 cm
 - Art. nummer: 737699

GV631E60
FULDINTEGRERBAR 
OPVASKEMASKINE
Advanced Line

Udgående med lager

PRIS
5.795,-

PRIS
5.195,-
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EFFEKTIVITET
 - Max. temperatur for indgående vand: 

60 °C
 - Motor: PowerDrive-invertermotor

BETJENING
 - On/Off indikator
 - Kontrol: Knapper

PROGRAMMER
 - Vasketemperaturer: 65, 60, 55, 50, 45 °C
 - 5 programmer: Autoprogram; 

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

 - Reference program: 3
 - Autoprogram

FUNKTIONER
 - 11 kuverter
 - SpeedWash-funktion
 - Opvask over- eller underkurv
 - TotalDry – automatisk døråbning
 - Funktion 3 i 1
 - Indikator for afsluttet vask: lyd
 - Udskudt start op til 24 timer

TILBEHØR
 - Antal kurve: 3
 - Øverste kurvesystem: ClickClack system
 - Multifunktionel nedre kurv
 - Antal af sprøjte-niveauer: 5
 - Antal spulearme: 3
 - Selvrensende filter
 - Overkurv: Håndtag med plastiklogo
 - Nederste kurv: Håndtag med Plastik 

logo
 - Top bakke/kurv: Håndtag med Plastik 

logo

SIKKERHED
 - Total AquaStop
 - Fejldiagnostik
 - Rustfrit kar

TEKNISKE DATA
 - Indstillelig højde: 50 mm
 - Vandforbrug per cyklus: 9,5 ltr.
 - Energiforbrug pr. cyklus for 

Eco-programmet 40-60°C: 0,719 kWh
 - Energiforbrug pr. 100 cyklusser: 72 kWh
 - Varighed af standardprogram: 205 min
 - Lydniveau (maks.): 45 dB(A)re 1 pW
 - Støjklasse: C
 - Mål (HxBxD): 81,5 × 44,8 × 55 cm
 - Niche dimensioner (HxBxD):  

82 × 45 × 58 cm
 - Art. nummer: 737468

EFFEKTIVITET
 - Max. temperatur for indgående vand: 

60 °C
 - Motor: Enkelfase motor

BETJENING
 - On/Off indikator

PROGRAMMER
 - Vasketemperaturer: 60, 50, 45, 40 °C
 - 5 programmer: Hurtig program; 

Intensivprogram; QuickIntensive; Eco-
program; Forskyl program

 - Reference program: 3

FUNKTIONER
 - 12 standardkuverter
 - Opvask over- eller underkurv
 - Ekstra tør
 - Funktion 3 i 1
 - Indikator for afsluttet vask: lyd
 - Udskudt start op til 24 timer

TILBEHØR
 - Antal kurve: 2
 - Øverste kurvesystem: Højdejusterbar
 - Multifunktionel nedre kurv
 - Antal af sprøjte-niveauer: 4
 - Antal spulearme: 2
 - Selvrensende filter

SIKKERHED
 - Total AquaStop
 - Fejldiagnostik
 - Rustfrit kar

TEKNISKE DATA
 - Indstillelig højde: 50 mm
 - Vandforbrug per cyklus: 11 ltr.
 - Energiforbrug pr. cyklus for 

Eco-programmet 40-60°C: 0,92 kWh
 - Energiforbrug pr. 100 cyklusser: 92 kWh
 - Varighed af standardprogram: 237 min
 - Lydniveau (maks.): 46 dB(A)re 1 pW
 - Støjklasse: C
 - Mål (HxBxD): 81,5 × 59,6 × 57,8 cm
 - Art. nummer: 737466

GV561D10
FULDINTEGRERBAR 
OPVASKEMASKINE
Advanced Line

GU62EW
FRITSTÅENDE  
OPVASKEMASKINE
Essential Line

PRIS
6.295,-

PRIS
5.495,-
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‘LIGESOM
FRISKT FRA
HAVEN’
ØJEBLIKKE

Den perfekte kombination 
af temperatur, automatiseret 
fugtkontrol og specielt lys lader 
dine frugter og grøntsager blive 
ved med at modne. Friskt og 
velsmagende udvalg inden for 
rækkevidde.
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Når det kommer til at lave mad, der er frisk, fuld af smag og rig på næringsværdi, har 
naturen altid vidst bedst. Den giver den helt rigtige kombination af solskin, frisk luft og 
fugt for optimal vækst og maksimal smag.

Derfor efterligner NatureFresh indbyggede kølefryseskabe fra Gorenje det naturlige 
forhold ved at opretholde fotosynteseprocessen, kontrollere fugtighedsniveauerne og 
sørge for friskere luft. Derudover har Gorenje NatureFresh indbyggede kølefryseskabe 
høje energiklassificeringer, og deres modulære og fleksible design sikrer, at de passer 
perfekt til enhver livsstil. 

FULD AF
NATURLIG
FRISKHED

NatureFresh KØLEFRYSESKABE

Perfekte opbevaringsforhold for en sund livsstil.
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IonAir med DynamiCooling

Hvad hvis din mad - især grøntsager og frugter - kunne bevare deres sprøde 
friske smag og alle næringsstoffer selv efter flere dage i køleskabet? Nemt, takket 
være IonAir, der leverer luft beriget med negativt ladede ioner, som efterligner 
mikroklimaet, der findes i naturen, og kombineret med DynamiCooling udligner det 
avancerede blæsersystem temperaturen i hele køleskabet og fordeler den ioniserede 
luft jævnt. Dette giver fuld fleksibilitet, da du kan placere enhver form for mad på 
enhver hylde.

GOD MAD
FORTJENER
GOD
OPBEVARING

LANGVARIG 
FRISKHED 

Lavt energiforbrug

Højeste 
energieffektivitet

Alle Gorenje kølefryseskabe er meget 
energieffektive. Fremragende termisk 
isolering og dørtætning, inverter-
kompressor, og elektronisk eller 
mekanisk styring reducerer effektivt 
strømforbruget.
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For elskere af grøntsager og frugt findes der næppe en større glæde end at have køleskabet 
fyldt med friskplukkede produkter fra haven. Vores tre kombinerede løsninger fastholder den 
havefriske, sprøde kvalitet af produkterne i væsentlig længere tid. CrispZone-skuffen holder 
en lav temperatur, mens SmartHumidity-systemet holder luftfugtigheden på et optimalt niveau. 
Endelig er VitaLight et specielt lys, der opholder modningsprocessen for at sikre, at ingen 
vitaminer går tabt.

CrispZone med VitaLight
og SmartHumidity

HAVE-FRISKT  
GRØNT & FRUGT

AUTOMATISK  

JUSTERET
FUGTIGHED

FreshZone

Nærmest dugfrisk
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.

100 FULDINTEGRERBARE SKABE



FORBLIVER
FRISKT UANSET 
HVOR OFTE DU 
ÅBNER DØREN

GENKENDER 
DINE VANER

AdaptTech

Den sene aftentur til køleskabet. Du finder kagen frem og starter din interne monolog – med 
køleskabsdøren åben. Når køleskabsdøren åbnes, stiger temperaturen pludselig og forårsager et termisk 
chok. Dette får maden til at fordærve hurtigere. Heldigvis overvåger vores AdaptTech- teknologi løbende 
dine vaner og lærer dem at kende. Så den kan forudsige din tur til køleskabet og sænke temperaturen 
med 1 eller 2 °C, så din mad forbliver frisk og fuld af næringsstoffer.

SuperCool

Hurtig afkøling efter den 
ugentlige indkøbstur
Den intensive kølefunktion sænker køleskabets temperatur 
til 3 °C, hvilket er næsten halvdelen af det normale. 
Kombineret med stort volumen i køleskabsrummet, er 
denne temperatur ideel til hurtig afkøling af madvarer efter 
større indkøbsture. Efter seks timer slukkes funktionen 
automatisk, og temperaturen i køleskabsrummet vender 
tilbage til den oprindelige indstilling.
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MultiBox

Smart design
Den multifunktionelle overdækkede beholder i 
køleskabsdøren kan bruges til opbevaring af ost, løg 
eller andre madvarer, som afgiver lugt. Den holder 
maden frisk og forhindrer udtørring, mens silikonelåget 
kan bruges som æggebakke eller isterningbakke.

MixBox 

Hold dit køleskab pænt og ryddeligt
I denne lave skuffe kan du opbevare alle dine mindre ting, såsom smørepålæg, smør, fiskedåser og snacks, og sørge for, 
at dit køleskab er overskueligt, og at maden ikke bliver liggende glemt efter udløbsdatoen. Dens skub-ind-og-ud funktion 
sikrer nem adgang til indholdet.

MultiAdjust hylder

Uendelige 
opbevaringsmuligheder
Disse robuste glashylder kan meget let justeres i position, 
indsættes i køleskabet eller tages ud, så du har fuld frihed 
til at justere køleskabets interiør efter dine specifikke 
behov. De hærdede glashylder er meget holdbare og vil 
sikkert bære endnu større mængder mad.

PERFEKT 
OVERBLIK
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Dyb flaskehylde i døren

Sikker opbevaring af flasker
Køleskabsdøren har stor opbevaringsplads til de 
største glas- eller plastflasker. En særlig holder, sikrer 
at elementerne står godt fast og forhindrer bevægelse 
eller beskadigelse af produkterne når døren er åben 
eller lukket.

HiddenSpace

Ekstra opbevaring ude af syne
HiddenSpace-rummet giver ekstra skjult opbevaring 
til dåser eller lignende genstande under CrispZone-
skuffen.

LedLight

Godt indrettet og effektivt køleskab
LED-lampe formet som et bånd giver et helt nyt indtryk, når du åbner køleskabet. Ud over at holde 30 gange længere 
end en almindelig lyspære og bruge 10 gange mindre energi giver den også et utrolig flot lys. Madvarerne er nemmere at 
arrangere med diamantbelysningen.

SMART   
& HANDY
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OPTIMALT  
DOBBELT  
LUFTCIRKULA-
TIONSSYSTEM

NoFrost DualAdvance 

Den moderne NoFrost DualAdvance teknologi, som anvendes i de 
kombinerede køle-/fryseskabe, fjerner fugtigheden ved hjælp af intensiv 
kølig luftcirkulation for at forhindre, at der ophobes frost på fødevarer 
og is inde i fryseren.

INGEN 
FROST
INGEN 
PROBLEMER

 › Ikke mere tidskrævende afrimning af fryseren.

 › Kvalitetsopbevaring af frossen mad  
– alle næringsstoffer fastholdes.

 › Frosne fødevarer vil ikke længere klistre sammen.

 › Bedre overblik over indholdet.

 › Mere brugbar plads.

 › Lugt kan ikke bevæge sig mellem fryse- og køleskabsrum.

Fordele ved NoFrost
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FastFreeze

Hurtig indfrysning
FastFreeze-funktionen indfryser maden ved -24 °C for 
at bevare mineralerne i maden. Funktionen deaktiveres 
automatisk efter ca. 2 dage, og temperaturen i 
fryseskabet går tilbage til den oprindelige indstilling. Og 
skulle du selv glemme det, husker smarte sensorer at 
aktivere funktionen i rette tid.

XXL SpaceBox
 

Altid nok lagerplads
Den største skuffe er ideel til opbevaring af store 
genstande som f.eks. en kalkun, adskillige pizzaer eller 
kager.

Side-by-side opstilling

Det perfekte par til dit køkken
Muligheden for side-by-side opstilling giver dig mulighed 
for at maksimere brugen af tilgængelig opbevaringsplads 
inden for et begrænset overfladeareal og helt tilpasse det 
til dine behov, da du kan kombinere forskellige apparater 
(køleskabe, frysere og også vinkølere).

Fladt hængsel

Lettere døråbning  
og -lukning
Det kraftige hængsel gør det muligt at opbevare tungere 
genstande i dørrummene, ligesom døren kan åbnes til en 
vinkel på 115°. Dette giver et bedre overblik over interiøret 
oggør, at man kan tage ting ind og ud nemmere, da døren 
ikke bliver ved med at lukke. Hvis døren står på klem, vil 
hængslet lukke den helt for at spare strøm.

115 º
ÅBNING
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 - Farve: Hvid
 - Døråbning: Vendbare døre
 - Dør materiale: Stål
 - Glidende dørhængsel
 - Klimaklasse: SN, N, ST, T

EFFEKTIVITET
 - 1 kompressor
 - Samlet volumen: 248 ltr.
 - Kapacitet køleskab: 180 ltr.
 - Kapacitet fryser: 68 ltr.
 - Indfrysningskapacitet: 4 kg
 - Optøningstid ved strømafbrydelse: 8 t

BETJENING
 - LED display
 - Lydalarm ved åben dør
 - Digital temperaturindikator (køl)
 - Lyd og visuel signal ved for høj 

temperatur i køleskab: hvidt signal

EGENSKABER
 - AdaptTech // NoFrost DualAdvance
 - Køleventilator
 - IonAir med DynamiCooling // Supercool
 - FastFreeze indfrysningsknap
 - Smart FastFreeze // Smart SuperCool

UDSTYR I KØLESKAB
 - LED lys // 5 glashylder
 - MultiAdjust hylder // Flaskeholder
 - Hylder i køleskabsdøren: 2 dørhylder
 - Dørhylde til flasker: 1 dørhylde med 

1 flaskeholder
 - 1 MultiBox // CrispZone med VitaLight og 

SmartHumidity // FreshZone skuffe

UDSTYR I FRYSEREN
 - SpaceBox 38 ltr. // 3 skuffer // 2 glashylder

TEKNISKE DATA
 - Estimeret energiforbrug pr. år:  

280,9 kWh
 - Lydniveau (maks.): 39 dB(A)re1pW
 - Støjklasse: C
 - Mål (HxBxD): 177,2 × 54 × 54,5 cm
 - Nichemål min-max (HxBxD):  

177,5-178 × 56-57 × 56 cm
 - Art. nummer: 732604

 - Farve: Hvid
 - Døråbning: Vendbare døre
 - Dør materiale: Stål
 - Glidende dørhængsel
 - Klimaklasse: N, ST, T

EFFEKTIVITET
 - 1 kompressor
 - Samlet volumen: 248 ltr.
 - Kapacitet køleskab: 180 ltr.
 - Kapacitet fryser: 68 ltr.
 - Indfrysningskapacitet: 4 kg
 - Optøningstid ved strømafbrydelse: 8 t

BETJENING
 - LED display
 - Lysindikator ved åben dør
 - Digital temperaturindikator (køl)

EGENSKABER
 - NoFrost DualAdvance
 - Supercool
 - EcoMode

UDSTYR I KØLESKAB
 - LED lys
 - 5 glashylder
 - MultiAdjust hylder
 - Hylder i køleskabsdøren: 2 dørhylder
 - Dørhylde til flasker: 1 dørhylde med 1 

flaskeholder
 - 1 æggebakke (6×)
 - CrispZone: grøntsagsskuffe

UDSTYR I FRYSEREN
 - SpaceBox 38 ltr.
 - Fryseskuffe: 3 skuffer
 - 2 glashylder
 - 1 isterningbakke

TEKNISKE DATA
 - Estimeret energiforbrug pr. år:  

280,9 kWh
 - Lydniveau (maks.): 39 dB(A)re 1 pW
 - Støjklasse: C
 - Mål (HxBxD): 177,2 × 54 × 54,5 cm
 - Nichemål min-max (HxBxD):  

177,5-178 × 56-57 × 56 cm
 - Art. nummer: 741972

 - Farve: Hvid
 - Døråbning: Vendbare døre
 - Dør materiale: Stål
 - Dørhængsel: Glidende dørhængsel
 - Klimaklasse: SN, N, ST 

EFFEKTIVITET
 - 1 kompressor
 - Samlet volumen: 260 ltr.
 - Kapacitet køleskab: 189 ltr.
 - Kapacitet fryser: 71 ltr.
 - Indfrysningskapacitet: 3,2 kg
 - Optøningstid ved strømafbrydelse: 13 t

BETJENING
 - Elektronisk styring af temperatur

EGENSKABER
 - Frostless: Mindre rimdannelse i fryseren
 - FastFreeze indfrysningsknap
 - EcoMode

UDSTYR I KØLESKAB
 - LED lys
 - 5 glashylder
 - MultiAdjust hylder
 - Hylder i køleskabsdøren: 2 dørhylder
 - Dørhylde til flasker: 1 dørhylde med 1 

flaskeholder
 - 1 æggebakke (6×)
 - CrispZone: grøntsagsskuffe
 - HiddenSpace

UDSTYR I FRYSEREN
 - SpaceBox 38 ltr.
 - Fryseskuffe: 3 skuffer
 - 2 glashylder
 - 1 isterningbakke

TEKNISKE DATA
 - Estimeret energiforbrug pr. år:  

271,93 kWh
 - Lydniveau (maks.): 38 dB(A)re 1 pW
 - Støjklasse: C
 - Mål (HxBxD): 177,2 × 54 × 54,5 cm
 - Nichemål min-max (HxBxD):  

177,5-178 × 56-57 × 56 cm
 - Art. nummer: 741408

NRKI4182A1
FULD INTEGRERBAR  
KØLE-/FRYSESKAB
Advanced Line

NRKI418FE0
FULD INTEGRERBAR  
KØLE-/FRYSESKAB
Essential Line

RKI418FE0
FULD INTEGRERBAR  
KØLE-/FRYSESKAB
Essential Line

PRIS
8.795,-

PRIS
7.145,-

PRIS
5.495,-
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 - Farve: Hvid
 - Døråbning: Vendbare døre
 - Dør materiale: Stål
 - Dør til dør
 - Klimaklasse: SN, N, ST

EFFEKTIVITET
 - 1 kompressor
 - Samlet volumen: 301 ltr.

BETJENING
 - LED display
 - Lydalarm ved åben dør
 - Digital temperaturindikator (køl)
 - Lyd og visuel signal ved for høj 

temperatur i køleskab: hvidt signal

EGENSKABER
 - AdaptTech
 - Køleventilator
 - IonAir med DynamiCooling
 - Supercool
 - Smart SuperCool

UDSTYR I KØLESKAB
 - LED lys
 - 7 glashylder
 - MultiAdjust hylder
 - Flaskeholder
 - Hylder i køleskabsdøren: 4 dørhylder
 - Dørhylde til flasker:  

1 dørhylde med 2 flaskeholdere
 - 1 MultiBox
 - MixBox
 - CrispZone med VitaLight og 

SmartHumidity
 - FreshZone skuffe

TEKNISKE DATA
 - Estimeret energiforbrug pr. år:  

140,91 kWh
 - Lydniveau (maks.): 37 dB(A)re1pW
 - Støjklasse: C
 - Mål (HxBxD): 177,2 × 54 × 54,5 cm
 - Nichemål min-max (HxBxD):  

177,5-178 × 56-57 × 56 cm
 - Art. nummer: 732576

 - Farve: Hvid
 - Døråbning Vendbare døre
 - Dør materiale: Stål
 - Glidende dørhængsel
 - Klimaklasse: SN, N, ST

EFFEKTIVITET
 - 1 kompressor
 - Samlet volumen: 301 ltr.

BETJENING
 - Mekanisk betjening

EGENSKABER
 - Køleventilator
 - IonAir med DynamiCooling
 - EcoMode

UDSTYR I KØLESKAB
 - Ægge-/isterningebakke: 1 x 7
 - LED lys
 - 7 glashylder
 - MultiAdjust hylder
 - Flaskeholder
 - Hylder i køleskabsdøren: 4 dørhylder
 - Dørhylde til flasker:  

1 dørhylde med 2 flaskeholdere
 - CrispZone med HumidityControl
 - CrispZone: grøntsagsskuffe

TEKNISKE DATA
 - Estimeret energiforbrug pr. år:  

140,91 kWh
 - Lydniveau (maks.): 37 dB(A)re1pW
 - Støjklasse: C
 - Mål (HxBxD): 177,2 × 54 × 54,5 cm
 - Nichemål min-max (HxBxD):  

177,5-178 × 56-57 × 56 cm
 - Art. nummer: 732574

 - Farve: Hvid
 - Døråbning Vendbare døre
 - Dør materiale: Stål
 - Glidende dørhængsel
 - Klimaklasse: SN, N, ST

EFFEKTIVITET
 - 1 kompressor
 - Samlet volumen: 199 ltr.

BETJENING
 - Mekanisk betjening

EGENSKABER
 - EcoMode

UDSTYR I KØLESKAB
 - LED lys
 - 5 glashylder
 - MultiAdjust hylder
 - Hylder i køleskabsdøren: 2 dørhylder
 - Dørhylde til flasker:  

1 dørhylde med 1 flaskeholder
 - CrispZone med HumidityControl

TEKNISKE DATA
 - Estimeret energiforbrug pr. år:  

125,89 kWh
 - Lydniveau (maks.): 35 dB(A)re1pW
 - Støjklasse: B
 - Mål (HxBxD): 122,5 × 54 × 54,5 cm
 - Nichemål min-max (HxBxD):  

122,8-123,3 × 56-57 × 56 cm
 - Art. nummer: 732402

RI2181A1
FULD INTERGRERBAR  
KØLESKAB
Advanced Line

RI4182E1
FULD INTERGRERBAR  
KØLESKAB
Essential Line

RI4122E1
FULD INTERGRERBAR  
KØLESKAB
Essential Line

PRIS
7.495,-

PRIS
5.845,-

PRIS
4.395,-
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 - Farve: Hvid
 - Døråbning: Vendbare døre
 - SoftClose hængsel - dør til dør
 - Klimaklasse: SN, N, ST, T

EFFEKTIVITET
 - Samlet volumen: 212 ltr.
 - Indfrysningskapacitet: 11,5 kg
 - Optøningstid ved strømafbrydelse: 8 t

BETJENING
 - LED display
 - Fuldautomatisk afrimning
 - Digital temperaturindikator på fryseren
 - Lydalarm ved åben dør
 - For høj temperatur i frysedelen: Alarm

EGENSKABER
 - NoFrost
 - Smart FastFreeze
 - FastFreeze indfrysningsknap

UDSTYR I FRYSEREN
 - Belysning: LED
 - 7 glashylder
 - Fryseskuffe: 1 dør, 7 skuffer
 - SpaceBox 38 ltr.

TEKNISKE DATA
 - Estimeret energiforbrug pr. år:  

294,95  kWh
 - Lydniveau (maks.): 39 dB(A)re1pW
 - Støjklasse: C
 - Mål (HxBxD): 177,2 × 55,5 × 54,5 cm
 - Nichemål min-max (HxBxD):  

177,5-178 × 56-57 × 56 cm
 - Art. nummer: 732557

 - Farve: Hvid
 - Døråbning: Vendbare døre
 - Glidende dørhængsel
 - Klimaklasse: SN, N, ST, T

EFFEKTIVITET
 - Samlet volumen: 212 ltr.
 - Indfrysningskapacitet: 11,5 kg
 - Optøningstid ved strømafbrydelse: 8 t

BETJENING
 - LED display
 - Fuldautomatisk afrimning
 - NoFrost
 - Digital temperaturindikator på fryseren
 - FastFreeze indfrysningsknap
 - Lysende tekst
 - Lysindikator ved åben dør
 - Temperatur

UDSTYR I FRYSEREN
 - Belysning: LED
 - 7 glashylder
 - SpaceBox 38 ltr.
 - Fryseskuffe: 1 låge, 7 skuffer

TEKNISKE DATA
 - Estimeret energiforbrug pr. år:  

294,95  kWh
 - Lydniveau (maks.): 41 dB(A)re1pW
 - Støjklasse: C
 - Mål (HxBxD): 177,2 × 54 × 54,5 cm
 - Nichemål min-max (HxBxD):  

177,5-178 × 56-57 × 56 cm
 - Art. nummer: 732628

FNI5182A1
INTEGRERBART  
FRYSESKAB
Advanced Line

FNI4181E1
INTEGRERBART  
FRYSESKAB
Essential Line

PRIS
10.995,-

PRIS
9.145,-
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 - Farve: Hvid
 - Døråbning: Vendbare døre
 - Dør materiale: Lakeret
 - Dørhængsel: Dør til dør
 - Klimaklasse: SN, N, ST

EFFEKTIVITET
 - 1 kompressor
 - Samlet volumen: 138 ltr.
 - Kapacitet køleskab: 138 ltr.

BETJENING
 - LED display
 - Lydsignal for åben dør
 - Lysende tekst
 - Digital temperaturindikator (køl)

EGENSKABER
 - Supercool

UDSTYR I KØLESKAB
 - Indvendig belysning LED
 - 3 glashylder
 - Hylder i køleskabsdøren: 1 justerbar 

bakke, Justerbar hylde øverst
 - Dørhylde til flasker: 1 dørhylde med 

flytbar holder
 - Udtræksbar SnackBin: stor glas 

udtrækshylde
 - Type af Ventilation: Ventilation med 

blæser igennem sokkel

TEKNISKE DATA
 - Estimeret energiforbrug pr. år: 93 kWh
 - Lydniveau (maks.): 37 dB(A)re 1 pW
 - Støjklasse: C
 - Mål (HxBxD): 81,8 × 59,5 × 54,5 cm
 - Nichemål min-max (HxBxD):  

82-90 × 60 × 55 cm
 - Art. nummer: 20008827

 - Farve: Hvid
 - Døråbning: Vendbare døre
 - Dørhængsel: Dør til dør
 - Klimaklasse: SN, N, ST
 - Støjklasse: C

EFFEKTIVITET
 - 1 kompressor
 - Samlet volumen: 101 ltr.
 - Indfrysningskapacitet: 4,6 kg
 - Optøningstid ved strømafbrydelse: 14 t

BETJENING
 - LED display
 - Manuel afrimning
 - Digital temperaturindikator på fryseren
 - FastFreeze indfrysningsknap
 - Lydsignal for åben dør
 - Lysende tekst
 - Advarselslys ved for høj temperatur i 

fryseren

UDSTYR
 - Fryseskuffer: Tre skuffer

TEKNISKE DATA
 - Estimeret energiforbrug pr. år: 178 kWh
 - Lydniveau (maks.): 38 dB(A)re 1 pW
 - Mål (HxBxD): 81,8 × 59,5 × 54,5 cm
 - Nichemål min-max (HxBxD):  

82-90 × 60 × 55 cm
 - Art. nummer: 20008830

RIU609EA1
FULDT INTEGRERET  
KØLEKSKAB - UNDERBYG
Advanced Line

FIU609EA1
FULDT INTEGRERET  
FRYSER - UNDERBYG
Advanced Line

PRIS
5.095,-

PRIS
5.595,-
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‘DU HOLDER 
DET ALTID 
FRISKT’
ØJEBLIKKE 

Valget af dit nye kølefryseskab 
er en stor beslutning. Du vil 
måske have et, der er klar til 
enhver lejlighed, et der forstår 
dig og tilpasser sig efter alle 
dine behov.. 
Friskhed skræddersyet lige 
netop efter dine behov.

111FRITSTÅENDE KØLESKABE



At vælge dit nye kølefryseskab er en stor beslutning. Du vil måske gerne 
have et, der kan holde din mad frisk i lang tid, et der er lige dig, og som 
tilpasser sig til alle dine behov. Med AdaptTech, lonAir med MultiFlow 
360°, ConvertActive og andre avancerede funktioner er GardenFresh 
det, du leder efter.

DET ENESTE  
ENE FOR DIG.

GardenFresh KØLEFRYSESKABE

Holder din mad sund og velsmagende.
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AdaptTech

Et kølefryseskab, der 
lægger mærke til dine 
vaner
Dette smarte system er udviklet til at holde 
en konstant temperatur i køleskabet, uanset 
hvor ofte du åbner lågen. Køleskabet 
overvåger konstant måden du bruger det, 
og styrer temperaturen for at undgå en 
stigning i temperaturen, hvilket sikrer, at 
din mad holder sig frisk og energiforbruget 
reduceres.

IonAir med MultiFlow 360°

IonAir skaber negativt ladede ioner indeni apparatet, som fordeles jævnt i køleskabsrummet ved hjælp af det nye 
MultiFlow 360° system. Luft beriget med disse anioner bevarer smagen og fjerner ubehagelige lugte.

DET IDEELLE 
MIKROKLIMA PÅ 
ALLE HYLDER

SLUT MED
UØNSKEDE  
LUGTE
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LedLight

Velorganiseret og effektivt
LED-lys i køleskabe giver fremragende og yderst 
effektiv belysning. Dets nyttige liv er tredive gange så 
langt som almindelige pærers, og sparer næsten ti 
gange så meget energi.

SensoTech Switch

Enkel betjening af køleskab  
og fryser
Stort og tydeligt LED-display giver mulighed for 
øjeblikkelig kontrol med temperaturindstillingerne. 
Funktioner som FastFreeze og HolidayMode kan slås 
til med et enkelt tryk. Og i tilfælde af en pludselig 
temperaturstigning, vil du med det samme blive advaret 
af den indbyggede alarm.

NoFrostPlus

Slut med besværlig afrimning
Et af de bedste kølesystemer på markedet, installeret i 
fryserummet, forhindrer ophobningen af is og rimfrost 
mhp. at holde et lavt energiforbrug. Dermed kan pladsen 
udnyttes optimalt, og det er ikke længere nødvendigt af 
afrime de indvendige overflader. Du undgår, at pakker 
eller stykker af frossen mad fryser sammen, så du kan 
holde din fryser pæn og ryddelig.

NO FROST
MINDRE 
ARBEJDE

Convert FreshZone

Klar til enhver lejlighed
Denne praktiske skuffe kan laves om fra en skuffe til 
fisk og kød til en frugt- og grøntsagsskuffe, så du nemt 
kan få plads til alle dine friske varer.
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XtremeFreeze

Indfrysning på et øjeblik
Når denne funktion er aktiveret, vil maden i en bestemt 
skuffe i fryserummet fryse betydeligt hurtigere, hvilket 
sikrer, at den frosne mad holder en bedre kvalitet.

SuperCool

Hurtig nedkøling efter den 
ugentlige indkøbstur
Den intensive kølefunktion sænker temperaturen 
betydeligt i kølerummet mhp. hurtig nedkøling af 
maden efter en stor indkøbstur. Efter seks timer slukker 
funktionen automatisk, og temperaturen i kølerummet 
vender tilbage til den normale indstilling.

CrispZone med HumidityControl

Præcis som garden-fresh
Den rummelige CrispZone-skuffe er designet til at 
bevare næringen og forlænge holdbarheden af din mad 
ved hjælp af de lave temperaturer og muligheden for at 
justere fugtighedsniveauet.

FastFreeze

Hurtig indfrysning
FastFreeze-funktionen fryser maden til -24 °C for at 
bevare flest mulige mineraler i maden. Efter ca. 2 dage 
slukker funktionen automatisk, og temperaturen i 
fryserummet vender tilbage til den normale indstilling.
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Nem rengøring

Skinnende ren 
uden besvær
Takket være det innovative 
design og den skinnende 
glatte indvendige beklædning, 
er Gorenje GardenFresh 
kølefryseskabe utroligt nemme 
at rengøre, hvilket giver dig 
sikkerhed for, at din mad holder 
sig sund og bakteriefri.

EcoMode

Energibesparelser
Hvis du er væk i længere tid, kan 
køleskabet indstilles til at køre i 
energisparetilstand, fordi lågen er 
lukket hele tiden.

Slot-in og 
KitchenFit

Det slanke og 
sofistikerede look
Med det nye borddybdedesign 
vil dette kølefryseskab elegant 
passe ind i dit køkken, mens 
det samtidig tilbyder meget stor 
lagerkapacitet.

 - Farve: Sort
 - Døråbning: Vendbare døre
 - Dør materiale: Stål-look
 - Klimaklasse: SN, N, ST, T 

EFFEKTIVITET
 - Inverterkompressor
 - Samlet volumen: 361 ltr.
 - Kapacitet køleskab: 229 ltr.
 - Kapacitet køleskuffe: 26 ltr.
 - Kapacitet fryser: 106 ltr.
 - Indfrysningskapacitet: 13 kg
 - Optøningstid ved strømafbrydelse: 9 t

BETJENING
 - Elektronisk kontrol på døren
 - LED display - seperat styring af fryser
 - Lydalarm ved åben dør
 - Digital temperaturindikator for køle- og 

fryseskab
 - Lyd og visuel signal ved for høj 

temperatur i køleskab: hvidt signal
 - For høj temperatur i frysedelen: Alarm

 
EGENSKABER
 - ConvertActive: Konverter fryser til 

køleskab
 - IonAir med MultiFlow 360°
 - AdaptTech

 - Slot-in funktion: mulighed for at placere 
produktet i en 60 cm køkkenniche

 - NoFrost Plus // Supercool
 - FastFreeze indfrysningsknap // EcoMode 

UDSTYR I KØLESKAB
 - LED lys // 5 glashylder // Flaskeholder
 - Hylder i køleskabsdøren: 3 dørhylder
 - Dørhylde til flasker: 1 dørhylde med 

1 flaskeholder
 - Antal pladser til ost og smør: 1 MultiBox 
 - CrispZone med SmartHumidity
 - Convert ZeroZone

UDSTYR I FRYSEREN
 - SpaceBox 38 ltr.
 - XtremeFreeze: intens frys i den øverste 

skuffe
 - Fryseskuffe: 3 skuffer
 - 1 isterningbakke

TEKNISKE DATA
 - Estimeret energiforbrug pr. år:  

168,81 kWh
 - Lydniveau (maks.): 35 dB(A)re 1 pW
 - Støjklasse: B
 - Mål (HxBxD): 200 × 60 × 66,3 cm
 - Art. nummer: 740191

NRC6204SBXL4
KØLE-/FRYSESKAB
Superior Line

 - Farve: Sort
 - Døråbning: Køl, højre - frys, venstre
 - Dør materiale: Stål-look
 - Klimaklasse: SN, N, ST, T

EFFEKTIVITET
 - Inverterkompressor
 - Samlet volumen: 562 ltr.
 - Kapacitet køleskab: 371 ltr.
 - Kapacitet fryser: 185 ltr.
 - 2-stjernet rumvolumen på fryserdøren: 

6 ltr.
 - Indfrysningskapacitet: 12 kg
 - Optøningstid ved strømafbrydelse: 6 t

BETJENING
 - SensoTech - Elektronisk styring af 

temperatur
 - LED display
 - Lydalarm ved åben dør

EGENSKABER
 - Luftcirkulation: MultiFlow Cooling (køl)
 - NoFrost Plus
 - Ismaskine: Automatisk ismaskine, 

Isterninger, Knust is
 - Water dispenser
 - Supercool

 - FastFreeze indfrysningsknap
 - EcoMode

UDSTYR I KØLESKAB
 - LED lys
 - 5 glashylder
 - Flaskeholder
 - Hylder i køleskabsdøren: 5 dørhylder
 - Grøntsagsskuffe: 1 grøntsagsskuffe
 - 1 æggebakke
 - FreshZone skuffe

UDSTYR I FRYSEREN
 - Belysning: LED
 - Fryseskuffe: 2 skuffer
 - Dørhylder i fryserrummet: 3
 - 5 glashylder

TEKNISKE DATA
 - Vandtilslutning: Vandbeholder
 - Estimeret energiforbrug pr. år:  

323,11 kWh
 - Lydniveau (maks.): 42 dB(A)re 1 pW
 - Støjklasse: D
 - Mål (HxBxD): 179,3 × 90,8 × 67,9 cm
 - Art. nummer: 733128

NRS9182VB
SIDE-OM-SIDE
Superior Line

PRIS
9.495,-

PRIS
14.995,-
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 - Farve: Inox
 - Døråbning: Vendbare døre
 - Dør materiale: Stål-look
 - Slot-in funktion: mulighed for at placere 

produktet i en 60 cm køkkenniche
 - Klimaklasse: SN, N, ST, T

EFFEKTIVITET
 - Inverterkompressor
 - Samlet volumen: 361 ltr.
 - Kapacitet køleskab: 255 ltr.
 - Kapacitet fryser: 106 ltr.
 - Indfrysningskapacitet: 13 kg
 - Optøningstid ved strømafbrydelse: 9 t

BETJENING
 - LED display
 - Lydalarm ved åben dør
 - Temperatur indikator: SensoTech Switch
 - Lyd og visuel signal ved for høj 

temperatur i køleskab: hvidt signal
 - For høj temperatur i frysedelen: Alarm

EGENSKABER
 - NoFrost Plus
 - Luftcirkulation: Multiflow 360°: Multi 3D 

luftcirkulation
 - CrispZone: grøntsagsskuffe

 - AdaptTech
 - FastFreeze indfrysningsknap
 - EcoMode

UDSTYR I KØLESKAB
 - LED lys
 - 5 glashylder
 - Dørhylde til flasker:  

1 dørhylde med 1 flaskeholder
 - Hylder i køleskabsdøren: 3 dørhylder
 - 1 æggebakke (8×)

UDSTYR I FRYSEREN
 - SpaceBox 38 ltr.
 - XtremeFreeze: intens frys i den øverste 

skuffe
 - Fryseskuffe: 3 skuffer
 - 1 isterningbakke

TEKNISKE DATA
 - Estimeret energiforbrug pr. år:  

163,89 kWh
 - Lydniveau (maks.): 35 dB(A)re 1 pW
 - Støjklasse: B
 - Mål (HxBxD): 200 × 60 × 66,3 cm
 - Art. nummer: 741144

 - Farve: Inox
 - Døråbning: Vendbare døre
 - Dør materiale: Stål-look
 - Slot-in funktion: mulighed for at placere 

produktet i en 60 cm køkkenniche
 - Klimaklasse: SN, N, ST, T

EFFEKTIVITET
 - Inverterkompressor
 - Samlet volumen: 326 ltr.
 - Kapacitet køleskab: 220 ltr.
 - Kapacitet fryser: 106 ltr.
 - Indfrysningskapacitet: 13 kg
 - Optøningstid ved strømafbrydelse: 9 t

BETJENING
 - LED display
 - Lydalarm ved åben dør
 - Temperatur indikator: SensoTech Switch
 - Lyd og visuel signal ved for høj 

temperatur i køleskab: hvidt signal
 - For høj temperatur i frysedelen: Alarm

EGENSKABER
 - NoFrost Plus
 - IonAir med MultiFlow 360°
 - CrispZone: grøntsagsskuffe
 - AdaptTech

 - FastFreeze indfrysningsknap
 - EcoMode

UDSTYR I KØLESKAB
 - LED lys
 - 4 glashylder
 - Flaskeholder
 - Dørhylde til flasker:  

1 dørhylde med 1 flaskeholder
 - Hylder i køleskabsdøren: 2 dørhylder
 - 1 æggebakke (8×)
 - Convert ZeroZone

UDSTYR I FRYSEREN
 - SpaceBox 38 ltr.
 - XtremeFreeze: intens frys i den øverste 

skuffe
 - Fryseskuffe: 3 skuffer

TEKNISKE DATA
 - Estimeret energiforbrug pr. år:  

159,87 kWh
 - Lydniveau (maks.): 35 dB(A)re 1 pW
 - Støjklasse: B
 - Mål (HxBxD): 185 × 60 × 66,3 cm
 - Art. nummer: 741229

NRK62CA2XL4
KØLE-/FRYSESKAB
Advanced Line

NRK61CA2XL4Z
KØLE-/FRYSESKAB
Advanced Line

 - Farve: Hvid
 - Døråbning: Vendbare døre
 - Dør materiale: Lakeret
 - Klimaklasse: SN, N, ST, T 

EFFEKTIVITET
 - 1 kompressor
 - Samlet volumen: 300 ltr.
 - Kapacitet køleskab: 204 ltr.
 - Kapacitet fryser: 96 ltr.
 - Indfrysningskapacitet: 10 kg
 - Optøningstid ved strømafbrydelse: 10 t

BETJENING
 - LED display
 - Lydalarm ved åben dør
 - Temperatur indikator: SensoTech Switch
 - Lyd og visuel signal ved for høj 

temperatur i køleskab: hvidt signal
 - For høj temperatur i frysedelen: Alarm

EGENSKABER
 - Luftcirkulation: Multiflow 360°: Multi 3D 

luftcirkulation
 - AdaptTech
 - Slot-in funktion: mulighed for at placere 

produktet i en 60 cm køkkenniche
 - NoFrost Plus
 - FastFreeze indfrysningsknap
 - EcoMode 

UDSTYR I KØLESKAB
 - LED lys
 - 4 glashylder
 - Hylder i køleskabsdøren: 2 dørhylder
 - Dørhylde til flasker: 1 dørhylde med 1 

flaskeholder
 - 1 æggebakke (8×)

UDSTYR I FRYSEREN
 - SpaceBox 38 ltr.
 - Fryseskuffe: 3 skuffer

TEKNISKE DATA
 - Estimeret energiforbrug pr. år: 242 kWh
 - Lydniveau (maks.): 38 dB(A)re 1 pW
 - Støjklasse: C
 - Mål (HxBxD): 185 × 60 × 59,2 cm
 - Art. nummer: 741227

N61EA2W4
KØLE-/FRYSESKAB
Advanced Line

 - Farve: Hvid
 - Døråbning: Vendbare døre
 - Dør materiale: Lakeret
 - Klimaklasse: SN, N, ST, T

EFFEKTIVITET
 - 1 kompressor
 - Samlet volumen: 331 ltr.
 - Kapacitet køleskab: 235 ltr.
 - Kapacitet fryser: 96 ltr.
 - Indfrysningskapacitet: 9 kg
 - Optøningstid ved strømafbrydelse: 10 t

BETJENING
 - LED display
 - Lydalarm ved åben dør
 - Digital temperaturindikator (køl)
 - Lyd og visuel signal ved for høj 

temperatur i køleskab: hvidt signal

EGENSKABER
 - IonAir med MultiFlow 360°
 - AdaptTech
 - Slot-in funktion: mulighed for at placere 

produktet i en 60 cm køkkenniche
 - NoFrost Plus
 - FastFreeze indfrysningsknap
 - EcoMode

UDSTYR I KØLESKAB
 - LED lys
 - 5 glashylder
 - Hylder i køleskabsdøren: 3 dørhylder
 - Dørhylde til flasker: 1 dørhylde
 - 1 æggebakke (8×)
 - CrispZone: grøntsagsskuffe

UDSTYR I FRYSEREN
 - SpaceBox 38 ltr.
 - Fryseskuffe: 3 skuffer

TEKNISKE DATA
 - Estimeret energiforbrug pr. år:  

245,83 kWh
 - Lydniveau (maks.): 38 dB(A)re 1 pW
 - Støjklasse: C
 - Mål (HxBxD): 200 × 60 × 59,2 cm
 - Art. nummer: 736283

NRK6202EW4
KØLE-/FRYSESKAB
Essential Line

PRIS
8.495,-

PRIS
8.495,-

PRIS
7.395,-

PRIS
7.395,-
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 - Farve: Inox
 - Døråbning: Vendbare døre
 - Dør materiale: Stål-look
 - Klimaklasse: SN, N, ST, T

EFFEKTIVITET
 - 1 kompressor
 - Samlet volumen: 302 ltr.
 - Kapacitet køleskab: 203 ltr.
 - Kapacitet fryser: 99 ltr.
 - Indfrysningskapacitet: 10 kg
 - Optøningstid ved strømafbrydelse: 10 t

BETJENING
 - LED display
 - Lydalarm ved åben dør
 - Temperatur indikator: SensoTech Switch
 - Lyd og visuel signal ved for høj 

temperatur i køleskab: hvidt signal

EGENSKABER
 - IonAir med MultiFlow 360°
 - AdaptTech
 - Slot-in funktion: mulighed for at placere 

produktet i en 60 cm køkkenniche
 - NoFrost Plus
 - FastFreeze indfrysningsknap
 - EcoMode

UDSTYR I KØLESKAB
 - LED lys
 - 4 glashylder
 - Hylder i køleskabsdøren: 2 dørhylder
 - Dørhylde til flasker: 1 dørhylde
 - 1 æggebakke (8×)
 - CrispZone: grøntsagsskuffe

UDSTYR I FRYSEREN
 - SpaceBox 38 ltr.
 - Fryseskuffe: 3 skuffer
 - 1 isterningbakke

TEKNISKE DATA
 - Estimeret energiforbrug pr. år:  

301,99 kWh
 - Lydniveau (maks.): 38 dB(A)re 1 pW
 - Støjklasse: C
 - Mål (HxBxD): 185 × 60 × 59,2 cm
 - Art. nummer: 736848

 - Farve: Hvid
 - Døråbning: Vendbare døre
 - Dør materiale: Lakeret
 - Klimaklasse: SN, N, ST, T

EFFEKTIVITET
 - 1 kompressor
 - Samlet volumen: 302 ltr.
 - Kapacitet køleskab: 203 ltr.
 - Kapacitet fryser: 99 ltr.
 - Indfrysningskapacitet: 10 kg
 - Optøningstid ved strømafbrydelse: 10 t

BETJENING
 - LED display
 - Lydalarm ved åben dør
 - Digital temperaturindikator (køl)
 - Lyd og visuel signal ved for høj 

temperatur i køleskab: hvidt signal

EGENSKABER
 - IonAir med MultiFlow 360°
 - AdaptTech
 - Slot-in funktion: mulighed for at placere 

produktet i en 60 cm køkkenniche
 - NoFrost Plus
 - FastFreeze indfrysningsknap
 - EcoMode

UDSTYR I KØLESKAB
 - LED lys
 - 4 glashylder
 - Hylder i køleskabsdøren:  

2 SimpleSlide højdejusterbare dørhylder, 
Justerbar hylde øverst

 - Dørhylde til flasker: 1 dørhylde
 - 1 æggebakke (8×)
 - CrispZone: grøntsagsskuffe

UDSTYR I FRYSEREN
 - SpaceBox 38 ltr.
 - Fryseskuffe: 3 skuffer
 - 1 isterningbakke

TEKNISKE DATA
 - Estimeret energiforbrug pr. år:  

301,99 kWh
 - Lydniveau (maks.): 38 dB(A)re 1 pW
 - Støjklasse: C
 - Mål (HxBxD): 185 × 60 × 59,2 cm
 - Art. nummer: 735821

NRK6191EXL4 
KØLE-/FRYSESKAB
Essential Line

NRK6191EW4
KØLE-/FRYSESKAB
Essential Line

 - Farve: Sort
 - Døråbning: Vendbare døre
 - Dør materiale: Lakeret
 - Klimaklasse: N, ST

EFFEKTIVITET
 - 1 kompressor
 - Samlet volumen: 314 ltr.
 - Kapacitet køleskab: 205 ltr.
 - Kapacitet fryser: 109 ltr.
 - Indfrysningskapacitet: 4,9 kg
 - Optøningstid ved strømafbrydelse: 16 t

BETJENING
 - Mekanisk betjening

EGENSKABER
 - Slot-in funktion: mulighed for at placere 

produktet i en 60 cm køkkenniche
 - Frostless: Mindre rimdannelse i fryseren

UDSTYR I KØLESKAB
 - LED
 - 4 glashylder
 - Hylder i køleskabsdøren: 2 dørhylder
 - Dørhylde til flasker: 1 dørhylde
 - 1 æggebakke (8×)
 - CrispZone: grøntsagsskuffe

UDSTYR I FRYSEREN
 - SpaceBox 38 ltr.
 - Fryseskuffe: 3 skuffer
 - 1 glashylde
 - 1 isterningbakke

TEKNISKE DATA
 - Estimeret energiforbrug pr. år:  

234,89 kWh
 - Lydniveau (maks.): 38 dB(A)re 1 pW
 - Støjklasse: C
 - Mål (HxBxD): 185 × 60 × 59,2 cm
 - Art. nummer: 737009

 - Farve: Hvid
 - Døråbning: Vendbare døre
 - Dør materiale: Lakeret
 - Klimaklasse: N, ST

EFFEKTIVITET
 - 1 kompressor
 - Samlet volumen: 314 ltr.
 - Kapacitet køleskab: 205 ltr.
 - Kapacitet fryser: 109 ltr.
 - Indfrysningskapacitet: 4,9 kg
 - Optøningstid ved strømafbrydelse: 16 t

BETJENING
 - Mekanisk betjening

EGENSKABER
 - Slot-in funktion: mulighed for at placere 

produktet i en 60 cm køkkenniche
 - Frostless: Mindre rimdannelse i fryseren

UDSTYR I KØLESKAB
 - LED
 - 4 glashylder
 - Hylder i køleskabsdøren: 2 dørhylder
 - Dørhylde til flasker: 1 dørhylde
 - 1 æggebakke (8×)
 - CrispZone: grøntsagsskuffe

UDSTYR I FRYSEREN
 - SpaceBox 38 ltr.
 - Fryseskuffe: 3 skuffer
 - 1 glashylde
 - 1 isterningbakke

TEKNISKE DATA
 - Estimeret energiforbrug pr. år:  

234,89 kWh
 - Lydniveau (maks.): 38 dB(A)re 1 pW
 - Støjklasse: C
 - Mål (HxBxD): 185 × 60 × 59,2 cm
 - Art. nummer: 735800

RK6192EBK4
KØLE-/FRYSESKAB
Colour Edition

RK6192EW4
KØLE-/FRYSESKAB
Essential Line

PRIS
6.595,-

PRIS
6.045,-

PRIS
6.145,-

PRIS
5.095,-
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 - Farve: Grå
 - Døråbning: Vendbare døre
 - Dør materiale: Lakeret
 - Klimaklasse: N, ST, T

EFFEKTIVITET
 - 1 kompressor
 - Samlet volumen: 269 ltr.
 - Kapacitet køleskab: 198 ltr.
 - Kapacitet fryser: 71 ltr.
 - Indfrysningskapacitet: 3,2 kg
 - Optøningstid ved strømafbrydelse: 11 t

BETJENING
 - Mekanisk betjening

UDSTYR I KØLESKAB
 - LED
 - 3 glashylder
 - Hylder i køleskabsdøren: 3 dørhylder
 - 1 grøntsagsskuffe
 - Dørhylde til flasker: 1 dørhylde
 - 2 æggebakker

UDSTYR I FRYSEREN
 - Fryseskuffe: 3 skuffer
 - 1 isterningbakke

TEKNISKE DATA
 - Estimeret energiforbrug pr. år:  

210 kWh
 - Lydniveau (maks.): 39 dB(A)re 1 pW
 - Støjklasse: C
 - Mål (HxBxD): 180 × 55 × 55,7 cm
 - Art. nummer: 20001372

RK4182PS4
KØLE-/FRYSESKAB
Primary Line

 - Farve: Hvid
 - Døråbning Vendbare døre
 - Dør materiale: Lakeret
 - Klimaklasse: N, ST, T

EFFEKTIVITET
 - 1 kompressor
 - Samlet volumen: 269 ltr.
 - Kapacitet køleskab: 198 ltr.
 - Kapacitet fryser: 71 ltr.
 - Indfrysningskapacitet: 3,2 kg
 - Optøningstid ved strømafbrydelse: 11 t

BETJENING
 - Mekanisk betjening

UDSTYR I KØLESKAB
 - LED
 - 3 glashylder
 - Hylder i køleskabsdøren: 3 dørhylder
 - 1 grøntsagsskuffe
 - Dørhylde til flasker: 1 dørhylde
 - 2 æggebakker

UDSTYR I FRYSEREN
 - Fryseskuffe: 3 skuffer
 - 1 isterningbakke

TEKNISKE DATA
 - Estimeret energiforbrug pr. år:  

210 kWh
 - Lydniveau (maks.): 39 dB(A)re 1 pW
 - Støjklasse: C
 - Mål (HxBxD): 180 × 55 × 55,7 cm
 - Art. nummer: 20001371

RK4182PW4
KØLE-/FRYSESKAB
Primary Line

 - Farve: Hvid
 - Døråbning Vendbare døre
 - Dør materiale: Lakeret
 - Klimaklasse: N, ST

EFFEKTIVITET
 - 1 kompressor
 - Samlet volumen: 206 ltr.
 - Kapacitet køleskab: 165 ltr.
 - Kapacitet fryser: 41 ltr.
 - Indfrysningskapacitet: 2 kg
 - Optøningstid ved strømafbrydelse: 12 t

BETJENING
 - Mekanisk betjening

UDSTYR I KØLESKAB
 - LED lys i siden
 - 3 glashylder
 - Hylder i køleskabsdøren: 2 dørhylder
 - 1 grøntsagsskuffe
 - Dørhylde til flasker: 1 dørhylde
 - 1 æggebakke

UDSTYR I FRYSEREN
 - 1 glashylde

TEKNISKE DATA
 - Estimeret energiforbrug pr. år:  

176 kWh
 - Lydniveau (maks.): 40 dB(A)re 1 pW
 - Støjklasse: C
 - Mål (HxBxD): 143,6 × 55 × 54,2 cm
 - Art. nummer: 20001339

 - Farve: Hvid
 - Døråbning: Højrehængslet
 - Dør materiale: Lakeret
 - Klimaklasse: N, ST

EFFEKTIVITET
 - 1 kompressor
 - Samlet volumen: 121 ltr.
 - Kapacitet køleskab: 92 ltr.
 - Kapacitet fryser: 29 ltr.
 - Indfrysningskapacitet: 2 kg
 - Optøningstid ved strømafbrydelse: 10 t

BETJENING
 - Mekanisk betjening

UDSTYR I KØLESKAB
 - LED lys i siden
 - 2 glashylder
 - Hylder i køleskabsdøren: 2 dørhylder
 - 1 grøntsagsskuffe
 - Dørhylde til flasker: 1 dørhylde
 - 2 æggebakker

UDSTYR I FRYSEREN
 - 1 isterningbakke

TEKNISKE DATA
 - Estimeret energiforbrug pr. år:  

208 kWh
 - Lydniveau (maks.): 40 dB(A)re 1 pW
 - Støjklasse: C
 - Mål (HxBxD): 118,2 × 48,1 × 51 cm
 - Art. nummer: 20001320

RF4142PW4
KØLE-/FRYSESKAB
Primary Line

RF3121PW4
KØLE-/FRYSESKAB
Primary Line

BEMÆRK
Fritstående køle-/fryseskabe kan IKKE 
indbygges i skabskabinet.

BEMÆRK
Fritstående køle-/fryseskabe kan IKKE 
indbygges i skabskabinet.

BEMÆRK
Fritstående køle-/fryseskabe kan IKKE 
indbygges i skabskabinet.

BEMÆRK
Fritstående køle-/fryseskabe kan IKKE 
indbygges i skabskabinet.

PRIS
5.795,-

PRIS
5.495,-

PRIS
4.295,-

PRIS
3.695,-
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 - Farve: Inox
 - Døråbning: Vendbare døre
 - Dør materiale: Lakeret
 - Slot-in funktion: mulighed for at placere 

produktet i en 60 cm køkkenniche
 - Klimaklasse: SN, N, ST, T

EFFEKTIVITET
 - 1 kompressor
 - Samlet volumen: 398 ltr.

BETJENING
 - LED display
 - Lydalarm ved åben dør
 - Digital temperaturindikator
 - Lyd og visuel signal ved for høj 

temperatur i køleskab: hvidt signal

EGENSKABER
 - CrispZone med SmartHumidity
 - AdaptTech
 - Køleventilator
 - Supercool
 - EcoMode

UDSTYR I KØLESKAB
 - LED lys
 - 6 glashylder
 - Flaskeholder
 - Dørhylde til flasker: 1 dørhylde med  

1 flaskeholder, 1 dørhylde
 - Hylder i køleskabsdøren: 3 dørhylder
 - 2 grøntsagsskuffer
 - 1 æggebakke (8×)
 - FreshZone skuffe

TEKNISKE DATA
 - Estimeret energiforbrug pr. år:  

122,64 kWh
 - Lydniveau (maks.): 38 dB(A)re 1 pW
 - Støjklasse: C
 - Mål (HxBxD): 185 × 59,5 × 66,3 cm
 - Art. nummer: 741012

 - Farve: Sort
 - Døråbning: Vendbare døre
 - Dør materiale: Lakeret
 - Slot-in funktion: mulighed for at placere 

produktet i en 60 cm køkkenniche
 - Klimaklasse: SN, N, ST, T

EFFEKTIVITET
 - 1 kompressor
 - Samlet volumen: 398 ltr.

BETJENING
 - LED display
 - Lydalarm ved åben dør
 - Digital temperaturindikator
 - Lyd og visuel signal ved for høj 

temperatur i køleskab: hvidt signal

EGENSKABER
 - CrispZone med SmartHumidity
 - AdaptTech
 - Køleventilator
 - Supercool
 - EcoMode

UDSTYR I KØLESKAB
 - LED lys
 - 6 glashylder
 - Flaskeholder
 - Dørhylde til flasker: 1 dørhylde med  

1 flaskeholder, 1 dørhylde
 - Hylder i køleskabsdøren: 3 dørhylder
 - 2 grøntsagsskuffer
 - 1 æggebakke (8×)
 - FreshZone skuffe

TEKNISKE DATA
 - Estimeret energiforbrug pr. år:  

122,64 kWh
 - Lydniveau (maks.): 38 dB(A)re 1 pW
 - Støjklasse: C
 - Mål (HxBxD): 185 × 59,5 × 66,3 cm
 - Art. nummer: 741013

 - Farve: Hvid
 - Døråbning: Vendbare døre
 - Dør materiale: Lakeret
 - Slot-in funktion: mulighed for at placere 

produktet i en 60 cm køkkenniche
 - Klimaklasse: SN, N, ST, T

EFFEKTIVITET
 - 1 kompressor
 - Samlet volumen: 398 ltr.

BETJENING
 - LED display
 - Lydalarm ved åben dør
 - Digital temperaturindikator
 - Lyd og visuel signal ved for høj 

temperatur i køleskab: hvidt signal

EGENSKABER
 - CrispZone med SmartHumidity
 - AdaptTech
 - Køleventilator
 - Supercool
 - EcoMode

UDSTYR I KØLESKAB
 - LED lys
 - 6 glashylder
 - Flaskeholder
 - Dørhylde til flasker: 1 dørhylde med  

1 flaskeholder, 1 dørhylde
 - Hylder i køleskabsdøren: 3 dørhylder
 - 2 grøntsagsskuffer
 - 1 æggebakke (8×)
 - FreshZone skuffe

TEKNISKE DATA
 - Estimeret energiforbrug pr. år:  

122,64 kWh
 - Lydniveau (maks.): 38 dB(A)re 1 pW
 - Støjklasse: C
 - Mål (HxBxD): 185 × 59,5 × 66,3 cm
 - Art. nummer: 741011

 - Farve: Inox
 - Døråbning: Vendbare døre
 - Dør materiale: Lakeret
 - Vippehåndtag
 - Klimaklasse: SN, N, ST, T

EFFEKTIVITET
 - Inverterkompressor
 - Samlet volumen: 384 ltr.
 - Kapacitet køleskab: 358 ltr.
 - Kapacitet køleskuffe: 26 ltr.

BETJENING
 - LED display
 - Lydalarm ved åben dør
 - Digital temperaturindikator (køl)
 - Lyd og visuel signal ved for høj 

temperatur i køleskab: hvidt signal

EGENSKABER
 - Multiflow 360°: Multi 3D luftcirkulation
 - AdaptTech
 - Slot-in funktion: mulighed for at placere 

produktet i en 60 cm køkkenniche
 - Køleventilator
 - Supercool
 - EcoMode

UDSTYR I KØLESKAB
 - LED lys
 - 6 glashylder
 - Flaskeholder
 - Hylder i køleskabsdøren: 3 dørhylder
 - Grøntsagsskuffe: 2 grøntsagsskuffer
 - Dørhylde til flasker: 1 dørhylde med 

1 flaskeholder, 1 dørhylde
 - 1 æggebakke (8×)
 - CrispZone med SmartHumidity
 - Convert ZeroZone

TEKNISKE DATA
 - Estimeret energiforbrug pr. år: 

114,98 kWh
 - Lydniveau (maks.): 38 dB(A)re 1 pW
 - Støjklasse: C
 - Mål (HxBxD): 185 × 59,5 × 66,3 cm
 - Art. nummer: 741014

R619EAXL6
KØLESKAB
Advanced Line

R619EABK6
KØLESKAB
Advanced Line

R619EAW6
KØLESKAB
Advanced Line

R619DSXL6
KØLESKAB
Advanced Line

PRIS
6.845,-

PRIS
6.845,-

PRIS
6.395,-

PRIS
7.995,-
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 - Farve: Hvid
 - Døråbning: Vendbare døre
 - Dør materiale: Lakeret
 - Slot-in funktion: mulighed for at placere 

produktet i en 60 cm køkkenniche
 - Klimaklasse: SN, N, ST, T

EFFEKTIVITET
 - 1 kompressor
 - Samlet volumen: 398 ltr.

BETJENING
 - Elektronisk styring af temperatur

EGENSKABER
 - Køleventilator
 - Supercool
 - EcoMode

UDSTYR I KØLESKAB
 - LED lys
 - 7 glashylder
 - Dørhylde til flasker: 1 dørhylde med  

1 flaskeholder, 1 dørhylde
 - Hylder i køleskabsdøren: 3 dørhylder
 - 2 grøntsagsskuffer
 - 1 æggebakke (8×)

TEKNISKE DATA
 - Estimeret energiforbrug pr. år:  

122,64 kWh
 - Lydniveau (maks.): 38 dB(A)re 1 pW
 - Støjklasse: C
 - Mål (HxBxD): 185 × 59,5 × 66,3 cm
 - Art. nummer: 740845

 - Farve: Hvid
 - Døråbning: Vendbare døre
 - Dør materiale: Lakeret
 - Slot-in funktion: mulighed for at placere 

produktet i en 60 cm køkkenniche
 - Klimaklasse: SN, N, ST, T

EFFEKTIVITET
 - 1 kompressor
 - Samlet volumen: 398 ltr.

BETJENING
 - Elektronisk styring af temperatur

EGENSKABER
 - Køleventilator
 - Supercool
 - EcoMode

UDSTYR I KØLESKAB
 - LED lys
 - 7 glashylder
 - Dørhylde til flasker: 1 dørhylde med  

1 flaskeholder, 1 dørhylde
 - Hylder i køleskabsdøren: 3 dørhylder
 - 2 grøntsagsskuffer
 - 1 æggebakke (8×)

TEKNISKE DATA
 - Estimeret energiforbrug pr. år:  

153,3 kWh
 - Lydniveau (maks.): 38 dB(A)re 1 pW
 - Støjklasse: C
 - Mål (HxBxD): 185 × 59,5 × 66,3 cm
 - Art. nummer: 740843

 - Farve: Hvid
 - Døråbning: Vendbare døre
 - Dør materiale: Lakeret
 - Klimaklasse: N, ST, T

EFFEKTIVITET
 - 1 kompressor
 - Samlet volumen: 133 ltr.

BETJENING
 - Mekanisk betjening

UDSTYR I KØLESKAB
 - Dekorativ Top
 - LED lys i siden
 - 2 glashylder
 - Hylder i køleskabsdøren: 2 dørhylder
 - 1 grøntsagsskuffe
 - Dørhylde til flasker: 1 dørhylde
 - 2 æggebakker

TEKNISKE DATA
 - Estimeret energiforbrug pr. år:  

90 kWh
 - Lydniveau (maks.): 40 dB(A)re 1 pW
 - Støjklasse: C
 - Mål (HxBxD): 84,5 × 56 × 57,9 cm
 - Art. nummer: 20001349

R619EEW5
KØLESKAB
Essential Line

R619FEW5
KØLESKAB
Essential Line

R492PW
KØLESKAB
Primary Line

 - Farve: Hvid
 - Døråbning: Højrehængslet
 - Dør materiale: Lakeret
 - Klimaklasse: N, ST

EFFEKTIVITET
 - 1 kompressor
 - Samlet volumen: 82 ltr.
 - Kapacitet køleskab: 75 ltr.
 - Optøningstid ved strømafbrydelse: 5 t

BETJENING
 - Mekanisk betjening

UDSTYR I KØLESKAB
 - LED lys i siden
 - 2 glashylder
 - Dørhylde til flasker: 1 dørhylde
 - Hylder i køleskabsdøren: 2 dørhylder
 - 1 grøntsagsskuffe
 - 1 æggebakke (6×)

UDSTYR I FRYSEREN
 - Fryseskuffe: 1 dør

TEKNISKE DATA
 - Estimeret energiforbrug pr. år:  

156 kWh
 - Lydniveau (maks.): 38 dB(A)re 1 pW
 - Støjklasse: C
 - Mål (HxBxD): 84,2 × 47,5 × 44,8 cm
 - Art. nummer: 20009232

RB39FPW4 
KØLESKAB
Primary Line

BEMÆRK
Fritstående køle-/fryseskabe kan IKKE 
indbygges i skabskabinet.

BEMÆRK
Fritstående køle-/fryseskabe kan IKKE 
indbygges i skabskabinet.

PRIS
5.845,-

PRIS
5.295,-

PRIS
3.295,-

PRIS
2.995,-
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‘DER ER ALTID 
NOGET GODT I 
FRYSEREN’
ØJEBLIKKE 

Fasthold flest vitaminer og 
næringsstoffer i dine friskplukkede 
grøntsager & frugter med vores 
effektive fryser.
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Livet i overhalingsbanen og ønsket om den bedste mad til enhver tid kræver meget mere 
af en skabsfryser eller kummefryser end opbevaringsplads ved lave temperaturer. Smart 
teknologi i Gorenje skabs- og kummefrysere vil sørge for, at mikrokrystallerne dannet under 
nedfrysningsprocessen ikke beskadiger cellerne i maden. Resultatet er, at den bevarer 
sine vitaminer, mineraler og – vigtigst af alt – sin smag. På den måde vil jordbær plukket 
om sommeren smage lige så sødt om vinteren, og den færdiglavede frokost vil, selvom 
den er frossen, stå klar i sin bedste form, til du har brug for den. Interiøret er gennemtænkt 
designet, så du overskueligt kan opbevare større mængder mad.

FROSSET
KORREKT

SKABSFRYSERE OG 
KUMMEFRYSERE

Vitaminer og mineraler bevares.
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NoFrost 

Afrimning kunne være en god undskyldning for at spise al isen i din fryser, men i 
virkeligheden er det bare besvær! Ved at udvikle NoFrost Plus, et af de bedste 
kølesystemer på markedet, kan vi glemme afrimning for evigt, alt imens vi også har fået 
mange andre fordele. På den ene side forhindrer det is- og frostophobning i fryserummet, 
hvilket holder energiforbruget i skak. På den anden side fastholder det et ideelt 
mikroklima i køleskabet til at holde maden frisk med alle dens vitaminer og mineraler.

AFRIMNING
ER SÅ MEGET
FORTID

INGEN 
AFRIMNING,
INGEN 
PROBLEMER

T Y P E  M A D T I D

FRUGT, OKSEKØD fra 10 til 12 måneder

GRØNTSAGER, KALVEKØD, FJERKRÆ fra 8 til 10 måneder

VILDT fra 6 til 8 måneder

HAKKET KØD 4 måneder

BRØD, KAGER, TILBEREDTE MÅLTIDER,  
MAGER FISK

3 måneder

INDVOLDE 2 måneder

RØGET PØLSE, FED FISK 1 måned

Anbefalet opbevaringstid  
i fryseren

Opbevaringstid for frosne fødevarer afhænger 
af sammensætningen af fødevarer, kvalitet, 
udløbsdato, osv. Særligt højt fedtindhold vil 
forkorte den maksimale opbevaringstid. Således 
kan magert kød nok opbevares i fryseren i op til 
12 måneder, mens fedtholdigt kød kun holder sig 
4 til 6 måneder. Madvarer skal opbevares i tæt 
lukkede beholdere eller passende emballage.
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XXL SpaceBox  

Stor udtræksskuffe til fryser
Denne særlige udtræksskuffe til fryser vil imponere dig 
med sin usædvanligt store kapacitet og enestående 
tilgængelighed til de opbevarede frosne varer. Handy 
teleskopskinner gør det nemt at trækkeskuffen ud og 
samtidig forhindrer de, at den falder ud.

FastFreeze

Hurtigfrysning af madvarer
Hvorvidt kvaliteten af frosne fødevarer 
opretholdes, afhænger i høj grad af, hvor hurtig 
indfrysningsprocessen er. Når fryseprocessen er 
hurtigere, er de krystaller, der dannes mindre og 
beskadiger ikke cellerne i maden, og så kan den bevare 
vitaminer, mineraler og næringsstoffer længere. For 
et ægte fryseboost, vælg modeller med FastFreeze-
funktionen, der fryser mad ved ekstremt lav temperatur, 
under -24 °C. Hvis funktionen ikke deaktiveres manuelt, 
vil den hurtige fryseproces afsluttes automatisk efter 
et vist tidsrum, og fryseren vender tilbage til den 
oprindeligt indstillede temperatur.

 - Farve: Inox
 - Døråbning: Vendbare døre
 - Dør materiale: Stål
 - Slot-in funktion: mulighed for at placere 

produktet i en 60 cm køkkenniche
 - Klimaklasse: SN, N, ST, T

EFFEKTIVITET
 - Inverterkompressor
 - Samlet volumen: 280 ltr.
 - Indfrysningskapacitet: 12,6 kg
 - Optøningstid ved strømafbrydelse: 11 t

BETJENING
 - Displaytype: LED display
 - Fuldautomatisk afrimning
 - Digital temperaturindikator på fryseren
 - Lydalarm ved åben dør
 - For høj temperatur i frysedelen: Alarm

EGENSKABER
 - NoFrost
 - FastFreeze indfrysningsknap

UDSTYR I FRYSEREN
 - Belysning: LED
 - 2 glashylder
 - Fryser: To låger, fire skuffer, en bakke
 - SpaceBox 38 ltr.

TEKNISKE DATA
 - Estimeret energiforbrug pr. år:  

198,72 kWh
 - Lydniveau (maks.): 38 dB(A)re1pW
 - Støjklasse: C
 - Mål (HxBxD): 185 × 59,5 × 66,3 cm
 - Art. nummer: 741099

 - Farve: Inox
 - Døråbning: Vendbare døre
 - Dør materiale: Stål
 - Slot-in funktion: mulighed for at placere 

produktet i en 60 cm køkkenniche
 - Klimaklasse: SN, N, ST, T

EFFEKTIVITET
 - Inverterkompressor
 - Samlet volumen: 280 ltr.
 - Indfrysningskapacitet: 12,6 kg
 - Optøningstid ved strømafbrydelse: 11 t

BETJENING
 - Displaytype: LED display
 - Fuldautomatisk afrimning
 - Digital temperaturindikator på fryseren
 - Lydalarm ved åben dør
 - For høj temperatur i frysedelen: Alarm

EGENSKABER
 - NoFrost
 - FastFreeze indfrysningsknap

UDSTYR I FRYSEREN
 - Belysning: LED
 - 2 glashylder
 - Fryser: To låger, fire skuffer, en bakke
 - SpaceBox 38 ltr.

TEKNISKE DATA
 - Estimeret energiforbrug pr. år:  

247,39 kWh
 - Lydniveau (maks.): 38 dB(A)re1pW
 - Støjklasse: C
 - Mål (HxBxD): 185 × 59,5 × 66,3 cm
 - Art. nummer: 741041

FN619DAXL6
FRYSESKAB
Advanced Line

FN619EAXL6
FRYSESKAB
Advanced Line

PRIS
8.995,-

PRIS
8.145,-
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 - Farve: Sort
 - Døråbning: Vendbare døre
 - Dør materiale: Stål
 - Slot-in funktion: mulighed for at placere 

produktet i en 60 cm køkkenniche
 - Klimaklasse: SN, N, ST, T

EFFEKTIVITET
 - Inverterkompressor
 - Samlet volumen: 280 ltr.
 - Indfrysningskapacitet: 12,6 kg
 - Optøningstid ved strømafbrydelse: 11 t

BETJENING
 - Displaytype: LED display
 - Fuldautomatisk afrimning
 - Digital temperaturindikator på fryseren
 - Lydalarm ved åben dør
 - For høj temperatur i frysedelen: Alarm

EGENSKABER
 - NoFrost
 - FastFreeze indfrysningsknap

UDSTYR I FRYSEREN
 - Belysning: LED
 - 2 glashylder
 - Fryser: To låger, fire skuffer, en bakke
 - SpaceBox 38 ltr.

TEKNISKE DATA
 - Estimeret energiforbrug pr. år:  

247,39 kWh
 - Lydniveau (maks.): 38 dB(A)re1pW
 - Støjklasse: C
 - Mål (HxBxD): 185 × 59,5 × 66,3 cm
 - Art. nummer: 741042

 - Farve: Hvid
 - Døråbning: Vendbare døre
 - Dør materiale: Stål
 - Slot-in funktion: mulighed for at placere 

produktet i en 60 cm køkkenniche
 - Klimaklasse: SN, N, ST, T

EFFEKTIVITET
 - Inverterkompressor
 - Samlet volumen: 280 ltr.
 - Indfrysningskapacitet: 12,6 kg
 - Optøningstid ved strømafbrydelse: 11 t

BETJENING
 - Displaytype: LED display
 - Fuldautomatisk afrimning
 - Digital temperaturindikator på fryseren
 - Lydalarm ved åben dør
 - For høj temperatur i frysedelen: Alarm

EGENSKABER
 - NoFrost
 - FastFreeze indfrysningsknap

UDSTYR I FRYSEREN
 - Belysning: LED
 - 2 glashylder
 - Fryser: To låger, fire skuffer, en bakke
 - SpaceBox 38 ltr.

TEKNISKE DATA
 - Estimeret energiforbrug pr. år:  

247,39 kWh
 - Lydniveau (maks.): 38 dB(A)re1pW
 - Støjklasse: C
 - Mål (HxBxD): 185 × 59,5 × 66,3 cm
 - Art. nummer: 741020

 - Farve: Hvid
 - Døråbning: Vendbare døre
 - Dør materiale: Stål
 - Slot-in funktion: mulighed for at placere 

produktet i en 60 cm køkkenniche
 - Klimaklasse: SN, N, ST, T

EFFEKTIVITET
 - Inverterkompressor
 - Samlet volumen: 280 ltr.
 - Indfrysningskapacitet: 12,6 kg
 - Optøningstid ved strømafbrydelse: 11 t

BETJENING
 - Elektronisk kontrol bag døren
 - Fuldautomatisk afrimning
 - Lysindikator ved åben dør
 - For høj temperatur i fryseren: Blinkende 

lys

EGENSKABER
 - NoFrost
 - FastFreeze indfrysningsknap

UDSTYR I FRYSEREN
 - Belysning: LED
 - 2 glashylder
 - Fryser: To låger, fem skuffer
 - SpaceBox 38 ltr.

TEKNISKE DATA
 - Estimeret energiforbrug pr. år:  

247,39 kWh
 - Lydniveau (maks.): 38 dB(A)re1pW
 - Støjklasse: C
 - Mål (HxBxD): 185 × 59,5 × 66,3 cm
 - Art. nummer: 740887

 - Farve: Hvid
 - Døråbning: Vendbare døre
 - Dør materiale: Stål
 - Slot-in funktion: mulighed for at placere 

produktet i en 60 cm køkkenniche
 - Klimaklasse: SN, N, ST, T

EFFEKTIVITET
 - 1 kompressor
 - Samlet volumen: 280 ltr.
 - Indfrysningskapacitet: 12,6 kg
 - Optøningstid ved strømafbrydelse: 11 t

BETJENING
 - Elektronisk kontrol bag døren
 - Fuldautomatisk afrimning
 - Lysindikator ved åben dør
 - For høj temperatur i fryseren: Blinkende 

lys

EGENSKABER
 - NoFrost
 - FastFreeze indfrysningsknap

UDSTYR I FRYSEREN
 - Belysning: LED
 - 2 glashylder
 - Fryser: To låger, fem skuffer
 - SpaceBox 38 ltr.

TEKNISKE DATA
 - Estimeret energiforbrug pr. år:  

309,84 kWh
 - Lydniveau (maks.): 38 dB(A)re1pW
 - Støjklasse: C
 - Mål (HxBxD): 185 × 59,5 × 66,3 cm
 - Art. nummer: 740885

FN619EABK6 
FRYSESKAB
Advanced Line

FN619EAW6 
FRYSESKAB
Advanced Line

FN619EEW5
FRYSESKAB
Advanced Line

FN619FEW5
FRYSESKAB
Advanced Line

PRIS
8.145,-

PRIS
7.595,-

PRIS
7.045,-

PRIS
6.295,-
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ØJEBLIKKE AF
„SMUK 
VINTAGE FRA 
FORGANGNE 
TIDER”

Med sit vintage-design i en 
lang række valgfrie farver 
kommer dette køleskab til at 
spille en fremtrædende rolle i 
boligindretningen.
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DIN
COOL SIDE

Gorenje Retro Collection

Køleskabet fungerer som designelement og kan placeres hvor som helst. Måske 
i dit romantiske 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.

Nyd din Retro i dag.
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NoFrost Plus

Ikke mere besværlig afrimning
Fryseskabet er forsynet med et af markedets bedste 
kølesystemer, som ved at modvirke dannelsen af rim 
og is holder strømforbruget nede, mens det skaber 
et ideelt mikroklima til ferske fødevarer i køleskabet. 
Cirkulation af ioniseret luft forebygger, at maden tørrer 
ud og bevarer dens vitaminer og mineraler.

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 with MultiFlow 360°

Det ideelle mikroklima på hver 
hylde
IonAir genererer negativt ladede ioner inde i apparatet, 
som er jævnt fordelt i hele kølerummet takket være 
MultiFlow 360°-systemet. Luft beriget med disse 
anioner bevarer smag og fjerner ubehagelige lugte.

131GORENJE RETRO COLLECTION



FastFreeze

Hurtigere indfrysning
Funktion til hurtigere indfrysning, perfekt efter 
storindkøb. Fremragende til indfrysning af store 
mængder madvarer. Når den er blevet aktiveret, 
forbliver den aktiv i 50 timer og holder temperaturen 
ved -24 °C.

LED belysning

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

CrispZone

Stor grøntsagsskuffe
Den rummelige CrispZone-skuffe er designet til 
at bevare næringsstofferne i maden og forlænge 
holdbarheden. Lave temperaturer forlænger kvaliteten 
af dine varer.

Convert FreshZone

Klar til enhver lejlighed
Denne bekvemme skuffe forvandler sig simpelthen fra 
en fisk og kødskuffe til en frugt- og grøntsagsskuffe, så 
du nemt kan rumme alle dine friske råvarer.
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 - Farve: Oliven
 - Døråbning: Højrehængslet
 - Dør materiale: Plastik
 - Klimaklasse: SN, N, ST, T

EFFEKTIVITET
 - Inverterkompressor
 - Samlet volumen: 300 ltr.
 - Kapacitet køleskab: 204 ltr.
 - Kapacitet fryser: 96 ltr.
 - Indfrysningskapacitet: 10 kg
 - Optøningstid ved strømafbrydelse: 10 t

BETJENING
 - LED display
 - Lydalarm ved åben dør
 - Digital temperaturindikator (køl)
 - Lyd og visuel signal ved for høj 

temperatur i køleskab: hvidt signal

EGENSKABER
 - IonAir med MultiFlow 360°
 - AdaptTech
 - NoFrost Plus
 - FastFreeze indfrysningsknap
 - EcoMode

UDSTYR I KØLESKAB
 - Dekorativ Top
 - LED lys
 - 4 glashylder
 - Flaskeholder
 - Hylder i køleskabsdøren: 2 dørhylder
 - Dørhylde til flasker: 1 dørhylde
 - 1 æggebakke (8×)
 - CrispZone: grøntsagsskuffe
 - Convert FreshZone

UDSTYR I FRYSEREN
 - SpaceBox 38 ltr.
 - Fryseskuffe: 3 skuffer
 - 1 isterningbakke

TEKNISKE DATA
 - Estimeret energiforbrug pr. år:  

192 kWh
 - Lydniveau (maks.): 37 dB(A)re 1 pW
 - Støjklasse: C
 - Mål (HxBxD): 194 × 60 × 66,1 cm
 - Art. nummer: 739927

 - Farve: Oliven
 - Døråbning: Venstrehængslet
 - Dør materiale: Plastik
 - Klimaklasse: SN, N, ST, T

EFFEKTIVITET
 - Inverterkompressor
 - Samlet volumen: 300 ltr.
 - Kapacitet køleskab: 204 ltr.
 - Kapacitet fryser: 96 ltr.
 - Indfrysningskapacitet: 10 kg
 - Optøningstid ved strømafbrydelse: 10 t

BETJENING
 - LED display
 - Lydalarm ved åben dør
 - Digital temperaturindikator (køl)
 - Lyd og visuel signal ved for høj 

temperatur i køleskab: hvidt signal

EGENSKABER
 - IonAir med MultiFlow 360°
 - AdaptTech
 - NoFrost Plus
 - FastFreeze indfrysningsknap
 - EcoMode

UDSTYR I KØLESKAB
 - Dekorativ Top
 - LED lys
 - 4 glashylder
 - Flaskeholder
 - Hylder i køleskabsdøren: 2 dørhylder
 - Dørhylde til flasker: 1 dørhylde
 - 1 æggebakke (8×)
 - CrispZone: grøntsagsskuffe
 - Convert FreshZone

UDSTYR I FRYSEREN
 - SpaceBox 38 ltr.
 - Fryseskuffe: 3 skuffer
 - 1 isterningbakke

TEKNISKE DATA
 - Estimeret energiforbrug pr. år:  

192 kWh
 - Lydniveau (maks.): 37 dB(A)re 1 pW
 - Støjklasse: C
 - Mål (HxBxD): 194 × 60 × 66,1 cm
 - Art. nummer: 739931

ONRK619DOL
KØLE-/FRYSESKAB
Gorenje Retro Collection

ONRK619DOL-L 
KØLE-/FRYSESKAB
Gorenje Retro Collection

 - Farve: Champagne
 - Døråbning: Højrehængslet
 - Dør materiale: Plastik
 - Klimaklasse: SN, N, ST, T

EFFEKTIVITET
 - Inverterkompressor
 - Samlet volumen: 300 ltr.
 - Kapacitet køleskab: 204 ltr.
 - Kapacitet fryser: 96 ltr.
 - Indfrysningskapacitet: 10 kg
 - Optøningstid ved strømafbrydelse: 10 t

BETJENING
 - LED display
 - Lydalarm ved åben dør
 - Digital temperaturindikator (køl)
 - Lyd og visuel signal ved for høj 

temperatur i køleskab: hvidt signal

EGENSKABER
 - IonAir med MultiFlow 360°
 - AdaptTech
 - NoFrost Plus
 - FastFreeze indfrysningsknap
 - EcoMode

UDSTYR I KØLESKAB
 - Dekorativ Top
 - LED lys
 - 4 glashylder
 - Flaskeholder
 - Hylder i køleskabsdøren: 2 dørhylder
 - Dørhylde til flasker: 1 dørhylde
 - 1 æggebakke (8×)
 - CrispZone: grøntsagsskuffe
 - Convert FreshZone

UDSTYR I FRYSEREN
 - SpaceBox 38 ltr.
 - Fryseskuffe: 3 skuffer
 - 1 isterningbakke

TEKNISKE DATA
 - Estimeret energiforbrug pr. år:  

192 kWh
 - Lydniveau (maks.): 37 dB(A)re 1 pW
 - Støjklasse: C
 - Mål (HxBxD): 194 × 60 × 66,1 cm
 - Art. nummer: 739926

 - Farve: Champagne
 - Døråbning: Venstrehængslet
 - Dør materiale: Plastik
 - Klimaklasse: SN, N, ST, T

EFFEKTIVITET
 - Inverterkompressor
 - Samlet volumen: 300 ltr.
 - Kapacitet køleskab: 204 ltr.
 - Kapacitet fryser: 96 ltr.
 - Indfrysningskapacitet: 10 kg
 - Optøningstid ved strømafbrydelse: 10 t

BETJENING
 - LED display
 - Lydalarm ved åben dør
 - Digital temperaturindikator (køl)
 - Lyd og visuel signal ved for høj 

temperatur i køleskab: hvidt signal

EGENSKABER
 - IonAir med MultiFlow 360°
 - AdaptTech
 - NoFrost Plus
 - FastFreeze indfrysningsknap
 - EcoMode

UDSTYR I KØLESKAB
 - Dekorativ Top
 - LED lys
 - 4 glashylder
 - Flaskeholder
 - Hylder i køleskabsdøren: 2 dørhylder
 - Dørhylde til flasker: 1 dørhylde
 - 1 æggebakke (8×)
 - CrispZone: grøntsagsskuffe
 - Convert FreshZone

UDSTYR I FRYSEREN
 - SpaceBox 38 ltr.
 - Fryseskuffe: 3 skuffer
 - 1 isterningbakke

TEKNISKE DATA
 - Estimeret energiforbrug pr. år:  

192 kWh
 - Lydniveau (maks.): 37 dB(A)re 1 pW
 - Støjklasse: C
 - Mål (HxBxD): 194 × 60 × 66,1 cm
 - Art. nummer: 739930

ONRK619DC
KØLE-/FRYSESKAB
Gorenje Retro Collection

ONRK619DC-L 
KØLE-/FRYSESKAB
Gorenje Retro Collection

PRIS
12.295,-

PRIS
12.295,-

PRIS
12.295,-

PRIS
12.295,-
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 - Farve: Sort
 - Døråbning: Højrehængslet
 - Dør materiale: Plastik
 - Klimaklasse: SN, N, ST, T

EFFEKTIVITET
 - Inverterkompressor
 - Samlet volumen: 300 ltr.
 - Kapacitet køleskab: 204 ltr.
 - Kapacitet fryser: 96 ltr.
 - Indfrysningskapacitet: 10 kg
 - Optøningstid ved strømafbrydelse: 10 t

BETJENING
 - LED display
 - Lydalarm ved åben dør
 - Digital temperaturindikator (køl)
 - Lyd og visuel signal ved for høj 

temperatur i køleskab: hvidt signal

EGENSKABER
 - IonAir med MultiFlow 360°
 - AdaptTech
 - NoFrost Plus
 - FastFreeze indfrysningsknap
 - EcoMode

UDSTYR I KØLESKAB
 - Dekorativ Top
 - LED lys
 - 4 glashylder
 - Flaskeholder
 - Hylder i køleskabsdøren: 2 dørhylder
 - Dørhylde til flasker: 1 dørhylde
 - 1 æggebakke (8×)
 - CrispZone: grøntsagsskuffe
 - Convert FreshZone

UDSTYR I FRYSEREN
 - SpaceBox 38 ltr.
 - Fryseskuffe: 3 skuffer
 - 1 isterningbakke

TEKNISKE DATA
 - Estimeret energiforbrug pr. år:  

192 kWh
 - Lydniveau (maks.): 37 dB(A)re 1 pW
 - Støjklasse: C
 - Mål (HxBxD): 194 × 60 × 66,1 cm
 - Art. nummer: 739925

 - Farve: Sort
 - Døråbning: Venstrehængslet
 - Dør materiale: Plastik
 - Klimaklasse: SN, N, ST, T

EFFEKTIVITET
 - Inverterkompressor
 - Samlet volumen: 300 ltr.
 - Kapacitet køleskab: 204 ltr.
 - Kapacitet fryser: 96 ltr.
 - Indfrysningskapacitet: 10 kg
 - Optøningstid ved strømafbrydelse: 10 t

BETJENING
 - LED display
 - Lydalarm ved åben dør
 - Digital temperaturindikator (køl)
 - Lyd og visuel signal ved for høj 

temperatur i køleskab: hvidt signal

EGENSKABER
 - IonAir med MultiFlow 360°
 - AdaptTech
 - NoFrost Plus
 - FastFreeze indfrysningsknap
 - EcoMode

UDSTYR I KØLESKAB
 - Dekorativ Top
 - LED lys
 - 4 glashylder
 - Flaskeholder
 - Hylder i køleskabsdøren: 2 dørhylder
 - Dørhylde til flasker: 1 dørhylde
 - 1 æggebakke (8×)
 - CrispZone: grøntsagsskuffe
 - Convert FreshZone

UDSTYR I FRYSEREN
 - SpaceBox 38 ltr.
 - Fryseskuffe: 3 skuffer
 - 1 isterningbakke

TEKNISKE DATA
 - Estimeret energiforbrug pr. år:  

192 kWh
 - Lydniveau (maks.): 37 dB(A)re 1 pW
 - Støjklasse: C
 - Mål (HxBxD): 194 × 60 × 66,1 cm
 - Art. nummer: 739929

ONRK619DBK
KØLE-/FRYSESKAB
Gorenje Retro Collection

ONRK619DBK-L 
KØLE-/FRYSESKAB
Gorenje Retro Collection

PRIS
12.295,-

PRIS
12.295,-
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 - Farve: Champagne
 - Døråbning: Højrehængslet
 - Dør materiale: Plastik
 - Klimaklasse: SN, N, ST

EFFEKTIVITET
 - 1 inverterkompressor med ventil
 - Samlet volumen: 247 ltr.
 - Kapacitet køleskab: 225 ltr.
 - Kapacitet fryser: 22 ltr.
 - Indfrysningskapacitet: 2 kg
 - Optøningstid ved strømafbrydelse: 15 t

BETJENING
 - Elektronisk styring af temperatur

EGENSKABER
 - Frostless: Mindre rimdannelse i fryseren
 - Køleventilator
 - FastFreeze indfrysningsknap
 - Supercool
 - EcoMode

UDSTYR I KØLESKAB
 - Dekorativ Top
 - LED lys
 - 4 glashylder
 - Flaskeholder
 - Dørhylde til flasker:  

1 dørhylde med 1 flaskeholder
 - Hylder i køleskabsdøren: 3 dørhylder
 - 1 grøntsagsskuffe
 - Antal pladser til ost og smør: 1 MultiBox
 - FreshZone skuffe

UDSTYR I FRYSEREN
 - 1 isterningbakke

TEKNISKE DATA
 - Estimeret energiforbrug pr. år:  

126,29 kWh
 - Lydniveau (maks.): 38 dB(A)re 1 pW
 - Støjklasse: C
 - Mål (HxBxD): 152,5 × 59,5 × 66,1 cm
 - Art. nummer: 741254

 - Farve: Sort
 - Døråbning: Højrehængslet
 - Dør materiale: Plastik
 - Klimaklasse: SN, N, ST

EFFEKTIVITET
 - 1 inverterkompressor med ventil
 - Samlet volumen: 247 ltr.
 - Kapacitet køleskab: 225 ltr.
 - Kapacitet fryser: 22 ltr.
 - Indfrysningskapacitet: 2 kg
 - Optøningstid ved strømafbrydelse: 15 t

BETJENING
 - Elektronisk styring af temperatur

EGENSKABER
 - Frostless: Mindre rimdannelse i fryseren
 - Køleventilator
 - FastFreeze indfrysningsknap
 - Supercool
 - EcoMode

UDSTYR I KØLESKAB
 - Dekorativ Top
 - LED lys
 - 4 glashylder
 - Flaskeholder
 - Dørhylde til flasker:  

1 dørhylde med 1 flaskeholder
 - Hylder i køleskabsdøren: 3 dørhylder
 - 1 grøntsagsskuffe
 - Antal pladser til ost og smør: 1 MultiBox
 - FreshZone skuffe

UDSTYR I FRYSEREN
 - 1 isterningbakke

TEKNISKE DATA
 - Estimeret energiforbrug pr. år:  

126,29 kWh
 - Lydniveau (maks.): 38 dB(A)re 1 pW
 - Støjklasse: C
 - Mål (HxBxD): 152,5 × 59,5 × 66,1 cm
 - Art. nummer: 741230

 - Farve: Champagne
 - Døråbning: Venstrehængslet
 - Dør materiale: Plastik
 - Klimaklasse: SN, N, ST

EFFEKTIVITET
 - 1 inverterkompressor med ventil
 - Samlet volumen: 247 ltr.
 - Kapacitet køleskab: 225 ltr.
 - Kapacitet fryser: 22 ltr.
 - Indfrysningskapacitet: 2 kg
 - Optøningstid ved strømafbrydelse: 15 t

BETJENING
 - Elektronisk styring af temperatur

EGENSKABER
 - Frostless: Mindre rimdannelse i fryseren
 - Køleventilator
 - FastFreeze indfrysningsknap
 - Supercool
 - EcoMode

UDSTYR I KØLESKAB
 - Dekorativ Top
 - LED lys
 - 4 glashylder
 - Flaskeholder
 - Dørhylde til flasker:  

1 dørhylde med 1 flaskeholder
 - Hylder i køleskabsdøren: 3 dørhylder
 - 1 grøntsagsskuffe
 - Antal pladser til ost og smør: 1 MultiBox
 - FreshZone skuffe

UDSTYR I FRYSEREN
 - 1 isterningbakke

TEKNISKE DATA
 - Estimeret energiforbrug pr. år:  

126,29 kWh
 - Lydniveau (maks.): 38 dB(A)re 1 pW
 - Støjklasse: C
 - Mål (HxBxD): 152,5 × 59,5 × 66,1 cm
 - Art. nummer: 741255

 - Farve: Sort
 - Døråbning: Venstrehængslet
 - Dør materiale: Plastik
 - Klimaklasse: SN, N, ST

EFFEKTIVITET
 - 1 inverterkompressor med ventil
 - Samlet volumen: 247 ltr.
 - Kapacitet køleskab: 225 ltr.
 - Kapacitet fryser: 22 ltr.
 - Indfrysningskapacitet: 2 kg
 - Optøningstid ved strømafbrydelse: 15 t

BETJENING
 - Elektronisk styring af temperatur

EGENSKABER
 - Frostless: Mindre rimdannelse i fryseren
 - Køleventilator
 - FastFreeze indfrysningsknap
 - Supercool
 - EcoMode

UDSTYR I KØLESKAB
 - Dekorativ Top
 - LED lys
 - 4 glashylder
 - Flaskeholder
 - Dørhylde til flasker:  

1 dørhylde med 1 flaskeholder
 - Hylder i køleskabsdøren: 3 dørhylder
 - 1 grøntsagsskuffe
 - Antal pladser til ost og smør: 1 MultiBox
 - FreshZone skuffe

UDSTYR I FRYSEREN
 - 1 isterningbakke

TEKNISKE DATA
 - Estimeret energiforbrug pr. år:  

126,29 kWh
 - Lydniveau (maks.): 38 dB(A)re 1 pW
 - Støjklasse: C
 - Mål (HxBxD): 152,5 × 59,5 × 66,1 cm
 - Art. nummer: 741251

ORB615DC
KØLESKAB
Gorenje Retro Collection

ORB615DBK
KØLESKAB
Gorenje Retro Collection

ORB615DC-L 
KØLESKAB
Gorenje Retro Collection

ORB615DBK-L 
KØLESKAB
Gorenje Retro Collection

PRIS
9.795,-

PRIS
9.795,-

PRIS
9.795,-

PRIS
9.795,-
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MADLAVNING 
MED PASSION

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.
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Altid kold dør

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.

Programmerbar elektronisk  
timer med display

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.

En unik model baseret på traditionelle træfyrede bageovne. Præcis placering af varmeelementerne sørger for 
perfekt bagning. Bløde, runde kanter på bagpanelet og det hvælvede ovnrum giver en mere effektiv cirkulation 
og jævn fordeling af den varme luft inde i ovnen. Resultatet er retter, der er jævnt bagte, saftige og samtidigt 
sprøde, samt blødt brød med en perfekt skorpe. Mange af dine yndlingsretter tilberedt helt perfekt.

HomeMADE-ovn.  
En unik model baseret på traditionelle træfyrede bageovne!
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Retroknapper til nem betjening

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 kan vaskes i 
opvaskemaskinen

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

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. 

Moderne glaskeramisk kogeplade med et klassisk touch
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 - Aftræk eller recirkulation
 - Materiale af emhætte / skorsten:  

Lakeret stål / Lakeret stål
 - Farve af emhætte/skorsten:  

Mat sort / Mat sort

EFFEKTIVITET
 - Max. kapacitet ved udsugning: 650 m³/t
 - Max. kapacitet ved recirkulaton: 378 m³/t
 - Aftræksdiameter: 15 cm

VENTILATOR KAPACITET
 - Luftcirkulation, niveau 1: 246 m³/t
 - Luftcirkulation, niveau 2: 357 m³/t
 - Luftcirkulation, niveau 3: 650 m³/t

BETJENING
 - Mekanisk betjening
 - Kontrol indstillinger: Kontrol via knapper
 - Antal hastighedsniveauer: 3

EGENSKABER
 - Lampe type: LED
 - On/Off kontakt
 - Antal lys: 2
 - Lyseffekt: 3 W

UDSTYR
 - Filter materiale: Aluminium fedtfilter
 - Vaskbart fedtfilter
 - Antal motorer: 1
 - Motor type Standard motor

TEKNISKE DATA
 - Lydniveau (max.): 70 dB(A)re 1 pW
 - Produkt dimensioner (BxD): 60 × 50 cm
 - Højde: 250 mm
 - Min. højde på skorsten: 545 mm
 - Max højde på skorsten: 875 mm
 - Årlig energiforbrug: 60,2 kWh
 - Art. nummer: 736180

 - Farve: Mat sort
 - Kontrolpanel materiale: Matsort metal
 - Dør materiale: Glasdør

EFFEKTIVITET
 - Multifunktionsovn - 71 ltr.
 - SuperSize madlavningsområde
 - Areal af den største bageplade: 1316 cm²
 - HomeMade -form

BETJENING
 - Ergonomiske knapper
 - Analog timer

KOGEPLADE
 - Keramisk 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

VARMETYPER 

FUNKTIONER
 - Ovnbelysning
 - ExtraSteam
 - AirFry
 - FrozenBake
 - Pizza funktion

TILBEHØR
 - 1 bageplade
 - 1 dyb bradepande
 - Bagerist
 - 1x trådriller

SIKKERHED
 - Restvarmeindikator
 - Kompakt ovnlåge med 2 lag glas: kold dør

EASYCLEANING
 - AquaClean
 - SilverMatte

TEKNISKE DATA
 - Tilslutningseffekt: 10200 W
 - Energiforbrug:  0,81 kWh (Varmluft) 

0,94 kWh (traditionel)
 - Mål (HxBxD): 90 × 59,7 × 60 cm
 - Art. nummer: 740766

 - Farve: Sort
 - Sleben kant

EGENSKABER
 - PowerBoost
 - AllBoost

KOGEPLADE
 - 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

SIKKERHED
 - Restvarmeindikator
 - ChildLock

TEKNISKE DATA
 - Tilslutningseffekt: 7100 W
 - Mål (HxBxD): 9,2 × 60 × 51 cm
 - Nichemål min-max (HxBxD):  

7,7 × 55,8-56 × 49 cm
 - Art. nummer: 732414

 - Farve: Sort
 - Håndtag farve: Guldfarvet
 - Kontrolpanel materiale: Matsort metal
 - Dørlukking: Classic

EFFEKTIVITET
 - Ovnrum: 77 ltr.
 - Multifunktionsovn - 77 ltr.
 - SuperSize madlavningsområde
 - Areal af den største bageplade: 1360 cm²
 - HomeMade Plus-form
 - PerfectGrill

BETJENING
 - Mekanisk temperaturkontrol
 - Knap: Ergonomiske knapper
 - Analog timer

 
VARMETYPER

 

EGENSKABER
 - ExtraSteam // Ovnbelysning: Ovenfra
 - AirFry // FrozenBake
 - GentleBake // Pizza funktion

UDSTYR
 - 1 dyb bradepande // 1 bageplade
 - Bagerist // 1x trådriller

SIKKERHED
 - Termoelektrisk sikring
 - Dynamic cooling DC+: nedkøling af ovn 

og låge
 - Kompakt ovnlåge med 2 lag glas: kold dør

EASYCLEANING
 - AquaClean // EcoClean emalje
 - Aftagelig flad indvendig 

dørglasoverflade

TEKNISKE DATA
 - Energiforbrug:  0,82 kWh (Varmluft) 

0,97 kWh (traditionel)
 - Tilslutningseffekt: 3500 W
 - Mål (HxBxD): 59,5 × 59,5 × 56,4 cm
 - Nichemål min-max (HxBxD): 59-60 × 

56-56,4 × 55 cm
 - Art. nummer: 740240

WHC63CLB
VÆGMONTERET EMHÆTTE
Gorenje Classico Collection

GECS6B70CLB
GLASKERAMISK KOMFUR
Gorenje Classico Collection

IK640CLB
INDUKTIONSKOGEPLADE
Gorenje Classico Collection

BOS67371CLB
INDBYGNINGSOVN
Gorenje Classico Collection

PRIS
3.645,-

PRIS
5.395,-

PRIS
7.695,-

PRIS
4.845,-
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‘HVORDAN
GJORDE MIN
MOR DET’
ØJEBLIKKE 

Dyb vask og skånsom tørring 
med ionernes kraft og damp til 
fjernelse af rynker og krøller selv 
i sarte skjorter.
Slut med at spørge mor.
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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, for at 
du kan få de bedste vaskeresultater med minimal indsats. 

ALTID
FRISKT OG
BEHANDLET
MED 
FORSIGTIGHED

WaveActive VASKEMASKINER

Så du kan nyde det, der er virkelig vigtigt.
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WaveActive 

Hvad hvis du kunne få stort set krøllefrit 
vasketøj - lige ude af vaskemaskinen? 
Det kan du nu, takket være det unikke 
bølgeformede tromlemønster og 3D-ribber, 
udviklet til at blødgøre stoffibre og skabe 
upåklageligt glat vasketøj. WaveActive 
tromle-teknologi leverer perfekt rent tøj, 
samtidig med at den sikrer ekstra pleje af dit 
følsomme tøj, for eksempel det af silke eller 
uld.

SKÅNSOM PLEJE 
TIL DET MEST 
FØLSOMME
TØJ

PERFEKT 
WELLNESS TIL
DIT VASKETØJ
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Når du virkelig vil sikre dig, at dit vasketøj er 
bakterie- og lugtfrit, er der ingen bedre måde 
end at bruge vores geniale end-of-cycle 
dampbehandling. Ikke alene sørger du for, 
at dit vasketøj er sikkert, hvis du eller dine 
kære har allergi, men dit tøj vil også være 
mindre krøllet og dejligt blød selv uden brug 
af skyllemiddel.

LUGTFRI,
GLATTE RESULTATER
UDEN SKYLLEMIDDEL

5 MÅDER AT VASKE
MED DAMP PÅ VIL GØRE
DIT LIV ENKLERE
 

Mindre strygning. 
De vil minimere rynker og sikre, at dit tøj er glat, 
selv uden strygning. Husk bare at tage tøjet ud af 
vaskemaskinen, så snart cyklussen er færdig.  

Undgå lugte. 
Vaskemaskiner med dampprogrammer kan fjerne 
ubehagelige lugte mere effektivt end almindelige 
vaskemaskiner, mens de stadig er ekstremt 
skånsomme mod stoffet.

Spar penge på skyllemiddel.
Hvem elsker ikke at spare penge? Med den ekstra 
dampbehandling vil dit tøj blive ekstra blødt, og du 
behøver ikke engang at købe skyllemiddel. 

Færre bakterier og allergener.
Damp har en høj temperatur, der sikrer, at 
urenheder fjernes mere effektivt. Men fordi stoffet 
ikke bliver gennemblødt i varmt vand, som det 
ville i en almindelig cyklus på høj temperatur, 
forbliver dets egenskaber de samme, og det 
bliver ikke beskadiget. 

Opfriskning af tøj.
Nogle gange er dit tøj faktisk rent, men trænger 
bare til lidt opfriskning: for eksempel en jakke 
efter du har været på en travl restaurant. Særlige 
dampprogrammer kan spare dig for turen til 
renseriet og opfriske selv dit mest følsomme tøj 
på mindre end 30 minutter med ingen yderligere 
kemikalier.

1.

2.

3.

4.

5.

SteamTech

ABSOLUT 
MUST-HAVE
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ExtraHygiene

Fjerner op til 99,9 % af bakterier fra dit tøj
ExtraHygiene, dampvaskeprogram fjerner op til 99,9 % af bakterier fra dit tøj ved hjælp af damp og høje temperaturer. 
Tøjet bliver helt rent, og på samme tid vil din vaskemaskine være ren og lugtfri i længere tid.

Cotton White Steam 

Dampbehandling til bomuld
Cotton White Steam-programmet er udviklet specielt 
til behandling af bomuldstøj, der kan klare højere 
temperaturer og centrifugeringshastigheder.

Shirts 

Brug mindre tid på at stryge 
skjorter
Shirts-programmet er skræddersyet specielt til vask 
af skjorter for at sikre, at de ikke kun bliver helt rene, 
men også bemærkelsesværdigt mindre krøllede, så du 
skal ikke spilde for meget tid på at stryge dem.
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PowerWash 59‘

Dit yndlingstøj er altid klar til 
brug
Det tager mindre end en time at vaske tøjet takket 
være dette hurtige og intensive vaskeprogram, som er 
beregnet til halv last.

DailyWash

Altid det rette program
Er du i tvivl om, hvilket program du skal vælge? Så skal 
du blot vælge DailyWash, så finder vaskemaskinen den 
optimale vaskecyklus til den mængde tøj, du har fyldt 
i. Du kan slappe af, og tøjet bliver fuldstændig rent, 
uanset materiale.

SuperHygiene-funktion

Perfekt rent og desinficeret vasketøj
Nogle af vaskemaskinemodellerne har en unik SuperHygiene-funktion, der giver os en mulighed at tilføje 
desinfektionsmiddel i en specialkonstrueret indsats inde i doseringsenheden før vaskeprocessen. Desinfektionen af dit 
vasketøj udføres ved lav temperaturer og er derfor velegnet til sart tøj samt til energibesparende programmer. Med en 
kombination af desinfektions- og vaskeprogrammer, vil dit vasketøj være helt rent og desinficeret.
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Inverter PowerDrive motor 

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.

Brugervenligt betjeningspanel

Tre trin, og så er du klar
Det enkle betjeningspanel med en centralt placeret programvælger gør, at du kan starte en vask i blot 3 enkle trin: Tænd 
for vaskemaskinen, vælg program, og tryk på start! Der er ingen undermenuer til valg af ekstrafunktioner og indstillinger, 
men du har adgang til alle indstillingerne via den store touchskærm, så du kan sikre dig, at dit tøj bliver vasket, præcis 
som du ønsker.

3 LETTE 
TRIN
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 - Farve: Hvid

EFFEKTIVITET
 - WaveActive-tromle
 - PowerDrive-invertermotor
 - Centrifugeringshastighed: 1600 omdr.
 - Kapacitet: 9 kg
 - Tromlevolumen: 64 ltr.

BETJENING
 - Kontrol: Knap, Med display, Med nøgle
 - LED display
 - Udskudt start: Ja
 - Temperaturindstilling
 - Kold vask: Knap
 - Personlige indstillinger for alle programmer
 - Brugervenligt betjeningspanel

PROGRAMMER
 - 16 programmer
 - Programmer: Bomuld, Blandet/syntetisk 

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

 - Specielle programmer: Babytøj, Skjorter, 
PowerWash 59’, Quick 20’, Duntøj, Eco 
40-60 °C, Kæledyr, Daglig vask

 - Nem strygning
 - Afkortning af program to niveauer

 - Personlige indstillinger
 - Tilføjelse af vasketøj
 - Pumpestop
 - Indstilling af vaskecyklussens slutning
 - Funktion: NormalCare, TimeCare

EGENSKABER
 - StableTech sidepaneler
 - SteamTech
 - Dampfunktion
 - Glat dør
 - Vaskemetoder
 - SuperHygiene
 - Lydsignal // SterilTub

SIKKERHED
 - Børnesikring

TEKNISKE DATA
 - Vandforbrug pr. vask: 49 ltr.
 - Energiforbrug pr. 100 cyklusser: 49 kWh
 - Energiforbrug pr. cyklus for programmet 

ECO 40-60°C: 0,489 kWh
 - Programvarighed: 194 min
 - Centrifugeringsevne: A
 - Energiklasse for lyd under centrifugering: C
 - Lydniveau (cent.): 77 dB(A)re 1 pW
 - Mål (HxBxD): 85 × 60 × 61 cm
 - Art. nummer: 742019

 - Farve: Sort

EFFEKTIVITET
 - WaveActive-tromle
 - PowerDrive-invertermotor
 - Centrifugeringshastighed: 1400 omdr.
 - Kapacitet: 8 kg
 - Tromlevolumen: 54 ltr.

BETJENING
 - Kontrol: Knap, Med display, Med nøgle
 - LED display
 - Udskudt start: Ja
 - Temperaturindstilling
 - Kold vask: Knap
 - Personlige indstillinger for alle programmer
 - Brugervenligt betjeningspanel

PROGRAMMER
 - 16 programmer
 - Programmer: Bomuld, Blandet/syntetisk 

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

 - Specielle programmer: Babytøj, Skjorter, 
PowerWash 59’, Quick 20’, Duntøj, Eco 
40-60 °C, Kæledyr, Daglig vask

 - Nem strygning
 - Afkortning af program to niveauer

 - Personlige indstillinger
 - Tilføjelse af vasketøj
 - Pumpestop
 - Indstilling af vaskecyklussens slutning
 - Funktion: NormalCare, TimeCare

EGENSKABER
 - StableTech sidepaneler
 - SteamTech
 - Dampfunktion
 - Glat dør
 - Vaskemetoder
 - Lydsignal
 - SterilTub

SIKKERHED 
 - Børnesikring

TEKNISKE DATA
 - Vandforbrug pr. vask: 48 ltr.
 - Energiforbrug pr. 100 cyklusser: 47 kWh
 - Energiforbrug pr. cyklus for programmet 

ECO 40-60°C: 0,472 kWh
 - Programvarighed: 212 min
 - Centrifugeringsevne: B
 - Energiklasse for lyd under centrifugering: B
 - Lydniveau (cent.): 76 dB(A)re 1 pW
 - Mål (HxBxD): 85 × 60 × 54,5 cm
 - Art. nummer: 741153

 - Farve: Hvid

EFFEKTIVITET
 - WaveActive-tromle
 - PowerDrive-invertermotor
 - Centrifugeringshastighed: 1400 omdr.
 - Kapacitet: 8 kg
 - Tromlevolumen: 54 ltr.

BETJENING
 - Kontrol: Knap, Med display, Med nøgle
 - LED display
 - Udskudt start: Ja
 - Temperaturindstilling
 - Kold vask: Knap
 - Personlige indstillinger for alle programmer
 - Brugervenligt betjeningspanel

PROGRAMMER
 - 16 programmer
 - Programmer: Bomuld, Blandet/syntetisk 

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

 - Specielle programmer: Babytøj, Skjorter, 
PowerWash 59’, Quick 20’, Duntøj, Eco 
40-60 °C, Kæledyr, Daglig vask

 - Nem strygning
 - Afkortning af program to niveauer

 - Personlige indstillinger
 - Tilføjelse af vasketøj
 - Pumpestop
 - Indstilling af vaskecyklussens slutning
 - Funktion: NormalCare, TimeCare

EGENSKABER
 - StableTech sidepaneler
 - SteamTech
 - Dampfunktion
 - Glat dør
 - Vaskemetoder
 - Lydsignal
 - SterilTub

SIKKERHED 
 - Børnesikring

TEKNISKE DATA
 - Vandforbrug pr. vask: 48 ltr.
 - Energiforbrug pr. 100 cyklusser: 47 kWh
 - Energiforbrug pr. cyklus for programmet 

ECO 40-60°C: 0,472 kWh
 - Programvarighed: 212 min
 - Centrifugeringsevne: B
 - Energiklasse for lyd under centrifugering: B
 - Lydniveau (cent.): 76 dB(A)re 1 pW
 - Mål (HxBxD): 85 × 60 × 54,5 cm
 - Art. nummer: 740646

 - Farve: Hvid

EFFEKTIVITET
 - WaveActive-tromle
 - PowerDrive-invertermotor
 - Centrifugeringshastighed: 1400 omdr.
 - Kapacitet: 7 kg
 - Tromlevolumen: 49 ltr.

BETJENING
 - Kontrol: Knap, Med display, Med nøgle
 - LED display
 - Udskudt start: Ja
 - Temperaturindstilling
 - Kold vask: Knap
 - Personlige indstillinger for alle programmer
 - Brugervenligt betjeningspanel

PROGRAMMER
 - 16 programmer
 - Programmer: Bomuld, Blandet/syntetisk 

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

 - Specielle programmer: Babytøj, Skjorter, 
PowerWash 59’, Quick 20’, Duntøj, Eco 
40-60 °C, Kæledyr, Daglig vask

 - Nem strygning
 - Afkortning af program to niveauer

 - Personlige indstillinger
 - Tilføjelse af vasketøj
 - Pumpestop
 - Indstilling af vaskecyklussens slutning
 - Funktion: NormalCare, TimeCare

EGENSKABER
 - StableTech sidepaneler
 - SteamTech
 - Dampfunktion
 - Glat dør
 - Vaskemetoder
 - Lydsignal
 - SterilTub

SIKKERHED 
 - Børnesikring

TEKNISKE DATA
 - Vandforbrug pr. vask: 46 ltr.
 - Energiforbrug pr. 100 cyklusser: 51 kWh
 - Energiforbrug pr. cyklus for programmet 

ECO 40-60°C: 0,511 kWh
 - Programvarighed: 185 min
 - Centrifugeringsevne: B
 - Energiklasse for lyd under centrifugering: B
 - Lydniveau (cent.): 76 dB(A)re 1 pW
 - Mål (HxBxD): 85 × 60 × 46,5 cm
 - Art. nummer: 739384

WNEI96ADS
VASKEMASKINE
Essential Line

WNEI84AS/B 
VASKEMASKINE
Colour Edition

WNEI84AS
VASKEMASKINE
Essential Edition

WNEI74SBS
VASKEMASKINE
Essential Edition

 

  

 

PRIS
6.295,-

PRIS
6.045,-

PRIS
4.995,-

PRIS
4.895,-
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 - Farve: Hvid

EFFEKTIVITET
 - PowerDrive-invertermotor
 - Centrifugeringshastighed: 1400 omdr.
 - Energibesparende elektrisk varmelegeme
 - Kapacitet (vask): 10 kg
 - Kapacitet (tør): 1-6 kg
 - Betjeningsposition: Frontbetjent
 - Tromlevolumen: 66 ltr.
 - Døråbningsvinkel: 140 °
 - Tromle type: RainDrop tromle

BETJENING
 - LED display
 - Temperaturindstilling
 - DelayEnd
 - Lydsignal

VASKEPROGRAMMER
 - 15 programmer
 - Programmer: Bomuld, Syntetisk, Uld, 

SterilTub
 - Specielle programmer: Allergi 

program - effektiv fjernelse af snavs, 
mikroorganismer og vaskemiddelrester, 
Eco 20°C, QuickWash 15 min., Mix

TØRREPROGRAMMER
 - Programmer: Bomuld, Syntetisk

EGENSKABER
 - Skyllestop-knap
 - Lydsignal
 - Forvask
 - Temperaturindstilling
 - Tidsindstilling
 - Dampfunktion
 - SteamTech
 - Tilføjelse af vasketøj
 - Power Jetwash

SIKKERHED OG KVALITET 
 - Overløbskontrol
 - Børnesikring

TEKNISKE DATA
 - Vandforbrug pr. vask: 46 ltr.
 - Vandforbrug (vask og tør): 89 ltr.
 - Energiforbrug per 100 cyklusser (vask): 

51 kWh
 - Energiforbrug per 100 cyklusser (tør): 

308 kWh
 - Energiforbrug pr. cyklus for programmet 

ECO 40-60°C: 0,51 kWh
 - Centrifugeringsevne: B
 - Energiklasse for lyd under centrifugering: A
 - Lydniveau (cent.): 72 dB(A)re 1 pW
 - Programvarighed (vask og tør): 630 min
 - Programvarighed (vask): 228 min
 - Mål (HxBxD): 84,5 × 59,5 × 61 cm
 - Art. nummer: 20009492

WD2A164ADS
VASKE-TØRREMASKINE
Advanced Line

 

VASK VASK OG TØR

PRIS
6.595,-
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LIVET ER 
KOMPLICERET. 
LAD OS GØRE 
TØRRING ENKEL.

WaveActive TØRRETUMBLERE

Gorenje WaveActive tørretumblere med antikrøl vil forhindre at dit tøj krøller 
unødigt. Med antikrøl kan du skære ned på strygetiden, som betyder, at 
du kan bruge din tid på de vigtige ting i livet.

Så du kan bruge din tid
på det, der virkelig er vigtigt.
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Kondenseringsklasse A

Undgå problemer med overskydende 
fugt ved tørring af tøj
I hver tørrecyklus kondenserer WaveActive tørretumblere hele 
90 % af fugten fra tøjet, hvilket sikrer, at dit vasketøj bliver helt 
tørt, så du undgår problemer med overskydende fugt i boligen. 
Det betyder, at mængden af vand, der frigives til din bolig, 
reduceres med 55 l om året set i forhold til tørretumblere med 
kondenseringsklasse B.

SteamTech 

Når du er i tvivl - tilføj bare damp! Damp eliminerer ikke kun 
eventuelle bakterier, lugte og allergener, der kan være skjult i dit 
vasketøj, men sikrer, at dit tøj er blødere, glattere og praktisk talt 
uden rynker og krøller. Og strygning? Helt valgfrit.

BLØDT OG GLAT
TØJ UDEN
KRØLLER

DAMP TIL
GLAT OG
KRØLFRIT
VASKETØJ
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NatureDry 

Den bedste måde at tørre dit vasketøj på, er naturligvis at tørre det i naturen i den friske luft, og vi har lavet et program, der 
efterligner netop det. Særlig patenteret teknologi med ekstra temperatursensor, gør det muligt at tørre alle former for vasketøj, 
selv dit sarte tøj, uld og sportstøj.

NU KAN DU 
TRYGT TØRRE 
DIT MEST 
FØLSOMME TØJ 
UDEN NOGEN 
RISIKO FOR 
AT DET GÅR I 
STYKKER

TwinAir 

Effektiv tørring af 
selv de største 
bunker vasketøj
Takket være det patenterede 
tørresystem, som blæser luft ind fra 
to sider, bliver selv de største stykker 
vasketøj bløde, jævnt tørre og krøller 
mindre, når du tager dem ud af 
tørretumbleren.
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WaveActive-tromle 

Forestil dig at skulle stryge mindre - og nyde mere. Den bølgeformede tromle i vores WaveActive-tørretumblere 
sikrer, at dit mest følsomme tøj vil være behandlet forsigtigt og kommer helt tørt og praktisk talt krølfrit ud. Du skal 
muligvis stadig stryge, men det bliver meget, meget nemmere.

FÆRRE KRØLLER,
LETTERE STRYGNING,
MERE GLÆDE SKÅNSOM

BEHANDLING
AF ALT SLAGS
TØJ

Tørrefunktioner

Passer perfekt til dine 
behov
Vores teknologi sikrer, at alle materialer tørres 
på den bedst mulige måde ved hjælp af en 
optimal kombination af temperatur, rotation 
og tid. Indstillingerne kan tilpasses yderligere 
ved hjælp af forskellige tørrefunktioner, så du 
altid kan finde den helt rette kombination til dit 
aktuelle behov.
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Fast 89’ 

Godt tørreresultat på kun 
89 minutter. Hurtigere end 
nogensinde.
Har du konstant travlt uden tid til noget? Fast89’-
funktionen er designet præcist med dette i tankerne. 
Dette program reducerer tørretiden markant til kun 89 
minutter. Dette muliggør en perfekt tørreoplevelse uden 
stress, mens du sparer tid.

AirRefresh 

Hurtig opfriskning af dit tøj
Særligt opfriskningsprogram til opfriskning af dit tøj 
efter træning eller efter et middagsselskab. Frisk luft 
bidrager til at fjerne lugt, mados og cigaretrøg. Efter 30 
minutter er dit tøj klar til brug og næsten lige så friskt, 
som hvis det lige var blevet vasket.

Inverter PowerDrive motor

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

Brugervenligt betjeningspanel

Tre trin, og så er du klar
Det enkle betjeningspanel med en centralt placeret 
programvælger gør, at du kan starte et tørreprogram i 
blot 3 enkle trin: Tænd for tørretumbleren, vælg program, 
og tryk på start! Der er ingen undermenuer til valg af 
ekstrafunktioner og indstillinger, men du har adgang til 
alle indstillingerne via den store touchskærm, så du kan 
sikre dig, at dit tøj bliver tørret, præcis som du ønsker.

3 LETTE 
TRIN
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 - Farve: Hvid

EFFEKTIVITET
 - WaveActive-tromle
 - StableTech sidepaneler
 - Kapacitet: Stor tromlevolumen – 9 kg
 - TwinAir
 - Døråbning: 35 cm
 - Døråbningsvinkel: 180 °
 - Reverserende tromlegang
 - AutoDrain - Direkte udpumpning fra 

kondensator

BETJENING
 - Brugervenligt betjeningspanel
 - Personlige indstillinger for alle programmer
 - LED display
 - StartDelay

PROGRAMMER
 - 16 programmer
 - Programmer: Program til sengetøj 

og materiale, der fylder meget, Uld, 
Skjorteprogram – lavere temperatur og 
en vis restfugtighed, Sportstøj - miks 
af materialer, Tidsindstillet tørring, 
AirRefresh, Mix tørt, Mix strygetørt, 
Babytøj, Hurtig 89’, Håndklæder, Pude

 - Valg af tørretid: Trin-indstilling

FUNKTIONER
 - 1/2-fyldt maskine
 - Indstilling af tørringsniveau
 - Antikrøl
 - Refresh-funktion

EGENSKABER
 - Tørrefunktioner
 - Lydsignal
 - EasyFilterCleaning
 - Advarsel for fuld kondensbeholder
 - Digital visning af resterende funktionstid
 - Restfugtighedssensor

SIKKERHED
 - Børnesikring
 - Rustfri tromle

TEKNISKE DATA
 - Lydniveau (tørre): 65 dB(A)re 1 pW
 - Energiforbrug kWh/år: 259 kWh
 - Mål (HxBxD): 85 × 60 × 62,5 cm
 - Art. nummer: 740274

 - Farve: Sort

EFFEKTIVITET
 - WaveActive-tromle
 - StableTech sidepaneler
 - Kapacitet: 1-8 kg
 - TwinAir
 - Døråbning: 35 cm
 - Døråbningsvinkel: 180 °
 - Reverserende tromlegang
 - AutoDrain - Direkte udpumpning fra 

kondensator

BETJENING
 - Brugervenligt betjeningspanel
 - Personlige indstillinger for alle programmer
 - LED display
 - StartDelay

PROGRAMMER
 - 16 programmer
 - Program til sengetøj og materiale, der 

fylder meget, Uld, Skjorteprogram 
– lavere temperatur og en vis 
restfugtighed, Sportstøj - miks af 
materialer, Tidsindstillet tørring, 
AirRefresh, Mix tørt, Mix strygetørt, 
Babytøj, Hurtig 89’, Håndklæder, Pude

 - Trin-indstilling

FUNKTIONER
 - 1/2-fyldt maskine
 - Indstilling af tørringsniveau
 - Antikrøl
 - Refresh-funktion

EGENSKABER
 - Tørrefunktioner
 - Lydsignal
 - EasyFilterCleaning
 - Advarsel for fuld kondensbeholder
 - Digital visning af resterende funktionstid
 - Restfugtighedssensor

SIKKERHED
 - Børnesikring
 - Rustfri tromle

TEKNISKE DATA
 - Lydniveau (tørre): 65 dB(A)re 1 pW
 - Energiforbrug kWh/år: 259 kWh
 - Mål (HxBxD): 85 × 60 × 62,5 cm
 - Art. nummer: 741331

 - Farve: Hvid

EFFEKTIVITET
 - WaveActive-tromle
 - PowerDrive-invertermotor
 - StableTech sidepaneler
 - Kapacitet: 1-8 kg
 - TwinAir
 - Døråbning: 35 cm
 - Døråbningsvinkel: 180 °
 - Reverserende tromlegang
 - AutoDrain - Direkte udpumpning fra 

kondensator

BETJENING
 - Brugervenligt betjeningspanel
 - Personlige indstillinger for alle programmer
 - LED display // StartDelay

PROGRAMMER
 - 16 programmer
 - Programmer: Program til sengetøj 

og materiale, der fylder meget, Uld, 
Skjorteprogram – lavere temperatur og 
en vis restfugtighed, Sportstøj - miks 
af materialer, Tidsindstillet tørring, 
AirRefresh, Mix tørt, Mix strygetørt, 
Babytøj, Hurtig 89’, Håndklæder, Pude

 - Valg af tørretid: Trin-indstilling

FUNKTIONER
 - 1/2-fyldt maskine
 - Indstilling af tørringsniveau
 - Antikrøl
 - Refresh-funktion

EGENSKABER
 - Tørrefunktioner
 - Lydsignal
 - EasyFilterCleaning
 - Advarsel for fuld kondensbeholder
 - Digital visning af resterende funktionstid
 - Restfugtighedssensor

SIKKERHED
 - Børnesikring
 - Rustfri tromle

TEKNISKE DATA
 - Lydniveau (tørre): 65 dB(A)re 1 pW
 - Energiforbrug kWh/år: 176 kWh
 - Mål (HxBxD): 85 × 60 × 62,5 cm
 - Art. nummer: 740276

 - Farve: Hvid

EFFEKTIVITET
 - StableTech sidepaneler
 - Kapacitet: 1-8 kg
 - Døråbning: 35 cm
 - Døråbningsvinkel: 180 °
 - Reverserende tromlegang
 - AutoDrain - Direkte udpumpning fra 

kondensator

BETJENING
 - Brugervenligt betjeningspanel
 - Personlige indstillinger for alle programmer
 - LED display
 - StartDelay

PROGRAMMER
 - 16 programmer
 - Programmer: Program til sengetøj 

og materiale, der fylder meget, Uld, 
Skjorteprogram – lavere temperatur og 
en vis restfugtighed, Sportstøj - miks 
af materialer, AirRefresh, Mix tørt, Mix 
strygetørt, Babytøj, Hurtig 89’, Pude

 - Valg af tørretid: Trin-indstilling

FUNKTIONER
 - Indstilling af tørringsniveau
 - Lav tørringstemperaturen
 - Antikrøl

EGENSKABER
 - Tørrefunktioner
 - Lydsignal
 - EasyFilterCleaning
 - Advarsel for fuld kondensbeholder
 - Digital visning af resterende funktionstid
 - Restfugtighedssensor

SIKKERHED
 - Børnesikring
 - Galvaniseret tromle

TEKNISKE DATA
 - Lydniveau (tørre): 65 dB(A)re 1 pW
 - Energiforbrug kWh/år: 561 kWh
 - Mål (HxBxD): 85 × 60 × 62,5 cm
 - Art. nummer: 740253

DNE92/GN 
KONDENSTØRRETUMBLER MED 
VARMEPUMPE
Essential Line

DNE82/BGN
KONDENSTØRRETUMBLER MED 
VARMEPUMPE
Essential Line

DNE83/GIN 
KONDENSTØRRETUMBLER MED 
VARMEPUMPE
Essential Line

DNE8B 
KONDENSTØRRETUMBLER
Essential Line

PRIS
7.495,-

PRIS
7.695,-

PRIS
7.995,-

PRIS
4.995,-

157TØRRETUMBLERE



Tilbehør

Category SAP SAP Name Description Ean RRP DKK

COOLING  

Accessories for cold 889338 SECURITY KIT NSK19 Tip guard for new generation 1D cooling 
installation in cabinets

 399 kr. 

Accessories for cold 850659 LINKING KIT SBS C6 L-1850 065 
LK19S ASSY

Linking kit 185cm - Silver for new generation 
combi and 1D

3838782516504  649 kr. 

Accessories for cold 672114 SET FOR INSTALLATION SBS 070 Linking kit 185cm - White 3838782069994  649 kr. 

Accessories for cold 672115 SET FOR INSTALLATION SBS 065 Linking kit 185cm - Grey 3838782070006  649 kr. 

Accessories for cold 672116 SET FOR INSTALLATION SBS 9005 Linking kit 185cm - Black 3838782070518  649 kr. 

Accessories for cold 171806 UPO COOLER FOOT WALL 55CM Upo Cooler foot wall 55cm 7392832555616  279 kr. 

Accessories for cold 171807 UPO COOLER FOOT WALL 60CM Upo Cooler foot wall 60cm 7392832160605  279 kr. 

LAUNDRY

Accessories for wash 713141 SET HOLDER PS-15 Connection kit between WM and TD 3838782148576  299 kr. 

Accessories for wash 405838 COLD IRON STAND UPO Cold Iron stand - AS001 3838942854088  849 kr. 

DISHWASHERS

Accessories for dishwash 171812 UPO DISHWASHERS FOOT WALL 
45CM

Upo Dishwashers foot wall 45cm 7392832045605  279 kr. 

Accessories for dishwash 171837 UPO DISHWASHERS FOOT WALL 
60CM

Upo Dishwashers foot wall 60cm 7392832605816  279 kr. 

COOKERS

Accessories for Cookers 640245 OVEN GUIDES 3P AC105 GOR 3 level fully extendable guides - 71 liter ovens 3838782045875  1.299 kr. 

Accessories for Cookers 640247 OVEN GUIDES 1D AC102 GOR 1 level partly extendable guides - 71 liter ovens 3838782045844  449 kr. 

Accessories for Cookers 640249 OVEN GUIDES 3D AC104 GOR 3 level partly extendable guides - 71 liter ovens 3838782045868  799 kr. 

Accessories for Cookers 575027 BAKING STONE SET PBS02S GOR Baking stone set - Gorenje 3838782010521  579 kr. 

Accessories for Cookers 242137 FRIYING PAN Baking plate - Glass, fits all 71/77 liter ovens 3838942525193  499 kr. 

Accessories for Cookers 593422 GAS PRESSURE REGULATOR MP 
RV47LSRM

Gas regulator, fits all FS gascookers 3838785934220  399 kr. 

Accessories for Cookers 516968 SET OF ADJUSTABLE OTS Adjustable long feet FS60-Cookers 3838782107382  329 kr. 

HOODS

Accessories for hoods 733978 CIRCULATION SET Starterkit for recirculation - HET945XSC 3838782305221  799 kr. 

Accessories for hoods 789830 CARBON FILTER HET945XSC Carbon filter - HET945XSC 3838782305238  999 kr. 

Accessories for hoods 530408 CARBON FILTER 485 X 170 MM Coal filter - BHP623E8X 3838942093975  459 kr. 

Accessories for hoods 705940 CARBON FILTER 180X310X10 MM Coalfilter - GHV63B (needs 2), GHV93B (needs 3) 3838782107511  399 kr. 

Accessories for hoods 784407 CARBON FILTER Coalfilter - WHU629EW 3838782180743  299 kr. 

Accessories for hoods 735631 CIRC SET AH201 GOR Starterkit for recirculation - W9TB/W6TB 3838782392153  599 kr. 

Accessories for hoods 808996 CARBON FILTER Coalfilter set - W9TB/W6TB 3838782391941  399 kr. 

Accessories for hoods H10883187 CARBON FILTER Coalfilter - TH62E3X/TH60E3W 3838782441462  299 kr. 

Accessories for hoods 861288 CHARCOAL FILTER Coalfilter - H60BS/WHC529E4X/WHC629E4X(W) 3838782548017  299 kr. 

Accessories for hoods 716845 CARBON FILTER Coalfilter 1 pcs E5070/E6070 version 4 3838782146145  329 kr. 

OVENS

Accessories for ovens 863768 PARTIAL PULL-OUT GUIDE CLIP 
BIO21 L+R

1 level partly extendable guides removable - 77 
liter ovens

3838782575860  449 kr. 

Accessories for ovens 873773 PULL-OUT TRAY GUIDES 1D BIO21 
R+L

1 level partly extendable guides - 77 liter ovens 3838782617034  399 kr. 

Accessories for ovens 873774 PULL-OUT TRAY GUIDES 2D BIO21 
R+L

2 level partly extendable guides - 77 liter ovens 3838782617041  599 kr. 

Accessories for ovens 852601 STEAM BAKING PAN Steam baking tray perforated 3838782533853  499 kr. 
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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.

QUALITY SERVICE

G5
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Sydvestvej 15, 3.
DK-2600 Glostrup
www.gorenje.dk

Dataene angivet i denne brochure kan ændres uden forudgående varsel.

Kontakt vores salgskontor for seneste information om produkter eller tjenester. 

Vi tager forbehold for trykfejl. DK-09/2022


