PRIHRANITE
ČAS IN DENAR!

DO 50 % NIŽJA PORABA ENERGIJE Z VEČJIM BOBNOM IN V A-50% ENERGIJSKEM RAZREDU

SUPER NOVOST

SUPER PREDNOST

OPTIMALNO
PRANJE IN
SUŠENJE
VEČJIH KOSOV
PERILA,
kot so
posteljnina ali
odeje.

Mednarodna nagrada za
izjemne oblikovalske dosežke

nova tehnologija
Nova generacija >>
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ČAS JE DRAGOCEN. KAKO
CENITE ŽIVLJENJE?
Ali veste, koliko časa porabite za gospodinjska opravila? Povprečno
2 uri dnevno. Veliko, kajne? So stvari, ki jih želite narediti sami. In so
stvari, ki jih je bolj smiselno prepustiti drugim – vrhunski tehnologiji in
inovativnim rešitvam, ki vam olajšajo vsakodnevne obveznosti v vašem
domu. Ker človek vsak dan sprejme približno 35.000 odločitev. Čaka
vas ena koristnejših.
Čas je za NOVO GENERACIJO PRALNIH IN SUŠILNIH STROJEV GORENJE.

188

milijonov
500 MW

500 MW
500 MW

ENERGIJA JE DOBRINA.
KOLIKO JO PORABITE?

500 MW

500 MW
500 MW

Samo v Evropi je danes 188 milijonov
gospodinjskih aparatov, starejših od 10
let. Z zamenjavo z novimi bi prihranili
toliko energije, kot jo proizvede 12
termoelektrarn z močjo 500 MW.

Poraba
energije

Poraba
vode

leto 1990

500 MW

500 MW

500 MW
500 MW
500 MW

500 MW

–50 %
–73 %

50 % manj
energije in
73 % manj
vode

leto 2012

Nov pralni stroj najvišjega energijskega razreda
porabi danes 50 % manj energije in 73 % manj vode v
primerjavi s pralnim strojem iz leta 1990.
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Na programu bombaž pri 40 °C s pralnim strojem z 9 kg
bobnom prihranite 55 kWh na leto. S to energijo

228 dni

10 W varčna žarnica sveti 228 dni!

(primerjali smo s 6 kg pralnim strojem enakih lastnosti in obratov)

Zmanjšanje temperature pranja s 40 na 30 stopinj
Celzija vam prihrani kar 30 % električne energije.

40 °C

30 °C

Tako že pri 4 pranjih prihranite
dovolj energije za naslednji pralni
stroj umazanega perila.

- 30 % E

PRANJE JE VSAKDANJE OPRAVILO. KOLIKOKRAT PERETE?
4-članska družina
pere v 6 kg pralnem
stroju povprečno
6x/teden = 312x/leto

2-članska družina
pere v 6 kg pralnem
stroju povprečno
3x/teden = 156x/leto

5-članska družina
pere v 6 kg pralnem
stroju povprečno
8x/teden = 416x/leto

VELIKOST BOBNA JE POMEMBNA.
POGLEJTE REZULTATE.

4-članska družina

13.525* L

6 kg

vode/leto

4-članska družina

1.560 kg*
perila/leto

11.435* L

9 kg

vode/leto

312 ciklov
pranja

1.560 kg*
perila/leto

195 ciklov
pranja
9 kg

Prihranite 2.090 litrov pitne vode na leto,
s katero napolnite kar 4.180 polliterskih

plastenk.

Si predstavljate, koliko vode je to?

* Izračuni temeljijo na programu bombaž 60 °C.

S tem prihranimo:
za 1 človeka kar za 2 leti in 10 mesecev pitne vode,
za 4-člansko družino pa za 8 mesecev in 15 dni
pitne vode
(povprečna potreba po pitni vodi za odraslo osebo je 2 l na dan)
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PRALNI STROJI

Učinkovito do negovanega perila

Za popolno nego perila je pomembna
ravno prava kombinacija temperature
vode, časa, ritmov mencanja in
pralnega sredstva. Dolgoletne izkušnje
in ekspertno znanje so Gorenjevi
strokovnjaki povezali v inovativno
rešitev za učinkovito nego belega perila
s posebnim programom UltraWHITE.
Z izpopolnjeno kombinacijo zgornjih
štirih parametrov je zagotovljena
popolna belina perila pri nizki
temperaturi pranja. Kar Gorenjevi
stroji zmorejo z belim, zmorejo toliko
učinkoviteje tudi z ostalim perilom.

Inovativen, perilu prilagojen
program, UltraWHITE vključuje
ekspertna znanja in izkušnje
Gorenjevih strokovnjakov ter
v kombinaciji z ustrezno izbiro
načina pranja SensoCARE dokazuje
odlično razumevanje sodobnih

potreb uporabnika. Učinkovitost
pralnih strojev temelji na tehnologiji
SensorIQ, ki samodejno optimira
proces pranja in skrbi za varno
delovanje. Popolna nega perila je
zagotovljena v najkrajšem času in s
čim manj porabljene energije.

•
•
•
•
•
•

Odličen energijski učinek A - 50% .
Logična izbira programov in
ostalih nastavitev
SensoCARE – 4 načini pranja
Posebni, perilu prilagojeni
programi
Premišljene ergonomske rešitve
Kvalitetni in zdržljivi materiali
ter komponente
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UltraWHITE program

Ohranjanje beline občutljivega perila.
Program UltraWHITE je namenjen negi belega občutljivega
perila, kot so sintetika, svila, najlon, čipke, ki ga zaradi
posebnosti tkanin ni priporočljivo prati pri visokih
temperaturah. Perilo je odlično negovano že pri temperaturi
30˚C ob intenzivnejšem ritmu mencanja in z več vode.
Običajno oprano belo perilo pri tako nizki temperaturi posivi
ali porumeni in izgubi svoj beli sijaj. Program UltraWHITE
poskrbi, da belo perilo res ostane belo.

Senzorska tehnologija SensorIQ
Vedno optimalna
poraba energije,
vode in časa.
V Gorenjevih pralnih strojih so vgrajeni
številni senzorji, ki konstantno spremljajo
proces pranja. Na osnovi zbranih podatkov inteligentna tehnologija SensorIQ
samodejno prilagaja proces pranja glede
na izbrani program, vrsto in težo perila.
Optimalen rezultat je ob znatnih prihrankih energije, vode in časa zagotovljen.
Samodejno zaznavanje
teže perila
TotalWeight:
S pomočjo senzorja obremenitve, stroj
samodejno prilagaja pralni program dejanski količini perila v bobnu. Poleg prihranka energije in vode, omogoča tudi
tiho in mirno delovanje stroja, in hkrati
podaljšuje njegovo življenjsko dobo.

OptiDrum – wellness za
vaše perilo

Odlično ohranjeno perilo.
Inovativno oblikovana notranjost bobna
iz nerjavečega jekla je popolnoma
prilagojena učinkovitemu gibanju
perila med procesom pranja. Velika
prostornina ponuja udobje tudi ob
pranju večje količine perila. Perforacija
bobna je oblikovana premišljeno, tako
da velikost, oblika in število odprtinic

zagotavljajo manjšo porabo vode in
električne energije. 3D rebra v obliki
vala nežno pomikajo perilo v zadnji
del bobna in ga dvigujejo proti vrhu.
K temu dodatno pripomore posebna
poševna oblika notranjega stekla
vrat. OptiDrum poskrbi, da je perilo
ohranjeno in negovano na najboljši
možen način.
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SensoCARE načini pranja
Gorenjevi pralni stroji ponujajo možnost izbora
načina pranja, ki vam najbolj ustreza. Če
uporabljate običajne programe pranja (bombaž,
sintetika, mešano, občutljivo, volna), lahko izbirate med
štirimi možnimi načini. NormalCARE, EcoCARE, TimeCARE
in AllergyCARE so optimirani tako, da zagotavljajo vselej
odličen pralni rezultat in popolnoma negovano perilo.
•

NormalCARE: prednastavljen način pranja za običajno
vsakodnevno rabo ob optimalni kombinaciji porabe
energije in časa. Optimalna poraba energije in časa.

•

EcoCARE: neguje perilo pri nizki porabi vode in
energije ne glede na čas pranja.
46 % prihranek energije.

•

TimeCARE: način, ki v najkrajšem možnem času s
povečano intenziteto delovanja učinkovito opere perilo.
42 % prihranek časa.

•

AllergyCARE: prijazen način za vse z občutljivo kožo
zagotavlja pranje z več vode in popolnoma izprano perilo.
49 % učinkovitejše izpiranje.

Enostavno upravljanje

V samo treh korakih do negovanega
perila.
Ergonomsko oblikovana, nagnjena upravljalna plošča
zagotavlja odlično preglednost nad procesom pranja ter
izbranimi nastavitvami. Hkrati omogoča enostavno izbiro
ustreznega programa, načina pranja in ostalih posebnih
nastavitev. Koraki si logično sledijo, od leve proti desni.
Odlično oprijemljiv gumb v centralni poziciji upravljalne
plošče obkrožajo na desni najpogosteje uporabljeni
programi, katerim sledi pri boljših modelih LCD zaslon z
naborom štirih različnih načinov pranja. Nazadnje ponujene
opcije so vezane na izbor dodatnih funkcij, svojo končno
izbiro le še potrdite s pritiskom na Start. LCD zaslon ponuja
možnost nastavitve lastnega jezika, izbirate lahko med
33 pred-nastavljenimi možnostmi.
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Zmogljiva polnitev tudi do 9 kg
Odlična energijska
učinkovitost

Prostoren boben omogoča optimalno pranje večje
količine perila, hkrati tudi do
9 kg. Zaradi 34,5 cm velike odprtine
vrat, ki se odpirajo do kota 180°, je
polnjenje in praznjenje bobna močno
poenostavljeno, tudi kadar želite oprati odeje, posteljnino ali kakšne druge
posebej velike kose perila.
Pri boljših modelih se
ob odpiranju vrat boben osvetli, kar olajša
pregled nad perilom
v notranjosti.

Mnoge inovativne rešitve kot so
učinkoviti programski algoritrmi, boben
OptiDrum ter optimalno omočenje
perila QuickWet v kombinaciji z
inteligento senzorsko tehnologijo
SensorIQ zagotavljajo odlične
energijske učinke. Gorenjevi najboljši
modeli se ponašajo z uvrstitvijo v
energijski razred A-50% , kar pomeni
50 % nižjo porabo električne energije v
primerjavi z energijskim razredom A.

•

UltraWHITE: program za učinkovito
nego občutljivih belih oblačil, ki
pri 30 ˚C ohranja njihovo popolno
belino.

•

NightWash: program je namenjen
nočnemu pranju in s prilagojenim
ritmom mencanja in ožemanja ne
povzroča hrupa.

•

PerfectBlack: program, ki in ob
uporabi ustreznega tekočega gela
ohranja črno perilo zares črno.

•

QuickWash: program, ki vaša
priljubljena bombažna oblačila
opere pri 30 ˚C v samo 17 minutah.

•

BioWash: program namenjen
vsem, ki raje uporabljajo
naravna negovalna sredstva in
pripomočke, kot so npr. pralne
kroglice BioBall ali pa oreščki za
pranje perila.

•

MyFavorite: dve programski mesti
sta na voljo za kreiranje lastnih
programov po vaši želji. Določite
vrsto perila, temperaturo pranja
ter ostale želene nastavitve in
preprosto shranite.
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Perilu prilagojeni programi

Pravi program za vsako
vrsto perila.
Gorenjevi pralni strojni imajo na voljo
več programov pranja in temperaturnih
nastavitev. Najpogosteje uporabljene
programe: bombaž, sintetika, mešano,
občutljivo in volna najdete vedno na
desni strani gumba, medtem ko so
na levi nanizani posebnim vrstam
perila prilagojeni programi. Poleg
inovativnega UltraWhite, so na voljo
še PerfectBlack, BioWash, NightWash,
QuickWash ter dva osebna programa
MyFavorite, ki si ju na zelo preprost
način sami prilagodite.

StainExpert

Pomoč pri najbolj
trdovratnih madežih.

Vino

Organic

Sadje

Kava

Velikokrat se zgodi, da zaradi
neustreznega načina pranja trdovratne
madeže nehote še dodatno vtrete v
tkanino, kar pri ponovljenem pranju
bistveno zmanjša možnost za rešitev
nastalega problema. Gorenjevi
boljši modeli ponujajo posebno
funkcijo učinkovitega odstranjevanja
najpogostejših, trdovratnih madežev.
Izberite ustrezno izmed ponujenih
štirih skupin madežev in poskrbite za
učinkovito oprano perilo.

8

Učinkovit in okolju prijazen motor PowerDrive
VaRčnejši, tišji in zanesljivejši
motor pralnega stroja.
Generacija pralnih strojev s 1600 vrtljaji centrifuge na minuto in polnitvijo
9 kg ima vgrajen izredno učinkovit elektronsko krmiljen motor, ki je pri svojem
delovanju v primerjavi z univerzalnim električnim motorjem zanesljivejši in
izjemno tih. Minimalna poraba električne energije in lažje prenašanje večjih
obremenitev se odražata v njegovi dolgi življenjski dobi. Motor je izjemno
učinkovit, saj v najkrajšem času razvije najvišjo moč delovanja.

Kvalitetna kad FiberTech

TimeComfort

SoftSound učinki

Pralne kadi iz izjemno
zdržljivega materiala.

Perilo je oprano
takrat, ko vi hočete.

Uporabniku prijazni
zvočni signali.

Pralni stroji z višjimi vrtljaji centrifuge
in veliko polnitvijo imajo vgrajeno kad
iz sodobnega materiala FiberTech.
Material ima odlične mehanske
lastnosti in je visoko odporen na
temperaturo ter kemikalije. V primerjavi
z nerjavečo kadjo ni podvržen
koroziji. V ostale modele je vgrajena
kad iz visokotehnološkega materiala
CarboTech, ki ima odlično zdržljivost
tudi pri modelih do 1400 vrtljajev
centrifuge na minuto.

Večina pralnih strojev ponuja
možnost odložitve pričetka pranja
do 24 h vnaprej. Boljši modeli pa
poleg funkcije StartDelay ponujajo še
funkcijo EndTime za nastavitev časa,
ko želite da je perilo oprano. Stroj
bo, glede na izbrani program, sam
izračunal pravi čas začetka pranja.
Tako lahko izkoristite cenejšo nočno
tarifo električne energije, hkrati pa
zagotovite, da je perilo oprano takrat,
ko ga utegnete posušiti.

Poleg izjemne vizualne oblike, pa so
Gorenjevi pralni stroji tudi zvokovno
odlični. Privzeti zvočni signali in
visoko kakovostni zvočniki dodatno
pripomorejo k prijaznejši uporabniški
izkušnji. Posebna skrb je namenjena
tudi slišnosti premikanja programskega
in funkcijskih gumbov, posodice za
detergent ter vrat aparata.

Zdržljiv grelec DuraHeat

Manj nabiranja
vodnega kamna,
daljša življenjska doba.
Grelec DuraHeat je prevlečen z
zaščitno plastjo niklja, na kateri
se zaradi izjemne gladkosti nabira
občutno manj vodnega kamna. V
primerjavi s klasičnimi rešitvami pralni
stroj z grelcem DuraHeat deluje dlje
in bistveno bolj ekonomično. S tem se
potrjuje kakovost stroja in podaljšuje
njegova življenjska doba.
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Zaščita pred pregrevanjem motorja
Varno delovanje motorja za brezhibno
delovanje pralnega stroja. Pregretje
motorja zaradi prevelike količine perila
ali vode lahko povzroči okvaro. Da se to
ne bi zgodilo, imajo motorji mehansko
zaščito proti pregrevanju. Če se ta
zaščita pregreje, se motor ustavi in
tako prepreči nadaljnjo pregrevanje ali
poškodbe.
Otroška zaščita
Varno za radovedne malčke. Vrat

Učinkovita zaščita pred
poplavo – AquaStop

pralnega stroja Gorenje med pranjem
ni mogoče odpreti. Za dodatno
zagotavljanje varnosti je mogoče

Prepreči možnost poplave.
Pralni stroji Gorenje so opremljeni
z različnimi varnostnimi sistemi, ki
preprečijo kakršnokoli puščanje vode.
•
Popolni AquaStop: Boljši modeli
imajo na dnu pralnega stroja
poseben senzor, ki ob zaznavi
kakršnegakoli neželenega puščanja
vode nemudoma sproži zaprtje
električnega ventila in s tem
prekinitev dovoda vode v aparat.
•
AquaStop: Modeli so opremljeni s
posebnim mehanskim sistemom, ki

Pametne ergonomske rešitve
•

nagnjena kontrolna plošča,

•

premišljena in razumljiva
grafika,

•

ergonomski ročaj vrat,

•

logičen izbor nastavitev,

•

funkcionalna dozirna posoda
z udobnim izvlekom,

•

velika odprtina vrat in
udobno odpiranje,

•

dostopen in za čiščenje
enostaven filter.

•

v primeru počene ali kako drugače
poškodovane notranje dovodne
cevi prekine dovajanje vode v
aparat.
Zaščita pred prelitjem: Če ventil za
dovajanje vode slabo deluje, če je
v stroj prišlo preveč vode ali če je
zaradi česarkoli drugega nivo vode
previsok, se vklopi črpalka, ki črpa
vodo iz kadi. Črpanje poteka dokler
ni dosežen optimalni nivo vode za
izbrani program ali dokler se kad
ne izprazni.

stroj z enostavnim pritiskom na gumb
ali kombinacijo gumbov (odvisno od
modela) tudi zakleniti.
Nadzor stabilnosti
Stabilnost stroja med delovanjem.
Sistem za nadzor stabilnosti skrbi za
enakomerno porazdelitev perila v bobnu.
Če senzor razporeditve perila zazna
neravnovesje, zaustavi vrtenje bobna
in tako na novo omogoči enakomerno
porazdelitev.
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W 7443 LA

Pralni stroj

Essential Line

W 7443 LB

Pralni stroj

Essential Line

W 7443 LR

Pralni stroj

Essential Line

Učinkovitost
• Kolektorski motor
• SensoCARE
• Inovativna oblika bobna OptiDrum
• Število obratov centrifuge: 1400 obr/min
• Polnitev: 1-7 kg
• Prostornina bobna: 54 l

Učinkovitost
• Kolektorski motor
• SensoCARE
• Inovativna oblika bobna OptiDrum
• Število obratov centrifuge: 1400 obr/min
• Polnitev: 1-7 kg
• Prostornina bobna: 54 l

Učinkovitost
• Kolektorski motor
• SensoCARE
• Inovativna oblika bobna OptiDrum
• Število obratov centrifuge: 1400 obr/min
• Polnitev: 1-7 kg
• Prostornina bobna: 54 l

Upravljanje
• LED prikazovalnik
• Prednastavitev začetka StartDelay
• Nastavitev števila obratov centrifuge
• Nastavitev temperature
• Prijazen zvočni signal SoftSound

Upravljanje
• LED prikazovalnik
• Prednastavitev začetka StartDelay
• Nastavitev števila obratov centrifuge
• Nastavitev temperature
• Prijazen zvočni signal SoftSound

Upravljanje
• LED prikazovalnik
• Prednastavitev začetka StartDelay
• Nastavitev števila obratov centrifuge
• Nastavitev temperature
• Prijazen zvočni signal SoftSound

Programi
• 23 programov
• Osnovni programi: Bombaž / Ročno pranje /
Hitro pranje / Encimska faza
• Predpranje
• Dodatni programi: BioWash / UltraWhite /
PerfectBlack / NightWash / MyFavorite /
Sport / Eco program 30° C

Programi
• 23 programov
• Osnovni programi: Bombaž / Ročno pranje /
Hitro pranje / Encimska faza
• Predpranje
• Dodatni programi: BioWash / UltraWhite /
PerfectBlack / NightWash / MyFavorite /
Sport / Eco program 30° C

Programi
• 23 programov
• Osnovni programi: Bombaž / Ročno pranje /
Hitro pranje / Encimska faza
• Predpranje
• Dodatni programi: BioWash / UltraWhite /
PerfectBlack / NightWash / MyFavorite /
Sport / Eco program 30° C

Značilnosti
• Samočistilni program SterilTub / Črpalka STOP
/ UseLogic tehnologija / Sensor IQ

Značilnosti
• Samočistilni program SterilTub / Črpalka STOP
/ UseLogic tehnologija / Sensor IQ

Značilnosti
• Samočistilni program SterilTub / Črpalka STOP
/ UseLogic tehnologija / Sensor IQ

UseLogic tehnologija / Sensor IQ
• Samodejno zaznavanje teže perila TotalWeight
• Sistem varčne rabe pralnega sredstva DSS

UseLogic tehnologija / Sensor IQ
• Samodejno zaznavanje teže perila TotalWeight
• Sistem varčne rabe pralnega sredstva DSS

UseLogic tehnologija / Sensor IQ
• Samodejno zaznavanje teže perila TotalWeight
• Sistem varčne rabe pralnega sredstva DSS

Varnost in trajnost
• Vzdržljiv grelec DuraHeat
• Delni AquaStop
• Zaklepanje programov-zaščita pred otroci
(CDP)
• Kontrola stabilnosti (SCS)
• Carbotech kad

Varnost in trajnost
• Vzdržljiv grelec DuraHeat
• Delni AquaStop
• Zaklepanje programov-zaščita pred otroci
(CDP)
• Kontrola stabilnosti (SCS)
• Carbotech kad

Varnost in trajnost
• Vzdržljiv grelec DuraHeat
• Delni AquaStop
• Zaklepanje programov-zaščita pred otroci
(CDP)
• Kontrola stabilnosti (SCS)
• Carbotech kad

Tehnični podatki
• Letna poraba električne energije: 169 kWh
• Letna poraba vode: 9960 l
• Nivo hrupa: 72 dB(A)
• Mere aparata (V×Š×G): 85 × 60 × 60 cm
• EAN koda: 3838942857225

Tehnični podatki
• Letna poraba električne energije: 169 kWh
• Letna poraba vode: 9960 l
• Nivo hrupa: 72 dB(A)
• Mere aparata (V×Š×G): 85 × 60 × 60 cm
• EAN koda: 3838942857218

Tehnični podatki
• Letna poraba električne energije: 169 kWh
• Letna poraba vode: 9960 l
• Nivo hrupa: 72 dB(A)
• Mere aparata (V×Š×G): 85 × 60 × 60 cm
• EAN koda: 3838942857201
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W 9865 E
Pralni stroj

9
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Superior Line

kg

W 9845 I

Pralni stroj

9
do

Superior Line

W 9665 K

Pralni stroj

kg

Advanced Line

Učinkovitost
• PowerDrive motor
• StainExpert
• Inovativna oblika bobna OptiDrum
• Število obratov centrifuge: 1600 obr/min
• Polnitev: 1-9 kg / Prostornina bobna: 64 l
• Osvetlitev bobna z LED lučko

Učinkovitost
• PowerDrive motor
• StainExpert
• Inovativna oblika bobna OptiDrum
• Število obratov centrifuge: 1400 obr/min
• Polnitev: 1-9 kg / Prostornina bobna: 64 l
• Osvetlitev bobna z LED lučko

Učinkovitost
• PowerDrive motor
• Inovativna oblika bobna OptiDrum
• Število obratov centrifuge: 1600 obr/min
• Polnitev: 1-9 kg
• Prostornina bobna: 64 l
• Osvetlitev bobna z LED lučko

Upravljanje
• LCD prikazovalnik
• Prednastavitev začetka StartDelay
• Nastavitev števila obratov centrifuge
• Nastavitev temperature
• Prednastavitev zaključka pranja EndTime
• Prijazen zvočni signal SoftSound

Upravljanje
• LCD prikazovalnik
• Prednastavitev začetka StartDelay
• Nastavitev števila obratov centrifuge
• Nastavitev temperature
• Prednastavitev zaključka pranja EndTime
• Prijazen zvočni signal SoftSound

Upravljanje
• LCD prikazovalnik
• Prednastavitev začetka StartDelay
• Nastavitev števila obratov centrifuge
• Nastavitev temperature
• Prednastavitev zaključka pranja EndTime
• Prijazen zvočni signal SoftSound

Programi
• 31 programov
• Osnovni programi: Bombaž / Oplemeniteno
in barvasto perilo / Program volna / Ročno
pranje / Hitro pranje
• Predpranje
• Dodatni programi: BioWash / UltraWhite /
PerfectBlack / NightWash / MyFavorite /
Sport / Eco program 30° C

Programi
• 31 programov
• Osnovni programi: Bombaž / Oplemeniteno
in barvasto perilo / Program volna / Ročno
pranje / Hitro pranje
• Predpranje
• Dodatni programi: BioWash / UltraWhite /
PerfectBlack / NightWash / MyFavorite /
Sport / Eco program 30° C

Programi
• 23 programov
• Osnovni programi: Bombaž / Oplemeniteno
in barvasto perilo / Program volna / Ročno
pranje / Hitro pranje
• Predpranje
• Dodatni programi: BioWash / UltraWhite /
PerfectBlack / NightWash / MyFavorite /
Sport / Eco program 30° C

Značilnosti
• Samočistilni program SterilTub
• Črpalka STOP

Značilnosti
• Samočistilni program SterilTub
• Črpalka STOP

Značilnosti
• Samočistilni program SterilTub
• Črpalka STOP

UseLogic tehnologija / Sensor IQ
• Samodejno zaznavanje teže perila TotalWeight
• Intenzivno omočenje QuickWet
• 4-D omakanje
• Sistem varčne rabe pralnega sredstva DSS

UseLogic tehnologija / Sensor IQ
• Samodejno zaznavanje teže perila TotalWeight
• Intenzivno omočenje QuickWet
• 4-D omakanje
• Sistem varčne rabe pralnega sredstva DSS

UseLogic tehnologija / Sensor IQ
• Samodejno zaznavanje teže perila TotalWeight
• Intenzivno omočenje QuickWet
• 4-D omakanje
• Sistem varčne rabe pralnega sredstva DSS

Varnost in trajnost
• Popolni Aquastop
• Zaklepanje programov-zaščita pred otroci
(CDP)
• FiberTech

Varnost in trajnost
• Popolni Aquastop
• Zaklepanje programov-zaščita pred otroci
(CDP)
• FiberTech

Varnost in trajnost
• Delni AquaStop
• Zaklepanje programov-zaščita pred otroci
(CDP)
• FiberTech

Tehnični podatki
• Letna poraba električne energije: 174 kWh
• Letna poraba vode: 11470 l
• Nivo hrupa: 72 dB(A)
• Mere aparata (V×Š×G): 85 × 60 × 60 cm
• EAN koda: 3838942819292

Tehnični podatki
• Letna poraba električne energije: 174 kWh
• Letna poraba vode: 11470 l
• Nivo hrupa: 70 dB(A)
• Mere aparata (V×Š×G): 85 × 60 × 60 cm
• EAN koda: 3838942830082

Tehnični podatki
• Letna poraba električne energije: 174 kWh
• Letna poraba vode: 11470 l
• Nivo hrupa: 76 dB(A)
• Mere aparata (V×Š×G): 85 × 60 × 60 cm
• EAN koda: 3838942830075
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W 8844 I

Pralni stroj

Superior Line

W 8665 K

Pralni stroj

Advanced Line

W 8644 H	

Pralni stroj

Advanced Line

Učinkovitost
• Kolektorski motor
• StainExpert
• Inovativna oblika bobna OptiDrum
• Število obratov centrifuge: 1400 obr/min
• Polnitev: 1-8 kg / Prostornina bobna: 64 l
• Osvetlitev bobna z LED lučko

Učinkovitost
• PowerDrive motor
• Inovativna oblika bobna OptiDrum
• Število obratov centrifuge: 1600 obr/min
• Polnitev: 1-8 kg
• Prostornina bobna: 64 l
• Osvetlitev bobna z LED lučko

Učinkovitost
• Kolektorski motor
• Inovativna oblika bobna OptiDrum
• Število obratov centrifuge: 1400 obr/min
• Polnitev: 1-8 kg
• Prostornina bobna: 64 l
• Osvetlitev bobna z LED lučko

Upravljanje
• LCD prikazovalnik
• Prednastavitev začetka StartDelay
• Nastavitev števila obratov centrifuge
• Nastavitev temperature
• Prednastavitev zaključka pranja EndTime
• Prijazen zvočni signal SoftSound

Upravljanje
• LCD prikazovalnik
• Prednastavitev začetka StartDelay
• Nastavitev števila obratov centrifuge
• Nastavitev temperature
• Prednastavitev zaključka pranja EndTime
• Prijazen zvočni signal SoftSound

Upravljanje
• LCD prikazovalnik
• Prednastavitev začetka StartDelay
• Nastavitev števila obratov centrifuge
• Nastavitev temperature
• Prednastavitev zaključka pranja EndTime
• Prijazen zvočni signal SoftSound

Programi
• 31 programov
• Osnovni programi: Bombaž / Oplemeniteno
in barvasto perilo / Program volna / Ročno
pranje / Hitro pranje
• Predpranje
• Dodatni programi: BioWash / UltraWhite /
PerfectBlack / NightWash / MyFavorite /
Sport / Eco program 30° C

Programi
• 23 programov
• Osnovni programi: Bombaž / Oplemeniteno
in barvasto perilo / Program volna / Ročno
pranje / Hitro pranje
• Predpranje
• Dodatni programi: BioWash / UltraWhite /
PerfectBlack / NightWash / MyFavorite /
Sport / Eco program 30° C

Programi
• 23 programov
• Osnovni programi: Bombaž / Oplemeniteno
in barvasto perilo / Program volna / Ročno
pranje / Hitro pranje
• Predpranje
• Dodatni programi: BioWash / UltraWhite /
PerfectBlack / NightWash / MyFavorite /
Sport / Eco program 30° C

Značilnosti
• Samočistilni program SterilTub
• Črpalka STOP

Značilnosti
• Samočistilni program SterilTub
• Črpalka STOP

Značilnosti
• Samočistilni program SterilTub
• Črpalka STOP

UseLogic tehnologija / Sensor IQ
• Samodejno zaznavanje teže perila TotalWeight
• Intenzivno omočenje QuickWet
• 4-D omakanje
• Sistem varčne rabe pralnega sredstva DSS

UseLogic tehnologija / Sensor IQ
• Samodejno zaznavanje teže perila TotalWeight
• Intenzivno omočenje QuickWet
• 4-D omakanje
• Sistem varčne rabe pralnega sredstva DSS

UseLogic tehnologija / Sensor IQ
• Samodejno zaznavanje teže perila TotalWeight
• Intenzivno omočenje QuickWet
• 4-D omakanje
• Sistem varčne rabe pralnega sredstva DSS

Varnost in trajnost
• Popolni Aquastop
• Zaklepanje programov-zaščita pred otroci
(CDP)
• FiberTech

Varnost in trajnost
• Delni AquaStop
• Zaklepanje programov-zaščita pred otroci
(CDP)
• FiberTech

Varnost in trajnost
• Delni AquaStop
• Zaklepanje programov-zaščita pred otroci
(CDP)
• FiberTech

Tehnični podatki
• Letna poraba električne energije: 169 kWh
• Letna poraba vode: 11280 l
• Nivo hrupa: 72 dB(A)
• Mere aparata (V×Š×G): 85 × 60 × 60 cm
• EAN koda: 3838942764943

Tehnični podatki
• Letna poraba električne energije: 158 kWh
• Letna poraba vode: 11030 l
• Nivo hrupa: 76 dB(A)
• Mere aparata (V×Š×G): 85 × 60 × 60 cm
• EAN koda: 3838942819407

Tehnični podatki
• Letna poraba električne energije: 169 kWh
• Letna poraba vode: 11280 l
• Nivo hrupa: 72 dB(A)
• Mere aparata (V×Š×G): 85 × 60 × 60 cm
• EAN koda: 3838942827808
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W 8624 H	

Pralni stroj

Advanced Line

W 8424

Pralni stroj

Essential Line

W 7643 L	

Pralni stroj

Advanced Line

Učinkovitost
• Kolektorski motor
• Inovativna oblika bobna OptiDrum
• Število obratov centrifuge: 1200 obr/min
• Polnitev: 1-8 kg
• Prostornina bobna: 64 l
• Osvetlitev bobna z LED lučko

Učinkovitost
• Kolektorski motor
• Inovativna oblika bobna OptiDrum
• Število obratov centrifuge: 1200 obr/min
• Polnitev: 1-8 kg
• Prostornina bobna: 64 l

Učinkovitost
• Kolektorski motor
• SensoCARE
• Inovativna oblika bobna OptiDrum
• Število obratov centrifuge: 1400 obr/min
• Polnitev: 1-7 kg
• Prostornina bobna: 54 l

Upravljanje
• LCD prikazovalnik
• Prednastavitev začetka StartDelay
• Nastavitev števila obratov centrifuge
• Nastavitev temperature
• Prednastavitev zaključka pranja EndTime
• Prijazen zvočni signal SoftSound

Upravljanje
• LED prikazovalnik
• Prednastavitev začetka StartDelay
• Nastavitev števila obratov centrifuge
• Nastavitev temperature
• Prijazen zvočni signal SoftSound

Upravljanje
• LCD prikazovalnik
• Prednastavitev začetka StartDelay
• Nastavitev števila obratov centrifuge
• Nastavitev temperature
• Prednastavitev zaključka pranja EndTime
• Prijazen zvočni signal SoftSound

Programi
• 23 programov
• Osnovni programi: Bombaž / Oplemeniteno
in barvasto perilo / Program volna / Ročno
pranje / Hitro pranje
• Predpranje
• Dodatni programi: BioWash / UltraWhite /
PerfectBlack / NightWash / MyFavorite /
Sport / Eco program 30° C

Programi
• 23 programov
• Osnovni programi: Bombaž / Oplemeniteno
in barvasto perilo / Program volna / Ročno
pranje / Hitro pranje
• Predpranje
• Dodatni programi: BioWash / UltraWhite /
PerfectBlack / NightWash / MyFavorite /
Sport / Eco program 30° C

Programi
• 23 programov
• Osnovni programi: Bombaž / Ročno pranje /
Hitro pranje / Encimska faza
• Predpranje
• Dodatni programi: BioWash / UltraWhite /
PerfectBlack / NightWash / MyFavorite /
Sport / Eco program 30° C

Značilnosti
• Samočistilni program SterilTub
• Črpalka STOP

Značilnosti
• Samočistilni program SterilTub
• Črpalka STOP

Značilnosti
• Samočistilni program SterilTub
• Črpalka STOP

UseLogic tehnologija / Sensor IQ
• Samodejno zaznavanje teže perila TotalWeight
• Intenzivno omočenje QuickWet
• 4-D omakanje
• Sistem varčne rabe pralnega sredstva DSS

UseLogic tehnologija / Sensor IQ
• Samodejno zaznavanje teže perila TotalWeight
• Intenzivno omočenje QuickWet
• 4-D omakanje
• Sistem varčne rabe pralnega sredstva DSS

UseLogic tehnologija / Sensor IQ
• Samodejno zaznavanje teže perila TotalWeight
• Sistem varčne rabe pralnega sredstva DSS

Varnost in trajnost
• Delni AquaStop
• Zaklepanje programov-zaščita pred otroci
(CDP)
• Carbotech kad

Varnost in trajnost
• Zaklepanje programov-zaščita pred otroci
(CDP)
• Carbotech kad

Varnost in trajnost
• Vzdržljiv grelec DuraHeat
• Delni AquaStop
• Zaklepanje programov-zaščita pred otroci
(CDP)
• Kontrola stabilnosti (SCS)
• Carbotech kad

Tehnični podatki
• Letna poraba električne energije: 169 kWh
• Letna poraba vode: 11280 l
• Nivo hrupa: 69 dB(A)
• Mere aparata (V×Š×G): 85 × 60 × 60 cm
• EAN koda: 3838942819001

Tehnični podatki
• Letna poraba električne energije: 169 kWh
• Letna poraba vode: 11280 l
• Nivo hrupa: 74 dB(A)
• Mere aparata (V×Š×G): 85 × 60 × 60 cm
• EAN koda: 3838942825057

Tehnični podatki
• Letna poraba električne energije: 169 kWh
• Letna poraba vode: 9960 l
• Nivo hrupa: 72 dB(A)
• Mere aparata (V×Š×G): 85 × 60 × 60 cm
• EAN koda: 3838942752100
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W 7623 L	

Pralni stroj

Advanced Line

W 7443 L	

Pralni stroj

Essential Line

W 7423

Pralni stroj

Essential Line

Učinkovitost
• Kolektorski motor
• SensoCARE
• Inovativna oblika bobna OptiDrum
• Število obratov centrifuge: 1200 obr/min
• Polnitev: 1-7 kg
• Prostornina bobna: 54 l

Učinkovitost
• Kolektorski motor
• SensoCARE
• Inovativna oblika bobna OptiDrum
• Število obratov centrifuge: 1400 obr/min
• Polnitev: 1-7 kg
• Prostornina bobna: 54 l

Učinkovitost
• Kolektorski motor
• SensoCARE
• Inovativna oblika bobna OptiDrum
• Število obratov centrifuge: 1200 obr/min
• Polnitev: 1-7 kg
• Prostornina bobna: 54 l

Upravljanje
• LCD prikazovalnik
• Prednastavitev začetka StartDelay
• Nastavitev števila obratov centrifuge
• Nastavitev temperature
• Prednastavitev zaključka pranja EndTime
• Prijazen zvočni signal SoftSound

Upravljanje
• LED prikazovalnik
• Prednastavitev začetka StartDelay
• Nastavitev števila obratov centrifuge
• Nastavitev temperature
• Prijazen zvočni signal SoftSound

Upravljanje
• LED prikazovalnik
• Prednastavitev začetka StartDelay
• Nastavitev števila obratov centrifuge
• Nastavitev temperature
• Prijazen zvočni signal SoftSound

Programi
• 23 programov
• Osnovni programi: Bombaž / Ročno pranje /
Hitro pranje / Encimska faza
• Predpranje
• Dodatni programi: BioWash / UltraWhite /
PerfectBlack / NightWash / MyFavorite /
Sport / Eco program 30° C

Programi
• 23 programov
• Osnovni programi: Bombaž / Ročno pranje /
Hitro pranje / Encimska faza
• Predpranje
• Dodatni programi: BioWash / UltraWhite /
PerfectBlack / NightWash / MyFavorite /
Sport / Eco program 30° C

Programi
• 23 programov
• Osnovni programi: Bombaž / Oplemeniteno
in barvasto perilo / Program volna / Ročno
pranje / Hitro pranje / Encimska faza
• Predpranje
• Dodatni programi: BioWash / UltraWhite /
PerfectBlack / NightWash / MyFavorite /
Sport / Eco program 30° C

Značilnosti
• Samočistilni program SterilTub
• Črpalka STOP

Značilnosti
• Samočistilni program SterilTub
• Črpalka STOP

Značilnosti
• Samočistilni program SterilTub
• Črpalka STOP

UseLogic tehnologija / Sensor IQ
• Samodejno zaznavanje teže perila TotalWeight
• Sistem varčne rabe pralnega sredstva DSS

UseLogic tehnologija / Sensor IQ
• Samodejno zaznavanje teže perila TotalWeight
• Sistem varčne rabe pralnega sredstva DSS

UseLogic tehnologija / Sensor IQ
• Samodejno zaznavanje teže perila TotalWeight
• Sistem varčne rabe pralnega sredstva DSS

Varnost in trajnost
• Vzdržljiv grelec DuraHeat
• Delni AquaStop
• Zaklepanje programov-zaščita pred otroci
(CDP)
• Kontrola stabilnosti (SCS)
• Carbotech kad

Varnost in trajnost
• Vzdržljiv grelec DuraHeat
• Delni AquaStop
• Zaklepanje programov-zaščita pred otroci
(CDP)
• Kontrola stabilnosti (SCS)
• Carbotech kad

Varnost in trajnost
• Vzdržljiv grelec DuraHeat
• Zaklepanje programov-zaščita pred otroci
(CDP)
• Kontrola stabilnosti (SCS)
• Carbotech kad

Tehnični podatki
• Letna poraba električne energije: 169 kWh
• Letna poraba vode: 9960 l
• Nivo hrupa: 69 dB(A)
• Mere aparata (V×Š×G): 85 × 60 × 60 cm
• EAN koda: 3838942751899

Tehnični podatki
• Letna poraba električne energije: 169 kWh
• Letna poraba vode: 9960 l
• Nivo hrupa: 72 dB(A)
• Mere aparata (V×Š×G): 85 × 60 × 60 cm
• EAN koda: 3838942751820

Tehnični podatki
• Letna poraba električne energije: 169 kWh
• Letna poraba vode: 9960 l
• Nivo hrupa: 74 dB(A)
• Mere aparata (V×Š×G): 85 × 60 × 60 cm
• EAN koda: 3838942751868
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W 6443

Pralni stroj

Essential Line

W 6423

Pralni stroj

Essential Line

W 6222

Pralni stroj

Primary Line

Učinkovitost
• Kolektorski motor
• SensoCARE
• Inovativna oblika bobna OptiDrum
• Število obratov centrifuge: 1400 obr/min
• Polnitev: 1-6 kg
• Prostornina bobna: 54 l

Učinkovitost
• Kolektorski motor
• SensoCARE
• Inovativna oblika bobna OptiDrum
• Število obratov centrifuge: 1200 obr/min
• Polnitev: 1-6 kg
• Prostornina bobna: 54 l

Učinkovitost
• Kolektorski motor
• SensoCARE
• Inovativna oblika bobna OptiDrum
• Število obratov centrifuge: 1200 obr/min
• Polnitev: 1-6 kg
• Prostornina bobna; 54 l

Upravljanje
• LED prikazovalnik
• Prednastavitev začetka StartDelay
• Nastavitev števila obratov centrifuge
• Nastavitev temperature
• Prijazen zvočni signal SoftSound

Upravljanje
• LED prikazovalnik
• Prednastavitev začetka StartDelay
• Nastavitev števila obratov centrifuge
• Nastavitev temperature
• Prijazen zvočni signal SoftSound

Upravljanje
• Nastavitev števila obratov centrifuge
• Nastavitev temperature

Programi
• 23 programov
• Osnovni programi: Bombaž / Ročno pranje /
Hitro pranje / Encimska faza
• Predpranje
• Dodatni programi: BioWash / UltraWhite /
PerfectBlack / NightWash / MyFavorite /
Sport / Eco program 30° C

Programi
• 23 programov
• Osnovni programi: Bombaž / Ročno pranje /
Hitro pranje / Encimska faza
• Predpranje
• Dodatni programi: BioWash / UltraWhite /
PerfectBlack / NightWash / MyFavorite /
Sport / Eco program 30° C

Programi
• 18 programov
• Osnovni programi: Bombaž / Ročno pranje /
Hitro pranje / Encimska faza
• Predpranje
• Dodatni programi: BioWash / UltraWhite /
PerfectBlack / NightWash / MyFavorite /
Sport / Eco program 30° C

Značilnosti
• Samočistilni program SterilTub
• Črpalka STOP

Značilnosti
• Samočistilni program SterilTub
• Črpalka STOP

Značilnosti
• Samočistilni program SterilTub
• Črpalka STOP

UseLogic tehnologija / Sensor IQ
• Samodejno zaznavanje teže perila TotalWeight
• Sistem varčne rabe pralnega sredstva DSS

UseLogic tehnologija / Sensor IQ
• Samodejno zaznavanje teže perila TotalWeight
• Sistem varčne rabe pralnega sredstva DSS

UseLogic tehnologija / Sensor IQ
• Samodejno zaznavanje teže perila TotalWeight
• Sistem varčne rabe pralnega sredstva DSS

Varnost in trajnost
• Vzdržljiv grelec DuraHeat
• Zaklepanje programov-zaščita pred otroci
(CDP)
• Kontrola stabilnosti (SCS)
• Carbotech kad

Varnost in trajnost
• Vzdržljiv grelec DuraHeat
• Zaklepanje programov-zaščita pred otroci
(CDP)
• Kontrola stabilnosti (SCS)
• Carbotech kad

Varnost in trajnost
• Vzdržljiv grelec DuraHeat
• Zaklepanje programov-zaščita pred otroci
(CDP)
• Kontrola stabilnosti (SCS)
• Carbotech kad

Tehnični podatki
• Letna poraba električne energije: 150 kWh
• Letna poraba vode: 9840 l
• Nivo hrupa: 76 dB(A)
• Mere aparata (V×Š×G): 85 × 60 × 60 cm
• EAN koda: 3838942751974

Tehnični podatki
• Letna poraba električne energije: 150 kWh
• Letna poraba vode: 9840 l
• Nivo hrupa: 74 dB(A)
• Mere aparata (V×Š×G): 85 × 60 × 60 cm
• EAN koda: 3838942751882

Tehnični podatki
• Letna poraba električne energije: 167 kWh
• Letna poraba vode: 10250 l
• Nivo hrupa: 74 dB(A)
• Mere aparata (V×Š×G): 85 × 60 × 60 cm
• EAN koda: 3838942751943
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SUŠILNI STROJI

Tehnologija vrhunske mehkobe

Sušilnike perila odlikujejo
najsodobnejši postopki sušenja
in glajenja perila. Tehnologija
inteligentnih senzorjev SensorIQ
optimizira proces sušenja in
na ta način zagotavlja odlično
ohranjeno perilo ob izjemno
nizki porabi energije. Izbirate
lahko med običajnim načinom
sušenja NormalCARE in
temperaturno prilagojenim
načinom GentleCARE. Programi,
prilagojeni sodobnemu načinu
življenja in dodatne nastavitve
poskrbijo za varno delovanje in
odlično ohranjeno perilo.

•
•
•
•
•
•

Tehnologija sušenja s paro
SteamTech
IonTech ravnanje vlaken z
ionizatorjem zraka
Dvosmerno vpihovanje zraka
TwinAir
SensoCARE prilagojen način
sušenja
Kondenzacijski sušilnik s
toplotno črpalko A –50%
Izjemno velik volumen bobna
9 kg, 120 l

Varčevalna miselnost nove generacije sušilnih strojev temelji na tehnologiji toplotne
črpalke, ki privarčuje do 50% več energije in denarja kot aparati energijskega
razreda A. Strošek enega cikla posušenega perila pri dnevni tarifi znaša le 0,26 €*.

0,26

€/cikel

* 26 centov na cikel posušenega perila pri dnevni tarifi za 1 kWh – btto = 0,13 €. Izračun vključuje podatke sušilnega stroja z možnostjo sušenja do 7 kg perila.
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Edinstveno ravnanje vlaken
s tehnologijo IonTech

Odlično zglajeno in
osveženo perilo.
Boljši sušilniki perila imajo vgrajen
unikaten ionizator zraka, ki dodatno
poskrbi za ravnanje vlaken, zmanjšuje
nagubanost perila ter odstranjuje
statično energijo, ki nastane med
sušenjem. Iz perila učinkovito odstrani

Vlakno posušeno na klasičen način.

Vlakno posušeno z IonTech tehnologijo.

neprijetne vonjave kot sta hrana ali
tobak in ga osveži. Zaradi uporabe

ionizatorja zraka je perilo še dodatno
zmehčano.

TwinAir, učinkovito
sušenje perila
Enakomerno
posušeno perilo.
Kondenzacijske sušilne stroje s
toplotno črpalko odlikuje edinstven
sistem vpihavanja zraka v boben,
ki pri dvosmernem vrtenju
omogoča enakomerno intenziven
dovod toplega suhega zraka skozi
oba zračna kanala. Pot zraka se
prilagaja smeri vrtenja bobna,
zato je perilo ves čas podvrženo
konstantni intenziteti sušenja. Zaradi
enakomerne razporejenosti se med
seboj ne zapleta, končni učinek
sušenja je zato popoln.

Pametne ergonomske rešitve
•

nagnjena upravljalna plošča
za lažjo preglednost,

•

inovativno oblikovana
upravljalna plošča z
odlično preglednostjo nad
nastavitvami,

•

enostavno odpiranje vrat z
mehanizmom push-push,

•

velika odprtina vrat za
enostavno vlaganje večjih
kosov perila,

•

funkcionalna kondenzacijska
posoda,

•

preprosto čiščenje filtrov.

SteamTech – popolnost
z manj likanja

Odlično zglajeno perilo.
Odlično zglajeno in osveženo perilo.
Nova tehnologija nege bombažnega
in mešanega perila s pomočjo pare
SteamTech v veliki meri olajša likanje ali
pa le-to sploh ni več potrebno. Perilo
je zrahljano in praktično brez gub, kar
je še posebej praktično pri programu
sušenja srajc in bluz. Sušilnik s posebnim
programom do 5 opranih srajc posuši
v samo 20 minutah, na koncu še s
pomočjo pare zgladi vse gube. Dodatna
prednost brez predhodnega pranja
je program osvežitve, ki omogoča
odstranitev neprijetnih vonjav oz.
zrahljanje oblačil, ki ste jih že nosili ali so
bila dalj časa v omari.

SteamTech programi

Opis programa

Srajce

Za sušenje do 5 kosov opranih srajc, ki jih po procesu sušenja in
obdelavi s paro spravite naravnost v omaro.

Bombaž

Za osvežitev in glajenje gub že posušenega bombažnega perila.

Mix

Za osvežitev in glajenje gub že posušenega mešanega perila.

Sintetika

Za osvežitev in glajenje sintetičnega perila.

Posteljnina

Za osvežitev in glajenje posteljnine.

Prezračevanje

Za osvežitev perila, ki ni umazano, a ga želite prezračiti in
osvežiti s paro (npr. za sezonska oblačila, ki so bila dlje časa
spravljena v omari)
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SensoCARE tehnologija
Sušenje
po vaši meri.
Pri Gorenjevih sušilnikih lahko
izberete vam najprikladnejši način
sušenja. NormalCARE predstavlja
optimirane programe sušenja za vse
vrste perila. Za še prijaznejšo nego
perila lahko izberete GentleCARE,
ki zagotavlja sušenje perila na nižji
temperaturi in ga tako še dodatno
ohranja.

Prednastavitev začetka
sušenja

Posušeno ob želenem času.
Pričetek sušenja lahko nastavite do
24 h vnaprej. Oblačila bodo posušena
do vnaprej določene stopnje vlažnosti
in pripravljena za zlaganje ali likanje
takrat, ko vi utegnete.

Enostavnost upravljanja

V samo treh korakih do
želenega rezultata.
Ergonomsko oblikovana upravljalna
plošča omogoča enostavno upravljanje
in nadzor sušenja perila, koraki si
sledijo iz desne proti levi. Najpogosteje
uporabljeni programi sušenja so zbrani
na levi strani upravljalnega gumba.
Sledijo mu dodatne nastavitve, kot sta

Posebna košara za volnena
oblačila ali športne copate

Skrbno sušenje
volnenih puloverjev.
V boben sušilnika lahko fiksno namestite
posebno košaro za sušenje občutljivih
volnenih tkanin. Pulover enostavno
položite v košaro in na ta način med

prednastavitev časa začetka sušenja
ali sušenje pri nizki temperaturi,
podprte z LED indikatorji in LCD
zaslonom. Upravljalna površina
se zaključi z gumbom za start in
premor na levi strani sušilca. Tako
oblikovana upravljalna plošča omogoča
uporabniku prijazno in enostavno
izkušnjo sušenja.

Sušenje majhnih količin

sušenjem ohranite mehkobo in rahlost
volnene tkanine. Košara je uporabna tudi
za sušenje športnih copat, saj preprečuje
njihovo prevračanje po bobnu. Takšno
sušenje je tudi občutno hitrejše od
sušenja na zraku.

Učinkovito sušenje
posameznih kosov perila.
Z Gorenjevimi sušilnimi stroji lahko
sedaj posušimo celo posamezne kose
občutljivega perila. Prednost funkcije
SmallLoad je v takojšnjem sušenju
želenih oblačil brez nepotrebnega
čakanja na dovolj veliko količino perila.
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Velik volumen in do 9 kg polnitev
Več posušenega
perila naenkrat.
Gorenjevi sušilniki s polnitvijo do 9 kg in eno večjih prostornin na trgu – 120 l
- omogočajo optimalne možnosti sušenja večjih količin perila. Udobno
vlaganje tudi večjih kosov perila, kot so odeje, zavese, prevleke ali vzglavniki,
omogoča kar 35 cm velika odprtina vrat. Širok kot odpiranja 180
stopinj ter LED osvetlitev bobna zagotavljata odlično preglednost
in lažje praznjenje po končanem ciklu sušenja.

kg
9
do

SensorIQ tehnologija

Vedno ravno prav
suho perilo.
Inteligentna tehnologija SensorIQ
samodejno prilagaja proces sušenja
glede na izbrani program, vrsto perila
ter želeno stopnjo suhosti. Senzor

Kondenzacijski sušilnik
s toplotno črpalko

Izjemna varčnost
sušenja.
Kondenzacijski sušilnik s toplotno
črpalko suši perilo pri nižji temperaturi
kot običajni modeli, zato so oblačila
bolje ohranjena. Je edini gospodinjski
aparat, ki pri svojem delovanju
uporablja hladilni in grelni del toplotne
črpalke. Zaradi popolnega izkoristka lete je poraba energije za kar 50 % nižja
od porabe v energijskem razredu A.

vlažnosti čas sušenja prilagaja zaznani
stopnji vlage v perilu. Ko senzor zazna
izbrano stopnjo suhosti, se sušilnik
samodejno ustavi. Oblačila so lahko
ravno prav suha za likanje, suha, suha
za pospravljanje v omaro ali zelo suha.

AutoDrain direktno
odvajanje kondenza

Nič več ročnega
izpraznjevanja
kondenzacijske posode.
Če namesto odzračevalnega izberete
kondenzacijski sušilnik perila, odprtina
za odvod vlage iz prostora ni več
potrebna. Pri tej vrsti sušilnika se vlaga
v obliki vode zbira v posebni, skoraj
5-litrski kondenzacijski posodi, ki jo po
končanem sušenju preprosto izpraznite.
Če posodo za vodo z odvodno cevjo
AutoDrain povežete z odtokom, ročno
praznjenje posode ni več potrebno.
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D 7465 NA
Essential Line
Sušilnik perila - kondenzacijski

D 7465 NB
Essential Line
Sušilnik perila - kondenzacijski

D 7465 NR
Essential Line
Sušilnik perila - kondenzacijski

Učinkovitost
• Tip sušilnika: Kondenzacijski
• Polnitev 1-7 kg
• Ravnanje vlaken z ionizatorjem zraka IonTech
• Dvosmerno vpihovanje zraka TwinAir
• Toplotna črpalka
• Prostornina bobna: 117 l
• Osvetlitev bobna z LED lučko
• Premer vrat: 35 cm
• Kot odpiranja vrat: 180 °
• Reverzibilno gibanje bobna
• Možnost direktnega odtoka AutoDrain

Učinkovitost
• Tip sušilnika: Kondenzacijski
• Polnitev 1-7 kg
• Ravnanje vlaken z ionizatorjem zraka IonTech
• Dvosmerno vpihovanje zraka TwinAir
• Toplotna črpalka
• Prostornina bobna: 117 l
• Osvetlitev bobna z LED lučko
• Premer vrat: 35 cm
• Kot odpiranja vrat: 180 °
• Reverzibilno gibanje bobna
• Možnost direktnega odtoka AutoDrain

Učinkovitost
• Tip sušilnika: Kondenzacijski
• Polnitev 1-7 kg
• Ravnanje vlaken z ionizatorjem zraka IonTech
• Dvosmerno vpihovanje zraka TwinAir
• Toplotna črpalka
• Prostornina bobna: 117 l
• Osvetlitev bobna z LED lučko
• Premer vrat: 35 cm
• Kot odpiranja vrat: 180 °
• Reverzibilno gibanje bobna
• Možnost direktnega odtoka AutoDrain

Upravljanje
• LED prikazovalnik
• Zakasnitev začetka sušenja (24h)

Upravljanje
• LED prikazovalnik
• Zakasnitev začetka sušenja (24h)

Upravljanje
• LED prikazovalnik
• Zakasnitev začetka sušenja (24h)

Programi
• 15 programov
• Programi: Bombaž / Sintetika / Občutljivo
perilo / Program Mix / XL program

Programi
• 15 programov
• Programi: Bombaž / Sintetika / Občutljivo
perilo / Program Mix / XL program

Programi
• 15 programov
• Programi: Bombaž / Sintetika / Občutljivo
perilo / Program Mix / XL program

Funkcije
• Nižja temperatura sušenja
• Enostavno likanje

Funkcije
• Nižja temperatura sušenja
• Enostavno likanje

Funkcije
• Nižja temperatura sušenja
• Enostavno likanje

Značilnosti
• Prijazen zvočni signal SoftSound
• Enostavno čiščenje filtra - EasyClean
• Prikazovalnik poteka pranja
• Opozorilo za polno posodo kondenzata
• Vakumske noge

Značilnosti
• Prijazen zvočni signal SoftSound
• Enostavno čiščenje filtra - EasyClean
• Prikazovalnik poteka pranja
• Opozorilo za polno posodo kondenzata
• Vakumske noge

Značilnosti
• Prijazen zvočni signal SoftSound
• Enostavno čiščenje filtra - EasyClean
• Prikazovalnik poteka pranja
• Opozorilo za polno posodo kondenzata
• Vakumske noge

UseLogic tehnologija
• Senzor vlažnosti
• Sistem diagnosticiranja napak

UseLogic tehnologija
• Senzor vlažnosti
• Sistem diagnosticiranja napak

UseLogic tehnologija
• Senzor vlažnosti
• Sistem diagnosticiranja napak

Varnost in trajnost
• Avtomatski izklop pri pregrevanju
• Samodejni izklop delovanja pri odprtih vratih
• Zaklepanje programov-zaščita pred otroci
(CDP)
• Boben iz nerjaveče pločevine

Varnost in trajnost
• Avtomatski izklop pri pregrevanju
• Samodejni izklop delovanja pri odprtih vratih
• Zaklepanje programov-zaščita pred otroci
(CDP)
• Boben iz nerjaveče pločevine

Varnost in trajnost
• Avtomatski izklop pri pregrevanju
• Samodejni izklop delovanja pri odprtih vratih
• Zaklepanje programov-zaščita pred otroci
(CDP)
• Boben iz nerjaveče pločevine

Tehnični podatki
• Nivo hrupa: 66 dB(A)re 1 pW
• Mere aparata (Š×V×G): 60 × 85 × 60 cm
• EAN koda: 3838942857126

Tehnični podatki
• Nivo hrupa: 66 dB(A)re 1 pW
• Mere aparata (Š×V×G): 60 × 85 × 60 cm
• EAN koda: 3838942855856

Tehnični podatki
• Nivo hrupa: 66 dB(A)re 1 pW
• Mere aparata (Š×V×G): 60 × 85 × 60 cm
• EAN koda: 3838942855849
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9
do

kg

D 9864 E

Superior Line
Sušilnik perila - kondenzacijski

9
do

kg

D 9664 E
Advanced Line
Sušilnik perila - kondenzacijski

D 8664 N
Advanced Line
Sušilnik perila - kondenzacijski

Učinkovitost
• Tip sušilnika: Kondenzacijski
• Polnitev: 1- 9kg
• SteamTech sušenje s paro
• Ravnanje vlaken z ionizatorjem zraka IonTech
• Dvosmerno vpihovanje zraka TwinAir
• Toplotna črpalka
• Prostornina bobna: 120 l
• Osvetlitev bobna z LED lučko
• Premer vrat: 35 cm
• Kot odpiranja vrat: 180 °
• Reverzibilno gibanje bobna
• Možnost direktnega odtoka AutoDrain

Učinkovitost
• Tip sušilnika: Kondenzacijski
• Polnitev: 1-9 kg
• SteamTech sušenje s paro
• Ravnanje vlaken z ionizatorjem zraka IonTech
• Dvosmerno vpihovanje zraka TwinAir
• Toplotna črpalka
• Prostornina bobna: 120 l
• Osvetlitev bobna z LED lučko
• Premer vrat: 35 cm
• Kot odpiranja vrat: 180 °
• Reverzibilno gibanje bobna
• Možnost direktnega odtoka AutoDrain

Učinkovitost
• Tip sušilnika: Kondenzacijski
• Polnitev 1-8 kg
• Ravnanje vlaken z ionizatorjem zraka IonTech
• Dvosmerno vpihovanje zraka TwinAir
• Toplotna črpalka
• Prostornina bobna: 120 l
• Osvetlitev bobna z LED lučko
• Premer vrat: 35 cm
• Kot odpiranja vrat: 180 °
• Reverzibilno gibanje bobna
• Možnost direktnega odtoka AutoDrain

Upravljanje
• LCD prikazovalnik
• Zakasnitev začetka sušenja (24h)

Upravljanje
• LCD prikazovalnik
• Zakasnitev začetka sušenja (24h)

Upravljanje
• LCD prikazovalnik
• Zakasnitev začetka sušenja (24h)

Programi
• 27 programov
• Programi: Bombaž / Sintetika / Občutljivo
perilo / Program Mix / Program Volna /
XL program

Programi
• 27 programov
• Programi: Bombaž / Sintetika / Občutljivo
perilo / Program Mix / Program Volna /
XL program

Programi
• 27 programov
• Programi: Bombaž / Sintetika / Občutljivo
perilo / Program Mix / Program Volna /
XL program / Prezračevanje

Funkcije
• Nižja temperatura sušenja
• Enostavno likanje

Funkcije
• Nižja temperatura sušenja
• Enostavno likanje

Funkcije
• Nižja temperatura sušenja
• Enostavno likanje

Značilnosti
• Prijazen zvočni signal SoftSound
• Enostavno čiščenje filtra - EasyClean
• Prikazovalnik poteka pranja
• Opozorilo za polno posodo kondenzata
• Košara za sušenje perila
• Vakumske noge

Značilnosti
• Prijazen zvočni signal SoftSound
• Enostavno čiščenje filtra - EasyClean
• Prikazovalnik poteka pranja
• Opozorilo za polno posodo kondenzata
• Košara za sušenje perila
• Vakumske noge

Značilnosti
• Prijazen zvočni signal SoftSound
• Enostavno čiščenje filtra - EasyClean
• Prikazovalnik poteka pranja
• Opozorilo za polno posodo kondenzata
• Vakumske noge

UseLogic tehnologija
• Senzor vlažnosti
• Sistem diagnosticiranja napak

UseLogic tehnologija
• Senzor vlažnosti
• Sistem diagnosticiranja napak

UseLogic tehnologija
• Senzor vlažnosti
• Sistem diagnosticiranja napak

Varnost in trajnost
• Avtomatski izklop pri pregrevanju
• Samodejni izklop delovanja pri odprtih vratih
• Zaklepanje programov-zaščita pred otroci
(CDP)
• Boben iz nerjaveče pločevine

Varnost in trajnost
• Avtomatski izklop pri pregrevanju
• Samodejni izklop delovanja pri odprtih vratih
• Zaklepanje programov-zaščita pred otroci
(CDP)
• Boben iz nerjaveče pločevine

Varnost in trajnost
• Avtomatski izklop pri pregrevanju
• Samodejni izklop delovanja pri odprtih vratih
• Zaklepanje programov-zaščita pred otroci
(CDP)
• Boben iz nerjaveče pločevine

Tehnični podatki
• Nivo hrupa: 66 dB(A)re 1 pW
• Letna poraba električne energije: 135 kWh
• Mere aparata (Š×V×G): 60 × 85 × 60 cm
• EAN koda: 3838942748875

Tehnični podatki
• Nivo hrupa: 66 dB(A)re 1 pW
• Letna poraba električne energije: 135 kWh
• Mere aparata (Š×V×G): 60 × 85 × 60 cm
• EAN koda: 3838942748882

Tehnični podatki
• Nivo hrupa: 66 dB(A)re 1 pW
• Letna poraba električne energije: 132 kWh
• Mere aparata (Š×V×G): 60 × 85 × 60 cm
• EAN koda: 3838942748899
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D 8464 G
Essential Line
Sušilnik perila - kondenzacijski

D 844 BH	
Essential Line
Sušilnik perila - kondenzacijski

Učinkovitost
• Tip sušilnika: Kondenzacijski
• Polnitev 1-8 kg
• SteamTech sušenje s paro
• Dvosmerno vpihovanje zraka TwinAir
• Toplotna črpalka
• Prostornina bobna: 120 l
• Osvetlitev bobna z LED lučko
• Premer vrat: 35 cm
• Kot odpiranja vrat: 180 °
• Reverzibilno gibanje bobna
• Možnost direktnega odtoka AutoDrain

Učinkovitost
• Tip sušilnika: Kondenzacijski
• Polnitev 1-8 kg
• SteamTech sušenje s paro
• Prostornina bobna: 120 l
• Osvetlitev bobna z LED lučko
• Premer vrat: 35 cm
• Kot odpiranja vrat: 180 °
• Reverzibilno gibanje bobna
• Možnost direktnega odtoka AutoDrain

Upravljanje
• LED prikazovalnik
• Zakasnitev začetka sušenja (24h)

Upravljanje
• LED prikazovalnik
• Zakasnitev začetka sušenja (24h)

Programi
• 15 programov
• Programi: Bombaž / Sintetika / Občutljivo
perilo / Program Mix / XL program

Programi
• 15 programov
• Programi: Bombaž / Sintetika / Občutljivo
perilo / Program Mix / Program Volna /
XL program

Funkcije
• Nižja temperatura sušenja
• Enostavno likanje

Funkcije
• Nižja temperatura sušenja
• Enostavno likanje
• Ohlajevanje (10 min.)

Značilnosti
• Prijazen zvočni signal SoftSound
• Enostavno čiščenje filtra - EasyClean
• Prikazovalnik poteka pranja
• Opozorilo za polno posodo kondenzata
• Košara za sušenje perila
• Vakumske noge

Značilnosti
• Prijazen zvočni signal SoftSound
• Enostavno čiščenje filtra - EasyClean
• LED prikazovalnik faz
• Opozorilo za polno posodo kondenzata
• Vakumske noge

UseLogic tehnologija
• Senzor vlažnosti
• Sistem diagnosticiranja napak

UseLogic tehnologija
• Senzor vlažnosti
• Sistem diagnosticiranja napak

Varnost in trajnost
• Avtomatski izklop pri pregrevanju
• Samodejni izklop delovanja pri odprtih vratih
• Zaklepanje programov-zaščita pred otroci
(CDP)
• Boben iz nerjaveče pločevine

Varnost in trajnost
• Avtomatski izklop pri pregrevanju
• Samodejni izklop delovanja pri odprtih vratih
• Zaklepanje programov-zaščita pred otroci
(CDP)
• Boben iz nerjaveče pločevine

Tehnični podatki
• Nivo hrupa: 66 dB(A)re 1 pW
• Letna poraba električne energije: 132 kWh
• Mere aparata (Š×V×G): 60 × 85 × 60 cm
• EAN koda: 3838942748851

Tehnični podatki
• Nivo hrupa: 65 dB(A)re 1 pW
• Letna poraba električne energije: 282 kWh
• Mere aparata (Š×V×G): 60 × 85 × 60 cm
• EAN koda: 3838942748837
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D 7664 N
Advanced Line
Sušilnik perila - kondenzacijski

D 7462 J
Essential Line
Sušilnik perila - kondenzacijski

D 744 BJ
Essential Line
Sušilnik perila - kondenzacijski

Učinkovitost
• Tip sušilnika: Kondenzacijski
• Polnitev: 1-7 kg
• Ravnanje vlaken z ionizatorjem zraka IonTech
• Dvosmerno vpihovanje zraka TwinAir
• Toplotna črpalka
• Prostornina bobna: 117 l
• Osvetlitev bobna z LED lučko
• Premer vrat: 35 cm
• Kot odpiranja vrat: 180 °
• Reverzibilno gibanje bobna
• Možnost direktnega odtoka AutoDrain

Učinkovitost
• Tip sušilnika: Kondenzacijski
• Polnitev: 1-7 kg
• Dvosmerno vpihovanje zraka TwinAir
• Toplotna črpalka
• Prostornina bobna: 117 l
• Osvetlitev bobna z LED lučko
• Premer vrat: 35 cm
• Kot odpiranja vrat: 180 °
• Reverzibilno gibanje bobna
• Možnost direktnega odtoka AutoDrain

Učinkovitost
• Tip sušilnika: Kondenzacijski
• Polnitev: 1-7 kg
• Prostornina bobna: 117 l
• Osvetlitev bobna z LED lučko
• Premer vrat: 35 cm
• Kot odpiranja vrat: 180 °
• Reverzibilno gibanje bobna
• Možnost direktnega odtoka AutoDrain

Upravljanje
• LCD prikazovalnik
• Zakasnitev začetka sušenja (24h)

Upravljanje
• LED prikazovalnik
• Zakasnitev začetka sušenja (24h)

Upravljanje
• LED prikazovalnik
• Zakasnitev začetka sušenja (24h)

Programi
• 27 programov
• Programi: Bombaž / Sintetika / Občutljivo
perilo / Program Mix / Program Volna / XL
program

Programi
• 15 programov
• Programi: Bombaž / Sintetika / Občutljivo
perilo / Program Mix / XL program

Programi
• 15 programov
• Programi: Bombaž / Sintetika / Občutljivo
perilo / Program Mix / Program Volna / XL
program

Funkcije
• Nižja temperatura sušenja
• Enostavno likanje

Funkcije
• Nižja temperatura sušenja
• Enostavno likanje
• Ohlajevanje (10 min.)

Funkcije
• Nižja temperatura sušenja
• Enostavno likanje
• Ohlajevanje (10 min.)

Značilnosti
• Prijazen zvočni signal SoftSound
• Enostavno čiščenje filtra - EasyClean
• Prikazovalnik poteka pranja
• Opozorilo za polno posodo kondenzata
• Vakumske noge

Značilnosti
• Prijazen zvočni signal SoftSound
• Enostavno čiščenje filtra - EasyClean
• Prikazovalnik poteka pranja
• Opozorilo za polno posodo kondenzata
• Vakumske noge

Značilnosti
• Prijazen zvočni signal SoftSound
• Enostavno čiščenje filtra - EasyClean
• LED prikazovalnik faz
• Opozorilo za polno posodo kondenzata
• Vakumske noge

UseLogic tehnologija
• Senzor vlažnosti
• Sistem diagnosticiranja napak

UseLogic tehnologija
• Senzor vlažnosti
• Sistem diagnosticiranja napak

UseLogic tehnologija
• Senzor vlažnosti
• Sistem diagnosticiranja napak

Varnost in trajnost
• Avtomatski izklop pri pregrevanju
• Samodejni izklop delovanja pri odprtih vratih
• Zaklepanje programov-zaščita pred otroci
(CDP)
• Boben iz nerjaveče pločevine

Varnost in trajnost
• Avtomatski izklop pri pregrevanju
• Samodejni izklop delovanja pri odprtih vratih
• Zaklepanje programov-zaščita pred otroci
(CDP)
• Boben iz nerjaveče pločevine

Varnost in trajnost
• Avtomatski izklop pri pregrevanju
• Samodejni izklop delovanja pri odprtih vratih
• Zaklepanje programov-zaščita pred otroci
(CDP)
• Boben iz nerjaveče pločevine

Tehnični podatki
• Nivo hrupa: 66 dB(A)re 1 pW
• Letna poraba električne energije: 130 kWh
• Mere aparata (Š×V×G): 60 × 85 × 60 cm
• EAN koda: 3838942748141

Tehnični podatki
• Nivo hrupa: 66 dB(A)re 1 pW
• Letna poraba električne energije: 170 kWh
• Mere aparata (Š×V×G): 60 × 85 × 60 cm
• EAN koda: 3838942748844

Tehnični podatki
• Nivo hrupa: 65 dB(A)re 1 pW
• Letna poraba električne energije: 284 kWh
• Mere aparata (Š×V×G): 60 × 85 × 60 cm
• EAN koda: 3838942748868

Pet let garancije za velike gospodinjske aparate Gorenje.
Vsi veliki gospodinjski aparati Gorenje, kupljeni v Sloveniji, imajo petletno
garancijo. Odločitev za petletno garancijo smo v Gorenju sprejeli z mislijo
na še večje zadovoljstvo in brezskrbnost naših kupcev ob nakupu in uporabi
izdelkov blagovne znamke Gorenje.
Za nasvete, vzdrževanje in popravila aparatov skrbi Gorenje Servis z
razvejano servisno mrežo po celotni Sloveniji.
Zagotavljamo izjemno hitro odzivnost in kakovostno opravljeno storitev.
Enotna telefonska številka Gorenje Servisa za celotno Slovenijo
(0)3 899 7000. Pričakuje vas ekipa strokovno izobraženih svetovalcev.

GORENJ E SLOVENIJA
T 01 366 85 00 | F 01 366 85 80
Brnčičeva 39 | 1000 Ljubljana
Slovenija | www.gorenje.si

Enotna tel. št. ser visa
03 8 9 9 70 0 0
SE KOPER

SE M U RSK A SOBOTA

Ankaranska cesta 2

Ulica Staneta Rozmana 9

Center Planet TUŠ Koper

9000 Murska Sobota

6000 Koper

servis.ms@gorenje.si

servis.kp@gorenje.si
SE NOVA GORICA
SE KR ANJ

IX. Korpusa 96

Trg Prešernove brigade 10

5205 Solkan

4000 Kranj

servis.ng@gorenje.si

servis.kr@gorenje.si
SE NOVO M ESTO
SE L J U B L JANA

Jerebova 19

Brnčičeva 39

8000 Novo mesto

1231 Ljubljana - Črnuče

servis.nm@gorenje.si

servis.lj@gorenje.sisi
SE VELENJ E
SE MARIBOR

Partizanska 12

Limbuška c. 2

3503 Velenje

2001 Maribor

servis.ve@gorenje.si

servis.mb@gorenje.si

Realizirano: G ore nje ma rketing; ok tobe r 2012

Pridr žuje mo si pravico do more bitnih na pa k v katalogu .

