
It‘s so me!
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BELO. ČRNO. PO MOJE!
Moja življenjska filozofija je preprosta. Zame je do-
bro to, kar je v skladu z mojimi navadami in zmo-
žnostmi. Življenjski prostor oblikujem in urejam po 
svoje. Izberem kolekcijo aparatov, ki spoštujejo moj 
življenjski stil. Odlično oblikovane aparate kolekcije 
Gorenje Simplicity v črni in beli barvi zlahka vklju-
čim v svoje prostore in z njimi res živim po svoje. 
Ker se prilagodijo meni, ne jaz njim. Simplicity!
Lepo. Preprosto. Dostopno.

PEČICE

KUHALIŠČA

HLADILNIKI

NAPE

POMIVALNI STROJI

MIKROVALOVNE PEČICE

PRALNI IN SUŠILNI STROJI
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Ker je oblikovano
po MOJE!

Steklo. Kovina.
Skladnost. Prisotnost.
Privlači pogled.
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Pri aparatih iz kolekcije Gorenje 
Simplicity so najpogostejše in 
najbolj uporabne izbire takoj do-
stopne – prek enega samega 
gumba.

Napredni aparati si zapomnijo 
naše osebne izbire in jih nasle-
dnjič predlagajo. S pritiskom na 
gumb jih le še potrdimo.

LOGIČNE
IZBIRE

ADAPT
TECH

BELO
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Čiste linije, pristni materiali in er-
gonomija omogočajo, da aparate 
zlahka vključimo v raznotere pro-
store bivanja.

Aparate odlikujejo prijazne cene 
in kasneje dolgoročni prihranki 
pri uporabi, saj zahvaljujoč na-
predni tehnologiji plačamo le ti-
sto, kar zares potrebujemo.

DOBER
DESIGN

ODLIČNA 
VREDNOST

ČRNO
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PEČICE
DIŠI. KER JE PEČENO PO MOJE!
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Elektronske programske ure z upravljanjem na dotik
Enostavno upravljanje in preglednost
Z uro določate trajanje časa pečenja in izbiro prave temperature, 
kar lahko, poleg prikaza grelnega sistema v uporabi, spremljate 
na preglednem zaslonu. Površina ure je hkrati popolnoma gladka 
in zato enostavna za čiščenje. 

Sistem GentleClose 
Nežno in neslišno zapiranje 
vrat pečice
Posebno udobje zapiranja vrat, 
saj se bodo le-ta zaprla 
neslišno in nežno, ne glede na 
to, s kakšno silo jih boste 
zaprli.

Program »Vkuhavanje«
Za zanesljivo konzerviranje in vkuhavanje živil
Poseben prednastavljen program namenjen konzerviranju in 
vkuhavanju živil, s čimer preprečimo njihovo pokvarljivost in jim 
podaljšamo uporabo tudi izven sezone.

AdaptBake
Brez vnovičnega nastavljanja lastnih izbir
Pečica si zapomni vašo nastavitev temperature za posamičen 
prednastavljen program in vam zadnjo ali najpogosteje 
uporabljeno izbiro sugerira ob naslednji uporabi pečice.
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KUHALIŠČA
UŽIVAM. KER JE KUHANO PO MOJE! 
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SuperPower indukcijsko 
kuhališče 
Hitro in učinkovito kuhanje ter 
enostavno čiščenje
Indukcijska kuhališča izjemno 
učinkovito in hitro pripravijo 
izvrstno in polnovredno hrano. 
Funkcija izjemno hitrega in 
močnega delovanja SuperBoost 
omogoča še hitrejšo in 
učinkovitejšo pripravo jedi ter s 
tem izjemne prihranke časa in 
energije.

BoilControl
Zaščita pred prevretjem
Samodejno poskrbi za začasno 
prilagajanje moči delovanja. Po 
začetnem delovanju na največji 
moči kuhalno polje ohranja 
temperaturo na želeni stopnji in 
na ta način preprečuje prevretje 
ali dolgotrajnejše nepotrebno 
vretje hrane. 

StopGo funkcija varnega kuhanja
Ob pritisku na funkcijo StopGo senzor ustavi delovanje vseh 
nastavitev na kuhalni plošči. Tako je kuhanje pod nadzorom, tudi če 
ga morate iz kakršnega koli razloga nenadoma odložiti. S ponovnim 
pritiskom znova aktivirate predhodno nastavljene ukaze. Tudi tako 
ste zares varni pred neželenim prevretjem!

Plinski gorilnik z izklopno programsko uro SimpleOff
Varno, enostavno, pregledno ter nadzorovano kuhanje
Ergonomsko oblikovan gumb z vgrajeno elektronsko izklopno 
programsko uro omogoča nastavitev časa kuhanja (do 99 min), ki 
po preteku nastavljenega časa ura samodejno izklopi plinski gorilnik, 
na kar vas opozori tudi zvočni signal. 
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HLADILNIKI
SVEŽE JE. KER JE HLAJENO PO MOJE! 
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MultiFlow 360° 
Podaljšana obstojnost živil in manjša poraba energije
Pospešeno kroženje zraka MultiFlow 360° preko 
večtočkovnega intenzivnega vpihovanja hladnega zraka 
skozi prezračevalne odprtine v stebru na zadnji steni 
hladilnika zagotavlja stalno in enakomerno temperaturo v celotnem 
hladilnem delu. Vgrajen je v NoFrost modele NRK.

Dinamično hlajenje
AirPower
Napreden ventilatorski sistem AirPower z dinamičnim 
hlajenjem poskrbi za enakomerno temperaturo v 
celotnem hladilniku. Zaradi tovrstnega načina delovanja 
spada AirPower v vrsto »zelenih« lastnosti in tako prispeva k 
prihranku energije. Vgrajen je v osnovne modele RK.

BottleMat
Elastična podloga za praktično in 
varno odlaganje steklenic ter 
pločevink, saj preprečuje njihovo 
drsenje. Obenem jo lahko 
uporabite tudi kot namizni 
podstavek za vroče posode.

NoFrost Plus
Brez sreža, ledu in ročnega 
odtaljevanja
Sodobna tehnologija NoFrost 
Plus s pomočjo intenzivnega 
kroženja hladnega zraka 
odstranjuje vlago iz zamrzovalnika 
in hladilnika. S tem preprečuje 
nastajanje sreža na živilih ter ledu 
v notranjosti. 

IonAir
Hrana ostane sveža in okusna do 10 dni dlje
Ioni, ki nastajajo v hladilniku, odstranijo do 95 % bakterij, virusov, 
plinov in neprijetnih vonjav ter tako zagotavljajo vedno svež zrak v 
hladilniku. 

AdaptCool
Hrana ostane sveža 20% dlje
Prilagodljivi inteligentni sistem v 
tedenskih intervalih spremlja, 
analizira in beleži uporabo 
hladilnika. Po tem času njegovo 
delovanje, predvsem vzdrževanje 
nastavljene temperature in 
porabo energije, prilagodi 
posnetemu vzorcu. Hrana se ob 
odpiranju vrat ne segreva kot v 
običajnih hladilnikih, kar 
onemogoča nastanek bakterij. 
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NAPE
PREZRAČENO JE. KER DELUJE PO MOJE! 
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Enostavno čiščenje filtrov
Boljše vzdrževanje in daljša življenjska doba
Kovinski maščobni filtri v napah so preprosto snemljivi in jih 
enostavno očistite. Operete jih ročno ali v pomivalnem stroju s 
programom za nežno pomivanje.

Halogenska osvetlitev 
Odlična osvetlitev kuhališča
Dodaten vir svetlobe za optimalno razsvetljavo kuhališča. 
Halogenska osvetlitev velja tudi za močnejšo in varčnejšo od 
klasičnih žarnic.

Funkcionalna oblika
Poleg odlične zmogljivosti nape odlikujejo pristni materiali, nerjavno 
jeklo v kombinaciji s steklom. Privlačna oblika je vse pomembnejši 
dejavnik, vendar pa nape služijo tudi kot priročen vir svetlobe med 
kuhanjem. 
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POMIVALNI STROJI
BLEŠČI SE. KER JE POMITO PO MOJE! 
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AquaStop 
Brez skrbi pred izlitjem vode
V primeru izlitja vode varnostni sitem AquaStop avtomatsko prepreči 
nadaljnji dovod vode, istočasno pa črpalka izčrpa preostalo vodo iz 
kadi pomivalnega stroja. 

Prednastavitev pričetka pomivanja
Pomita posoda ob želenem času
Možnost prednastavitve začetka pomivanja za 3, 6 ali 9 ur vnaprej. 
S pomivanjem v času cenejše tarife električne energije ta funkcija 
omogoča dodatne prihranke.

Visoka učinkovitost
Varčno pomivanje posode
Odslej boste pomivali z odgovornostjo in skrbnostjo do okolja, saj 
pomivalni stroji Gorenje popolnoma izpolnjujejo stroge evropske 
smernice na področju varčevanja z energijo. 
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MIKROVALOVNE PEČICE
DOBRO JE. KER JE POGRETO PO MOJE!
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Prednastavljeni programi 
Hitra in logična izbira brez nepotrebnega razmišljanja
Programe na pečici izbirate preprosto, preko enega samega gumba. 
Vsak izmed devetih prednastavljenih programov (za pripravo pice, 
ribe, zelenjave, topljenje čokolade …) ima samodejno nastavitev 
načina segrevanja, moči in časa trajanja programa; čas lahko po želji 
tudi spreminjate. Prav tako lahko dodatno izbirate še med možnostjo 
zakasnitve vklopa ter samočistilnim programom z vodo.

Mikrovalovi v odlični družbi žara
Za odlične učinke pečenja in pogrevanja hrane
Gorenjeve mikrovalovne pečice z izjemno prostornino 23 litrov 
prinašajo v kuhinjo vse prednosti mikrovalov in žara. Kombinirana 
funkcija žara in mikrovalov bo prispevala k hitrejši peki manjših kosov 
mesa, pic in mnogih drugih jedi.

Enostavno in pregledno upravljanje
Mikrovalovne pečice odlikuje enostavno elektronsko upravljanje, ki 
zagotavlja resnično natančne nastavitve časa in izbiro načinov 
segrevanja. Vse izbire so pregledne in preprosto nastavljive na 
upravljalnem delu.
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PRALNI STROJI
BREZHIBNO JE. KER JE OPRANO PO MOJE! 
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Odlična energijska 
učinkovitost 
Mnoge inovativne rešitve, kot so 
učinkoviti programski algoritmi, 
boben OptiDrum ter optimalno 
močenje perila QuickWet v 
kombinaciji z inteligentno 
senzorsko tehnologijo SensorIQ 
zagotavljajo odlične pralne in 
energijske učinke. Gorenje 
Simplicity modeli se ponašajo z 
uvrstitvijo v energijski razred 
A+++ oz. A-30 %, kar pomeni za 
30 % nižjo porabo električne 
energije v primerjavi z 
energijskim razredom A.

Senzorska tehnologija SensorIQ
Optimalen rezultat ob znatnih prihrankih energije, vode in 
časa
Številni senzorji konstantno spremljajo proces pranja. Na osnovi 
zbranih podatkov samodejno prilagajajo proces pranja glede na 
izbrani program, vrsto in težo perila.

AdaptWash
Brez vnovičnega nastavljanja lastnih izbir
Pralni stroj si zapomni vašo nastavitev vrtljajev centrifuge za 
posamičen prednastavljen program. Prav tako si zapomni, ali ste 
pri izbranem programu dodatno izbrali še povišan nivo vode ali 
funkcijo predpranja. Zadnje izbrane nastavitve nam nato ponudi 
ob ponovni uporabi istega programa, ne da bi jih morali ponovno 
določati.

Prednastavitev začetka 
pranja 
Oprano ob želenem času
Vsi pralni stroji ponujajo 
možnost odložitve začetka 
pranja do 24 h vnaprej. Tako 
lahko izkoristite cenejšo nočno 
tarifo električne energije.



24

SUŠILNIKI PERILA
MEHKO JE. KER JE POSUŠENO PO MOJE!
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Prednastavitev začetka sušenja 
Posušeno ob želenem času
Začetek 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. 

TwinAir 
Za 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. 

Kondenzacijski sušilnik s toplotno črpalko
Izjemna varčnost sušenja A++
Je edini gospodinjski aparat, ki pri svojem delovanju uporablja 
hladilni in grelni del toplotne črpalke. Zaradi popolnega izkoristka 
le-te je poraba energije za kar 50 % nižja od porabe v 
energijskem razredu A.

AdaptDry
Brez vnovičnega nastavljanja lastnih izbir
Sušilnik perila si zapomni, ali smo pri določenih programih izbrali 
funkcijo ExtraDry za večjo suhost perila, funkcijo nižje 
temperature sušenja ali morda funkcijo prezračevanja / funkcijo 
proti mečkanju. 
Zadnje izbrane funkcije nam nato ponudi ob ponovni uporabi 
istega programa, ne da bi jih morali ponovno določati.
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• Barva aparata: Bela
• Barva ročaja: Imitacija nerjavnega jekla
• Material čelne plošče: Steklo

Učinkovitost
• Volumen pečice (bruto/neto): 66 / 65 l
• Večsistemska pečica BigSpace - 65 l
• SuperSize, največja uporabna površina pečenja
• Površina največjega pekača: 1316 cm²
• HomeMADE® oblika pečice, oblikovana po zgledu krušne peči
• PerfectGrill

Upravljanje
• Elektronska programska ura z upravljanjem na dotik EPT + TD plus
• AdaptBake: Inteligentni sistem pomnjenja

Načini ogrevanja

Značilnosti 
• Program “Vkuhavanje”
• GentleClose tečaj vrat
• Enojna osvetlitev pečice
• FastPreheat
• Pečenje na več nivojih hkrati

Oprema
• Globok emajliran XXL pekač
• Plitek pekač
• Mrežna rešetka
• Dvonivojska izvlečna vodila pekača

Varnost
• Termično varovalo za samodejni izklop
• Dinamično ohlajevanje pečice - DC
• Trojna steklena pečniška vrata z enojno refleksijo (CoolDoor)
• Mehanska zapora vrat

Enostavno čiščenje
• Čiščenje z AquaClean funkcijo
• Visoko kvalitetni EcoClean emajl
• Gladka pečniška vrata
• Katalitična zadnja stena

Tehnični podatki
• Poraba energije večsistemska/konvencionalna: 0,79 / 0,87 kWh
• Mere aparata (VxŠxG): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm
• Mere vgradne odprtine min-max (VxŠxG): 59-60 × 56-56,8 × 55 cm

• EAN koda: 3838942950216

BO 75 SY2 B (Črna barva)
• EAN koda: 3838942950247

BO 71 SY2 W (Bela barva)
• EAN koda: 3838942950261

• Barva aparata: Črna
• Barva ročaja: Imitacija nerjavnega jekla
• Material čelne plošče: Steklo

Učinkovitost
• Volumen pečice (bruto/neto): 66 / 65 l
• Večsistemska pečica BigSpace - 65 l
• SuperSize, največja uporabna površina pečenja
• Površina največjega pekača: 1316 cm²
• HomeMADE® oblika pečice, oblikovana po zgledu krušne peči
• PerfectGrill

Upravljanje
• Mehansko upravljanje

Načini ogrevanja

Značilnosti 
• Klasičen tečaj vrat
• Enojna osvetlitev pečice
• Pečenje na več nivojih hkrati

Oprema
• Globok emajliran XXL pekač
• Plitek pekač
• Mrežna rešetka
• Žična vodila pekača

Varnost
• Termično varovalo za samodejni izklop
• Dinamično ohlajevanje pečice - DC
• Dvojna steklena pečniška vrata z enojno refleksijo (CompactDoor)
• Mehanska zapora vrat

Enostavno čiščenje
• Čiščenje z AquaClean funkcijo
• Visoko kvalitetni EcoClean emajl
• Gladka pečniška vrata

Tehnični podatki
• Poraba energije večsistemska/konvencionalna: 0,79 / 0,87 kWh
• Mere aparata (VxŠxG): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm
• Mere vgradne odprtine min-max (VxŠxG): 59-60 × 56-56,8 × 55 cm

• EAN koda: 3838942950278

BO 75 SY2 W
Vgradna večsistemska pečica

BO 71 SY2 B
Vgradna večsistemska pečica
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GKTG 6 SY2 B (Črna barva)
• EAN koda: 3838942928581

IT 612 SY2 W (Bela barva)
• EAN koda: 3838942949685GKTG 6 SY2 W

Plinsko kuhališče na kaljenem steklu
IT 612 SY2 B
Indukcijski kuhalnik

• Barva: Bela
• Brušen rob kuhališča

Značilnosti 
• Trojni gorilnik
• Simple off - samodejni izklop gorilnika
• Litoželezne rešetke

Ogrevalne površine
• Enoročni električni vžig plinskih gorilnikov
• 2 standardna gorilnika + 1 pomožni gorilnik + 1 trojni gorilnik 

levo spredaj: Ø 10,3 cm, 3,3 kW 
desno spredaj: Ø 4,3 cm 1 kW 
levo zadaj: Ø 6,7 cm 1,75 kW 
desno zadaj: Ø 6,7 cm 1,75 kW

Tehnični podatki
• Priključna moč (max): 7,8 kW
• Mere aparata (VxŠxG): 9,6 × 58,5 × 51 cm
• Mere vgradne odprtine (VxŠxG): 4,5 × 56 × 48 cm

• EAN koda: 3838942928598

• Barva: Črna
• Brušen rob kuhališča

Upravljanje
• Upravljanje na dotik
• Timer kuhališča

Značilnosti 
• Povečana moč delovanja PowerBoost
• V trenutku izjemno povečana moč delovanja SuperBoost
• Super moč povsod in hkrati AllBoost
• Tiho delovanje SuperSilent
• PowerControl - možnost priklopa na eno fazo

Ogrevalne površine
• 4 indukcijske ogrevalne površine 

levo spredaj: Ø 18,5 cm, 1,4/2 kW 
desno spredaj: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW 
levo zadaj: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW 
desno zadaj: Ø 20,5 cm, 2/2,3 kW

Varnost in trajnost
• Pokazatelj preostale toplote
• Otroška zaščita vklopa kuhališča
• Varnostni izklop kuhališča

Tehnični podatki
• Priključna moč (max): 7,1 kW
• Mere aparata (VxŠxG): 5,6 × 60 × 51 cm
• Mere vgradne odprtine (VxŠxG): 5,2 × 56 × 49 cm

• EAN koda: 3838942949692 

Gumb 
Simple off
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ECT 6 SY2 W
Steklokeramično kuhališče

MO 6240 SY2 B
Samostojna mikrovalovna pečica

• Barva: Bela
• Brušen rob kuhališča

Upravljanje
• Upravljanje na dotik
• Timer kuhališča

Značilnosti 
• BoilControl, zaščita pred prevretjem
• StopGo, funkcija varnega kuhanja
• Funkcija StayWarm

Ogrevalne površine
• 4 HiLight ogrevalne površine 

levo spredaj: Ø dvokrožna 21/12 cm, 2,2 kW 
desno spredaj: Ø 14,5 cm, 1,2 kW 
levo zadaj: Ø 14,5 cm, 1,2 kW 
desno zadaj: Ø dvokrožna 18/12 cm, 1,7 kW

Varnost in trajnost
• Pokazatelj preostale toplote
• Otroška zaščita vklopa kuhališča
• Varnostni izklop kuhališča

Tehnični podatki
• Priključna moč (max): 6,3 kW
• Mere aparata (VxŠxG): 5,4 × 60 × 51 cm
• Mere vgradne odprtine (VxŠxG): 5 × 56 × 49 cm

• EAN koda: 3838942950209

• Barva: Črna
• Barvno lakirana notranjost

Učinkovitost
• Volumen pečice: 23 l
• Max. moč mikrovalov: 900 W
• Moč žara: 1000 W

Upravljanje
• Elektronsko upravljanje
• Smart Control

Načini ogrevanja

• Kuhanje z žarom
• Kombinirano gretje: Mikrovalovi + žar

Značilnosti
• 2 v 1 mikrovalovi + žar
• Logical choice
• Prednastavljeni programi
• Odtaljevanje po času
• Programska ura

Varnost
• Otroška zaščita
• Varnostno stikalo

Oprema
• Vrtljiv steklen krožnik
• Premer vrtljivega krožnika: 27 cm
• Rešetka za žar

Tehnični podatki
• Mere aparata (VxŠxG): 28 x 48 x 39 cm

• EAN koda: 3838942933806

ECT 6 SY2 B (Črna barva)
• EAN koda: 3838942940354 

MO 6240 SY2 W (Bela barva)
• EAN koda: 3838942933592
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NRK 62 J SY2 W
Kombinirani hladilnik/zamrzovalnik

RK 62 F SY2 B
Kombinirani hladilnik/zamrzovalnik

• Barva aparata: Bela
• Levo/desno menljivo odpiranje vrat: 
• Slot-in: Možnost postavitve aparata v kuhinjsko nišo širine 60 cm
• Klimatski razredi: ST, N, T

Učinkovitost
• 1 kompresor
• Skupna bruto/neto prostornina: 329 / 306 l
• Prostornina hladilnega dela (bruto/neto): 231 / 221 l
• Prostornina zamrzovalnega dela (bruto/neto): 98 / 85 l
• Zamrzovalna zmogljivost v 24 urah: 5 kg / 24 ur
• Shranjevalni čas ob motnjah: 18 h

Upravljanje
• Elektronsko upravljanje preko LED prikazovalnika

Značilnosti 
• IonAir: Ionizator zraka v hladilniku
• AdaptCool: Inteligentni sistem prilagajanja
• Multiflow 360 °C: Večtočkovno 3D vpihovanje zraka
• NoFrost Plus
• FastFreeze: Hitro zamrzovanje

Oprema hladilnega dela
• SimpleSlide po višini premične posode vrat: 2
• LED trak na stropu
• 4 steklene izvlečne police
• BottleMat podlaga za steklenice
• Polica za steklenice z varovalom
• Posoda MultiBox 3 v 1: shranite jajca, led in občutljivo hrano
• FreshZone predal
• CrispZone z HumidityControl: velik predal za zelenjavo z regulacijo vlage

Oprema zamrzovalnega dela 
• XXL SpaceBox predal
• 3 predali za shranjevanje

Tehnični podatki
• Poraba električne energije v 24 urah: 0,643 kWh
• Letna poraba električne energije: 235 kWh
• Nivo hrupa: 42 dB(A)
• Mere aparata (VxŠxG): 185 × 60 × 64 cm

• EAN koda: 3838942936043

• Barva aparata: Črna
• Levo/desno menljivo odpiranje vrat: 
• Slot-in: Možnost postavitve aparata v kuhinjsko nišo širine 60 cm
• Klimatski razredi: SN, ST, N, T

Učinkovitost
• 1 kompresor
• Skupna bruto/neto prostornina: 321 / 317 l
• Prostornina hladilnega dela (bruto/neto): 225 / 223 l
• Prostornina zamrzovalnega dela (bruto/neto): 96 / 94 l
• Zamrzovalna zmogljivost v 24 urah: 4,5 kg / 24 ur
• Shranjevalni čas ob motnjah: 30 h

Značilnosti 
• IonAir: Ionizator zraka v hladilniku
• FrostLess: Manj nabiranja sreža v zamrzovalniku
• Hlajenje DynamiCooling

Oprema hladilnega dela
• SimpleSlide po višini premične posode vrat: 2
• LED trak na stropu
• 4 steklene izvlečne police
• BottleMat podlaga za steklenice
• Polica za steklenice z varovalom
• Posoda MultiBox 3 v 1: shranite jajca, led in občutljivo hrano
• FreshZone predal
• CrispZone z HumidityControl: velik predal za zelenjavo z regulacijo vlage

Oprema zamrzovalnega dela 
• XXL SpaceBox predal
• 3 predali za shranjevanje

Tehnični podatki
• Poraba električne energije v 24 urah: 0,63 kWh
• Letna poraba električne energije: 230 kWh
• Nivo hrupa: 40 dB(A)
• Mere aparata (VxŠxG): 185 × 60 × 64 cm

• EAN koda: 3838942936111

NRK 62 J SY2 B (Črna barva)
• EAN koda: 3838942936098

RK 62 F SY2 W (Bela barva)
• EAN koda: 3838942936012

NRK 62 J SY2 X
(Metalizirano siva barva)
• EAN koda: 3838942953255

RK 62 F SY2 X
(Metalizirano siva barva)
• EAN koda: 3838942953248 



30

• Obtočna ali odzračevalna
• Material ohišja / dekorativnega dimnika: lakirana pločevina in steklo / nerjavno jeklo
• Barva ohišja / dekorativnega dimnika: aluminij in belo steklo / nerjavno jeklo

Učinkovitost
• Maximalni pretok zraka pri odzračevalnem načinu delovanja: 572 m³/h
• Premer odvodne cevi: 15 cm
• Zmogljivost ventilatorja pri odzračevalnem načinu delovanja: 

1. stopnja: 197 m³/h 
2. stopnja: 314 m³/h 
3. stopnja: 572 m³/h

Upravljanje
• Mehansko upravljanje
• Nastavitev upravljanja: Simplicity gumb za enostavno upravljanje
• Število stopenj hitrosti delovanja: 3

Značilnosti 
• Osvetlitev: Halogenska
• Število svetil: 2
• Moč svetil: 40 W

Oprema
• Maščobni filter iz pralnega aluminija: 3
• Loputa za nepovratni pretok zraka: 150 mm
• Dodatna oprema: ogleni filter 428642

Tehnični podatki
• Nivo hrupa (max.): 65 dB(A)
• Mere aparata (ŠxG): 90 × 43,5 cm
• Višina: 95 mm
• Min. višina dekorativnega dimnika: 485 mm
• Max. višina dekorativnega dimnika: 955 mm

• EAN koda: 3838942933486

• Obtočna ali odzračevalna
• Material ohišja / dekorativnega dimnika: lakirana pločevina in steklo / nerjavno jeklo
• Barva ohišja / dekorativnega dimnika: aluminij in črno steklo / nerjavno jeklo

Učinkovitost
• Maximalni pretok zraka pri odzračevalnem načinu delovanja: 572 m³/h
• Premer odvodne cevi: 15 cm
• Zmogljivost ventilatorja pri odzračevalnem načinu delovanja: 

1. stopnja: 197 m³/h 
2. stopnja: 314 m³/h 
3. stopnja: 572 m³/h

Upravljanje
• Mehansko upravljanje
• Nastavitev upravljanja: Simplicity gumb za enostavno upravljanje
• Število stopenj hitrosti delovanja: 3

Značilnosti 
• Osvetlitev: Halogenska
• Število svetil: 2
• Moč svetil: 40 W

Oprema
• Maščobni filter iz pralnega aluminija: 3
• Loputa za nepovratni pretok zraka: 150 mm
• Dodatna oprema: ogleni filter 428642

Tehnični podatki
• Nivo hrupa (max.): 65 dB(A)
• Mere aparata (ŠxG): 60 × 43,5 cm
• Višina: 95 mm
• Min. višina dekorativnega dimnika: 485 mm
• Max. višina dekorativnega dimnika: 955 mm

• EAN koda: 3838942933455

DT 9 SY2 W
Samostojna stenska kuhinjska napa

DT 6 SY2 B
Samostojna stenska kuhinjska napa

DT 9 SY2 B (Črna barva)
• EAN koda: 3838942933462

DT 6 SY2 W (Bela barva)
• EAN koda: 3838942933479
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Upravljanje
• On/off pokazatelj
• Pokazatelj izbranega programa

Programi
• Temperatura pomivanja: 40/50/62/65 °C
• 6 programov pomivanja: Intenzivni, Normalni, Eco, Steklo, Eno-urni program, hitri 35’

Značilnosti
• 12 pogrinjkov
• Zvočni in svetlobni indikator zaključka pomivanja
• Zakasnitev začetka pomivanja do 3/6/9 ur

Oprema
• Dekorativna vrata pomivalca
• Število košar: 2
• Nastavljiva zgornja košara po višini
• Nastavljiva spodnja košara
• Število nivojev brizganja: 4
• Število brizgalnih ročic: 2
• Samočistilni filter

Varnost
• Popolna Aquastop zaščita
• Sistem diagnosticiranja napak
• Inox kad

Tehnični podatki
• Nastavljiva višina: 60 mm
• Mere aparata (VxŠxG): 81,8 × 59,8 × 57 cm

Podatki porabe (po IEC-standardu EN 50242) 
• Voda: 12 l
• Elektrika: 1,02 kWh
• Letna poraba električne energije: 291 kWh
• Ocenjena letna poraba vode za štiričlansko gospodinjstvo: 3360 l
• Nivo hrupa: 49 dB(A)

• EAN koda: 3838942935015

GV 6 SY2 W
Vgradni pomivalni stroj

GV 6 SY2 B (Črna barva)
• EAN koda: 3838942935022
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• Barva aparata: Bela

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

Upravljanje
• LED prikazovalnik
• AdaptWash: inteligentni sistem prilagajanja
• Prednastavitev začetka pranja StartDelay
• Nastavitev števila obratov centrifuge
• Nastavitev temperature

Programi
• 23 programov
• Osnovni programi: Bombaž, Ročno pranje, Hitro pranje, Mix/Sintetika, Sport
• Dodatne funkcije: Predpranje / Povečan nivo vode / EcoCARE način pranja

Značilnosti
• Prijazen zvočni signal SoftSound
• Samočistilni program SterilTub
• ECO sistem

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

Tehnični podatki
• Letna poraba električne energije: 166 kWh
• Letna poraba vode: 9960 l
• Nivo hrupa: 74 dB(A)
• Mere aparata (VxŠxG): 85 × 60 × 60 cm

• EAN koda: 3838942950421

• Barva aparata: Črna

Učinkovitost
• Kolektorski motor
• Inovativna oblika bobna
• Število obratov centrifuge: 1200 obr/min
• Polnitev: 1-6 kg
• Prostornina bobna: 42 l

Upravljanje
• LED prikazovalnik
• AdaptWash: inteligentni sistem prilagajanja
• Prednastavitev začetka pranja StartDelay
• Nastavitev števila obratov centrifuge
• Nastavitev temperature

Programi
• 23 programov
• Osnovni programi: Bombaž, Ročno pranje, Hitro pranje
• Dodatne funkcije: Predpranje / Povečan nivo vode / EcoCARE način pranja

Značilnosti
• Prijazen zvočni signal SoftSound
• Samočistilni program SterilTub
• ECO sistem

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

Tehnični podatki
• Letna poraba električne energije: 149 kWh
• Letna poraba vode: 10270 l
• Nivo hrupa: 68 dB(A)
• Mere aparata (VxŠxG): 85 × 60 × 44 cm

• EAN koda: 3838942950476

WA 72 SY2 W
Pralni stroj

WS 62 SY2 B
Pralni stroj - Slim

WA 72 SY2 B (Črna barva)
• EAN koda: 3838942950407

WS 62 SY2 W (Bela barva)
• EAN koda: 3838942950469 

Globina
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• Barva aparata: Bela

Učinkovitost
• Polnitev: 1-7 kg
• Toplotna črpalka - 50 % manjša poraba energije v primerjavi z energijskim razredom A
• Dvosmerno vpihovanje zraka TwinAir
• Prostornina bobna: 117 l
• Osvetlitev bobna
• Premer vrat: 35 cm
• Kot odpiranja vrat: 180 °
• Reverzibilno gibanje bobna

Upravljanje
• LED prikazovalnik
• AdaptDry: inteligentni sistem prilagajanja
• Zakasnitev začetka sušenja (24h)

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

 
Funkcije
• Extra Dry: intenzivno sušenje
• Enostavno likanje
• Ohlajevanje (10 min.)

Značilnosti
• Prijazen zvočni signal SoftSound
• Enostavno čiščenje filtra
• Prikazovalnik poteka sušenja
• Signal za polno posodo kondenzata
• Digitalni prikazovalnik preostalega časa delovanja
• Vakumske noge
• 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

Tehnični podatki
• Nivo hrupa: 65 dB(A)re 1 pW
• Letna poraba električne energije: 199 kWh
• Mere aparata (VxŠxG): 85 × 60 × 60 cm

• EAN koda: 3838942939471

• Barva aparata: Črna

Učinkovitost
• Polnitev: 1-7 kg
• Prostornina bobna: 117 l
• Osvetlitev bobna
• Premer vrat: 35 cm
• Kot odpiranja vrat: 180 °
• Reverzibilno gibanje bobna

Upravljanje
• LED prikazovalnik
• AdaptDry: inteligentni sistem prilagajanja
• Zakasnitev začetka sušenja (24h)

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

program
 

Funkcije
• Extra Dry: intenzivno sušenje
• Nižja temperatura sušenja
• Enostavno likanje
• Ohlajevanje (10 min.)

Značilnosti
• Prijazen zvočni signal SoftSound
• Enostavno čiščenje filtra
• LED prikazovalnik faz
• Signal za polno posodo kondenzata
• Digitalni prikazovalnik preostalega časa delovanja
• Vakumske noge
• 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

Tehnični podatki
• Nivo hrupa: 65 dB(A)re 1 pW
• Letna poraba električne energije: 504 kWh
• Mere aparata (VxŠxG): 85 × 60 × 60 cm

• EAN koda: 3838942939464 

D 76 SY2 W
Kondenzacijski sušilnik perila s toplotno črpalko

D 74 SY2 B
Kondenzacijski sušilnik perila

D 76 SY2 B (Črna barva)
• EAN koda: 3838942939488 

D 74 SY2 W (Bela barva)
• EAN koda: 3838942939457
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BO...

GKTG 6 SY2 W/B

DT 9 SY2 W/B

IT 612 SY2 W/B

DT 6 SY2 W/B GV 6 SY2 W/B

ECT 6 SY2 W/B
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www.gorenje.si

Pridružujemo si pravico do morebitnih napak v katalogu.

GORENJE GSI d.o.o.
Brnčičeva 39, 1231 Ljubljana

T 01 366 85 10
F 01 366 85 80


