KØLE-/FRYSESKABE

Vi præsenterer dig for de vigtige funktioner, som sikrer et frisk og naturligt mikroklima inde i køleskabet.

Enkle og praktiske løsninger for opbevaring af madvarer, som bevarer et ideelt klima og sikrer et lavere
energiforbrug.

Vi er stolte over høje energiklasser, som giver store
energibesparelser på hårde hvidevarer, som kører
365 dage om året.

Naturen ved bedst.
Fokus på mikroklima og temperaturstabilitet er af afgørende
betydning ved køb af et køleskab til hjemmet. NatureFresh skaber et
fuldstændig naturligt miljø for madvarer.

IonAir med MultiFlow 3600
Ideelt mikroklima på hver hylde

Vores køleskabe skaber et miljø med en naturlig
ioniseringsproces. Negativt ladede ioner, som genereres inde i
køleskabet, eliminerer op til 95 % af skadelige mikroorganismer,
skimmelsvampe og bakterier. MultiFlow 360°-systemet
cirkulerer ioniseret luft ved at indblæse den gennem 14
ventilationshuller, som genererer helt ensartede temperaturer
på hver enkelt hylde. Basismodeller i ION-generationen har det
avancerede DynamiCooling ventilationssystem.
IonAir med MultiFlow 360°-systemet renser luften inde i
køleskabet og holder den frisk.

Naturligt mikroklima
inde i køleskabet

Forkert opbevaring
af fødevarer

AdaptTech

Åbner du ofte dit køleskab?
AdaptTech sikrer en helt stabil og konstant temperatur ved
at følge hver enkelt brugers vaner.
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Graf over temperaturudsving i et almindeligt køleskab
Graf over temperaturudsving i et køleskab med AdaptTech-teknologi

Illustration af AdaptTech teknologiens fordele
Ved hyppige åbninger af døren stiger temperaturen i køleskabsrummet. Figuren viser forholdet mellem temperaturudsving i et
almindeligt køleskab og et Gorenje-køleskab med AdaptTechteknologi. Større udsving fordærver maden hurtigere.

Fordele ved AdaptTech-teknologi
• Fastholder en konstant temperatur
• Forhindrer fødevarers temperatur i at stige og give
dem ”termisk chok”
• Forlænger madens holdbarhed
• Sparer energi
• Tilpasser sig individuelt til brugeren

Mere orden – mere frisk.
For at opretholde en stabil temperatur har vi udviklet enkle og
praktiske løsninger for opbevaring af madvarer, som sikrer, at den
tid, køleskabsdøren står åben, holdes på et minimum.

LED-lys
Diamantbelysning.
LED-lampe formet som et
bånd giver et helt nyt indtryk,
når du åbner køleskabet.

Udtrækshylder
Med disse hylder er hele
køleskabets indhold nemt
og hurtigt tilgængeligt.

SimpleSlide-princip
De regulerbare hylder i
lågen betyder, at du nemt
og bekvemt kan arrangere
flasker og emballager med
enhver form og størrelse.

SpaceBox XXL-skuffe
En stor skuffe inde i fryseren.
Perfekt til frysning af de største
madvarer

Energibesparende.
Vi er stolte over høje energiklasser på op til A+++, som giver
markante energibesparelser på hårde hvidevarer, som kører
365 dage om året.

A+++
Højeste energieffektivitet

Energiklasse A+++ sparer op til 60 % mere energi
sammenlignet med den almindelige A-energiklassificering.

InverterCompressor
Stabil, støjsvag og langvarig drift

Inverterkompressor er effektiv, da den opnår høj kapacitet
meget hurtigere end konventionelle kompressorer. Den giver
også en støjsvag, holdbar og stabil drift.

EcoMode

Sparer energi, når du ikke er hjemme

Når du er bortrejst i en længere periode eller på ferie, sørger
EcoMode for at spare energi. Når køleskabsdøren åbnes
mindre hyppigt, holder EcoMode-programmet den optimale
temperatur og sparer derved energi.

www.gorenje.dk

SlotIn-princippet

90o

Døren kan åbnes uhindret, også
når køleskabet er placeret op ad
en væg eller et andet apparat.

NoFrost Plus-teknologi
Eliminerer is, bevarer friskheden

En blæser inde i apparatet blæser kølig luft på basis af
airconditionprincippet - uden fugt. Ingen fugt betyder, at
der ikke opstår is. Madvarer, der presses sammen i fryseren,
beskyttes mod udtørring.
Med den forbedrede NoFrost Plus-teknologi bevarer vi alle
fordelene ved det klassiske NoFrost-system og eliminerer
ulemperne - udtørring af madvarer i køleskabet (madvarer
presses ikke sammen og fryser ikke sammen). Takket være den
innovative kombination af to systemer (IonAir med MultiFlow
360°) opnås tilstrækkelig fugt til at holde madvarerne friske og
sunde i lang tid.

FrostLess-teknologi
Mindre is, større energibesparelse

FrostLess-teknologien reducerer effektivt ophobningen af frost
på fødevarer og ophobningen af is indvendigt i fryserummet
med 50 % sammenlignet med konventionelle frysere, hvilket
giver et lavere strømforbrug og giver dig mere tid pga. den
kortere og mindre hyppig afrimning af fryseren.

FastFreeze-funktion
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.

NEW

FRYS

BETJENING
Elektronisk LED-display bag dørene
SlotIn-funktion

UDSTYR
5 udtræksskuffer
LED-lys
Inox-fronter på hylder
Inox-profiler på skuffer
Inox-profiler på dørhylder

FRYSESYSTEM
FastFreeze

ENERGIKLASSE
A+
A ++

ADVANCED

ESSENTIAL

NoFrost Plus
185 cm

NoFrost Plus
185 cm

NEW

KØL

BETJENING
Elektronisk LED-display bag dørene
AdaptTech
IonAir DynamiCooling
SlotIn-funktion

UDSTYR
SimpleSlide
CrispZone med HumidityControl
FreshZone
MultiBox
Flaskehylde
LED-lys
Inox-fronter på hylder
Inox-profiler på skuffer
Inox-profiler på dørhylder

ENERGIKLASSE
A+
A ++

ADVANCED

ESSENTIAL

185 cm

185 cm

SUPERIOR line

BETJENING
Mekanisk
Electronisk
Elektronisk LED-display bag dørene
Elektronisk LED-display på dørene
AdaptTech
IonAir DynamiCooling
IonAir MultiFlow 360˚
EcoMode
SlotIn-funktion

UDSTYR
SimpleSlide
PullOut hylder
CrispZone med HumidityControl
FreshZone
ZeroZone
MultiBox
XXL SpaceBox
Flaskehylde
LED-lys
Inox-fronter på hylder
Inox-profiler på skuffer
Inox-profiler på dørhylder

GREBSTYPE
Plastik
Metal, kort
Metal, langt

FRYSESYSTEM
Fast Freeze
Xtreme Freeze
ENERGIKLASSE
A++

NoFrost Plus
185 cm

NEW
2m

ADVANCED line

BETJENING
Mekanisk
Electronisk
Elektronisk LED-display bag dørene
Elektronisk LED-display på dørene
AdaptTech
IonAir DynamiCooling
IonAir MultiFlow 360°
EcoMode
SlotIn-funktion

UDSTYR
SimpleSlide
PullOut hylder
CrispZone med HumidityControl
FreshZone
ZeroZone
MultiBox
XXL SpaceBox
Flaskehylde
LED-lys
Inox-fronter på hylder
Inox-profiler på skuffer
Inox-profiler på dørhylder

GREBSTYPE
Plastik
Metal, kort
Metal, langt

FRYSESYSTEM
FastFreeze
ENERGIKLASSE
A ++
A +++

FrostLess
185 cm

NoFrost Plus
185 og 200 cm

NEW
2m

ESSENTIAL line

BETJENING
Mekanisk
Elektronisk
Elektronisk LED-display bag dørene
Elektronisk LED-display på dørene
AdaptTech
IonAir DynamiCooling
IonAir MultiFlow 360°
EcoMode
SlotIn-funktion

UDSTYR
SimpleSlide
PullOut-hylder
CrispZone med HumidityControl
FreshZone (optional)
ZeroZone
MultiBox
XXL SpaceBox
Flaskehylde
LED-lys
Inox-fronter på hylder
Inox-profiler på skuffer
Inox-profiler på dørhylder

GREBSTYPE
Plastik
Metal, kort
Metal, langt

FRYSESYSTEM
FastFreeze
ENERGIKLASSE
A+
A ++

FrostLess
185 og 200 cm

NoFrost Plus
185 cm

