
JÄÄKAAPPI-PAKASTIMET



Esittelemme sinulle tärkeimmät ominaisuudet, joita 

vaaditaan raikkaan ja luonnollisen mikroilmaston 

aikaansaamiseksi jääkaappiin.

Yksinkertaisia ja käteviä ratkaisuja ruoan säilytykseen 

ihanteellisissa olosuhteissa siten, että myös energian-

kulutus laskee.

Olemme ylpeitä laitteidemme erinomaisista energi-

aluokituksista, jotka auttavat säästämään huomatta-

vasti energiaa, kun kyseessä on kodinkone, joka toimii 

365 päivää vuodessa.



Jääkaappia ostaessa on erittäin tärkeää kiinnittää huomiota sen 

mikroilmastoon ja lämpötilan vakauteen. NatureFresh-toiminto 

tarjoaa ruoalle täysin luonnollisen ympäristön.

Luonnollinen mikroilmasto
jääkaapin sisällä

Ruoan sopimaton 
säilytys

IonAir ja MultiFlow 3600

Ihanteellinen mikroilmasto joka hyllyllä

Jääkaappimme luovat ympäristön, jossa tapahtuu luonnollista 
ionisaatiota. Jääkaappi tuottaa negatiivisia ioneita, jotka 
hävittävät jopa 95 % haitallisista mikro-organismeista, homeesta 
ja bakteereista. MultiFlow 360° -järjestelmä perustuu 14 
tuuletusaukkoon, jotka takaavat sen, että ionisoitu ilma kiertää 
tasaisesti koko jääkaapissa synnyttäen tasaisen lämpötilan 
joka hyllylle. ION-sukupolven uusissa malleissa on entistäkin 
tehokkaampi DynamiCooling-ilmankiertojärjestelmä.

IonAir ja MultiFlow 360° -järjestelmä puhdistaa jääkaapin 
sisäilman ja pitää sen uskomattoman raikkaana.

Luonto tietää parhaiten.



Kuvaus AdaptTech-teknologian eduista
 
Jos ovea aukaistaan usein, lämpötila nousee jääkaapissa. Käyrä 
osoittaa tavallisen jääkaapin ja Gorenje-jääkaapin, jossa on 
käytössä AdaptTech-teknologia, välisen eron lämpötilaheilahduk-
sissa. Mitä suurempi heilahdus on, sitä nopeammin elintarvikkeet 
pilaantuvat.

AdaptTech-teknologian edut
•  Ylläpitää lämpötilan tasaisena
•  Estää elintarvikkeiden lämpötilan nousun ja  

”lämpösokin” muodostumisen
•  Pidentää elintarvikkeiden säilyvyyttä
•  Säästää energiaa
•  Mukautuu yksilöllisesti käyttäjän tarpeisiin
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AdaptTech takaa jääkaapin lämpötilan pysymisen vakaana 
ja tasaisena seuraamalla käyttäjän elintapoja.

Adapt Tech
Avaatko jääkaapin oven usein?



LED-valo
 
Timanttivalot. LED-nauhavalo 
tekee aivan uudenlaisen 
vaikutuksen avatessasi 
jääkaapin oven.

Pitääksemme jääkaapin lämpötilan tasaisena, olemme kehittäneet 

yksinkertaisia ja käteviä ratkaisuja, jotka pitävät 'ovi auki' -ajan 

mahdollisimman pienenä.

 Ulosvedettävät hyllyt

Näiden hyllyjen ansiosta pääset 
nopeasti ja helposti käsiksi koko 
jääkaapin sisältöön.

Parempi järjestys - parempi raikkaus.



 SimpleSlide-periaate
 
Erimuotoisten ja -kokoisten 
pullojen ja pakettien 
sijoittaminen jääkaappiin 
sujuu helposti säädettävien 
ovihyllyjen ansiosta.

 SpaceBox XXL -laatikko
 
Suuri laatikko pakastimen 
sisällä. Sopii täydellisesti 
suurikokoisille pakasteille. 



EcoMode -ohjelma
Säästää kun olet poissa

Kun olet poissa pidemmän aikaa tai vaikkapa lomalla, 
EcoMode huolehtii energian säästämisestä. Kun jääkaapin 
ovea avataan harvemmin, EcoMode-ohjelma ylläpitää 
optimaalista lämpötilaa säästäen samalla energiaa. 

InverterCompressor on tehokas vaihtoehto, koska se saavuttaa 
huomattavan toimintakykynsä paljon tavallisia kompressoreita 
nopeammin. Lisäksi se takaa hiljaisen, kestävän ja vakaan 
toiminnan.

A+++ -energialuokka säästää jopa 60 % enemmän energiaa 
normaaliin A-luokkaan verrattuna.

InverterCompressor
Vakaa, hiljainen ja pitkään kestävä toiminta

A+++ 
Huipputason energiatehokkuus

Olemme ylpeitä laitteidemme erinomaisista, jopa A+++ -tason, 

energialuokituksista, jotka auttavat säästämään huomattavasti 

energiaa, kun kyseessä on kodinkone, joka toimii 365 päivää 

vuodessa. 

Energiavartijat.



www.gorenje.fi
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SlotIn-periaate
 
Ovi voidaan avata täysin, vaikka 
jääkaappi olisikin sijoitettu suoraan 
seinän tai toisen laitteen viereen.



Laitteen sisällä oleva puhallin puhaltaa kylmää ilmaa samaan 
tapaan kuin ilmastointilaite - ilman kosteutta. Kun kosteutta 
ei ole, ei muodostu jäätä. Pakastimen sisällä oleva ruoka on 
suojattu kuivumiselta. 
Parannetun NoFrost Plus -teknologian avulla olemme 
onnistuneet säilyttämään kaikki klassisen NoFrost-järjestelmän 
edut ja poistamaan sen varjopuolen - ruoan kuivumisen 
jääkaappiosastossa (ruokaa ei ole pakattu, eikä pakastettu). 
Kahden järjestelmän innovatiivisen yhdistelmän (IonAir ja 
MultiFlow 360°) ansiosta kosteutta syntyy riittävästi, niin että 
ruoka pysyy tuoreena ja terveellisenä pitkään.

FrostLess-tekniikka vähentää tehokkaasti huurteen 
muodostumista ruokaan, lisäksi se vähentää jään kertymistä 
pakastinosan sisäosiin 50 prosentilla perinteisiin pakastimiin 
verrattuna. Tämä alentaa sähkönkulutusta, ja koska pakastin 
on sulatettava harvemmin ja sulattaminen sujuu huomattavan 
nopeasti, se myös tuo lisää vapaa-aikaa.

Nopea pakastustoiminto, täydellinen suurten ruokaostosten 
jälkeen. Erinomainen suurten ruokamäärien pakastukseen. 
Kun toiminto on aktivoitu, se pysyy päällä 50 tuntia ja pitää 
lämpötilan -24 °C:ssa.

NoFrost Plus -teknologia
Poistaa jään, säilyttää tuoreuden

FrostLess -teknologia
Vähemmän jäätä, suurempi energiansäästö

FastFreeze -toiminto
Pikapakastus



UUTUUS

ADVANCED ESSENTIAL

NoFrost Plus
185 ja 200 cm

NoFrost Plus
185 ja 200 cm

TOIMINTA
Elektroninen LED-näyttö

SlotIn -toiminto

VARUSTEET
5 udtræksskuffer

LED-valo

Inoxreunat hyllyissä

Inoxprofiilit laatikoissa

Inoxprofiilit ovihyllyillä

PAKASTUSJÄRJESTELMÄ
FastFreeze

ENERGIALUOKKA
A+

A++

PAKASTIN



UUTUUS

ADVANCED ESSENTIAL

185 cm 185 cm
TOIMINTA
Elektroninen LED-näyttö

AdaptTech

IonAir DynamiCooling

SlotIn -toiminto

VARUSTEET
SimpleSlide

CrispZone med HumidityControl

FreshZone

MultiBox

Pullohylly

LED-valo

Inoxreunat hyllyissä

Inoxprofiilit laatikoissa

Inoxprofiilit ovihyllyillä

ENERGIALUOKKA
A+

A++

JÄÄHDYTYS



SUPERIOR line

NoFrost Plus
185 cm

TOIMINTA
Mekaaninen

Elektroninen

Elektroninen LED-näyttö 

Elektroninen LED-näyttö ovessa

AdaptTech

IonAir DynamiCooling

IonAir MultiFlow 360˚

EcoMode -ohjelma

SlotIn -toiminto

VARUSTEET
SimpleSlide

PullOut hylder

CrispZone med HumidityControl

FreshZone

ZeroZone

MultiBox

XXL SpaceBox 

Pullohylly

LED-valo

Inoxreunat hyllyissä

Inoxprofiilit laatikoissa

Inoxprofiilit ovihyllyillä

KAHVAN TYYPPI
Muovi

Metalli, lyhyt

Metalli, pitkä

PAKASTUSJÄRJESTELMÄ
Fast Freeze

Xtreme Freeze

ENERGIALUOKKA
A++

JÄÄHDYTYS



FrostLess
185 cm

NoFrost Plus
185 ja 200 cm

TOIMINTA
Mekaaninen

Elektroninen

Elektroninen LED-näyttö 

Elektroninen LED-näyttö ovessa

AdaptTech

IonAir DynamiCooling

IonAir MultiFlow 360°

EcoMode -ohjelma

SlotIn -toiminto

VARUSTEET
SimpleSlide

PullOut hylder

CrispZone med HumidityControl

FreshZone

ZeroZone

MultiBox

XXL SpaceBox 

Pullohylly

LED-valo

Inoxreunat hyllyissä

Inoxprofiilit laatikoissa

Inoxprofiilit ovihyllyillä

KAHVAN TYYPPI
Muovi

Metalli, lyhyt

Metalli, pitkä

PAKASTUSJÄRJESTELMÄ
FastFreeze

ENERGIALUOKKA
A++

A+++

ADVANCED line

UUTUUS
2m



ESSENTIAL line

FrostLess
185 ja 200 cm

NoFrost Plus
185 cm

TOIMINTA
Mekaaninen

Elektroninen

Elektroninen LED-näyttö 

Elektroninen LED-näyttö ovessa

AdaptTech

IonAir DynamiCooling

IonAir MultiFlow 360°

EcoMode -ohjelma

SlotIn -toiminto

VARUSTEET
SimpleSlide

PullOut-hylder

CrispZone med HumidityControl

FreshZone (optional)

ZeroZone

MultiBox

XXL SpaceBox 

Pullohylly

LED-valo

Inoxreunat hyllyissä

Inoxprofiilit laatikoissa

Inoxprofiilit ovihyllyillä

KAHVAN TYYPPI
Muovi

Metalli, lyhyt

Metalli, pitkä

PAKASTUSJÄRJESTELMÄ
FastFreeze

ENERGIALUOKKA
A+

A++

ADVANCED line

UUTUUS
2m


