NOVA GENERACIJA
HLADILNIKOV
GORENJE
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ZDRAVJE JE V ZRAKU

Zrak je največje bogastvo našega
planeta, gonilna sila življenja. Čist
in svež zrak spodbudno vpliva
na človeški organizem in mu daje
pozitiven zagon. Ali ni čudovit
tisti dragoceni občutek, ko po
nevihti narava oživi, z njo pa tudi
človek? Zahvaljujoč ionizaciji, ki jo
sproži nevihta in napolni ozračje
z blagodejnimi negativnimi ioni
(anioni), je zrak lahkoten, zdrav in
poln kisika, kar zelo pozitivno

vpliva na naše počutje.
Ti neznatni čistilci zraka imajo
v resnici izjemno moč in so del
obrambnega mehanizma narave.
Na drugi strani pa pozitivni ioni,
ki so v dimu, smogu in prahu,
onesnažujejo naše okolje. Toda ko
zadenejo ob negativne ione, izgubijo
bitko. Negativni ioni oziroma anioni
so nosilci življenja, ki človeškemu
organizmu dovajajo kisik. Negativno
je v naravi v bistvu pozitivno.

ESSENTIAL

ADVANCED

Nova generacija hladilnikov Gorenje

Odličen prezračevalni sistem MultiFlow

- ION generation zagotovo sodi v sam

360° v najnaprednejših modelih in

vrh ponudbe na trgu. Njeno kvaliteto

AirPower v baznih modelih nove

in vrednost poudarjajo najsodobnejša

generacije poskrbita, da zrak v hladilniku

tehnologija, pristni materiali in diskretno

nemoteno kroži po celotni površini in

oblikovanje, ki vključuje tudi kakovostne

dovaja kisik tudi v njegove najbolj skrite

steklene police z alu obrobami. Udobje

kotičke. Dodatno edinstveno rešitev

uporabe podpirajo številne nove

predstavlja prilagodljiva tehnologija

funkcionalnosti. Posebna pozornost je

AdaptCool, kjer izredno inteligenten

namenjena ustvarjanju odlične klime v

senzorski sistem spremlja uporabnikove

notranjosti. V središču vseh naprednih

navade in v skladu z njimi ohranja stalno

rešitev je tehnologija IonAir, ki je

temperaturo in idealno klimo.

edinstvena na trgu in v celoti posnema

Dobrodošli v svetu nove generacije

naravni proces ionizacije ter osvežuje

hladilnikov Gorenje - ION generation,

zrak v hladilniku.

izdelanih v harmoniji z naravo.

SUPERIOR
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KEEP IT FRESH
Lastnosti hladilnikov ION generation,
ki ohranjajo svežino.

Zdravi lahko ostanemo le, če se zdravo prehranjujemo. Zdrava,

Tako hrano na koncu zavržemo, zato ni presenetljiv podatek,

uravnotežena prehrana nam zagotavlja vitamine, minerale in

da povprečno 4-člansko gospodinjstvo zavrže približno 180

vlaknine, torej vse, kar je bistvenega pomena za naše zdravje

kg hrane na leto. Da bi čim dlje ohranili svežino in naravno

in dobro počutje. Idealno bi bilo, če bi lahko hrano jemali

sočnost hrane, so strokovnjaki v Gorenju pomislili prav na vsako

neposredno z vrta, toda le redki imajo to srečo.

podrobnost, s katero so dosegli idealno mikroklimo v hladilniku.
Predstavljamo vam najpomembnejše lastnosti hladilnikov, ki

Danes hrano običajno kupujemo za nekaj dni vnaprej. Če ji
ne zagotovimo najboljšega hlajenja, hitro izgubi prehranske
vrednosti ter postane gojišče za bakterije in mikroorganizme.
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omogočajo zagotovljeno svežo in naravno mikroklimo.

Steklene police

IonAir
MULTIFLOW 360°

Steklene police
(delno izvlečne)

Predal CrispZone
s kontrolo vlažnosti

Predal ZeroZone

CrispZone
s kontrolo vlažnosti

Predal
XtremeFreeze
Predal CrispZone
s kontrolo vlažnosti

SUPERIOR
model

Predal ZeroZone

PRAVA TEMPERATURA NA PRAVEM MESTU
Pravilno shranjevanje hrane v hladilniku je izjemnega pomena. Za različna živila namreč
obstaja različna idealna temperatura. Vsako živilo zahteva poseben prostor za hrambo.

IonAir z MultiFlow360°: Fantastična kombinacija dveh najboljših hladilnih sistemov,
ki skupaj ustvarjata naravno mikroklimo za shranjevanje živil. Takšno hlajenje ponujajo
vsi bolje opremljeni modeli, tisti preprostejši pa so opremljeni s hladilnim sistemom
AirPower.
Steklene police: Izjemen hladilni sistem zagotavlja odlično klimo tudi na delno izvlečnih
steklenih policah, ki so idealne za shranjevanje tort, finega peciva, sendvičev, sadja ipd.
Predal
XtremeFreeze

ZeroZone: Predal, v katerem je zagotovljena temperatura okrog 0°C, je idealen za
shranjevanje sadja in zelenjave, predvsem pa rib in mesa.
CrispZone: Predal s sistemom za uravnavanje vlage HumidityControl je idealen za
shranjevanje sadja in zelenjave. Živila na nekaj višji temperaturi od 0°C ohranjajo
svežino dlje časa, ravno tako pa tudi pomembne minerale in vitamine.
XtremeFreeze: Zamrznjena hrana lahko ohrani večino vitaminov in mineralov, če
je pravilno zamrznjena. S hitrim zamrzovanjem na –30°C funkcija XtremeFreeze
zagotavlja ohranitev prehranskih vrednosti zelenjave, mesa in rib.

5

KEEP IT FRESH

VSE, KAR ŠE NI ZNANO O IONIZACIJI
Ion je molekula, ki je lahko nabita
pozitivno ali negativno. Pozitivni
ioni, ki so v dimu, smogu in prahu,
onesnažujejo zrak. Pred nevihto
pogosto čutimo nelagodje, saj se
takrat zrak hitro polni s pozitivnimi
ioni. Na srečo je po dežju ozračje
polno negativnih ionov, ki telesu
dovajajo kisik, ga osvežujejo in
prispevajo k boljšemu psihičnemu in
fizičnemu počutju. Se tudi vi počutite
dobro po dežju?
Zdaj veste, zakaj.

TEHNOLOGIJA ION AIR
Naravna mikroklima v hladilniku

V zaprtih prostorih, kot je hladilnik, je hrana izpostavljena

in njihove svežine. Proces ionizacije uniči do 95 % škodljivih

delovanju bakterij in virusov. Živila najdlje ohranijo zdrave

mikroorganizmov v hladilniku in odstrani vonjave najbolj

lastnosti, kadar je temperatura v hladilniku stalna oz. malo

aromatičnih živil, kot je npr. čebula. Z inovativno tehnologijo

nad ničlo. Napredna tehnologija IonAir v novih hladilnikih

IonAir se v hladilniku ustvari idealna klima – za zelenjavo z vrta,

Gorenje ustvarja idealno mikroklimo z naravnim procesom,

sir s plesnijo, jajca, torte in paradižnikovo solato.

znanim kot ionizacija. Rezultat ionizacije je ozon, naravni
čistilec bakterij, plesni in neprijetnih vonjav, najboljši varuh živil

MULTIFLOW 3600
Intenziven ventilacijski sistem

Intenziven sistem MultiFlow 360° aktivno uravnava prezračevanje,
vlago in temperaturo, kakor najbolj ustreza sveži hrani v hladilniku.
Štirinajst odprtin za prezračevanje zagotavlja stalno temperaturo
na vsaki polici v hladilniku brez nevarnosti, da bi hrana zamrznila.
Stalna temperatura in vlaga na vseh policah v hladilniku
zagotavlja, da se živila ne izsušujejo in tako ohranjajo kakovost.
Sistem MultiFlow 360° učinkovito prečiščuje zrak in varčuje z
energijo.

Neverjetna kombinacija dveh hladilnih sistemov: IonAir in MultiFlow 360°
Aktivni hladilni sistem MultiFlow 360° zagotavlja odlično kroženje zraka. V kombinaciji s tehnologijo IonAir povečuje
učinkovitost hlajenja in na ta način izpopolnjuje notranjo klimo. Medtem ko Multiflow skrbi za vpihovanje zraka iz vseh odprtin
in za rahlo razprševanje po notranjost hladilnika, IonAir z dodajanjem negativnih ionov – majhnih čistilcev zraka – prispeva k
svežemu zraku, ki je poln kisika. Med procesom ionizacije nastaja vlaga, ki preprečuje sušenje zraka. Ta izjemna kombinacija
hladilnih sistemov je vključena v vseh modelih NoFrost nove ION generacije hladilnikov Gorenje.
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TEHNOLOGIJA
ADAPT COOL
Spremlja vaš življenjski ritem

Edinstvena tehnologija senzorjev s svojim delovanjem dodatno
prispeva k idealni klimi v hladilniku. Spominski program v
tedenskih intervalih »snema« pogostost odpiranja hladilnika
ter si jo zapomni. Na podlagi dobljenih rezultatov hladilnik
prilagodi delovanje uporabniku in ohranja stalno temperaturo v
notranjosti aparata. Hladilnik samodejno intenzivira hlajenje ob
določenem času, ko je pogostost odpiranja vrat večja.
Odlična prednost iz dveh razlogov: temperatura v hladilniku
je nizka in konstantna, živila v hladilniku ne doživljajo
temperaturnega šoka ob odpiranju vrat.

PREDNOSTI TEHNOLOGIJE
ADAPT COOL
• Hladilnik vzdržuje stalno temperaturo
• Preprečuje segrevanje živil in »temperaturne šoke«
• Podaljšuje rok trajanja živil
• Varčuje z energijo
• Prilagaja se ravnanju posameznega gospodinjstva

Temepratura [˚C]
9˚C

Grafični prikaz prednosti
AdaptCool tehnologije

8˚C
7˚C
6˚C

Ob pogostem odpiranju vrat temperatura v hladilniku

5˚C

naraste. Graf kaže razmerje med temperaturnimi

4˚C

nihanji v običajnem hladilniku in v hladilniku s

3˚C
2˚C

tehnologijo AdaptCool.

Pogostost odpiranja vrat = frekvenca

1˚C

Večja, kot so temperaturna nihanja, hitreje se živila v
Čas [h]
14h

15h

16h

17h

18h

19h

20h

21h

22h

hladilniku pokvarijo.

23h

Linija, ki označuje nihanje v klasičnem hladilniku
Linija, ki označuje nihanje v hladilniku z AdaptCool tehnologijo

7

KEEP IT FRESH

Tehnologija
NoFrost Plus
Odstranjuje led, ohranja svežino
Sistem NoFrost je idealen za zamrzovalnik,
saj z učinkovitim kroženjem hladnega zraka
le tega s pomočjo ventilatorja razvlažuje,
podobno kot pri klimatskih napravah. Ker
ni vlage, tudi ne nastaja led in na živilih
srež. Čiščenje aparata je enostavno, saj ni
potrebno predhodno odtaljevanje.
S tehnologijo NoFrost Plus so ohranjene
vse prednosti klasičnega sistema NoFrost
v zamrzovalnem delu aparata. V hladilnem
delu sistem NoFrost Plus zagotavlja
ravno pravo stopnjo vlage in preprečuje
izsuševanje svežih živil s pomočjo
inovativne kombinacije IonAir in MultiFlow
360°. Na ta način živila ostajajo dlje časa
sveža in zdrava.

Predal
ZeroZone
Idealen prostor za meso in ribe
Izredno praktičen predal z najnižjo
temperaturo okrog 0°C. Tak prostor je
idealen za shranjevanje svežega mesa in
rib, saj navedena živila dlje časa ohranijo
naravno sočnost in hranilne vrednosti.

Predal CrispZone
s kontrolo vlažnosti

Tehnologija
FrostLess

Hrana v predalu ZeroZone ostane sveža
do trikrat dlje kot običajno in je zaščitena
pred delovanjem bakterij. Ta predal

Idealen za sadje in zelenjavo

Manj ledu, večji prihranek energije

imajo naprednejši modeli hladilnikov ION

V spodnjem delu hladilnika se nahaja

Ta tehnologija bistveno zmanjšuje

generation.

velik predal CrispZone, ki je namenjen

nastajanje ledu, zato je odtaljevanje

shranjevanju svežega sadja in

zamrzovalnika redkejše in preprostejše.

zelenjave. Dodatno prednost predala

Sistem, skrit v steni zamrzovalnika,

zagotavlja sistem uravnavanja vlažnosti

zagotavlja kar najmanjše nastajanje ledu

HumidityControl, ki omogoča preprosto

in zmrzali v zamrzovalniku. Tehnologija

uravnavanje stopnje vlažnosti. Ker je

FrostLess ne zagotavlja samo redkejšega

Dolgotrajna svežina živil

v predalu idealno vlažno ozračje, se

odtaljevanja zamrzovalnika, ampak tudi

Predal FreshZone se nahaja na dnu

živila ne izsušijo, ostanejo dlje časa

večji prihranek energije.

hladilnika in je najhladnejši predel.

Predal
FreshZone

sveža in polna vitaminov. CrispZone je z

Poseben ventilator zagotavlja

zmogljivostjo kar 36 litrov eden največjih

vzdrževanje temperature na približno

predalov na trgu.

3°C. Tu se živila dobro počutijo in
ohranjajo svežino, vonj in barvo kar
dvakrat dlje kot običajno.
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Funkcija
XtremeFreeze

Funkcija
FastFreeze

Strokovno zamrzovanje

Hitrejše zamrzovanje

Tudi zamrznjena hrana je lahko zdrava.

Funkcija FastFreeze je primerna za hitro

Da bi ohranila vse svoje prehranske

in učinkovito zamrzovanje hrane ob večjih

vrednosti, je pomembno, kako hitro je

nakupih. Deluje intenzivno na izjemno

zamrznjena. V naprednejših modelih

nizki temperaturi –24°C. Ob vklopu deluje

ION generation hladilnikov Gorenje za to

50 ur in ohranja konstantno temperaturo,

poskrbi predal XtremeFreeze, ki hrano

nato se samodejno naravna na normalno

zamrzne dvakrat hitreje kot običajno,

temperaturo zamrzovalnika –18°C.

pri tem pa ohrani vse njene hranilne
vrednosti.

Funkcija
SuperCool
Idealna za shranjevanje po večjih
nakupih
Stalna temperatura v hladilniku
je najpomembnejša za optimalno
shranjevanje hrane. Ob večjih nakupih
živil se temperatura v hladilniku poviša,
zato je funkcija pospešenega hlajenja
SuperCool odlična rešitev. Po aktivaciji
deluje 6 ur in ohranja za 3°C nižjo
temperaturo, kot je običajno.
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KEEP IT SMART
Lastnosti hladilnikov ION generation,
ki zagotavljajo enostavnost.

Vsakdo si želi, da bi bila notranjost
hladilnika videti kot iz revije, da bi bilo
vse lepo zloženo, pregledno in enostavno
dostopno. Vemo, da to ni tako preprosto.
Prav zato smo se pri novi generaciji
hladilnikov Gorenje potrudili, da bi vam z
inovativnimi rešitvami zagotovili želeno
urejenost v hladilniku. Pa poglejmo, kaj
nas čaka v njegovi notranjosti!

PullOut
Police z izvlekom za lažji dostop

SimpleSlide
Po višini premične police v vratih

XXL Predal SpaceBox
Preprosto zamrzovanje tudi večjih živil

SlotIn
Udobno odpiranje vrat pod
pravim kotom
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Posoda MultiBox 3 v 1
Posodica za jajca, led
in občutljivo hrano

SimpleSlide

Prostor tudi za najvišje steklenice
Nastavitev polic v novih hladilnikih
Gorenje je izjemno preprosta, tudi če so
polne. Z načinom SimpleSlide jih lahko
premikate gor in dol, odvisno od tega,
koliko prostora potrebujete. Police lahko
nastavite v več različnih položajev in so
zelo zdržljive, saj prenesejo težo do 5 kg.

Police
PullOut
Za lažji dostop do hrane
Police z izvlekom omogočajo odlično
preglednost in lažji dostop do živil v
hladilniku. Ničesar vam ni treba prelagati,
z enostavnim izvlekom police preprosto
dosežete želeno živilo. Police so
izdelane iz zelo trpežnega stekla in lahko
prenesejo težo do 22 kg.

XXL predal
SpaceBox

Posoda
MultiBox 3 v 1

Funkcija
SlotIn

Za večja živila v zamrzovalniku

Pameten dizajn

Popolno odpiranje vrat

Izjemno prostoren predal v zamrzovalniku

Ta izjemno praktična posoda je

Če želite hladilnik namestiti ob steni,

vas bo navdušil zaradi dveh lastnosti:

večnamenska. Živila z močnim vonjem,

med kuhinjskima elementoma ali ob

izjemne prostornine in enostavne

kot so npr. sir s plesnijo, klobase ali

zamrzovalni omari, lahko to storite brez

dostopnosti do zamrznjenih izdelkov.

česen, lahko zelo preprosto shranite.

problema. Tečaji vrat SlotIn so oblikovani

Vanj lahko brez težav shranite tudi

Ker je posoda vakuumsko zaprta,

tako, da omogočajo odpiranje pod

največje kose živil in jih zamrznete.

neprijetne vonjave ne prevzamejo

pravim kotom. Pri tem lahko enostavno in

celotnega hladilnika. Posebej oblikovan

nemoteno izvlečete police.

silikonski pokrov omogoča shranjevanje
jajc, lahko pa tudi služi pripravi ledu v
zamrzovalniku.
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KEEP IT GREEN
Lastnosti hladilnikov ION generation,
ki varujejo okolje in varčujejo z energijo.

Hladilnik je edini gospodinjski aparat, ki deluje
24 ur na dan, vsak dan. Zato je tudi pomemben
porabnik električne energije. Nova linija hladilnikov
ION generation iz Gorenja vam ponuja celoten
paket inovativnih rešitev, ki znatno prispevajo k
varčevanju z energijo in prihranku denarja.

INVERTERSKI KOMPRESOR
Visoka učinkovitost kompresorja
z elektronskim upravljanjem

12

Gorenjevi hladilniki v najboljšem
energijskem razredu dosegajo
tako odličen rezultat zahvaljujoč
najsodobnejši tehnologiji, ki
vključuje visoko učinkovite
inverterske kompresorje.
Elektronsko upravljanje
zagotavlja precizno spremljanje
temperature v notranjosti
aparata in sprotno uravnava
delovanje kompresorja. Ob
povišanju notranje temperature
ali pri vlaganju hrane v hladilnik
temperatura v notranjosti naraste,
zato se avtomatično sproži
pospešeno ohlajevanje. Prednost
inverterskega kompresorja pred
konvencionalnim je v povečani
učinkovitosti, saj doseže najvišjo
stopnjo delovanja v izjemno
kratkem času. Poleg zdržljivosti
zagotavlja tudi zelo stabilno in
tišje delovanje.

Dinamično hlajenje
AirPower
Enakomerna temperatura v hladilniku
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, medtem ko imajo naprednejši
modeli vgrajen še učinkovitejši sistem
pospešenega kroženja zraka MultiFlow
360° in IonAir tehnologijo.

Energijski razred
A+++
Največji prihranek energije
Vsi modeli hladilnikov nove generacije
Gorenje so izjemno varčni. Najboljši med
njimi se ponašajo z neverjetnim A+++
energijskim razredom, kar jih uvršča
med najnaprednejše na trgu. Inverterski
kompresor v kombinaciji z vakuumskimi
paneli predstavlja vrhunsko tehnologijo

Program
ECOMode

LedLight

in odločilno vpliva na energijsko
učinkovitost ter s tem povezane

Poskrbi za prihranek, ko ste zdoma

Diamantna osvetlitev

prihranke. Energijski razred A+++ prihrani

Kadar ste dlje časa odsotni ali na počitnicah,

Osvetlitev LED v obliki traku ob odprtju

tudi do 60 % električne energije v

namesto vas poseben program EcoMode

hladilnika ponuja povsem nov vtis. Poleg

primerjavi z običajnim razredom A.

dodatno poskrbi za ekonomično rabo

tega, da je do 10-krat učinkovitejša in

električne energije. Zaradi manj pogostega

zdrži do 30-krat dlje kot standardna

odpiranja vrat program EcoMode

osvetlitev, ponuja tudi estetsko ugodje.

samodejno vzdržuje optimalno temperaturo

Videz živil je bolj naraven, preglednost

in prispeva k prihranku energije.

nad vsebino v hladilniku pa je pod
diamantno osvetlitvijo občutno boljša.
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ESSENTIAL

SUPERIOR

ADVANCED

»Dobro želi biti boljše, boljše pa želi postati najboljše.« To geslo je navdahnilo Gorenjeve strokovnjake,
ko so ustvarjali novo generacijo hladilnikov in zamrzovalnikov. Na voljo so tri sorodne, pa vendar
različne linije, in sicer Essential, Advanced in Superior. Izbor je velik, od najpreprostejših modelov,
preko tistih s prečiščeno eleganco pa do najbolj sodobnih, ki jih odlikujejo raznovrstne tehnološke
rešitve. Polepšajo vam življenje. Znotraj in zunaj.
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Modeli SUPERIOR so
ponosni predstavniki
hladilnikov ION generation.
Odlikujejo jih prefinjen
dizajn, najnaprednejše
funkcije in vrhunska
kakovost. Namenjeni so
tistim, ki zahtevajo le
najboljše.

Linija SUPERIOR
NoFrost
hlajenje

UPRAVLJANJE
Mehansko
Elektronsko
Elektronsko upravljanje preko LED
zaslona v notranjosti
Elektronsko upravljanje preko LED
zaslona na vratih
AdaptCool
IonAir Dynamic Cooling
IonAIr Multiflow 360˚
ECO mode
SlotIn

OPREMA
Simple Slide
Police PullOut
CrispZone
FreshZone
ZeroZone
MultiBox
XXL SpaceBox (zamrzovalnik)
Nosilec za steklenice
Osvetlitev LED
Police s profili ALU
Profil ALU na predalih
Profil ALU na posodah

VRSTA ROČAJA
Plastičen
Kovinski kratek
Kovinski dolg

SISTEM ZAMRZOVANJA
Fast Freeze
Xtreme Freeze

ELEGANTNI ČRNI
DISPLAY
z belimi led diodami
dopolnjuje prefinjen
design in vam omogoča
zelo enostaven nadzor
posebej za hladilni in
zamrzovalni del.
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Linijo ADVANCED
predstavljajo napredni
modeli hladilnikov ION
generation. Ti modeli
zadovoljijo vse vaše želje v
tehnološkem in estetskem
smislu. Zagotavljajo vam
zdravo shranjevanje živil.
Predstavljajo idealno
razmerje med ceno in
kakovostjo.

Linija ADVANCED
FrostLess
hlajenje

UPRAVLJANJE
Mehansko
Elektronsko
Elektronsko upravljanje preko LED
zaslona v notranjosti
Elektronsko upravljanje preko LED
zaslona na vratih
AdaptCool
IonAir Dynamic Cooling
IonAIr Multiflow 360˚
ECO mode
SlotIn

OPREMA
Simple Slide
Police PullOut
CrispZone
FreshZone
ZeroZone
MultiBox
XXL SpaceBox (zamrzovalnik)
Nosilec za steklenice
Osvetlitev LED
Police s profili ALU
Profil ALU na predalih
Profil ALU na posodah

VRSTA ROČAJA
Plastičen
Kovinski kratek
Kovinski dolg

SISTEM ZAMRZOVANJA
Fast Freeze
Xtreme Freeze
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NoFrost
hlajenje

ESSENTIAL je osnovna
linija, ki ima večino
lastnosti hladilnikov ION
generation. Preprosti,
praktični in cenovno
dostopni vnesejo novo
svežino v vaše življenje.

Linija ESSENTIAL
FrostLess
hlajenje

NoFrost
hlajenje

UPRAVLJANJE
Mehansko
Elektronsko
Elektronsko upravljanje preko LED
zaslona v notranjosti
Elektronsko upravljanje preko LED
zaslona na vratih
AdaptCool
IonAir Dynamic Cooling
IonAIr Multiflow 360˚
ECO mode
SlotIn

OPREMA
Simple Slide
Police PullOut
CrispZone
FreshZone
ZeroZone
MultiBox
XXL SpaceBox (zamrzovalnik)
Nosilec za steklenice
Osvetlitev LED
Police s profili ALU
Profil ALU na predalih
Profil ALU na posodah

VRSTA ROČAJA
Plastičen
Kovinski kratek
Kovinski dolg

SISTEM ZAMRZOVANJA
Fast Freeze
Xtreme Freeze
17

SUPERIOR

NRK 6193 TX
Kombinirani hladilnik/zamrzovalnik

• Barva aparata: Metalizirano siva
• Odpiranje vrat: 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:
329 / 307 l // Prostornina hladilnega dela:
bruto/neto 231 / 222 l // Prostornina
zamrzovalnega dela: bruto/neto 98 / 85 //
Zamrzovalna zmogljivost v 24 urah: 8 kg / 24 ur
// Shranjevalni čas ob motnjah: 18 h

NRK 6193 TX

Upravljanje
• Elektronsko upravljanje SensoTech // LED
prikazovalnik // Opozorilni zvočni in svetlobni
signal za previsoko temperaturo v hladilnem
delu // Zvočni alarm za predolgo odprta vrata
// Zvočni signal za previsoko temperaturo v
zmrzovalnem delu

BODITE POZORNI NA NASLEDNJE PREDNOSTI:

A+++

NoFrost Plus

Najvišja energijska
učinkovitost.

Učinkovit hladilni sistem,
ki v zamrzovalnem delu
preprečuje nastajanje ledu in
sreža na živilih, v hladilnem
pa ohranja potrebno vlago.

AdaptCool

Inverterski kompresor

Edinstvena senzorska
tehnologija, ki spremlja
uporabnikove navade, se
jim prilagaja in optimira
delovanje.

Visoko učinkovit, vzdržljiv in
tih kompresor z elektronskim
uravnavanjem intenzivnosti
delovanja.

IonAir MultiFlow 360˚

Xtreme Freeze

Popoln ventilacijski sistem,
ki uniči do 95 % bakterij in
virusov ter ustvarja idealno
mikroklimo za shranjevanje
živil.

Izredno hitro zamrzovanje
pri temperaturi -30°C, ki
najučinkoviteje ohranja
hranilne snovi v hrani.

Značilnosti
• IonAir: Ionizator zraka v hladilniku
• AdaptCool: Inteligentni sistem prilagajanja
• Multiflow 360°C: Večtočkovno 3D vpihovanje zraka
• NoFrost Plus
• Hitro ohlajevanje SuperCool
• Varčevalni program Eco

Oprema hladilnega dela
• Posodica za jajca/led 1 x 7
• SimpleSlide po višini premične posode vrat 2
• LED trak na stropu
• Število izvlečnih steklenih polic: 3
• Število prestavljivih polic: 2
• Nosilec za steklenice
• MultiBox posodica za maslo in sir
• CrispZone z HumidityControl: velik predal za
zelenjavo z regulacijo vlage
• ZeroZone predal
Oprema zamrzovalnega dela
• XtremeFreeze: zelo intenzivno zamrzovanje v
zgornjem predalu
• Predal za hitro zamrzovanje živil 3
Tehnični podatki
• Poraba električne energije v 24 urah: 0,427 kWh
• Letna poraba električne energije 156 kWh
• Nivo hrupa: 42 dB(A)
• Mere aparata (VxŠxG): 185 × 60 × 64 cm
• EAN koda 3838942923548

SUPERIOR

ADVANCED

NRK 6192 TX

NRK 6191 JX

Kombinirani hladilnik/zamrzovalnik

Kombinirani hladilnik/zamrzovalnik

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

• Barva aparata: Metalizirano siva
• Odpiranje vrat: 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 / 307 l // Prostornina hladilnega dela: bruto/
neto 231 / 222 l // Prostornina zamrzovalnega
dela: bruto/neto 98 / 85 l // Zamrzovalna
zmogljivost v 24 urah: 8 kg / 24 ur //
Shranjevalni čas ob motnjah: 18 h

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 SensoTech // LED
prikazovalnik // Opozorilni zvočni in svetlobni
signal za previsoko temperaturo v hladilnem
delu // Zvočni alarm za predolgo odprta vrata
// Zvočni signal za previsoko temperaturo v
zmrzovalnem delu

Upravljanje
• Elektronsko upravljanje SensoTech

Značilnosti
• IonAir: Ionizator zraka v hladilniku
• AdaptCool: Inteligentni sistem prilagajanja
• Multiflow 360°C: Večtočkovno 3D vpihovanje zraka
• NoFrost Plus
• Hitro ohlajevanje SuperCool
• Varčevalni program Eco

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

Oprema hladilnega dela
• Posodica za jajca/led 1 x 7
• SimpleSlide po višini premične posode vrat: 2
• LED trak na stropu
• Število izvlečnih steklenih polic: 3
• Število prestavljivih polic: 2
• Nosilec za steklenice
• MultiBox posodica za maslo in sir
• CrispZone z HumidityControl: velik predal za
zelenjavo z regulacijo vlage
• ZeroZone predal

Oprema hladilnega dela
• Posodica za jajca/led 1 x 7
• SimpleSlide po višini premične posode vrat: 2
• LED trak na stropu
• Število izvlečnih steklenih polic: 3
• Število prestavljivih polic: 2
• Nosilec za steklenice
• MultiBox posodica za maslo in sir
• CrispZone z HumidityControl: velik predal za
zelenjavo z regulacijo vlage
• FreshZone predal

Oprema zamrzovalnega dela
• XtremeFreeze: zelo intenzivno zamrzovanje v
zgornjem predalu
• Predal za hitro zamrzovanje živil: 3

Oprema zamrzovalnega dela
• Predal za hitro zamrzovanje živil: 3

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: 3838942923524

Tehnični podatki
• Poraba električne energije v 24 urah: 0,857 kWh
• Letna poraba električne energije: 313 kWh
• Nivo hrupa: 42 dB(A)
• Mere aparata (VxŠxG):: 185 × 60 × 64 cm
• EAN koda: 3838942923876

ESSENTIAL

ESSENTIAL

ESSENTIAL

NRK 6192 GX

NRK 6191 GX

NRK 6191 GW

Kombinirani hladilnik/zamrzovalnik

Kombinirani hladilnik/zamrzovalnik

Kombinirani hladilnik/zamrzovalnik

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

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

• Barva aparata: Bela
• Odpiranje vrat: 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:
325 / 307 l // Prostornina hladilnega dela: bruto/
neto 230 / 222 l // Prostornina zamrzovalnega
dela: bruto/neto 95 / 85 l // Zamrzovalna
zmogljivost v 24 urah: 5 kg / 24 ur //
Shranjevalni čas ob motnjah: 18 h

Učinkovitost
• 1 kompresor // Skupna bruto/neto prostornina:
325 / 307 l // Prostornina hladilnega dela:
bruto/neto 230 / 222 l // Prostornina
zamrzovalnega dela: bruto/neto 95 / 85 l //
Zamrzovalna zmogljivost v 24 urah: 5 kg / 24 ur
// Shranjevalni čas ob motnjah: 18 h

Učinkovitost
• 1 kompresor // Skupna bruto/neto prostornina:
325 / 307 l // Prostornina hladilnega dela: bruto/
neto 230 / 222 l // Prostornina zamrzovalnega
dela: bruto/neto 95 / 85 l // Zamrzovalna
zmogljivost v 24 urah: 5 kg / 24 ur //
Shranjevalni čas ob motnjah: 18 h

Upravljanje
• Elektronsko upravljanje SensoTech

Upravljanje
• Elektronsko upravljanje SensoTech

Upravljanje
• Elektronsko upravljanje SensoTech

Značilnosti
• IonAir: Ionizator zraka v hladilniku
• Multiflow 360°C: Večtočkovno 3D vpihovanje zraka
• NoFrost Plus

Značilnosti
• IonAir: Ionizator zraka v hladilniku
• Multiflow 360°C: Večtočkovno 3D vpihovanje zraka
• NoFrost Plus

Značilnosti
• IonAir: Ionizator zraka v hladilniku
• Multiflow 360°C: Večtočkovno 3D vpihovanje zraka
• NoFrost Plus

Oprema hladilnega dela
• Posodica za jajca/led 1 x 7
• SimpleSlide po višini premične posode vrat: 2
• LED trak na stropu
• Število izvlečnih steklenih polic: 3
• Nosilec za steklenice
• CrispZone z HumidityControl: velik predal za
zelenjavo z regulacijo vlage
• FreshZone predal

Oprema hladilnega dela
• Posodica za jajca/led 1 x 7
• SimpleSlide po višini premične posode vrat: 2
• LED trak na stropu
• Število izvlečnih steklenih polic: 3
• Število prestavljivih polic: 2
• Nosilec za steklenice
• CrispZone z HumidityControl: velik predal za
zelenjavo z regulacijo vlage
• FreshZone predal

Oprema hladilnega dela
• Posodica za jajca/led 1 x 7
• SimpleSlide po višini premične posode vrat: 2
• LED trak na stropu
• Število izvlečnih steklenih polic: 3
• Število prestavljivih polic: 2
• Nosilec za steklenice
• CrispZone z HumidityControl: velik predal za
zelenjavo z regulacijo vlage
• FreshZone predal

Oprema zamrzovalnega dela
• Predal za hitro zamrzovanje živil: 1

Oprema zamrzovalnega dela
• Predal za hitro zamrzovanje živil: 3

Oprema zamrzovalnega dela
• Predal za hitro zamrzovanje živil: 3

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: 3838942923494

Tehnični podatki
• Poraba električne energije v 24 urah: 0,859 kWh
• Letna poraba električne energije: 314 kWh
• Nivo hrupa: 42 dB(A)
• Mere aparata (VxŠxG): 185 × 60 × 64 cm
• EAN koda: 3838942923838

Tehnični podatki
• Poraba električne energije v 24 urah: 0,859 kWh
• Letna poraba električne energije: 314 kWh
• Nivo hrupa: 42 dB(A)
• Mere aparata (VxŠxG): 185 × 60 × 64 cm
• EAN koda: 3838942923821

ADVANCED

ESSENTIAL

ESSENTIAL

RK 6193 KX

RK 6191 EX

RK 6191 EW

Kombinirani hladilnik/zamrzovalnik

Kombinirani hladilnik/zamrzovalnik

Kombinirani hladilnik/zamrzovalnik

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

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

• Barva aparata: Bela
• Odpiranje vrat: 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:
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

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

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

Upravljanje
• Elektronsko upravljanje SensoTech

Upravljanje
• Mehanska upravljalna enota

Upravljanje
• Mehanska upravljalna enota

Značilnosti
• IonAir: Ionizator zraka v hladilniku
• AdaptCool: Inteligentni sistem prilagajanja
• FrostLess: Manj nabiranja sreža v zamrzovalniku
• Hladilni ventilator

Značilnosti
• FrostLess: Manj nabiranja sreža v zamrzovalniku

Značilnosti
• FrostLess: Manj nabiranja sreža v zamrzovalniku

Oprema hladilnega dela
• Posodica za jajca/led 1 x 7
• SimpleSlide po višini premične posode vrat: 2
• LED trak na stropu
• Število izvlečnih steklenih polic: 3
• Število prestavljivih polic: 2
• Nosilec za steklenice
• MultiBox posodica za maslo in sir
• CrispZone z HumidityControl: velik predal za
zelenjavo z regulacijo vlage
• FreshZone predal

Oprema hladilnega dela
• Posodica za jajca/led 1 x 7
• SimpleSlide po višini premične posode vrat: 2
• LED trak na stropu
• Število izvlečnih steklenih polic: 3
• Število prestavljivih polic: 2
• Nosilec za steklenice
• CrispZone z HumidityControl: velik predal za
zelenjavo z regulacijo vlage
• FreshZone predal

Oprema hladilnega dela
• Posodica za jajca/led 1 x 7
• SimpleSlide po višini premične posode vrat: 2
• LED trak na stropu
• Število izvlečnih steklenih polic: 3
• Število prestavljivih polic: 2
• Nosilec za steklenice
• CrispZone z HumidityControl: velik predal za
zelenjavo z regulacijo vlage
• FreshZone predal

Oprema zamrzovalnega dela
• Predal za hitro zamrzovanje živil: 1

Oprema zamrzovalnega dela
• Predal za hitro zamrzovanje živil: 1

Oprema zamrzovalnega dela
• Predal za hitro zamrzovanje živil: 1

Tehnični podatki
• Poraba električne energije v 24 urah: 0,419 kWh
• Letna poraba električne energije: 153 kWh
• Nivo hrupa: 40 dB(A)
• Mere aparata (VxŠxG): 185 × 60 × 64 cm
• EAN koda: 3838942924460

Tehnični podatki
• Poraba električne energije v 24 urah: 0,846 kWh
• Letna poraba električne energije: 309 kWh
• Nivo hrupa: 40 dB(A)
• Mere aparata (VxŠxG): 185 × 60 × 64 cm
• EAN koda: 3838942924330

Tehnični podatki
• Poraba električne energije v 24 urah: 0,846 kWh
• Letna poraba električne energije: 309 kWh
• Nivo hrupa: 40 dB(A)
• Mere aparata (VxŠxG): 185 × 60 × 64 cm
• EAN koda: 3838942924323

Tehnologija
IonAir MultiFlow 360˚
Popoln ventilacijski sistem, ki
uniči do 95 % bakterij in virusov
ter ustvarja idealno mikroklimo za
shranjevanje živil.

Predal ZeroZone
Idealna rešitev za podaljšano
shranjevanje mesa in rib pri
temperaturi okrog 0°C.

Predal FreshZone
Tehnologija AdaptCool
Edinstvena senzorska tehnologija,
ki spremlja uporabnikove navade, se
jim prilagaja in optimira delovanje.

Predal CrispZone
s kontrolo vlažnosti
Idealen predal za shranjevanje sadja
in zelenjave s sistemom kontrole
vlažnosti.

Tehnologija FrostLess

Podaljšuje svežino živil pri
temperaturi okrog 0°C.

Funkcija XtremeFreeze
Izredno hitro zamrzovanje
pri temperaturi -30°C, ki
najučinkoviteje ohranja hranilne snovi v hrani.

Funkcija FastFreeze
Hitro zamrzovanje večjih
količin hrane pri temperaturi
–24°C.

Do 50 % zmanjšano nabiranje ledu in
odmrzovanje.

Funkcija SuperCool
Tehnologija NoFrost Plus
Učinkovit hladilni sistem, ki v
zamrzovalnem delu preprečuje
nastajanje ledu in sreža na živilih,
v hladilnem pa ohranja potrebno
vlago.

Hitro ohlajevanje večjih količin
hrane, idealno za optimalno
shranjevanje.

KEEP IT FRESH
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SimpleSlide

A+++

Po višini izjemno enostavno
nastavljive police v vratih
hladilnika za učinkovitejše
zlaganje.

Najvišja energijska
učinkovitost.

Program ECOMode
Police PullOut
Izvlečne police z nosilnostjo
do 22 kg, za večjo
preglednost in enostavnejši
dostop do hrane.

Poskrbi za varčno delovanje,
ko ste na poti ali na
počitnicah.

Tehnologija IonAir
Izjemno prostoren predal
za zamrzovanje tudi velikih
kosov živil.

Ventilatorski sistem za
enakomerno razporeditev
temperature v hladilniku pri
baznih modelih.

Posodica MultiBox

Osvetlitev LED

Multifunkcijska posodica za
shranjevanje živil z močnim
vonjem, jajc in pripravo ledu.

Zdržljiva, energijsko
učinkovita osvetlitev, ki nudi
odlično preglednost nad živili.

XXL predal SpaceBox

SlotIn
Posebni tečaji omogočajo
odpiranje vrat pod pravim
kotom, tudi ko je aparat
nameščen ob steni ali drugem
aparatu.

Inverterski kompresor
Visoko učinkovit, vzdržljiv in
tih kompresor z elektronskim
uravnavanjem intenzivnosti
delovanja.

Podlaga BottleMat
Idealna za shranjevanje
steklenic, saj preprečuje
njihovo drsenje.

KEEP IT SMART

KEEP IT GREEN
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