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3PurE

PurE dEsiGn 

diZAinO „PurE“ LiniJOJE yrA dAuG PrOduKTŲ, TinKAnČiŲ JŪsŲ VirTuVEi 
Lygių paviršių „Pure“ linijos produktai dvelkia ramuma. dėl spalvų pasirinkimo ir vertikalių horizontalių 
dizaino elementų produktus galima harmoningai priderinti prie kitų virtuvės prietaisų. Linijos produktai 
pagaminti taip, kad tobulai derėtų vieni prie kitų bei suteiktų virtuvei išbaigtumo įspūdį.



Gorenje for iPod4

Šaldytuvas-šaldiklis
RK1000IP

Juodos spalvos

267407

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a+
Energijos sąnaudos per �	
metus2: 303 kWh
Šaldytuvo talpa (Neto): 278 l�	
Šaldiklio talpa (Neto): 86 l�	
Žvaigždutės: 4�	
saugus laikas dingus ele-�	
ktros srovei: 18 h
užšaldymo galia: 10 kg/24h�	
triukšmingumo lygis: 40 �	
dB(a)
kompresorių skaičius: 1�	
Elektroninis valdymas�	
durelių atidarymo kryptis: �	
keičiama durelių atidarymo 
kryptis
ratukai galinėje dalyje�	
Šaldymo sistema su ventili-�	
atoriumi
signalinė lemputė, indikuo-�	
janti per aukštą šaldiklio 
temperatūrą
Vidaus apšvietimas�	
iPod prietaisas į �	
komplektaciją neįeina
Įmontavimo Matmenys: žr. �	
katalogo pabaigoje

Šaldytuvas
automatinis šaldytuvo �	
atitirpinimas
Cool’n’Fresh�	
5 stiklinės lentynėlės�	
1 butelių laikiklis�	
didelis stalčius daržovėms �	
ir vaisiams
4 lentynėlės durelėse�	
gili dviejų skyrių butelių �	
lentynėlė durelėse
2 skyriai/ šaldytuvo stalčiai�	
lankstus kiaušinių dėklas �	
(12×)
greitas atšaldymas�	

Šaldiklis
rankiniu būdu valdomas �	
atitirpinimas
ledukų indelis�	
1 lentyna su durelėmis�	
2 plastikiniai stalčiai �	
užšaldytų maisto produktų 
laikymui
greitas užšaldymas�	

Matmenys (AxPxG): 200 × 60 × 64 cm

Energijos 
klasėA+

drąsus ŠiuOLAiKinės  
    VirTuVės užKAriAuTOJAs

1 santykinis energijos suvartojimas skalėje nuo a ++ (mažas suvartojimas) iki g (didelis suvartojimas). 
2 Metinis energijos suvartojimas remiantis standartiniais bandymais.  tikrasis energijos suvartojimas priklauso nuo prietaiso įrengimo vietos ir naudojimo pobūdžio. 



Gorenje for iPod 5

iGorenje
tinklas yra mano vaizduotės pasaulis.  „igorenje“ portalas, optimizuotas „iPod“ ir kitiems 
nešiojamiems prietaisams, yra įkvėpimas, pranokstantis kulinarines kūrybines pastangas – o 
kartu ir gelbėtojas, kaskart pateikiantis puikius patarimus susidūrus su iššūkiais namie.  
www.igorenje.com

Visa žvaigždžių komanda: žavingas „gorenje“ šaldiklis ir seksualusis „apple“ „iPod“.  Įžengiu į namus, 
ir mane paliečia jaudinanti vibracija.  Mano virtuvėje – roko žvaigždė!  dar akimirka, ir įsisuku į smagų 
sūkurį.  Visa galia – ties mano pirštų galiukais, ir nesusilaikau jos neįjungęs:  muzika, banglentės – 
fiesta mano virtuvėje. 

Vartotojai gali naršyti ir peržiūrėti receptus teksto arba vaizdo formatu. 
Jie gali perskaityti, kaip skalbti drabužius, arba – skambant mėgstamai 
muzikai – pasidomėti namų tvarkymo patarimais. Vartotojai taip pat gali 
naršyti ir žiūrėti muzikinius failus ir tikrinti nuorodų turinį.

rOKO žVAiGždė JŪsŲ VirTuVėJE  

www.gorenje.com/rockstar



rETrO

Bordeaux silver Black dark
Chocolate

royal
Coffee

ChiC
VinTAGE
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rETrO

Champagne Lime
Green

raspberry
Pink

Juicy 
Orange

funKy

www.gorenje.com/retro

nuO VisiŠKAi ŠALTO iKi ŠALTO
Štai „Gorenje“ „retro“ – nauja šaldytuvų - šaldiklių kolekcija, kurios 
elegantiška, romantiška ir drąsi spalvų paletė jus sužavės!  Atraskite retro 
stilių!  Elegancija. Aukščiausia kokybė. Prašmatnumas. Tai naujausios 
technologijos visiškai naujoje formoje, ir žavingas nostalgijos prisilietimas. 
Apvalių formų dizainas yra visos kolekcijos skiriamasis bruožas. Tai puikiai 
suprojektuoti, taupūs ir aplinką tausojantys tobuli prietaisai, kurių naujos 
spalvos nejučiomis išpildo jūsų lūkesčius būti išskirtiniais.  Tai kitokie 
prietaisai, harmoningai derantys su jūsų gyvenimo stiliumi.
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Energijos 
klasėA+Energijos 

klasėA++Energijos 
klasėA++

RetroRetroRetro

Šaldytuvas su kamera vidujeŠaldytuvas-šaldiklisŠaldytuvas-šaldiklis
RB6288RF60309RK60359

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a++
Energijos sąnaudos per �	
metus2: 209 kWh
Šaldytuvo talpa (Neto): 229 l�	
Šaldiklio talpa (Neto): 92 l�	
Žvaigždutės: 4�	
saugus laikas dingus ele-�	
ktros srovei: 18 h
užšaldymo galia: 4,5 kg/24h�	
triukšmingumo lygis: 41 �	
dB(a)
kompresorių skaičius: 1�	
Mechaninis valdymas�	
durelių atidarymo kryptis: �	
durelės atsidaro iš kairės 
į dešinę
Šaldymo sistema su ventili-�	
atoriumi
Vidaus apšvietimas�	
Įmontavimo Matmenys: žr. 	�
katalogo pabaigoje

Šaldytuvas
automatinis šaldytuvo �	
atitirpinimas
4 stiklinės lentynėlės�	
1 butelių laikiklis�	
didelis stalčius daržovėms �	
ir vaisiams
2 lentynėlės durelėse�	
1 lentynėlė pieno produktų �	
laikymui
gili dviejų skyrių butelių �	
lentynėlė durelėse
lankstus kiaušinių dėklas �	
(12×)
greitas aušinimas�	

Šaldiklis
rankiniu būdu valdomas �	
atitirpinimas
1 ištraukiamas stalčius�	
ledukų indelis�	
2 plastikiniai stalčiai �	
užšaldytų maisto produktų 
laikymui

Pristatymo trukmė
Pristatymas gali trukti apie �	
8 savaites

Matmenys (AxPxG): 188,7 × 60 × 64 cm  

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a++
Energijos sąnaudos per �	
metus2: 183 kWh
Šaldytuvo talpa (Neto): 229 l�	
Šaldiklio talpa (Neto): 65 l�	
Žvaigždutės: 4�	
saugus laikas dingus ele-�	
ktros srovei: 22 h
užšaldymo galia: 4,5 kg/24h�	
triukšmingumo lygis: 39 �	
dB(a)
kompresorių skaičius: 1�	
Mechaninis valdymas�	
durelių atidarymo kryptis: �	
durelės atsidaro iš kairės 
į dešinę
Šaldymo sistema su ventili-�	
atoriumi
Vidaus apšvietimas�	
Įmontavimo Matmenys: žr. 	�
katalogo pabaigoje

Šaldytuvas
automatinis šaldytuvo �	
atitirpinimas
4 stiklinės lentynėlės�	
1 butelių laikiklis�	
didelis stalčius daržovėms �	
ir vaisiams
2 lentynėlės durelėse�	
1 lentynėlė pieno produktų �	
laikymui
gili dviejų skyrių butelių �	
lentynėlė durelėse
lankstus kiaušinių dėklas �	
(12×)
greitas aušinimas�	

Šaldiklis
rankiniu būdu valdomas �	
atitirpinimas
ledukų indelis�	
1 metalinė lentynėlė�	
1 lentyna su durelėmis�	
greitas užšaldymas�	

Pristatymo trukmė
Pristatymas gali trukti apie �	
8 savaites

Matmenys (AxPxG): 173,7 × 60 × 64 cm  

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a+
Energijos sąnaudos per �	
metus2: 226 kWh
Šaldytuvo talpa (Neto): 247 l�	
Šaldiklio talpa (Neto): 21 l�	
Žvaigždutės: 4�	
saugus laikas dingus ele-�	
ktros srovei: 12 h
užšaldymo galia: 2 kg/24h�	
triukšmingumo lygis: 41 �	
dB(a)
kompresorių skaičius: 1�	
Mechaninis valdymas�	
durelių atidarymo kryptis: �	
durelės atsidaro iš kairės 
į dešinę
Šaldymo sistema su ventili-�	
atoriumi
Vidaus apšvietimas�	
Įmontavimo Matmenys: žr. 	�
katalogo pabaigoje

Šaldytuvas
automatinis šaldytuvo �	
atitirpinimas
5 stiklinės lentynėlės�	
1 butelių laikiklis�	
didelis stalčius daržovėms �	
ir vaisiams
6 lentynėlės durelėse�	
2 lentynėlės pieno produktų �	
laikymui
2 kiaušinių dėklai (8×)�	
greitas aušinimas�	

Šaldiklis
rankiniu būdu valdomas �	
atitirpinimas
ledukų indelis�	
1 lentyna su durelėmis�	
greitas užšaldymas�	

Pristatymo trukmė
Pristatymas gali trukti apie �	
8 savaites

Matmenys (AxPxG): 146,5 × 60 × 63,5 cm

 Or - 198237
 OA - 198238
 OC - 198236
 OGr - 276406
 OP - 276405

 OO - 276407

 Or - 278702
 OA - 278701

 OBK - 278707
 OCh - 278705
 OCO - 278706

 OC - 278703

 Or - 278678
 OA - 278673

 OBK - 278676
 OCh - 278680
 OCO - 278674

 OC - 278677

1 santykinis energijos suvartojimas skalėje nuo a ++ (mažas suvartojimas) iki g (didelis suvartojimas). 
2 Metinis energijos suvartojimas remiantis standartiniais bandymais. tikrasis energijos suvartojimas priklauso nuo prietaiso įrengimo vietos ir naudojimo pobūdžio. 

rETrO

žAVinGA nOsTALGiJA:  retro
Aš kolekcionuoju praeities nuotrupas.  
Kiekviena turi savo istoriją, ir visos 
kvėpuoja kartu su manimi. niekada 
nesijaučiu vienišas.  Mėgstu naujus 
išskirtinius vaizdus. Tai tiesiog romantiška.  
Pasirinkite prietaisus, įgyvendinančius jūsų 
trapias svajones.  Mane tenkina tik tai, kas 
geriausia. Man patinka komfortas.  Mėgstu 
suteikti sau didelį malonumą ir darau tai su 
pasididžiavimu.  žinau, kaip palepinti save.  
Gyvenu savo gyvenimą kaip ledi. Kaip 
džentelmenas. 

GyVEniMO OPTiMiZMAs:  jausmingas
Tikiu, kad žvelgiantiems į dangų, lubos – 
ne kliūtis. Vaizduotė turi didžiules galias.  
Tvysktelėjus vos keliomis jos kibirkštimis 
mano namai įsižiebia ir virsta idealia 
žaidimų aikštele.  Taip tikrai gali mėgautis 
savo nepriklausomybe.  Kada tik norisi 
nejausti jokių apribojimų.  Kai viskas ką 
turiu yra dalis manęs. Man patinka laisvė.  
naujų įspūdžių ir patirties adrenalinas.  
noras mokytis ir žinoti skatina mane 
domėtis pasauliu.  Mano gyvenimas yra 
kelionė.  Mano sapnai yra spalvoti. 

ŠiuOLAiKinė KLAsiKA: elegancija
Mano gyvenimas – tai vizija.  žinau ko 
noriu ir ko ne.  iš savęs tikiuosi daug, tad 
mano gyvenimo standartai taip pat aukšti. 
Mėgstu tobulumą.  Mėgstu žybsnius.  Tie-
siog elegantiškas linijas, neturinčias nieko 
nereikalingo.  Man patinka minimalizmas.  
Man tai raktas į grožio paslaptis.  Kur viskas 
yra savo vietose.  Kur viskas sukurta pagal 
mano skonį ir poreikius. 

JŪsŲ rETrO sTiLiŲ LEnGVA ATrAsTi 
žemiau raskite savo asmeninį retro stilių.  Jei nesate tikri, ko norite, kodėl gi 
neatlikus retro testo mūsų svetainėje www.gorenje.lt – mes pasistengsime 
atrasti jums jūsų stilių. 

8



9OrA  ïTO

JuOdA Ar BALTA  

Š ird Į  drAsKAnT is  sPr EndiMAs . . .

gorenje ora-Ito asortimente rasite atskirai pastatomus arba įmontuojamus šaldytuvus - šaldiklius, stiklokeramines kaitlentes, gartraukius, įmontuojamas 
orkaites ir dekoratyvines plokštes mikrobangų krosnelėms ir indaplovėms. Yra daug galimybių, kurios jūsų virtuvei suteiks stilingumo. tačiau gorenje 
ora- Ito yra šis tas daugiau nei tiesiog estetika: Švarūs ir paprasti produktų paviršiai dengia visą eilę naujoviškų sudėtingų funkcijų, įskaitant šaldytuvus 
šaldiklius su NoFrost, daugiafunkcines orkaites su „aqua Clean“ savaiminio išsivalymo sistema. daugelyje šių produktų taip pat yra įrengtos patogios 
lengvu prisilietimu įjungiamos funkcijos.



NO
FROST

Energijos 
klasėA

HI-LIGHT

Energijos 
klasėA+Energijos 

klasėA+

NO
FROST

INDUKCINĖ

10 OrA ïTO

1-2-3-4-5-6 Išnašos pateiktos po kiekviena produktų grupe 

Ora-Ïto
Nerūdijančio plieno

Ora-Ïto
Stikliniai krašteliai ir nuožulnūs šonai

Ora-Ïto
Nerūdijančio plieno

Ora-Ïto
Nerūdijančio plieno

242083

242086

Įmontuojama orkaitė

stiklokeraminis paviršius

Įmontuojamas šaldytuvas-šaldiklisŠaldytuvas-šaldiklis
BO71ORAX

ECT680ORA

NRKI-ORANRK-ORA-E

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a+
Energijos sąnaudos per �	
metus2: 281 kWh
Šaldytuvo talpa (Neto): 200 l�	
Šaldiklio talpa (Neto): 62 l�	
Žvaigždutės: 4�	
saugus laikas dingus elektros �	
srovei: 13 h
užšaldymo galia: 7,5 kg/24h�	
triukšmingumo lygis: 42 �	
dB(a)
kompresorių skaičius: 1�	
Šaldytuvas gali būti išjungtas �	
atskirai nuo šaldiklio
Elektroninis valdymas�	
temperatūros šaldytuve �	
indikatorius
temperatūros šaldiklyje �	
indikatorius
Šaldymo sistema su ventili-�	
atoriumi
automatinis šaldytuvo �	
atitirpinimas
signalinė lemputė, indikuo-�	
janti per aukštą šaldiklio 
temperatūrą
sutrikus elektros energi-�	
jos tiekimui, nustatymai 
išsaugomi
Vidaus apšvietimas�	

atidarytų durų garsinis �	
perspėjimo signalas
Vyriai kairėje 235019/�	 228839
Įmontavimo Matmenys: žr. �	
katalogo pabaigoje

Šaldytuvas
automatinis šaldytuvo �	
atitirpinimas
Cool’n’Fresh�	
1 stiklinė lentynėlė�	
2 stiklinė (-s) ištraukiama �	
(-os) lentynėlė (-s)
1 dviejų dalių lentynėlė�	
1 butelių laikiklis�	
didelis stalčius daržovėms ir �	
vaisiams
3 lentynėlės durelėse�	
1 lentynėlė pieno produktų �	
laikymui
lankstus kiaušinių dėklas �	
(12×)
greitas aušinimas�	

Šaldiklis
automatinis atitirpinimas - �	
No Frost
1 ištraukiamas stalčius�	
ledukų indelis�	
2 plastikiniai stalčiai �	
užšaldytų maisto produktų 
laikymui
greitas užšaldymas�	

Matmenys (AxPxG): 179,5 × 54 × 54,5 cm  

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a+
Energijos sąnaudos per �	
metus2: 281 kWh
Šaldytuvo talpa (Neto): 200 l�	
Šaldiklio talpa (Neto): 62 l�	
Žvaigždutės: 4�	
saugus laikas dingus elektros �	
srovei: 13 h
užšaldymo galia: 7,5 kg/24h�	
triukšmingumo lygis: 42 �	
dB(a)
kompresorių skaičius: 1�	
Šaldytuvas gali būti išjungtas �	
atskirai nuo šaldiklio
Elektroninis valdymas�	
temperatūros šaldytuve �	
indikatorius
temperatūros šaldiklyje �	
indikatorius
Šaldymo sistema su ventili-�	
atoriumi
automatinis šaldytuvo �	
atitirpinimas
signalinė lemputė, indikuo-�	
janti per aukštą šaldiklio 
temperatūrą
sutrikus elektros energi-�	
jos tiekimui, nustatymai 
išsaugomi
Vidaus apšvietimas�	
atidarytų durų garsinis �	

perspėjimo signalas
Vyriai dešinėje 228891/177078�	
Vyriai kairėje 235016/184836�	
Įmontavimo Matmenys: žr. �	
katalogo pabaigoje

Šaldytuvas
automatinis šaldytuvo �	
atitirpinimas
Cool’n’Fresh�	
1 stiklinė lentynėlė�	
2 stiklinė (-s) ištraukiama �	
(-os) lentynėlė (-s)
1 dviejų dalių lentynėlė�	
1 butelių laikiklis�	
lentynėlė užkandžiams�	
didelis stalčius daržovėms ir �	
vaisiams
3 lentynėlės durelėse�	
1 lentynėlė pieno produktų �	
laikymui
lankstus kiaušinių dėklas �	
(12×)
greitas aušinimas�	

Šaldiklis
automatinis atitirpinimas - �	
No Frost
1 ištraukiamas stalčius�	
ledukų indelis�	
2 plastikiniai stalčiai �	
užšaldytų maisto produktų 
laikymui
greitas užšaldymas�	

Matmenys (AxPxG): 177,5 × 54 × 54,5 cm  

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a
Energijos sąnaudos: �	
0,79 kWh (ventiliacija),  
0,87 kWh (tradicinis)
orkaitės talpa (Neto):  �	
60 l / medium
Maisto ruošimo laikas�	 6: 
46,5 min (ventiliacija),  
51,5 min (tradicinis)
didžiausias kepinio dydis: �	
1316 cm²
Nominali galia: 3,3 kW�	
Įmontavimo Matmenys: žr. �	
katalogo pabaigoje

Orkaitė
Vidinės durelės yra pilnai �	
stiklinės
Įspaudžiamos rankenėlės�	
trigubas durelių stiklas�	
Eco emalis�	
Valdymas rankenėlėmis�	
aqua Clean�	
1 orkaitės grotelės�	
Negili (-ios) emaliuota (-os)  �	
kepimo skarda (-os)
gili emaliuota kepimo skarda�	

kaitinimo būdai: �	
tradicinis kaitinimas,  
karštas oras,  
karštas oras,  
apatinis kaitinimas ir ventili-
atorius,  
apatinis kaitinimas su karštu 
oru (Picos funkcija),  
grilis,  
didelis grilis,  
grilis su ventiliatoriumi,  
Mažas/didelis grilis

Matmenys (AxPxG): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm  

Bendra informacija
Nominali galia: 7,1 kW�	
Įmontavimo matmenys: žr. �	
katalogo pabaigoje

Paviršius
kaitvietės/degikliai: �	
Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 
210/175/120 mm, 2,3 kW, 
Hi-light,  
Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 
145 mm, 1,2 kW, Hi-light,  
galinė (-is) kairioji (-ysis):  
145 mm, 1,2 kW, Hi-light,  
galinė dešinioji:  
265×170 mm, 2,4 kW,  
Hi-light
sensorinis valdymas�	
stopgo�	
laikmatis�	
automatinio užvirimo �	
funkcija
likutinės šilumos indika-�	
torius
apsauginis užraktas�	

Matmenys (AxPxG): 5,4 × 60 × 51 cm  

 22,4 cm E: 226494 s:  226495

 32,0 cm E: 237028 s: 237029

 41,6 cm E: 237030 s: 237042

Ora-Ïto 
Juodos spalvos/ Nerūdijančio plieno

Rankena Ora-Ïto

dabar galite įsigyti rankenas tokio paties dizaino kaip ir ora-�	
Ïto prietaisai.

Ora-Ïto
Stikliniai krašteliai  
ir nuožulnūs šonai

303817
indukcinis paviršius
IT641ORA

Bendra informacija
Nominali galia: 7,4 kW�	
Įmontavimo matmenys: žr. �	
katalogo pabaigoje

Paviršius
kaitvietės/degikliai: �	
Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 
210 mm, 2,3/3,7 kW, 
indukcinė,  
Priekinė (-is) dešinioji (-ysis):  
180 mm, 1,85/3 kW, 
indukcinė,  
galinė (-is) kairioji (-ysis):  
145 mm, 1,4/2,2 kW, 
indukcinė,  
galinė dešinioji:  
180 mm, 1,85/3 kW, 
indukcinė

stopgo�	
Power-Boost: 4�	
laikmatis�	
automatinio užvirimo �	
funkcija
likutinės šilumos indika-�	
torius
apsauginis užraktas�	
stayWarm�	
Itin tylus veikimas�	

Matmenys (AxPxG): 4,7 × 60 × 51 cm  

nAuJiEnA



59,8
cm

Energijos 
klasėA

55
cm

11OrA  ïTO

1-2-3-4-5-6 Išnašos pateiktos po kiekviena produktų grupe 

Montuojamas į spintelę
Ora-Ïto

Kamino tipo
Ora-Ïto

Ora-Ïto
Nerūdijančio plieno

173151173147

242081

Garų surinktuvasGarų surinktuvas

Įmontuojama orkaitė

DFG602-ORA-SDKG552-ORA-S/1

BO87ORAX

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a
Energijos sąnaudos: �	
0,79 kWh (ventiliacija),  
0,87 kWh (tradicinis)
orkaitės talpa (Neto):  �	
60 l / medium
Maisto ruošimo laikas�	 6: 
46,5 min (ventiliacija),  
51,5 min (tradicinis)
didžiausias kepinio dydis: �	
1316 cm²
Nominali galia: 3,3 kW�	
Įmontavimo Matmenys: žr. �	
katalogo pabaigoje

Orkaitė
Vidinės durelės yra pilnai �	
stiklinės
uCd (Ypač vėsios durelės)�	
atlenkiamas viršutinis kai-�	
tinimo elementas, kad būtų 
lengviau valyti
Valdymas rankenėlėmis�	
aqua Clean�	
teleskopiniai bėgeliai�	
1 orkaitės grotelės�	

Negili (-ios) emaliuota (-os)  �	
kepimo skarda (-os)
gili emaliuota kepimo skarda�	
Jutiklinis valdymas su mėsos �	
termometru
kaitinimo būdai: �	
tradicinis kaitinimas,  
karštas oras,  
karštas oras,  
apatinis kaitinimas ir ventili-
atorius,  
apatinis kaitinimas su karštu 
oru (Picos funkcija),  
greitas įkaitinimas,  
grilis,  
didelis grilis,  
grilis su ventiliatoriumi,  
Indų pašildymas,  
Šilumos palaikymas,  
Mažas/didelis grilis

Matmenys (AxPxG): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm  

Plotis: 55 cm�	
didžiausia ištraukimo galia: �	
600 m³/h
1 variklis�	
apšvietimas: 2 × 20 W max, �	
halogeninės lempos
Plaunamas aliumininis �	
riebalų filtras
Ištraukimo greičių skaičius: 3�	
Jungties skersmuo: 14,9 cm�	
Elektroninis valdymas�	
gali būti naudojamas su �	
anglies filtru (užsakomas 
atskirai)
P.a.E. sistema�	
triukšmingumo lygis (max.): �	
64 dB(a)

Priedai
anglies filtras: 241850�	
Metalinis filtras: 176968�	
Matmenys: žr. katalogo �	
pabaigoje

 

Plotis: 59,8 cm�	
didžiausia ištraukimo galia: �	
470 m³/h
2 varikliai�	
apšvietimas: 2 × 40 W�	
Plaunamas aliumininis �	
riebalų filtras
Ištraukimo greičių skaičius: 4�	
Jungties skersmuo: 11,9 cm�	
Mechaninis valdymas�	
gali būti naudojamas su �	
anglies filtru (užsakomas 
atskirai)
triukšmingumo lygis (max.): �	
61 dB(a)

Priedai
anglies filtras: 646783�	
Metalinis filtras: 509572�	
Matmenys: žr. katalogo �	
pabaigoje

 

Ora-Ïto 
Nerūdijančio plieno

Ora-Ïto 
Nerūdijančio plieno

Ora-Ïto 

171401

182883

245496

Mikrobangų krosnelės pakeliamos durelės

Pilnai įmontuojamos indaplovės fasadas

Mikrobangų krosnelė su keptuvu

DPM-ORA-E

DPP-ORA-E

GMO25ORAITO

Ekranas su jutikliniu valdymu�	
talpa: 25 l�	
Nerūdijančio plieno �	
krosnelės vidus
Mikrobangų galia: 900 W�	
keptuvas: 1500 W�	
galios lygiai: 5�	
suprogramuotos funkcijos: 6�	
lengvo gaminimo funkcija�	
atitirpinimo programos �	
pagal laiką ir svorį
atitirpinimo programa�	
lėkštės skersmuo: 28 cm�	
užraktas nuo vaikų�	

Matmenys (AxPxG): 30,3 × 51 × 41 cm  

tiekiama su rankena�	
tinka indaplovėms: gV61124, �	
gV63324X, gV63424
Fasadas tiekiamas nesu-�	
montuotas

Matmenys (AxPxG): 70 × 59,6 × 5,5 cm  

tiekiama su rankena�	

Matmenys (AxPxG): 45 × 59,6 × 5,8 cm  



12 OrA ïTO

1-2-3-4-5-6 Išnašos pateiktos po kiekviena produktų grupe 

Energijos 
klasėA

HI-LIGHT

Energijos 
klasėAEnergijos 

klasėA+

NO
FROST

INDUKCINĖ

Ora-Ïto
Balta

Ora-Ïto
Stikliniai krašteliai ir nuožulnūs šonai

Ora-Ïto
Balta

Ora-Ïto
Gali būti pilnai įmontuota į stalviršį

Ora-Ïto
Balta

259559

245929

259558

265888

Įmontuojama orkaitė

stiklokeraminis paviršius

Įmontuojama orkaitė

dujinis stiklokeraminis paviršius

Šaldytuvas-šaldiklis
BO87-ORA-W

ECT680-ORA-W

BO71-ORA-W

GHS64ORAW

NRK-ORA-W

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a+
Energijos sąnaudos per �	
metus2: 281 kWh
Šaldytuvo talpa (Neto): �	
200 l
Šaldiklio talpa (Neto): 62 l�	
Žvaigždutės: 4�	
saugus laikas dingus ele-�	
ktros srovei: 13 h
užšaldymo galia: 7,5 kg/24h�	
triukšmingumo lygis: 42 �	
dB(a)
kompresorių skaičius: 1�	
Šaldytuvas gali būti išjungtas �	
atskirai nuo šaldiklio
Elektroninis valdymas�	
temperatūros šaldytuve �	
indikatorius
temperatūros šaldiklyje �	
indikatorius
Šaldymo sistema su ventili-�	
atoriumi
automatinis šaldytuvo �	
atitirpinimas
signalinė lemputė, indikuo-�	
janti per aukštą šaldiklio 
temperatūrą
sutrikus elektros energi-�	
jos tiekimui, nustatymai 
išsaugomi

Vidaus apšvietimas�	
atidarytų durų garsinis �	
perspėjimo signalas
Vyriai kairėje 243849/�	 265345

Šaldytuvas
automatinis šaldytuvo �	
atitirpinimas
Cool’n’Fresh�	
1 stiklinė lentynėlė�	
2 stiklinė (-s) ištraukiama �	
(-os) lentynėlė (-s)
1 dviejų dalių lentynėlė�	
1 butelių laikiklis�	
didelis stalčius daržovėms �	
ir vaisiams
3 lentynėlės durelėse�	
1 lentynėlė pieno produktų �	
laikymui
lankstus kiaušinių dėklas �	
(12×)
greitas aušinimas�	

Šaldiklis{/b}
automatinis atitirpinimas - �	
No Frost
1 ištraukiamas stalčius�	
ledukų indelis�	
2 plastikiniai stalčiai �	
užšaldytų maisto produktų 
laikymui
greitas užšaldymas�	

Matmenys (AxPxG): 179,5 × 54 × 54,5 cm  

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a
Energijos sąnaudos: �	
0,79 kWh (ventiliacija),  
0,87 kWh (tradicinis)
orkaitės talpa (Neto):  �	
60 l / medium
Maisto ruošimo laikas�	 6: 
46,5 min (ventiliacija),  
51,5 min (tradicinis)
didžiausias kepinio dydis: �	
1316 cm²
Nominali galia: 3,3 kW�	
Įmontavimo Matmenys: žr. �	
katalogo pabaigoje

Orkaitė
Vidinės durelės yra pilnai �	
stiklinės
Įspaudžiamos rankenėlės�	
trigubas durelių stiklas�	
Eco emalis�	
Valdymas rankenėlėmis�	
aqua Clean�	
1 orkaitės grotelės�	
Negili (-ios) emaliuota (-os)  �	
kepimo skarda (-os)
gili emaliuota kepimo skarda�	

kaitinimo būdai: �	
tradicinis kaitinimas,  
karštas oras,  
karštas oras,  
apatinis kaitinimas ir ventili-
atorius,  
apatinis kaitinimas su karštu 
oru (Picos funkcija),  
grilis,  
didelis grilis,  
grilis su ventiliatoriumi,  
Mažas/didelis grilis

Matmenys (AxPxG): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm  

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a
Energijos sąnaudos: �	
0,79 kWh (ventiliacija),  
0,87 kWh (tradicinis)
orkaitės talpa (Neto): 60 l �	
/ medium
Maisto ruošimo laikas�	 6: 
46,5 min (ventiliacija),  
51,5 min (tradicinis)
didžiausias kepinio dydis: �	
1316 cm²
Nominali galia: 3,3 kW�	
Įmontavimo Matmenys: žr. �	
katalogo pabaigoje

Orkaitė
Vidinės durelės yra pilnai �	
stiklinės
uCd (Ypač vėsios durelės)�	
atlenkiamas viršutinis kai-�	
tinimo elementas, kad būtų 
lengviau valyti
Valdymas rankenėlėmis�	
aqua Clean�	
teleskopiniai bėgeliai�	
1 orkaitės grotelės�	

Negili (-ios) emaliuota (-os)  �	
kepimo skarda (-os)
gili emaliuota kepimo skarda�	
Jutiklinis valdymas su mėsos �	
termometru
kaitinimo būdai: �	
tradicinis kaitinimas,  
karštas oras,  
karštas oras,  
apatinis kaitinimas ir ventili-
atorius,  
apatinis kaitinimas su karštu 
oru (Picos funkcija),  
greitas įkaitinimas,  
grilis,  
didelis grilis,  
grilis su ventiliatoriumi,  
Indų pašildymas,  
Šilumos palaikymas,  
Mažas/didelis grilis

Matmenys (AxPxG): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm  

Bendra informacija
Nominali galia (paviršius): �	
7,5 kW

Paviršius
Elektrinis dujinių degiklių �	
uždegimas
apsauga nuo dujų �	
nutekėjimo
Pridedamos ketaus grotelės�	
kaitvietės/degikliai: �	
Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 
90 mm, 3 kW,  
didelis degiklis,  
Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 
50 mm, 1 kW,  
Ekonomiškas degiklis,  
galinė (-is) kairioji (-ysis):  
60 mm, 1,75 kW,  
Įprastas degiklis,  
galinė dešinioji:  
60 mm, 1,75 kW,  
Įprastas degiklis

Matmenys (AxPxG): 10,5 × 60 × 51 cm  

Bendra informacija
Nominali galia: 7,1 kW�	
Įmontavimo matmenys: žr. �	
katalogo pabaigoje

Paviršius
kaitvietės/degikliai: �	
Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 
210/175/120 mm, 2,3 kW, 
Hi-light,  
Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 
145 mm, 1,2 kW, Hi-light,  
galinė (-is) kairioji (-ysis):  
145 mm, 1,2 kW, Hi-light,  
galinė dešinioji:  
265×170 mm, 2,4 kW,  
Hi-light
sensorinis valdymas�	
stopgo�	
laikmatis�	
automatinio užvirimo �	
funkcija
likutinės šilumos indika-�	
torius
apsauginis užraktas�	

Matmenys (AxPxG): 5,4 × 60 × 51 cm  

Ora-Ïto
Stikliniai krašteliai  
ir nuožulnūs šonai

303818
indukcinis paviršius
IT641ORAW

Bendra informacija
Nominali galia: 7,4 kW�	
Įmontavimo matmenys: žr. �	
katalogo pabaigoje

Paviršius
kaitvietės/degikliai: �	
Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 
210 mm, 2,3/3,7 kW, 
indukcinė,  
Priekinė (-is) dešinioji 
(-ysis): 180 mm, 1,85/3 kW, 
indukcinė,  
galinė (-is) kairioji (-ysis):  
145 mm, 1,4/2,2 kW, 
indukcinė,  
galinė dešinioji:  
180 mm, 1,85/3 kW, 
indukcinė

stopgo�	
Power-Boost: 4�	
laikmatis�	
automatinio užvirimo �	
funkcija
likutinės šilumos indika-�	
torius
apsauginis užraktas�	
stayWarm�	
Itin tylus veikimas�	

Matmenys (AxPxG): 4,7 × 60 × 51 cm  

nAuJiEnA
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1-2-3-4-5-6 Išnašos pateiktos po kiekviena produktų grupe 

55
cm

Ora-Ïto
Balta

Ora-Ïto
Balta

Kamino tipo
Ora-Ïto

248315248314274961
Mikrobangų krosnelės pakeliamos durelėsPilnai įmontuojamos indaplovės fasadasGarų surinktuvas
DPM-ORA-WDPP-ORA-WDKG552-ORA-W

Plotis: 55 cm�	
didžiausia ištraukimo galia: �	
600 m³/h
1 variklis�	
apšvietimas: 2 × 20 W, �	
halogeninės lempos
Plaunamas aliumininis �	
riebalų filtras
Ištraukimo greičių skaičius: 3�	
Jungties skersmuo: 14,9 cm�	
Elektroninis valdymas�	
P.a.E. sistema�	
triukšmingumo lygis (max.): �	
64 dB(a)

Priedai
anglies filtras: 241850�	
Metalinis filtras: 176968�	
Matmenys: žr. katalogo �	
pabaigoje

 

tiekiama su rankena�	
tinka indaplovėms:  �	
gV61124, gV63324X, 
gV63424
Fasadas tiekiamas nesu-�	
montuotas

Matmenys (AxPxG): 71,7 × 59,6 × 5,5 cm  

tiekiama su rankena�	

Matmenys (AxPxG): 46,3 × 59,6 × 5,8 cm  
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iLGAAMžis diZAinAs

gerą dizainą sudaro vizualinė, lengvai suvokiama visuma. Bendram vaizdui įtaką daro kiekvienas jungiklis, kiekviena lenkta linija. Visi “gorenje” “Pininfarina” 
dizaino elementai - medžiagos, funkcijos ir formos - neprilygstamai papildo viena kitą – arba ryškiu kontrastu, arba harmoninga darna. Visame įrenginių 
asortimente – nuo garų surinktuvo iki indaplovės – nėra elemento, pažeidžiančio dizaino visumą. Visur yra nuostabi pusiausvyra, šviesa ir tamsa. In ir 
jang.

14

Liečiamas valdymo ekranas 
Juodoje juostoje įmontuotas liečiamas valdymo ekranas – jo šviesiai pilki 
atspalviai dera prie aliuminio jautrumo. Ekraną supa itin juoda spalva, 
todėl iš toliau jis beveik nematomas. lengvai naudojamas interakty-
vusis liečiamas valdymo ekranas išplečia šaldytuvo galimybes ir gali, 
pavyzdžiui, įrašyti ir atkartoti balso pranešimus, patarti dėl maisto 
saugojimo ir net pateikti patiekalų receptų.

Jutiminis valdymas 
Jokios nereikalingos detalės – rankenėlės ar mygtukai – neturi nu-
kreipti dėmesio nuo grynos ir paprastos formos. Piršto palietimu galima 
daugybe būdų valdyti visas kaitinimo sritis. turint omenyje poveikį mūsų 
jausmams tampa aišku, kad šis dizainas yra daug daugiau negu vien 
vizualinis kūrinys. tai turi būti visaapimantis jausminis patyrimas.



NO
FROST

Energijos 
klasėAHI-LIGHT

Energijos 
klasėA

Energijos 
klasėA+

Energijos 
klasėA

Energijos 
klasėA+

NO
FROST

PininfArinA 15

1-2-3-4-5-6 Išnašos pateiktos po kiekviena produktų grupe 

Aliuminis

Juodos spalvos

Juodos spalvos

Aliuminis

Aliuminis

144103

140779

188748

188780

125887
dujinis paviršius

stiklokeraminė viryklė

Įmontuojama orkaitė

Šaldytuvas-šaldiklis

Įmontuojama orkaitė

Šaldytuvas-šaldiklis

GMS2700 P2

EC2000P2

B2000P2B

NRK2000P2B

B2000P2

NRK2000P2

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a+
Energijos sąnaudos per �	
metus2: 321 kWh
Šaldytuvo talpa (Neto): 245 l�	
Šaldiklio talpa (Neto): 75 l�	
Žvaigždutės: 4�	
saugus laikas dingus ele-�	
ktros srovei: 18 h
užšaldymo galia: 10 kg/24h�	
triukšmingumo lygis: 42 �	
dB(a)
kompresorių skaičius: 2�	
Elektroninis valdymas�	
temperatūros šaldytuve �	
indikatorius
temperatūros šaldiklyje �	
indikatorius
durelių atidarymo kryptis: �	
durelės atsidaro iš kairės 
į dešinę
Palietimu valdomas ekranas�	
ratukai galinėje dalyje�	
Šaldymo sistema su ventili-�	
atoriumi
automatinis šaldytuvo �	
atitirpinimas
sutrikus elektros energi-�	
jos tiekimui, nustatymai 
išsaugomi
Vidaus apšvietimas�	

Vyriai dešinėje 174425�	
Vyriai kairėje 174426�	

Šaldytuvas
automatinis šaldytuvo �	
atitirpinimas
3 stiklinės lentynėlės�	
1 teleskopinė lentynėlė�	
1 butelių laikiklis�	
2 daržovių stalčiai�	
6 lentynėlės durelėse�	
1 tūbelių laikiklis�	
lankstus kiaušinių dėklas �	
(12×)
0°C stalčius su dviem �	
ištraukiamomis dėžutėmis 
Zero’n’Fresh
greitas gėrimų vėsinimas �	
šaldiklyje
greitas aušinimas�	
atostogų go’n’save funkcija�	

Šaldiklis
automatinis atitirpinimas - �	
No Frost
Big’n’Freeze�	
1 ištraukiamas stalčius�	
2 ledukų indeliai�	
2 plastikiniai stalčiai �	
užšaldytų maisto produktų 
laikymui
greitas užšaldymas�	

Matmenys (AxPxG): 200 × 60 × 64,5 cm  

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a+
Energijos sąnaudos per �	
metus2: 321 kWh
Šaldytuvo talpa (Neto): 245 l�	
Šaldiklio talpa (Neto): 75 l�	
Žvaigždutės: 4�	
saugus laikas dingus ele-�	
ktros srovei: 18 h
užšaldymo galia: 10 kg/24h�	
triukšmingumo lygis: 42 �	
dB(a)
kompresorių skaičius: 2�	
Elektroninis valdymas�	
temperatūros šaldytuve �	
indikatorius
temperatūros šaldiklyje �	
indikatorius
durelių atidarymo kryptis: �	
durelės atsidaro iš kairės 
į dešinę
Palietimu valdomas ekranas�	
ratukai galinėje dalyje�	
Šaldymo sistema su ventili-�	
atoriumi
automatinis šaldytuvo �	
atitirpinimas
sutrikus elektros energi-�	
jos tiekimui, nustatymai 
išsaugomi

Vidaus apšvietimas�	
Šaldytuvas

automatinis šaldytuvo �	
atitirpinimas
3 stiklinės lentynėlės�	
1 teleskopinė lentynėlė�	
1 butelių laikiklis�	
2 daržovių stalčiai�	
6 lentynėlės durelėse�	
1 tūbelių laikiklis�	
lankstus kiaušinių dėklas �	
(12×)
0°C stalčius su dviem �	
ištraukiamomis dėžutėmis 
Zero’n’Fresh
greitas gėrimų vėsinimas �	
šaldiklyje
greitas aušinimas�	
atostogų go’n’save funkcija�	

Šaldiklis
automatinis atitirpinimas - �	
No Frost
Big’n’Freeze�	
1 ištraukiamas stalčius�	
2 ledukų indeliai�	
2 plastikiniai stalčiai �	
užšaldytų maisto produktų 
laikymui
greitas užšaldymas�	

Matmenys (AxPxG): 200 × 60 × 64,5 cm  

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a
Energijos sąnaudos: �	
0,79 kWh (ventiliacija),  
0,91 kWh (tradicinis)
orkaitės talpa (Neto): 53 l / �	
medium
Maisto ruošimo laikas�	 6: 
38 min (ventiliacija),  
48 min (tradicinis)
didžiausias kepinio dydis: �	
1140 cm²
Nominali galia: 10,1 kW�	

Paviršius
kaitvietės/degikliai: �	
Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 
210/175/120 mm, 2,3 kW, 
Hi-light,  
Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 
145 mm, 1,2 kW, Hi-light,  
galinė (-is) kairioji (-ysis): 145 
mm, 1,2 kW, Hi-light,  
galinė dešinioji: 140/250 
mm, 2 kW, Hi-light
sensorinis valdymas�	
laikmatis�	
automatinio užvirimo �	
funkcija
likutinės šilumos indika-�	

torius
apsauginis užraktas�	

Orkaitė
uCd (Ypač vėsios durelės)�	
Eco emalis�	
Valdymas rankenėlėmis�	
teleskopiniai bėgeliai�	
1 orkaitės grotelės�	
Negili (-ios) emaliuota (-os)  �	
kepimo skarda (-os)
gili emaliuota kepimo skarda�	
stiklinė kepimo skarda�	
Elektroninis programuoja-�	
mas laikmatis
Išjungimo laikmatis su mėsos �	
kepimo termozondu
kaitinimo būdai: �	
tradicinis kaitinimas,  
apatinis kaitinimas,  
Viršutinis kaitinimas,  
grilis,  
karštas oras,  
karštas oras,  
grilis su ventiliatoriumi,  
apatinis kaitinimas ir ventili-
atorius,  
apatinis kaitinimas su karštu 
oru (Picos funkcija)

Matmenys (AxPxG): 90 × 60 × 60 cm  

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a
Energijos sąnaudos: �	
0,79 kWh (ventiliacija),  
0,91 kWh (tradicinis)
orkaitės talpa (Neto): 53 l / �	
medium
Maisto ruošimo laikas�	 6: 
39,4 min (ventiliacija),  
44 min (tradicinis)
didžiausias kepinio dydis: �	
1140 cm²
Nominali galia: 3,4 kW�	

Orkaitė
uCd (Ypač vėsios durelės)�	
orkaitės durelių užraktas�	
Eco emalis�	
Valdymas rankenėlėmis�	
teleskopiniai bėgeliai�	
1 orkaitės grotelės�	
Negili (-ios) emaliuota (-os)  �	
kepimo skarda (-os)
gili emaliuota kepimo skarda�	
stiklinė kepimo skarda�	
Elektroninis programuoja-�	
mas laikmatis

Išjungimo laikmatis su mėsos �	
kepimo termozondu
kaitinimo būdai: �	
tradicinis kaitinimas,  
apatinis kaitinimas,  
Viršutinis kaitinimas,  
grilis,  
karštas oras,  
karštas oras,  
grilis su ventiliatoriumi,  
apatinis kaitinimas ir ventili-
atorius,  
apatinis kaitinimas su karštu 
oru (Picos funkcija)

Matmenys (AxPxG): 59,5 × 59,7 × 56,8 cm  

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a
Energijos sąnaudos: �	
0,79 kWh (ventiliacija),  
0,87 kWh (tradicinis)
orkaitės talpa (Neto): 53 l / �	
medium
Maisto ruošimo laikas�	 6: 
39,5 min (ventiliacija),  
44 min (tradicinis)
Nominali galia: 3,4 kW�	

Orkaitė
uCd (Ypač vėsios durelės)�	
orkaitės durelių užraktas�	
Eco emalis�	
Valdymas rankenėlėmis�	
teleskopiniai bėgeliai�	
1 orkaitės grotelės�	
Negili (-ios) emaliuota (-os)  �	
kepimo skarda (-os)
gili emaliuota kepimo skarda�	
stiklinė kepimo skarda�	
Elektroninis programuoja-�	
mas laikmatis
Išjungimo laikmatis su mėsos �	
kepimo termozondu

kaitinimo būdai: �	
tradicinis kaitinimas,  
apatinis kaitinimas,  
Viršutinis kaitinimas,  
grilis,  
karštas oras,  
karštas oras,  
grilis su ventiliatoriumi,  
apatinis kaitinimas ir ventili-
atorius,  
apatinis kaitinimas su karštu 
oru (Picos funkcija)

Matmenys (AxPxG): 59,5 × 59,7 × 56,8 cm  

Bendra informacija
Nominali galia (paviršius): �	
11 kW

Paviršius
Elektrinis dujinių degiklių �	
uždegimas
apsauga nuo dujų �	
nutekėjimo
Pridedamos ketaus grotelės�	
kaitvietės/degikliai: �	
Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 
63,2 mm, 1,75 kW, burner-
halfspeed,  
Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 
39 mm, 1 kW, Ekonomiškas 
degiklis,  
galinė (-is) kairioji (-ysis): 89 
mm, 3 kW, didelis degiklis,  
galinė dešinioji: 63,2 mm, 
1,75 kW, burner-halfspeed,  
center: 124,6 mm, 3,5 kW, 
trigubas degiklis
apsauginis užraktas�	

Matmenys (AxPxG): 4 × 68,6 × 51 cm  



HI-LIGHTHI-LIGHT

INDUKCINĖ

HI-LIGHT
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Nerūdijantis plienas

Nuožulnūs krašteliai

Aliuminis

Nuožulnūs krašteliai

Nuožulnūs krašteliai

Nuožulnūs krašteliai

188785

125883

125885

125882

135946

125881

Pilnai įmontuojamos indaplovės fasadas

stiklokeraminis paviršius

Pilnai įmontuojamos indaplovės fasadas

stiklokeraminis paviršius

indukcinis paviršius

stiklokeraminis paviršius

DFG2070P2B

ECT2800P2

DFG2070P2

ECT2700P2

EIT2600P2

ECT2600P2

Bendra informacija
Nominali galia: 7,1 kW�	

Paviršius
kaitvietės/degikliai: �	
Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 
210/175/120 mm, 2,3 kW, 
Hi-light,  
Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 
145 mm, 1,2 kW, Hi-light,  
galinė (-is) kairioji (-ysis): 145 
mm, 1,2 kW, Hi-light,  
galinė dešinioji: 265×170 
mm, 2,4 kW, Hi-light
slidertouch�	
laikmatis�	
automatinio užvirimo �	
funkcija
likutinės šilumos indika-�	
torius
apsauginis užraktas�	

Matmenys (AxPxG): 5,4 × 60 × 51 cm  

Bendra informacija
Nominali galia: 7,1 kW�	

Paviršius
kaitvietės/degikliai: �	
Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 
210/175/120 mm, 2,3 kW, 
Hi-light,  
Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 
145 mm, 1,2 kW, Hi-light,  
galinė (-is) kairioji (-ysis): 145 
mm, 1,2 kW, Hi-light,  
galinė dešinioji: 265×170 
mm, 2,4 kW, Hi-light
slidertouch�	
laikmatis�	
automatinio užvirimo �	
funkcija
likutinės šilumos indika-�	
torius
apsauginis užraktas�	

Matmenys (AxPxG): 5,4 × 75 × 51 cm  

Bendra informacija
Nominali galia: 7,2 kW�	

Paviršius
kaitvietės/degikliai: �	
Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 
210/175/120 mm, 2,3 kW, 
Hi-light,  
Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 
145 mm, 1,2 kW, Hi-light,  
galinė (-is) kairioji (-ysis): 145 
mm, 1,2 kW, Hi-light,  
galinė vidurinė: 290×160 
mm, 0,1 kW, resistance,  
galinė dešinioji: 265×170 
mm, 2,4 kW, Hi-light
slidertouch�	
laikmatis�	
automatinio užvirimo �	
funkcija
4-part�	
apsauginis užraktas�	

Matmenys (AxPxG): 6 × 85 × 51 cm  

Bendra informacija
Nominali galia: 7,4 kW�	

Paviršius
kaitvietės/degikliai: �	
Priekinė (-is) kairioji 
(-ysis): 145 mm, 1,4/1,8 kW, 
indukcinė,  
Priekinė (-is) dešinioji 
(-ysis): 180 mm, 1,85/2,5 kW, 
indukcinė,  
galinė (-is) kairioji (-ysis): 210 
mm, 2,3/3,2 kW, indukcinė,  
galinė dešinioji: 180 mm, 
1,85/2,5 kW, indukcinė
sensorinis valdymas�	
Power-Boost: 4�	
laikmatis�	
automatinio užvirimo �	
funkcija
likutinės šilumos indika-�	
torius
apsauginis užraktas�	

Matmenys (AxPxG): 4,9 × 60 × 51 cm  

komplekte yra rankena�	
tinka indaplovėms: �	
gV61124, gV63324X, 
gV63424
Fasadas tiekiamas  �	
nesumontuotas

Matmenys (AxPxG): 70 × 59,6 × 5 cm  

komplekte yra rankena�	
tinka indaplovėms: �	
gV61124, gV63324X, 
gV63424
Fasadas tiekiamas  �	
nesumontuotas

Matmenys (AxPxG): 70 × 59,6 × 5 cm  



90
cm

Aliuminis

Pininfarina
Rankenos

dabar galite įsigyti rankenas tokio paties dizaino kaip ir  �	
Pininfarina prietaisai.
22,4 cm�	
226496 - aliuminis�	
226497 - Nerūdijantis plienas�	
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1-2-3-4-5-6 Išnašos pateiktos po kiekviena produktų grupe 

Erdvinis
Aliuminis/ stiklinis

Nerūdijantis plienas

Kamino tipo
Juodas/ stiklinis

Aliuminis

Kamino tipo
Aliuminis/ stiklinis

169929

188784

188097

125884

124378
Garų surinktuvas

Mikrobangų krosnelės pakeliamos durelės

Garų surinktuvas

Mikrobangų krosnelės pakeliamos durelės

Garų surinktuvas
ID2000P2

DFP2000P2B

DK2000P2 B

DFP2000P2

DK2000P2

Plotis: 80,7 cm�	
didžiausia ištraukimo galia: �	
670 m³/h
1 variklis�	
apšvietimas: 2 × 20 W, �	
halogeninės lempos
Plaunamas aliumininis �	
riebalų filtras
Ištraukimo greičių skaičius: 4�	
laikmatis�	
Jungties skersmuo: 15 cm�	
Elektroninis valdymas�	
Filtro užterštumo indika-�	
torius
P.a.E. sistema�	
triukšmingumo lygis (max.): �	
59 dB(a)

Priedai
anglies filtras: 149164�	
Metalinis filtras: 149163�	

 

Plotis: 80,7 cm�	
didžiausia ištraukimo galia: �	
750 m³/h
1 variklis�	
apšvietimas: 2 × 20 W, �	
halogeninės lempos
Plaunamas aliumininis �	
riebalų filtras
Ištraukimo greičių skaičius: 4�	
laikmatis�	
Jungties skersmuo: 15 cm�	
Elektroninis valdymas�	
Filtro užterštumo indika-�	
torius
P.a.E. sistema�	
triukšmingumo lygis (max.): �	
59 dB(a)

Priedai
anglies filtras: 149164�	
Metalinis filtras: 149163�	

 

Plotis: 90 cm�	
didžiausia ištraukimo galia: �	
750 m³/h
1 variklis�	
apšvietimas: 4 × 20 W, �	
halogeninės lempos
Plaunamas metalinis riebalų �	
filtras
Ištraukimo greičių skaičius: 4�	
laikmatis�	
Jungties skersmuo: 15 cm�	
Elektroninis valdymas�	
Filtro užterštumo indika-�	
torius
triukšmingumo lygis (max.): �	
65 dB(a)

Priedai
anglies filtras: 507451�	
Metalinis filtras: 183120�	

 

tiekiama su rankena�	

Matmenys (AxPxG): 46,3 × 59,6 × 5,8 cm  

tiekiama su rankena�	

Matmenys (AxPxG): 46,3 × 59,6 × 5,8 cm  
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VisKAs sAVO ViETOsE!

Gili butelių lentynėlė durelėse
Ši ypač praktiška lentynėlė leidžia nuolat laikyti dažniausiai vartojamus 
produktus: durelėse gilesniame dėkle galinėje pusėje galima vertikaliai 
pastatyti popierines pakuotes ir 2 litrų butelius, o mažesnes pakuotes ir 
stiklinius indus galima statyti siauresniame dėkle priekyje. lentynėlė su-
montuota prieinamiausioje, gerai matomoje vietoje, kuri lengvai pasie-
kiama ir vaikams.

Jei neužšąla – nereikia atšildyti
„gorenje“ naujoji sistema „No Frost“ leidžia sutaupyti daugiausiai laiko 
virtuvėje trunkančio darbo laiko – šaldytuvo atitirpinimo. Elektroniškai 
kontroliuojamame šaldytuve su šaldikliu oras (-18°C) ventiliatoriumi 
paskirstomas ratu visame šaldiklyje. tai užtikrina, kad šaldiklyje 
susikaupianti drėgmė surenkama kondensatoriaus ir paverčiama į vandenį, 
kuris nukreipiamas į kompresorių ir garintuvą. Šis procesas apsaugo nuo 
ledo susidarymo šaldiklyje. Visais atvejais esant automatiniam atšildymui 
sunaudojamas panašus energijos kiekis. a energijos klasė reiškia, kad 
energijos sąnaudos yra a klasės. Visi „gorenje“ naujieji šaldytuvai su „No 
Frost“ sistema naudoja dvi šaldymo sistemas: vieną šaldiklio skyriuje, o kitą 
šaldytuvo skyriuje. tai reiškia greitesnį šaldymą ir geresnę temperatūros 
kontrolę.

stiklo lentynos 
stiklo lentynos gaminamos iš 
saugaus stiklo, todėl jos labai 
patvarios ir išlaiko didelį svorį, 
nepriklausomai nuo ant jų sukrautų 
pakuočių dizaino.  Jos vėsesnės 
nei tradicinės vielinės lentynos, 
ir valomos neįtikėtinai lengvai.  
Išsiliejęs maistas nenuvarvės į 
žemesnes lentynas.  

Šaldytuve, šaldiklyje, dubenyje  ar kitur?  
rasti geriausius ingredientus nepakanka, dar reikia juos 
ir kuo geriau padėti.  kai kurie geriausiai išsilaiko ten, kur 
yra šiek tiek šilumos, kitus geriau laikyti šaltai, dar kitus 
– sausai, drėgnai; vieni gali gulėti kartu, o kiti – būtinai 
atskirai.  Čia, „gorenje“, mes darome viską, kad savo 
produktus galėtumėte laikyti optimaliomis sąlygomis.  
aplankykite www.gorenje.lt ir sužinokite daugiau apie tai, 
kaip laikyti maistą, bei paskaitykite naudingų patarimų 
apie šaldymą ir užšaldymą.  
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Big’n’freeze ištraukiamas stalčius
Jus nustebins specialaus šaldiklyje esančio stalčiaus ypatybės: išskirtinai 
didelė talpa ir galimybė lengvai pasiekti šaldytus produktus. dėl praktiškų 
bėgelių (Exclusive ir Premium serija), galima ištraukti visą stalčių ir nebijoti, 
kad jis iškris. Paprasta ir praktiška!

Lengvas atidarymas
daugelis bandė atidaryti 
ką tik uždarytas šaldiklio 
dureles dar kartą. tai gali 
būti sunku. Priežastis – 
vakuumas, kuris susidaro 
šaldiklyje. lengvo 
atidarymo rankena 
labai palengvina durelių 
atidarymą. (Yra ne visuose 
modeliuose).

Šalta ir šviežia
Šaltas oras visada leidžiasi žemyn, ir „gorenje“ šį principą išnaudoja savo 
apatiniam Cool'n'FrEsH stalčiui. anga užpakalinėje stalčiaus pusėje 
leidžia šalčiui prasiskverbti į vidų, o stiklo lentyna viršuje užtikrina, kad šaltis 
necirkuliuotų po visą šaldytuvą. Maistas stalčiuje, pavyzdžiui, daržovės 
ilgiau išlieka šviežesnis. Cool’n’FrEsH temperatūra gali svyruoti nuo  
+1 iki +5 laipsnių, priklausomai nuo temperatūros nustatymo. Šis principas 
veikia nepriklausomai nuo ventiliatoriaus. 

Zero’n’fresh
tik nesakykite, kad niekada neteko išmesti viščiuko ar kitos mėsos, nes bakterijos ten išplito jums dar nespėjus jo iškepti? argi tai neerzina? kodėl 
gi neįsitaisius šaldytuvo, kovojančio su bakterijomis?  tokio kaip „gorenje“ su ZEro'n'FrEsH 0 zonos stalčiumi, kur palaikoma temperatūra, kurioje 
nesiveisia bakterijos. trumpai tariant, tai reiškia, kad čia galite laikyti maistą maždaug tris kartus ilgiau negu tradiciniame šaldytuve.  stalčiuje vaisiai ir 
daržovės ilgiau išlieka švieži ir natūralūs, nepraranda skonio ar maistinės vertės.  daugiau informacijos rasite apsilankę www.gorenje.lt. Pažiūrėkite, kiek 
laiko maistas išlieka šviežias 0 zonos stalčiuje.  

Geriausiai įvertintas
“Švedijos vartotojų 
žurnalas råd&rön 2010 
metų rugpjūčio mėnesį 
atliko šaldiklių bandy-
mus, kur gorenje šaldi-
klis FN61238dW-1 gavo 
“Best in test” (geriau-
sią) įvertinimą. Plačiau 
apie šį šaldiklį skaityki-
te 26 puslapyje.”



1 santykinis energijos suvartojimas skalėje nuo a ++ (mažas suvartojimas) iki g (didelis suvartojimas). 
2 Metinis energijos suvartojimas remiantis standartiniais bandymais.  tikrasis energijos suvartojimas priklauso nuo prietaiso įrengimo vietos ir naudojimo pobūdžio. 

Energijos 
klasėA+Energijos 

klasėA+

Energijos 
klasėA

Energijos 
klasėA

Energijos 
klasėA
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Classic
Nerūdijančio plieno

Classic
Balta

Balta

Balta

Balta

197500194917

229990

245909

167011

ŠaldytuvasŠaldytuvas

Šaldytuvas

Šaldytuvas

Šaldytuvas

R41228ER41228W

R4145W

R4224W

R3145W

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a
Energijos sąnaudos per �	
metus2: 150 kWh
Šaldytuvo talpa (Neto): 134 l�	
triukšmingumo lygis:  �	
40 dB(a)
kompresorių skaičius: 1�	
Mechaninis valdymas�	
durelių atidarymo kryptis: �	
keičiama durelių atidarymo 
kryptis
Vidaus apšvietimas�	

Šaldytuvas
automatinis šaldytuvo ati-�	
tirpinimas
3 stiklinės lentynėlės�	
didelis stalčius daržovėms �	
ir vaisiams
3 lentynėlės durelėse�	

Matmenys (AxPxG): 85 × 50 × 60 cm  

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a
Energijos sąnaudos per �	
metus2: 150 kWh
Šaldytuvo talpa (Neto): 134 l�	
triukšmingumo lygis:  �	
38 dB(a)
kompresorių skaičius: 1�	
Mechaninis valdymas�	
durelių atidarymo kryptis: �	
keičiama durelių atidarymo 
kryptis
Vidaus apšvietimas�	

Šaldytuvas
automatinis šaldytuvo ati-�	
tirpinimas
4 stiklinės lentynėlės�	
didelis stalčius daržovėms �	
ir vaisiams
2 lentynėlės durelėse�	
1 lentynėlė pieno produktų �	
laikymui
lankstus kiaušinių dėklas �	
(6×)

Matmenys (AxPxG): 85 × 54 × 60 cm  

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a
Energijos sąnaudos per �	
metus2: 161 kWh
Šaldytuvo talpa (Neto): 213 l�	
triukšmingumo lygis:  �	
41 dB(a)
kompresorių skaičius: 1�	
Mechaninis valdymas�	
durelių atidarymo kryptis: �	
keičiama durelių atidarymo 
kryptis
Vidaus apšvietimas�	

Šaldytuvas
automatinis šaldytuvo ati-�	
tirpinimas
5 stiklinės lentynėlės�	
2 daržovių stalčiai�	
6 lentynėlės durelėse�	
2 lentynėlės pieno produktų �	
laikymui
2 kiaušinių dėklai (6×)�	

Matmenys (AxPxG): 123 × 54 × 58 cm  

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a+
Energijos sąnaudos per �	
metus2: 128 kWh
Šaldytuvo talpa (Neto): 217 l�	
triukšmingumo lygis:  �	
40 dB(a)
kompresorių skaičius: 1�	
Elektroninis valdymas�	
temperatūros šaldytuve �	
indikatorius
durelių atidarymo kryptis: �	
keičiama durelių atidarymo 
kryptis
sutrikus elektros energijos �	
tiekimui, nustatymai išsau-
gomi
Vidaus apšvietimas�	
atidarytų durų garsinis per-�	
spėjimo signalas

Šaldytuvas
automatinis šaldytuvo ati-�	
tirpinimas
1 stiklinė lentynėlė�	
3 reguliuojamos stiklinės �	
lentynėlės
1 dviejų dalių lentynėlė�	
didelis stalčius daržovėms �	
ir vaisiams
3 lentynėlės durelėse�	
1 lentynėlė pieno produktų �	
laikymui
lankstus kiaušinių dėklas �	
(12×)
greitas aušinimas�	

Matmenys (AxPxG): 124,5 × 54 × 60 cm  

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a+
Energijos sąnaudos per �	
metus2: 128 kWh
Šaldytuvo talpa (Neto): 217 l�	
triukšmingumo lygis:  �	
40 dB(a)
kompresorių skaičius: 1�	
Elektroninis valdymas�	
temperatūros šaldytuve �	
indikatorius
durelių atidarymo kryptis: �	
keičiama durelių atidarymo 
kryptis
sutrikus elektros energijos �	
tiekimui, nustatymai išsau-
gomi
Vidaus apšvietimas�	
atidarytų durų garsinis per-�	
spėjimo signalas

Šaldytuvas
automatinis šaldytuvo ati-�	
tirpinimas
1 stiklinė lentynėlė�	
3 reguliuojamos stiklinės �	
lentynėlės
1 dviejų dalių lentynėlė�	
didelis stalčius daržovėms �	
ir vaisiams
3 lentynėlės durelėse�	
1 lentynėlė pieno produktų �	
laikymui
lankstus kiaušinių dėklas �	
(12×)
greitas aušinimas�	

Matmenys (AxPxG): 124,5 × 54 × 60 cm  

Energijos 
klasėA+

Balta

291988
Šaldytuvas
R4158W

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a+
Energijos sąnaudos per �	
metus2: 117 kWh
Šaldytuvo talpa (Neto): 149 l�	
triukšmingumo lygis:  �	
39 dB(a)
kompresorių skaičius: 1�	
Mechaninis valdymas�	
durelių atidarymo kryptis: �	
keičiama durelių atidarymo 
kryptis
Vidaus apšvietimas�	

Šaldytuvas
automatinis šaldytuvo ati-�	
tirpinimas
4 stiklinės lentynėlės�	
didelis stalčius daržovėms �	
ir vaisiams
4 lentynėlės durelėse�	
2 lentynėlės pieno produktų �	
laikymui
2 kiaušinių dėklai (6×)�	

Matmenys (AxPxG): 103,5 × 54 × 58 cm  



1 santykinis energijos suvartojimas skalėje nuo a ++ (mažas suvartojimas) iki g (didelis suvartojimas). 
2 Metinis energijos suvartojimas remiantis standartiniais bandymais.  tikrasis energijos suvartojimas priklauso nuo prietaiso įrengimo vietos ir naudojimo pobūdžio. 

Energijos 
klasėA+Energijos 

klasėA+Energijos 
klasėA+
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Classic
Nerūdijančio plieno

Classic
BaltaBalta

260193260192144344
ŠaldytuvasŠaldytuvasŠaldytuvas
R60398DE-1R60398DW-1R6299W

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a+
Energijos sąnaudos per �	
metus2: 135 kWh
Šaldytuvo talpa (Neto): 284 l�	
triukšmingumo lygis:  �	
40 dB(a)
kompresorių skaičius: 1�	
Mechaninis valdymas�	
durelių atidarymo kryptis: �	
keičiama durelių atidarymo 
kryptis
Vidaus apšvietimas�	

Šaldytuvas
automatinis šaldytuvo ati-�	
tirpinimas
6 stiklinės lentynėlės�	
1 butelių laikiklis�	
didelis stalčius daržovėms �	
ir vaisiams
6 lentynėlės durelėse�	
2 lentynėlės pieno produktų �	
laikymui
2 kiaušinių dėklai (8×)�	

Matmenys (AxPxG): 143,5 × 60 × 62,5 cm  

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a+
Energijos sąnaudos per �	
metus2: 146 kWh
Šaldytuvo talpa (Neto): 388 l�	
triukšmingumo lygis:  �	
38 dB(a)
kompresorių skaičius: 1�	
Mechaninis valdymas�	
durelių atidarymo kryptis: �	
keičiama durelių atidarymo 
kryptis
ratukai galinėje dalyje�	
Vidaus apšvietimas�	
Easy opening�	
Įmontavimo Matmenys: žr. �	
katalogo pabaigoje

Šaldytuvas
automatinis šaldytuvo ati-�	
tirpinimas
6 stiklinės lentynėlės�	
didelis stalčius daržovėms �	
ir vaisiams
4 lentynėlės durelėse�	
1 lentynėlė pieno produktų �	
laikymui
gili dviejų skyrių butelių len-�	
tynėlė durelėse
lankstus kiaušinių dėklas �	
(12×)

Matmenys (AxPxG): 180 × 60 × 64 cm  

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a+
Energijos sąnaudos per �	
metus2: 146 kWh
Šaldytuvo talpa (Neto): 388 l�	
triukšmingumo lygis:  �	
38 dB(a)
kompresorių skaičius: 1�	
Mechaninis valdymas�	
durelių atidarymo kryptis: �	
keičiama durelių atidarymo 
kryptis
ratukai galinėje dalyje�	
Vidaus apšvietimas�	
Easy opening�	
Įmontavimo Matmenys: žr. �	
katalogo pabaigoje

Šaldytuvas
automatinis šaldytuvo ati-�	
tirpinimas
6 stiklinės lentynėlės�	
didelis stalčius daržovėms �	
ir vaisiams
4 lentynėlės durelėse�	
1 lentynėlė pieno produktų �	
laikymui
gili dviejų skyrių butelių len-�	
tynėlė durelėse
lankstus kiaušinių dėklas �	
(12×)

Matmenys (AxPxG): 180 × 60 × 64 cm  

Energijos 
klasėA++Energijos 

klasėA++Energijos 
klasėA++

Juodos spalvosNerūdijančio plienoBalta

292171292170292169
ŠaldytuvasŠaldytuvasŠaldytuvas
R60399DFBKR60399DFER60399DFW

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a++
Energijos sąnaudos per �	
metus2: 106 kWh
Šaldytuvo talpa (Neto): 388 l�	
triukšmingumo lygis: 38 �	
dB(a)
kompresorių skaičius: 1�	
Mechaninis valdymas�	
durelių atidarymo kryptis: �	
keičiama durelių atidarymo 
kryptis
ratukai galinėje dalyje�	
Vidaus apšvietimas�	
Easy opening�	

Šaldytuvas
automatinis šaldytuvo ati-�	
tirpinimas
Cool’n’Fresh�	
6 stiklinės lentynėlės�	
didelis stalčius daržovėms �	
ir vaisiams
4 lentynėlės durelėse�	
1 lentynėlė pieno produktų �	
laikymui
gili dviejų skyrių butelių len-�	
tynėlė durelėse
lankstus kiaušinių dėklas �	
(12×)

Matmenys (AxPxG): 180 × 60 × 64 cm  

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a++
Energijos sąnaudos per �	
metus2: 106 kWh
Šaldytuvo talpa (Neto): 388 l�	
triukšmingumo lygis: 38 �	
dB(a)
kompresorių skaičius: 1�	
Mechaninis valdymas�	
durelių atidarymo kryptis: �	
keičiama durelių atidarymo 
kryptis
ratukai galinėje dalyje�	
Vidaus apšvietimas�	
Easy opening�	

Šaldytuvas
automatinis šaldytuvo ati-�	
tirpinimas
Cool’n’Fresh�	
6 stiklinės lentynėlės�	
didelis stalčius daržovėms �	
ir vaisiams
4 lentynėlės durelėse�	
1 lentynėlė pieno produktų �	
laikymui
gili dviejų skyrių butelių len-�	
tynėlė durelėse
lankstus kiaušinių dėklas �	
(12×)

Matmenys (AxPxG): 180 × 60 × 64 cm  

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a++
Energijos sąnaudos per �	
metus2: 106 kWh
Šaldytuvo talpa (Neto): 388 l�	
triukšmingumo lygis: 38 �	
dB(a)
kompresorių skaičius: 1�	
Mechaninis valdymas�	
durelių atidarymo kryptis: �	
keičiama durelių atidarymo 
kryptis
ratukai galinėje dalyje�	
Vidaus apšvietimas�	
Easy opening�	

Šaldytuvas
automatinis šaldytuvo ati-�	
tirpinimas
Cool’n’Fresh�	
6 stiklinės lentynėlės�	
didelis stalčius daržovėms �	
ir vaisiams
4 lentynėlės durelėse�	
1 lentynėlė pieno produktų �	
laikymui
gili dviejų skyrių butelių len-�	
tynėlė durelėse
lankstus kiaušinių dėklas �	
(12×)

Matmenys (AxPxG): 180 × 60 × 64 cm  



1 santykinis energijos suvartojimas skalėje nuo a ++ (mažas suvartojimas) iki g (didelis suvartojimas). 
2 Metinis energijos suvartojimas remiantis standartiniais bandymais.  tikrasis energijos suvartojimas priklauso nuo prietaiso įrengimo vietos ir naudojimo pobūdžio. 

Energijos 
klasėA

Energijos 
klasėA

Energijos 
klasėA++

Energijos 
klasėA Energijos 

klasėA
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Balta

Balta

Balta

Exclusive
Balta

167014

166997

235652

260197

Šaldytuvas su kamera viduje

Šaldytuvas su kamera viduje

Šaldytuvas su kamera viduje

Šaldytuvas

RF3183W

RB3135W

RB4139W

R65365DW-1

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a
Energijos sąnaudos per �	
metus2: 186 kWh
Šaldytuvo talpa (Neto): 346 l�	
triukšmingumo lygis:  �	
39 dB(a)
kompresorių skaičius: 1�	
Elektroninis valdymas�	
temperatūros šaldytuve �	
indikatorius
durelių atidarymo kryptis: �	
keičiama durelių atidarymo 
kryptis
Elektroninis valdymas su �	
lCd ekranu
ratukai galinėje dalyje�	
Šaldymo sistema su venti-�	
liatoriumi
sutrikus elektros energijos �	
tiekimui, nustatymai išsau-
gomi
Vidaus apšvietimas�	
atidarytų durų garsinis per-�	
spėjimo signalas
Įmontavimo Matmenys: žr. �	
katalogo pabaigoje
Easy opening�	

Šaldytuvas
automatinis šaldytuvo ati-�	
tirpinimas
5 stiklinės lentynėlės�	
1 butelių laikiklis�	
2 daržovių stalčiai�	
4 lentynėlės durelėse�	
1 lentynėlė pieno produktų �	
laikymui
gili dviejų skyrių butelių len-�	
tynėlė durelėse
1 tūbelių laikiklis�	
lankstus kiaušinių dėklas �	
(12×)
0°C stalčius su dviem �	
ištraukiamomis dėžutėmis 
Zero’n’Fresh
greitas aušinimas�	
atostogų go’n’save funkcija�	

Matmenys (AxPxG): 180 × 60 × 64 cm  

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a
Energijos sąnaudos per �	
metus2: 219 kWh
Šaldytuvo talpa (Neto): 103 l�	
Šaldiklio talpa (Neto): 17 l�	
Žvaigždutės: 4�	
saugus laikas dingus elek-�	
tros srovei: 12 h
užšaldymo galia: 2 kg/24h�	
triukšmingumo lygis:  �	
40 dB(a)
kompresorių skaičius: 1�	
Mechaninis valdymas�	
durelių atidarymo kryptis: �	
keičiama durelių atidarymo 
kryptis
Vidaus apšvietimas�	

Šaldytuvas
automatinis šaldytuvo ati-�	
tirpinimas
2 stiklinės lentynėlės�	
didelis stalčius daržovėms �	
ir vaisiams
3 lentynėlės durelėse�	

Šaldiklis
rankiniu būdu valdomas �	
atitirpinimas
1 lentyna su durelėmis�	

Matmenys (AxPxG): 85 × 50 × 60 cm  

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a++
Energijos sąnaudos per �	
metus2: 126 kWh
Šaldytuvo talpa (Neto): 103 l�	
Šaldiklio talpa (Neto): 17 l�	
Žvaigždutės: 4�	
saugus laikas dingus elek-�	
tros srovei: 12 h
užšaldymo galia: 2 kg/24h�	
triukšmingumo lygis:  �	
40 dB(a)
kompresorių skaičius: 1�	
Mechaninis valdymas�	
durelių atidarymo kryptis: �	
keičiama durelių atidarymo 
kryptis
Vidaus apšvietimas�	
Įmontavimo Matmenys: žr. �	
katalogo pabaigoje

Šaldytuvas
automatinis šaldytuvo ati-�	
tirpinimas
3 stiklinės lentynėlės�	
didelis stalčius daržovėms �	
ir vaisiams
2 lentynėlės durelėse�	
1 lentynėlė pieno produktų �	
laikymui
lankstus kiaušinių dėklas �	
(6×)

Šaldiklis
rankiniu būdu valdomas �	
atitirpinimas
ledukų indelis�	
1 lentyna su durelėmis�	

Matmenys (AxPxG): 85 × 54 × 60 cm  

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a
Energijos sąnaudos per �	
metus2: 256 kWh
Šaldytuvo talpa (Neto): 134 l�	
Šaldiklio talpa (Neto): 36 l�	
Žvaigždutės: 4�	
saugus laikas dingus elek-�	
tros srovei: 14 h
užšaldymo galia: 2,5 kg/24h�	
triukšmingumo lygis:  �	
40 dB(a)
kompresorių skaičius: 1�	
Mechaninis valdymas�	
durelių atidarymo kryptis: �	
keičiama durelių atidarymo 
kryptis
Vidaus apšvietimas�	

Šaldytuvas
automatinis šaldytuvo ati-�	
tirpinimas
4 stiklinės lentynėlės�	
didelis stalčius daržovėms �	
ir vaisiams
3 lentynėlės durelėse�	

Šaldiklis
rankiniu būdu valdomas �	
atitirpinimas
1 metalinė lentynėlė�	
1 lentyna su durelėmis�	

Matmenys (AxPxG): 113 × 50 × 60 cm  

Energijos 
klasėA+

Balta

Balta

291990

293966

Šaldytuvas su kamera viduje

Šaldytuvas

RB4149W

RB4095W

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a
Energijos sąnaudos per �	
metus2: 146 kWh
Šaldytuvo talpa (Neto): 88 l�	
triukšmingumo lygis: 38 �	
dB(a)
kompresorių skaičius: 1�	
Mechaninis valdymas�	
durelių atidarymo kryptis: �	
keičiama durelių atidarymo 
kryptis

Šaldytuvas
atitirpinimas rankiniu būdu�	
1 stiklinė lentynėlė�	
3 lentynėlės durelėse�	
lankstus kiaušinių dėklas �	
(6×)

Matmenys (AxPxG): 58,5 × 54 × 58 cm  

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a+
Energijos sąnaudos per �	
metus2: 183 kWh
Šaldytuvo talpa (Neto): 120 l�	
Šaldiklio talpa (Neto): 17 l�	
Žvaigždutės: 4�	
saugus laikas dingus elek-�	
tros srovei: 12 h
užšaldymo galia: 2 kg/24h�	
triukšmingumo lygis: 39 �	
dB(a)
kompresorių skaičius: 1�	
Mechaninis valdymas�	
durelių atidarymo kryptis: �	
keičiama durelių atidarymo 
kryptis
Vidaus apšvietimas�	

Šaldytuvas
automatinis šaldytuvo ati-�	
tirpinimas
3 stiklinės lentynėlės�	
didelis stalčius daržovėms �	
ir vaisiams
4 lentynėlės durelėse�	
2 lentynėlės pieno produktų �	
laikymui
2 kiaušinių dėklai (6×)�	

Šaldiklis
rankiniu būdu valdomas �	
atitirpinimas
ledukų indelis�	
1 lentyna su durelėmis�	

Matmenys (AxPxG): 103,5 × 54 × 58 cm  



1 santykinis energijos suvartojimas skalėje nuo a ++ (mažas suvartojimas) iki g (didelis suvartojimas). 
2 Metinis energijos suvartojimas remiantis standartiniais bandymais.  tikrasis energijos suvartojimas priklauso nuo prietaiso įrengimo vietos ir naudojimo pobūdžio. 

Energijos 
klasėAEnergijos 

klasėA+

Energijos 
klasėA+

Energijos 
klasėA+

Energijos 
klasėA+
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Balta
Classic
Nerūdijančio plieno

Balta

Classic
Balta

Balta

256972197511

235089

197499

235090

Šaldytuvas-šaldiklisŠaldytuvas-šaldiklis

Šaldytuvas su kamera viduje

Šaldytuvas-šaldiklis

Šaldytuvas su kamera viduje

RK6285WRK41298E

RF4248W

RK41298W

RF4208W

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a+
Energijos sąnaudos per �	
metus2: 212 kWh
Šaldytuvo talpa (Neto): 145 l�	
Šaldiklio talpa (Neto): 45 l�	
Žvaigždutės: 4�	
saugus laikas dingus elek-�	
tros srovei: 16 h
užšaldymo galia: 2,5 kg/24h�	
triukšmingumo lygis:  �	
40 dB(a)
kompresorių skaičius: 1�	
Mechaninis valdymas�	
durelių atidarymo kryptis: �	
keičiama durelių atidarymo 
kryptis
Vidaus apšvietimas�	

Šaldytuvas
automatinis šaldytuvo ati-�	
tirpinimas
4 stiklinės lentynėlės�	
2 daržovių stalčiai�	
5 lentynėlės durelėse�	
2 lentynėlės pieno produktų �	
laikymui
2 kiaušinių dėklai (6×)�	

Šaldiklis
rankiniu būdu valdomas �	
atitirpinimas
ledukų indelis�	
1 metalinė lentynėlė�	
1 lentyna su durelėmis�	
greitas užšaldymas�	

Matmenys (AxPxG): 123 × 54 × 58 cm  

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a+
Energijos sąnaudos per �	
metus2: 230 kWh
Šaldytuvo talpa (Neto): 183 l�	
Šaldiklio talpa (Neto): 49 l�	
Žvaigždutės: 4�	
saugus laikas dingus elek-�	
tros srovei: 16 h
užšaldymo galia: 2,5 kg/24h�	
triukšmingumo lygis:  �	
41 dB(a)
kompresorių skaičius: 1�	
Mechaninis valdymas�	
durelių atidarymo kryptis: �	
keičiama durelių atidarymo 
kryptis
Vidaus apšvietimas�	

Šaldytuvas
automatinis šaldytuvo ati-�	
tirpinimas
3 stiklinės lentynėlės�	
2 daržovių stalčiai�	
3 lentynėlės durelėse�	
lankstus kiaušinių dėklas �	
(6×)

Šaldiklis
rankiniu būdu valdomas �	
atitirpinimas
ledukų indelis�	
1 metalinė lentynėlė�	
1 lentyna su durelėmis�	
greitas užšaldymas�	

Matmenys (AxPxG): 144 × 54 × 56,5 cm  

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a+
Energijos sąnaudos per �	
metus2: 252 kWh
Šaldytuvo talpa (Neto): 223 l�	
Šaldiklio talpa (Neto): 61 l�	
Žvaigždutės: 4�	
saugus laikas dingus elek-�	
tros srovei: 15 h
užšaldymo galia: 5 kg/24h�	
triukšmingumo lygis:  �	
40 dB(a)
kompresorių skaičius: 1�	
Mechaninis valdymas�	
durelių atidarymo kryptis: �	
keičiama durelių atidarymo 
kryptis
Vidaus apšvietimas�	

Šaldytuvas
automatinis šaldytuvo ati-�	
tirpinimas
1 stiklinė lentynėlė�	
2 stiklinė (-s) ištraukiama �	
(-os) lentynėlė (-s)
1 dviejų dalių lentynėlė�	
2 daržovių stalčiai�	
4 lentynėlės durelėse�	
1 lentynėlė pieno produktų �	
laikymui
lankstus kiaušinių dėklas �	
(12×)

Šaldiklis
rankiniu būdu valdomas �	
atitirpinimas
1 ištraukiamas stalčius�	
ledukų indelis�	
2 plastikiniai stalčiai užšaldy-�	
tų maisto produktų laikymui

Matmenys (AxPxG): 179,5 × 54 × 60 cm  

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a+
Energijos sąnaudos per �	
metus2: 252 kWh
Šaldytuvo talpa (Neto): 223 l�	
Šaldiklio talpa (Neto): 61 l�	
Žvaigždutės: 4�	
saugus laikas dingus elek-�	
tros srovei: 15 h
užšaldymo galia: 5 kg/24h�	
triukšmingumo lygis:  �	
40 dB(a)
kompresorių skaičius: 1�	
Mechaninis valdymas�	
durelių atidarymo kryptis: �	
keičiama durelių atidarymo 
kryptis
Vidaus apšvietimas�	

Šaldytuvas
automatinis šaldytuvo ati-�	
tirpinimas
1 stiklinė lentynėlė�	
2 stiklinė (-s) ištraukiama �	
(-os) lentynėlė (-s)
1 dviejų dalių lentynėlė�	
2 daržovių stalčiai�	
4 lentynėlės durelėse�	
1 lentynėlė pieno produktų �	
laikymui
lankstus kiaušinių dėklas �	
(12×)

Šaldiklis
rankiniu būdu valdomas �	
atitirpinimas
1 ištraukiamas stalčius�	
ledukų indelis�	
2 plastikiniai stalčiai užšaldy-�	
tų maisto produktų laikymui

Matmenys (AxPxG): 179,5 × 54 × 60 cm  

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a
Energijos sąnaudos per �	
metus2: 307 kWh
Šaldytuvo talpa (Neto): 205 l�	
Šaldiklio talpa (Neto): 59 l�	
Žvaigždutės: 4�	
saugus laikas dingus elek-�	
tros srovei: 16 h
užšaldymo galia: 3 kg/24h�	
triukšmingumo lygis:  �	
39 dB(a)
kompresorių skaičius: 1�	
Mechaninis valdymas�	
durelių atidarymo kryptis: �	
keičiama durelių atidarymo 
kryptis
Vidaus apšvietimas�	

Šaldytuvas
automatinis šaldytuvo ati-�	
tirpinimas
4 stiklinės lentynėlės�	
2 daržovių stalčiai�	
5 lentynėlės durelėse�	
2 lentynėlės pieno produktų �	
laikymui
2 kiaušinių dėklai (8×)�	

Šaldiklis
rankiniu būdu valdomas �	
atitirpinimas
1 greito šaldymo skyrius�	
1 stalčius užšaldytų maisto �	
produktų laikymui
greitas užšaldymas�	
Šaldiklio stalčių skaičius: 2�	

Matmenys (AxPxG): 155,5 × 60 × 62,5 cm  

Energijos 
klasėABalta

292017
Šaldytuvas-šaldiklis
RK4235W

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a
Energijos sąnaudos per �	
metus2: 281 kWh
Šaldytuvo talpa (Neto): 164 l�	
Šaldiklio talpa (Neto): 50 l�	
Žvaigždutės: 4�	
saugus laikas dingus elek-�	
tros srovei: 14 h
užšaldymo galia: 9 kg/24h�	
triukšmingumo lygis: 39 �	
dB(a)
kompresorių skaičius: 1�	
Mechaninis valdymas�	
durelių atidarymo kryptis: �	
keičiama durelių atidarymo 
kryptis
Vidaus apšvietimas�	

Šaldytuvas
automatinis šaldytuvo ati-�	
tirpinimas
4 stiklinės lentynėlės�	
1 butelių laikiklis�	
2 daržovių stalčiai�	
3 lentynėlės durelėse�	
1 lentynėlė pieno produktų �	
laikymui
2 kiaušinių dėklai (6×)�	

Šaldiklis
rankiniu būdu valdomas �	
atitirpinimas
1 ištraukiamas stalčius�	
ledukų indelis�	
1 stalčius užšaldytam maistui �	
laikyti
greitas užšaldymas�	

Matmenys (AxPxG): 146,1 × 54 × 60 cm  



1 santykinis energijos suvartojimas skalėje nuo a ++ (mažas suvartojimas) iki g (didelis suvartojimas). 
2 Metinis energijos suvartojimas remiantis standartiniais bandymais.  tikrasis energijos suvartojimas priklauso nuo prietaiso įrengimo vietos ir naudojimo pobūdžio. 

Energijos 
klasėA+Energijos 

klasėA+Energijos 
klasėA

Energijos 
klasėA++Energijos 

klasėA++Energijos 
klasėA++

Juodos spalvosNerūdijančio plienoBalta

292174292173292172
Šaldytuvas-šaldiklisŠaldytuvas-šaldiklisŠaldytuvas-šaldiklis
RK60359DFBKRK60359DFERK60359DFW

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a++
Energijos sąnaudos per �	
metus2: 209 kWh
Šaldytuvo talpa (Neto): 230 l�	
Šaldiklio talpa (Neto): 92 l�	
Žvaigždutės: 4�	
saugus laikas dingus elek-�	
tros srovei: 18 h
užšaldymo galia: 4,5 kg/24h�	
triukšmingumo lygis: 40 �	
dB(a)
kompresorių skaičius: 1�	
Mechaninis valdymas�	
durelių atidarymo kryptis: �	
keičiama durelių atidarymo 
kryptis
ratukai galinėje dalyje�	
Vidaus apšvietimas�	
Įmontavimo Matmenys: žr. �	
katalogo pabaigoje

Šaldytuvas
automatinis šaldytuvo ati-�	
tirpinimas
Cool’n’Fresh�	
4 stiklinės lentynėlės�	
2 daržovių stalčiai�	
3 lentynėlės durelėse�	
1 lentynėlė pieno produktų �	
laikymui
lankstus kiaušinių dėklas �	
(12×)

Šaldiklis
rankiniu būdu valdomas �	
atitirpinimas
1 lentyna su durelėmis�	
2 plastikiniai stalčiai užšaldy-�	
tų maisto produktų laikymui

Matmenys (AxPxG): 180 × 60 × 64 cm  

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a++
Energijos sąnaudos per �	
metus2: 209 kWh
Šaldytuvo talpa (Neto): 230 l�	
Šaldiklio talpa (Neto): 92 l�	
Žvaigždutės: 4�	
saugus laikas dingus elek-�	
tros srovei: 18 h
užšaldymo galia: 4,5 kg/24h�	
triukšmingumo lygis: 40 �	
dB(a)
kompresorių skaičius: 1�	
Mechaninis valdymas�	
durelių atidarymo kryptis: �	
keičiama durelių atidarymo 
kryptis
ratukai galinėje dalyje�	
Vidaus apšvietimas�	
Įmontavimo Matmenys: žr. �	
katalogo pabaigoje

Šaldytuvas
automatinis šaldytuvo ati-�	
tirpinimas
Cool’n’Fresh�	
4 stiklinės lentynėlės�	
2 daržovių stalčiai�	
3 lentynėlės durelėse�	
1 lentynėlė pieno produktų �	
laikymui
lankstus kiaušinių dėklas �	
(12×)

Šaldiklis
rankiniu būdu valdomas �	
atitirpinimas
1 lentyna su durelėmis�	
2 plastikiniai stalčiai užšaldy-�	
tų maisto produktų laikymui

Matmenys (AxPxG): 180 × 60 × 64 cm  

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a++
Energijos sąnaudos per �	
metus2: 209 kWh
Šaldytuvo talpa (Neto): 230 l�	
Šaldiklio talpa (Neto): 92 l�	
Žvaigždutės: 4�	
saugus laikas dingus elek-�	
tros srovei: 18 h
užšaldymo galia: 4,5 kg/24h�	
triukšmingumo lygis: 40 �	
dB(a)
kompresorių skaičius: 1�	
Mechaninis valdymas�	
durelių atidarymo kryptis: �	
keičiama durelių atidarymo 
kryptis
ratukai galinėje dalyje�	
Vidaus apšvietimas�	
Įmontavimo Matmenys: žr. �	
katalogo pabaigoje

Šaldytuvas
automatinis šaldytuvo ati-�	
tirpinimas
Cool’n’Fresh�	
4 stiklinės lentynėlės�	
2 daržovių stalčiai�	
3 lentynėlės durelėse�	
1 lentynėlė pieno produktų �	
laikymui
lankstus kiaušinių dėklas �	
(12×)

Šaldiklis
rankiniu būdu valdomas �	
atitirpinimas
1 lentyna su durelėmis�	
2 plastikiniai stalčiai užšaldy-�	
tų maisto produktų laikymui

Matmenys (AxPxG): 180 × 60 × 64 cm  
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Classic
Nerūdijančio plieno

Classic
BaltaNerūdijančio plieno

260200260199145022
Šaldytuvas-šaldiklisŠaldytuvas-šaldiklisŠaldytuvas-šaldiklis
RK60358DE-1RK60358DW-1RK6285E

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a
Energijos sąnaudos per �	
metus2: 307 kWh
Šaldytuvo talpa (Neto): 205 l�	
Šaldiklio talpa (Neto): 59 l�	
Žvaigždutės: 4�	
saugus laikas dingus elek-�	
tros srovei: 16 h
užšaldymo galia: 3 kg/24h�	
triukšmingumo lygis:  �	
39 dB(a)
kompresorių skaičius: 1�	
Mechaninis valdymas�	
durelių atidarymo kryptis: �	
keičiama durelių atidarymo 
kryptis
Vidaus apšvietimas�	

Šaldytuvas
automatinis šaldytuvo ati-�	
tirpinimas
4 stiklinės lentynėlės�	
1 butelių laikiklis�	
2 daržovių stalčiai�	
5 lentynėlės durelėse�	
2 lentynėlės pieno produktų �	
laikymui
2 kiaušinių dėklai (8×)�	

Šaldiklis
rankiniu būdu valdomas �	
atitirpinimas
1 greito šaldymo skyrius�	
ledukų indelis�	
1 stalčius užšaldytų maisto �	
produktų laikymui
greitas užšaldymas�	
Šaldiklio stalčių skaičius: 2�	

Matmenys (AxPxG): 155,5 × 60 × 62,5 cm  

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a+
Energijos sąnaudos per �	
metus2: 270 kWh
Šaldytuvo talpa (Neto): 230 l�	
Šaldiklio talpa (Neto): 82 l�	
Žvaigždutės: 4�	
saugus laikas dingus elek-�	
tros srovei: 18 h
užšaldymo galia: 4 kg/24h�	
triukšmingumo lygis:  �	
40 dB(a)
kompresorių skaičius: 1�	
Mechaninis valdymas�	
durelių atidarymo kryptis: �	
keičiama durelių atidarymo 
kryptis
ratukai galinėje dalyje�	
Vidaus apšvietimas�	
Įmontavimo Matmenys: žr. �	
katalogo pabaigoje

Šaldytuvas
automatinis šaldytuvo ati-�	
tirpinimas
4 stiklinės lentynėlės�	
2 daržovių stalčiai�	
3 lentynėlės durelėse�	
1 lentynėlė pieno produktų �	
laikymui
lankstus kiaušinių dėklas �	
(12×)

Šaldiklis
rankiniu būdu valdomas �	
atitirpinimas
1 lentyna su durelėmis�	
2 plastikiniai stalčiai užšaldy-�	
tų maisto produktų laikymui

Matmenys (AxPxG): 180 × 60 × 64 cm  

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a+
Energijos sąnaudos per �	
metus2: 270 kWh
Šaldytuvo talpa (Neto): 230 l�	
Šaldiklio talpa (Neto): 82 l�	
Žvaigždutės: 4�	
saugus laikas dingus elek-�	
tros srovei: 18 h
užšaldymo galia: 4 kg/24h�	
triukšmingumo lygis:  �	
40 dB(a)
kompresorių skaičius: 1�	
Mechaninis valdymas�	
durelių atidarymo kryptis: �	
keičiama durelių atidarymo 
kryptis
ratukai galinėje dalyje�	
Vidaus apšvietimas�	
Įmontavimo Matmenys: žr. �	
katalogo pabaigoje

Šaldytuvas
automatinis šaldytuvo ati-�	
tirpinimas
4 stiklinės lentynėlės�	
2 daržovių stalčiai�	
3 lentynėlės durelėse�	
1 lentynėlė pieno produktų �	
laikymui
lankstus kiaušinių dėklas �	
(12×)

Šaldiklis
rankiniu būdu valdomas �	
atitirpinimas
1 lentyna su durelėmis�	
2 plastikiniai stalčiai užšaldy-�	
tų maisto produktų laikymui

Matmenys (AxPxG): 180 × 60 × 64 cm  



1 santykinis energijos suvartojimas skalėje nuo a ++ (mažas suvartojimas) iki g (didelis suvartojimas). 
2 Metinis energijos suvartojimas remiantis standartiniais bandymais.  tikrasis energijos suvartojimas priklauso nuo prietaiso įrengimo vietos ir naudojimo pobūdžio. 

NO
FROST

NO
FROST

Energijos 
klasėA+

Energijos 
klasėA+

Energijos 
klasėA+

Energijos 
klasėA+
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Classic
Nerūdijančio plieno

Classic
Nerūdijančio plieno

Balta

Classic
Balta

260204

260208

260203

260207

Šaldytuvas-šaldiklis

Šaldytuvas-šaldiklis

Šaldytuvas-šaldiklis

Šaldytuvas-šaldiklis

NRK60328DE-1

RK60398DE-1

NRK60328DW-1

RK60398DW-1

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a+
Energijos sąnaudos per �	
metus2: 277 kWh
Šaldytuvo talpa (Neto): 230 l�	
Šaldiklio talpa (Neto): 75 l�	
Žvaigždutės: 4�	
saugus laikas dingus elek-�	
tros srovei: 18 h
užšaldymo galia: 4 kg/24h�	
triukšmingumo lygis:  �	
41 dB(a)
kompresorių skaičius: 1�	
Elektroninis valdymas�	
durelių atidarymo kryptis: �	
keičiama durelių atidarymo 
kryptis
ratukai galinėje dalyje�	
automatinis šaldytuvo ati-�	
tirpinimas
Vidaus apšvietimas�	
Įmontavimo Matmenys: žr. �	
katalogo pabaigoje

Šaldytuvas
automatinis šaldytuvo ati-�	
tirpinimas
4 stiklinės lentynėlės�	
2 daržovių stalčiai�	
3 lentynėlės durelėse�	
1 lentynėlė pieno produktų �	
laikymui
lankstus kiaušinių dėklas �	
(12×)

Šaldiklis
automatinis atitirpinimas - �	
No Frost
ledukų indelis�	
1 lentyna su durelėmis�	
2 plastikiniai stalčiai užšaldy-�	
tų maisto produktų laikymui
greitas užšaldymas�	

Matmenys (AxPxG): 180 × 60 × 64 cm  

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a+
Energijos sąnaudos per �	
metus2: 277 kWh
Šaldytuvo talpa (Neto): 230 l�	
Šaldiklio talpa (Neto): 75 l�	
Žvaigždutės: 4�	
saugus laikas dingus elek-�	
tros srovei: 18 h
užšaldymo galia: 4 kg/24h�	
triukšmingumo lygis:  �	
41 dB(a)
kompresorių skaičius: 1�	
Elektroninis valdymas�	
durelių atidarymo kryptis: �	
keičiama durelių atidarymo 
kryptis
ratukai galinėje dalyje�	
automatinis šaldytuvo ati-�	
tirpinimas
Vidaus apšvietimas�	
Įmontavimo Matmenys: žr. �	
katalogo pabaigoje

Šaldytuvas
automatinis šaldytuvo ati-�	
tirpinimas
4 stiklinės lentynėlės�	
2 daržovių stalčiai�	
3 lentynėlės durelėse�	
1 lentynėlė pieno produktų �	
laikymui
lankstus kiaušinių dėklas �	
(12×)

Šaldiklis
automatinis atitirpinimas - �	
No Frost
ledukų indelis�	
1 lentyna su durelėmis�	
2 plastikiniai stalčiai užšaldy-�	
tų maisto produktų laikymui
greitas užšaldymas�	

Matmenys (AxPxG): 180 × 60 × 64 cm  

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a+
Energijos sąnaudos per �	
metus2: 292 kWh
Šaldytuvo talpa (Neto): 279 l�	
Šaldiklio talpa (Neto): 86 l�	
Žvaigždutės: 4�	
saugus laikas dingus elek-�	
tros srovei: 18 h
užšaldymo galia: 4 kg/24h�	
triukšmingumo lygis:  �	
40 dB(a)
kompresorių skaičius: 1�	
Mechaninis valdymas�	
durelių atidarymo kryptis: �	
keičiama durelių atidarymo 
kryptis
ratukai galinėje dalyje�	
Vidaus apšvietimas�	
Įmontavimo Matmenys: žr. �	
katalogo pabaigoje

Šaldytuvas
automatinis šaldytuvo ati-�	
tirpinimas
5 stiklinės lentynėlės�	
2 daržovių stalčiai�	
4 lentynėlės durelėse�	
1 lentynėlė pieno produktų �	
laikymui
lankstus kiaušinių dėklas �	
(12×)

Šaldiklis
rankiniu būdu valdomas �	
atitirpinimas
1 lentyna su durelėmis�	
2 plastikiniai stalčiai užšaldy-�	
tų maisto produktų laikymui

Matmenys (AxPxG): 200 × 60 × 64 cm  

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a+
Energijos sąnaudos per �	
metus2: 292 kWh
Šaldytuvo talpa (Neto): 279 l�	
Šaldiklio talpa (Neto): 86 l�	
Žvaigždutės: 4�	
saugus laikas dingus elek-�	
tros srovei: 18 h
užšaldymo galia: 4 kg/24h�	
triukšmingumo lygis:  �	
40 dB(a)
kompresorių skaičius: 1�	
Mechaninis valdymas�	
durelių atidarymo kryptis: �	
keičiama durelių atidarymo 
kryptis
ratukai galinėje dalyje�	
Vidaus apšvietimas�	
Įmontavimo Matmenys: žr. �	
katalogo pabaigoje

Šaldytuvas
automatinis šaldytuvo ati-�	
tirpinimas
5 stiklinės lentynėlės�	
2 daržovių stalčiai�	
4 lentynėlės durelėse�	
1 lentynėlė pieno produktų �	
laikymui
lankstus kiaušinių dėklas �	
(12×)

Šaldiklis
rankiniu būdu valdomas �	
atitirpinimas
1 lentyna su durelėmis�	
2 plastikiniai stalčiai užšaldy-�	
tų maisto produktų laikymui

Matmenys (AxPxG): 200 × 60 × 64 cm  

Energijos 
klasėA+Classic

Balta

308224
Šaldytuvas-šaldiklis
RK60358/2DW

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a+
Energijos sąnaudos per �	
metus2: 285 kWh
Šaldytuvo talpa (Neto): 230 l�	
Šaldiklio talpa (Neto): 86 l�	
Žvaigždutės: 4�	
saugus laikas dingus elek-�	
tros srovei: 18 h
užšaldymo galia: 10 kg/24h�	
triukšmingumo lygis: 40 �	
dB(a)
kompresorių skaičius: 2�	
Mechaninis valdymas�	
durelių atidarymo kryptis: �	
keičiama durelių atidarymo 
kryptis
ratukai galinėje dalyje�	
signalinė lemputė, indikuo-�	
janti per aukštą šaldiklio 
temperatūrą
Vidaus apšvietimas�	
Įmontavimo Matmenys: žr. �	
katalogo pabaigoje

Šaldytuvas
automatinis šaldytuvo ati-�	
tirpinimas
4 stiklinės lentynėlės�	
2 daržovių stalčiai�	
3 lentynėlės durelėse�	
1 lentynėlė pieno produktų �	
laikymui

Šaldiklis
rankiniu būdu valdomas �	
atitirpinimas
1 lentyna su durelėmis�	
2 plastikiniai stalčiai užšaldy-�	
tų maisto produktų laikymui
greitas atšaldymas�	

Matmenys (AxPxG): 180 × 60 × 64 cm  

nAuJiEnA



1 santykinis energijos suvartojimas skalėje nuo a ++ (mažas suvartojimas) iki g (didelis suvartojimas). 
2 Metinis energijos suvartojimas remiantis standartiniais bandymais.  tikrasis energijos suvartojimas priklauso nuo prietaiso įrengimo vietos ir naudojimo pobūdžio. 

NO
FROST

NO
FROST

Energijos 
klasėA+

Energijos 
klasėA+

Energijos 
klasėA+

Energijos 
klasėA

Energijos 
klasėA+

NO
FROST

Energijos 
klasėABalta

291995
Vertikalus šaldiklis
F4075W

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a
Energijos sąnaudos per �	
metus2: 212 kWh
Šaldiklio talpa (Neto): 53 l�	
Žvaigždutės: 4�	
saugus laikas dingus elek-�	
tros srovei: 16 h
užšaldymo galia: 4 kg/24h�	
triukšmingumo lygis: 41 �	
dB(a)
kompresorių skaičius: 1�	
Mechaninis valdymas�	
durelių atidarymo kryptis: �	
keičiama durelių atidarymo 
kryptis
signalinė lemputė, indikuo-�	
janti per aukštą šaldiklio 
temperatūrą

Šaldiklis
rankiniu būdu valdomas �	
atitirpinimas
1 greito šaldymo skyrius�	
1 stalčius užšaldytų maisto �	
produktų laikymui
greitas užšaldymas�	

Matmenys (AxPxG): 60,5 × 54 × 58 cm  
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Classic
Juodos spalvos

Classic
Balta

Classic
Nerūdijančio plieno

Balta

Classic
Balta

260215

260211

260214

153745

260213
Vertikalus šaldiklis

Vertikalus šaldiklis

Vertikalus šaldiklis

Vertikalus šaldiklis

Vertikalus šaldiklis
FN61238DBK-1

F60308DW-1

FN61238DE-1

F6243W

FN61238DW-1

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a
Energijos sąnaudos per �	
metus2: 270 kWh
Šaldiklio talpa (Neto): 208 l�	
Žvaigždutės: 4�	
saugus laikas dingus elek-�	
tros srovei: 20 h
užšaldymo galia: 15 kg/24h�	
triukšmingumo lygis:  �	
42 dB(a)
kompresorių skaičius: 1�	
Mechaninis valdymas�	
temperatūros indikatorius�	
durelių atidarymo kryptis: �	
keičiama durelių atidarymo 
kryptis
signalinė lemputė, indikuo-�	
janti per aukštą šaldiklio 
temperatūrą
Vidaus apšvietimas�	
atidarytų durų garsinis per-�	
spėjimo signalas

Šaldiklis
rankiniu būdu valdomas �	
atitirpinimas
2�	
4 skyriai šaldytam maistui�	
greitas užšaldymas�	
Šaldiklio stalčių skaičius: 2�	

Matmenys (AxPxG): 143,5 × 60 × 62,5 cm  

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a+
Energijos sąnaudos per �	
metus2: 281 kWh
Šaldiklio talpa (Neto): 261 l�	
Žvaigždutės: 4�	
saugus laikas dingus elek-�	
tros srovei: 28 h
užšaldymo galia: 25 kg/24h�	
triukšmingumo lygis:  �	
42 dB(a)
kompresorių skaičius: 1�	
Mechaninis valdymas�	
durelių atidarymo kryptis: �	
keičiama durelių atidarymo 
kryptis
ratukai galinėje dalyje�	
signalinė lemputė, indikuo-�	
janti per aukštą šaldiklio 
temperatūrą
Įmontavimo Matmenys: žr. �	
katalogo pabaigoje

Šaldiklis
rankiniu būdu valdomas �	
atitirpinimas
2 ledukų indeliai�	
2 lentynos su durelėmis�	
6 plastikinis stalčius užšaldy-�	
tų maisto produktų laikymui
greitas užšaldymas�	
Šaldiklio stalčių skaičius: 2�	

Matmenys (AxPxG): 180 × 60 × 64 cm  

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a+
Energijos sąnaudos per �	
metus2: 281 kWh
Šaldiklio talpa (Neto): 217 l�	
Žvaigždutės: 4�	
saugus laikas dingus elek-�	
tros srovei: 15 h
užšaldymo galia: 18 kg/24h�	
triukšmingumo lygis:  �	
42 dB(a)
kompresorių skaičius: 1�	
Elektroninis valdymas�	
durelių atidarymo kryptis: �	
keičiama durelių atidarymo 
kryptis
ratukai galinėje dalyje�	
Šaldymo sistema su venti-�	
liatoriumi
automatinis šaldytuvo ati-�	
tirpinimas
signalinė lemputė, indikuo-�	
janti per aukštą šaldiklio 
temperatūrą
Easy opening�	
Įmontavimo Matmenys: žr. �	
katalogo pabaigoje

Šaldiklis
automatinis atitirpinimas - �	
No Frost
1 ištraukiamas stalčius�	
ledukų indelis�	
1 lentyna su durelėmis�	
6 plastikinis stalčius užšaldy-�	
tų maisto produktų laikymui
greitas užšaldymas�	

Matmenys (AxPxG): 180 × 60 × 64 cm  

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a+
Energijos sąnaudos per �	
metus2: 281 kWh
Šaldiklio talpa (Neto): 217 l�	
Žvaigždutės: 4�	
saugus laikas dingus elek-�	
tros srovei: 15 h
užšaldymo galia: 18 kg/24h�	
triukšmingumo lygis:  �	
42 dB(a)
kompresorių skaičius: 1�	
Elektroninis valdymas�	
durelių atidarymo kryptis: �	
keičiama durelių atidarymo 
kryptis
ratukai galinėje dalyje�	
Šaldymo sistema su venti-�	
liatoriumi
automatinis šaldytuvo ati-�	
tirpinimas
signalinė lemputė, indikuo-�	
janti per aukštą šaldiklio 
temperatūrą
Easy opening�	
Įmontavimo Matmenys: žr. �	
katalogo pabaigoje

Šaldiklis
automatinis atitirpinimas - �	
No Frost
1 ištraukiamas stalčius�	
ledukų indelis�	
1 lentyna su durelėmis�	
6 plastikinis stalčius užšaldy-�	
tų maisto produktų laikymui
greitas užšaldymas�	

Matmenys (AxPxG): 180 × 60 × 64 cm  

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a+
Energijos sąnaudos per �	
metus2: 281 kWh
Šaldiklio talpa (Neto): 217 l�	
Žvaigždutės: 4�	
saugus laikas dingus elek-�	
tros srovei: 15 h
užšaldymo galia: 18 kg/24h�	
triukšmingumo lygis:  �	
42 dB(a)
kompresorių skaičius: 1�	
Elektroninis valdymas�	
durelių atidarymo kryptis: �	
keičiama durelių atidarymo 
kryptis
ratukai galinėje dalyje�	
Šaldymo sistema su venti-�	
liatoriumi
automatinis šaldytuvo ati-�	
tirpinimas
signalinė lemputė, indikuo-�	
janti per aukštą šaldiklio 
temperatūrą
Easy opening�	

Šaldiklis
automatinis atitirpinimas - �	
No Frost
1 ištraukiamas stalčius�	
ledukų indelis�	
1 lentyna su durelėmis�	
6 plastikinis stalčius užšaldy-�	
tų maisto produktų laikymui
greitas užšaldymas�	

Matmenys (AxPxG): 180 × 60 × 64 cm  



1 santykinis energijos suvartojimas skalėje nuo a ++ (mažas suvartojimas) iki g (didelis suvartojimas). 
2 Metinis energijos suvartojimas remiantis standartiniais bandymais.  tikrasis energijos suvartojimas priklauso nuo prietaiso įrengimo vietos ir naudojimo pobūdžio. 

NO
FROST

Energijos 
klasėA+Energijos 

klasėA

Energijos 
klasėA+

Energijos 
klasėA+

Energijos 
klasėA+ Energijos 

klasėA+Classic
Balta

292175
Įmontuojamas šaldytuvas
RI41328

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a+
Energijos sąnaudos per �	
metus2: 144 kWh
Šaldytuvo talpa (Neto): 326 l�	
triukšmingumo lygis: 40 �	
dB(a)
kompresorių skaičius: 1�	
Mechaninis valdymas�	
durelių atidarymo kryptis: �	
keičiama durelių atidarymo 
kryptis
Vidaus apšvietimas�	
Įmontavimo Matmenys: žr. �	
katalogo pabaigoje

Šaldytuvas
automatinis šaldytuvo ati-�	
tirpinimas
1 stiklinė lentynėlė�	
4 reguliuojamos stiklinės�	
1 dviejų dalių lentynėlė�	
2 daržovių stalčiai�	
5 lentynėlės durelėse�	
1 lentynėlė pieno produktų �	
laikymui
lankstus kiaušinių dėklas �	
(12×)

Matmenys (AxPxG): 177,5 × 54 × 54,5 cm  
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Classic
Balta

Classic
Balta

Classic
Balta

Classic
Balta

Classic
Balta

194706194703

194888

197496

194700

Įmontuojamas šaldytuvas-šaldiklisĮmontuojamas šaldytuvas-šaldiklis

Įmontuojamas šaldytuvas

Įmontuojamas šaldytuvas

Įmontuojamas šaldytuvas

NRKI41288RKI41295

RI51228

RBI41208

RI41228

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a+
Energijos sąnaudos per �	
metus2: 131 kWh
Šaldytuvo talpa (Neto): 217 l�	
triukšmingumo lygis:  �	
40 dB(a)
kompresorių skaičius: 1�	
Elektroninis valdymas�	
temperatūros šaldytuve �	
indikatorius
durelių atidarymo kryptis: �	
keičiama durelių atidarymo 
kryptis
sutrikus elektros energijos �	
tiekimui, nustatymai išsau-
gomi
Vidaus apšvietimas�	
atidarytų durų garsinis per-�	
spėjimo signalas
Įmontavimo Matmenys: žr. �	
katalogo pabaigoje

Šaldytuvas
automatinis šaldytuvo ati-�	
tirpinimas
1 stiklinė lentynėlė�	
3 reguliuojamos stiklinės �	
lentynėlės
1 dviejų dalių lentynėlė�	
didelis stalčius daržovėms �	
ir vaisiams
3 lentynėlės durelėse�	
1 lentynėlė pieno produktų �	
laikymui
lankstus kiaušinių dėklas �	
(12×)
greitas aušinimas�	

Matmenys (AxPxG): 122,5 × 54 × 54,5 cm  

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a+
Energijos sąnaudos per �	
metus2: 131 kWh
Šaldytuvo talpa (Neto): 217 l�	
triukšmingumo lygis:  �	
40 dB(a)
kompresorių skaičius: 1�	
Elektroninis valdymas�	
temperatūros šaldytuve �	
indikatorius
durelių atidarymo kryptis: �	
keičiama durelių atidarymo 
kryptis
sutrikus elektros energijos �	
tiekimui, nustatymai išsau-
gomi
Vidaus apšvietimas�	
atidarytų durų garsinis per-�	
spėjimo signalas
Įmontavimo Matmenys: žr. �	
katalogo pabaigoje

Šaldytuvas
automatinis šaldytuvo ati-�	
tirpinimas
1 stiklinė lentynėlė�	
3 reguliuojamos stiklinės �	
lentynėlės
1 dviejų dalių lentynėlė�	
didelis stalčius daržovėms �	
ir vaisiams
3 lentynėlės durelėse�	
1 lentynėlė pieno produktų �	
laikymui
lankstus kiaušinių dėklas �	
(12×)
greitas aušinimas�	

Matmenys (AxPxG): 122,5 × 54 × 54,5 cm  

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a+
Energijos sąnaudos per �	
metus2: 219 kWh
Šaldytuvo talpa (Neto): 183 l�	
Šaldiklio talpa (Neto): 17 l�	
Žvaigždutės: 4�	
saugus laikas dingus elek-�	
tros srovei: 12 h
užšaldymo galia: 2 kg/24h�	
triukšmingumo lygis:  �	
40 dB(a)
kompresorių skaičius: 1�	
Elektroninis valdymas�	
temperatūros šaldytuve �	
indikatorius
durelių atidarymo kryptis: �	
keičiama durelių atidarymo 
kryptis
Vidaus apšvietimas�	
atidarytų durų garsinis per-�	
spėjimo signalas
Įmontavimo Matmenys: žr. �	
katalogo pabaigoje

Šaldytuvas
automatinis šaldytuvo ati-�	
tirpinimas
1 stiklinė lentynėlė�	
2 stiklinė (-s) ištraukiama �	
(-os) lentynėlė (-s)
1 dviejų dalių lentynėlė�	
didelis stalčius daržovėms �	
ir vaisiams
3 lentynėlės durelėse�	
1 lentynėlė pieno produktų �	
laikymui
lankstus kiaušinių dėklas �	
(12×)

Šaldiklis
rankiniu būdu valdomas �	
atitirpinimas
ledukų indelis�	
greitas užšaldymas�	

Matmenys (AxPxG): 122,5 × 54 × 54,5 cm  

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a
Energijos sąnaudos per �	
metus2: 314 kWh
Šaldytuvo talpa (Neto): 223 l�	
Šaldiklio talpa (Neto): 61 l�	
Žvaigždutės: 4�	
saugus laikas dingus elek-�	
tros srovei: 15 h
užšaldymo galia: 5 kg/24h�	
triukšmingumo lygis:  �	
40 dB(a)
kompresorių skaičius: 1�	
Mechaninis valdymas�	
durelių atidarymo kryptis: �	
keičiama durelių atidarymo 
kryptis
Vidaus apšvietimas�	
Įmontavimo Matmenys: žr. �	
katalogo pabaigoje

Šaldytuvas
automatinis šaldytuvo ati-�	
tirpinimas
1 stiklinė lentynėlė�	
2 stiklinė (-s) ištraukiama �	
(-os) lentynėlė (-s)
1 dviejų dalių lentynėlė�	
2 daržovių stalčiai�	
4 lentynėlės durelėse�	
1 lentynėlė pieno produktų �	
laikymui
lankstus kiaušinių dėklas �	
(12×)

Šaldiklis
rankiniu būdu valdomas �	
atitirpinimas
1 ištraukiamas stalčius�	
ledukų indelis�	
2 plastikiniai stalčiai užšaldy-�	
tų maisto produktų laikymui

Matmenys (AxPxG): 177,5 × 54 × 54,5 cm  

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a+
Energijos sąnaudos per �	
metus2: 281 kWh
Šaldytuvo talpa (Neto): 202 l�	
Šaldiklio talpa (Neto): 62 l�	
Žvaigždutės: 4�	
saugus laikas dingus elek-�	
tros srovei: 13 h
užšaldymo galia: 3 kg/24h�	
triukšmingumo lygis:  �	
42 dB(a)
kompresorių skaičius: 1�	
Elektroninis valdymas�	
durelių atidarymo kryptis: �	
keičiama durelių atidarymo 
kryptis
automatinis šaldytuvo ati-�	
tirpinimas
sutrikus elektros energijos �	
tiekimui, nustatymai išsau-
gomi
Vidaus apšvietimas�	
Įmontavimo Matmenys: žr. �	
katalogo pabaigoje

Šaldytuvas
automatinis šaldytuvo ati-�	
tirpinimas
1 stiklinė lentynėlė�	
2 stiklinė (-s) ištraukiama �	
(-os) lentynėlė (-s)
1 dviejų dalių lentynėlė�	
2 daržovių stalčiai�	
3 lentynėlės durelėse�	
1 lentynėlė pieno produktų �	
laikymui
lankstus kiaušinių dėklas �	
(12×)

Šaldiklis
automatinis atitirpinimas - �	
No Frost
ledukų indelis�	
1 lentyna su durelėmis�	
2 plastikiniai stalčiai užšaldy-�	
tų maisto produktų laikymui
greitas užšaldymas�	

Matmenys (AxPxG): 177,5 × 54 × 54,5 cm  
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33 cm 8 KG

XXL load  
(itin daug skalbinių)
didelės talpos būgne gali tilpti iki 8 kg 
skalbinių, tad galima optimizuoti jūsų 
skalbimą užtikrinant idealius plovimo 
rezultatus. dėl itin didelių 33 cm 
skersmens durelių lengviau pakrauti 
ir iškrauti skalbinius net kai skalbiami 
užklotai, patalynė ir kiti didesni daiktai.

Papildomo vandens pasirinkimo programa  
skirta alergijos prevencijai
Pasirinkdami papildomą skalavimo ciklą arba papildomo vandens 
pasirinkimo programą, Jūs būsite tikri, kad valikliai, skalbimo priemonės ir 
minkštikliai bus efektyviai išskalauti iš Jūsų skalbinių ir audinių.

Po skalbimo drabužiai  
ne tik turi būti švarūs.  

Jie turi išlaikyti savo  
formą ir spalvą 

 todėl tobulam skalbimui 
reikia tinkamos programos 

ir sąlygų – čia, „gorenje“, 
mes tai vadiname jūsų 

drabužių gerove.

 laikui bėgant  
 šiuolaikiniuose namuose 

skalbimo reikalavimai 
pasikeitė. „gorenje“ tai 

puikiai supranta ir skiria 
tam pagrindinį dėmesį,  
ir ne vien tik turėdama 
omenyje mūsų aplinką.  

17 minučių 
retai kada drabužius dėvime kol jie 
visiškai išsipurvina, todėl puiku turėti 
galimybę paprasčiausiai atnaujinti, 
tarkim, savo mėgstamus marškinėlius. 
„gorenje“ skalbimo mašinose yra 
greito skalbimo programa, trunkanti 
vos 17 minučių. tai trumpas ir 
kartu idealus laikas atnaujinti jūsų 
mėgstamai aprangai.

GErOVė JuMs, JŪsŲ drABužiAMs ir   
JŪsŲ sKALBiMO MAŠinAi
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8 
kg

15°

Total
Aqua 
stop

44
cm

talpa

didelė durelių anga

steriltub savaiminio 
išsivalymo programa

Carbotech bakas

15 oC

Vandens sąnaudos

super silence  
(labai tyli)

super silence  
(labai tyli)+

apsauga nuo vandens
nutekėjimo

gylis (siauros)

Visiška apsauga nuo
vandens nutekėjimo

atidėtos pradžios
nustatymas

EFFICIENCY

A++AAA++AA  atlikimas
Intelektualios uselogic technologijos pagalba pasiekiama a energijos, 
skalbimo ir gręžimo klasės. siekiant sumažinti energijos sunaudojimą ir 
toliau vystant technologijas, buvo sukurtos geresnės, ir ekologiškesnės  
a++ klasės skalbyklės.

Būgnas, kuriame Jūsų 
drabužiams patiks
„gorenje“ būgnai turi specialias 
trimates briaunas. Jos užtikrina 
geriausias skalbimo sąlygas ir 
optimalų sukimą skalbimo ciklo 
metu, t.y. drabužiai mašinoje 
sukami taip, kad jie visada 
nukrenta tiesiai žemyn į būgno 
centrą.  trimatės briaunos 
dar yra specialiai perforuotos 
taip užtikrinant  maksimalų 
putojimo efektą, kad drabužiai 
greičiau sušlaptų. taip taupo-
mas vanduo, laikas ir skalbimo 
priemonės, o tai jau nauda 
mūsų aplinkai bei didesnis 
skalbimo efektyvumas

15 oC šaltas vanduo  – ekologiškas pasirinkimas 
daug vandens nutekėjo nuo to laiko, kai viską skalbdavome 95°C arba 60°C temperatūroje, nes naujos 
technologijos ir naujai sukurti fermentai ir skalbimo milteliai atvėrė naują, ekologišką puslapį namų ruošoje.  su 
naujais efektyviais valikliais dabar galima skalbti vos 15°C vandenyje, ir skalbiniai bus tokie pat švarūs.   sumažinus 
temperatūrą  iki 15°C galima sutaupyti daugiau kaip 60%* energijos, sumažėja Co2 išmetamųjų dujų kiekis ir 
mažiau teršiama aplinka. Čia, „gorenje“, mes manome, kad šis variantas tūrėtų tikti visiems, todėl įtraukėme 15°C 
medvilnės programą į visas naujas mašinas.    

Šiandien paprastai skalbiame žemoje temperatūroje, lyginant su senais 
laikais, 60°C ir žemiau būdavo įprasta.  deja, skalbimas šaltame vandenyje 
turi trūkumų – skalbimo mašinoje kaupiasi purvas ir riebalų likučiai, kuriuose 
vėliau veisiasi bakterijos.  tai reiškia, kad mašinoje gali atsirasti nemalonus 
kvapas, kuris įsigeria į drabužius, nors jie ir būtų ką tik švariai išskalbti.   
anksčiau ar vėliau taip nutinka visose mašinose, ypač jei norite skalbti 
aplinkai nekenksmingu būdu.  „gorenje“ apie tai pagalvojo ir visose naujose 
mašinose įdiegė automatinio valymo sistemas.  

Įpylus į mašiną daugiau vandens, padidinus sukimosi greitį, lyginant su 
įprastais skalbimo ciklais, ir 15 minučių palaikant šiltesnę kaip 71°C vandens 
temperatūrą, vanduo cirkuliuoja visose mašinos vietose – o tai neįmanoma, 
pavyzdžiui, įprastinės programos arba skalbinių virinimo metu (95°C).  
tad ištuštinkite mašiną, įjunkite „steriltub“ ir paspauskite „start“ – po kelių 
valandų mašina vėl bus švari.  

* Šaltas vanduo iš čiaupo paprastai yra 15oC, priklausomai nuo sezono. kartais vandens šildyti nebūtina – taip sutaupoma daugiau nei 60% energijos, palyginus su medvilnės skalbimu  40oC 
temperatūroje.

„sterilTub“ – idealiai švari mašina ir idealiai švarūs skalbiniai



8 
kg

8 
kg

Gręžimo 
klasėBišskalbi-

mo klasėAEnergijos 
klasėA+

Gręžimo 
klasėAišskalbi-

mo klasėAEnergijos 
klasėA+

Gręžimo 
klasėBišskalbi-

mo klasėAEnergijos 
klasėA+

Gręžimo 
klasėAišskalbi-

mo klasėAEnergijos 
klasėA+

Gręžimo 
klasėBišskalbi-

mo klasėAEnergijos 
klasėA+

Gręžimo 
klasėAišskalbi-

mo klasėAEnergijos 
klasėA

8 
kg
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Exclusive

Classic

Exclusive
Super Silence (Labai tyli)

Classic

Exclusive
Super Silence (Labai tyli)

Classic

293233

293235

294052

293236

294054

293237

skalbimo mašina

skalbimo mašina

skalbimo mašina

skalbimo mašina

skalbimo mašina

skalbimo mašina

WA83140

WA61414

WA82145BK

WA61412

WA82145

WA51412

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a
Energijos sąnaudos�	 4: 1,04 
kWh
Išskalbimo klasė�	 3: a
gręžimo klasė�	 3: a
likutinė drėgmė�	 5: 44 %
gręžimo greitis (aps./min.): �	
1400 rpm
talpa: 5,5 kg�	
Vandens sąnaudos: 55 l�	
skalbimo laikas: 145 min�	
Energijos sąnaudos per �	
metus2: 208 kWh
Vandens sąnaudos per �	
metus2: 11000 l

Programos
Mix (Įvairūs skalbiniai)�	
ECo programa�	
Minkštinimas�	
Vandens išleidimas�	
gręžimas�	
lengvo lyginimo programa�	
15°C šaltas vanduo�	

Charakteristikos
didelė durelių anga: 33 cm�	
use-logic�	
ECo sistema�	
3 d drėkinimo sistema�	
Šalto vandens pajungimas�	
Enzimų fazė�	
skalbinių pasiskirstymo �	
kontrolė
Carbotech bakas�	
Nerūdijančio plieno būgnas�	

Funkcijos
Pirminis skalbimas�	
Intensyvus skalbimas�	
trumpa programa�	
steriltub�	

Matmenys (AxPxG): 85 × 60 × 60 cm  

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a+
Energijos sąnaudos�	 4: 1,02 
kWh
Išskalbimo klasė�	 3: a
gręžimo klasė�	 3: a
likutinė drėgmė�	 5: 44 %
gręžimo greitis (aps./min.): �	
1400 rpm
talpa: 6 kg�	
Vandens sąnaudos: 55 l�	
skalbimo laikas: 145 min�	
Energijos sąnaudos per �	
metus2: 204 kWh
Vandens sąnaudos per �	
metus2: 11000 l

Programos
Mix (Įvairūs skalbiniai)�	
ECo programa�	
Minkštinimas�	
Vandens išleidimas�	
gręžimas�	
lengvo lyginimo programa�	
15°C šaltas vanduo�	

Charakteristikos
didelė durelių anga: 33 cm�	
use-logic�	
ECo sistema�	
3 d drėkinimo sistema�	
Šalto vandens pajungimas�	
Enzimų fazė�	
skalbinių pasiskirstymo �	
kontrolė
Carbotech bakas�	
Nerūdijančio plieno būgnas�	

Funkcijos
Pirminis skalbimas�	
Intensyvus skalbimas�	
trumpa programa�	
steriltub�	

Matmenys (AxPxG): 85 × 60 × 60 cm  

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a+
Energijos sąnaudos�	 4: 1,02 
kWh
Išskalbimo klasė�	 3: a
gręžimo klasė�	 3: a
likutinė drėgmė�	 5: 44 %
gręžimo greitis (aps./min.): �	
1400 rpm
talpa: 6 kg�	
Vandens sąnaudos: 55 l�	
skalbimo laikas: 145 min�	
Energijos sąnaudos per �	
metus2: 204 kWh
Vandens sąnaudos per �	
metus2: 11000 l

Programos
Mix (Įvairūs skalbiniai)�	
ECo programa�	
Minkštinimas�	
Vandens išleidimas�	
gręžimas�	
lengvo lyginimo programa�	
15°C šaltas vanduo�	

Charakteristikos
didelė durelių anga: 33 cm�	
use-logic�	
ECo sistema�	
3 d drėkinimo sistema�	
Šalto vandens pajungimas�	
Enzimų fazė�	
skalbinių pasiskirstymo �	
kontrolė
lEd ekranas�	
atidėtos pradžios nustaty-�	
mas (24 h)
Carbotech bakas�	
Nerūdijančio plieno būgnas�	

Funkcijos
Pirminis skalbimas�	
sustabdymas vandenyje�	
Intensyvus skalbimas�	
trumpa programa�	
steriltub�	

Matmenys (AxPxG): 85 × 60 × 60 cm  

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a+
Energijos sąnaudos�	 4: 1,36 
kWh
Išskalbimo klasė�	 3: a
gręžimo klasė�	 3: B
likutinė drėgmė�	 5: 51 %
gręžimo greitis (aps./min.): �	
1400 rpm
talpa: 8 kg�	
Vandens sąnaudos: 69 l�	
skalbimo laikas: 155 min�	
Energijos sąnaudos per �	
metus2: 272 kWh
Vandens sąnaudos per �	
metus2: 13800 l

Programos
Mix (Įvairūs skalbiniai)�	
Minkštinimas�	
Vandens išleidimas�	
gręžimas�	
Intensyvi�	
lengvo lyginimo programa�	
trumpa 17 min programa�	
15°C šaltas vanduo�	

Charakteristikos
didelė durelių anga: 33 cm�	
use-logic�	
ECo sistema�	
4 d drėkinimo sistema�	
Šalto vandens pajungimas�	
Enzimų fazė�	
skalbinių pasiskirstymo �	
kontrolė
lEd ekranas�	
užraktas nuo vaikų�	
atidėtos pradžios nustaty-�	
mas (24 h)
Carbotech bakas�	
Nerūdijančio plieno būgnas�	

Funkcijos
Pirminis skalbimas�	
sustabdymas vandenyje�	
Intensyvus skalbimas�	
trumpa programa�	
steriltub�	

Matmenys (AxPxG): 85 × 60 × 60 cm  

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a+
Energijos sąnaudos�	 4: 1,36 
kWh
Išskalbimo klasė�	 3: a
gręžimo klasė�	 3: B
likutinė drėgmė�	 5: 51 %
gręžimo greitis (aps./min.): �	
1400 rpm
talpa: 8 kg�	
Vandens sąnaudos: 69 l�	
skalbimo laikas: 155 min�	
Energijos sąnaudos per �	
metus2: 272 kWh
Vandens sąnaudos per �	
metus2: 13800 l

Programos
Mix (Įvairūs skalbiniai)�	
Minkštinimas�	
Vandens išleidimas�	
gręžimas�	
Intensyvi�	
lengvo lyginimo programa�	
trumpa 17 min programa�	
15°C šaltas vanduo�	

Charakteristikos
didelė durelių anga: 33 cm�	
use-logic�	
ECo sistema�	
4 d drėkinimo sistema�	
Šalto vandens pajungimas�	
Enzimų fazė�	
skalbinių pasiskirstymo �	
kontrolė
lEd ekranas�	
užraktas nuo vaikų�	
atidėtos pradžios nustaty-�	
mas (24 h)
Carbotech bakas�	
Nerūdijančio plieno būgnas�	

Funkcijos
Pirminis skalbimas�	
sustabdymas vandenyje�	
Intensyvus skalbimas�	
trumpa programa�	
steriltub�	

Matmenys (AxPxG): 85 × 60 × 60 cm  

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a+
Energijos sąnaudos�	 4: 1,36 
kWh
Išskalbimo klasė�	 3: a
gręžimo klasė�	 3: B
likutinė drėgmė�	 5: 51 %
gręžimo greitis (aps./min.): �	
1400 rpm
talpa: 8 kg�	
Vandens sąnaudos: 69 l�	
skalbimo laikas: 155 min�	
Energijos sąnaudos per �	
metus2: 272 kWh
Vandens sąnaudos per �	
metus2: 13800 l

Programos
Mix (Įvairūs skalbiniai)�	
Jogging (atšviežinimas)�	
skalbimas šaltame vande-�	
nyje
Minkštinimas�	
Vandens išleidimas�	
gręžimas�	
Intensyvi�	
trumpa 17 min programa�	
15°C šaltas vanduo�	

Charakteristikos
didelė durelių anga: 33 cm�	
use-logic�	
ECo sistema�	
4 d drėkinimo sistema�	
Šalto ir karšto vandens �	
pajungimas
Enzimų fazė�	
skalbinių pasiskirstymo �	
kontrolė
Elektroninis valdymas su �	
lCd ekranu
Pusinis rėžimas�	
užraktas nuo vaikų�	
atidėtos pradžios nustaty-�	
mas (24 h)
lietuviška valdymo panelė �	
(lipdukas)
Nerūdijančio plieno būgnas�	

Funkcijos
Papildomas skalavimas�	
Pirminis skalbimas�	
sustabdymas vandenyje�	
Intensyvus skalbimas�	
trumpa programa�	
Mirkymas�	
steriltub�	

Matmenys (AxPxG): 85 × 60 × 60 cm  
1 santykinis energijos suvartojimas skalėje nuo a (mažas suvartojimas) iki g (didelis suvartojimas). 4 Energijos suvartojimas vienam skalbimui remiantis standartiniais bandymais, esant 60°C – standartinė programa 
medvilnei. tikrasis suvartojimas priklauso nuo to, kaip prietaisas naudojamas. 3 skalbimas ir gręžimas pagal  skalę nuo a (didelis) iki g (mažas). Jei naudojate džiovyklę, nepamirškite, kad a klasės skalbimo 
mašina išgręžtų skalbinių džiovinimo išlaidos sumažėja perpus, lyginant su g klasės skalbimo mašina. skalbinių džiovinimui džiovyklėje paprastai reikia daugiau energijos, nei pačiam skalbimui. 5 likęs vandens kiekis 
po gręžimo (palyginus su sausais drabužiais).  2 apskaičiuotas per metus suvartojamas energijos ir vandens kiekis namų ūkyje, kurį sudaro 4 asmenys (200 skalbimų su60° standartine programa medvilnei) 



Energijos 
klasėC

44
cm

Energijos 
klasėC

Gręžimo 
klasėCišskalbi-

mo klasėAEnergijos 
klasėAGręžimo 

klasėAišskalbi-
mo klasėAEnergijos 

klasėA++

Gręžimo 
klasėBišskalbi-

mo klasėAEnergijos 
klasėA

Gręžimo 
klasėAišskalbi-

mo klasėAEnergijos 
klasėA++

40
cm
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Exclusive
Elektroninė

173897
Ventiliacinė džiovykla
D72122

Classic
Laiko kontroliavimas

Classic
Premium
Super Silent+ (Labai tyli+)

Valdymas viršuje

Exclusive
Super Silence (Labai tyli)

173882

293234314695

242710

314694

Ventiliacinė džiovykla

skalbimo mašinaskalbimo mašina

skalbimo mašina

skalbimo mašina

D71112

WS50109WA74164

WT63130

WA72167

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a++
Energijos sąnaudos�	 4: 1,06 
kWh
Išskalbimo klasė�	 3: a
gręžimo klasė�	 3: a
likutinė drėgmė�	 5: 44 %
gręžimo greitis (aps./min.): �	
1600 rpm
talpa: 7 kg�	
Vandens sąnaudos: 49 l�	
skalbimo laikas: 147 min�	
Energijos sąnaudos per �	
metus2: 212 kWh
Vandens sąnaudos per �	
metus2: 9800 l

Programos
Mix (Įvairūs skalbiniai)�	
Minkštinimas�	
Vandens išleidimas�	
gręžimas�	
Intensyvi�	
lengvo lyginimo programa�	
trumpa 17 min programa�	
15°C šaltas vanduo�	

Charakteristikos
didelė durelių anga: 33 cm�	
use-logic�	
ECo sistema�	
4 d drėkinimo sistema�	
Šalto vandens pajungimas�	
Enzimų fazė�	
skalbinių pasiskirstymo �	
kontrolė
lEd ekranas�	
Pusinis rėžimas�	
užraktas nuo vaikų�	
atidėtos pradžios nustaty-�	
mas (24 h)
Vidaus danga iš nerūdijančio �	
plieno
Nerūdijančio plieno būgnas�	

Funkcijos
Pirminis skalbimas�	
sustabdymas vandenyje�	
Intensyvus skalbimas�	
trumpa programa�	
steriltub�	

Matmenys (AxPxG): 85 × 60 × 60 cm  

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a++
Energijos sąnaudos�	 4: 1,19 
kWh
Išskalbimo klasė�	 3: a
gręžimo klasė�	 3: a
likutinė drėgmė�	 5: 44 %
gręžimo greitis (aps./min.): �	
1600 rpm
talpa: 7 kg�	
Vandens sąnaudos: 45 l�	
skalbimo laikas: 134 min�	
Energijos sąnaudos per �	
metus2: 238 kWh
Vandens sąnaudos per �	
metus2: 9000 l

Programos
Mix (Įvairūs skalbiniai)�	
Jogging (atšviežinimas)�	
skalbimas šaltame vandenyje�	
skalavimas�	
Minkštinimas�	
Vandens išleidimas�	
gręžimas�	
Intensyvi�	
trumpa 17 min programa�	

Charakteristikos
didelė durelių anga: 33 cm�	
use-logic�	

ECo sistema�	
4 d drėkinimo sistema�	
Šalto vandens pajungimas�	
Enzimų fazė�	
skalbinių pasiskirstymo �	
kontrolė
Nesinchroninis�	
Elektroninis valdymas su �	
lCd ekranu
Švaraus vandens sensorius�	
Vandens lygio sensorius�	
Pusinis rėžimas�	
uCd (Ypač vėsios durelės)�	
užraktas nuo vaikų�	
atidėtos pradžios nustaty-�	
mas (24 h)
lietuviška valdymo panelė �	
(lipdukas)
Vidaus danga iš nerūdijančio �	
plieno
Nerūdijančio plieno būgnas�	

Funkcijos
Papildomas skalavimas�	
Pirminis skalbimas�	
sustabdymas vandenyje�	
Intensyvus skalbimas�	
trumpa programa�	
Mirkymas�	
steriltub�	

Matmenys (AxPxG): 85 × 60 × 60 cm  

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a
Energijos sąnaudos�	 4: 0,95 
kWh
Išskalbimo klasė�	 3: a
gręžimo klasė�	 3: C
likutinė drėgmė�	 5: 55 %
gręžimo greitis (aps./min.): �	
1000 rpm
talpa: 5 kg�	
Vandens sąnaudos: 47 l�	
skalbimo laikas: 141 min�	
Energijos sąnaudos per �	
metus2: 190 kWh
Vandens sąnaudos per �	
metus2: 9400 l

Programos
Mix (Įvairūs skalbiniai)�	
ECo programa�	
Minkštinimas�	
Vandens išleidimas�	
gręžimas�	
lengvo lyginimo programa�	
trumpa 17 min programa�	
15°C šaltas vanduo�	

Charakteristikos
didelė durelių anga: 33 cm�	
use-logic�	
ECo sistema�	
3 d drėkinimo sistema�	
Šalto vandens pajungimas�	
Enzimų fazė�	
skalbinių pasiskirstymo �	
kontrolė
lEd ekranas�	
atidėtos pradžios nustaty-�	
mas (24 h)
Carbotech bakas�	
Nerūdijančio plieno būgnas�	

Funkcijos
Pirminis skalbimas�	
sustabdymas vandenyje�	
Intensyvus skalbimas�	
trumpa programa�	
steriltub�	

Matmenys (AxPxG): 85 × 60 × 44 cm  

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a
Energijos sąnaudos�	 4: 1,14 
kWh
Išskalbimo klasė�	 3: a
gręžimo klasė�	 3: B
gręžimo greitis (aps./min.): �	
1300 rpm
talpa: 6 kg�	
Vandens sąnaudos: 52 l�	
skalbimo laikas: 170 min�	
Energijos sąnaudos per �	
metus2: 228 kWh
Vandens sąnaudos per �	
metus2: 10400 l

Programos
skalbimas šaltame vande-�	
nyje
skalavimas�	
Minkštinimas�	
Vandens išleidimas�	
gręžimas�	

Charakteristikos
didelė durelių anga: 20 cm�	
use-logic�	
Patogi būgno padėtis pasi-�	
baigus programai
Šalto vandens pajungimas�	
skalbinių pasiskirstymo �	
kontrolė
Elektroninis valdymas su �	
lCd ekranu
svorio sensorius�	
atidėtos pradžios nustaty-�	
mas (24 h)
Carbotech bakas�	
Nerūdijančio plieno būgnas�	

Funkcijos
Papildomas skalavimas�	
Pirminis skalbimas�	
sustabdymas vandenyje�	
trumpa programa�	
Mirkymas�	

Matmenys (AxPxG): 85 × 40 × 60 cm  

Energijos klasė�	 1: c
Energijos sąnaudos�	 4: 3,98 
kWh
talpa: 7 kg�	
džiovinimo laikas: 120 min�	
Energijos sąnaudos per �	
metus2: 275 kWh
tipas: Ventiliacinė�	
reversinė būgno eiga�	
didelė durelių anga: 34 cm�	

Programos
atšviežinimas (20 min.)�	

Charakteristikos
Maks. džiovinimo programos �	
laikas: 140 min
Žemesnė džiovinimo �	
temperatūra
aušinimas (10 min.)�	
Nesiglamžymo funkcija�	
Ventiliavimo angos skers-�	
muo 110 mm
Cinkuotas ir dažytas kor-�	
pusas
Nerūdijančio plieno būgnas�	
didelė durelių anga: 34 cm�	
automatinis išsijungimas, kai �	
durelės atviros

Matmenys (AxPxG): 85 × 60 × 60 cm  

Energijos klasė�	 1: c
Energijos sąnaudos�	 4: 3,98 
kWh
talpa: 7 kg�	
džiovinimo laikas: 120 min�	
Energijos sąnaudos per �	
metus2: 275 kWh
tipas: Ventiliacinė�	
reversinė būgno eiga�	
didelė durelių anga: 34 cm�	

Programos
Medvilnė: 5 lygiai�	
sintetika: 3 lygiai�	
Mix (Įvairūs skalbiniai)�	
atšviežinimas (20 min.)�	

Charakteristikos
Maks. džiovinimo programos �	
laikas: 180 min
Žemesnė džiovinimo �	
temperatūra
aušinimas (10 min.)�	
Nesiglamžymo funkcija�	
Būgno apšvietimas�	
Ventiliavimo angos skers-�	
muo 110 mm
Cinkuotas ir dažytas kor-�	
pusas
Nerūdijančio plieno būgnas�	
didelė durelių anga: 34 cm�	
delay start possible�	
drėgmės sensorius�	
automatinis išsijungimas, kai �	
durelės atviros

Matmenys (AxPxG): 85 × 60 × 60 cm  
1 santykinis energijos suvartojimas skalėje nuo a (mažas suvartojimas) iki g (didelis suvartojimas). 4 Energijos suvartojimas vienam skalbimui remiantis standartiniais bandymais, esant 60°C – standartinė programa 
medvilnei. tikrasis suvartojimas priklauso nuo to, kaip prietaisas naudojamas. 3 skalbimas ir gręžimas pagal  skalę nuo a (didelis) iki g (mažas). Jei naudojate džiovyklę, nepamirškite, kad a klasės skalbimo 
mašina išgręžtų skalbinių džiovinimo išlaidos sumažėja perpus, lyginant su g klasės skalbimo mašina. skalbinių džiovinimui džiovyklėje paprastai reikia daugiau energijos, nei pačiam skalbimui. 5 likęs vandens kiekis 
po gręžimo (palyginus su sausais drabužiais).  2 apskaičiuotas per metus suvartojamas energijos ir vandens kiekis namų ūkyje, kurį sudaro 4 asmenys (200 skalbimų su60° standartine programa medvilnei) 

nAuJiEnAnAuJiEnA



Energijos 
klasėB

Energijos 
klasėB

Energijos 
klasėB

Energijos 
klasėB Energijos 

klasėB
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Exclusive
Elektroninė

Exclusive
Elektroninė

Exclusive
Elektroninė

Classic
Kontroliuojama pagal laiką

Exclusive
Elektroninė

293008

293011

293006

196505 194651

Kondensacinė džiovykla

Kondensacinė džiovykla

Kondensacinė džiovykla

Kondensacinė džiovykla Kondensacinė džiovykla

D82426BK

D82325

D82426

D50310 D73325

Energijos klasė�	 1: B
Energijos sąnaudos�	 4: 3,36 
kWh
talpa: 6 kg�	
džiovinimo laikas: 100 min�	
Energijos sąnaudos per �	
metus2: 284 kWh
tipas: kondensacinė�	
reversinė būgno eiga�	
didelė durelių anga: 34 cm�	

Programos
atšviežinimas (20 min.)�	

Charakteristikos
Maks. džiovinimo programos �	
laikas: 140 min
Žemesnė džiovinimo �	
temperatūra
aušinimas (10 min.)�	
Nesiglamžymo funkcija�	
Cinkuotas ir dažytas kor-�	
pusas
Cinkuotas būgnas�	
didelė durelių anga: 34 cm�	
Įmontuota kondensuoto �	
vandens talpykla (4,2 l)
Perspėjimas, kad konden-�	
suoto vandens talpykla pilna
automatinis išsijungimas, kai �	
durelės atviros

Matmenys (AxPxG): 85 × 60 × 62 cm  

Energijos klasė�	 1: B
Energijos sąnaudos�	 4: 4,48 
kWh
talpa: 8 kg�	
džiovinimo laikas: 150 min�	
Energijos sąnaudos per �	
metus2: 282 kWh
tipas: kondensacinė�	
reversinė būgno eiga�	
didelė durelių anga: 34 cm�	

Programos
Medvilnė: 5 lygiai�	
sintetika: 2 lygiai�	
Mix (Įvairūs skalbiniai)�	
atšviežinimas (20 min.)�	

Charakteristikos
Maks. džiovinimo programos �	
laikas: 240 min
Žemesnė džiovinimo �	
temperatūra
aušinimas (10 min.)�	
Nesiglamžymo funkcija�	
Būgno apšvietimas�	
Cinkuotas ir dažytas kor-�	
pusas
Nerūdijančio plieno būgnas�	
didelė durelių anga: 34 cm�	
delay start possible�	
Įmontuota kondensuoto �	
vandens talpykla (4,95 l)
Perspėjimas, kad konden-�	
suoto vandens talpykla pilna
drėgmės sensorius�	
automatinis išsijungimas, kai �	
durelės atviros

Matmenys (AxPxG): 85 × 60 × 60 cm  

Energijos klasė�	 1: B
Energijos sąnaudos�	 4: 3,92 
kWh
talpa: 7 kg�	
džiovinimo laikas: 110 min�	
Energijos sąnaudos per �	
metus2: 284 kWh
tipas: kondensacinė�	
reversinė būgno eiga�	
didelė durelių anga: 34 cm�	

Programos
Medvilnė: 5 lygiai�	
delikatūs skalbiniai: 2 lygiai�	
sintetika: 3 lygiai�	
Vilna�	
Mix (Įvairūs skalbiniai)�	
trumpa programa�	
atšviežinimas (20 min.)�	

Charakteristikos
Maks. džiovinimo programos �	
laikas: 180 min
Žemesnė džiovinimo �	
temperatūra
aušinimas (10 min.)�	
Nesiglamžymo funkcija�	
Būgno apšvietimas�	
Cinkuotas ir dažytas kor-�	
pusas
Nerūdijančio plieno būgnas�	
didelė durelių anga: 34 cm�	
atidėtos pradžios nustaty-�	
mas (24 h)
Elektroninis valdymas su �	
lCd ekranu
Įmontuota kondensuoto �	
vandens talpykla (4,2 l)
Perspėjimas, kad konden-�	
suoto vandens talpykla pilna
garsinis signalas pasibaigus �	
programai
drėgmės sensorius�	
automatinis išsijungimas, kai �	
durelės atviros

Matmenys (AxPxG): 85 × 60 × 60 cm  

Energijos klasė�	 1: B
Energijos sąnaudos�	 4: 4,48 
kWh
talpa: 8 kg�	
džiovinimo laikas: 150 min�	
Energijos sąnaudos per �	
metus2: 282 kWh
tipas: kondensacinė�	
reversinė būgno eiga�	
didelė durelių anga: 34 cm�	

Programos
Medvilnė: 5 lygiai�	
sintetika: 2 lygiai�	
Vilna�	
Mix (Įvairūs skalbiniai)�	
trumpa programa�	
steamtech�	

Charakteristikos
Maks. džiovinimo programos �	
laikas: 240 min
Žemesnė džiovinimo �	
temperatūra
aušinimas (10 min.)�	
Nesiglamžymo funkcija�	
Būgno apšvietimas�	
Cinkuotas ir dažytas kor-�	
pusas
Nerūdijančio plieno būgnas�	
didelė durelių anga: 34 cm�	
delay start possible�	
lEd ekranas�	
Įmontuota kondensuoto �	
vandens talpykla (4,95 l)
Perspėjimas, kad konden-�	
suoto vandens talpykla pilna
garsinis signalas pasibaigus �	
programai
drėgmės sensorius�	
automatinis išsijungimas, kai �	
durelės atviros

Matmenys (AxPxG): 85 × 60 × 60 cm  

Energijos klasė�	 1: B
Energijos sąnaudos�	 4: 4,48 
kWh
talpa: 8 kg�	
džiovinimo laikas: 150 min�	
Energijos sąnaudos per �	
metus2: 282 kWh
tipas: kondensacinė�	
reversinė būgno eiga�	
didelė durelių anga: 34 cm�	

Programos
Medvilnė: 5 lygiai�	
sintetika: 2 lygiai�	
Vilna�	
Mix (Įvairūs skalbiniai)�	
trumpa programa�	
steamtech�	

Charakteristikos
Maks. džiovinimo programos �	
laikas: 240 min
Žemesnė džiovinimo �	
temperatūra
aušinimas (10 min.)�	
Nesiglamžymo funkcija�	
Būgno apšvietimas�	
Cinkuotas ir dažytas kor-�	
pusas
Nerūdijančio plieno būgnas�	
didelė durelių anga: 34 cm�	
delay start possible�	
lEd ekranas�	
Įmontuota kondensuoto �	
vandens talpykla (4,95 l)
Perspėjimas, kad konden-�	
suoto vandens talpykla pilna
garsinis signalas pasibaigus �	
programai
drėgmės sensorius�	
automatinis išsijungimas, kai �	
durelės atviros

Matmenys (AxPxG): 85 × 60 × 60 cm  

steamtech yra nauja “gorenje” 
kondensacinių džiovyklių 

funkcija, leidžianti drabužius unikaliai apdoroti 
garais. Be to, kad džiovyklės specialiai 
sukurtos džiovinti drabužius, garinis drabužių 
apdorojimas siūlo daug privalumų.

Pavyzdžiui, daugelis žmonių drabužius iš 
džiovyklės ištraukia labai susiglamžiusius. Šią 
problemą galima lengvai išspręsti drabužius 
išgarinus funkcija „steamtech“. Šiek tiek 
sudrėkinti drabužiai išsilygina ir daugeliu 
atvejų jų net nebereikia lyginti laidyne.

Mūsų sumanioji rEFrEsH programa taip pat 
naudoja garus drabužių atšviežinimui ar 
nepageidaujamų kvapų, pvz., rūkalų, 
pašalinimui. dabar vietoj skalbimo galite 
sutaupyti ir laiko, ir išlaidų.

steamTech

1  santykinis energijos suvartojimas skalėje nuo a (mažas suvartojimas) iki g (didelis suvartojimas).
4 Energijos sunaudojimas kWh vienam skalbimui naudojant visiškai sausos medvilnės programą. tikrasis suvartojimas priklauso nuo to, kaip prietaisas naudojamas.
2 apskaičiuotas per metus suvartojamas kiekis keturių asmenų namų ūkyje, paprastai naudojančiame džiovyklę.
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dar visai neseniai kalbos apie „planetos gelbėjimą“ sukosi tik saujelės entuziastų galvose,  
kurių siekis naudoti mažiau išteklių ir generuoti mažiau atliekų buvo laikomas pernelyg  
ekstremaliu ir bereikalingu.  Pastaraisiais metais net ir skeptiškiausi vartotojai suprato,  
kad ši ekologinė nuostata yra svarbi įvairiose srityse.

tai ne tik didelės investicijos, pvz., perkant energiją taupančius prietaisus; papildomos aplinkos apsaugos ir  
energijos sąnaudos dėl prastos turimų prietaisų priežiūros taip pat yra svarbus veiksnys siekiant „žaliosios“ virtuvės.  
Čia, „gorenje“, aplinkosauga yra vienas iš svarbiausių veiksnių kuriant gaminius; parenkant jų medžiagas ar taikant  
novatoriškus sprendimus, kuriuos mes pateikiame į rinką, arba tiesiog senų įpročių keitimas. Pasitelkę „gorenje“  
sprendimus mes galime daug nuveikti aplinkos tausojimo labui.

ledas turi būti antarktidoje, bet ne jūsų šaldytuve.  ledo sankaupos šaldiklyje 
smarkiai kenkia jo aušinimo efektyvumui ir didina energijos suvartojimą.  
tačiau jeigu šaldytuve įrengta „NoFrost“ sistema, ledas visai nesikaups. 

Vietoj 40°C plovimo programos rinkitės 15°C programą ir sutaupykite ne 
mažiau kaip 60 procentų energijos.

orkaitę valykite su „aquaClean“ funkcija.  tiesiog įpilkite puslitrį vandens 
iš čiaupo į kepimo padėklą ir pusvalandį pašildykite.  tada paprasčiausiai 
išvalykite orkaitės vidų minkštu skudurėliu.  Paprasta, greita ir nekenkia 
aplinkai.  

Nuo šiol „gorenje“ energiją ir vandenį taupantys prietaisai žymimi specialiu 
CarE ECo žaliuoju ženklu, kuriuo siekiama papildomai atkreipti klientų 
dėmesį į prietaisus, atitinkančius aukštus aplinkosaugos standartus.

MŪsŲ ATEiTis 
PriKLAusO nuO APLinKOs

EKOLOGiŠKi PriETAisAi  
           GErEsniAM ryTOJui
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1  santykinis energijos suvartojimas skalėje nuo a (mažas suvartojimas) iki g (didelis suvartojimas). 3 skalbimas ir džiovinimas pagal skalę nuo a (didelis) iki g (mažas). 4 Energijos suvartojimas vienam skalbimui 
remiantis standartiniais bandymais, skalbiant normalia programa, prijungus skalbyklę prie šalto vandens tiekimo šaltinio. tikrasis suvartojimas priklauso nuo to, kaip prietaisas naudojamas. 
2 apskaičiuotas per metus suvartojamas kiekis (220 skalbimų).

Nerūdijančio plieno

Nerūdijančio plieno

Balta

BaltaBalta

316952

313348

316951

313340167349

Įmontuojama indaplovė

Įmontuojama indaplovė

Įmontuojama indaplovė

Įmontuojama indaplovėĮmontuojama indaplovė

GU64324X

GU61224X

GU64324W

GU61224WGU63210W

Energijos klasė�	 1: a
Bendra informacija

Energijos sąnaudos (įprasta �	
programa)4: 1,05 kWh
Išskalbimo klasė�	 3: a
džiovinimo klasė�	 3: a
standartinių indų komplektų �	
skaičius: 12
Vandens sąnaudos: 16 l�	
Normalaus plovimo ciklo �	
trukmė: 140 min
Energijos sąnaudos per �	
metus2: 231 kWh
Vandens sąnaudos per �	
metus2: 3520 l
triukšmingumo lygis:  �	
53 dB(a)

Bendra informacija
Plovimo temperatūros lygiai: �	
45, 55, 65, 70 °C
Purkštukai: 2�	
Programų skaičius: 6�	
druskos indikatorius�	
blizgiklio indikatorius�	
likusio programos laiko �	
indikatorius

atidėtos pradžios nusta-�	
tymas
Vidaus danga iš nerūdijančio �	
plieno
Paslėptas kaitinimo ele-�	
mentas
automatinis minkštiklio �	
dozavimas, kad plovimo 
rezultatas būtų geresnis
serviso diagnostika�	
total aqua stoP (Patobu-�	
linta apsauga nuo vandens 
nutekėjimo)
reguliuojama viršutinio �	
krepšio padėtis
reguliuojamas aukštis: �	
50 mm
Įmontavimo Matmenys: žr. �	
katalogo pabaigoje

Matmenys (AxPxG): 81,8 × 60 × 60 cm  

Energijos klasė�	 1: a
Bendra informacija

Energijos sąnaudos (įprasta �	
programa)4: 1,05 kWh
Išskalbimo klasė�	 3: a
džiovinimo klasė�	 3: a
standartinių indų komplektų �	
skaičius: 12
Vandens sąnaudos: 12 l�	
Normalaus plovimo ciklo �	
trukmė: 150 min
Vandens sąnaudos per �	
metus2: 2640 l
triukšmingumo lygis:  �	
50 dB(a)

Bendra informacija
Plovimo temperatūros lygiai: �	
70, 65, 55, 45 °C
Purkštukai: 2�	
Programų skaičius: 5�	
druskos indikatorius�	
blizgiklio indikatorius�	
Vidaus danga iš nerūdijančio �	
plieno
Paslėptas kaitinimo ele-�	
mentas

automatinis minkštiklio �	
dozavimas, kad plovimo 
rezultatas būtų geresnis
serviso diagnostika�	
total aqua stoP (Patobu-�	
linta apsauga nuo vandens 
nutekėjimo)
reguliuojama viršutinio �	
krepšio padėtis
reguliuojamas aukštis: �	
50 mm
Indaplovės fasadas užsako-�	
mas atskirai
Įmontavimo Matmenys: žr. �	
katalogo pabaigoje

Matmenys (AxPxG): 81,8 × 59,8 × 57 cm  

Energijos klasė�	 1: a
Bendra informacija

Energijos sąnaudos (įprasta �	
programa)4: 1,05 kWh
Išskalbimo klasė�	 3: a
džiovinimo klasė�	 3: a
standartinių indų komplektų �	
skaičius: 12
Vandens sąnaudos: 12 l�	
Normalaus plovimo ciklo �	
trukmė: 150 min
Vandens sąnaudos per �	
metus2: 2640 l
triukšmingumo lygis:  �	
50 dB(a)

Bendra informacija
Plovimo temperatūros lygiai: �	
70, 65, 55, 45 °C
Purkštukai: 2�	
Programų skaičius: 5�	
druskos indikatorius�	
blizgiklio indikatorius�	
Vidaus danga iš nerūdijančio �	
plieno
Paslėptas kaitinimo ele-�	
mentas

automatinis minkštiklio �	
dozavimas, kad plovimo 
rezultatas būtų geresnis
serviso diagnostika�	
total aqua stoP (Patobu-�	
linta apsauga nuo vandens 
nutekėjimo)
reguliuojama viršutinio �	
krepšio padėtis
reguliuojamas aukštis: �	
50 mm
Indaplovės fasadas užsako-�	
mas atskirai
Įmontavimo Matmenys: žr. �	
katalogo pabaigoje

Matmenys (AxPxG): 81,8 × 59,8 × 57 cm  

Energijos klasė�	 1: a
Bendra informacija

Energijos sąnaudos (įprasta �	
programa)4: 1,05 kWh
Išskalbimo klasė�	 3: a
džiovinimo klasė�	 3: a
standartinių indų komplektų �	
skaičius: 12
Vandens sąnaudos: 12 l�	
Normalaus plovimo ciklo �	
trukmė: 180 min
Energijos sąnaudos per �	
metus2: 231 kWh
Vandens sąnaudos per �	
metus2: 2640 l
triukšmingumo lygis:  �	
47 dB(a)

Bendra informacija
Plovimo temperatūros lygiai: �	
70, 65, 55, 45, 38 °C
Purkštukai: 3�	
Programų skaičius: 10�	
druskos indikatorius�	
blizgiklio indikatorius�	
likusio programos laiko �	
indikatorius

atidėtos pradžios nusta-�	
tymas
Vidaus danga iš nerūdijančio �	
plieno
Paslėptas kaitinimo ele-�	
mentas
automatinis minkštiklio �	
dozavimas, kad plovimo 
rezultatas būtų geresnis
serviso diagnostika�	
Švaraus vandens sensorius�	
total aqua stoP (Patobu-�	
linta apsauga nuo vandens 
nutekėjimo)
reguliuojama viršutinio �	
krepšio padėtis
Iš priekio reguliuojamas koje-�	
lių aukštis
reguliuojamas aukštis: �	
70 mm
Įmontavimo Matmenys: žr. �	
katalogo pabaigoje

Matmenys (AxPxG): 81,8 × 59,8 × 57 cm  

Energijos klasė�	 1: a
Bendra informacija

Energijos sąnaudos (įprasta �	
programa)4: 1,05 kWh
Išskalbimo klasė�	 3: a
džiovinimo klasė�	 3: a
standartinių indų komplektų �	
skaičius: 12
Vandens sąnaudos: 12 l�	
Normalaus plovimo ciklo �	
trukmė: 180 min
Energijos sąnaudos per �	
metus2: 231 kWh
Vandens sąnaudos per �	
metus2: 2640 l
triukšmingumo lygis:  �	
47 dB(a)

Bendra informacija
Plovimo temperatūros lygiai: �	
70, 65, 55, 45, 38 °C
Purkštukai: 3�	
Programų skaičius: 10�	
druskos indikatorius�	
blizgiklio indikatorius�	
likusio programos laiko �	
indikatorius

atidėtos pradžios nusta-�	
tymas
Vidaus danga iš nerūdijančio �	
plieno
Paslėptas kaitinimo ele-�	
mentas
automatinis minkštiklio �	
dozavimas, kad plovimo 
rezultatas būtų geresnis
serviso diagnostika�	
Švaraus vandens sensorius�	
total aqua stoP (Patobu-�	
linta apsauga nuo vandens 
nutekėjimo)
reguliuojama viršutinio �	
krepšio padėtis
Iš priekio reguliuojamas koje-�	
lių aukštis
reguliuojamas aukštis: �	
70 mm
Įmontavimo Matmenys: žr. �	
katalogo pabaigoje

Matmenys (AxPxG): 81,8 × 59,8 × 57 cm  

12

14 l

Indų komplektų

Vandens sąnaudos

Total
Aqua 
stop

XL

total aqua stoP (Patobulinta  
apsauga nuo vandens nutekėjimo)

Ypač didelė
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klasėA

12
Total
Aqua 
stopXL

1013 l
Total
Aqua 
stop 1212 l

Total
Aqua 
stop

1412 l
Total
Aqua 
stop

1212 l
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1  santykinis energijos suvartojimas skalėje nuo a (mažas suvartojimas) iki g (didelis suvartojimas). 3 skalbimas ir džiovinimas pagal skalę nuo a (didelis) iki g (mažas). 4 Energijos suvartojimas vienam skalbimui 
remiantis standartiniais bandymais, skalbiant normalia programa, prijungus skalbyklę prie šalto vandens tiekimo šaltinio. tikrasis suvartojimas priklauso nuo to, kaip prietaisas naudojamas. 
2 apskaičiuotas per metus suvartojamas kiekis (220 skalbimų).

Nerūdijančio plieno

242154

275590

287672

271883

275592

290138

Pilnai įmontuojamos indaplovės fasadas

Įmontuojama indaplovė

Įmontuojama indaplovė

Įmontuojama indaplovė

Įmontuojama indaplovė

Įmontuojama indaplovė

DFD70PAX

GV63324X

GV65324XV

GV61124

GV63424

GV53223

Energijos klasė�	 1: a
Bendra informacija

Energijos sąnaudos (įprasta �	
programa)4: 1,01 kWh
Išskalbimo klasė�	 3: a
džiovinimo klasė�	 3: a
standartinių indų komplektų �	
skaičius: 10
Vandens sąnaudos: 13 l�	
Normalaus plovimo ciklo �	
trukmė: 125 min
Energijos sąnaudos per �	
metus2: 222 kWh
Vandens sąnaudos per �	
metus2: 2860 l
triukšmingumo lygis:  �	
48 dB(a)

Bendra informacija
Plovimo temperatūros lygiai: �	
45, 55, 65, 70 °C
Purkštukai: 3�	
Programų skaičius: 5�	
druskos indikatorius�	
blizgiklio indikatorius�	
atidėtos pradžios nusta-�	
tymas

Vidaus danga iš nerūdijančio �	
plieno
Paslėptas kaitinimo ele-�	
mentas
automatinis minkštiklio �	
dozavimas, kad plovimo 
rezultatas būtų geresnis
serviso diagnostika�	
total aqua stoP (Patobu-�	
linta apsauga nuo vandens 
nutekėjimo)
reguliuojama viršutinio �	
krepšio padėtis
Iš priekio reguliuojamas koje-�	
lių aukštis
reguliuojamas aukštis: �	
50 mm
Indaplovės fasadas užsako-�	
mas atskirai
Įmontavimo Matmenys: žr. �	
katalogo pabaigoje

Matmenys (AxPxG): 81,8 × 44,8 × 54,5 cm  

Energijos klasė�	 1: a
Bendra informacija

Energijos sąnaudos (įprasta �	
programa)4: 1,05 kWh
Išskalbimo klasė�	 3: a
džiovinimo klasė�	 3: a
standartinių indų komplektų �	
skaičius: 12
Vandens sąnaudos: 12 l�	
Normalaus plovimo ciklo �	
trukmė: 150 min
Energijos sąnaudos per �	
metus2: 273 kWh
Vandens sąnaudos per �	
metus2: 2640 l
triukšmingumo lygis:  �	
50 dB(a)

Bendra informacija
Plovimo temperatūros lygiai: �	
45, 55, 65, 70 °C
Purkštukai: 2�	
Programų skaičius: 5�	
druskos indikatorius�	
blizgiklio indikatorius�	

Vidaus danga iš nerūdijančio �	
plieno
Paslėptas kaitinimo ele-�	
mentas
automatinis minkštiklio �	
dozavimas, kad plovimo 
rezultatas būtų geresnis
serviso diagnostika�	
dalinė apsauga nuo nute-�	
kėjimo
reguliuojama viršutinio �	
krepšio padėtis
reguliuojamas aukštis: �	
50 mm
Indaplovės fasadas užsako-�	
mas atskirai
Įmontavimo Matmenys: žr. �	
katalogo pabaigoje

Matmenys (AxPxG): 81,8 × 59,8 × 54,5 cm  

Energijos klasė�	 1: a
Bendra informacija

Energijos sąnaudos (įprasta �	
programa)4: 1,05 kWh
Išskalbimo klasė�	 3: a
džiovinimo klasė�	 3: a
standartinių indų komplektų �	
skaičius: 12
Vandens sąnaudos: 12 l�	
Normalaus plovimo ciklo �	
trukmė: 180 min
Energijos sąnaudos per �	
metus2: 231 kWh
Vandens sąnaudos per �	
metus2: 2640 l
triukšmingumo lygis:  �	
46 dB(a)

Bendra informacija
Plovimo temperatūros lygiai: �	
38, 45, 55, 65, 70 °C
Purkštukai: 3�	
Programų skaičius: 10�	
druskos indikatorius�	
blizgiklio indikatorius�	
atidėtos pradžios nusta-�	
tymas

Vidaus danga iš nerūdijančio �	
plieno
Paslėptas kaitinimo ele-�	
mentas
automatinis minkštiklio �	
dozavimas, kad plovimo 
rezultatas būtų geresnis
serviso diagnostika�	
Švaraus vandens sensorius�	
total aqua stoP (Patobu-�	
linta apsauga nuo vandens 
nutekėjimo)
reguliuojama viršutinio �	
krepšio padėtis
Iš priekio reguliuojamas koje-�	
lių aukštis
reguliuojamas aukštis: �	
50 mm
Indaplovės fasadas užsako-�	
mas atskirai
Įmontavimo Matmenys: žr. �	
katalogo pabaigoje

Matmenys (AxPxG): 81,8 × 59,8 × 54,5 cm  

Energijos klasė�	 1: a
Bendra informacija

Energijos sąnaudos (įprasta �	
programa)4: 1,05 kWh
Išskalbimo klasė�	 3: a
džiovinimo klasė�	 3: a
standartinių indų komplektų �	
skaičius: 12
Vandens sąnaudos: 12 l�	
Normalaus plovimo ciklo �	
trukmė: 140 min
Energijos sąnaudos per �	
metus2: 231 kWh
Vandens sąnaudos per �	
metus2: 2640 l
triukšmingumo lygis:  �	
47 dB(a)

Bendra informacija
Plovimo temperatūros lygiai: �	
45, 55, 65, 70 °C
Purkštukai: 3�	
Programų skaičius: 5�	
druskos indikatorius�	
blizgiklio indikatorius�	
atidėtos pradžios nusta-�	
tymas

Vidaus danga iš nerūdijančio �	
plieno
Paslėptas kaitinimo ele-�	
mentas
automatinis minkštiklio �	
dozavimas, kad plovimo 
rezultatas būtų geresnis
serviso diagnostika�	
Švaraus vandens sensorius�	
total aqua stoP (Patobu-�	
linta apsauga nuo vandens 
nutekėjimo)
reguliuojama viršutinio �	
krepšio padėtis
reguliuojamas aukštis: �	
50 mm
Indaplovės fasadas užsako-�	
mas atskirai
Įmontavimo Matmenys: žr. �	
katalogo pabaigoje

Matmenys (AxPxG): 85,8 × 59,8 × 57 cm  

Energijos klasė�	 1: a
Bendra informacija

Energijos sąnaudos (įprasta �	
programa)4: 1,05 kWh
Išskalbimo klasė�	 3: a
džiovinimo klasė�	 3: a
standartinių indų komplektų �	
skaičius: 14
Vandens sąnaudos: 12 l�	
Normalaus plovimo ciklo �	
trukmė: 180 min
Energijos sąnaudos per �	
metus2: 231 kWh
Vandens sąnaudos per �	
metus2: 2640 l
triukšmingumo lygis:  �	
44 dB(a)

Bendra informacija
Plovimo temperatūros lygiai: �	
38, 45, 55, 65, 70 °C
stalčius įrankiams�	
Purkštukai: 3�	
Programų skaičius: 9�	
druskos indikatorius�	
blizgiklio indikatorius�	
likusio programos laiko �	
indikatorius

atidėtos pradžios nusta-�	
tymas
Vidaus danga iš nerūdijančio �	
plieno
Paslėptas kaitinimo ele-�	
mentas
automatinis minkštiklio �	
dozavimas, kad plovimo 
rezultatas būtų geresnis
serviso diagnostika�	
Švaraus vandens sensorius�	
total aqua stoP (Patobu-�	
linta apsauga nuo vandens 
nutekėjimo)
reguliuojama viršutinio �	
krepšio padėtis
Iš priekio reguliuojamas koje-�	
lių aukštis
reguliuojamas aukštis: �	
50 mm
Indaplovės fasadas užsako-�	
mas atskirai
Įmontavimo Matmenys: žr. �	
katalogo pabaigoje

Matmenys (AxPxG): 81,8 × 59,8 × 54,5 cm  

tiekiama su rankena�	
tinka indaplovėms:  �	
gV61124, gV63324X, 
gV63424, gV65324XV
Fasadas tiekiamas nesu-�	
montuotas

Matmenys (AxPxG): 70 × 59,6 × 6 cm  
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apsilankykite
www.gorenje.lt

ir susipažinkite su mūsų naujų orkaičių funkcijomis .

Viršutinis kaitinimas 
su ventiliatoriumi

apatinis kaitinimas

apatinis ir viršutinis 
kaitinimas su venti-
liatoriumi

Viršutinis kaitinimas

Viršutinis ir apatinis 
kaitinimas

dujinė orkaitė su 
griliumi

dujinė orkaitė

atitirpinimas

orkaitės apšvietimas

grilis su ventiliato-
riumi

grilis su ventiliato-
riumi

Šilumos palaikymas

didelis grilis

grilis

apatinis kaitinimas su 
žiediniu kaitinimo ele-
mentu ir ventiliatoriumi

kaitinimas su venti-
liatoriumi

apatinis kaitinimas 
su ventiliatoriumi

Indų pašildymas

uCd - ypač vėsios 
durelės

aqua Clean savaimi-
nis išsivalymas

greitas įkaitinimas

termozondas

Pirolizė

Eko emalė

termozondas

garai su karštu oru

garinės orkaitės  
kaitinimas

kaitinimas su  
ventiliatoriumi

garai ir karštas oras 
pakaitomis

garai

B O C  6 3 2 2  A X

ThE insidE sTOry

homeMAdE
HomeMADE

Pagaminta namie – tai asocijuojasi su tikru 
meistriškumu ir skaniu, unikaliu maistu.  Štai 
kodėl mes čia,„gorenje“, nusprendėme savo 
unikalią orkaitę pavadinti „HomeMadE“ 
(pagaminta namie) – nes pagrindinį dėmesį 
skiriame puikiems rezultatams.  „HomeMadE“ 
sudaro geriausias prielaidas ir sąlygas pasiekti 
puikių rezultatų virtuvėje, nepriklausomai 
nuo to, ar kepsite gimtadienio tortą, ar 
sekmadieninį kepsnį.  Mūsų unikalių gaminių 

varomoji jėga visada 
buvo novatoriški 
sprendimai, 
kurie tiesiog 
užtikrina norimus 
– ir pasiekiamus 
rezultatus.  

savo „HomeMadE“ orkaitėms mes sėmėmės įkvėpimo iš tradicinių malkomis kūrenamų kepimo 
krosnių, ir su jomis galite pasiekti unikalių rezultatų!  dėl šios priežasties mūsų orkaitės yra unikalios 
pusapvalės formos, dėl kurios šiluma fantastiškai pasiskirsto cirkuliuodama ratu ir patekdama į 
kiekvieną kampelį. keturi rūpestingai sumontuoti kaitinimo elementai „gorenje“ „HomeMadE“ 
orkaitėje sudaro puikias sąlygas gaminti puikų naminį maistą.  originalus dizainas, įkvėptas senovės 
išminties! 

Teleskopiniai  bėgeliai 
daugelyje „gorenje“ „HomeMadE“ orkaičių jau 
yra įrengti teleskopiniai bėgeliai, tačiau galite juos 
įsigyti ir atskirai kaip laisvai pasirenkamus priedus, 
ir sumontuoti bet kurioje naujesnėje „gorenje“ 
orkaitėje.  su bėgeliais kepimas orkaitėje ir 
jos naudojimas yra saugesnis ir efektyvesnis. 
lengviau įdėti ir išimti skrudinimo skardas ir 
apžiūrėti kepinį.  Itin sumažėja nusideginimo 
pavojus.   orkaitė su teleskopiniais bėgeliais yra 
didesnės talpos, nes vienu metu galite kepti ar 
troškinti maistą keliuose lygiuose.  

daug vietos  – 60 l
daugiau kaip 60 l talpos naujosios „gorenje“ orkaitės 
yra vienos didžiausių rinkoje ir gali lengvai susidoroti 
net su didžiausios šeimynos poreikiais.  dėl unikalaus 
orkaitės dizaino vienu metu joje galima kepti kelis 
patiekalus, nepabloginant rezultatų.  tai puikus 
sprendimas, jei pakvietėte visą šeimą už apvalaus 
stalo arba surengėte vakarėlį. kartu taip taupomas 
laikas ir energija. 
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„fastPreheat“, 200 °C per 6 minutes
remiantis rinkos tyrimais, greito įkaitinimo 
funkcija yra viena iš geidžiamiausių orkaitės 
funkcijų. dėl specialaus gaubto orkaitės dizaino 
ir kaitinimo elementų, pakanka 6 minučių, kad 
orkaitė pasiektų 200 °C temperatūrą. Mažiausiai 
30 % sutaupyto laiko reiškia, kad nuo šiol kaip 
niekad greitai pagaminsite picas, pyragus ir 
kitus patiekalus, kuriuos kepti reikia įkaitintoje 
orkaitėje. Prietaise įmontuotas šviesos ir garso 
signalinis mechanizmas jus įspės, kai orkaitė 
pasieks reikiamą temperatūrą. 

itin gili skrudinimo skarda
gurmanams, smaližiaujantiems namine duona, lazanija, apkepais ir pan., mes sukūrėme ypatingą, 
itin gilią (5 cm) skrudinimo skardą.  Ji ne tik pravers gaminant didelius kiekius maisto, bet bus 
saugi naudojant pilną padažo skrudinimo skardą.  skrudinimo skardos paviršius dengtas „EcoClean“ 
emaliu, todėl jį lengva valyti paprastu tekančiu vandeniu, nereikia naudoti kenksmingų chemikalų. 

didelė  skrudinimo skarda
kadangi mūsų  „HomeMadE“ orkaitė 
neįtikėtinai plati (46 cm), galime pasiūlyti ir 
atitinkamo dydžio skrudinimo skardas.  orkaitė 
dėl savo konstrukcijos yra laisvai pasiekiama, 
joje yra 15% daugiau vietos ruošti maistui.  
galite gaminti maistą dideliais kiekiais vienoje 
skrudinimo skardoje, vienoje arba keliose 
lentynose.  Neįtikėtinai veiksmingas viršutinių 
kaitinimo elementų dizainas užtikrina vienodą 
šilumos paskirstymą po visą skrudinimo skardą, 
tad maistas iškepa kuo puikiausiai. 

„Aqua Clean“  
– ekologiškas pasirinkimas 
„aquaClean“ yra išmanioji valymo sistema, kurioje 
naudojamas tik vanduo ir jokių ploviklių. Ji išvalo 
stebėtinai švariai, o tai gerai ir jums, ir aplinkai.  
Įpilkite pusę litro vandens į skrudinimo skardą, 
įdėkite ją į orkaitę ir pasirinkite „aquaClean“ 
funkciją.  automatinės šildymo programos (70°C) 
generuojamas garas suminkština nešvarumus 
ant orkaitės sienelių. Maždaug po pusvalandžio 
tereikia orkaitę išvalyti minkštu audiniu. 

„HomeMadE“ koncepcija sukurta siekiant palengvinti jūsų buitį ir padėti skaniai gaminti. unikali koncepcija, 
taupanti laiką ir energiją, kuri dar yra ir naudinga aplinkai.  

Kintamas grilis 
„HomeMadE“ orkaitėse taip pat įmontuotas 
kintamas grilis, t.y. viršuje yra du kaitinimo 
elementai, veikiantys nepriklausomai vienas 
nuo kito ir dviem skirtingais lygiais.  Jie ne tik 
dera unikalioje arkinėje konstrukcijoje, bet ir 
užtikrina puikų paviršių ir daugiau lankstumo 
gaminant maistą.  
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1  santykinis energijos suvartojimas skalėje nuo a (mažas suvartojimas) iki g (didelis suvartojimas).  6....pagal EN 50304 standarto bandymą: 52,6 min (tradicinis) 

Energijos 
klasėA

Energijos 
klasėA

Energijos 
klasėAEnergijos 

klasėA Pure
Balta

Classic
Balta

Pure
Nerūdijančio plieno

Pure
Balta

Pure
Balta

Classic
Balta

232289

164924

232288

229475

232287

164791

Kombinuota viryklė

Kombinuota viryklė

Kombinuota viryklė

dujinė viryklė

Kombinuota viryklė

dujinė viryklė

K66341AW

K434W

K66121AX

G61121AW

K66121AW

G432W-1

Bendra informacija
orkaitės talpa (Neto): 53 l / �	
medium
Nominali galia (paviršius): �	
11,3 kW

Paviršius
apsauga nuo dujų nute-�	
kėjimo
kaitvietės/degikliai: �	
Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 
69 mm, 1,9 kW,  
Įprastas degiklis,  
Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 
94 mm, 3 kW,  
didelis degiklis,  
galinė (-is) kairioji (-ysis):  
69 mm, 1,9 kW,  
Įprastas degiklis,  
galinė dešinioji:  
46 mm, 1 kW,  
Ekonomiškas degiklis

Orkaitė
dvigubas durelių stiklas�	
Eco emalis�	
Valdymas rankenėlėmis�	
1 orkaitės grotelės�	
gili emaliuota kepimo skarda�	
Negili (-ios) aliumininė (-ės) �	
kepimo skarda (-os)
kaitinimo būdai: orkaitė su �	
termostatu

Matmenys (AxPxG): 90 × 50 × 60 cm  

Bendra informacija
orkaitės talpa (Neto): 55 l�	
Nominali galia (paviršius): �	
11,3 kW
originaliai pritaikyta dujoms �	
tg, tačiau gali būti pritaikyta 
gamtinėms (Ng) ar suskys-
tintoms dujoms (lg)

Paviršius
apsauga nuo dujų nute-�	
kėjimo
kaitvietės/degikliai: �	
Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 
69 mm, 1,9 kW,  
Įprastas degiklis,  
Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 
94 mm, 3 kW,  
didelis degiklis,  
galinė (-is) kairioji (-ysis):  
69 mm, 1,9 kW,  
Įprastas degiklis,  
galinė dešinioji:  
46 mm, 1 kW,  
Ekonomiškas degiklis

Orkaitė
dvigubas durelių stiklas�	
Eco emalis�	
Valdymas rankenėlėmis�	
1 orkaitės grotelės�	
2 Negili (-ios) emaliuota �	
(-os)  kepimo skarda (-os)
gili emaliuota kepimo skarda�	
kaitinimo būdai: orkaitė su �	
termostatu

Matmenys (AxPxG): 90 × 60 × 60 cm  

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a
Energijos sąnaudos: �	
0,79 kWh (ventiliacija),  
0,9 kWh (tradicinis)
triukšmingumo lygis: 50 �	
dB(a)
orkaitės talpa (Neto): 53 l / �	
medium
Maisto ruošimo laikas�	 6: 
38 min (ventiliacija),  
47,5 min (tradicinis)
didžiausias kepinio dydis: �	
1140 cm²
Nominali galia: 2,3 kW�	
Nominali galia (paviršius): �	
7,8 kW
originaliai pritaikyta dujoms �	
tg, tačiau gali būti pritaikyta 
gamtinėms (Ng) ar suskys-
tintoms dujoms (lg)

Paviršius
Elektrinis dujinių degiklių �	
uždegimas
apsauga nuo dujų nute-�	
kėjimo
kaitvietės/degikliai: �	

Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 
69 mm, 1,9 kW,  
Įprastas degiklis,  
Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 
94 mm, 3 kW,  
didelis degiklis,  
galinė (-is) kairioji (-ysis):  
69 mm, 1,9 kW,  
Įprastas degiklis,  
galinė dešinioji:  
46 mm, 1 kW,  
Ekonomiškas degiklis

Orkaitė
dvigubas durelių stiklas�	
Eco emalis�	
Valdymas rankenėlėmis�	
1 orkaitės grotelės�	
2 Negili (-ios) emaliuota �	
(-os)  kepimo skarda (-os)
gili emaliuota kepimo skarda�	
kaitinimo būdai: �	
tradicinis kaitinimas,  
Viršutinis kaitinimas,  
karštas oras,  
apatinis kaitinimas ir venti-
liatorius,  
Viršutinis kaitinimas

Matmenys (AxPxG): 90 × 50 × 60 cm  

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a
Energijos sąnaudos: �	
0,79 kWh (ventiliacija),  
0,87 kWh (tradicinis)
triukšmingumo lygis: 54 �	
dB(a)
orkaitės talpa (Neto): 60 l �	
/ medium
Maisto ruošimo laikas�	 6: 
42 min (ventiliacija),  
44 min (tradicinis)
didžiausias kepinio dydis: �	
1316 cm²
Nominali galia: 2,2 kW�	
Nominali galia (paviršius): �	
7,8 kW
originaliai pritaikyta dujoms �	
tg, tačiau gali būti pritaikyta 
gamtinėms (Ng) ar suskys-
tintoms dujoms (lg)

Paviršius
Elektrinis dujinių degiklių �	
uždegimas
apsauga nuo dujų nute-�	
kėjimo
kaitvietės/degikliai: �	
 

Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 
69 mm, 1,9 kW, Į 
prastas degiklis,  
Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 
94 mm, 3 kW,  
didelis degiklis,  
galinė (-is) kairioji (-ysis):  
69 mm, 1,9 kW,  
Įprastas degiklis,  
galinė dešinioji:  
46 mm, 1 kW,  
Ekonomiškas degiklis

Orkaitė
dvigubas durelių stiklas�	
Eco emalis�	
Valdymas rankenėlėmis�	
aqua Clean�	
1 orkaitės grotelės�	
2 Negili (-ios) emaliuota �	
(-os)  kepimo skarda (-os)
gili emaliuota kepimo skarda�	
kaitinimo būdai: �	
tradicinis kaitinimas,  
karštas oras,  
apatinis kaitinimas ir venti-
liatorius, grilis,  
Mažas grilis su ventiliato-
riumi

Matmenys (AxPxG): 90 × 60 × 60 cm  

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a
Energijos sąnaudos: �	
0,79 kWh (ventiliacija),  
0,87 kWh (tradicinis)
triukšmingumo lygis: 54 �	
dB(a)
orkaitės talpa (Neto): 60 l �	
/ medium
Maisto ruošimo laikas�	 6: 
42 min (ventiliacija),  
44 min (tradicinis)
didžiausias kepinio dydis: �	
1316 cm²
Nominali galia: 2,2 kW�	
Nominali galia (paviršius): �	
7,8 kW
originaliai pritaikyta dujoms �	
tg, tačiau gali būti pritaikyta 
gamtinėms (Ng) ar suskys-
tintoms dujoms (lg)

Paviršius
Elektrinis dujinių degiklių �	
uždegimas
apsauga nuo dujų nute-�	
kėjimo
kaitvietės/degikliai: �	

Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 
69 mm, 1,9 kW,  
Įprastas degiklis,  
Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 
94 mm, 3 kW,  
didelis degiklis,  
galinė (-is) kairioji (-ysis): 69 
mm, 1,9 kW, Įprastas degiklis,  
galinė dešinioji: 46 mm,  
1 kW, Ekonomiškas degiklis

Orkaitė
dvigubas durelių stiklas�	
Eco emalis�	
Valdymas rankenėlėmis�	
aqua Clean�	
1 orkaitės grotelės�	
2 Negili (-ios) emaliuota �	
(-os)  kepimo skarda (-os)
gili emaliuota kepimo skarda�	
kaitinimo būdai: �	
tradicinis kaitinimas,  
karštas oras,  
apatinis kaitinimas ir venti-
liatorius,  
grilis,  
Mažas grilis su ventiliato-
riumi

Matmenys (AxPxG): 90 × 60 × 60 cm  

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a
Energijos sąnaudos: �	
0,79 kWh (ventiliacija),  
0,87 kWh (tradicinis)
triukšmingumo lygis: 54 �	
dB(a)
orkaitės talpa (Neto): 60 l �	
/ medium
Maisto ruošimo laikas�	 6: 
42 min (ventiliacija),  
44 min (tradicinis)
didžiausias kepinio dydis: �	
1316 cm²
Nominali galia: 2,2 kW�	
Nominali galia (paviršius): �	
8,3 kW
originaliai pritaikyta dujoms �	
tg, tačiau gali būti pritaikyta 
gamtinėms (Ng) ar suskys-
tintoms dujoms (lg)

Paviršius
Elektrinis dujinių degiklių �	
uždegimas
apsauga nuo dujų nute-�	
kėjimo
kaitvietės/degikliai: �	
Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 

69 mm, 1,9 kW,  
Įprastas degiklis,  
Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 
132 mm, 3,5 kW,  
trigubas degiklis,  
galinė (-is) kairioji (-ysis): 69 
mm, 1,9 kW, Įprastas degiklis,  
galinė dešinioji: 46 mm,  
1 kW, Ekonomiškas degiklis

Orkaitė
Vidinės durelės yra pilnai �	
stiklinės
trigubas durelių stiklas�	
Eco emalis�	
Valdymas rankenėlėmis�	
aqua Clean�	
1 orkaitės grotelės�	
2 Negili (-ios) emaliuota �	
(-os)  kepimo skarda (-os)
gili emaliuota kepimo skarda�	
Ekranas su jutikliniu valdymu�	
kaitinimo būdai: �	
tradicinis kaitinimas,  
karštas oras,  
apatinis kaitinimas ir venti-
liatorius, grilis,  
Mažas grilis su ventiliato-
riumi

Matmenys (AxPxG): 90 × 60 × 60 cm  
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1  santykinis energijos suvartojimas skalėje nuo a (mažas suvartojimas) iki g (didelis suvartojimas).  6....pagal EN 50304 standarto bandymą: 52,6 min (tradicinis) 

Energijos 
klasėAEnergijos 

klasėBEnergijos 
klasėA Balta

Classic
Balta

Pure
Nerūdijančio plieno

316304625799232290
Viryklė su tradicinėmis kaitvietėmisViryklė su tradicinėmis kaitvietėmisKombinuota viryklė
E737WE234WK66341AX

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a
Energijos sąnaudos: �	
0,79 kWh (ventiliacija),  
0,87 kWh (tradicinis)
triukšmingumo lygis: 54 �	
dB(a)
orkaitės talpa (Neto): 60 l �	
/ medium
Maisto ruošimo laikas�	 6: 
42 min (ventiliacija),  
44 min (tradicinis)
didžiausias kepinio dydis: �	
1316 cm²
Nominali galia: 2,2 kW�	
Nominali galia (paviršius): �	
8,3 kW
originaliai pritaikyta dujoms �	
tg, tačiau gali būti pritaikyta 
gamtinėms (Ng) ar suskys-
tintoms dujoms (lg)

Paviršius
Elektrinis dujinių degiklių �	
uždegimas
apsauga nuo dujų nute-�	
kėjimo
kaitvietės/degikliai: �	
Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 

69 mm, 1,9 kW,  
Įprastas degiklis,  
Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 
132 mm, 3,5 kW,  
trigubas degiklis,  
galinė (-is) kairioji (-ysis): 69 
mm, 1,9 kW, Įprastas degiklis,  
galinė dešinioji: 46 mm,  
1 kW, Ekonomiškas degiklis

Orkaitė
Vidinės durelės yra pilnai �	
stiklinės
trigubas durelių stiklas�	
Eco emalis�	
Valdymas rankenėlėmis�	
aqua Clean�	
1 orkaitės grotelės�	
2 Negili (-ios) emaliuota �	
(-os)  kepimo skarda (-os)
gili emaliuota kepimo skarda�	
Ekranas su jutikliniu valdymu�	
kaitinimo būdai: �	
tradicinis kaitinimas,  
karštas oras,  
apatinis kaitinimas ir venti-
liatorius, grilis,  
Mažas grilis su ventiliato-
riumi

Matmenys (AxPxG): 90 × 60 × 60 cm  

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: B
Energijos sąnaudos: 0,96 �	
kWh (tradicinis)
orkaitės talpa (Neto): 57 l / �	
medium
Maisto ruošimo laikas�	 6: 47 
min (tradicinis)
didžiausias kepinio dydis: �	
1140 cm²
Nominali galia: 7,5 kW�	

Paviršius
kaitvietės/degikliai: �	
Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 
180 mm, 2 kW,  
greito kaitinimo kaitvietė,  
Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 
145 mm, 1 kW,  
Įprasta kaitvietė,  
galinė (-is) kairioji (-ysis):  
145 mm, 1 kW,  
Įprasta kaitvietė,  
galinė dešinioji:  
180 mm, 1,5 kW,  
standartinė kaitvietė su 
apsauga nuo perkaitinimo

Orkaitė
dvigubas durelių stiklas�	
Eco emalis�	
Valdymas rankenėlėmis�	
1 orkaitės grotelės�	
2 Negili (-ios) emaliuota �	
(-os)  kepimo skarda (-os)
gili emaliuota kepimo skarda�	
kaitinimo būdai: �	
tradicinis kaitinimas,  
apatinis kaitinimas,  
Viršutinis kaitinimas,  
grilis

Matmenys (AxPxG): 90 × 50 × 60 cm  

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a
Energijos sąnaudos: �	
0,79 kWh (ventiliacija),  
0,9 kWh (tradicinis)
triukšmingumo lygis: 50 �	
dB(a)
orkaitės talpa (Neto): 57 l / �	
medium
Maisto ruošimo laikas�	 6: 
42 min (ventiliacija),  
47 min (tradicinis)
didžiausias kepinio dydis: �	
1140 cm²
Nominali galia: 8,9 kW�	

Paviršius
kaitvietės/degikliai: �	
Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 
180 mm, 2 kW,  
greito kaitinimo kaitvietė,  
Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 
145 mm, 1 kW,  
Įprasta kaitvietė,  
galinė (-is) kairioji (-ysis):  
145 mm, 1 kW,  
Įprasta kaitvietė,  
 

galinė dešinioji:  
180 mm, 1,5 kW,  
standartinė kaitvietė su 
apsauga nuo perkaitinimo

Orkaitė
dvigubas durelių stiklas�	
Eco emalis�	
Valdymas rankenėlėmis�	
aqua Clean�	
1 orkaitės grotelės�	
2 Negili (-ios) emaliuota �	
(-os)  kepimo skarda (-os)
gili emaliuota kepimo skarda�	
Elektroninis programuoja-�	
mas laikmatis
kaitinimo būdai: �	
tradicinis kaitinimas,  
grilis,  
karštas oras,  
grilis su ventiliatoriumi,  
apatinis kaitinimas ir venti-
liatorius,  
apatinis kaitinimas su karštu 
oru (Picos funkcija)

Matmenys (AxPxG): 90 × 50 × 60 cm  

Visiškai ištraukiami trijų lygių orkaitės bėgeliai

242174
TeleskopiniaiBėgeliai 3/4

Ketaus grotelės

Priedai dujinėms viryklėms�	
tinka: g61121aW, g63141aW, �	
k66121aW, k66121aX, 
k66341aW, k66341aX

teleskopiniai, iki galo ištraukiami bėgeliai leidžia lengvai įdėti �	
kepimo skardas į orkaitę ir lengvai jas ištraukti; be to, taip 
lengviau matosi kepinys. tokiu būdu labai sumažėja pavojus 
patiekalą sudeginti. Visi mūsų naujausi modeliai jau turi bėge-
lių funkciją, tačiau jų privalumas dar ir toks, kad juos galima 
įmontuoti bet kurioje išmanioje „gorenje“ orkaitėje. taip pat 
galima įsigyti 3/4 ištraukiamus teleskopinius bėgelius.
kartu negalima naudoti: BP 8990 E, BP ora E, BoP 7115 aX, �	
BP 8990 s, BP ora s, BoP 7325 aX

Nes taip kepimas yra saugesnis ir efektyvesnis. tokiu būdu �	
maistą į orkaitę įdėti paprasčiau, o jau iškepusį maistą lengviau 
išimti. orkaitė su teleskopiniais bėgeliais yra talpesnė, nes jie 
suteikia galimybę kepti maistą keliais lygiais vienu metu.
kartu negalima naudoti: BP 8990 E, BP ora E, BoP 7115 aX, �	
BP 8990 s, BP ora s, BoP 7325 aX.

242140242177 TG-3P-G-NGTG-2D-G-NG

nAuJiEnA



Energijos 
klasėAHI-LIGHT

Energijos 
klasėBHI-LIGHT

Energijos 
klasėAHI-LIGHT

Energijos 
klasėA

Energijos 
klasėAHI-LIGHT

Energijos 
klasėA
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1  santykinis energijos suvartojimas skalėje nuo a (mažas suvartojimas) iki g (didelis suvartojimas).  6....pagal EN 50304 standarto bandymą: 52,6 min (tradicinis) 

Nerūdijančio plieno

Classic
Balta

Balta

Pure
Balta

Balta

Pure
Balta

156083

635806

156082

232263

316338

228953

stiklokeraminė viryklė

stiklokeraminė viryklė

stiklokeraminė viryklė

Viryklė su tradicinėmis kaitvietėmis

stiklokeraminė viryklė

Viryklė su tradicinėmis kaitvietėmis

EC765E

EC234W

EC765W

E67121AW

EC737W

E63121AW

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a
Energijos sąnaudos: 0,87 �	
kWh (tradicinis)
orkaitės talpa (Neto): 65 �	
l / large
Maisto ruošimo laikas�	 6: 44 
min (tradicinis)
didžiausias kepinio dydis: �	
1316 cm²
Nominali galia: 9,7 kW�	

Paviršius
kaitvietės/degikliai: �	
Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 
220 mm, 2 kW,  
standartinė kaitvietė su 
apsauga nuo perkaitinimo,  
Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 
145 mm, 1,5 kW,  
greito kaitinimo kaitvietė,  
galinė (-is) kairioji (-ysis):  
145 mm, 1,5 kW,  
greito kaitinimo kaitvietė,  
galinė dešinioji:  
180 mm, 2 kW,  
greito kaitinimo kaitvietė

Orkaitė
dvigubas durelių stiklas�	
Eco emalis�	
Valdymas rankenėlėmis�	
1 orkaitės grotelės�	
2 Negili (-ios) emaliuota �	
(-os)  kepimo skarda (-os)
gili emaliuota kepimo skarda�	
kaitinimo būdai: �	
tradicinis kaitinimas,  
apatinis kaitinimas,  
Viršutinis kaitinimas,  
grilis,  
didelis grilis,  
Mažas/didelis grilis

Matmenys (AxPxG): 90 × 60 × 60 cm  

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a
Energijos sąnaudos: �	
0,79 kWh (ventiliacija),  
0,87 kWh (tradicinis)
triukšmingumo lygis: 54 �	
dB(a)
orkaitės talpa (Neto): 60 l �	
/ medium
Maisto ruošimo laikas�	 6: 
42 min (ventiliacija),  
44 min (tradicinis)
didžiausias kepinio dydis: �	
1316 cm²
Nominali galia: 10,3 kW�	

Paviršius
kaitvietės/degikliai: �	
Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 
220 mm, 2 kW, standartinė 
kaitvietė su apsauga nuo 
perkaitinimo,  
Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 
145 mm, 1,5 kW,  
greito kaitinimo kaitvietė,  
galinė (-is) kairioji (-ysis):  
145 mm, 1,5 kW,  
greito kaitinimo kaitvietė,  

galinė dešinioji:  
180 mm, 2 kW,  
greito kaitinimo kaitvietė

Orkaitė
dvigubas durelių stiklas�	
Eco emalis�	
Valdymas rankenėlėmis�	
aqua Clean�	
1 orkaitės grotelės�	
2 Negili (-ios) emaliuota �	
(-os)  kepimo skarda (-os)
gili emaliuota kepimo skarda�	
kaitinimo būdai: �	
tradicinis kaitinimas,  
karštas oras,  
apatinis kaitinimas ir venti-
liatorius,  
apatinis kaitinimas su karštu 
oru (Picos funkcija),  
grilis,  
didelis grilis,  
grilis su ventiliatoriumi,  
Mažas/didelis grilis

Matmenys (AxPxG): 90 × 60 × 60 cm  

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: B
Energijos sąnaudos: 0,96 �	
kWh (tradicinis)
orkaitės talpa (Neto): 57 l / �	
medium
Maisto ruošimo laikas�	 6: 47 
min (tradicinis)
didžiausias kepinio dydis: �	
1140 cm²
Nominali galia: 8 kW�	

Paviršius
kaitvietės/degikliai: �	
Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 
180 mm, 1,8 kW, Hi-light,  
Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 
145 mm, 1,2 kW, Hi-light,  
galinė (-is) kairioji (-ysis):  
145 mm, 1,2 kW, Hi-light,  
galinė dešinioji:  
180 mm, 1,8 kW, Hi-light
likutinės šilumos indika-�	
torius

Orkaitė
dvigubas durelių stiklas�	
Eco emalis�	
Valdymas rankenėlėmis�	
1 orkaitės grotelės�	
2 Negili (-ios) emaliuota �	
(-os)  kepimo skarda (-os)
gili emaliuota kepimo skarda�	
kaitinimo būdai: �	
tradicinis kaitinimas,  
apatinis kaitinimas,  
Viršutinis kaitinimas,  
grilis

Matmenys (AxPxG): 90 × 50 × 60 cm  

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a
Energijos sąnaudos: �	
0,79 kWh (ventiliacija),  
0,9 kWh (tradicinis)
triukšmingumo lygis: 50 �	
dB(a)
orkaitės talpa (Neto): 57 l / �	
medium
Maisto ruošimo laikas�	 6: 
42 min (ventiliacija),  
47 min (tradicinis)
didžiausias kepinio dydis: �	
1140 cm²
Nominali galia: 9,4 kW�	

Paviršius
kaitvietės/degikliai: �	
Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 
180 mm, 1,8 kW, Hi-light,  
Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 
145 mm, 1,2 kW, Hi-light,  
galinė (-is) kairioji (-ysis):  
145 mm, 1,2 kW, Hi-light,  
galinė dešinioji:  
180 mm, 1,8 kW, Hi-light
likutinės šilumos indika-�	
torius

Orkaitė
dvigubas durelių stiklas�	
Eco emalis�	
Valdymas rankenėlėmis�	
aqua Clean�	
1 orkaitės grotelės�	
2 Negili (-ios) emaliuota �	
(-os)  kepimo skarda (-os)
gili emaliuota kepimo skarda�	
Elektroninis programuoja-�	
mas laikmatis
kaitinimo būdai: �	
tradicinis kaitinimas,  
grilis,  
karštas oras,  
grilis su ventiliatoriumi,  
apatinis kaitinimas ir venti-
liatorius,  
apatinis kaitinimas su karštu 
oru (Picos funkcija)

Matmenys (AxPxG): 90 × 50 × 60 cm  

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a
Energijos sąnaudos: �	
0,79 kWh (ventiliacija),  
0,9 kWh (tradicinis)
triukšmingumo lygis: 50 �	
dB(a)
orkaitės talpa (Neto): 53 l / �	
medium
Maisto ruošimo laikas�	 6: 
42 min (ventiliacija),  
47 min (tradicinis)
didžiausias kepinio dydis: �	
1140 cm²
Nominali galia: 9,2 kW�	

Paviršius
kaitvietės/degikliai: �	
Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 
180/120 mm, 1,7 kW,  
Hi-light,  
Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 
145 mm, 1,2 kW, Hi-light,  
galinė (-is) kairioji (-ysis):  
145 mm, 1,2 kW, Hi-light,  
galinė dešinioji:  
180/120 mm, 1,7 kW, Hi-light
likutinės šilumos indika-�	
torius

Orkaitė
trigubas durelių stiklas�	
Eco emalis�	
1 orkaitės grotelės�	
2 Negili (-ios) emaliuota �	
(-os)  kepimo skarda (-os)
gili emaliuota kepimo skarda�	
Elektroninis programuoja-�	
mas laikmatis
kaitinimo būdai: �	
tradicinis kaitinimas,  
apatinis kaitinimas,  
grilis,  
karštas oras,  
grilis su ventiliatoriumi,  
apatinis kaitinimas ir venti-
liatorius,  
apatinis kaitinimas su karštu 
oru (Picos funkcija)

Matmenys (AxPxG): 90 × 50 × 60 cm  

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a
Energijos sąnaudos: �	
0,79 kWh (ventiliacija),  
0,9 kWh (tradicinis)
triukšmingumo lygis: 50 �	
dB(a)
orkaitės talpa (Neto): 53 l / �	
medium
Maisto ruošimo laikas�	 6: 
42 min (ventiliacija),  
47 min (tradicinis)
didžiausias kepinio dydis: �	
1140 cm²
Nominali galia: 9,2 kW�	

Paviršius
kaitvietės/degikliai: �	
Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 
180/120 mm, 1,7 kW,  
Hi-light,  
Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 
145 mm, 1,2 kW, Hi-light,  
galinė (-is) kairioji (-ysis):  
145 mm, 1,2 kW, Hi-light,  
galinė dešinioji:  
180/120 mm, 1,7 kW, Hi-light
likutinės šilumos indika-�	
torius

Orkaitė
trigubas durelių stiklas�	
Eco emalis�	
1 orkaitės grotelės�	
2 Negili (-ios) emaliuota �	
(-os)  kepimo skarda (-os)
gili emaliuota kepimo skarda�	
Elektroninis programuoja-�	
mas laikmatis
kaitinimo būdai: �	
tradicinis kaitinimas,  
apatinis kaitinimas,  
grilis,  
karštas oras,  
grilis su ventiliatoriumi,  
apatinis kaitinimas ir venti-
liatorius,  
apatinis kaitinimas su karštu 
oru (Picos funkcija)

Matmenys (AxPxG): 90 × 50 × 60 cm  

nAuJiEnA



Energijos 
klasėAHI-LIGHT

Energijos 
klasėAHI-LIGHT

Energijos 
klasėAHI-LIGHT

Energijos 
klasėAHI-LIGHT

Energijos 
klasėAHI-LIGHT

Energijos 
klasėAHI-LIGHT
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1  santykinis energijos suvartojimas skalėje nuo a (mažas suvartojimas) iki g (didelis suvartojimas).  6....pagal EN 50304 standarto bandymą: 52,6 min (tradicinis) 

Pure
Balta

Pure
Balta

Juodos spalvos

Pure
Nerūdijančio plieno

Pure
Nerūdijančio plieno

Pure
Balta

232279

232282

261275

232250

232283

232249

stiklokeraminė viryklė

stiklokeraminė viryklė

stiklokeraminė viryklė

stiklokeraminė viryklė

stiklokeraminė viryklė

stiklokeraminė viryklė

EC67551AW

EC67151AW

EC67321RB

EC65121AX

EC67151AX

EC65121AW

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a
Energijos sąnaudos: �	
0,79 kWh (ventiliacija),  
0,87 kWh (tradicinis)
triukšmingumo lygis: 54 �	
dB(a)
orkaitės talpa (Neto): 60 l �	
/ medium
Maisto ruošimo laikas�	 6: 
42 min (ventiliacija),  
44 min (tradicinis)
didžiausias kepinio dydis: �	
1316 cm²
Nominali galia: 9,2 kW�	

Paviršius
kaitvietės/degikliai: �	
Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 
210 mm, 2,3 kW, Hi-light,  
Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 
145 mm, 1,2 kW, Hi-light,  
galinė (-is) kairioji (-ysis):  
145 mm, 1,2 kW, Hi-light,  
galinė dešinioji:  
180 mm, 1,8 kW, Hi-light
likutinės šilumos indika-�	
torius

Orkaitė
dvigubas durelių stiklas�	
Eco emalis�	
Valdymas rankenėlėmis�	
aqua Clean�	
1 orkaitės grotelės�	
2 Negili (-ios) emaliuota �	
(-os)  kepimo skarda (-os)
gili emaliuota kepimo skarda�	
kaitinimo būdai: �	
tradicinis kaitinimas,  
karštas oras,  
didelis grilis,  
grilis su ventiliatoriumi

Matmenys (AxPxG): 90 × 60 × 60 cm  

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a
Energijos sąnaudos: �	
0,79 kWh (ventiliacija),  
0,87 kWh (tradicinis)
triukšmingumo lygis: 54 �	
dB(a)
orkaitės talpa (Neto): 60 l �	
/ medium
Maisto ruošimo laikas�	 6: 
42 min (ventiliacija),  
44 min (tradicinis)
didžiausias kepinio dydis: �	
1316 cm²
Nominali galia: 9,2 kW�	

Paviršius
kaitvietės/degikliai: �	
Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 
210 mm, 2,3 kW, Hi-light,  
Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 
145 mm, 1,2 kW, Hi-light,  
galinė (-is) kairioji (-ysis):  
145 mm, 1,2 kW, Hi-light,  
galinė dešinioji:  
180 mm, 1,8 kW, Hi-light
likutinės šilumos indika-�	
torius

Orkaitė
dvigubas durelių stiklas�	
Eco emalis�	
Valdymas rankenėlėmis�	
aqua Clean�	
1 orkaitės grotelės�	
2 Negili (-ios) emaliuota �	
(-os)  kepimo skarda (-os)
gili emaliuota kepimo skarda�	
kaitinimo būdai: �	
tradicinis kaitinimas,  
karštas oras,  
didelis grilis,  
grilis su ventiliatoriumi

Matmenys (AxPxG): 90 × 60 × 60 cm  

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a
Energijos sąnaudos: �	
0,79 kWh (ventiliacija),  
0,87 kWh (tradicinis)
triukšmingumo lygis: 54 �	
dB(a)
orkaitės talpa (Neto): 60 l �	
/ medium
Maisto ruošimo laikas�	 6: 
42 min (ventiliacija),  
44 min (tradicinis)
didžiausias kepinio dydis: �	
1316 cm²
Nominali galia: 10,2 kW�	

Paviršius
kaitvietės/degikliai: �	
Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 
210/120 mm, 2,2 kW,  
Hi-light,  
Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 
180 mm, 1,8 kW, Hi-light,  
galinė (-is) kairioji (-ysis):  
145 mm, 1,2 kW, Hi-light,  
galinė dešinioji:  
180/120 mm, 1,7 kW, Hi-light
likutinės šilumos indika-�	
torius

Orkaitė
Vidinės durelės yra pilnai �	
stiklinės
trigubas durelių stiklas�	
Eco emalis�	
Valdymas rankenėlėmis�	
aqua Clean�	
1 orkaitės grotelės�	
2 Negili (-ios) emaliuota �	
(-os)  kepimo skarda (-os)
gili emaliuota kepimo skarda�	
kaitinimo būdai: �	
tradicinis kaitinimas,  
karštas oras,  
apatinis kaitinimas ir venti-
liatorius,  
apatinis kaitinimas su karštu 
oru (Picos funkcija),  
grilis,  
didelis grilis,  
grilis su ventiliatoriumi,  
Mažas/didelis grilis

Matmenys (AxPxG): 90 × 60 × 60 cm  

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a
Energijos sąnaudos: �	
0,79 kWh (ventiliacija),  
0,87 kWh (tradicinis)
triukšmingumo lygis: 54 �	
dB(a)
orkaitės talpa (Neto): 60 l �	
/ medium
Maisto ruošimo laikas�	 6: 
42 min (ventiliacija),  
44 min (tradicinis)
didžiausias kepinio dydis: �	
1316 cm²
Nominali galia: 10,2 kW�	

Paviršius
kaitvietės/degikliai: �	
Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 
210/120 mm, 2,2 kW,  
Hi-light,  
Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 
180 mm, 1,8 kW, Hi-light,  
galinė (-is) kairioji (-ysis):  
145 mm, 1,2 kW, Hi-light,  
galinė dešinioji:  
180/120 mm, 1,7 kW, Hi-light
likutinės šilumos indika-�	
torius

Orkaitė
Vidinės durelės yra pilnai �	
stiklinės
trigubas durelių stiklas�	
Eco emalis�	
Valdymas rankenėlėmis�	
aqua Clean�	
1 orkaitės grotelės�	
2 Negili (-ios) emaliuota �	
(-os)  kepimo skarda (-os)
gili emaliuota kepimo skarda�	
kaitinimo būdai: �	
tradicinis kaitinimas,  
karštas oras,  
karštas oras,  
apatinis kaitinimas ir venti-
liatorius,  
apatinis kaitinimas su karštu 
oru (Picos funkcija),  
grilis,  
didelis grilis,  
grilis su ventiliatoriumi,  
Mažas/didelis grilis

Matmenys (AxPxG): 90 × 60 × 60 cm  

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a
Energijos sąnaudos: �	
0,79 kWh (ventiliacija),  
0,87 kWh (tradicinis)
triukšmingumo lygis: 54 �	
dB(a)
orkaitės talpa (Neto): 60 l �	
/ medium
Maisto ruošimo laikas�	 6: 
42 min (ventiliacija),  
44 min (tradicinis)
didžiausias kepinio dydis: �	
1316 cm²
Nominali galia: 9,8 kW�	

Paviršius
kaitvietės/degikliai: �	
Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 
210 mm, 2,3 kW, Hi-light,  
Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 
145 mm, 1,2 kW, Hi-light,  
galinė (-is) kairioji (-ysis):  
145 mm, 1,2 kW, Hi-light,  
galinė dešinioji:  
180 mm, 1,8 kW, Hi-light
likutinės šilumos indika-�	
torius

Orkaitė
trigubas durelių stiklas�	
Eco emalis�	
Valdymas rankenėlėmis�	
aqua Clean�	
1 orkaitės grotelės�	
2 Negili (-ios) emaliuota �	
(-os)  kepimo skarda (-os)
gili emaliuota kepimo skarda�	
Ekranas su jutikliniu valdymu�	
kaitinimo būdai: �	
tradicinis kaitinimas,  
karštas oras,  
karštas oras,  
apatinis kaitinimas ir venti-
liatorius,  
apatinis kaitinimas su karštu 
oru (Picos funkcija),  
grilis,  
didelis grilis,  
grilis su ventiliatoriumi,  
Mažas/didelis grilis

Matmenys (AxPxG): 90 × 60 × 60 cm  

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a
Energijos sąnaudos: �	
0,79 kWh (ventiliacija),  
0,87 kWh (tradicinis)
triukšmingumo lygis: 54 �	
dB(a)
orkaitės talpa (Neto): 60 l �	
/ medium
Maisto ruošimo laikas�	 6: 
42 min (ventiliacija),  
44 min (tradicinis)
didžiausias kepinio dydis: �	
1316 cm²
Nominali galia: 10,2 kW�	

Paviršius
kaitvietės/degikliai: �	
Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 
210/120 mm, 2,2 kW,  
Hi-light,  
Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 
180 mm, 1,8 kW, Hi-light,  
galinė (-is) kairioji (-ysis):  
145 mm, 1,2 kW, Hi-light,  
galinė dešinioji:  
180/120 mm, 1,7 kW, Hi-light
likutinės šilumos indika-�	
torius

Orkaitė
Vidinės durelės yra pilnai �	
stiklinės
Įspaudžiamos rankenėlės�	
trigubas durelių stiklas�	
Eco emalis�	
Valdymas rankenėlėmis�	
aqua Clean�	
1 orkaitės grotelės�	
2 Negili (-ios) emaliuota �	
(-os)  kepimo skarda (-os)
gili emaliuota kepimo skarda�	
Ekranas su jutikliniu valdymu �	
ir mėsos kepimo termo-
metru
kaitinimo būdai: �	
tradicinis kaitinimas,  
karštas oras,  
karštas oras,  
apatinis kaitinimas ir venti-
liatorius,  
apatinis kaitinimas su karštu 
oru (Picos funkcija),  
greitas įkaitinimas,  
grilis,  
didelis grilis,  
grilis su ventiliatoriumi,  
Mažas/didelis grilis

Matmenys (AxPxG): 90 × 60 × 60 cm  



Energijos 
klasėA

INDUKCINĖ

Energijos 
klasėA

INDUKCINĖ

Energijos 
klasėA

INDUKCINĖ

Energijos 
klasėAHI-LIGHT

Energijos 
klasėA

INDUKCINĖ

Energijos 
klasėAHI-LIGHT
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1  santykinis energijos suvartojimas skalėje nuo a (mažas suvartojimas) iki g (didelis suvartojimas).  6....pagal EN 50304 standarto bandymą: 52,6 min (tradicinis) 

Allure
Nerūdijančio plieno

Pure
Balta

Allure
Balta

Pure
Juodos spalvos

Pure
Nerūdijančio plieno

Pure
Nerūdijančio plieno

232285

233814

239298

232281

229478

232280

indukcinė viryklė

indukcinė viryklė

indukcinė viryklė

stiklokeraminė viryklė

indukcinė viryklė

stiklokeraminė viryklė

EIT67753BX

EI67321AW

EIT67753BW

EC67551AB

EI67321AX

EC67551AX

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a
Energijos sąnaudos: �	
0,79 kWh (ventiliacija),  
0,87 kWh (tradicinis)
triukšmingumo lygis: 54 �	
dB(a)
orkaitės talpa (Neto): 60 l �	
/ medium
Maisto ruošimo laikas�	 6: 
42 min (ventiliacija),  
44 min (tradicinis)
didžiausias kepinio dydis: �	
1316 cm²
Nominali galia: 10,2 kW�	

Paviršius
kaitvietės/degikliai: �	
Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 
210/120 mm, 2,2 kW,  
Hi-light,  
Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 
180 mm, 1,8 kW, Hi-light,  
galinė (-is) kairioji (-ysis):  
145 mm, 1,2 kW, Hi-light,  
galinė dešinioji:  
180/120 mm, 1,7 kW, Hi-light
likutinės šilumos indika-�	
torius

Orkaitė
Vidinės durelės yra pilnai �	
stiklinės
Įspaudžiamos rankenėlės�	
Eco emalis�	
Valdymas rankenėlėmis�	
aqua Clean�	
1 orkaitės grotelės�	
2 Negili (-ios) emaliuota �	
(-os)  kepimo skarda (-os)
gili emaliuota kepimo skarda�	
Ekranas su jutikliniu valdymu �	
ir mėsos kepimo termo-
metru
kaitinimo būdai: �	
tradicinis kaitinimas,  
karštas oras,  
apatinis kaitinimas ir venti-
liatorius,  
apatinis kaitinimas su karštu 
oru (Picos funkcija),  
greitas įkaitinimas,  
grilis,  
didelis grilis,  
grilis su ventiliatoriumi,  
Mažas/didelis grilis

Matmenys (AxPxG): 90 × 60 × 60 cm  

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a
Energijos sąnaudos: �	
0,79 kWh (ventiliacija),  
0,87 kWh (tradicinis)
triukšmingumo lygis: 54 �	
dB(a)
orkaitės talpa (Neto): 60 l �	
/ medium
Maisto ruošimo laikas�	 6: 
42 min (ventiliacija),  
44 min (tradicinis)
didžiausias kepinio dydis: �	
1316 cm²
Nominali galia: 10,2 kW�	

Paviršius
kaitvietės/degikliai: �	
Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 
210/120 mm, 2,2 kW,  
Hi-light,  
Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 
180 mm, 1,8 kW, Hi-light,  
galinė (-is) kairioji (-ysis):  
145 mm, 1,2 kW, Hi-light,  
galinė dešinioji:  
180/120 mm, 1,7 kW, Hi-light
likutinės šilumos indika-�	
torius

Orkaitė
Vidinės durelės yra pilnai �	
stiklinės
Įspaudžiamos rankenėlės�	
Eco emalis�	
Valdymas rankenėlėmis�	
aqua Clean�	
1 orkaitės grotelės�	
2 Negili (-ios) emaliuota �	
(-os)  kepimo skarda (-os)
gili emaliuota kepimo skarda�	
Ekranas su jutikliniu valdymu �	
ir mėsos kepimo termo-
metru
kaitinimo būdai: �	
tradicinis kaitinimas,  
karštas oras,  
apatinis kaitinimas ir venti-
liatorius,  
apatinis kaitinimas su karštu 
oru (Picos funkcija),  
greitas įkaitinimas,  
grilis,  
didelis grilis,  
grilis su ventiliatoriumi,  
Mažas/didelis grilis

Matmenys (AxPxG): 90 × 60 × 60 cm  

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a
Energijos sąnaudos: �	
0,79 kWh (ventiliacija),  
0,87 kWh (tradicinis)
triukšmingumo lygis: 53 �	
dB(a)
orkaitės talpa (Neto): 60 l �	
/ medium
Maisto ruošimo laikas�	 6: 
42 min (ventiliacija),  
44 min (tradicinis)
didžiausias kepinio dydis: �	
1316 cm²
Nominali galia: 10,7 kW�	

Paviršius
kaitvietės/degikliai: �	
Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 
200 mm, 2,3 kW, indukcinė,  
Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 
200 mm, 2,3 kW, indukcinė,  
galinė (-is) kairioji (-ysis): 
160 mm, 1,4 kW, indukcinė,  
galinė dešinioji:  
160 mm, 1,4 kW, indukcinė
automatinio užvirimo �	
funkcija

likutinės šilumos indika-�	
torius
apsauginis užraktas�	

Orkaitė
Vidinės durelės yra pilnai �	
stiklinės
trigubas durelių stiklas�	
Eco emalis�	
Valdymas rankenėlėmis�	
aqua Clean�	
1 orkaitės grotelės�	
2 Negili (-ios) emaliuota �	
(-os)  kepimo skarda (-os)
gili emaliuota kepimo skarda�	
Ekranas su jutikliniu valdymu�	
Ventiliatorius: Ventiliatorius�	
kaitinimo būdai: �	
tradicinis kaitinimas,  
karštas oras,  
apatinis kaitinimas ir venti-
liatorius,  
apatinis kaitinimas su karštu 
oru (Picos funkcija),  
grilis,  
didelis grilis,  
grilis su ventiliatoriumi,  
Mažas/didelis grilis

Matmenys (AxPxG): 90 × 60 × 60 cm  

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a
Energijos sąnaudos: �	
0,79 kWh (ventiliacija),  
0,87 kWh (tradicinis)
triukšmingumo lygis: 53 �	
dB(a)
orkaitės talpa (Neto): 60 l �	
/ medium
Maisto ruošimo laikas�	 6: 
42 min (ventiliacija),  
44 min (tradicinis)
didžiausias kepinio dydis: �	
1316 cm²
Nominali galia: 10,7 kW�	

Paviršius
kaitvietės/degikliai: �	
Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 
200 mm, 2,3 kW, indukcinė,  
Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 
200 mm, 2,3 kW, indukcinė,  
galinė (-is) kairioji (-ysis): 
160 mm, 1,4 kW, indukcinė,  
galinė dešinioji:  
160 mm, 1,4 kW, indukcinė
automatinio užvirimo �	
funkcija

likutinės šilumos indika-�	
torius
apsauginis užraktas�	

Orkaitė
Vidinės durelės yra pilnai �	
stiklinės
trigubas durelių stiklas�	
Eco emalis�	
Valdymas rankenėlėmis�	
aqua Clean�	
1 orkaitės grotelės�	
2 Negili (-ios) emaliuota �	
(-os)  kepimo skarda (-os)
gili emaliuota kepimo skarda�	
Ekranas su jutikliniu valdymu�	
Ventiliatorius: Ventiliatorius�	
kaitinimo būdai: �	
tradicinis kaitinimas,  
karštas oras,  
apatinis kaitinimas ir venti-
liatorius,  
apatinis kaitinimas su karštu 
oru (Picos funkcija),  
grilis,  
didelis grilis,  
grilis su ventiliatoriumi,  
Mažas/didelis grilis

Matmenys (AxPxG): 90 × 60 × 60 cm  

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a
Energijos sąnaudos: �	
0,79 kWh (ventiliacija),  
0,87 kWh (tradicinis)
triukšmingumo lygis: 53 �	
dB(a)
orkaitės talpa (Neto): 60 l / �	
medium
Maisto ruošimo laikas�	 6: 
42 min (ventiliacija),  
44 min (tradicinis)
didžiausias kepinio dydis: �	
1316 cm²
Nominali galia: 10,7 kW�	

Paviršius
kaitvietės/degikliai: �	
Priekinė (-is) kairioji (-ysis):  
145 mm, 1,4/1,8 kW, induk-
cinė,  
Priekinė (-is) dešinioji (-ysis):  
180 mm, 1,85/2,5 kW, induk-
cinė,  
galinė (-is) kairioji (-ysis): 210 
mm, 2,3/3,2 kW, indukcinė,  
galinė dešinioji: 180 mm, 
1,85/2,5 kW, indukcinė
sensorinis valdymas�	
Power-Boost: 4�	
laikmatis�	

automatinio užvirimo �	
funkcija
likutinės šilumos indikatorius�	
apsauginis užraktas�	

Orkaitė
Vidinės durelės yra pilnai �	
stiklinės
trigubas durelių stiklas�	
Eco emalis - aqua Clean�	
Valdymas rankenėlėmis�	
teleskopiniai bėgeliai�	
1 orkaitės grotelės�	
2 Negili (-ios) emaliuota (-os)  �	
kepimo skarda (-os)
gili emaliuota kepimo skarda�	
Jutiklinis valdymas su mėsos �	
termometru
Ventiliatorius: Ventiliatorius�	
kaitinimo būdai: �	
tradicinis kaitinimas,  
karštas oras, apatinis kaitini-
mas ir ventiliatorius,  
apatinis kaitinimas su karštu 
oru (Picos funkcija), greitas 
įkaitinimas, grilis, didelis gri-
lis, grilis su ventiliatoriumi,  
Indų pašildymas, Šilumos 
palaikymas, Mažas/didelis 
grilis

Matmenys (AxPxG): 90 × 60 × 60 cm  

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a
Energijos sąnaudos: �	
0,79 kWh (ventiliacija),  
0,87 kWh (tradicinis)
triukšmingumo lygis: 53 �	
dB(a)
orkaitės talpa (Neto): 60 l / �	
medium
Maisto ruošimo laikas�	 6: 
42 min (ventiliacija),  
44 min (tradicinis)
didžiausias kepinio dydis: �	
1316 cm²
Nominali galia: 10,7 kW�	

Paviršius
kaitvietės/degikliai: �	
Priekinė (-is) kairioji (-ysis):  
145 mm, 1,4/1,8 kW, induk-
cinė,  
Priekinė (-is) dešinioji (-ysis):  
180 mm, 1,85/2,5 kW, induk-
cinė,  
galinė (-is) kairioji (-ysis): 210 
mm, 2,3/3,2 kW, indukcinė,  
galinė dešinioji: 180 mm, 
1,85/2,5 kW, indukcinė
sensorinis valdymas�	
Power-Boost: 4�	
laikmatis�	

automatinio užvirimo �	
funkcija
likutinės šilumos indikatorius�	
apsauginis užraktas�	

Orkaitė
Vidinės durelės yra pilnai �	
stiklinės
trigubas durelių stiklas�	
Eco emalis - aqua Clean�	
Valdymas rankenėlėmis�	
teleskopiniai bėgeliai�	
1 orkaitės grotelės�	
2 Negili (-ios) emaliuota (-os)  �	
kepimo skarda (-os)
gili emaliuota kepimo skarda�	
Jutiklinis valdymas su mėsos �	
termometru
Ventiliatorius: Ventiliatorius�	
kaitinimo būdai: �	
tradicinis kaitinimas,  
karštas oras, apatinis kaitini-
mas ir ventiliatorius,  
apatinis kaitinimas su karštu 
oru (Picos funkcija), greitas 
įkaitinimas, grilis, didelis gri-
lis, grilis su ventiliatoriumi,  
Indų pašildymas, Šilumos 
palaikymas, Mažas/didelis 
grilis

Matmenys (AxPxG): 90 × 60 × 60 cm  



Energijos 
klasėA

Energijos 
klasėA

Energijos 
klasėA

Energijos 
klasėA

Energijos 
klasėA

Energijos 
klasėA
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1  santykinis energijos suvartojimas skalėje nuo a (mažas suvartojimas) iki g (didelis suvartojimas).  6....pagal EN 50304 standarto bandymą: 52,6 min (tradicinis) 

Pure
Nerūdijančio plieno

Pure
Nerūdijančio plieno

Pure
Juodos spalvos

Pure
Balta

Pure
Aliuminis

Retro
Juodos spalvos

232156

232153

232155

232152

232154

257186

Įmontuojama orkaitė

Įmontuojama orkaitė

Įmontuojama orkaitė

Įmontuojama orkaitė

Įmontuojama orkaitė

Įmontuojama orkaitė

BO7310AX

BO7110AX

BO7110AB

BO7110AW

BO7110AA

BO7345RB

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a
Energijos sąnaudos: �	
0,79 kWh (ventiliacija),  
0,87 kWh (tradicinis)
triukšmingumo lygis: 46 �	
dB(a)
orkaitės talpa (Neto): 60 l �	
/ medium
Maisto ruošimo laikas�	 6: 
46,5 min (ventiliacija),  
51,5 min (tradicinis)
didžiausias kepinio dydis: �	
1316 cm²
Nominali galia: 3,3 kW�	
Įmontavimo Matmenys: žr. �	
katalogo pabaigoje

Orkaitė
Vidinės durelės yra pilnai �	
stiklinės
trigubas durelių stiklas�	
orkaitės durelių užraktas�	
Eco emalis�	
atlenkiamas viršutinis kai-�	
tinimo elementas, kad būtų 
lengviau valyti
Valdymas rankenėlėmis�	

aqua Clean�	
teleskopiniai bėgeliai�	
1 orkaitės grotelės�	
Negili (-ios) emaliuota (-os)  �	
kepimo skarda (-os)
gili emaliuota kepimo skarda�	
stiklinė kepimo skarda�	
Ekranas su jutikliniu valdymu�	
Ventiliatorius: Ventiliatorius�	
kaitinimo būdai: �	
tradicinis kaitinimas,  
karštas oras,  
karštas oras,  
apatinis kaitinimas ir ventili-
atorius,  
apatinis kaitinimas su karštu 
oru (Picos funkcija),  
grilis,  
didelis grilis,  
grilis su ventiliatoriumi,  
Mažas/didelis grilis

Matmenys (AxPxG): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm
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Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a
Energijos sąnaudos: �	
0,79 kWh (ventiliacija),  
0,87 kWh (tradicinis)
triukšmingumo lygis: 46 �	
dB(a)
orkaitės talpa (Neto): 60 l �	
/ medium
Maisto ruošimo laikas�	 6: 
46,5 min (ventiliacija),  
51,5 min (tradicinis)
didžiausias kepinio dydis: �	
1316 cm²
Nominali galia: 3,3 kW�	
Įmontavimo Matmenys: žr. �	
katalogo pabaigoje

Orkaitė
Vidinės durelės yra pilnai �	
stiklinės
trigubas durelių stiklas�	
Eco emalis�	
Valdymas rankenėlėmis�	
aqua Clean�	
1 orkaitės grotelės�	
2 Negili (-ios) emaliuota �	
(-os)  kepimo skarda (-os)

gili emaliuota kepimo skarda�	
Ventiliatorius: Ventiliatorius�	
kaitinimo būdai: �	
tradicinis kaitinimas,  
karštas oras,  
karštas oras,  
apatinis kaitinimas ir ventili-
atorius,  
apatinis kaitinimas su karštu 
oru (Picos funkcija),  
grilis,  
didelis grilis,  
grilis su ventiliatoriumi,  
Mažas/didelis grilis

Matmenys (AxPxG): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm  

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a
Energijos sąnaudos: �	
0,79 kWh (ventiliacija),  
0,87 kWh (tradicinis)
triukšmingumo lygis: 46 �	
dB(a)
orkaitės talpa (Neto): 60 l �	
/ medium
Maisto ruošimo laikas�	 6: 
46,5 min (ventiliacija),  
51,5 min (tradicinis)
didžiausias kepinio dydis: �	
1316 cm²
Nominali galia: 3,3 kW�	
Įmontavimo Matmenys: žr. �	
katalogo pabaigoje

Orkaitė
Vidinės durelės yra pilnai �	
stiklinės
trigubas durelių stiklas�	
Eco emalis�	
Valdymas rankenėlėmis�	
aqua Clean�	
1 orkaitės grotelės�	
2 Negili (-ios) emaliuota �	
(-os)  kepimo skarda (-os)

gili emaliuota kepimo skarda�	
Ventiliatorius: Ventiliatorius�	
kaitinimo būdai: �	
tradicinis kaitinimas,  
karštas oras,  
karštas oras,  
apatinis kaitinimas ir ventili-
atorius,  
apatinis kaitinimas su karštu 
oru (Picos funkcija),  
grilis,  
didelis grilis,  
grilis su ventiliatoriumi,  
Mažas/didelis grilis

Matmenys (AxPxG): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm  

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a
Energijos sąnaudos: �	
0,79 kWh (ventiliacija),  
0,87 kWh (tradicinis)
triukšmingumo lygis: 46 �	
dB(a)
orkaitės talpa (Neto): 60 l �	
/ medium
Maisto ruošimo laikas�	 6: 
46,5 min (ventiliacija),  
51,5 min (tradicinis)
didžiausias kepinio dydis: �	
1316 cm²
Nominali galia: 3,3 kW�	
Įmontavimo Matmenys: žr. �	
katalogo pabaigoje

Orkaitė
Vidinės durelės yra pilnai �	
stiklinės
Įspaudžiamos rankenėlės�	
trigubas durelių stiklas�	
Eco emalis�	
Valdymas rankenėlėmis�	
aqua Clean�	
1 orkaitės grotelės�	
2 Negili (-ios) emaliuota �	
(-os)  kepimo skarda (-os)

gili emaliuota kepimo skarda�	
Ventiliatorius: Ventiliatorius�	
kaitinimo būdai: �	
tradicinis kaitinimas,  
karštas oras,  
karštas oras,  
apatinis kaitinimas ir ventili-
atorius,  
apatinis kaitinimas su karštu 
oru (Picos funkcija),  
grilis,  
didelis grilis,  
grilis su ventiliatoriumi,  
Mažas/didelis grilis

Matmenys (AxPxG): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm  

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a
Energijos sąnaudos: �	
0,79 kWh (ventiliacija),  
0,87 kWh (tradicinis)
triukšmingumo lygis: 46 �	
dB(a)
orkaitės talpa (Neto): 60 l �	
/ medium
Maisto ruošimo laikas�	 6: 
46,5 min (ventiliacija),  
51,5 min (tradicinis)
didžiausias kepinio dydis: �	
1316 cm²
Nominali galia: 3,3 kW�	
Įmontavimo Matmenys: žr. �	
katalogo pabaigoje

Orkaitė
Vidinės durelės yra pilnai �	
stiklinės
trigubas durelių stiklas�	
Eco emalis�	
Valdymas rankenėlėmis�	
aqua Clean�	
1 orkaitės grotelės�	
2 Negili (-ios) emaliuota �	
(-os)  kepimo skarda (-os)

gili emaliuota kepimo skarda�	
Ventiliatorius: Ventiliatorius�	
kaitinimo būdai: �	
tradicinis kaitinimas,  
karštas oras,  
karštas oras,  
apatinis kaitinimas ir ventili-
atorius,  
apatinis kaitinimas su karštu 
oru (Picos funkcija),  
grilis,  
didelis grilis,  
grilis su ventiliatoriumi,  
Mažas/didelis grilis

Matmenys (AxPxG): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm  

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a
Energijos sąnaudos: �	
0,79 kWh (ventiliacija),  
0,87 kWh (tradicinis)
triukšmingumo lygis: 46 �	
dB(a)
orkaitės talpa (Neto): 60 l �	
/ medium
Maisto ruošimo laikas�	 6: 
46,5 min (ventiliacija),  
51,5 min (tradicinis)
didžiausias kepinio dydis: �	
1316 cm²
Nominali galia: 3,3 kW�	
Įmontavimo Matmenys: žr. �	
katalogo pabaigoje

Orkaitė
Vidinės durelės yra pilnai �	
stiklinės
trigubas durelių stiklas�	
Eco emalis�	
Valdymas rankenėlėmis�	
aqua Clean�	
1 orkaitės grotelės�	
2 Negili (-ios) emaliuota �	
(-os)  kepimo skarda (-os)

gili emaliuota kepimo skarda�	
Ekranas su jutikliniu valdymu�	
Ventiliatorius: Ventiliatorius�	
kaitinimo būdai: �	
tradicinis kaitinimas,  
karštas oras,  
karštas oras,  
apatinis kaitinimas ir ventili-
atorius,  
apatinis kaitinimas su karštu 
oru (Picos funkcija),  
grilis,  
didelis grilis,  
grilis su ventiliatoriumi,  
Mažas/didelis grilis

Matmenys (AxPxG): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm  



Energijos 
klasėA

Energijos 
klasėA

Energijos 
klasėA

Energijos 
klasėA

Energijos 
klasėA

Energijos 
klasėA
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1  santykinis energijos suvartojimas skalėje nuo a (mažas suvartojimas) iki g (didelis suvartojimas).  6....pagal EN 50304 standarto bandymą: 52,6 min (tradicinis) 

Allure
Nerūdijančio plieno

Pure
Nerūdijančio plieno

Pure
Juodos spalvos

Pure
Nerūdijančio plieno

Pure
Nerūdijančio plieno

Pure
Balta

232198

232160

232194

232200

232192

261280

Įmontuojama orkaitė

Įmontuojama orkaitė

Įmontuojama orkaitė

Įmontuojama orkaitė

Įmontuojama orkaitė

Įmontuojama orkaitė

BO7310BX

BO8630AX

BO8730AB

BO7510AX

BO8730AX

BO7510AW-1

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a
Energijos sąnaudos: �	
0,79 kWh (ventiliacija),  
0,87 kWh (tradicinis)
triukšmingumo lygis: 46 �	
dB(a)
orkaitės talpa (Neto): 60 l �	
/ medium
Maisto ruošimo laikas�	 6: 
46,5 min (ventiliacija),  
51,5 min (tradicinis)
didžiausias kepinio dydis: �	
1316 cm²
Nominali galia: 3,3 kW�	
Įmontavimo Matmenys: žr. �	
katalogo pabaigoje

Orkaitė
Vidinės durelės yra pilnai �	
stiklinės
trigubas durelių stiklas�	
Eco emalis�	
Valdymas rankenėlėmis�	
aqua Clean�	
1 orkaitės grotelės�	
2 Negili (-ios) emaliuota �	
(-os)  kepimo skarda (-os)

gili emaliuota kepimo skarda�	
Ekranas su jutikliniu val-�	
dymu ir mėsos kepimo 
termometru
Ventiliatorius: Ventiliatorius�	
kaitinimo būdai: �	
tradicinis kaitinimas,  
karštas oras,  
karštas oras,  
apatinis kaitinimas ir ventili-
atorius,  
apatinis kaitinimas su karštu 
oru (Picos funkcija),  
greitas įkaitinimas,  
grilis,  
didelis grilis,  
grilis su ventiliatoriumi,  
Mažas/didelis grilis

Matmenys (AxPxG): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm  

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a
Energijos sąnaudos: �	
0,79 kWh (ventiliacija),  
0,87 kWh (tradicinis)
triukšmingumo lygis: 46 �	
dB(a)
orkaitės talpa (Neto): 60 l �	
/ medium
Maisto ruošimo laikas�	 6: 
46,5 min (ventiliacija),  
51,5 min (tradicinis)
didžiausias kepinio dydis: �	
1316 cm²
Nominali galia: 3,3 kW�	
Įmontavimo Matmenys: žr. �	
katalogo pabaigoje

Orkaitė
Vidinės durelės yra pilnai �	
stiklinės
Įspaudžiamos rankenėlės�	
trigubas durelių stiklas�	
Eco emalis�	
Valdymas rankenėlėmis�	
aqua Clean�	
1 orkaitės grotelės�	
2 Negili (-ios) emaliuota �	
(-os)  kepimo skarda (-os)

gili emaliuota kepimo skarda�	
Ekranas su jutikliniu val-�	
dymu ir mėsos kepimo 
termometru
Ventiliatorius: Ventiliatorius�	
kaitinimo būdai: �	
tradicinis kaitinimas,  
karštas oras,  
karštas oras,  
apatinis kaitinimas ir ventili-
atorius,  
apatinis kaitinimas su karštu 
oru (Picos funkcija),  
greitas įkaitinimas,  
grilis,  
didelis grilis,  
grilis su ventiliatoriumi,  
Mažas/didelis grilis

Matmenys (AxPxG): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm  

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a
Energijos sąnaudos: �	
0,79 kWh (ventiliacija),  
0,87 kWh (tradicinis)
triukšmingumo lygis: 46 �	
dB(a)
orkaitės talpa (Neto): 60 l �	
/ medium
Maisto ruošimo laikas�	 6: 
46,5 min (ventiliacija),  
51,5 min (tradicinis)
didžiausias kepinio dydis: �	
1316 cm²
Nominali galia: 3,3 kW�	
Įmontavimo Matmenys: žr. �	
katalogo pabaigoje

Orkaitė
Vidinės durelės yra pilnai �	
stiklinės
trigubas durelių stiklas�	
Eco emalis�	
Valdymas rankenėlėmis�	
aqua Clean�	
teleskopiniai bėgeliai�	
1 orkaitės grotelės�	
2 Negili (-ios) emaliuota �	
(-os)  kepimo skarda (-os)

gili emaliuota kepimo skarda�	
Palietimu valdomas ekranas�	
Ventiliatorius: Ventiliatorius�	
kaitinimo būdai: �	
tradicinis kaitinimas,  
karštas oras,  
karštas oras,  
apatinis kaitinimas ir ventili-
atorius,  
apatinis kaitinimas su karštu 
oru (Picos funkcija),  
grilis,  
didelis grilis,  
grilis su ventiliatoriumi,  
Mažas/didelis grilis

Matmenys (AxPxG): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm  

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a
Energijos sąnaudos: �	
0,79 kWh (ventiliacija),  
0,87 kWh (tradicinis)
triukšmingumo lygis: 46 �	
dB(a)
orkaitės talpa (Neto): 60 l �	
/ medium
Maisto ruošimo laikas�	 6: 
46,5 min (ventiliacija),  
51,5 min (tradicinis)
didžiausias kepinio dydis: �	
1316 cm²
Nominali galia: 3,3 kW�	
Įmontavimo Matmenys: žr. �	
katalogo pabaigoje

Orkaitė
Vidinės durelės yra pilnai �	
stiklinės
trigubas durelių stiklas�	
Eco emalis�	
Valdymas rankenėlėmis�	
aqua Clean�	
teleskopiniai bėgeliai�	
1 orkaitės grotelės�	
2 Negili (-ios) emaliuota �	
(-os)  kepimo skarda (-os)

gili emaliuota kepimo skarda�	
Jutiklinis valdymas su mėsos �	
termometru
Ventiliatorius: Ventiliatorius�	
kaitinimo būdai: �	
tradicinis kaitinimas,  
karštas oras,  
karštas oras,  
apatinis kaitinimas ir ventili-
atorius,  
apatinis kaitinimas su karštu 
oru (Picos funkcija),  
greitas įkaitinimas,  
grilis,  
didelis grilis,  
grilis su ventiliatoriumi,  
Indų pašildymas,  
Šilumos palaikymas,  
Mažas/didelis grilis

Matmenys (AxPxG): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm  

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a
Energijos sąnaudos: �	
0,79 kWh (ventiliacija),  
0,87 kWh (tradicinis)
triukšmingumo lygis: 46 �	
dB(a)
orkaitės talpa (Neto): 60 l �	
/ medium
Maisto ruošimo laikas�	 6: 
46,5 min (ventiliacija),  
51,5 min (tradicinis)
didžiausias kepinio dydis: �	
1316 cm²
Nominali galia: 3,3 kW�	
Įmontavimo Matmenys: žr. �	
katalogo pabaigoje

Orkaitė
Vidinės durelės yra pilnai �	
stiklinės
trigubas durelių stiklas�	
Eco emalis�	
Valdymas rankenėlėmis�	
aqua Clean�	
teleskopiniai bėgeliai�	
1 orkaitės grotelės�	
2 Negili (-ios) emaliuota �	
(-os)  kepimo skarda (-os)

gili emaliuota kepimo skarda�	
Jutiklinis valdymas su mėsos �	
termometru
Ventiliatorius: Ventiliatorius�	
kaitinimo būdai: �	
tradicinis kaitinimas,  
karštas oras,  
karštas oras,  
apatinis kaitinimas ir ventili-
atorius,  
apatinis kaitinimas su karštu 
oru (Picos funkcija),  
greitas įkaitinimas,  
grilis,  
didelis grilis,  
grilis su ventiliatoriumi,  
Indų pašildymas,  
Šilumos palaikymas,  
Mažas/didelis grilis

Matmenys (AxPxG): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm  

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a
Energijos sąnaudos: �	
0,79 kWh (ventiliacija),  
0,87 kWh (tradicinis)
triukšmingumo lygis: 46 �	
dB(a)
orkaitės talpa (Neto): 60 l �	
/ medium
Maisto ruošimo laikas�	 6: 
46,5 min (ventiliacija),  
51,5 min (tradicinis)
didžiausias kepinio dydis: �	
1316 cm²
Nominali galia: 3,3 kW�	
Įmontavimo Matmenys: žr. �	
katalogo pabaigoje

Orkaitė
Vidinės durelės yra pilnai �	
stiklinės
Įspaudžiamos rankenėlės�	
trigubas durelių stiklas�	
Eco emalis�	
Valdymas rankenėlėmis�	
aqua Clean�	
1 orkaitės grotelės�	
2 Negili (-ios) emaliuota �	
(-os)  kepimo skarda (-os)

gili emaliuota kepimo skarda�	
Ekranas su jutikliniu valdymu�	
Ventiliatorius: Ventiliatorius�	
kaitinimo būdai: �	
tradicinis kaitinimas,  
karštas oras,  
karštas oras,  
apatinis kaitinimas ir ventili-
atorius,  
apatinis kaitinimas su karštu 
oru (Picos funkcija),  
grilis,  
didelis grilis,  
grilis su ventiliatoriumi,  
Mažas/didelis grilis

Matmenys (AxPxG): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm  



Energijos 
klasėAEnergijos 

klasėA

Energijos 
klasėA
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1  santykinis energijos suvartojimas skalėje nuo a (mažas suvartojimas) iki g (didelis suvartojimas).  6....pagal EN 50304 standarto bandymą: 52,6 min (tradicinis) 

Nerūdijančio plienoNerūdijančio plieno

Nerūdijančio plieno

Nerūdijančio plieno

Nerūdijančio plieno

303635303610

282587

318032

282588

Įmontuojama orkaitė - PirolizėĮmontuojama orkaitė - Pirolizė

Įmontuojama orkaitė - Pirolizė

Įmontuojama orkaitė - Pirolizė

Įmontuojama orkaitė - Pirolizė

BOP8858AXBOP7558AX

BOP7303AX

BOP7556AX

BOP7303AB

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a
Energijos sąnaudos: �	
0,79 kWh (ventiliacija),  
0,95 kWh (tradicinis)
triukšmingumo lygis: 46 �	
dB(a)
orkaitės talpa (Neto): 61 l �	
/ large
Maisto ruošimo laikas�	 6: 
39,4 min (ventiliacija),  
44 min (tradicinis)
Nominali galia: 3,4 kW�	
Įmontavimo Matmenys: žr. �	
katalogo pabaigoje

Orkaitė
orkaitės durelių užraktas�	
Eco emalis�	
Elektroninis valdymas�	
1 orkaitės grotelės�	
Negili (-ios) emaliuota (-os)  �	
kepimo skarda (-os)
gili emaliuota kepimo skarda�	
Negili (-ios) aliumininė (-ės) �	
kepimo skarda (-os)
Elektroninis programuoja-�	
mas laikmatis

sukamas kepsnių iešmas�	
Ventiliatorius: Ventiliatorius�	
kaitinimo būdai: �	
tradicinis kaitinimas,  
grilis,  
karštas oras,  
Pirolizė

Matmenys (AxPxG): 60,3 × 59,8 × 56,5 cm  

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a
Energijos sąnaudos: �	
0,79 kWh (ventiliacija),  
0,95 kWh (tradicinis)
triukšmingumo lygis: 46 �	
dB(a)
orkaitės talpa (Neto): 61 l �	
/ large
Maisto ruošimo laikas�	 6: 
39,4 min (ventiliacija),  
44 min (tradicinis)
Nominali galia: 3,4 kW�	
Įmontavimo Matmenys: žr. �	
katalogo pabaigoje

Orkaitė
orkaitės durelių užraktas�	
Eco emalis�	
Elektroninis valdymas�	
1 orkaitės grotelės�	
Negili (-ios) emaliuota (-os)  �	
kepimo skarda (-os)
gili emaliuota kepimo skarda�	
Negili (-ios) aliumininė (-ės) �	
kepimo skarda (-os)
Elektroninis programuoja-�	
mas laikmatis

sukamas kepsnių iešmas�	
Ventiliatorius: Ventiliatorius�	
kaitinimo būdai: �	
tradicinis kaitinimas,  
grilis,  
karštas oras,  
Pirolizė

Matmenys (AxPxG): 60,3 × 59,8 × 56,5 cm  

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a
Energijos sąnaudos: �	
0,79 kWh (ventiliacija),  
0,87 kWh (tradicinis)
triukšmingumo lygis: 46 �	
dB(a)
orkaitės talpa (Neto): 60 l �	
/ medium
Nominali galia: 3,3 kW�	
Įmontavimo Matmenys: žr. �	
katalogo pabaigoje

Orkaitė
Vidinės durelės yra pilnai �	
stiklinės
Įspaudžiamos rankenėlės�	
uCd (Ypač vėsios durelės)�	
orkaitės durelių užraktas�	
1 orkaitės grotelės�	
2 Negili (-ios) emaliuota �	
(-os)  kepimo skarda (-os)
gili emaliuota kepimo skarda�	
Ekranas su jutikliniu val-�	
dymu ir mėsos kepimo 
termometru
Ventiliatorius: Ventiliatorius�	

kaitinimo būdai: �	
tradicinis kaitinimas,  
karštas oras,  
karštas oras,  
apatinis kaitinimas ir ventili-
atorius,  
apatinis kaitinimas su karštu 
oru (Picos funkcija),  
greitas įkaitinimas,  
grilis,  
didelis grilis,  
grilis su ventiliatoriumi,  
Mažas/didelis grilis,  
Pirolizė

Matmenys (AxPxG): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm  

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a
Energijos sąnaudos: �	
0,79 kWh (ventiliacija),  
0,87 kWh (tradicinis)
triukšmingumo lygis: 46 �	
dB(a)
orkaitės talpa (Neto): 60 l �	
/ medium
Nominali galia: 3,3 kW�	
Įmontavimo Matmenys: žr. �	
katalogo pabaigoje

Orkaitė
Vidinės durelės yra pilnai �	
stiklinės
Įspaudžiamos rankenėlės�	
uCd (Ypač vėsios durelės)�	
orkaitės durelių užraktas�	
1 orkaitės grotelės�	
2 Negili (-ios) emaliuota �	
(-os)  kepimo skarda (-os)
gili emaliuota kepimo skarda�	
Ekranas su jutikliniu val-�	
dymu ir mėsos kepimo 
termometru
sukamas kepsnių iešmas�	
Ventiliatorius: Ventiliatorius�	

kaitinimo būdai: �	
tradicinis kaitinimas,  
karštas oras,  
karštas oras,  
apatinis kaitinimas ir ventili-
atorius,  
apatinis kaitinimas su karštu 
oru (Picos funkcija),  
greitas įkaitinimas,  
grilis,  
didelis grilis,  
grilis su ventiliatoriumi,  
Mažas/didelis grilis,  
Pirolizė

Matmenys (AxPxG): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm  

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a
Energijos sąnaudos: �	
0,79 kWh (ventiliacija),  
0,87 kWh (tradicinis)
triukšmingumo lygis: 46 �	
dB(a)
orkaitės talpa (Neto): 60 l �	
/ medium
Nominali galia: 3,3 kW�	
Įmontavimo Matmenys: žr. �	
katalogo pabaigoje

Orkaitė
Vidinės durelės yra pilnai �	
stiklinės
uCd (Ypač vėsios durelės)�	
orkaitės durelių užraktas�	
1 orkaitės grotelės�	
2 Negili (-ios) emaliuota �	
(-os)  kepimo skarda (-os)
gili emaliuota kepimo skarda�	
epm1.1c�	
sukamas kepsnių iešmas�	
Ventiliatorius: Ventiliatorius�	

kaitinimo būdai: �	
tradicinis kaitinimas,  
karštas oras,  
karštas oras,  
apatinis kaitinimas ir ventili-
atorius,  
apatinis kaitinimas su karštu 
oru (Picos funkcija),  
greitas įkaitinimas,  
grilis,  
didelis grilis,  
grilis su ventiliatoriumi,  
Indų pašildymas,  
Šilumos palaikymas,  
Mažas/didelis grilis,  
Pirolizė

Matmenys (AxPxG): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm  

homeMAdE pirolize
Valymas pirolize yra labai efektyvus 
procesas, kurio metu aukštos temperatūros 
pagalba ištirpinami riebalai ir kiti nešvarumai 
orkaitėje. 

gorenje orkaitės su pirolize siūlo tai, ką 
mes vadiname užbaigtu pirolitiniu valymu, 
kuomet yra panaudojamas unikalus 
HomeMadE orkaitės vidus ir funkcijos. 
kai temperatūra orkaitėje pasiekia 460°C, 
įsijungia ventiliatorius, kuris užtikrina tolygų 
šilumos pasiskirstymą visoje orkaitėje. Šis 
naujoviškas karščio ir oro cirkuliacijos derinys 
puikiai išvalo visą vidų, netgi sunkiausiai 
prieinamose orkaitės vietose.

Vis dėlto valymas nėra visiškai baigtas, jeigu 
negalite išvalyti ir nešvarių kepimo skardų, 
todėl jos taip pat yra padengtos specialiu 
(pirolizės) emaliu. 

Pasibaigus valymo programai orkaitėje ir 
ant kepimo skardų lieka tik pelenai, kuriuos 
lengvai išvalysite drėgnu skudurėliu – 
paprasta, lengva ir efektyvu.

Jeigu norite investuoti į orkaitę, kuri išliks 
blizganti visą jos naudojimo laiką, turėtume 
pasirinkti HomeMadE orkaitę su pirolize.



Energijos 
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1  santykinis energijos suvartojimas skalėje nuo a (mažas suvartojimas) iki g (didelis suvartojimas).  6....pagal EN 50304 standarto bandymą: 52,6 min (tradicinis) 

Pure
Nerūdijančio plieno

Nerūdijančio plieno rėmelis

Pure
Nepriekaištingas dizainasPure

Pure
Nerūdijančio plieno

261278

236933

231378231361

222731

Montuojama orkaitė

stiklokeraminis paviršius

Šildymo stalčiusMikrobangų krosnelė - Įmontuojama

Įmontuojama orkaitė

BC7310AX

ECD615EX

BWD1102AXBOC5322AX

BOC6322AX

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a
Energijos sąnaudos: �	
0,74 kWh (ventiliacija),  
0,78 kWh (tradicinis)
orkaitės talpa (Neto): 27 l / �	
medium
Maisto ruošimo laikas�	 6: 
39,4 min (ventiliacija),  
44 min (tradicinis)
Nominali galia: 2,2 kW�	
Įmontavimo Matmenys: žr. �	
katalogo pabaigoje

Orkaitė
trigubas durelių stiklas�	
Elektroninis valdymas�	
1 orkaitės grotelės�	
Ekranas su jutikliniu valdymu�	
Ventiliatorius: Ventiliatorius�	
galingumas, naudojant �	
garus: 2200 W max
Vandens rezervuaro talpa: �	
1,2 l
kaitinimo būdai: �	
karštas oras,  
garai,  
garai su karštu oru,  
termozondas

Matmenys (AxPxG): 46 × 59,7 × 56,8 cm  

Bendra informacija
Nominali galia: 7,1 kW�	
gali būti naudojamas tik su: �	
BC7310aX
Įmontavimo matmenys: žr. �	
katalogo pabaigoje

Paviršius
kaitvietės/degikliai: �	
Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 
210 mm, 2,3 kW, Hi-light,  
Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 
180 mm, 1,8 kW, Hi-light,  
galinė (-is) kairioji (-ysis): 145 
mm, 1,2 kW, Hi-light,  
galinė dešinioji: 180 mm, 1,8 
kW, Hi-light
likutinės šilumos indika-�	
torius

Matmenys (AxPxG): 4,9 × 59,4 × 51 cm  

Ekranas su jutikliniu valdymu�	
talpa: 32 l�	
Nerūdijančio plieno �	
krosnelės vidus
Mikrobangų galia: 1000 �	
W max
keptuvas: 1500 W max�	
karštas oras: 1500 W max�	
galios lygiai: 6�	
suprogramuotos funkcijos: 3�	
atitirpinimo programos �	
pagal laiką ir svorį
atitirpinimo programa�	
automatinis lėkštės sukima-�	
sis tolygiam temperatūros 
paskirstymui
lėkštės skersmuo: 32 cm�	
užraktas nuo vaikų�	
Įmontavimo Matmenys: žr. �	
katalogo pabaigoje

Matmenys (AxPxG): 45,5 × 59,5 × 54,2 cm  

teleskopinis stalčius�	
apšvietimo jungiklis�	
stalčius su guminiu �	
padengimu
oro cirkuliacija kaitinti �	
virtuvės įrankius
temperatūros reguliavimas: �	
30–70 ºC
Įtampa: 220 – 240 V / 50 Hz�	
galima derinti su �	
„BoC6322aX“ ir 
„BoC5322aX“
Įmontavimo Matmenys: žr. �	
katalogo pabaigoje

Matmenys (AxPxG): 14,0 x 59,5 x 54,5 cm  

Bendra informacija
Energijos klasė�	 1: a
Energijos sąnaudos: �	
0,79 kWh (ventiliacija),  
0,87 kWh (tradicinis)
triukšmingumo lygis: 46 �	
dB(a)
orkaitės talpa (Neto): 60 l �	
/ medium
Maisto ruošimo laikas�	 6: 
46,5 min (ventiliacija),  
51,5 min (tradicinis)
didžiausias kepinio dydis: �	
1316 cm²
Nominali galia: 10,4 kW�	
gali būti naudojamas tik su: �	
ECd615EX
Įmontavimo Matmenys: žr. �	
katalogo pabaigoje

Orkaitė
Vidinės durelės yra pilnai �	
stiklinės
uCd (Ypač vėsios durelės)�	
Eco emalis�	
Valdymas rankenėlėmis�	
aqua Clean�	

1 orkaitės grotelės�	
2 Negili (-ios) emaliuota �	
(-os)  kepimo skarda (-os)
gili emaliuota kepimo skarda�	
Ekranas su jutikliniu valdymu�	
Ventiliatorius: Ventiliatorius�	
kaitinimo būdai: �	
tradicinis kaitinimas,  
karštas oras,  
karštas oras,  
apatinis kaitinimas ir ventili-
atorius,  
apatinis kaitinimas su karštu 
oru (Picos funkcija),  
grilis,  
didelis grilis,  
grilis su ventiliatoriumi,  
Mažas/didelis grilis

Matmenys (AxPxG): 59,5 × 59,7 × 56,5 cm  
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PLATus PAsirinKiMAs TiKriEMs
G u r M A n i Š K i E M s  P OT y r i A M s

indukcija
dvigubai greitesnis gaminimas nei 
ant dujinių viryklių, ekonomiškumas ir 
saugumas yra pagrindiniai indukcinių 
viryklių privalumai. Funkcija „Power-
Boost“ dar labiau pagerina indukcinės 
kaitlentės našumą, sutaupydama 
papildomai laiko. Funkcijai „Power-
Boost“ įjungti pakaks tik paliesti raidę 
P ant valdymo skydo. su šia techno-
logija, virimo indą kaitina indukcija, o 
ne viryklė. todėl įkaista tik virimo indo 
apačia – tai reiškia, kad likusi viryklės 
dalis, kuri nesiliečia su virimo indu, yra 
vėsi ir saugi paliesti. Nuėmus virimo 
indą nuo kaitvietės arba kaitvietę 
išjungus, paviršiaus temperatūra greitai 
sumažėja. dėl greito indukcinės zonos 
reagavimo nėra pavojaus, kad vi-
rimo indo turinys išbėgs – tai taip pat 
išvaduoja jus nuo papildomo viryklės 
valymo. Paprastu piršto prisilietimu 
galite lengvai reguliuoti temperatūrą, 
kai ruošiate įvairius padažus, tirpi-
nate šokoladą ar gaminate ką nors, 
kas reikalauja tikslaus temperatūros 
reguliavimo. gaminimui ant indukcinės 
viryklės tinka bet koks indas feromag-
netiniu dugnu (tai lengva patikrinti 
paprastu magnetu).

„XtremePower“: tikrasis galios padidinimas 
Naujoji „gorenje“ „Premium“ indukcinių kaitviečių karta neįtikėtinai galinga! Įjungus 
„PowerBoost“ funkciją, įsijungia didelio galingumo induktyvumo ritės, pagamintos 

iš naujausių medžiagų, ir du dvigubo veikimo galios ventiliatoriai. apgalvotai suprojektuotas 
elektroninis perjungimas virimo zonų galią paskirsto tarp įmontuotų indukcinių ričių, kad vienu metu 
būtų verdama didžiausia galia visose maisto ruošimo zonose!

itin tylus veikimas
„gorenje“ „Premium“ indukcinės 
kaitlentės veikia labai tyliai, net kai 

visu pajėgumu veikia visos keturios kaitvietės! 
Išmanusis induktyvumo ričių perjungimas ir 
konstrukcijoje naudojami naujausi komponentai 
sumažina indukcinės kaitvietės triukšmą.

HI-LIGHT

INDUKCINĖ

automatinio užvirimo 
funkcija

Valdymas elektroniniu 
sensoriniu slankikliu

Extra space

Hi-light

Indukcine

stayWarm

softMelt

induKCiné

ELEKTrA

sTiKLO KErAMiKA

duJOs

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 min 

reikalingas laikas 2 litrams vandens pašildyti nuo 20 °C iki 95 °C

induKCiné

ELEKTrA

sTiKLO KErAMiKA

duJOs

0 50 100 150 200 250 300 350 400 vatai/val. 

reikalinga energija 2 litrams vandens pašildyti nuo 20 °C iki 95 °C
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„Xtraspace“
„Premium“ indukcinės kaitlentės yra erdvesnės, jose lengviau telpa indai 
bei paprasčiau valdyti maisto ruošimo procesą. kaitvietės sumaniai 
išdėstytos, ir kaitlentės paviršius didesnis, tad nebejausite vietos trūkumo 
net virdami ant visų keturių kaitviečių iš karto. Naujų kaitviečių pločiai  
– 60 cm, 77 cm ir 90 cm. daug vietos ir labai patogu virti. 

„stayWarm“ ir „softMelt“ funkcijos 
Šios novatoriški funkcijos supaprastina virimą, padeda išvengti 
perkaitimo ir taupo energiją. „softMelt“ funkcija virimo zonoje palaiko 
pastovią 42°C temperatūrą, tad galima lydyti medų, sviestą, šokoladą 
be jokių papildomų nepatogumų. Šis nustatymas taip pat tinka atšildyti 
sušaldytam paruoštam valgyti maistui ir nedideliems kiekiams šaldytų 
daržovių. „staywarm“ funkcija palaiko optimalią 70°C paruošto maisto 
temperatūrą. Šiltą aromatingą maistą galite pateikti vėliau. tai puikus 
priedas prie jūsų virtuvės galimybių!

„BoilControl“: neleidžia užvirusiam maistui ištekėti   
Nustačius didžiausią galingumą „BoilControl“ sistema automatiškai 
padidina šildymo galią, kad maistas sušiltų kuo greičiau. Iš pradžių veikusi 
didžiausia galia, kaitvietė automatiškai sumažina ją iki anksčiau pasirinkto 
nustatymo ir palaiko virimo zonoje norimą temperatūrą bei neleidžia 
maistui virti per ilgai arba užvirus išbėgi per puodo viršų. Šią patogią 
funkciją galima bet kada įjungti ir išjungti. 

domino tipo kaitlentės su dviem virimo zonomis leidžia jums pasirinkti 
stiklo keramikos paviršiaus ir „Hi-light“ degiklių kombinaciją arba indukcinį 
kaitinimą ir du dujų degiklius arba gilios keptuvės degiklį – priklausomai 
nuo jūsų poreikių.

domino - paviršiai 144079



HI-LIGHT

INDUKCINĖHI-LIGHT

HI-LIGHT
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Nerūdijančio plieno rėmelis

Stikliniai krašteliai ir nuožulnūs šonai

Nerūdijančio plieno viršus

Stikliniai krašteliai ir nuožulnūs šonai

Nuožulnūs krašteliai

Stikliniai krašteliai ir nuožulnūs šonai

231971

241648

231895

241650

695090

241665

stiklokeraminis paviršius

indukcinis paviršius

dujinis paviršius

stiklokeraminis paviršius

dujinis stiklokeraminis paviršius

dujinis stiklokeraminis paviršius

ECT610AX

IT320AC

G6N50AX

ECT330AC

GCS64C-1

GCS340AC

Bendra informacija
Nominali galia (paviršius): �	
4 kW
originaliai pritaikyta dujoms �	
tg, tačiau gali būti pritaikyta 
gamtinėms (Ng) ar susky-
stintoms dujoms (lg)
Įmontavimo matmenys: žr. �	
katalogo pabaigoje

Paviršius
Elektrinis dujinių degiklių �	
uždegimas
apsauga nuo dujų �	
nutekėjimo
Pridedamos ketaus grotelės�	
kaitvietės/degikliai: �	
priekyje: 55 mm, 1 kW, 
Ekonomiškas degiklis,  
galinė: 100 mm, 3 kW, dide-
lis degiklis

Priedai
Nerūdijančio plieno rėmas �	
keliems paviršiams sujungti 
(144079)

Matmenys (AxPxG): 10,7 × 30 × 51 cm  

Bendra informacija
Nominali galia: 2,9 kW�	
Įmontavimo matmenys: žr. �	
katalogo pabaigoje

Paviršius
kaitvietės/degikliai: �	
priekyje: 180/120 mm, 1,7 
kW, hilight-2dim,  
galinė: 145 mm, 1,2 kW, 
Hi-light
sensorinis valdymas�	
automatinio užvirimo �	
funkcija
likutinės šilumos indika-�	
torius
apsauginis užraktas�	

Priedai
Nerūdijančio plieno rėmas �	
keliems paviršiams sujungti 
(144079)

Matmenys (AxPxG): 6,6 × 30 × 51 cm  

Bendra informacija
Nominali galia: 3,6 kW�	
Įmontavimo matmenys: žr. �	
katalogo pabaigoje

Paviršius
kaitvietės/degikliai: �	
priekyje: 160 mm, 1,4/3 kW, 
indukcinė,  
galinė: 200 mm, 2,3 kW, 
indukcinė
sensorinis valdymas�	
Power-Boost: 1�	
laikmatis�	
automatinio užvirimo �	
funkcija
likutinės šilumos indika-�	
torius
apsauginis užraktas�	

Priedai
Nerūdijančio plieno rėmas �	
keliems paviršiams sujungti 
(144079)

Matmenys (AxPxG): 7,2 × 30 × 51 cm  

Bendra informacija
originaliai pritaikyta dujoms �	
tg, tačiau gali būti pritaikyta 
gamtinėms (Ng) ar susky-
stintoms dujoms (lg)
Įmontavimo matmenys: žr. �	
katalogo pabaigoje

Paviršius
Elektrinis dujinių degiklių �	
uždegimas
apsauga nuo dujų �	
nutekėjimo
Pridedamos ketaus grotelės�	
kaitvietės/degikliai: �	
Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 
90 mm, 3 kW, didelis 
degiklis,  
Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 
50 mm, 1 kW, Ekonomiškas 
degiklis,  
galinė (-is) kairioji (-ysis): 
60 mm, 1,75 kW, Įprastas 
degiklis,  
galinė dešinioji: 60 mm, 1,75 
kW, Įprastas degiklis

Matmenys (AxPxG): 10,5 × 60 × 51 cm  

Bendra informacija
Nominali galia (paviršius): �	
8,3 kW
originaliai pritaikyta dujoms �	
tg, tačiau gali būti pritaikyta 
gamtinėms (Ng) ar susky-
stintoms dujoms (lg)
Įmontavimo matmenys: žr. �	
katalogo pabaigoje

Paviršius
Elektrinis dujinių degiklių �	
uždegimas
apsauga nuo dujų �	
nutekėjimo
Pridedamos ketaus grotelės�	
kaitvietės/degikliai: �	
Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 
69 mm, 1,9 kW, Įprastas 
degiklis,  
Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 
46 mm, 1 kW, Ekonomiškas 
degiklis,  
galinė (-is) kairioji (-ysis): 69 
mm, 1,9 kW, Įprastas degiklis,  
galinė dešinioji: 132 mm, 3,5 
kW, trigubas degiklis

Matmenys (AxPxG): 10,7 × 58 × 51 cm  

Bendra informacija
Nominali galia: 6,5 kW�	
Įmontavimo matmenys: žr. �	
katalogo pabaigoje

Paviršius
kaitvietės/degikliai: �	
Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 
210 mm, 2,3 kW, Hi-light,  
Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 
145 mm, 1,2 kW, Hi-light,  
galinė (-is) kairioji (-ysis): 145 
mm, 1,2 kW, Hi-light,  
galinė dešinioji: 180 mm, 1,8 
kW, Hi-light
sensorinis valdymas�	
automatinio užvirimo �	
funkcija
likutinės šilumos indika-�	
torius
apsauginis užraktas�	

Matmenys (AxPxG): 5,6 × 59,4 × 51 cm  



INDUKCINĖ

HI-LIGHT

INDUKCINĖHI-LIGHT

HI-LIGHT HI-LIGHT

Nuožulnūs krašteliai

280080
indukcinis paviršius
IT641AC

Bendra informacija
Nominali galia: 7,4 kW�	
Įmontavimo matmenys: žr. �	
katalogo pabaigoje

Paviršius
kaitvietės/degikliai: �	
Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 
210 mm, 2,3/3,7 kW, 
indukcinė,  
Priekinė (-is) dešinioji 
(-ysis): 180 mm, 1,85/3 kW, 
indukcinė,  
galinė (-is) kairioji (-ysis): 145 
mm, 1,4/2,2 kW, indukcinė,  
galinė dešinioji: 180 mm, 
1,85/3 kW, indukcinė
stopgo�	
Power-Boost: 4�	
laikmatis�	
automatinio užvirimo �	
funkcija
likutinės šilumos indika-�	
torius
apsauginis užraktas�	
stayWarm�	
Itin tylus veikimas�	

Matmenys (AxPxG): 4,7 × 60 × 51 cm  

nAuJiEnA

VirTuVės PriETAisAi50

Gali būti pilnai įmontuota į stalviršį

261119
indukcinis paviršius
IT606ASC

Bendra informacija
Nominali galia: 7,4 kW�	
Įmontavimo matmenys: žr. �	
katalogo pabaigoje

Paviršius
kaitvietės/degikliai: �	
Priekinė (-is) kairioji 
(-ysis): 200 mm, 2,3/3 kW, 
indukcinė,  
Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 
160 mm, 1,4 kW, indukcinė,  
galinė (-is) kairioji (-ysis): 
160 mm, 1,4 kW, indukcinė,  
galinė dešinioji: 200 mm, 
2,3/3 kW, indukcinė
sensorinis valdymas�	
Power-Boost: 2�	
laikmatis�	
automatinio užvirimo �	
funkcija
likutinės šilumos indika-�	
torius
apsauginis užraktas�	

Matmenys (AxPxG): 5,6 × 60 × 51 cm  

Gali būti pilnai įmontuota į stalviršįNuožulnūs krašteliai

Nerūdijančio plieno rėmelis

Nuožulnūs krašteliai

251234231977

229057

231957
stiklokeraminis paviršiusstiklokeraminis paviršius

stiklokeraminis paviršius

stiklokeraminis paviršius
EC630ASCECT780AC

ECS680AX

ECT680AC

Bendra informacija
Nominali galia: 7,1 kW�	
Įmontavimo matmenys: žr. �	
katalogo pabaigoje

Paviršius
kaitvietės/degikliai: �	
Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 
210/175/120 mm, 2,3 kW, 
Hi-light,  
Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 
145 mm, 1,2 kW, Hi-light,  
galinė (-is) kairioji (-ysis): 145 
mm, 1,2 kW, Hi-light,  
galinė dešinioji: 265×170 
mm, 2,4 kW, Hi-light
sensorinis valdymas�	
stopgo�	
laikmatis�	
automatinio užvirimo �	
funkcija
likutinės šilumos indika-�	
torius
apsauginis užraktas�	

Matmenys (AxPxG): 5,4 × 60 × 51 cm  

Bendra informacija
Nominali galia: 7,1 kW�	
Įmontavimo matmenys: žr. �	
katalogo pabaigoje

Paviršius
kaitvietės/degikliai: �	
Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 
210/175/120 mm, 2,3 kW, 
Hi-light,  
Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 
145 mm, 1,2 kW, Hi-light,  
galinė (-is) kairioji (-ysis): 145 
mm, 1,2 kW, Hi-light,  
galinė dešinioji: 265×170 
mm, 2,4 kW, Hi-light
sensorinis valdymas�	
stopgo�	
laikmatis�	
automatinio užvirimo �	
funkcija
likutinės šilumos indika-�	
torius
apsauginis užraktas�	

Matmenys (AxPxG): 5,4 × 75 × 51 cm  

Bendra informacija
Nominali galia: 6,4 kW�	
Įmontavimo matmenys: žr. �	
katalogo pabaigoje

Paviršius
kaitvietės/degikliai: �	
Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 
210/120 mm, 2,2 kW, Hi-
light,  
Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 
145 mm, 1,2 kW, Hi-light,  
galinė (-is) kairioji (-ysis): 145 
mm, 1,2 kW, Hi-light,  
galinė dešinioji: 180 mm, 1,8 
kW, Hi-light
likutinės šilumos indika-�	
torius

Matmenys (AxPxG): 9,2 × 60 × 51 cm  

Bendra informacija
Nominali galia: 7,1 kW�	
Įmontavimo matmenys: žr. �	
katalogo pabaigoje

Paviršius
kaitvietės/degikliai: �	
Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 
210/175/120 mm, 2,3 kW, 
Hi-light,  
Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 
145 mm, 1,2 kW, Hi-light,  
galinė (-is) kairioji (-ysis): 145 
mm, 1,2 kW, Hi-light,  
galinė dešinioji: 265×170 
mm, 2,4 kW, Hi-light
slidertouch�	
laikmatis�	
automatinio užvirimo �	
funkcija
likutinės šilumos indika-�	
torius
apsauginis užraktas�	

Matmenys (AxPxG): 5,6 × 59,4 × 51 cm  



INDUKCINĖINDUKCINĖ INDUKCINĖ

INDUKCINĖ INDUKCINĖ INDUKCINĖ

Nuožulnūs krašteliai

280131
indukcinis paviršius
IT741AC

Bendra informacija
Nominali galia: 7,4 kW�	
Įmontavimo matmenys: žr. �	
katalogo pabaigoje

Paviršius
kaitvietės/degikliai: �	
Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 
210 mm, 2,3/3,7 kW, 
indukcinė,  
Priekinė (-is) dešinioji 
(-ysis): 180 mm, 1,85/3 kW, 
indukcinė,  
galinė (-is) kairioji (-ysis): 145 
mm, 1,4/2,2 kW, indukcinė,  
galinė dešinioji: 180 mm, 
1,85/3 kW, indukcinė
stopgo�	
Power-Boost: 4�	
laikmatis�	
automatinio užvirimo �	
funkcija
likutinės šilumos indika-�	
torius
apsauginis užraktas�	
stayWarm�	
Itin tylus veikimas�	

Matmenys (AxPxG): 4,6 × 77 × 52 cm  

nAuJiEnA
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Gali būti pilnai įmontuota į stalviršįNuožulnūs krašteliaiGali būti pilnai įmontuota į stalviršį

261179271655259153
indukcinis paviršiusindukcinis paviršiusindukcinis paviršius
IT706ASCIT606ACIT604ASC

Bendra informacija
Nominali galia: 7,4 kW�	
Įmontavimo matmenys: žr. �	
katalogo pabaigoje

Paviršius
kaitvietės/degikliai: �	
Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 
200 mm, 2,3 kW, indukcinė,  
Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 
160 mm, 1,4 kW, indukcinė,  
galinė (-is) kairioji (-ysis): 
160 mm, 1,4 kW, indukcinė,  
galinė dešinioji: 200 mm, 2,3 
kW, indukcinė
sensorinis valdymas�	
laikmatis�	
automatinio užvirimo �	
funkcija
likutinės šilumos indika-�	
torius
apsauginis užraktas�	

Matmenys (AxPxG): 5,6 × 60 × 51 cm  

Bendra informacija
Nominali galia: 7,4 kW�	
Įmontavimo matmenys: žr. �	
katalogo pabaigoje

Paviršius
kaitvietės/degikliai: �	
Priekinė (-is) kairioji 
(-ysis): 200 mm, 2,3/3 kW, 
indukcinė,  
Priekinė (-is) dešinioji (-ysis): 
160 mm, 1,4 kW, indukcinė,  
galinė (-is) kairioji (-ysis): 
160 mm, 1,4 kW, indukcinė,  
galinė dešinioji: 200 mm, 
2,3/3 kW, indukcinė
sensorinis valdymas�	
Power-Boost: 2�	
laikmatis�	
automatinio užvirimo �	
funkcija
likutinės šilumos indika-�	
torius
apsauginis užraktas�	

Matmenys (AxPxG): 5,6 × 60 × 51 cm  

Bendra informacija
Nominali galia: 7,4 kW�	
Įmontavimo matmenys: žr. �	
katalogo pabaigoje

Paviršius
kaitvietės/degikliai: �	
Priekinė (-is) kairioji 
(-ysis): 200 mm, 2,3/3 kW, 
indukcinė,  
Priekinė (-is) dešinioji 
(-ysis): 200 mm, 2,3/3 kW, 
indukcinė,  
galinė (-is) kairioji (-ysis): 
160 mm, 1,4 kW, indukcinė,  
galinė dešinioji: 160 mm, 1,4 
kW, indukcinė
sensorinis valdymas�	
Power-Boost: 2�	
laikmatis�	
automatinio užvirimo �	
funkcija
likutinės šilumos indika-�	
torius
apsauginis užraktas�	

Matmenys (AxPxG): 5,6 × 77 × 52 cm  

Nuožulnūs krašteliai
Nuožulnūs nerūdijančio 
plieno krašteliai

280132295346
indukcinis paviršiusindukcinis paviršius
IT951ACIT642AC

Bendra informacija
Nominali galia: 7,4 kW�	
Įmontavimo matmenys: žr. �	
katalogo pabaigoje

Paviršius
kaitvietės/degikliai: �	
Priekinė (-is) kairioji (-ysis): 
210 mm, 2,3/3,7 kW, 
indukcinė,  
Priekinė (-is) dešinioji 
(-ysis): 180 mm, 1,85/3 kW, 
indukcinė,  
galinė (-is) kairioji (-ysis): 145 
mm, 1,4/2,2 kW, indukcinė,  
galinė dešinioji: 180/280 
mm, 2,3/3,7 kW, induction-
oval
stopgo�	
Power-Boost: 4�	
laikmatis�	
automatinio užvirimo �	
funkcija
likutinės šilumos indika-�	
torius
apsauginis užraktas�	

softMelt�	
stayWarm�	
Itin tylus veikimas�	

Matmenys (AxPxG): 4,6 × 60 × 51 cm  

Bendra informacija
Nominali galia: 11,1 kW�	
Įmontavimo matmenys: žr. �	
katalogo pabaigoje

Paviršius
kaitvietės/degikliai: �	
Priekinė (-is) kairioji 
(-ysis): 180 mm, 1,85/3 kW, 
indukcinė,  
priekinė vidurinė: 180 mm, 
1,85/3 kW, indukcinė,  
galinė (-is) kairioji (-ysis): 
180 mm, 1,85/3 kW, 
indukcinė,  
galinė vidurinė: 180 mm, 
1,85/3 kW, indukcinė,  
galinė dešinioji: 260 mm, 
2,6/3,7 kW, indukcinė
Extra space�	
stopgo�	
Power-Boost: 5�	
laikmatis�	
automatinio užvirimo �	
funkcija
likutinės šilumos indika-�	
torius
apsauginis užraktas�	

softMelt�	
stayWarm�	
Itin tylus veikimas�	

Matmenys (AxPxG): 4,8 × 90 × 52 cm  
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slėgio lygis
kuo mažiau sulenkimų garų surinktuvo ištraukiamajame vamzdyje, tuo 
efektyviau jis veikia. Visada išlaikykite rekomenduojamą ištraukiamosios 
žarnos/vamzdžio diametrą (Ø). kad išvengtumėte kondensuotų garų, 
svarbu ištraukiamąją žarną/vamzdį izoliuoti. 

EfEKTyVus 
  VEiKiMAs

Garų surinktuvai su išoriniu varikliu
Variklis įmontuojamas ant garų surinktuvo viršaus arba už pertvaros.
taip žymiai sumažinamas triukšmo lygis virtuvėje.

nauja technologija – P.A.E. sistema
gorenje pristato revoliucinę technologiją - perimetrinę ventiliavimo 
sistemą (žr. pav.). Ištraukimo zona iš centrinės garų surinktuvo dalies 
perkelta į tolimiausius jo kraštus. dėl to pagerėja ventiliacija, sumažėja 
energijos sąnaudos ir triukšmingumo lygis.

Kokio galingumo?
kokio galingumo bus Jūsų naujas garų surinktuvas? galingumas
pasirenkamas pagal virtuvės dydį. Idealu, kai garų surinktuvas gali išvalyti 
virtuvės orą nuo 10 iki 20 kartų per valandą. tai reiškia, kad jei virtuvė yra 
4x4 m ir 2,5 m aukščio, yra 40 m3 oro, kurį turi pakeisti garų surinktuvas. 
tai sudaro maždaug 400-800 m3 per valandą.

svarbu gera ventiliacija
Veikdamas garų surinktuvas šalina orą iš patalpos, kad nepageidaujami 
gaminamo maisto kvapai kuo mažiau pasklistų. Norint atnaujinti orą, reikia 
į virtuvę įleisti šviežio oro. Šis oras gali įeiti pro praviras duris iš gretimo 
kambario. oro srovė bus sutrikdyta, jei bus atidarytas langas visai šalia 
garų surinktuvo. kad garų surinktuvas efektyviai veiktų, reikia prileisti 
lygiai tiek pat šviežio oro, kiek yra ištraukiama. garų surinktuvas traukia 
riebaluotą orą per filtrą, oras išvalomas, o riebalų dalelės pasilieka filtre.

ištraukimo sąlygos
Išveskite ištraukiamąjį vamzdį į lauką, tai duoda 
geriausius rezultatus, bet jeigu tokios galimybės 
nėra, galite naudoti anglinius filtrus. tuomet garų 
surinktuvas veiks taip vadinamu recirkuliacijos 
principu: anglinis filtras išvalys orą ir švarų jį grąžins 
atgal į aplinką.
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Kamino tipo
Nerūdijančio plieno

Montuojamas į spintelę
Baltas

Kamino tipo
Baltas

Kamino tipo
Baltas

Kamino tipo
Baltas

Kamino tipo
Nerūdijančio plieno

602000

662700

527999

662701

230766

662702

Garų surinktuvas

Garų surinktuvas

Garų surinktuvas

Garų surinktuvas

Garų surinktuvas

Garų surinktuvas

DAH302RF

DAH510W

DAH302HV

DAH500W

DU601W

DAH301RF

Plotis: 50 cm�	
didžiausia ištraukimo galia: �	
290 m³/h
1 variklis�	
apšvietimas: 1 × 40 W�	
Plaunamas metalinis riebalų �	
filtras
Ištraukimo greičių skaičius: 3�	
Jungties skersmuo: 12 cm�	
Mechaninis valdymas�	
gali būti naudojamas su �	
anglies filtru (užsakomas 
atskirai)
triukšmingumo lygis (max.): �	
56 dB(a)

Priedai
anglies filtras: 127033�	
Metalinis filtras: 127063�	
Matmenys: žr. katalogo �	
pabaigoje

 

Plotis: 50 cm�	
didžiausia ištraukimo galia: �	
290 m³/h
1 variklis�	
apšvietimas: 1 × 40 W�	
Plaunamas metalinis riebalų �	
filtras
Ištraukimo greičių skaičius: 3�	
Jungties skersmuo: 12 cm�	
Mechaninis valdymas�	
gali būti naudojamas su �	
anglies filtru (užsakomas 
atskirai)
triukšmingumo lygis (max.): �	
56 dB(a)

Priedai
anglies filtras: 127033�	
Metalinis filtras: 127067�	
Matmenys: žr. katalogo �	
pabaigoje

 

Plotis: 50 cm�	
didžiausia ištraukimo galia: �	
310 m³/h
1 variklis�	
apšvietimas: 1 × 40 W�	
Plaunamas metalinis riebalų �	
filtras
Ištraukimo greičių skaičius: 3�	
Jungties skersmuo: 12 cm�	
Mechaninis valdymas�	
gali būti naudojamas su �	
anglies filtru (užsakomas 
atskirai)
triukšmingumo lygis (max.): �	
51 dB(a)

Priedai
anglies filtras: 127024�	
Metalinis filtras: 127051�	
Matmenys: žr. katalogo �	
pabaigoje

 

Plotis: 60 cm�	
didžiausia ištraukimo galia: �	
290 m³/h
1 variklis�	
Plaunamas aliumininis �	
riebalų filtras
Ištraukimo greičių skaičius: 3�	
Jungties skersmuo: 12 cm�	
Mechaninis valdymas�	
gali būti naudojamas su �	
anglies filtru (užsakomas 
atskirai)
triukšmingumo lygis (max.): �	
56 dB(a)

Priedai
anglies filtras: 127033�	
Metalinis filtras: 231823�	
Matmenys: žr. katalogo �	
pabaigoje

 

Plotis: 60 cm�	
didžiausia ištraukimo galia: �	
450 m³/h
2 varikliai�	
apšvietimas: 2 × 40 W�	
Plaunamas metalinis riebalų �	
filtras
Ištraukimo greičių skaičius: 3�	
Jungties skersmuo: 12,5 cm�	
Mechaninis valdymas�	
gali būti naudojamas su �	
anglies filtru (užsakomas 
atskirai)
triukšmingumo lygis (max.): �	
56 dB(a)

Priedai
anglies filtras: 127024�	
Metalinis filtras: 127052�	
Matmenys: žr. katalogo �	
pabaigoje

 

Plotis: 60 cm�	
didžiausia ištraukimo galia: �	
450 m³/h
2 varikliai�	
apšvietimas: 2 × 40 W�	
Plaunamas metalinis riebalų �	
filtras
Ištraukimo greičių skaičius: 3�	
Jungties skersmuo: 12,5 cm�	
Mechaninis valdymas�	
gali būti naudojamas su �	
anglies filtru (užsakomas 
atskirai)
triukšmingumo lygis (max.): �	
56 dB(a)

Priedai
anglies filtras: 127024�	
Metalinis filtras: 127052�	
Matmenys: žr. katalogo �	
pabaigoje
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Montuojamas į spintelę
Nerūdijančio plieno

Montuojamas į spintelę
Baltas

Montuojamas į spintelę
Nerūdijančio plieno

Montuojamas į spintelę
Baltas

101775

101774

174844

174845

Garų surinktuvas

Garų surinktuvas

Garų surinktuvas

Garų surinktuvas

DF615E

DF615W

DF610E

DF610W

Plotis: 60 cm�	
didžiausia ištraukimo galia: �	
300 m³/h
1 variklis�	
apšvietimas: 2 × 40 W�	
Plaunamas metalinis riebalų �	
filtras
Ištraukimo greičių skaičius: 3�	
Jungties skersmuo: 12,5 cm�	
Mechaninis valdymas�	
gali būti naudojamas su �	
anglies filtru (užsakomas 
atskirai)
triukšmingumo lygis (max.): �	
50 dB(a)

Priedai
anglies filtras: 110575�	
Metalinis filtras: 175037�	
Matmenys: žr. katalogo �	
pabaigoje

 

Plotis: 60 cm�	
didžiausia ištraukimo galia: �	
390 m³/h
2 varikliai�	
apšvietimas: 2 × 40 W�	
Plaunamas metalinis riebalų �	
filtras
Ištraukimo greičių skaičius: 3�	
Jungties skersmuo: 11 cm�	
Mechaninis valdymas�	
gali būti naudojamas su �	
anglies filtru (užsakomas 
atskirai)
triukšmingumo lygis (max.): �	
45 dB(a)

Priedai
anglies filtras: 110575�	
Metalinis filtras: 110576�	
Matmenys: žr. katalogo �	
pabaigoje

 

Plotis: 60 cm�	
didžiausia ištraukimo galia: �	
300 m³/h
1 variklis�	
apšvietimas: 2 × 40 W�	
Plaunamas metalinis riebalų �	
filtras
Ištraukimo greičių skaičius: 3�	
Jungties skersmuo: 12,5 cm�	
Mechaninis valdymas�	
gali būti naudojamas su �	
anglies filtru (užsakomas 
atskirai)
triukšmingumo lygis (max.): �	
50 dB(a)

Priedai
anglies filtras: 110575�	
Metalinis filtras: 175037�	
Matmenys: žr. katalogo �	
pabaigoje

 

Plotis: 60 cm�	
didžiausia ištraukimo galia: �	
390 m³/h
2 varikliai�	
apšvietimas: 2 × 40 W�	
Plaunamas metalinis riebalų �	
filtras
Ištraukimo greičių skaičius: 3�	
Jungties skersmuo: 11 cm�	
Mechaninis valdymas�	
gali būti naudojamas su �	
anglies filtru (užsakomas 
atskirai)
triukšmingumo lygis (max.): �	
45 dB(a)

Priedai
anglies filtras: 110575�	
Metalinis filtras: 110576�	
Matmenys: žr. katalogo �	
pabaigoje
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Pilnai montuojamas
Nerūdijančio plieno

Montuojamas į spintelę
Nerūdijančio plieno/stiklinis

Montuojamas į spintelę
Nerūdijančio plieno/stiklinis

663091

280772

280771
Garų surinktuvas

Garų surinktuvas

Garų surinktuvas
DK410E

DF6116BX

DF6116AX

Plotis: 59,8 cm�	
didžiausia ištraukimo galia: �	
391 m³/h
2 varikliai�	
apšvietimas: 2 × 20 W max, �	
halogeninės lempos
Plaunamas aliumininis �	
riebalų filtras
Ištraukimo greičių skaičius: 3�	
Jungties skersmuo: 12 cm�	
Mechaninis valdymas�	
triukšmingumo lygis (max.): �	
69 dB(a)

Priedai
anglies filtras: 110575�	
Metalinis filtras: 194499�	
Matmenys: žr. katalogo �	
pabaigoje

 

Plotis: 50 cm�	
didžiausia ištraukimo galia: �	
450 m³/h
1 variklis�	
apšvietimas: 2 × 40 W, �	
halogeninės lempos
Plaunamas metalinis riebalų �	
filtras
Ištraukimo greičių skaičius: 3�	
Jungties skersmuo: 15 cm�	
Mechaninis valdymas�	
gali būti naudojamas su �	
anglies filtru (užsakomas 
atskirai)
triukšmingumo lygis (max.): �	
58 dB(a)

Priedai
anglies filtras: 127029�	
Metalinis filtras: 127016�	
Matmenys: žr. katalogo �	
pabaigoje

 

Plotis: 59,8 cm�	
didžiausia ištraukimo galia: �	
391 m³/h
2 varikliai�	
apšvietimas: 2 × 20 W max, �	
halogeninės lempos
Plaunamas aliumininis �	
riebalų filtras
Ištraukimo greičių skaičius: 3�	
Jungties skersmuo: 12 cm�	
Mechaninis valdymas�	
triukšmingumo lygis (max.): �	
69 dB(a)

Priedai
anglies filtras: 110575�	
Metalinis filtras: 194499�	
Matmenys: žr. katalogo �	
pabaigoje

 

Montuojamas į spintelę
Nerūdijančio plieno

Montuojamas į spintelę
Baltas

152999

152997

Garų surinktuvas

Garų surinktuvas

DF620E

DF620W

Plotis: 60 cm�	
didžiausia ištraukimo galia: �	
600 m³/h
2 varikliai�	
apšvietimas: 2 × 40 W�	
Plaunamas metalinis riebalų �	
filtras
Ištraukimo greičių skaičius: 3�	
Jungties skersmuo: 12,5 cm�	
Mechaninis valdymas�	
gali būti naudojamas su �	
anglies filtru (užsakomas 
atskirai)
triukšmingumo lygis (max.): �	
54 dB(a)

Priedai
anglies filtras: 153255�	
Metalinis filtras: 113746�	
Matmenys: žr. katalogo �	
pabaigoje

 

Plotis: 60 cm�	
didžiausia ištraukimo galia: �	
600 m³/h
2 varikliai�	
apšvietimas: 2 × 40 W�	
Plaunamas metalinis riebalų �	
filtras
Ištraukimo greičių skaičius: 3�	
Jungties skersmuo: 12,5 cm�	
Mechaninis valdymas�	
gali būti naudojamas su �	
anglies filtru (užsakomas 
atskirai)
triukšmingumo lygis (max.): �	
54 dB(a)

Priedai
anglies filtras: 153255�	
Metalinis filtras: 113746�	
Matmenys: žr. katalogo �	
pabaigoje

 



60
cm

60
cm

60
cm

50
cm

60
cm

60
cm

Garų ištraukimas
išoriniu vamzdžiu

Garų ištraukimas
išoriniu vamzdžiuKamino tipo

Nerūdijančio plieno

Montuojamas į spintelę
Baltas

278295

105278

Garų surinktuvas

Garų surinktuvas

DC201E

DC100W

Plotis: 60 cm�	
Centrinis išleidimas�	
Plastinis vožtuvas�	
apšvietimas: 2 × 40 W�	
Plaunamas metalinis riebalų �	
filtras
Jungties skersmuo: 12 cm�	
Mechaninis valdymas�	

Priedai
Metalinis filtras: 113746�	
Matmenys: žr. katalogo �	
pabaigoje

 

Plotis: 60 cm�	
Centrinis išleidimas�	
Plastinis vožtuvas�	
apšvietimas: 2 × 40 W max�	
Plaunamas metalinis riebalų �	
filtras
Jungties skersmuo: 12 cm�	
slider touch�	

Priedai
Metalinis filtras: 127059�	
Matmenys: žr. katalogo �	
pabaigoje

 

keičiamas nerūdijančio
plieno dizaino fasadas
(užsakomas atskirai)

(105277)
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Kamino tipo
Juodas

Kamino tipo
Baltas

Kamino tipo
Nerūdijančio plieno

106404

662791662749

Garų surinktuvas

Garų surinktuvasGarų surinktuvas

DK600S

DK600WDK450E

Plotis: 60 cm�	
didžiausia ištraukimo galia: �	
450 m³/h
1 variklis�	
apšvietimas: 2 × 40 W�	
Plaunamas metalinis riebalų �	
filtras
Ištraukimo greičių skaičius: 3�	
Jungties skersmuo: 15 cm�	
Mechaninis valdymas�	
gali būti naudojamas su �	
anglies filtru (užsakomas 
atskirai)
triukšmingumo lygis (max.): �	
58 dB(a)

Priedai
anglies filtras: 127029�	
Metalinis filtras: 127036�	
Matmenys: žr. katalogo �	
pabaigoje

 

Plotis: 60 cm�	
didžiausia ištraukimo galia: �	
450 m³/h
1 variklis�	
apšvietimas: 2 × 40 W�	
Plaunamas metalinis riebalų �	
filtras
Ištraukimo greičių skaičius: 3�	
Jungties skersmuo: 15 cm�	
Mechaninis valdymas�	
gali būti naudojamas su �	
anglies filtru (užsakomas 
atskirai)
triukšmingumo lygis (max.): �	
58 dB(a)

Priedai
anglies filtras: 127029�	
Metalinis filtras: 127036�	
Matmenys: žr. katalogo �	
pabaigoje

 

Plotis: 60 cm�	
didžiausia ištraukimo galia: �	
450 m³/h
1 variklis�	
apšvietimas: 2 × 40 W�	
Plaunamas metalinis riebalų �	
filtras
Ištraukimo greičių skaičius: 3�	
Jungties skersmuo: 15 cm�	
Mechaninis valdymas�	
gali būti naudojamas su �	
anglies filtru (užsakomas 
atskirai)
triukšmingumo lygis (max.): �	
58 dB(a)

Priedai
anglies filtras: 127029�	
Metalinis filtras: 127036�	
Matmenys: žr. katalogo �	
pabaigoje

 

Kamino tipo
Nerūdijančio plieno

663041
Garų surinktuvas
DAH550E

Plotis: 50 cm�	
didžiausia ištraukimo galia: �	
450 m³/h
1 variklis�	
apšvietimas: 2 × 40 W�	
Plaunamas metalinis riebalų �	
filtras
Ištraukimo greičių skaičius: 3�	
Jungties skersmuo: 12 cm�	
Mechaninis valdymas�	
gali būti naudojamas su �	
anglies filtru (užsakomas 
atskirai)
triukšmingumo lygis (max.): �	
55 dB(a)

Priedai
anglies filtras: 127031�	
Metalinis filtras: 127018�	
Matmenys: žr. katalogo �	
pabaigoje

 



59,6
cm

59,6
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40
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39
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80
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60
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Kamino tipo
Juodas

Kamino tipo
Nerūdijančio plieno

241885

237771

Garų surinktuvas

Garų surinktuvas

DKR6355BK

DKR6355X

Plotis: 59,6 cm�	
didžiausia ištraukimo galia: �	
500 m³/h
1 variklis�	
apšvietimas: 2 × 35 W, �	
halogeninės lempos
Plaunamas aliumininis �	
riebalų filtras
Ištraukimo greičių skaičius: 4�	
Jungties skersmuo: 15 cm�	
Elektroninis valdymas�	
gali būti naudojamas su �	
anglies filtru (užsakomas 
atskirai)
triukšmingumo lygis (max.): �	
65 dB(a)

Priedai
anglies filtras: 240745�	
Metalinis filtras: 240818�	
Matmenys: žr. katalogo �	
pabaigoje

 

Plotis: 59,6 cm�	
didžiausia ištraukimo galia: �	
500 m³/h
1 variklis�	
apšvietimas: 2 × 35 W, �	
halogeninės lempos
Plaunamas aliumininis �	
riebalų filtras
Ištraukimo greičių skaičius: 4�	
Jungties skersmuo: 15 cm�	
Elektroninis valdymas�	
gali būti naudojamas su �	
anglies filtru (užsakomas 
atskirai)
triukšmingumo lygis (max.): �	
65 dB(a)

Priedai
anglies filtras: 240745�	
Metalinis filtras: 240818�	
Matmenys: žr. katalogo �	
pabaigoje

 

Erdvinis
Nerūdijančio plieno

Erdvinis
Nerūdijančio plieno

Kamino tipo
Nerūdijančio plieno/stiklinis

Kamino tipo
Nerūdijančio plieno/stiklinis

155444

238608

182935

182934

Garų surinktuvas

Garų surinktuvas

Garų surinktuvas

Garų surinktuvas

KD950EI

IDR4545X

DVG8545E

DVG6545E

Plotis: 60 cm�	
didžiausia ištraukimo galia: �	
805 m³/h
1 variklis�	
apšvietimas: 2 × 20 W, �	
halogeninės lempos
Plaunamas aliumininis �	
riebalų filtras
Ištraukimo greičių skaičius: 3�	
laikmatis�	
Jungties skersmuo: 15 cm�	
Elektroninis valdymas�	
gali būti naudojamas su �	
anglies filtru (užsakomas 
atskirai)
P.a.E. sistema�	
triukšmingumo lygis (max.): �	
58 dB(a)

Priedai
anglies filtras: 180177�	
Metalinis filtras: 184756�	
Matmenys: žr. katalogo �	
pabaigoje

 

Plotis: 39 cm�	
didžiausia ištraukimo galia: �	
670 m³/h
1 variklis�	
apšvietimas: 4 × 20 W, �	
halogeninės lempos
Plaunamas aliumininis �	
riebalų filtras
Ištraukimo greičių skaičius: 3�	
laikmatis�	
Jungties skersmuo: 15 cm�	
Elektroninis valdymas�	
gali būti naudojamas su �	
anglies filtru (užsakomas 
atskirai)
P.a.E. sistema�	
triukšmingumo lygis (max.): �	
59 dB(a)

Priedai
anglies filtras: 180178�	
Metalinis filtras: 187926�	
Matmenys: žr. katalogo �	
pabaigoje

 

Plotis: 80 cm�	
didžiausia ištraukimo galia: �	
811 m³/h
1 variklis�	
apšvietimas: 2 × 18 W, �	
halogeninės lempos
Plaunamas aliumininis �	
riebalų filtras
Ištraukimo greičių skaičius: 3�	
laikmatis�	
Jungties skersmuo: 15 cm�	
Elektroninis valdymas�	
gali būti naudojamas su �	
anglies filtru (užsakomas 
atskirai)
P.a.E. sistema�	
triukšmingumo lygis (max.): �	
58 dB(a)

Priedai
anglies filtras: 180177�	
Metalinis filtras: 184756�	
Matmenys: žr. katalogo �	
pabaigoje

 

Plotis: 40 cm�	
didžiausia ištraukimo galia: �	
750 m³/h
1 variklis�	
apšvietimas: 2 × 20 W, �	
halogeninės lempos
Plaunamas metalinis riebalų �	
filtras
Ištraukimo greičių skaičius: 3�	
laikmatis�	
Jungties skersmuo: 15 cm�	
Elektroninis valdymas�	
gali būti naudojamas su �	
anglies filtru (užsakomas 
atskirai)
P.a.E. sistema�	
triukšmingumo lygis (max.): �	
52 dB(a)

Priedai
anglies filtras: 127030�	
Metalinis filtras: 167879�	
Matmenys: žr. katalogo �	
pabaigoje

 



80
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60
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80
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VirTuVės PriETAisAi58

Pure
Kamino tipo
Nerūdijančio plieno/stiklinis

Pure
Kamino tipo
Nerūdijančio plieno/stiklinis

Pure
Kamino tipo
Nerūdijančio plieno

238470238471239191
Garų surinktuvasGarų surinktuvasGarų surinktuvas
DVG8545AXDVG6545AXDVGA8545AX

Plotis: 80 cm�	
didžiausia ištraukimo galia: �	
1000 m³/h
1 variklis�	
apšvietimas: 5 × 1 W, led�	
Plaunamas aliumininis �	
riebalų filtras
Ištraukimo greičių skaičius: 4�	
laikmatis�	
Jungties skersmuo: 15 cm�	
Elektroninis valdymas�	
gali būti naudojamas su �	
anglies filtru (užsakomas 
atskirai)
triukšmingumo lygis (max.): �	
58 dB(a)

Priedai
anglies filtras: 180178�	
Metalinis filtras: 187926�	
Matmenys: žr. katalogo �	
pabaigoje

 

Plotis: 60 cm�	
didžiausia ištraukimo galia: �	
805 m³/h
1 variklis�	
apšvietimas: 2 × 20 W, �	
halogeninės lempos
Plaunamas aliumininis �	
riebalų filtras
Ištraukimo greičių skaičius: 3�	
laikmatis�	
Jungties skersmuo: 15 cm�	
Elektroninis valdymas�	
gali būti naudojamas su �	
anglies filtru (užsakomas 
atskirai)
P.a.E. sistema�	
triukšmingumo lygis (max.): �	
58 dB(a)

Priedai
anglies filtras: 180177�	
Metalinis filtras: 184756�	
Matmenys: žr. katalogo �	
pabaigoje

 

Plotis: 80 cm�	
didžiausia ištraukimo galia: �	
811 m³/h
1 variklis�	
apšvietimas: 2 × 18 W, �	
halogeninės lempos
Plaunamas aliumininis �	
riebalų filtras
Ištraukimo greičių skaičius: 3�	
laikmatis�	
Jungties skersmuo: 15 cm�	
Elektroninis valdymas�	
gali būti naudojamas su �	
anglies filtru (užsakomas 
atskirai)
P.a.E. sistema�	
triukšmingumo lygis (max.): �	
58 dB(a)

Priedai
anglies filtras: 180177�	
Metalinis filtras: 184756�	
Matmenys: žr. katalogo �	
pabaigoje

 

gartraukio jutikliai iš karto reaguoja į nešvarų orą ir kitus oro 
pasikeitimus.

uždarytas - išsijungia, atidarytas – iš vertikalaus transformuojasi į 
kamino tipo gartraukį. 

A u T O s E n s E  
ATuTOMATinis GArTrAuKis

gartraukis išjungtas 
(uždarytas gartraukis)

gartraukis įjungtas 
(atidarytas gartraukis) 
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90
cm
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Kamino tipo
Nerūdijančio plieno/stiklinis

Kamino tipo
Nerūdijančio plieno/stiklinis

Kamino tipo
Nerūdijančio plieno/stiklinis

Kamino tipo
Nerūdijančio plieno/stiklinis

182959

182958

182961

182960

Garų surinktuvas

Garų surinktuvas

Garų surinktuvas

Garų surinktuvas

DKG9335E

DKG6335E

DTG9335E

DTG6335E

Plotis: 60 cm�	
didžiausia ištraukimo galia: �	
452 m³/h
1 variklis�	
apšvietimas: 2 × 20 W, �	
halogeninės lempos
Plaunamas aliumininis �	
riebalų filtras
Ištraukimo greičių skaičius: 3�	
Jungties skersmuo: 15 cm�	
Mechaninis valdymas�	
gali būti naudojamas su �	
anglies filtru (užsakomas 
atskirai)
triukšmingumo lygis (max.): �	
57 dB(a)

Priedai
anglies filtras: 182192�	
Metalinis filtras: 185584�	
Matmenys: žr. katalogo �	
pabaigoje

 

Plotis: 60 cm�	
didžiausia ištraukimo galia: �	
452 m³/h
1 variklis�	
apšvietimas: 2 × 20 W, �	
halogeninės lempos
Plaunamas aliumininis �	
riebalų filtras
Ištraukimo greičių skaičius: 3�	
Jungties skersmuo: 15 cm�	
Mechaninis valdymas�	
gali būti naudojamas su �	
anglies filtru (užsakomas 
atskirai)
triukšmingumo lygis (max.): �	
57 dB(a)

Priedai
anglies filtras: 182192�	
Metalinis filtras: 181471�	
Matmenys: žr. katalogo �	
pabaigoje

 

Plotis: 90 cm�	
didžiausia ištraukimo galia: �	
452 m³/h
1 variklis�	
apšvietimas: 2 × 20 W, �	
halogeninės lempos
Plaunamas aliumininis �	
riebalų filtras
Ištraukimo greičių skaičius: 3�	
Jungties skersmuo: 15 cm�	
Mechaninis valdymas�	
gali būti naudojamas su �	
anglies filtru (užsakomas 
atskirai)
triukšmingumo lygis (max.): �	
57 dB(a)

Priedai
anglies filtras: 182192�	
Metalinis filtras: 185584�	
Matmenys: žr. katalogo �	
pabaigoje

 

Plotis: 90 cm�	
didžiausia ištraukimo galia: �	
452 m³/h
1 variklis�	
apšvietimas: 2 × 20 W, �	
halogeninės lempos
Plaunamas aliumininis �	
riebalų filtras
Ištraukimo greičių skaičius: 3�	
Jungties skersmuo: 15 cm�	
Mechaninis valdymas�	
gali būti naudojamas su �	
anglies filtru (užsakomas 
atskirai)
triukšmingumo lygis (max.): �	
57 dB(a)

Priedai
anglies filtras: 182192�	
Metalinis filtras: 181471�	
Matmenys: žr. katalogo �	
pabaigoje

 

Pure
Kamino tipo
Nerūdijančio plieno/stiklinis

Pure
Kamino tipo
Nerūdijančio plieno/stiklinis

238476

238475

Garų surinktuvas

Garų surinktuvas

DT9545AX

DT6545AX

Plotis: 60 cm�	
didžiausia ištraukimo galia: �	
780 m³/h
1 variklis�	
apšvietimas: 2 × 20 W, �	
halogeninės lempos
Plaunamas aliumininis �	
riebalų filtras
Ištraukimo greičių skaičius: 3�	
laikmatis�	
Jungties skersmuo: 15 cm�	
Elektroninis valdymas�	
gali būti naudojamas su �	
anglies filtru (užsakomas 
atskirai)
triukšmingumo lygis (max.): �	
57 dB(a)

Priedai
anglies filtras: 182183�	
Metalinis filtras: 184735�	
Matmenys: žr. katalogo �	
pabaigoje

 

Plotis: 90 cm�	
didžiausia ištraukimo galia: �	
807 m³/h
1 variklis�	
apšvietimas: 2 × 20 W, �	
halogeninės lempos
Plaunamas aliumininis �	
riebalų filtras
Ištraukimo greičių skaičius: 3�	
laikmatis�	
Jungties skersmuo: 15 cm�	
Elektroninis valdymas�	
gali būti naudojamas su �	
anglies filtru (užsakomas 
atskirai)
triukšmingumo lygis (max.): �	
57 dB(a)

Priedai
anglies filtras: 182183�	
Metalinis filtras: 184735�	
Matmenys: žr. katalogo �	
pabaigoje
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Erdvinis
Nerūdijančio plieno/stiklinis

Erdvinis
Nerūdijančio plieno/stiklinis

Kamino tipo
Nerūdijančio plieno/stiklinis

187002

185989

185988
Garų surinktuvas

Garų surinktuvas

Garų surinktuvas
IDKG9545EX

IDKG9545E

DKG9545EX

Plotis: 90 cm�	
didžiausia ištraukimo galia: �	
747 m³/h
1 variklis�	
apšvietimas: 4 × 20 W, �	
halogeninės lempos
Plaunamas aliumininis �	
riebalų filtras
Ištraukimo greičių skaičius: 3�	
laikmatis�	
Jungties skersmuo: 15 cm�	
Elektroninis valdymas�	
gali būti naudojamas su �	
anglies filtru (užsakomas 
atskirai)
triukšmingumo lygis (max.): �	
58 dB(a)

Priedai
anglies filtras: 180178�	
Metalinis filtras: 187926�	
Matmenys: žr. katalogo �	
pabaigoje

 

Plotis: 90 cm�	
didžiausia ištraukimo galia: �	
629 m³/h
1 variklis�	
apšvietimas: 2 × 20 W, �	
halogeninės lempos
Plaunamas aliumininis �	
riebalų filtras
Ištraukimo greičių skaičius: 3�	
laikmatis�	
Jungties skersmuo: 15 cm�	
Elektroninis valdymas�	

Priedai
Metalinis filtras: 187926�	
Išorinis variklis - komplekte�	
Variklis turi būti prie lubų�	
Matmenys: žr. katalogo �	
pabaigoje

 

Plotis: 90 cm�	
didžiausia ištraukimo galia: �	
612 m³/h
1 variklis�	
apšvietimas: 4 × 20 W, �	
halogeninės lempos
Plaunamas aliumininis �	
riebalų filtras
Ištraukimo greičių skaičius: 3�	
laikmatis�	
Jungties skersmuo: 15 cm�	
Elektroninis valdymas�	

Priedai
Metalinis filtras: 187926�	
Išorinis variklis - komplekte�	
Variklis turi būti prie lubų�	
Matmenys: žr. katalogo �	
pabaigoje

 

60
cm

Kamino tipo
Nerūdijančio plieno/stiklinis

185987
Garų surinktuvas
DKG6545EX

Plotis: 60 cm�	
didžiausia ištraukimo galia: �	
603 m³/h
1 variklis�	
apšvietimas: 2 × 20 W, �	
halogeninės lempos
Plaunamas aliumininis �	
riebalų filtras
Ištraukimo greičių skaičius: 3�	
laikmatis�	
Jungties skersmuo: 15 cm�	
Elektroninis valdymas�	

Priedai
Metalinis filtras: 184756�	
Išorinis variklis - komplekte�	
Variklis turi būti prie lubų�	
Matmenys: žr. katalogo �	
pabaigoje

 

60
cm

Kamino tipo
Nerūdijančio plieno/stiklinis

182936
Garų surinktuvas
DKG6545E

Plotis: 60 cm�	
didžiausia ištraukimo galia: �	
740 m³/h
1 variklis�	
apšvietimas: 2 × 20 W, �	
halogeninės lempos
Plaunamas aliumininis �	
riebalų filtras
Ištraukimo greičių skaičius: 3�	
laikmatis�	
Jungties skersmuo: 15 cm�	
Elektroninis valdymas�	
gali būti naudojamas su �	
anglies filtru (užsakomas 
atskirai)
triukšmingumo lygis (max.): �	
58 dB(a)

Priedai
anglies filtras: 182183�	
Metalinis filtras: 184756�	
Matmenys: žr. katalogo �	
pabaigoje

 

90
cm

Kamino tipo
Nerūdijančio plieno/stiklinis

182937
Garų surinktuvas
DKG9545E

Plotis: 90 cm�	
didžiausia ištraukimo galia: �	
735 m³/h
1 variklis�	
apšvietimas: 2 × 20 W, �	
halogeninės lempos
Plaunamas aliumininis �	
riebalų filtras
Ištraukimo greičių skaičius: 3�	
laikmatis�	
Jungties skersmuo: 15 cm�	
Elektroninis valdymas�	
gali būti naudojamas su �	
anglies filtru (užsakomas 
atskirai)
triukšmingumo lygis (max.): �	
58 dB(a)

Priedai
anglies filtras: 180178�	
Metalinis filtras: 187926�	
Matmenys: žr. katalogo �	
pabaigoje
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cm
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662696
External motor
MO800

Įtampa: 220-220 V�	
traukimo galia: 1000 m³/h�	
Ventiliavimo angos skers-�	
muo: 150 mm
gali būti montuojamas tik su �	
šiais modeliais: 
kd811g 
kd811g Insel
Įmontavimo Matmenys: žr. �	
katalogo pabaigoje

 

234030
rėmelis skirtas  gartraukiio tvirtinimui prie nuožulnios sienelės
PAKELTOS SIENELĖS RĖMELIS

Šis rėmelis leidžia sumontuoti gartraukį pakeltoje arba �	
nuožulnioje sienelėje
rėmelis pritvirtinamas prie sienos ir prie ventiliacijos angos �	
virtuvėje, o gartraukis pritvirtinamas prie rėmelio.
rėmelį galima nustatyti nuo 0° iki 42° kampu.�	
taip sumontuotame gartraukyje negali vykti recirkuliacija. �	
rėmelis gali būti naudojamas su tokiais modeliais:�	  
kd 811 g Insel
Matmenys: žr. katalogo pabaigoje�	

 

80
cm

60
cm

Kamino tipo
Nerūdijančio plieno/stiklinis

Kamino tipo
Nerūdijančio plieno/stiklinis

291555291554

Garų surinktuvasGarų surinktuvas
DVG8545XAXDVG6545XAX

Plotis: 60 cm�	
didžiausia ištraukimo galia: �	
612 m³/h
1 variklis�	
apšvietimas: 2 × 20 W max, �	
halogeninės lempos
Plaunamas aliumininis �	
riebalų filtras
Ištraukimo greičių skaičius: 4�	
laikmatis�	
Jungties skersmuo: 15 cm�	
Elektroninis valdymas�	
P.a.E. sistema�	
triukšmingumo lygis (max.): �	
58 dB(a)

Priedai
Metalinis filtras: 184756�	
Išorinis variklis - komplekte�	
Variklis turi būti prie lubų�	
Matmenys: žr. katalogo �	
pabaigoje

 

Plotis: 80 cm�	
didžiausia ištraukimo galia: �	
612 m³/h
1 variklis�	
apšvietimas: 2 × 20 W max, �	
halogeninės lempos
Plaunamas aliumininis �	
riebalų filtras
Ištraukimo greičių skaičius: 4�	
laikmatis�	
Jungties skersmuo: 15 cm�	
Elektroninis valdymas�	
P.a.E. sistema�	
triukšmingumo lygis (max.): �	
58 dB(a)

Priedai
Metalinis filtras: 184756�	
Išorinis variklis - komplekte�	
Variklis turi būti prie lubų�	
Matmenys: žr. katalogo �	
pabaigoje

 

Erdvinis
Nerūdijančio plieno/stiklinis

Kamino tipo
Nerūdijančio plieno/stiklinis

662695662693
Garų surinktuvasGarų surinktuvas
KD811G-INSELKD811G

Plotis: 90 cm�	
apšvietimas: 2 × 40 W, �	
halogeninės lempos
Plaunamas metalinis riebalų �	
filtras
Ištraukimo greičių skaičius: 3�	
laikmatis�	
Jungties skersmuo: 15 cm�	
Elektroninis valdymas�	
Filtro užterštumo indika-�	
torius

Priedai
Metalinis filtras: 127036�	
Išorinis variklis - užsakomas �	
atskirai - Mo800
Matmenys: žr. katalogo �	
pabaigoje

 

Plotis: 90 cm�	
apšvietimas: 2 × 40 W, �	
halogeninės lempos
Plaunamas metalinis riebalų �	
filtras
Ištraukimo greičių skaičius: 3�	
laikmatis�	
Jungties skersmuo: 15 cm�	
Elektroninis valdymas�	
Filtro užterštumo indika-�	
torius

Priedai
Metalinis filtras: 127036�	
Išorinis variklis - užsakomas �	
atskirai - Mo800
Matmenys: žr. katalogo �	
pabaigoje

 



Mikrobangų

Combi

grilis

karštas oras

atitirpinimas
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Nerūdijančio plieno

Balta

Nerūdijančio plieno

Nerūdijančio plienoBalta

Pure

183561

250732

183560

250720165216

242164
Mikrobangų krosnelė

Mikrobangų krosnelė

Mikrobangų krosnelė

Mikrobangų krosnelėMikrobangų krosnelė

Mikrobangų krosnelės pakeliamos durelės
MI215E

MO17DW

MI214E

MO17DEMI206W

DFM46PAX

tiekiama su rankena�	

Matmenys (AxPxG): 45,8 × 59,5 × 6 cm  

Elektroninis valdymas�	
talpa: 17 l�	
Emaliuotas vidus�	
Mikrobangų galia: 700 W�	
galios lygiai: 6�	
suprogramuotos funkcijos: 8�	
lengvo gaminimo funkcija�	
atitirpinimo programos �	
pagal laiką ir svorį
atitirpinimo programa�	
automatinis lėkštės sukima-�	
sis tolygiam temperatūros 
paskirstymui
lėkštės skersmuo: 24,5 cm�	
užraktas nuo vaikų�	

Matmenys (AxPxG): 26,2 × 45,2 × 33,5 cm  

Elektroninis valdymas�	
talpa: 17 l�	
Emaliuotas vidus�	
Mikrobangų galia: 700 W�	
galios lygiai: 6�	
suprogramuotos funkcijos: 8�	
lengvo gaminimo funkcija�	
atitirpinimo programos �	
pagal laiką ir svorį
atitirpinimo programa�	
automatinis lėkštės sukima-�	
sis tolygiam temperatūros 
paskirstymui
lėkštės skersmuo: 24,5 cm�	
užraktas nuo vaikų�	

Matmenys (AxPxG): 26,2 × 45,2 × 33,5 cm  

Elektroninis valdymas�	
talpa: 20 l�	
Mikrobangų galia: 800 W�	
grilis: 1050 W�	
galios lygiai: 10�	
suprogramuotos funkcijos: 5�	
lengvo gaminimo funkcija�	
atitirpinimo programos �	
pagal laiką ir svorį
atitirpinimo programa�	
automatinis lėkštės sukima-�	
sis tolygiam temperatūros 
paskirstymui
lėkštės skersmuo: 25,5 cm�	

Matmenys (AxPxG): 27,9 × 46,5 × 36,4 cm  

Elektroninis valdymas�	
talpa: 23 l�	
Mikrobangų galia: 800 W�	
galios lygiai: 10�	
atitirpinimo programa�	
automatinis lėkštės sukima-�	
sis tolygiam temperatūros 
paskirstymui
lėkštės skersmuo: 25,5 cm�	

Matmenys (AxPxG): 28,7 × 46,5 × 36,4 cm  

Elektroninis valdymas�	
talpa: 23 l�	
Mikrobangų galia: 800 W�	
keptuvas: 1050 W�	
galios lygiai: 10�	
lengvo gaminimo funkcija�	
atitirpinimo programos �	
pagal laiką ir svorį
atitirpinimo programa�	
automatinis lėkštės sukima-�	
sis tolygiam temperatūros 
paskirstymui
lėkštės skersmuo: 25,5 cm�	

Matmenys (AxPxG): 28,7 × 46,5 × 37,6 cm  
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Pure

Balta

Pure

Pure

Sidabro spalvos

Nerūdijančio plieno

238533

258619

238537

245495

258620

174885

Įmontuojama mikrobangų krosnelė su griliumi

Mikrobangų krosnelė

Mikrobangų krosnelė - Įmontuojama

Mikrobangų krosnelė su griliumi

Mikrobangų krosnelė

Mikrobangų krosnelė su griliumi

BM6120AX

MI281W

BM2120AX

GMO23A

MI281SL

GMO20DGE

Elektroninis valdymas�	
talpa: 20 l�	
Nerūdijančio plieno �	
krosnelės vidus
Mikrobangų galia: 800 W�	
keptuvas: 1100 W�	
galios lygiai: 5�	
atitirpinimo programa�	
automatinis lėkštės sukima-�	
sis tolygiam temperatūros 
paskirstymui
lėkštės skersmuo: 24,5 cm�	
užraktas nuo vaikų�	

Matmenys (AxPxG): 28 × 47 × 36,7 cm  

Ekranas su jutikliniu valdymu�	
talpa: 23 l�	
Nerūdijančio plieno �	
krosnelės vidus
Mikrobangų galia: 900 W�	
keptuvas: 1200 W�	
traškios plutelės funkcija�	
galios lygiai: 5�	
suprogramuotos funkcijos: 6�	
lengvo gaminimo funkcija�	
atitirpinimo programos �	
pagal laiką ir svorį
atitirpinimo programa�	
automatinis lėkštės sukima-�	
sis tolygiam temperatūros 
paskirstymui
lėkštės skersmuo: 27 cm�	
užraktas nuo vaikų�	

Matmenys (AxPxG): 30,3 × 51 × 38,7 cm  

Elektroninis valdymas�	
talpa: 28 l�	
Nerūdijančio plieno �	
krosnelės vidus
Mikrobangų galia: 900 W�	
keptuvas: 1250 W�	
karštas oras: 1250 W�	
traškios plutelės funkcija�	
galios lygiai: 10�	
suprogramuotos funkcijos: 5�	
laikmatis�	
lengvo gaminimo funkcija�	
atitirpinimo programa�	
automatinis lėkštės sukima-�	
sis tolygiam temperatūros 
paskirstymui
lėkštės skersmuo: 30 cm�	
užraktas nuo vaikų�	

Matmenys (AxPxG): 31,1 × 51,3 × 40,1 cm  

Elektroninis valdymas�	
talpa: 28 l�	
Nerūdijančio plieno �	
krosnelės vidus
Mikrobangų galia: 900 W�	
keptuvas: 1250 W�	
karštas oras: 1250 W�	
traškios plutelės funkcija�	
galios lygiai: 10�	
suprogramuotos funkcijos: 5�	
laikmatis�	
lengvo gaminimo funkcija�	
atitirpinimo programa�	
automatinis lėkštės sukima-�	
sis tolygiam temperatūros 
paskirstymui
lėkštės skersmuo: 30 cm�	
užraktas nuo vaikų�	

Matmenys (AxPxG): 31,1 × 51,3 × 40,1 cm  

Elektroninis valdymas�	
talpa: 18 l�	
Nerūdijančio plieno �	
krosnelės vidus
Mikrobangų galia: 800 W�	
galios lygiai: 4�	
atitirpinimo programos �	
pagal laiką ir svorį
automatinis lėkštės sukima-�	
sis tolygiam temperatūros 
paskirstymui
lėkštės skersmuo: 24 cm�	
užraktas nuo vaikų�	
design fits cookers�	
rėmelis komplekte�	
Įmontavimo Matmenys: žr. �	
katalogo pabaigoje

Matmenys (AxPxG): 39 × 59,5 × 32,5 cm  

Ekranas su jutikliniu valdymu�	
talpa: 18 l�	
Nerūdijančio plieno �	
krosnelės vidus
Mikrobangų galia: 800 W�	
keptuvas: 1050 W�	
traškios plutelės funkcija�	
galios lygiai: 5�	
atitirpinimo programos �	
pagal laiką ir svorį
atitirpinimo programa�	
automatinis lėkštės sukima-�	
sis tolygiam temperatūros 
paskirstymui
lėkštės skersmuo: 24 cm�	
užraktas nuo vaikų�	
design fits ovens�	
rėmelis komplekte�	
Įmontavimo Matmenys: žr. �	
katalogo pabaigoje

Matmenys (AxPxG): 39 × 59,5 × 32,5 cm  



Energijos 
klasėA
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Nerūdijančio plieno dizainasNerūdijančio plieno dizainas

Nerūdijančio plieno viršus

231372196544

154506

Šildymo stalčiusEspresso kavos aparatas

Mini virtuvėŠaldytuvas vynui

BWD1102XCFA9100E

MK100S-R4T-1XWC660F

Puiki vieta laikyti vynui �	
tinkamoje temperatūroje
Bendra talpa (Bruto/Neto): �	
158 / 156 l
talpa: 57 butelių (0,75 l)�	
Valdymo skydelis su �	
temperatūros parinkimu yra 
viršuje
temperatūra: +5° - + 15°�	
5 ištraukiamos lentynėlės �	
- didelės
2 ištraukiamos lentynėlės �	
- mažos
Vidaus apšvietimas�	

Matmenys (AxPxG): 90 × 60 × 60 cm  

Bendra informacija
Modelis r4t (273585) �	
kriauklė dešinėje, kaitvietės 
kairėje pusėje
Modelis l4t (273586) �	
kriauklė kairėje, kaitvietės 
dešinėje pusėje
Matmenys: žr. katalogo �	
pabaigoje

Paviršius
Nominali galia: 3500 W�	
Nominal fuse current of �	
cooking unit: 16 a
Priekyje: 145 mm, 1,5 kW, �	
greito kaitinimo kaitvietė
galinė: 180 mm, 2 kW, greito �	
kaitinimo kaitvietė
saugumas: kaitvietės �	
išsijungia automatiškai po 2 
valandų

Šaldytuvas su kamera viduje
Energijos sąnaudos per �	
metus: 219 kWh
Šaldytuvo talpa (Neto): 103 l�	
Šaldiklio talpa (Neto): 17 l�	
saugus laikas dingus ele-�	
ktros srovei: 12 h
užšaldymo galia: 2 kg/24h�	
triukšmingumo lygis:  �	
40 dB(a)
1 kompresorių�	
Mechaninis valdymas�	
durelių atidarymo kryptis: �	
keičiama durelių atidarymo 
kryptis
antibakterinė danga�	
Vidaus apšvietimas�	

Šaldytuvas
automatinis šaldytuvo �	
atitirpinimas
3 stiklinės lentynėlės�	
didelis stalčius daržovėms �	
ir vaisiams

Šaldiklis
rankiniu būdu valdomas �	
atitirpinimas
1 lentyna su durelėmis�	

Matmenys (AxPxG): 87,5 × 100 × 60 cm  

Įmontuojamas – 60 cm�	
Vandens talpykla: 1,8 ltr.�	
kavos pupelių talpykla: �	
250 g
12 rūšių kava ir arbata�	
Individualūs nustatymai�	
reguliuojamas pupelių �	
malimo lygis
automatinė cappuccino �	
funkcija
Įtampa: 230-240 V�	
Įmontavimo Matmenys:  �	
žr. katalogo pabaigoje

Matmenys (AxPxG): 45,5 × 59,2 × 40,5 cm  

teleskopinis stalčius�	
apšvietimo jungiklis�	
stalčius su guminiu �	
padengimu
oro cirkuliacija kaitinti �	
virtuvės įrankius
temperatūros reguliavimas: �	
30–70 ºC
Įtampa: 220 – 240 V / 50 Hz�	
galima derinti su CFa9100E�	
Įmontavimo Matmenys:  �	
žr. katalogo pabaigoje

Matmenys (AxPxG): 14,0 x 59,5 x 54,5 cm  

Espresso kavos aparatas
automatinė kapučino gaminimo programa 
leidžia nesudėtingai pagaminti kapučino. 

Paspauskite mygtuką ir kava su pieno puta 
bus paruošta.  

Valymo sistema užtikrina, kad vamzdeliai 
bus švariai išvalyti po kiekvieno kavos 
virimo.
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Įmontuojamas šaldytuvas-šaldiklis

RKI41295  

Šaldytuvai, šaldytuvai-
šaldikliai, šaldikliai

R60398DW-1
R60398DE-1
R60399DFW
R60399DFE
R60399DFBK
R65365DW-1
RK60358DW-1
RK60358DE-1
RK60358/2DW
RK60359DFW
RK60359DFE
RK60359DFBK

NRK60328DW-1
NRK60328DE-1
RK60398DW-1
RK60398DE-1
RK1000IP
F60308DW-1
FN61238DW-1
FN61238DE-1
FN61238 DBK-1
RK60359
RF60309
RB6288

Įmontuojamas šaldytuvas

RI41328
Įmontuojamas šaldytuvas

RI41228  RBI41208

Įmontuojamas šaldytuvas

RI51228

Įmontuojamas šaldytuvas-šaldiklis

NRKI41288

Įmontuojamas šaldytuvas-šaldiklis

NRKI ORA-E
Espresso kavos aparatas

CFA9100E
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Įmontuojamos orkaitės

BOC5322AX  BOC6322AX

Įmontuojamos 
orkaitės

BO7110AW
BO7110AX
BO7110AA
BO7110AB
BO7310AX
BO7310BX
BO7345RB
BO7510AW
BO7510AX
BO8630AX
BO8730AX
BO8730AB

BO71ORA-W
BO71ORA-X
BO87ORA-W
BO87ORA-X

Montuojama orkaitė

BC7310AX

Šildymo stalčius

BWD1102AX BWD1102X 
kartu su BOC5322AX  BOC6322AX

Mikrobangų krosnelės pakeliamos durelės

DPM-ORA-E  DPM-ORA-W

Įmontuojamos orkaitės

BOP7303AB  BOP7303AX

Įmontuojamos orkaitės

BOP7556AX  
BOP7558AX  
BOP8858AX
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dujinis paviršius

GCS64C
dujinis paviršius

G6N50AX
dujinis paviršius

GHS64 ORA-W

Mikrobangų krosnelė

BM2120AX BM6120AX

indaplovė

GU63210W

indaplovė

GV53223

indaplovė

GV63424
indaplovė

GV61124
GV63324X

GV65324XV

indaplovė

GU61224W  GU61224X
GU64324W  GU64324X
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stiklokeraminis paviršius

ECT680AC  ECS680AX

indukcinis paviršius

IT741AC  

stiklokeraminis paviršius

EC630ASC

6mm

55 .nim

55 .nim

003
015

572
094

100
006

R15

h

EIT 390: h =  62
ECT 350 C:  h = 65
GCS 330 C:  h = 115
GSCW 310 C: h = 152

domino paviršiai

IT320AC  ECT330AC  GCS340AC 

indukcinis paviršius
IT606AC

indukcinis paviršius
IT951AC

indukcinis paviršius
IT642AC

indukcinis paviršius

IT604ASC
indukcinis paviršius

IT606ASC

indukcinis paviršius

IT641AC
indukcinis paviršius 
IT641ORA  IT641ORAW

indukcinis paviršiusv

IT706ASC

stiklokeraminis paviršius

ECT680-ORA-E  ECT680-ORA-W

stiklokeraminis paviršius

ECT610AX

stiklokeraminis paviršius

ECT780AC  
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Garų surinktuvas
DAH301RF

Garų surinktuvas
DAH550E

Garų surinktuvas
DK410E

Garų surinktuvas
DC201E

Garų surinktuvas
DC100W

Garų surinktuvas
DAH510W

Garų surinktuvas
DF610W  DF610 E

Garų surinktuvas
DAH500W

Garų surinktuvas
DU601

Garų surinktuvas
DF615W  DF615E

Garų surinktuvas
DAH302RF  DAH302HV

Garų surinktuvas
DF6116AX  DF6116AB  

Garų surinktuvas
DKR6355X  DKR6355BK

850 - 1100

600
250 (240)

30

220

165

500

Garų surinktuvas
DK450E

Garų surinktuvas
DK600W  DK600S
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263

50

80

900

425

475
705 - 980

650

275

Garų surinktuvas
KD811G

Garų surinktuvas
DF620W    DF620E

Garų surinktuvas
DFG602-ORA-S

Garų surinktuvas
KD811G-Insel  

Garų surinktuvas
DKG552-ORA-S  
DKG552-ORA-W

Garų surinktuvas
DKG6335E    DKG9335E

85
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Garų surinktuvas
DTG6335E  DTG9335E

Garų surinktuvas
DKG6545E  DKG6545EX

Garų surinktuvas
DT6545AX

Garų surinktuvas
DT9545AX

Garų surinktuvas
DKG9545E  DKG9545EX

Garų surinktuvas
IDKG9545E  IDKG9545EX
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266

257.5

16
9.

9

42˚

266

257.5
16

9.
9

42˚

445
480

200

Garų surinktuvas
DVG8545AX

Garų surinktuvas
DVG8545XAX

Garų surinktuvas
DVG6545AX

Garų surinktuvas
DVG6545XAX

išorinis variklis
MO800

Garų surinktuvas
DVGA8545AX

Pakeltos sienelės rėmelis
Garų surinktuvas
KD950EI

220 237

ø 390

700 - 890

Garų surinktuvas
IDR4545X

Garų surinktuvas
DVG6545E  DVG8545E

Mini virtuvė

MK100SR4T  
MK100SL4T
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Gorenje
Oficialus atstovas Lietuvoje 
uAB ”AG TrAdE”
r. Kalantos g. 32, LT-52494 Kaunas
Tel. 8-37 302900
faks. 8-37 799893
gorenje@agtrade.lt
www.gorenje.lt


