
CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI GORENJE

OSZCZĘDNIEJSZE 
I BARDZIEJ 
FUNKCJONALNE

Jony w walce z bakteriami i zapachami 
Powietrze w lodówce świeże i czyste jak po burzy? Dzięki aktyw-
nemu jonizatorowi w lodówkach Gorenje jest to możliwe. Oprócz 
neutralizacji nieprzyjemnych zapachów jony mają także zdolność 
absorpcji alergenów i niszczenia bakterii. Zastosowanie aktywnego 
jonizatora w lodówkach Gorenje zapewnia znacznie dłuższą świe-
żość przechowywanych produktów oraz przyjemny zapach.

IonAir

Regulacja nawiewu, wilgotności i temperatury
System MultiFlow 360O aktywnie reguluje nawiew powietrza zapew-
niając optymalny poziom temperatury i wilgotności, tak aby zapew-
nić najlepsze warunki dla przechowywanej żywności. Czternaście 
otworów wentylacyjnych gwarantuje stałą temperaturę na wszyst-
kich półkach i eliminuje niebezpieczeństwo zamrożenia produktów.

MultiFlow 360O

Długotrwała świeżość bez szronu i lodu
NoFrost plus to system, który nie tylko eliminuje szron i lód z zam-
rażalnika, ale w przeciwieństwie do klasycznego systemu No Frost 
zapewnia także optymalny poziom wilgotności w komorze lodówki.
Dzięki temu produkty są przechowywane w warunkach zapewniają-
cych im dłuższą świeżość i naturalny wygląd.

NoFrost Plus

Zapamiętuje i uczy się...
Wyjątkowa technologia oparta na czujni-
kach dodatkowo dba o zachowanie w chło-
dziarce idealnego mikroklimatu. Specjalny 
program monitoruje i zapamiętuje często-
tliwość otwierania drzwi urządzenia w tygo-
dniowych przedziałach czasowych. W opar-
ciu o zebrane dane chłodziarka dostosowuje 
pracę do zwyczajów użytkownika i zapewnia 
w ten sposób utrzymanie stałej temperatury 
we wnętrzu urządzenia. W praktyce działa-
nie funkcji polega na tym, że chłodziarka au-
tomatycznie zaczyna obniżać temperaturę 
w czasie, gdy wzrasta częstotliwość otwie-
rania drzwi.

AdaptTech

Mikroklimat i stabilność 
temperatury to główne cechy, na 
które powinniśmy zwracać uwagę 
przy zakupie domowej chłodziarki. 
Funkcje NatureFresh zapewniają 
w pełni naturalne środowisko 
dla produktów żywnościowych.

ZALETY TECHNOLOGII AdaptTech
• utrzymuje w chłodziarce stałą temperaturę,
• chroni  produkty przed działaniem ciepłego powietrza i „szo-

kiem temperaturowym”,
• wydłuża okres przydatności produktów do spożycia,
• oszczędza energię,
• dostosowuje się do rytmu funkcjonowania indywidualnego 

gospodarstwa domowego.

Temperatura [˚C] 

 Krzywa wahań temperatury w zwykłej chłodziarce
 Krzywa wahań temperatury w chłodziarce z technologią AdaptTech
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Częste otwieranie drzwi chłodziarki prowadzi do wzrostu temperatury 
w jej wnętrzu. Wykres przedstawia porównanie wahania temperatury 
w zwykłej chłodziarce i w chłodziarce z technologią AdaptTech Im większe 
są wahania temperatury, tym szybciej psują się produkty przechowywane 
w chłodziarce. 

Graficzna prezentacja zalet technologii AdaptTech

SimpleSlide
Płynnie przesuwane półeczki na 
drzwiach umożliwiają szybkie i łatwe 
rozmieszczenie butelek i opakowań 
o różnych kształtach.

Pojemnik MultiBox 3 w 1
Pojemnik na jajka, lód i produkty o intensyw-
nym zapachu, takie jak pleśniowe sery. 

Szuflada CrispZone
Specjalna szuflada z regulacją wilgotno-
ści idealna do przechowywania warzyw 
i owoców. Dzięki optymalnej wilgotności 
produkty nie wysychają i dłużej zachowują 
świeżość i bogactwo witamin.

Szuflada SpaceBox XXL
Duża szuflada wewnątrz zamrażarki 
jest idealna do zamrażania dużych 
porcji żywności. 

Zawias SlotIn 
Bezkolizyjne otwieranie 
drzwi do pełnych 90O 
nawet kiedy lodówka stoi 
przy ścianie lub w ciasnej 
zabudowie szafek. 

Wysuwane półki
Wysuwane półki zapewniają szybki 
i łatwy dostęp do wszystkich produk-
tów przechowywanych w chłodziarce.

Półka na butelki i puszki
Odpowiednio wyprofilowana półka na 
bezpieczne przechowywanie butelek 
i puszek z napojami.

Aby maksymalnie ułatwić korzy-
stanie z lodówki wprowadziliśmy 
wiele praktycznych rozwiązań 
w zakresie systemu  przechowy-
wania. Dzięki nim lodówki Gorenje 
są bardzo funkcjonalne i łatwo 
jest w nich utrzymać doskonały 
porządek.

90o

CrispActive z VitaLight

Podniesienie walorów odżywczych świeżych 
produktów
Modele chłodziarek Gorenje z serii ConvertActive z funkcją przekształ-
cania komory zamrażarki w chłodziarkę wyposażone zostały w spe-
cjalną szufladę VitaLight. Jej zadaniem jest przedłużenie świeżości wa-
rzyw i owoców z zachowaniem zawartych w nich naturalnych witamin 
i minerałów. Specjalne (pomarańczowe) światło VitaLight o działaniu 
antyoksydacyjnym podnosi walory odżywcze świeżej żywności.

Convert
Active

ConvertActive

Zamień zamrażalnik w lodówkę
Zamrażalnik w lodówkach ConvertActive może być zamieniony 
w dodatkową komorę lodówki poprzez jedno wciśnięcie przycisku. 
Przechowanie dużej ilości gotowych potraw na przyjęcie już nigdy nie 
będzie problemem

www.gorenje.pl

Convert
Active

naturalna ... inteligentna ... przestronna i przejrzysta ... funkcjonalna ...



NoFrost NoFrost NoFrost FrostLess NoFrost Colour Edition

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI
GORENJE

NOWA GENERACJA CHŁODZIARKO-ZAMRAŻAREK

Klasa energetyczna

Kolor

NoFrost Plus - Całkowicie bezszronowa

Wyświetlacz LED

ConvertActive - Zamiana funkcji zamrażarki na lodówkę

AdaptTech - Inteligenty system adaptacji

Multiflow 360O - System nadmuchu

IonAir - Aktywny jonizator powietrza

Frost Less - 50% mniej szronu 

EcoMode - Program niskiego poboru energii

FastFreeze - Program szybkiego zamrażania

SuperCool - Program szybkiego schładzania

Zawias SlotIn - Bezkolizyjne otwieranie do 90O

Szuflada ZeroZone 
Temperatura 0OC dla dłuższego przechowywania
Szuflada FreshZone 
Temperatura 3OC dla dłuższej świeżości
Szuflada CrispZone - Regulacja wilgotności

Oświetlenie LED

SimpleSlide - Regulacja wysokości balkoników drzwiowych

Półka na butelki i puszki

MultiBox - Wielofunkcyjny pojemnik

SpaceBox - Szuflada XXL 38L w zamrażarce

Pojemność netto (lodówka/zamrażarka)

Roczne zużycie energii [kWh]

Głośność [dB]

Wymiary [WxSxG]:

NRK6203TX NRK6202TX NRK6202TW NRK6193TX
A+++ A++ A++ A+++

Stal nierdzewna Stal nierdzewna Biały Stal nierdzewna

334L (254/80) 339L (254/85) 339L (254/85) 302L (222/80)

172 245 245 135

42 42 42 41

200x60x64 cm 200x60x64 cm 200x60x64 cm 185x60x64 cm

NRK6192TX NRC6192TX NRK6202MX NRK6192MX
A++ A++ A++ A++

Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna

307L (222/85) 307L (222/85) 339L (254/85) 307L (222/85)

235 235 245 235

42 42 42 42

185x60x64 cm 185x60x64 cm 200x60x64 cm 185x60x64 cm

NRK6192MW NRK6191MX NRK6191MW NRK6191GX
A++ A+ A+ A+

Biały Stal nierdzewna Biały Stal nierdzewna

 

307L (222/85) 307L (222/85) 307L (222/85) 307L (222/85)

235 299 299 299

42 42 42 42

185x60x64 cm 185x60x64 cm 185x60x64 cm 185x60x64 cm

NRK6191GW RK6191AX RK6191AW
A+ A+ A+

Biały Stal nierdzewna Biały

   

307L (222/85) 326L (229/97) 326L (229/97)

299 296 296

42 40 40

185x60x64 cm 185x60x64 cm 185x60x64 cm

NRK6192MR NRK6192MRD NRK6192MBK NRK6192MC
A++ A++ A++ A++

Bordowy Czerwony Czarny Kremowy

307L (222/85) 307L (222/85) 307L (222/85) 307L (222/85)

235 235 235 235

42 42 42 42

185x60x64 cm 185x60x64 cm 185x60x64 cm 185x60x64 cm

W związku z ciągłym rozwojem produktów Gorenje Polska zastrzega sobie prawo do zmiany niektórych parametrów urządzeń.


