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Pininfarina – sztuka tworzenia

WYPOSAŻENIE  WNĘTRZ

Firma Gorenje posiada w swojej ofercie wyjątkową serię urządzeń AGD zaprojek-
towaną przez słynne biuro projektowe Pininfarina – twórcę m.in. legendarnego sa-
mochodu Ferrari. Nowa linia jest wyjątkowa pod wieloma względami. Charaktery-
zuje ją unikalne wzornictwo, zaawansowane technologie oraz niepowtarzalny
funkcjonalizm i prostota obsługi. 
Pininfarina to nie tylko wysublimowany i zaawansowany technicznie produkt, ale
przede wszystkim perfekcyjna sztuka tworzenia. Dzięki niej można stwierdzić, że na
polskim rynku pojawiło się „Ferrari” w AGD!

Chłodziarko-zamrażarka z interaktywnym panelem sterującym
Najważniejszym elementem chłodziarko-zamrażarki no frost o symbolu NRK 2000
P2 z linii Pininfarina jest ekran sterujący typu Touch Screen. Jego konstrukcja ba-
zuje na ultranowoczesnej technologii ciekłokrystalicznej TFT-LCD sterowanej mi-
kroprocesorowo. Wyświetlacz jest obsługiwany dotykowo. Na ekranie, po wybra-
niu odpowiedniej opcji, pojawiają się zbiory przepisów kulinarnych oraz tabele war-
tości kalorycznej. Dodatkowo poprzez ciekłokrystaliczny ekran dotykowy można 
w prosty sposób uaktywnić innowacyjny system podglądu wnętrza urządzenia. 
Ekran zmienia się na życzenie użytkownika w przezroczyste szkło o lekko zielon-
kawym odcieniu. Efekt to szybka i wygodna kontrola zawartości chłodziarki, bez po-
trzeby otwierania drzwi. To innowacja na skalę światową!

Okap w pełni samodzielny
Kontrastowe zestawienie aluminium i szkła oraz szarości z czernią podkreśla wyjąt-
kową konstrukcję okapu DK 2000 P2 z linii Pininfarina. Inteligentne urządzenie wy-
posażone zostało w specjalny czujnik (Infra sensor), wyczuwający natychmiastowy
wzrost temperatury i automatycznie włączający pracę okapu. Jego komfortową ob-
sługę oraz utrzymanie w higienicznej czystości gwarantuje zupełnie płaski sensorowy
panel sterujący, będący nietuzinkowym rozwiązaniem w segmencie urządzeń AGD.
Okap marki Gorenje wyposażony został także w wysokiej klasy filtry aluminiowe przy-
stosowane zarówno do tradycyjnego, ręcznego czyszczenia pod bieżącą wodą, jak 
i do mycia w zmywarce. 

Nowoczesne gotowanie
Funkcjonalności całej gamy urządzeń Pininfarina dopełniają płyty kuchenne do zabu-
dowy. Warto zwrócić uwagę na fakt, że Gorenje wychodząc naprzeciw gustom i upodo-
baniom wszystkich Klientów, proponuje w serii Pininfarina urządzenia dla każdego.

Znajdziemy tu bowiem nie tylko nowoczesne płyty indukcyjne (EIT 2600 P2), ale
także modele elektryczne (ECT 2800 P2, ECT 2700 P2, ECT 2600 P2) i gazowe
(GMS 2700 P2). Głęboka czerń płyt elektrycznych świetnie współgra z refleksami
ujawniającymi się po uruchomieniu pól grzejnych. Natomiast w płycie gazowej arcy-
dziełem samym w sobie jest palnik, którego bryła, kształty i jakość wykonania prze-
konują, że obcujemy z produktem z najwyższej półki.
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