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Gorenje - Gorenje R6192DW - Fritstående køleskab

• IonAir-teknologi - ideelt mikroklima på hver hylde
Den antibakterielle IonAir Active-teknologi, der er indbygget i køleskabets
AirPower-ventilator eller MultiFlow 360°-panel, udrydder 95 % af alle
bakterier og holder derved luften ren, så friske fødevarer kan bevare
friskheden, smagen og duften i op til 10 dage. IonAir minimerer også
effektivt ubehagelige lugte, som oftest stammer fra fødevarer med en
stærk lugt, som f.eks. visse typer oste, fisk osv.

• CrispZone med HumidityControl - så godt som nyplukket
CrispZone er en af de største frugt- og grøntskuffer på markedet. Lav
temperatur og muligheden for at justere luftfugtigheden holder frugt og
grønt frisk i længere tid.

• FreshZone - nærmest dugfrisk
Skuffen med den laveste temperatur i køleskabet egner sig perfekt til
opbevaring af kød, fisk, frugt og grøntsager. Den vil bevare madvarernes
friskhed, aroma, farve og smag meget længere.

• SlotIn - lettere døråbning
Når køleskabets dør åbnes 90 grader, kan alle hylder og skuffes trækkes
helt ud. Denne løsning er ideel, når køleskabet er placeret op mod en
væg eller ved siden af et køkkenelement eller et andet apparat.

• DynamiCooling - forbedret ventilationssystem
Forbedret AirPower-ventilationssystem fungerer efter principperne for dynamisk køling og holder en ensartet temperatur i hele køleskabet.
Takket være dette systems måde at fungere på er DynamicCooling med til at spare energi og falder ind under kategorien af "grønne"
funktioner. Systemet kombineres med IonAir på basismodeller, mens avancerede modeller anvender IonAir MultiFlow 360°-systemet.

• E (energieffektivitet) - spar penge
Produkter, der er 15 år eller derover, forbruger op til tre gange mere energi end nye. Gorenjes nye modeller leveres med fremragende
varmeisolering, produkterne kan prale med forbedret dørforsegling, avancerede kølesystemer og elektronisk regulering, der reducerer
brugen af strøm til et minimum.

   368 liter køl  H x B: 185 x 60 cm  Vendbar dør / IonAir-teknologi  Energiklasse E 

Teknisk informationTeknisk informationTeknisk informationTeknisk information

KlimaklasseKlimaklasseKlimaklasseKlimaklasse SN-N-ST-TSN-N-ST-TSN-N-ST-TSN-N-ST-T

Inkluderet tilbehørInkluderet tilbehørInkluderet tilbehørInkluderet tilbehør ÆggebakkeÆggebakkeÆggebakkeÆggebakke

KøletypeKøletypeKøletypeKøletype Dynamisk kølingDynamisk kølingDynamisk kølingDynamisk køling

ModelModelModelModel FritståendeFritståendeFritståendeFritstående
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Teknisk information fortsat

Vægt (kg)Vægt (kg)Vægt (kg)Vægt (kg) 74,5 kg74,5 kg74,5 kg74,5 kg

StyringStyringStyringStyring ElektroniskElektroniskElektroniskElektronisk

OverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarder Directive 1060/2010/EUDirective 1060/2010/EUDirective 1060/2010/EUDirective 1060/2010/EU

Bredde (forsendelse)Bredde (forsendelse)Bredde (forsendelse)Bredde (forsendelse) 64 cm64 cm64 cm64 cm

Dybde (forsendelse)Dybde (forsendelse)Dybde (forsendelse)Dybde (forsendelse) 75 cm75 cm75 cm75 cm

Højde (forsendelse)Højde (forsendelse)Højde (forsendelse)Højde (forsendelse) 191 cm191 cm191 cm191 cm

Vægt (forsendelse)Vægt (forsendelse)Vægt (forsendelse)Vægt (forsendelse) 77,5 kg77,5 kg77,5 kg77,5 kg

Nominel strømNominel strømNominel strømNominel strøm 10 A10 A10 A10 A

Interiør belysningsfunktionerInteriør belysningsfunktionerInteriør belysningsfunktionerInteriør belysningsfunktioner LED interiør belysningLED interiør belysningLED interiør belysningLED interiør belysning

Køleskabsrum/ZoneoplysningerKøleskabsrum/ZoneoplysningerKøleskabsrum/ZoneoplysningerKøleskabsrum/Zoneoplysninger CrispZoneCrispZoneCrispZoneCrispZone

Nettokapacitet ialtNettokapacitet ialtNettokapacitet ialtNettokapacitet ialt 368 liter368 liter368 liter368 liter

Antal køleskabshylderAntal køleskabshylderAntal køleskabshylderAntal køleskabshylder 7777

Indendørs køleskabsbelysningIndendørs køleskabsbelysningIndendørs køleskabsbelysningIndendørs køleskabsbelysning JaJaJaJa

Køleskabshylder / skuffer detaljerKøleskabshylder / skuffer detaljerKøleskabshylder / skuffer detaljerKøleskabshylder / skuffer detaljer 7 x hylde - glas ¦ 1 x flaskehylde7 x hylde - glas ¦ 1 x flaskehylde7 x hylde - glas ¦ 1 x flaskehylde7 x hylde - glas ¦ 1 x flaskehylde

KøleskabskategoriKøleskabskategoriKøleskabskategoriKøleskabskategori Køleskab med eller et eller flere rum til opbevaring af frisKøleskab med eller et eller flere rum til opbevaring af frisKøleskab med eller et eller flere rum til opbevaring af frisKøleskab med eller et eller flere rum til opbevaring af fris

StøjniveauStøjniveauStøjniveauStøjniveau 38 dB(A)38 dB(A)38 dB(A)38 dB(A)

Klasse for støjudledningKlasse for støjudledningKlasse for støjudledningKlasse for støjudledning CCCC

StøjklasseStøjklasseStøjklasseStøjklasse CCCC

StrømforbrugStrømforbrugStrømforbrugStrømforbrug 60 W60 W60 W60 W

Dybde (cm)Dybde (cm)Dybde (cm)Dybde (cm) 64.0064.0064.0064.00

FarveFarveFarveFarve HvidHvidHvidHvid

Dør kvantitetDør kvantitetDør kvantitetDør kvantitet 1111

Lydniveau dB(A)Lydniveau dB(A)Lydniveau dB(A)Lydniveau dB(A) 38 dB38 dB38 dB38 dB

Maks. lydniveau dB(A)Maks. lydniveau dB(A)Maks. lydniveau dB(A)Maks. lydniveau dB(A) 38.0038.0038.0038.00
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