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O GAMĂ COMPLETĂ.
PENTRU O VIAȚĂ
ÎMPLINITĂ.

Noi, cei de la Grundig, credem că orice lucru poate fi constant
îmbunătățit. Această regulă nu se aplică doar produselor noastre,
ci și calității vieții celor care le folosesc. Fiecare produs Grundig
este proiectat să îți facă viața mai ușoară. Fiind un brand care oferă
o gamă completă de electronice și electrocasnice, suntem mândri
de felul în care am reușit să transformăm timpul petrecut acasă.

GRUNDIG. 70 DE ANI. | 09

O POVESTE DESPRE
SUCCESUL ÎN INOVAȚIE.
RESCRISĂ ÎN FIECARE ZI.
Totul a început cu 70 de ani în urmă, odată cu prima noastră reușită: radioul Heinzelmann. Atunci
am înțeles că suntem pe drumul cel bun, văzând că, prin produsele noastre, viața de zi cu zi
devine mai plăcută. Începând cu acel moment, ne-am străduit să te înțelegem din ce în ce mai
bine, să dezvoltăm tehnologia prin care să putem elimina disconfortul din rutina ta zilnică.
Fie că este vorba de bucătărie sau de baie, de gătit sau de relaxare, poți conta pe funcțiile
produselor noastre, pe calitatea germană a tehnologiei și pe un design pe cât de simplu, pe atât
de elegant, ce nu se demodează niciodată. Acest lucru se datorează faptului că nu am încetat
niciodată să ne reinventăm, aducând inovație fiecărui produs, astfel încât să devenim cel mai
apreciat brand de electronice și electrocasnice din viața ta.

Pentru a transforma rutina într-un mod plăcut de a-ţi petrece timpul acasă,
aducem în viața de zi cu zi o parte din tehnologia de mâine. Astfel, am proiectat
pentru tine electrocasnice inteligente, care se pot sincroniza cu dispozitivele
mobile, având suprafețe interactive, care răspund la gesturi.
ANI
DE U NICITATE

În fond, cu fiecare inovație pe care reușim să o aducem, ne dorim sa îți oferim o
viață cât mai confortabilă.
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PRODUSELE NOASTRE
NU SE GHIDEAZĂ
DUPĂ TENDINȚE.
SE GHIDEAZĂ DUPĂ
NEVOILE TALE.

Grundig îți oferă produse special concepute
pentru a-ți oferi soluții. Nu inovăm doar
de dragul inovației, ci ne interesează să
înțelegem ceea ce contează cu adevărat
pentru tine. Astfel, Grundig îți va oferi
întotdeauna produse cu funcții utile și ușor
de utilizat, care răspund perfect nevoilor
tale.
Un produs care satisface cerințe minime,
îndeplinește numai pe jumătate standardele
Grundig. Doar când acesta se ridică la
standardele calității germane și devine un
reper în ceea ce privește inovația, știm sigur
că va aduce un plus de confort în viața ta.

Astfel, televizorul Grundig FineArts UHD cu ecran
curbat îți permite să te bucuri de experiența de
la cinema în confortul propriului living. Iar Divide
& Cook îți dăruiește mai mult timp alături de cei
dragi, pentru că îți permite să prepari două feluri de
mâncare diferite în același timp, fără ca aromele să
se întrepătrundă. Hainele tale vor arăta în continuare
ca noi chiar și după spălări multiple, mulțumită
tehnologiei inteligente MultiSense, care alege în locul
tău setările potrivite.
Ne inspirăm din viața ta, ca să o facem mai frumoasă.
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Pentru noi, designul este mai mult decât ceea ce se
poate vedea cu ochiul liber. Designul este parte din
viața ta pentru că lasă o amprentă asupra ei, facând
lucrurile mai ușoare, mai rapide și mai plăcute.
Designul Grundig e astfel conceput încât te ajută
să transformi casa într-un spațiu pe cât de plăcut
din punct de vedere funcțional, pe atât de elegant și
întotdeauna în tendințe.

DESIGNUL REFLECTĂ
FILOSOFIA NOASTRĂ.
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Fiecare produs este supus unor teste riguroase în fiecare
etapă pe care o parcurge, de la design și producție, până la
utilizarea propriu–zisă. Întotdeauna ne asigurăm că fiecare
componentă funcționează impecabil. Iar când un produs
Grundig trece cu succes de toate fazele testării, suntem
convinși că ceea ce îți oferim este mai mult decât promisiunea
calității: este garanția ei. De aceea, consumatorii noștri pot
beneficia de o garanție de 10 ani la anumite produse, cum ar fi
mașinile de spãlat dotate cu motor Eco Inverter.

Calitatea Grundig este un adevărat răsfăț pentru simțurile
tale. De aceea, în 2015, am fost primul producător care a primit
certificarea experților pentru calitatea excepțională a sunetului.
Asta se datorează faptului că electrocasnicele noastre nu sunt
doar silențioase, ci fiecare deschidere de ușă sau ciclu rotativ
de spălare sunt concepute așa încât să placă auzului. Nu-i de
mirare, deci, că organizația de testare și acreditare SLG Prüf –
und Zertifizierungs GmbH ne-a oferit cea mai mare notă. Acest
lucru ne încântă și suntem convinși că și auzul tău se va delecta.
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A

REFRIGERATOR

GRUNDIG
GKM 16830 X
D
Quality Te

s

te

SLG

10

G

d

EXCELLENT

nd

E
F

B

C

So
u

CALITATEA
ÎN VIZIUNEA
GRUNDIG

Grundig produce o gamă variată de electronice și
electrocasnice, toate produsele având o trăsătură comună:
standarde excepționale de calitate, specifice apartenenței
germane.
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PROMISIUNEA
NOASTRĂ ESTE
CALITATEA.

INSUFFICIENT

8267B7

Exemplu frigider
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Grija de care dăm dovadă față de tine se reflectă și
în grija față de natură. Vedem acest lucru ca pe o
responsabilitate de a proiecta electrocasnice care
să fie sustenabile, fără a face rabat de la calitatea
confortului tău. Încă din faza de concept, produsele
noastre țin cont de toate aspectele vieții tale, la
care se adaugă cele mai înalte standarde de igienă,
precum și reducerea la minim a consumului de apă
și de energie.
Tehnologia inovatoare a mașinilor de spălat vase
permite economisirea a 2.600 litri de apă în fiecare
an, prin comparație cu mașinile convenționale
de spălat vase. Produsele se încadrează în clasa
energetică A++ pentru consumul redus de energie.

SUSTENABILITATEA
ESTE ÎN NATURA
NOASTRĂ.
ȘI ÎN NATURA
PRODUSELOR
NOASTRE.

La fel de performante și competitive trebuie să
fie produsele noastre și atunci când vine vorba
de sănătatea ta. De aceea, am inventat IonFresh,
tehnologia care curăță aerul cu ioni produși exclusiv
natural și care elimină din frigider bacteriile și
mirosurile neplăcute. Chiar și mașinile noastre de
spălat vase sunt un reper în ceea ce privește igiena,
pentru că folosesc temperaturi suficient de ridicate
pentru a elimina bacteriile. Am aplicat același sistem
de gândire pentru mașinile de spălat rufe – prin
programul HygieneCare, aprobat de Allergy UK,
care elimină 99.9% din alergeni.
Așadar, la Grundig, suntem tot atât de responsabili
pe cât suntem de eficienți.

EXPERIENȚE DEFINITE
PRIN CONFORT. ACASĂ.
GAMA DE
ELECTROCASNICE
2017
În paginile anterioare, ți-am arătat, pe scurt, ce definește spiritul
Grundig. Acum, avem plăcerea să îți demonstrăm concret cum etica și
filosofia noastră prind viață în produse, în specificațiile acestora și în
ultimele inovații. Bine ai venit în lumea Grundig.

GAMA MAȘINI DE SPĂLAT DE RUFE ȘI USCĂTOARE | 21

HAINELE NU SE
DEMODEAZĂ. CÂND
SUNT TRATATE
CU GRIJĂ.
MAȘINILE DE SPĂLAT RUFE ȘI USCĂTOARELE GRUNDIG.

Dotate cu tehnologii și funcții inovatoare, mașinile de spălat
și uscătoarele de rufe Grundig pun activitățile de acasă într-o
nouă lumină. Pentru că produsele noastre nu se limitează la
a reduce volumul de muncă, ci păstrează ca noi articolele de
îmbracăminte preferate.
Tehnologia MultiSense este un exemplu remarcabil: doar pui
rufele în mașină și apeși butonul start. Spălatul rufelor nu a
fost niciodata mai confortabil – atât pentru tine, cât și pentru
hainele tale.
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RESCRIEM REGULILE SPĂLĂRII.
PRIN RECUNOAȘTEREA
ȚESĂTURILOR.

GAMA MAȘINI DE SPĂLAT RUFE | 25

TEHNOLOGIA MULTISENSE

TEHNOLOGIA PRO DOSE

ARE UN SIMȚ DISTINCT PENTRU MODĂ. LA FEL CA TINE.

DOZEAZĂ CANTITATEA EXACTĂ DE DETERGENT ȘI BALSAM.
CU O SINGURĂ ATINGERE.

Prin simțul unic pe care îl are față de fiecare tip de țesătură, mașina de spălat Grundig MultiSense face
din spălatul rufelor un lucru precis și complet. Senzorii speciali recunosc atât tipul de țesătură, cât și
gradul de încărcare și selectează automat cel mai bun program pentru hainele tale. Cu alte cuvinte,
tehnologia MultiSense inițiază durata optimă a ciclului de spălare, viteza motorului, numărul de clătiri etc.
Toate aceste funcții au grijă de hainele tale, dar și de liniștea ta când vine vorba de spălat.
Rămâne să te preocupi de un singur lucru – ce urmează să porți astăzi.

Datorită senzorilor speciali MultiSense, tehnologia ProDose determină automat cantitatea de rufe, tipul
de țesături și gradul de murdărire. Pe baza acestor informații, sistemul automat de dozare calculează
cu exactitate cantitatea de detergent lichid și de balsam necesare fiecărui ciclu de spălare. Tot ce ai de
făcut este să umpli rezervorul de detergent și balsam, iar pentru următoarele 20 de cicluri de spălare ai
garantate rezultate perfecte! Pe scurt, mașina de spălat rufe economisește nu doar apa și detergentul, ci
și timpul tău.

SENZOR DE TURBIDITATE
Determină gradul de
murdărire al rufelor.
SENZOR DE NIVEL AL APEI
Detectează tipul de rufe
prin stabilirea gradului
de absorbție a textilelor.
SENZOR DE GREUTATE
Cântărește rufele și
recomandă cantitatea
de detergent.
SENZOR PENTRU DEBITUL
DE APĂ
Determină cantitatea de apă
necesară fiecărui ciclu de
spălare în parte.
GENERATOR DE ABUR
Reduce cutele și elimină
mirosurile neplăcute
din haine.
SENZOR DE CLĂTIRE
Măsoară puritatea apei
pentru a asigura eliminarea
resturilor de detergent
din rufe.

Senzorii speciali
MultiSense determină
cantitatea de rufe, tipul
țesăturilor și gradul de
murdărire.
Tehnologia ProDose
folosește această
informație pentru a
calcula cantitatea
optimă de detergent
lichid și de balsam
necesară spălării.
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MOTOR ECO INVERTER
CONSUM DE ENERGIE ATÂT DE MIC, ÎNCÂT ESTE NEVOIE DE
UN NOU SISTEM DE MĂSURARE A EFICIENȚEI ENERGETICE.
Motorul Eco Inverter reduce consumul de energie electrică la un minim absolut, fiind cu până la 70%
mai eficient față de clasa A+++, cea mai eficientă clasă energetică de până acum. Această realizare este
posibilă grație unui design fără perii și tehnologiei cu viteză variabilă, care funcționează fără frecare.
În plus, motorul reduce nivelul zgomotului la 45 dB pentru ciclul de spălare de bază. Motorul Eco Inverter
este doar unul dintre exponenții tehnologiei Grundig.

Designul impecabil permite viteze
variabile și funcționează fără frecare.

GARANTIE
LA

ANI

Motorul Eco Inverter a
surclasat, cu până la 70%
clasa energetică A+++,
cea mai eficientă clasă
energetică de până acum.
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STAIN CARE

STEAM REFRESH

CÂTE POSIBILITĂȚI DE MURDĂRIRE, ATÂTEA OPȚIUNI DE CURĂȚARE.

MIROSURI ANIHILATE. HAINE FĂRĂ CUTE.

Pentru eliminarea facilă a petelor, Grundig oferă soluții specifice. Programul Stain Care elimină 24 de tipuri
de pete – cafea, ceai, suc de portocale, petele de pe guler, dressingul de salate, maioneză, ketchup, makeup,
sânge, transpirație, vin roșu, budincă, noroi, mâncare, ciocolată, iarbă, ouă, mâncare de bebeluși, ulei de
mașină, cola, unt, gem, curry și cărbune.

Programul Steam Refresh produce efecte uimitoare asupra hainelor. Cu ajutorul aburului,
sunt eliminate mirosurile neplăcute impregnate în rufe, fără ca acestea să fie șifonate pe
parcursul ciclului de împrospătare. În plus, efortul și timpul de călcare se reduc semnificativ.

GAMA MAȘINI DE SPĂLAT RUFE | 31

TRATĂM CU MULTĂ
GRIJĂ HAINELE.
GRIJĂ
WATER PROTECT+
Un furtun cu două straturi îți
protejează casa de neprevăzut.
Materialul absorbant aflat
între partea interioară și
cea exterioară a furtunului
detectează imediat dacă
partea interioară a furtunului
s-a fisurat și întrerupe
automat alimentarea mașinii
cu apă. În plus, un senzor de
detectare a scurgerii apei este
atașat sub mașina de spălat
și oprește automat programul
la apariția oricărei scurgeri,
prevenind astfel inundațiile
sau alte probleme.

GENTLE CARE
Acest program de spălare ultra ușoară și algoritmul
său de rotire prelungesc viața hainelor delicate,
prevenind decolorarea și deteriorarea
materialului textil.

WOOL PROTECT
Datorită ciclului de rotire cu viteză redusă și a algoritmului special, programul înlatură riscul frecării
fibrelor în timpul spălării hainelor de lână, prevenind
deteriorarea acestora.

DESIGN GENTLEWAVE
Un design aerodinamic al sticlei hubloului
îmbunătățește performanța spălării prin
amplificarea interacțiunii dintre rufe și cuvă.
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IGIENĂ

CONFORT

DISPLAY TOUCH CONTROL
Displayul electronic cu butoane Touch Control aduce
beneficii ergonomice și ușurează felul în care îți
desfășori activitățile domestice. Acesta recomandă
automat setări care asigură eficiența în folosirea apei
și a energiei electrice, afișează temperatura, nivelul
de murdărire și de încărcare și chiar dispune de o
funcție de memorie în care poți salva programele
preferate.

ANTI-NOISE
Cu pereți laterali în formă de S, tehnologie
impecabilă a motorului, algoritm de control
electronic al încărcăturii și amortizoare de șoc
de ultimă generație, mașina de spălat reduce atât
vibrațiile din timpul funcționării, cât și zgomotul pe
întreaga durată a procesului de centrifugare.

SILENT MODE
Omite ciclurile de centrifugare și anulează etapa
finală de stoarcere a programului principal, acestea
putând fi setate manual în dimineața următoare.
Astfel, te bucuri de liniștea adecvată după ora de
culcare, în timp ce mașina ta lucrează.

AQUA PERFECT 40° / 40‘
Acum ai mai mult timp pentru cei dragi. Pentru că ai
haine impecabile în doar 40 de minute.

MACHINE CARE
Un program special de auto-curățare a tuburilor
și a cuvei asigură un maxim de igienă. Acest lucru
prelungește viața mașinii de spălat.

HYGIENE CARE
Asigură o igienă de 99.9%, datorită unui scut
anti-alergic (Allergy Shield) aprobat de către
Allergy UK. Acțiunea sa triplă implică păstrarea
unei temperaturi constante, aplicarea unor mișcări
suplimentare ale cuvei și rularea unui super ciclu
de clătire.
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GWN 59673 C

GWN 58482 C

GWN 48440 C

GWN 48430

MAȘINĂ DE SPĂLAT ELECTRONICĂ PRO DOSE

MAȘINĂ DE SPĂLAT ELECTRONICĂ

MAȘINĂ DE SPĂLAT ELECTRONICĂ

MAȘINĂ DE SPĂLAT ELECTRONICĂ

9 kg capacitate de încărcare
Număr maxim de rotații: 1600 rpm
Display touch control
Tehnologie ProDose

8 kg capacitate de încărcare
Număr maxim de rotații: 1400 rpm
Display touch control
Motor Eco Inverter

8 kg capacitate de încărcare
Număr maxim de rotații: 1400 rpm
Display touch control
Motor Eco Inverter

8 kg capacitate de încărcare
Număr maxim de rotații: 1400 rpm
Display touch control
Motor Eco Inverter

16 PROGRAME DE SPĂLARE
Bumbac, Bumbac Eco, HygieneCare, Sintetice, AquaPerfect 40°/40‘,
WoolProtect, MachineCare, Stoarcere + Evacuare, MultiSense,
Steam Refresh, StainCare, Mini 14’, Dark Care, Așternuturi,
Spălare manuală, Clătire

16 PROGRAME DE SPĂLARE
Bumbac, Bumbac Eco, HygieneCare, Sintetice, AquaPerfect 40°/40‘,
WoolProtect, MachineCare, Stoarcere + Evacuare, MultiSense,
Steam Refresh, StainCare, Mini 14‘, Dark Care, Așternuturi, Spălare
manuală, Clătire

16 PROGRAME DE SPĂLARE
Bumbac, Bumbac Eco, HygieneCare, Sintetice, AquaPerfect 40°/40‘,
WoolProtect, MachineCare, Stoarcere + Evacuare, MultiSense,
Așternuturi, Steam Refresh, Mini 14‘, Dark Care, GentleCare,
Spălare manuală, Clătire

16 PROGRAME DE SPĂLARE
Bumbac, Bumbac Eco, HygieneCare, Sintetice, AquaPerfect 40°/40‘,
WoolProtect, MachineCare, Stoarcere + Evacuare, MultiSense,
Așternuturi, Duvet Cămăși, Mini 14‘, Dark Care, GentleCare, Spălare
manuală, Clătire

FUNCȚII SPECIALE
Detergent pudră / Favorite / Extra clătire / Silent Mode

FUNCȚII SPECIALE
Memory / Prespălare / Extra clătire / Silent Mode

FUNCȚII SPECIALE
Prespălare / QuickWash / Extra clătire / Silent Mode

FUNCȚII SPECIALE
Prespălare / QuickWash / Extra clătire / Silent Mode

CARACTERISTICI PRINCIPALE
• Tehnologie ProDose
• Tehnologie MultiSense
• Amânare pornire 24 h & timp rămas
• Anulare clătire, fără stoarcere
• Sistem automat de reglare a cantității de apă
• Program AquaPerfect 40°/40’
• Program WoolProtect
• Program StainCare
• Program HygieneCare
• Motor Eco Inverter
• Indicator nivel de murdărire
• Design GentleWave
• Woolmark Silver
• Steam Refresh

CARACTERISTICI PRINCIPALE
• Tehnologie MultiSense
• Amânare pornire 24 h & afișare timp rămas
• Anulare clătire, fără stoarcere
• Sistem automat de reglare a cantității de apă
• Program WoolProtect
• Program StainCare
• Program HygieneCare
• Motor Eco Inverter
• Indicator nivel de murdărire
• Design GentleWave
• Woolmark Silver
• Steam Refresh

CARACTERISTICI PRINCIPALE
• Tehnologie MultiSense
• Amânare pornire 24 h & afișare timp rămas
• Anulare clătire, fără stoarcere
• Sistem automat de reglare a cantității de apă
• Program WoolProtect
• Program HygieneCare
• Motor Eco Inverter
• Design GentleWave
• Woolmark Silver
• Steam Refresh

CARACTERISTICI PRINCIPALE
• Tehnologie MultiSense
• Amânare pornire 24 h & afișare timp rămas
• Anulare clătire, fără stoarcere
• Sistem automat de reglare a cantității de apă
• Program WoolProtect
• Program HygieneCare
• Motor Eco Inverter
• Design GentleWave
• Woolmark Silver

SIGURANȚĂ
• WaterProtect+
• Child lock

SIGURANȚĂ
• WaterProtect
• Child lock

SIGURANȚĂ
• WaterProtect
• Child lock

PERFORMANȚĂ
• Clasă energetică: A+++ (-50%)
• Eficiență stoarcere: B
• Nivel zgomot: 48/73 dBA

PERFORMANȚĂ
• Clasă energetică: A+++ (-10%)
• Eficiență stoarcere: B
• Nivel zgomot: 52/73 dBA

PERFORMANȚĂ
• Clasă energetică: A+++
• Eficiență stoarcere: B
• Nivel zgomot: 50/74 dBA

DIMENSIUNI
• Î x L x A: 84 x 60 x 61 cm

DIMENSIUNI
• Î x L x A: 84 x 60 x 61 cm

DIMENSIUNI
• Î x L x A: 84 x 60 x 61 cm

CULOARE
• Alb - ușă cromată

CULOARE
• Alb - ușă cromată

CULOARE
• Alb

SIGURANȚĂ
• WaterProtect+
• Child lock
PERFORMANȚĂ
• Clasă energetică: A+++ (-20%)
• Eficiență stoarcere: A
• Nivel zgomot: 50/75 dBA
DIMENSIUNI
• Î x L x A: 84 x 60 x 61 cm
CULOARE
• Alb - ușă cromată

Clasă
energetică

Tehnologie
MultiSense

HygieneCare Steam
Refresh

Motor
Eco Inverter

WoolProtect

StainCare

AquaPerfect
40°/40‘

Clasă
energetică

Silent Mode

Program
Așternuturi

Tehnologie
ProDose

MachineCare

AquaPerfect HygieneCare Steam
40°/40‘
Refresh

Water
Protect+

Tehnologie
MultiSense

Motor
Eco Inverter

WoolProtect

StainCare

Clasă
energetică

Motor
Eco Inverter

WoolProtect

Technologie
MultiSense

AquaPerfect HygieneCare
40°/40‘

Clasă
energetică

Motor
Eco Inverter

WoolProtect

AquaPerfect HygieneCare
40°/40‘

Silent Mode

Anti-Noise

MachineCare

Steam
Refresh

GentleCare

Silent Mode

Program
Așternuturi

Water
Protect

GentleCare

Silent Mode

Design
GentleWave

Water
Protect

MachineCare

MachineCare

Technologie
MultiSense
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GWN 37430
MAȘINĂ DE SPĂLAT ELECTRONICĂ

7 kg capacitate de încărcare
Număr maxim de rotații: 1400 rpm
Display touch control
Motor Eco Inverter
16 PROGRAME DE SPĂLARE
Bumbac, Bumbac Eco, HygieneCare, Sintetice, AquaPerfect 40°/40‘,
WoolProtect, MachineCare, Stoarcere + Evacuare, Delicate, Mini,
Cămăși, Mini 14‘, Dark Care, GentleCare, Spălare manuală, Clătire
FUNCȚII SPECIALE
Prespălare / Extra clătire / Silent Mode
CARACTERISTICI PRINCIPALE
• Tehnologie MultiSense
• Amânare pornire 24 h & afișare timp rămas
• Anulare clătire, fără stoarcere
• Motor Eco Inverter
• Program WoolProtect
• Program HygieneCare
• Design GentleWave
• Woolmark Silver
SAFETY
• WaterProtect
• Child lock
PERFORMANȚĂ
• Clasă energetică: A+++
• Eficiență stoarcere: B
• Nivel zgomot: 54/74 dBA
DIMENSIUNI
• Î x L x A: 84 x 60 x 61 cm
CULOARE
• Alb

Clasa
energetică

HygieneCare Motor
Eco Inverter

Steam
Refresh

Silent Mode

WoolProtect

MachineCare Water
Protect

GentleCare

AquaPerfect
40°/40‘

Tehnologie
MultiSense

Display
Touch Control
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GRIJĂ PENTRU CONFORT.
AL TĂU ȘI AL HAINELOR TALE.
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MOTOR ECO INVERTER

TEHNOLOGIA AVANSATĂ DE USCARE

UN MINIM ABSOLUT ÎN CONSUMUL DE ENERGIE.

TRANSFORMĂ CUVA ÎNTR-O OAZĂ DE BUNĂSTARE.

Spre deosebire de motoarele convenționale care funcționează cu ajutorul periilor, motorul Eco Inverter
dispune de o tehnologie avansată, pe bază de magneți. Acest lucru reduce frecarea și scade consumul de
energie. În plus, motorul cu viteză variabilă asigură uscarea delicată a hainelor, ca și când ar fi fost întinse
pe uscãtor. Doar că este mult mai simplu și mai eficient.

În sfârșit, poți usca rufele rapid și delicat. Acest lucru este posibil datorită tehnologiei inovatoare Touch
Dry, utilizată la temperaturi scăzute, de 60°. Iar veștile bune nu se opresc aici. Din moment ce rufele
sunt așezate pe orizontală în cuvă pe durata uscării, acestea nu mai fac cute. Având astfel grijă de
hainele tale, le poți păstra aspectul de nou pentru mai mult timp. Spălarea și uscarea hainelor nu au fost
niciodată atât de simple și plăcute.

Motorul Eco Inverter
depășește cu până la 10%
cel mai bun calificativ de
eficiență energetică, A+++.

Motorul Eco Inverter cu
tehnologie pe bază de
magneți.

Datorită tehnologiei
inovatoare Touch Dry, utilizată
la temperaturi scăzute, de
60°, rufele sunt uscate rapid
și delicat.
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TOUCH DRY

EXPRESS DRY

USUCĂ DELICAT ȘI INTELIGENT.

HAINELE PRIMESC CEL MAI BUN TRATAMENT.

Tehnologia Touch Dry detectează tipul de material textil și setează automat timpul și programul
potrivit. Se aplică diverselor tipuri de materiale – de exemplu bumbac, sintetice sau materiale
mixte.

Modul ExpressDry derulează programul standard mai rapid decât alte uscătoare de 8 kg prevăzute cu pompă de
căldură. În timp ce o încărcătură de 8 kg poate fi uscată în 115 minute, adică cu 24% mai rapid decât folosind program
standard cu eficiență energetică A+, uscătorul poate fi comutat pe modul standard cu o eficiență energetică de A+++ și
un timp de uscare de 152 de minute.

GAMA DE USCĂTOARE | 45

TRATĂM CU MULTĂ GRIJĂ
ȚESĂTURILE DELICATE.
GRIJĂ
REFRESH
Utilizând mișcări delicate ale
cuvei, programul Refresh permite
înlăturarea rapidă și eficientă a
mirosurilor nedorite din țesături.
Hainele sunt împrospătate, fără să
mai fie nevoie de spălare.

CONFORT

WOOL PROTECT
Algoritmul special al programului conferă
siguranță în procesul de uscare pentru articolele
din lână care se pot spăla în mașină, întrucât
reușește să prevină frecarea fibrelor.
PROGRAMUL TIMESAVER
Combină programul de uscare
rapidă de 30 de minute cu
programul de spălare Mini
Wash, într-un minut. În acest
fel, hainele sunt gata de purtat
în mai puțin de o oră.

DISPLAY TOUCH CONTROL
Unitatea de control oferă
beneficii ergonomice și
ușurință în utilizare.
Display-ul cu text arată
timpul rămas de uscare.
De asemenea, oferă și alte
informații folositoare: robinet
închis, ușa deschisă, scurgere
de apă sau filtru blocat.

DESIGN GENTLE WAVE
Oferă condiții de uscare eficiente,
dar delicate pentru toate tipurile
de țesături, ajutându-le să se
păstreze ca noi mai mult timp.
Modelul special proiectat al cuvei
asigură o deplasare delicată a
rufelor, ca un val în interiorul
acesteia.
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GTN 38267 GC

GTN 38250 HGP

GTN 38110 G

GTN 37114 GP

USCĂTOR ELECTRONIC HIBRID

USCĂTOR ELECTRONIC CU POMPĂ DE CĂLDURĂ

USCĂTOR ELECTRONIC CU CONDENSARE

USCĂTOR ELECTRONIC CU CONDENSARE

8 kg capacitate de încărcare
Display touch control

8 kg capacitate de încărcare
Display touch control

8 kg capacitate de încărcare
Display touch control

7 kg capacitate de încărcare
Display touch control

16 PROGRAME DE USCARE
Cămăși, Jeans, Sports, Daily, Așternuturi, Wool Protect, Delicate,
Program TimeSaver, Refresh, Uscare pentru calcare bumbac,
Uscare pentru calcare sintetice, Uscare pentru depozitare bumbac,
Uscare pentru depozitare bumbac - silent, Uscare pentru depozitare
sintetice, Extra uscare bumbac, Extra uscare pentru depozitare
bumbac

16 PROGRAME DE USCARE
Jeans, Daily, Uscare pentru călcare sintetice, Uscare pentru
depozitare sintetice, Uscare pentru călcare bumbac, Uscare pentru
depozitare bumbac, Extra uscare pentru depozitare bumbac, Extra
uscare bumbac, Așternuturi, Cămăși, Delicate, Wool Refresh,
Sports, Cămăși 30’, Refresh

16 PROGRAME DE USCARE
Uscare pentru depozitare bumbac Night, Uscare pentru depozitare
bumbac Express, Uscare pentru călcare sintetice, Uscare pentru
depozitare sintetice, Uscare pentru călcare bumbac, Uscare pentru
depozitare bumbac silent, Extra uscare pentru depozitare bumbac,
Extra uscare bumbac, Program TimeSaver, Delicate, Cămăși,
Cămăși 15‘, Sports, Wool Protect, Refresh, Jeans

16 PROGRAME DE USCARE
Jeans, Daily, Uscare pentru călcare sintetice, Uscare pentru
depozitare sintetice, Uscare pentru călcare bumbac, Uscare pentru
depozitare bumbac, Extra uscare pentru depozitare bumbac, Extra
uscare bumbac, Programe de temporizare, Delicate, Cămăși 15‘,
Sports, Mix, Refresh, Mini 35‘, Cămăși

FUNCȚII SPECIALE
Express Mode

FUNCȚII SPECIALE
Silent Mode

CARACTERISTICI PRINCIPALE
• Tehnologie avansată de uscare ExpressDry
• Tehnologie TouchDry
• Design GentleWave
• Motor Eco Inverter
• Woolmark
• Tambur inox
• Wool Protect
• Amânare pornire 24 h & afișare timp rămas
• Iluminare interioară LED
• Mișcare bidirecțională a tamburului
• Auto antișifonare
• Direct Drain

CARACTERISTICI PRINCIPALE
• Tehnologie avansată de uscare cu pompă de căldură
• Tehnologie Touch Dry
• Tambur inox
• Design GentleWave
• Amânare pornire 24 h & afișare timp rămas
• Iluminare interioară
• Mișcare bidirecțională a tamburului
• Auto antișifonare
• Direct Drain

SIGURANȚĂ
• Child lock
• Buzzer încheiere ciclu uscare

SIGURANȚĂ
• Child lock
• Buzzer încheiere ciclu uscare

PERFORMANȚĂ
• Clasă energetică: A+++
• Eficiență condensare: A
• Consum energetic: 177 kWh/an
• Nivel zgomot: 66 dBA

PERFORMANȚĂ
• Clasă energetică: A++
• Eficiență condensare: A
• Consum energetic: 230 kWh/an
• Nivel zgomot: 65 dBA

DIMENSIUNI
• Î x L x A: 84,6 x 59,5 x 59,8 cm

DIMENSIUNI
• Î x L x A: 84,6 x 59,5 x 59,8 cm

CULOARE
• Alb - ramă cromată

CULOARE
• Alb

Clasă
energetică

Tehnologie
avansată de
uscare

Program
TimeSaver

WoolProtect

Eficiență
Condensare

Express Dry

Touch Dry

Design
GentleWave

Motor Eco
Inverter

CARACTERISTICI PRNCIPALE
• Motor Eco Inverter
• Design GentleWave
• Tehnologie avansată de uscare Touch Dry
• Woolmark
• Tambur inox
• Wool Protect
• Amânare pornire 24h & afișare timp rămas
• Iluminare interioară
• Mișcare bidirecțională a tamburului
• Auto antișifonare
• Direct Drain

SIGURANȚĂ
• Child lock
• Buzzer încheiere ciclu uscare

SIGURANȚĂ
• Child lock
• Buzzer incheiere ciclu uscare

PERFORMANȚĂ
• Clasă energetică: B
• Eficiență condensare: B
• Consum energetic: 503 kWh/an
• Nivel zgomot: 65 dBA

PERFORMANȚĂ
• Clasă energetică: B
• Eficiență condensare: B
• Consum energetic: 561 kWh/ an
• Nivel zgomot: 60 dBA

DIMENSIUNI
• Î x L x A: 84,6 x 59,5 x 53 cm

DIMENSIUNI
• Î x L x A: 84,6 x 59,5 x 59,8 cm

CULOARE
• Alb

CULOARE
• Alb-inox

Clasă
energetică

Tehnologie
avansată de
uscare cu
pompă de
căldură

Water Tank
Volume

Touch Dry

Program
Display
Așternuturi Touch Control

Program
TimeSaver

Design
GentleWave

CARACTERISTICI PRINCIPALE
• Tambur inox
• Tehnologie avansată de uscare Touch Dry
• Design GentleWave
• Amânare pornire 24 h & afișare timp rămas
• Iluminare interioară
• Mișcare bidirecțională a tamburului
• Auto antișifonare
• Direct Drain

Clasă
energetică

Silent Mode

Motor Eco
Inverter

Program
TimeSaver

Clasă
energetică

Program
TimeSaver

WoolProtect

Touch Dry

Design
GentleWave

Display
Touch Control

Program
TimeSaver

Display
Touch Control

Touch Dry

Design
GentleWave
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IDEI FRESH,
PENTRU
PROSPEȚIME CARE
DUREAZĂ.
APARATELE FRIGORIFICE GRUNDIG

Frigiderele Grundig păstrează în condiții optime fructele,
legumele și alte mâncăruri, conservându-le gustul, nutrienții
și vitaminele. Cu o mulțime de funcții inovatoare, acestea
asigură cea mai bună protecție a ingredientelor și a structurii
moleculare a mâncărurilor tale.
Rezultatul? Prospețime de durată, pentru ca tu să te poți
bucura de mâncărurile preferate și să trăiești sănătos.
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ÎȚI DOREȘTI CA PROSPEȚIMEA
SĂ DUREZE? OFERĂ-I
O CASĂ CONFORTABILĂ.
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VITAMIN CARE ZONE

FULL FRESH +

ARE GRIJĂ DE CEEA CE TE PROTEJEAZĂ PE TINE:
VITAMINELE.

FRUCTELE NOASTRE PREFERATE?
CELE CARE RĂMÂN PROASPETE.

Compartimentul special VitaminCare Zone păstrează produsele la fel de proaspete ca atunci când au fost
culese. Tehnologia cu lumina albastră încorporată simulează condițiile de lumină naturală, astfel încât
cantitatea de vitamina C din fructele și legumele roșii să fie protejată. În plus, nivelul general al vitaminelor din mâncarea păstrată la frigider este conservat, ajutând la menținerea prospețimii și a gustului.
Gândește-te la VitaminCare Zone ca la o capsulă a timpului care păstrează prospețimea și aspectul
mâncărurilor. Vei vedea beneficiile reflectate în mai puțină mâncare risipită, mai puține drumuri la
cumpărături și economii substanțiale.

Un frigider Grundig Full Fresh+ este cel mai potrivit loc pentru mâncărurile sănătoase: aerul răcoritor
pompat prin orificiile de ventilație mențin temperatura constantă și un nivel de umiditate ridicat în
compartimentul pentru legume. Pentru a minimiza condensul și a îmbunătăți circulația aerului, sertarul
este prevăzut cu orificii speciale care asigură condiții ideale în interiorul compartimentului pentru fructe
și legume. Astfel, acestea nu se vor usca și vor rămâne gustoase și proaspete în mod natural pentru o
perioadă de până la trei ori mai lungă. Pe scurt, vei arunca mai puțină mâncare și vei face mai puține
drumuri la cumpărături. Toate acestea pentru că poți fi sigur că legumele și fructele tale preferate se
păstrează în siguranță – așteptând ca tu să le savurezi.

Micile orificii de ventilație
din spatele frigiderului
asigură răcoarea, umiditatea
și prospețimea aerului din
sertarul de legume și fructe.

Micro-orificiile din partea de
sus a sertarului optimizează
circulația aerului și
minimizează condensul,
pentru a preveni degradarea
fructelor și legumelor.

Tehnologia cu lumină
albastră menține nivelul
de vitamine din fructele și
legumele tale.

Fructele și legumele rămân
proaspete până la 30 de zile.
Salata se menține crocantă
pentru o perioadă de trei ori
mai îndelungată comparativ
cu păstrarea sa în alte
frigidere.
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TEHNOLOGIA ION FRESH
COMBATE MIROSURILE DIN INTERIOR.
PURIFICĂ AERUL.
Curenții de aer multi-direcționali previn formarea gheții, asigurând condiții ideale de păstrare a alimentelor.

În sistemul de răcire,
sunt eliberați constant
ioni negativi.

Aceștia anihilează
bacteriile și moleculele
care produc mirosurile
neplăcute.
Ionii de legătură sunt
eliminați prin procesul
de dezghețare. Mâncarea
rămâne astfel proaspătă
pentru mai mult timp.

Ionii negativi îi capturează pe
cei pozitivi. Această metodă
reușește să purifice aerul
și să elimine bacteriile și
moleculele care produc
mirosuri neplăcute – și asta
fără folosirea unor produse
chimice periculoase.
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TEHNOLOGIA DUO-COOLING
NO FROST

PROSPEȚIMEA DE DURATĂ SE
SIMTE CA ACASĂ LA TINE ACASĂ.

CONDIȚII IDEALE DE PĂSTRARE.
DIN GRIJĂ PENTRU ALIMENTE.
Tehnologia de răcire pe bază de curenți de aer multi-direcționali previne formarea gheții, asigurând dezghețarea automată
și distribuie uniform temperatura și umiditatea în cele 2 compartimente, împiedicând amestecarea mirosurilor.

GRIJĂ

SUPER FRESH
Prin menținerea nivelului de temperatură foarte
aproape de cel de congelare, umiditatea se
păstrează la un nivel optim. Carnea, peștele și
produsele lactate își vor păstra savoarea, aspectul
de proaspăt și beneficiile nutriționale pentru un
timp mai îndelungat, fără a exista niciun risc de
alterare.
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CONFORT
HOLIDAY MODE
Când pleci în vacanță, poți pune
compartimentul pentru mâncăruri
proaspete pe modul standby pentru a
reduce consumul de energie electrică.
Temperatura va fi menținută la 15° sau chiar
mai mică, în timp ce congelatorul continuă
să funcționeze.

IGIENA

GARNITURĂ ANTIBACTERIANĂ
Pentru a putea garanta condiții de maximă igienă
în interiorul frigiderului, garnitura ușii este dotată
cu un înveliș ce conține aditivi speciali, care previn
formarea bacteriilor.

EASY DOOR INSTALLATION
Sistemul tri-dimensional de înșurubare face
instalarea ușii mai ușoară și mai rapidă, fiind
complet reglabil pentru a se potrivi nevoilor
și spațiului de care dispui.
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GQN 1112 X

GKN 16220 F X

GKN 16820 F X

GKNI 15720

COMBINĂ FRIGORIFICĂ FRENCH DOOR

COMBINĂ FRIGORIFICĂ

COMBINĂ FRIGORIFICĂ

COMBINĂ FRIGORIFICĂ ÎNCORPORABILĂ

605 L volum brut total
Tehnologie Duo-Cooling No Frost
Display touch control

400 L volum brut total
Tehnologie Duo-Cooling No Frost
Display touch control

316 L volum brut total
Tehnologie Duo-Cooling No Frost
Display touch control

RĂCITOR
• 387 L volum net
• SuperFresh (31 L volum net)
• 3 rafturi din sticlă
• 6 rafturi ușă
• Ventilator
• Buzzer
• Holiday mode & Funcție Eco
• Iluminare LED

RĂCITOR
• 232 L volum net
• FullFresh+
• SuperFresh (25L volum net)
• 3 rafturi din sticlă
• 4 rafturi ușă
• Suport cromat sticle
• VitaminCare Zone
• Ventilator
• Buzzer
• Holiday mode & Funcție Eco
• Iluminare LED

RĂCITOR
• 194 L volum net
• FullFresh+
• SuperFresh (25L volum net)
• 3 rafturi din sticlă
• 3 rafturi ușă
• Suport cromat sticle
• VitaminCare Zone
• Ventilator
• Buzzer
• Holiday mode & Funcție Eco
• Iluminare LED

177,7 cm
300 L volum brut total
Tehnologie Duo-Cooling No Frost
Display touch control
Sistem de ajustare 3D

CONGELATOR
• 97 L volum net
• Dezghețare automată
• Tavă pentru cuburi de gheață
• 2 acumulatoare
• 3 sertare

CONGELATOR
• 97 L volum net
• Dezghețare automată
• Tavă pentru cuburi de gheață
• 3 sertare

IGIENĂ
• Tehnologie IonFresh
• Filtru anti-miros
• Garnitură antibacteriană

IGIENĂ
• Tehnologie IonFresh
• Filtru anti-miros
• Garnitură antibacteriană

DIMENSIUNI
• Î x L x A: 182,5 x 84 x 74,5 cm

PERFORMANȚĂ
• Clasă energetică: A++
• Consum energetic: 273 kWh/an
• Nivel zgomot: 40 dBA

PERFORMANȚĂ
• Clasă energetică: A++
• Consum energetic: 262 kWh/an
• Nivel zgomot: 40 dBA

CULOARE
• Inox antiamprentă

DIMENSIUNI
• Î x L x A: 202 x 59,5 x 65 cm

DIMENSIUNI
• Î x L x A: 184,5 x 59,5 x 65 cm

CULOARE
• Inox antiamprentă

CULOARE
• Inox antiamprentă

CONGELATOR
• 152 L volum net
• No Frost
• 2 tăvi gheață
• 2 sertare
IGIENĂ
• Tehnologie IonFresh
• Filtru anti-miros
• Garnitură antibacteriană
PERFORMANȚĂ
• Clasă energetică: A++
• Consum energetic: 358 kWh/an
• Nivel zgomot: 42 dBA
• Compresor Eco Inverter cu 10 ani garanție

Clasa
energetică

VitaminCare
Zone

Holiday Mode Iluminare
LED

Tehnologie
SuperFresh
Duo-Cooling
No Frost

Tehnologie
IonFresh

Garnitură
Compresor
antibacteriană Eco Inverter

Filtru
anti-miros

Display
Touch Control

Clasa
energetică

Tehnologie
IonFresh

FullFresh

Inox
Holiday Mode Iluminare
antiamprentă
LED

Tehnologie
Duo-Cooling
No Frost

Tehnologie
IonFresh

Garnitură
Filtru
antibacteriană anti-miros

SuperFresh

Clasa
energetică

Tehnologie
IonFresh

RĂCITOR
• 172 L volum net
• SuperFresh (48 L volum net)
• 2 rafturi din sticlă
• 3 rafturi ușă
• Ventilator
• Buzzer
• Holiday mode & Funcție Eco
• Iluminare LED
CONGELATOR
• 65 L volum net
• Dezghețare automată
• Tavă gheață
• 3 sertare

IGIENĂ
• Garnitură antibacteriană
STRUCTURĂ
• Uși reversibile
• Easy door installation
PERFORMANȚĂ
• Clasă energetică: A++
• Consum energetic: 238 kWh/an
• Nivel zgomot: 42 dBA
DIMENSIUNI
• Î x L x A: 177,7 x 55,6 x 54,5 cm
CULOARE
• Complet integrat

FullFresh

Inox
Holiday Mode Iluminare
antiamprentă
LED

Tehnologie
Duo-Cooling
No Frost

Filtru
anti-miros

Garnitură
Display
antibacteriană Touch Control

SuperFresh

Clasa
energetică

Tehnologie
SuperFresh

Tehnologie
Easy Door
Duo-Cooling Installation
No Frost

Garnitură
Holiday Mode Iluminare
antibacteriană
LED

Display
Touch Control
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CU O VESELĂ
STRĂLUCITOR DE
CURATĂ, FIECARE
MASĂ DEVINE O
OCAZIE SPECIALĂ.  
GAMA DE MAȘINI DE SPĂLAT VASE .

La Grundig, am gândit mașinile de spălat
vase nu doar pentru a spăla impecabil, ci,
în același timp, pentru a economisi apă
și energie electrică, dar și pentru a oferi
cea mai bună protecție a veselei.
Mașinile de spălat vase Grundig fac toate
aceste lucruri posibile și chiar mai mult
de atât pentru ca tu să te gândești doar
la cum să transformi fiecare masă într-o
ocazie specială.
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AVEM GRIJĂ DE VASE.
LA FEL CUM AVEM GRIJĂ
ȘI DE NATURĂ.
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MOTOR ECO INVERTER
REZULTATE IMPECABILE.
UN MEDIU ÎNCONJURĂTOR INTACT.
Motorul fără perii asigură valori variabile ale presiunii si debitului apei, ceea ce înseamnă o funcționare
mult mai eficientă a mașinii de spălat vase în comparație cu modelele clasice, tradusă în rezultate fără
precedent la capitolul economisire.

TEHNOLOGIA ION FRESH
PURIFICĂ AERUL ÎNAINTE DE A CURĂȚA VASELE.
Uită de mirosul neplăcut din mașina ta de spălat vase. Tehnologia IonFresh eliberează ioni negativi care
circulă în interiorul mașinii, neutralizând mirosurile neplăcute chiar și între utilizări. Astfel, în mașina
de spălat vase va mirosi întotdeauna frumos, fără ca tu să irosești timp și energie electrică pe cicluri de
spălare cu încărcare incompletă. În plus, în procesul de purificare a aerului nu se utilizează gaze sau
elemente chimice dăunătoare sănătății.
Vasele tale vor mirosi proaspăt după fiecare spălare, iar tu te vei declara pe deplin satisfăcut, mai ales
că vei proteja și mediul înconjurător în același timp.

Motorul Eco Inverter
determină o presiune
și un debit variabile ale
apei utilizate în spălarea
vaselor. În acest mod,
rezultatele excelente de
curățare sunt completate
de diminuarea consumului
de apă și de silențiozitatea
sporită.

Ionii negativi
neutralizează mirosurile
neplăcute și curăță
aerul din mașina de
spălat.

Ionizatorul încorporat
produce ioni negativi
independent de
operațiunile de spălare
ale mașinii.
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FILTRUL ACTIVE SELF-CLEANING

TRAYMASTER

ATÂT DE IGENIC, ÎNCÂT SE AUTOMENȚINE CURAT.

NICI URMĂ DE GĂTIT.
ACCESORII CURĂȚATE EFICIENT.

Filtrele standard necesită curățare cel puțin o dată pe săptămână, în timp ce sistemul de auto-curățare
Grundig prelungește viața filtrului cu până la 12 luni. În etapele standard de clătire, sunt evacuate
resturile de mâncare din interiorul filtrului. Acest lucru nu numai că previne acumularea mirosurilor
neplăcute, dar asigură o curățare impecabilă a vaselor. Un filtru murdar poate influența în mod
semnificativ capacitatea de limpezire în timpul spălării. Dar cu filtrul Active Self-Cleaning de la Grundig
nu trebuie să îți mai faci griji pentru că asigură rezultate perfecte și igiena impecabilă la fiecare spălare.

Cu funcția Tray Master scapi de grija spălării tăvilor dupa ce ți-ai surprins partenerul cu o friptură de vită la cuptor sau l-ai
încântat pe cel mic cu prăjitura lui preferată. Tot ce ai de facut este să introduci tăvile în mașina de spălat vase, unde acestea
vor fi supuse unei spălări intensive, la presiune mare. Veștile bune nu se opresc aici: ai posibilitatea să speli până la trei tăvi
sau rasteluri de cuptor. Acestea vor fi curățate mult mai eficient, fără niciun efort din partea ta.

Durata de viață a
filtrului este prelungită
cu până la 12 luni, cu
rezultate perfecte și
maximum de igienă.

Aspersorul rotativ
clătește resturile de
mâncare din interiorul
filtrului.
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GLASS PERFECT

REZULTATE STRĂLUCITOARE.
ÎN FIECARE ZI.

PROTECȚIE DESĂVÂRȘITĂ.
ZERO PETE.

GRIJĂ

Această funcție permite ajustarea manuală a durității apei, prevenind astfel deteriorarea
sau pierderea strălucirii sticlei. Paharele tale vor fi ca noi pentru mai multă vreme!

STEAM SHINE
Funcția Steam Shine
prelungește procesul de
încălzire a apei pentru
a obține vase perfect
sclipitoare fără pete. Testat
de Laboratorul German TRLP
(TUEV Rheinland LGA Products
GmbH) în raportul cu numărul:
211 66 917-004.

GLASS CARE
Acest program inovator
reglează presiunea apei în
funcție de tipul veselei.
În acest mod, chiar și cele
mai delicate pahare vor fi în
siguranță.
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CONFORT
DISPLAY TOUCH CONTROL
Displayul electronic aduce o serie de
avantaje ergonomice și este ușor de
folosit în orice tip de bucătărie. Panoul
LCD îți indică timpul rămas și stadiul
ciclului de spălare, dar si informații
utile despre oprirea alimentării cu apă,
deschiderea ușii, posibile scurgeri de apă
sau blocarea filtrului.

ALL-IN-WASH
Este un program special care folosește
jeturi de apă cu presiune diferențiată
în funcție de tipul veselei. Pentru coșul
superior, destinat paharelor și obiectelor
delicate din porțelan, spălarea se
efectuează utilizând un nivel scăzut al
presiunii apei, în timp ce pentru coșul
de jos se folosește o presiune cu 60%
mai mare, pentru o spălare intensivă
a tigăilor și recipientelor cu un grad
mai mare de murdărie. Toate acestea
în timpul aceluiași ciclu de spălare. În
plus, eficiența de uscare a programului
se încadrează în clasa A pentru toate
tipurile de vase, chiar și pentru cele
din plastic.

PROGRAMUL AUTO
Sistemul de funcționare pe bază de senzori
detectează cantitatea de vase și gradul de murdărire
al acestora, și aplică în mod automat cel mai potrivit
program de spălare. Acest lucru garantează un
consum minim de apă și energie electrică. Utilizând
o presiune scazută a apei pentru vasele mai puțin
murdare, este redus, în același timp, și nivelul
zgomotului.

58'

QUICK WASH 58'
Performanța perfectă de spălare pentru 13 seturi de
vase în doar 58 de minute.

TURBO WASH
Acest program este dedicat spălării oalelor și
tigăilor de mari dimensiuni, acestea fiind curățate cu
ușurință prin spălare intensivă, cu ajutorul unui jet
puternic de apă.

PERFECT RINSE
Dedicată celor care nu acceptă decât perfecțiunea
atunci când vine vorba de igienă, funcția Perfect
Rinse aplică o clătire adițională, după programul
selectat. Rezultatul constă într-o igienă ireproșabilă
și vase spălate impecabil .
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CONFORT
WATER PROTECT+
Cu Water Protect casa ta este în
siguranță. Cu ajutorul furtunului
cu perete dublu, bucătăria ta este
ferită de pericole. Dacă peretele
interior se defectează, atunci cel
exterior va conduce fluxul de apă
în cuva mașinii de spălat. Nivelul
neobișnuit al apei este detectat
de un comutator, care întrerupe
automat alimentarea de la rețeaua
de apă atunci cand este cazul.

HYGIENE CARE
Programul Hygene Care
utilizează apa la o temperatură
de peste 65OC, timp de 36
de minute. Acest program
special distruge 99,99% dintre
bacteriile de orice tip. Aprobat
de Laboratorul German TRLP
(TUEV Rheinland LGA
Products GMBH).

EXPRESS
Punându-ți la dispozitie cicluri de curățare cu până
la 70% mai scurte, funcția Express crește presiunea
apei și înlătură murdăria mai rapid și mai eficient.

GARNITURĂ ANTIBACTERIANĂ
Învelișul protector al garniturii elimină riscul
apariției bacteriilor in jurul ușii mașinii de spălat
vase. Garnitura antibacteriană asigură o igienă
superioară și reduce semnificativ riscurile pentru
sănătate.

ILUMINARE INTERIOARĂ
Pentru a-ți oferi o experiență plăcută inclusiv
pe durata nopții, luminile cu LED din interior se
activează automat atunci când ușa e deschisă.

COȘ PENTRU TACÂMURI VARIO SLIDE
Coșul special pentru tacâmuri este proiectat să
gliseze cu ușurință pe două niveluri de-a lungul
coșului inferior, permițând o poziționare mai
flexibilă, care lasă mai mult spațiu pentru oalele de
mari dimensiuni, tigăi și castroane.
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GNF 41832 X

GNV 41934

MAȘINA DE SPĂLAT VASE INDEPENDENTĂ, 60 CM

MAȘINA DE SPĂLAT VASE ÎNCORPORABILĂ, 60 CM

Capacitate 13 seturi
Display touch control

Capacitate 14 seturi
Display touch control

8 PROGRAME DE SPĂLARE
Eco 50°, Auto 40-65°, All-in-Wash, Intensive 70°, QuickWash 58’,
GlassCare, Mini 30’, Prespălare

9 PROGRAME DE SPĂLARE
Eco 50°, Auto 40-65°, All-in-Wash, HygieneCare, Intensive 70°, QuickWash 58’,
GlassCare 40°, Mini 30’, Prespălare

FUNCȚII SPECIALE
Tehnologie Ion Fresh / Express / Half load

FUNCȚII SPECIALE
Express / SteamShine / Traymaster

CARACTERISTICI PRINCIPALE
• Motor Eco Inverter
• GlassPerfect
• Auto Tablet
• Amânare pornire 24h & afișare timp rămas
• Uscare cu ventilație eco
• Indicator sare, agent de clătire și apă

CARACTERISTICI PRINCIPALE
• Filtru Active Self Cleaning
• Motor Eco Inverter
• Auto Half Load
• Amânare pornire 24 h & afișare timp rămas
• GlassPerfect
• Iluminare interioară
• Indicator sare, agent de clătire și apă
• Indicator lumină pe podea

INTERIOR
• Coș pentru tacâmuri Vario Slide
• Coș superior ajustabil
• Sertar detașabil pentru tacâmuri

INTERIOR
• Coș pentru tacâmuri
• Accesoriu tăvi
• Coș superior ajustabil pe 3 niveluri, cu design inovator
• Sertar flexibil pentru tacâmuri

SIGURANȚĂ
• WaterProtect +
• Garnitură antibacteriană
• Child lock

SIGURANȚĂ
• WaterProtect +
• Garnitură antibacteriană

PERFORMANȚĂ
• Clasă energetică: A+++
• Eficiență uscare: A
• Consum apă: 10 L
• Nivel zgomot: 43 dBA

PERFORMANȚĂ
• Clasă energetică: A+++
• Eficiență uscare: A
• Consum apă: 9,5 L
• Nivel zgomot: 44 dBA

DIMENSIUNI
• Î x L x A: 85 x 59,8 x 60 cm

DIMENSIUNI
• Î x L x A: 81,8 x 59,8 x 55 cm

CULOARE
• Inox antiamprentă

14
Capacitate
14 seturi

Clasa
energetică

Filtru Active
Self Cleaning

GlassPerfect

Water
Protect+

Motor
Eco Inverter

Express

All-in-Wash

Auto
Programme

58'

Clasa
energetică

Tehnologie
IonFresh

Motor
Eco Inverter

GlassPerfect Express

All-in-Wash

Sertar
detașabil
tacâmuri

Water
Garnitură
Coș tacâmuri Inox
antiamprentă antibacterină Protect+
VarioSlide

Auto
Programme

QuickWash
58‘

58'

QuickWash
58‘

Garnitură
Coș tacâmuri Inox
antiamprentă antibacteriană
VarioSlide

Coș superior
ajustabil pe
3 niveluri

Design
Suport
superior din inovator coș
material soft superior

Sertar
detașabil
tacâmuri
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REȚETA PERFECTĂ
PENTRU O VIAȚĂ
PLINĂ DE SAVOARE.
GAMA DE CUPTOARE, PLITE ȘI HOTE ÎNCORPORABILE .

Știm cu toții că mâncarea capătă o altă savoare atunci când
folosim cele mai bune ingrediente. Dar te-ai gândit vreodată
că dispozitivul de gătit este cel mai important ingredient?
Cuptoarele Grundig sunt secretul rețetelor de succes. Cu
dotări tehnice inovatoare, acestea nu doar păstrează gustul
și aroma, ci și economisesc pentru tine timp prețios
și energie electrică.
Caracteristici precum Divide&Cook și Multi-Taste-Oven îți
permit să gătești mai multe feluri de mâncare în același timp.
Fiecare la o temperatură diferită și cu o durată diferită de
gătire. Cu Grundig, gătitul se transformă într-un hobby.
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MULTIPLICĂ
POSIBILITĂȚILE.

CUPTOARE ÎNCORPORABILE | 83

DIVIDE & COOK
DOUĂ FELURI DE MÂNCARE PREPARATE SIMULTAN.
Cuptorul Divide & Cook este o minunăție multitasking, care poate prepara simultan două feluri de
mâncare, fiecare cu temperaturi și durate de gătit diferite. Astfel, economisești până la 40% din timpul
și energia folosite. Trebuie doar sa alegi un fel de mâncare mai compact pentru compartimentul mai mic.
Diferența de temperatură dintre cele doua compartimente poate fi de până la 80°C, iar cu ajutorul celor
doua ventilatoare, fiecare preparat culinar va fi gătit uniform . Mai mult, aromele nu se combină. Dacă iei
în calcul și accesoriile noastre, precum tăvile de copt sau piatra pentru pizza, poți fi sigur că următoarea ta
cină va fi una bogată în opțiuni și arome.

Două ventilatoare circulare
asigură gătitul uniform, fără
ca aromele să se amestece.

Interiorul poate fi
ajustat, astfel încât vei
putea obține până la 3
compartimente de gătire
de diferite mărimi.

Economisește timp și energie electrică: poți coace, de exemplu, brioșe cu
afine în compartimentul de sus la 150°C, iar în același timp poți găti un pui
cu legume în compartimentul de jos, la 230°C.
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PYRO CLEAN

MULTI-TASTE-OVEN

IDEILE PRIND VIAȚĂ ÎN BUCĂTĂRIE.
CUPTORUL RĂMÂNE CURAT LA O SIMPLĂ ATINGERE.

REȚETA NOASTRĂ PENTRU GĂTITUL PERFECT.

Când îl încingi la 480°C, cuptorul distruge instantaneu petele și murdăria. Dupa finalizarea procesului de auto-curățare,
resturile pot fi usor înlăturate cu ajutorul unei cârpe umede.

Direcționând aerul fierbinte către centrul compartimentului prin orificiile din pereții laterali, cuptoarele
Grundig asigură circulația uniformă a aerului. Astfel, te vei bucura de o mâncare gătită cât se poate de
uniform. Mai mult, pentru că aerul circulă orizontal la fiecare nivel, cuptorul nostru Multi-Taste poate găti
simultan trei feluri diferite de mâncare, fără ca gustul și aromele să se amestece. Economisești astfel
timp și gătitul devine mai eficient. Vei descoperi că ingredientul magic pentru o masă delicioasă nu este de
găsit întotdeauna în cărțile de bucate.
Modalitatea uniformă de a răspândi
aerul în interiorul cuptorului ușurează
gătirea simultană a trei feluri de
mâncare, fără ca gustul sau aromele
să se amestece.

Orificiile de aer plasate în pereții
laterali asigură temperatura ideală.
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ECO CHAMP

GEAM DETAȘABIL DIN STICLĂ

MESE BOGATE. FACTURI MODESTE.

MAI MULTĂ FLEXIBILITATE. PENTRU O CURĂȚARE DESĂVÂRȘITĂ.

Facând parte din clasa energetica A++, cuptorul Grundig GEBM 34003 X consumă mai puțină energie decât
cuptoarele ÎNCORPORABILE standard. Prevăzut cu un strat izolant dens, acesta păstrează în mod eficient
căldura pentru a fi folosită acolo unde este nevoie de ea, adică la prepararea rețetei. Datorită dinamicii
distribuției aerului, căldura este repartizată mai eficient. Pe scurt, EcoChamp „subțiază” factura de
electricitate, în timp ce tu te delectezi cu un festin culinar.

Geamul din sticlă securizată al ușii cuptorului poate fi detașat cu ușurință, pentru curățare
completă și acces facil în interior.

Circulația îmbunătățită a
aerului distribuie căldura
mai bine, pentru ca rețetele
tale favorite să fie gătite
perfect.

Stratul izolant special
conceput pentru a păstra
căldura în interiorul
cuptorului te ajută să
economisești, grație clasei
energetice A++.
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TEHNOLOGIA SE ÎMBINĂ
CU CREATIVITATEA

CONFORT

CHEF ASSIST
Îți pune la dispoziție până la 50
de rețete delicioase, în funcție
de model. Trebuie doar să
urmărești instrucțiunile, să pui
mâncarea în cuptor și să apeși
butonul de start. Temperatura,
timpul și funcția de gătire
potrivite vor fi selectate în mod
automat.

UȘĂ DIN STICLĂ EXCELLENT CLEAN
Învelișul ultra-subțire care acoperă ușa cuptorului
previne formarea crustei de mâncare sau grăsime.

BOOSTER
Funcția Booster activează toate arzătoarele pentru a
pre-încălzi rapid cuptorul la temperatura setată.

ÎNCHIDERE AUTOMATĂ
Ușa este dotată cu un mecanism silențios
de închidere automată.
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CONFORT

COOL-TOUCH-DOOR
Cele patru straturi de sticlă
minimizează căldura exterioară
a cuptorului, pentru a putea fi
atins oricând în siguranță. Chiar
și atunci când temperatura
interioară ajunge la 480°C,
temperatura propriu-zisă a ușii
nu va depași 70°C. Atunci când
este utilizat în modul ventilație,
temperatura ușii va fi de cel
mult 40°C.

CLASĂ ENERGETICĂ A++
Cuptoarele cu clasa energetică
A++ asigură, pe lângă
multitudinea de posibilități de a
găti, un consum redus de energie.

CURĂȚARE CATALITICĂ
Funcția de curățare catalitică presupune utilizarea
panourilor montate pe pereții cavității interioare a
cuptorului pentru a asigura absorbirea grăsimii și
reduce mirosurile din timpul coacerii. În acest mod,
poți renunța la agenții chimici și materialele abrazive
de curățare.

ÎNCĂLZIRE CROSS FLOW
Funcția de încălzire Cross-Flow permite deplasarea
uniformă aerului cald în interiorul cuptorului. Mâncarea îți va
păstra gustul de proaspăt gătit atât cât ai nevoie.
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GEZST 47000 B

GEBM 34001 XP GEBM 34003 X

GEBM 34002 X

GEBM 33000 X

GEKM 45001 B

CUPTOR DIVIDE & COOK

CUPTOR ELECTRONIC MULTIFUNCTIONAL
CU PYROCLEAN

CUPTOR ECO CHAMP

CUPTOR ELECTRONIC MULTIFUNCȚIONAL

CUPTOR ELECTRONIC MULTIFUNCȚIONAL

CUPTOR ELECTRONIC MULTIFUNCȚIONAL

13 funcții de gătire
Volum util 80 L
Display touch control

12 funcții de gătire & 2 funcții pirolitice
Volum util 71 L
Display touch control

12 funcții de gătire
Volum util 71 L
Display touch control

12 funcții de gătire
Volum util 71 L
Display touch control

8 funcții de gătire
Volum util 71 L
Display touch control
Butoane Push-pop-out

12 funcții de gătire
Volum utilizabil 48 L
Display touch control

FUNCȚII DE GĂTIRE
Gătire convențională, Gătire convențională
cu ventilație, Multi-Taste-Oven, 3-D, Pizza,
Grill, Grill + Ventilație, Low Grill, Încălzire cu
ventilație eco, Încălzire inferioară, Menținere
preparate la cald, Gătire la temperatură joasă,
Dezghețare

FUNCȚII DE GĂTIRE
Gătire convențională, Gătire convențională cu
ventilație, Gătire cu ventilație, 3-D, Pizza, Grill, Grill
+ Ventilație, Low Grill, Încălzire cu ventilație eco,
Încălzire inferioară, Menținere preparate la cald,
Dezghețare, Eco Pyro, Pyro

FUNCȚII DE GĂTIRE
Gătire convențională, Gătire convențională cu
ventilație, Gătire cu ventilație, 3-D, Pizza, Grill +
Ventilație, Grill, Low Grill, Încălzire cu ventilație eco,
Încălzire inferioară, Menținere preparate la cald,
Dezghețare

FUNCȚII DE GĂTIRE
Gătire convențională, Gătire convențională cu
ventilație, Gătire cu ventilație, 3-D, Pizza, Grill+
Ventilație, Grill, Low Grill, Încălzire cu ventilație eco,
Încălzire inferioară, Menținere preparate la cald,
Dezghețare

CARACTERISTICI PRINCIPALE
• Cavitate modulară: 75L – 42L – 32L
• Chef assist
• Gătire cu ventilație eco
• Booster
• Divide & Cook
• Geam detașabil din sticlă
• Iluminare interioară
• Închidere automată
• Curățare catalitică
• Sticlă Excellent Clean
• Key lock

CARACTERISTICI PRINCIPALE
• PyroClean
• Filtru ceramic
• Gătire cu ventilație eco
• Booster
• Geam detașabil din sticlă
• Iluminare interioară
• Blocare ușă pentru curățare pirolitică
• Key Lock
• Cool-Touch-Door

CARACTERISTICI PRINCIPALE
• Booster
• Geam detașabil din sticlă
• Iluminare interioară
• Key Lock
• Gătire cu ventilație eco

CARACTERISTICI PRINCIPALE
• Curățare catalitică
• Booster
• Geam detașabil din sticlă
• Iluminare interioară
• Key Lock

CARACTERISTICI PRINCIPALE
• Geam detașabil din sticlă
• Iluminare interioară
• Key Lock

DOTĂRI
• Email gri, ușor de curățat
• Rafturi laterale detașabile pe 5 niveluri
• Iluminare interioară
• Geam din sticlă excellent clean

DOTĂRI
• Suprafața netedă
• Email gri, usor de curatat
• Rafturi laterale detasabile pe 5 niveluri

DOTĂRI
• Suprafața netedă
• Email gri, ușor de curățat
• Perete interior catalitic
• Rafturi laterale detașabile pe 6 niveluri
• Iluminare interioară cu 2 lămpi cu halogen
• Geam dn sticlă excellent clean

DOTĂRI
• Suprafața netedă
• Email PyroClean
• Rafturi laterale detașabile pe 5 niveluri
• Iluminare interioară cu o lampă cilindrică

DOTĂRI
• Suprafața netedă
• Email gri, ușor de curățat
• Perete interior catalitic
• Rafturi laterale detașabile pe 6 niveluri
• Iluminare interioară cu 2 lămpi cu halogen
• Geam din sticlă excellent clean

ACCESORII
• Tavă pentru gătit
• Tavă pentru copt
• 1 raft sarmă
• Sistem telescopic pe un nivel

ACCESORII
• Tavă pentru gătit
• Tavă pentru copt
• 2 rafturi sârmă
• Sistem telescopic pe 2 niveluri
• Piatră pentru pizza

PERFORMANȚĂ
• Clasă energetică: A++
• Nivel zgomot: 41 dBA

PERFORMANȚĂ
• Clasă energetică: A+
• Nivel zgomot: 46 dBA

PERFORMANȚĂ
• Clasă energetică: A
• Nivel zgomot: 46 dBA

DIMENSIUNI
• Î x L x A: 59,5 x 59,4 x 56,7 cm

DIMENSIUNI
• Î x L x A: 59,5 x 59,4 x 56,7 cm

CULOARE
• Inox antiamprentă

ACCESORII
• Tavă pentru gătit
• Sistem telescopic pe un nivel
• Tavă pentru copt
• 1 raft sârmă

DIMENSIUNI
• Î x L x A: 59,5 x 59,4 x 56,7 cm

FUNCȚII DE GĂTIRE
Gătire convențională, Gătire convențională cu
ventilație, Gătire cu ventilație, 3-D, Grill, Low Grill +
Ventilație, Încălzire inferioară, Dezghețare

ACCESORII
• Tavă pentru gătit
• Tavă pentru copt

ACCESORII
• Tavă pentru gătit
• Tavă pentru copt
• 1 raft sârmă
• Sistem telescopic pe 2 niveluri

PERFORMANȚĂ
• Clasă energetică: A
• Nivel zgomot: 46 dBA

PERFORMANȚĂ
• Clasă energetică: A+
• Nivel zgomot: 46 dBA

DIMENSIUNI
• Î x L x A: 59,5 x 59,4 x 56,7 cm

DIMENSIUNI
• Î x L x A: 59,5 x 59,4 x 56,7 cm

CULOARE
• Inox antiamprentă

FUNCȚII DE GĂTIRE
Gătire convențională, Gătire convențională cu
ventilație, Gătire cu ventilație, 3-D, Pizza, Grill +
Ventilație, Grill, Low Grill, Încălzire cu ventilație eco
Încălzire inferioară, Menținere preparate la cald
Dezghețare

CARACTERISTICI PRINCIPALE
• Incălzire cu ventilație eco
• Booster
• Curățare catalitică
• Geam detașabil din sticlă
• Iluminare interioară
• Key Lock
DOTĂRI
• Suprafața netedă
• Email grei, ușor de curățat
• Rafturi laterale detașabile pe 3 niveluri
• Iluminare interioară cu o lampă cu halogen
• Sticla excellent clean
• Perete interior catalitic
ACCESORII
• Tavă pentru gătit
• Tavă pentru copt
• 1 raft sârmă
• Sistem telescopic pe un nivel
PERFORMANȚĂ
• Clasă energetică: A+
• Nivel zgomot: 46 dBA

CULOARE
• Inox antiamprentă

DIMENSIUNI
• Î x L x A: 45,5 x 59,4 x 56,7 cm

CULOARE
• Inox antiamprentă

CULOARE
• Sticlă neagră

CULOARE
• Sticlă neagră

110°C
190°C

Clasă
energetică

Chef Assist

Sticla
Excellent
Clean

Multitaste
Oven

Divide &
Cook

Clasă
energetică

Geam
detașabil
din sticlă

Booster

Inox
antiamprentă

Cool-TouchDoor

Iluminare
interioară
Halogen

Display
Touch Control

Iluminare
interioară
Halogen

EcoChamp

Clasa
energetică

Sticlă
Excellent
Clean

Geam
detașabil
din sticlă

Booster

Inox
Display
antiamprentă Touch Control

Clasă
energetică

Geam
detașabil
din sticlă

Booster

Curățare
catalitică

Iluminare
interioară
Halogen

Sticlă
Excelent
Clean

Inox
antiamprentă

Clasă
energetică

Geam
detașabil
din sticlă

Inox
antiamprentă

Clasă
energetică

Sticlă
Excelent
Clean

Booster

Geam
detașabil
din sticlă

Display
Curățare
Touch Control catalitică

480°C

Geam
detașabil
din sticlă

Booster

Iluminare
interioară
Halogen

Închidere
automată

Volum

PyroClean

Iluminare
interioară
Halogen
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GWS 2152 B

GMI 2141 X

SERTAR DE ÎNCĂLZIRE ÎNCORPORABIL

CUPTOR CU MICROUNDE ÎNCORPORABIL

Capacitate: 25 Kg
5 funcții

Volum 23 L
9 funcții de gătire

FUNCȚII DE GĂTIRE
Dezghețare, Creștere aluat, Preincălzire,
Menținere preparate la cald, Preîncălzire accesorii
pentru gătit

FUNCȚII DE GĂTIRE
Mix de funcții

CARACTERISTICI PRINCIPALE
• Volum 22L
• 4 trepte de temperatură: de la 40°C la 80°C
• Încălzire 6 farfurii
6x24 cm farfurii plate
6x10 cm boluri de supă
1x19 cm vas de servire
1x17 cm vas de servire
1x32 cm platou
• Sertar telescopic
• Suprafața sertar Easy-to-clean
• Sistem de încălzire cross flow
• Interior de inox

CARACTERISTICI PRINCIPALE
• Timer digital
• Programare digitală
• Funcții de gătire mixte
• 5 trepte de putere
• 2 niveluri grill
• Încorporabil
• Dezghețare
• Child lock
• Quick start

DIMENSIUNI
• Î x L x A: 14 x 59,4 x 55,4 cm

PERFORMANȚĂ
• 900 W putere microunde
• 1200 W putere grill

CULOARE
• Sticlă neagră

DIMENSIUNI
• Î x L x A: 37,6 x 59,2 x 38,2 cm
CULOARE
• Inox antiamprentă

80°C
40°C

4 Niveluri

Easy Access

Functie
Push&Pull

Inox
antiamprentă
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GĂTITUL ESTE
DESPRE TEHNICĂ.
A TA ȘI A PLITEI TALE.
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FLEXI COOK

BOOSTER

MAI MULTĂ FLEXIBILITATE ÎN UTILIZAREA PLITEI.
MAI MULTĂ SAVOARE LA MASĂ.

CREȘTE RAPID TEMPERATURA.
ȘI STANDARDELE ÎN MATERIE DE GĂTIT.

Plita FlexiCook este prevăzută cu opt zone de inducție. Pentru mai multă flexibilitate, cele patru zone de pe
fiecare parte pot fi utilizate independent sau unitar. Plita recunoaște automat mărimea oalelor și a tigăilor
și ajustează zonele în funcție de acestea. Controlul cu atingere rotativă face extrem de simplă selectarea
unuia dintre cele 18 niveluri de gătire. Pentru ca atunci când vine vorba de gătit, nu doar ingredientele sunt
cele care conteaza, ci și tehnologia.

Funcția Booster iți permite să începi procesul de gătire la capacitatea maximă de încălzire,
ca apoi să revină la nivelul setat inițial.

Mari sau mici, rotunde
sau rectangulare, zonele
cu inducție ale plitei sunt
flexibile și adaptabile în
funcție de ustensilele tale
de gătit.

Atingerea rotativă permite
un control ușor și precis al
plitei.
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ACORDĂM GĂTITULUI O
IMPORTANȚĂ DEOSEBITĂ
CONFORT
19 NIVELURI DE GĂTIRE
Te poți bucura de până la 19
niveluri de gătire pentru fiecare
zonă a plitei, iar temperatura
pentru fiecare zonă se poate
programa individual printr-o
simplă atingere. Timpul de gătire
selectat pentru fiecare zonă
este afișat pe panoul digital de
control. Spațiul disponibil al
plitei e maximizat, mulțumită
poziționării în centru – față a
zonei de control de tip „touch”.

GRILL DIN FONTĂ
Grillul din fontă scoate în evidență designul elegant si
robust al plitei și asigură, în același timp, mai multă
stabilitate. Acest lucru îți permite să folosești oale și
tigăi de orice mărime, fără riscul de înclinare sau de
alunecare a acestora.

TIMER & BUZZER
Timerul & Buzzerul îți permit să programezi un timp
de gătire distinct pentru fiecare zonă a plitei.
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GIEI 635880 X

GIEI 635410 HN

GIEV 624430 X

GIGL 7235250

GIGA 7235250 X

GIGT 6234120

PLITĂ FLEXI COOK, 60 CM

PLITĂ CU INDUCȚIE, 60 CM

PLITĂ VITROCERAMICĂ, 60 CM

PLITĂ PE GAZ, 70 CM

PLITĂ PE GAZ, 75 CM

PLITĂ PE GAZ, 60 CM

Control frontal touch
Display digital
8 zone de inducție & 2 flexizones

Control frontal touch
Display digital
4 zone de inducție

Control frontal touch
Display digital
4 zone vitroceramice

Control frontal

Control frontal

Control frontal

CARACTERISTICI PRINCIPALE
• Flexicook
• Ramă inox
• Zone de touch control separate
• Booster
• 18 niveluri de gătire pe zonă
• 8 zone de inducție & 2 flexizones
2 x 376 x 225 mm - 3600W (Boost)
• Indicator on/off
• Timer și Buzzer

CARACTERISTICI PRINCIPALE
• Zone de touch control separate
• Booster
• 18 niveluri de gătire/zonă
• 4 zone de inducție:
2 x Ø 180 mm - 1800 W/2500W (Max/Boost)
Ø 145 mm - 1400 W/1800W (Max/Boost)
Ø 210 mm - 2200 W/3200W (Max/Boost)
• Indicator on/off
• Timer și Buzzer
• Funcție Memorare

CARACTERISTICI PRINCIPALE
• Zone de touch control separate
• Booster
• 19 niveluri de gătire/zonă
• 4 zone vitroceramice
Ø 120/210 mm - 750 /2200W (duo)
Ø 140 mm - 1200 W
Ø 160 mm - 1500 W
Ø 140 x 250 mm - 1100 / 2000 W
• Indicator on/off
• Timer și Buzzer
• Funcție Memorare
• Racletă curățare

CARACTERISTICI PRINCIPALE
• Suprafață din sticlă
• 4 arzătoare + 1 arzător Wok
• Grill din fontă
• Aprindere integrată
• Arzător cu eficiență ridicată

CARACTERISTICI PRINCIPALE
• Suprafață din inox
• 4 arzătoare + 1 arzător Wok
• Grill din fontă
• Aprindere integrată

CARACTERISTICI PRINCIPALE
• Suprafață din sticlă
• 3 arzătoare + 1 arzător Wok
• Grill din fontă
• Aprindee integrată
• Arzător cu eficiență ridicată

SIGURANȚĂ
• Indicator caldură reziduală
• Sistem anti-over-flow
• Sistem de oprire automată
• Siguranță la supraîncălzire
• Child lock
• Cleaning lock

SIGURANȚĂ
• Indicator caldură reziduală
• Sistem anti-over-flow
• Sistem de oprire automată
• Siguranță la supraîncălzire
• Child lock
• Cleaning lock

DIMENSIUNI
• Î x L x A: 5,5 x 58 x 51 cm

SIGURANȚĂ
• Indicator caldură reziduală
• Sistem anti-over-flow
• Sistem de oprire automată
• Siguranță la supraincălzire
• Child lock
• Cleaning lock

DIMENSIUNI
• Î x L x A: 5,5 x 58 x 51 cm

DIMENSIUNI
• Î x L x A: 5,8 x 58 x 51 cm

FlexiCook

18 niveluri de
gătit / zonă

Plită
inducție

Timer

Booster

Plită
inducție

Funcție
memorare

Timer

Booster

18 niveluri de
gătit / zonă

Timer

Funcție
memorare

19 niveluri de Booster
gătit / zonă

Display
Touch Control

SIGURANȚĂ
• Sistem de siguranță a scurgerilor de gaz
DIMENSIUNI
• Î x L x A: 9,8 x 68 x 51 cm

SIGURANȚĂ
• Sistem de siguranță a scurgerilor de gaz
DIMENSIUNI
• Î x L x A: 10 x 68 x 51 cm

SIGURANȚĂ
• Sistem de siguranță a scurgerilor de gaz
DIMENSIUNI
• Î x L x A: 9,8 x 58 x 51 cm
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GIGA 6234250 X
PLITĂ PE GAZ, 60 CM

Control frontal
CARACTERISTICI PRINCIPALE
• Suprafață din inox
• 3 arzătoare + 1 arzător Wok
• Grill din fontă
• Aprindere integrată
SIGURANȚĂ
• Sistem de siguranță a scurgerilor de gaz
DIMENSIUNI
• Î x L x A: 10 x 58 x 51 cm

Grill
din fontă
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GĂTITUL ESTE ÎNVĂLUIT ÎN
DELICATEȚE. SUNETUL
DEZMIARDĂ SIMȚURILE.
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CALITATE EXCEPȚIONALĂ A
SUNETULUI.

TEHNOLOGIA ECO SILENT

PRIMA* HOTĂ DIN LUME CARE A PRIMIT
CERTIFICARE CLASA A PENTRU CALITATEA SUNETULUI.

ATÂT DE SILENȚIOASE, ÎNCÂT VEI AUZI DOAR
COMPLIMENTELE ATUNCI CÂND GĂTEȘTI.

Sunetul hotei nici nu va fi sesizat atunci când îți inviți prietenii să gătiți împreună . Pentru Grundig, zgomotul
pe care il scoate un aparat nu ține doar de numarul de decibeli. Volumul zgomotului contează, dar în aceeași
măsură contează și frecvența acestuia! Vestea bună este că noi am reușit să eliminăm frecvențele neplăcute.
Pe lângă optimizarea algoritmului de software al hotei, am îmbunătățit izolarea sunetului din horn, pastrând
totodată capacitatea de ventilație și puterea mare de filtrare. Contează pe Grundig – te va ajuta să transformi
fiecare masă într-o adevarată placere! Din momentul în care pornești hota, până când lași furculța din mână.

Pornește hota atunci când gatești, însa nu uita să o oprești, pentru că modelele noastre sunt atât de
silențioase, încât s-ar putea să nu îți dai seama că sunt în funcțiune! Motorul inovator Eco Silent, alături de
invelișul special din interiorul hornului , reduc volumul zgomotului la minim. Acest lucru înseamnă ca hotele
Grundig sunt de până la 4 ori mai silențioase față de alte hote. Bineînțeles, acestea au grijă sa elimine complet
și mirosurile care se ridică dinspre plită. Aroma mâncării este menținută în vas, iar aceasta nu iți va aminti de
ceea ce ai servit ieri la cină, pentru că mirosul a disparut complet.
În plus, afișajul touch control îți oferă confortul controlului asupra fiecărei opțiuni, de la iluminarea LED,
până la cele patru setări de performanță, printr-o simplă atingere. Dispunând de trei setări diferite de viteză
și, adițional, de modul intensiv care marește capacitatea de absorbție pana la 745m³ pe ora, hota asigura
tehnologie de înaltă performanță și, în același timp, menține consumul de energie electrică la un nivel scăzut.
Acest lucru este valabil în situația în care nu uiți să o oprești.

Datorită designului
optimizat, am reușit să
reducem volumul
cu 53 dBA.

Motorul Eco Silent
utilizează mai puțină
energie electrică, grație
designului inovator.

Materialul izolant
absoarbe mirosurile și
amortizeaza zgomotul
hotei Eco Silent.

SOUND QUALITY

A

RANGE HOOD

GRUNDIG
GDK 5775 BXB
D
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INSUFFICIENT

8648B7

Primul certificat de calitate a sunetului A- pentru hote
de la SLG Labs.
*(07/2015)
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RAFINAMENT CÂND VINE
VORBA DE GĂTIT.
CONFORT

BOOSTER
Funcția Booster asigură atingerea capacității maxime
de absorbție într-un timp foarte scurt. În acest mod,
hota înlătură rapid și eficient mirosurile puternice
sau vaporii neplăcuți.

CLASĂ ENERGETICĂ A
Hotele Grundig prevăzute cu o clasă energetică
A asigură tehnologie de înaltă performanță și, în
același timp, mențin consumul de energie electrică
la un nivel scăzut.

MOTOR ECO INVERTER
Motorul inovator fără perii reduce semnificativ
volumul zgomotului. Acest lucru înseamnă că hotele
Grundig sunt de până la 4 ori mai silențioase față
de alte hote. Bineințeles, acestea nu neglijează
principala lor misiune, aceea de a înlătura mirosurile
neplăcute.

DISPLAY TOUCH CONTROL
Afișajul touch control îți oferă confortul controlului
deplin asupra fiecărei opțiuni, de la iluminarea LED,
până la cele patru setări de performanță, printr-o
singură atingere.
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GDK 5775 BXB

GDK 2774 BXB

HOTĂ ÎNCORPORABILĂ CU TELECOMANDĂ

HOTĂ ÎNCORPORABILĂ

745 M3/h capacitate de absorbție
Display touch control
Telecomandă

680 m3/h capacitate de absorbție
Display touch control
Clasă energetică: A

CARACTERISTICI PRINCIPALE
• 4 trepte de putere (1 intensivă)
• Tehnologie Eco Silent
• Calitate a sunetului: A
• Motor Eco inverter
• Iluminare: 2 x 4 W LED
• Evacuare sau recirculare
• Filtre lavabile
• Indicator saturație filtru
• Funcție de curățare a aerului
• Booster
• Oprire automată (20 min)

DOTĂRI
• 4 trepte de putere (1 intensivă)
• Motorul performant reduce consumul de energie
cu până la 80%, comparativ cu motoarele
obișnuite
• Iluminare: 2 x 4 W LED
• Evacuare sau recirculare
• Filtre lavabile
• Indicator saturație filtru
• Functie de curățare a aerului
• Booster
• Oprire automată (20 min)

PERFORMANȚĂ
• 745 m3/h capacitate de absorbție intensivă
• 415 m3/h capacitate de absorbție maximă
• 240 m3/h capacitate de absorbție minimă
• Nivel de sunet: 43/53/65 dBA
• Clasă energetică: A

PERFORMANȚĂ
• 680 m3/h capacitate de absorbție intensivă
• 490 m3/h capacitate de absorbție maximă
• 240 m3/h capacitate de absorbție minimă
• Nivel de sunet: 47/64/70 dBA
• Clasă energetică: A

DIMENSIUNI
• Î x L x A: 80-91 x 89,8 x 49 cm

DIMENSIUNI
• Î x L x A: 53,6-94 x 59,8 x 49 cm

CULOARE
• Inox antiamprentă

CULOARE
• Inox antiamprentă

Clasă
energetică

Inox
Booster
antiamprentă

Motor Eco
Display
Touch Control Inverter

Tehnologie
Eco silent

Clasă
energetică

Inox
Booster
antiamprentă

Display
Touch Control

FIȘE
TEHNICE
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GWN 59673 C
Model
Capacitate de încărcare, kg
Tip control
Număr maxim de rotații
Opțiuni viteză rotație
Amânare pornire/afıșare timp rămas
Tehnologie MultiSense
Sistem automat de reglare a cantității de apă
Compartiment pentru detergent lichid
Pereți laterali în formă de „S” ce diminuează zgomotul
Tehnologie ProDose
Număr programe
Program automat MultiSense
Spălare manuală
DarkCare
Așternuturi
Wool Protect
Mini 14'
Mini
AquaPerfect 40°/40'
Bumbac
Bumbac eco
SteamRefresh
StainCare
HygieneCare
Machine Care
Sintetice
Cămăși
Gentle Care
Delicate
Stoarcere+Evacuare/Clătire
Prespălare/Silent Mode/Detergent pudră
Extra clătire/Nivel murdărire
Anti-șifonare/Quick wash/Memory
WaterProtect+/WaterProtect
Child lock/Door lock
Clasă energetică
Eficiență stoarcere
Consum anual de energie (220 cicluri), kWh/an
Consum anual de apă (220 cicluri), L/an
Index de eficiență energetică
Consum energetic, kWh
Consum energetic (bumbac, 60°C, încărcare totală), kWh
Consum energetic (bumbac, 60°C, bumbac, încărcare parțială), kWh
Consum energetic (bumbac, 40°C, încărcare parțială), kWh
Consum apă, L
Durată program (60°C, bumbac, încărcare totală), min
Durată program (60°C, bumbac, încărcare parțială), min
Durată program (40°C, bumbac, încărcare parțială), min
Umiditate reziduală, %
Nivel de zgomot spălare/centrifugare, dBA
Consum energetic în mod oprit, W
Consum energetic în mod pornit, W
Motor Eco Inverter
Alimentare/Frecvență/Putere, V/ Hz/W
Dimensiune netă (ÎxLXA), cm
Dimensiune brută (ÎxLxA), cm
Greutate netă, kg
Greutate brută, kg
Ușă cromată
Alb

GWN 48440 C

GWN 58482C

Independent
Independent
CARACTERISTICI PRINCIPALE
9
8
Display touch control
Display touch control
1600
1400
1600/1400/1200/1000/800/600
1400/1200/1000/800/600/400
24 h /•
24 h /•
•
•
•
•
•
•
•
•
PROGRAME
16
16
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•/•
•/•
FUNCȚII SPECIALE
•/•/•/•/•/•/-/-/-/•/SIGURANȚĂ
•/•/•/•/PERFORMANȚĂ*
A+++ (-20%)
A+++ (-50%)
A
B
173
98
10560
10120
36.4
22.9
0.763
0.422
0.88
0.536
0.69
0.336
0.66
0.336
48
46
225
260
182
250
171
250
44
53
50/75
48/73
0.5
0.5
0.8
0.8
INFORMAȚII TEHNICE
•
•
230/50/2200
230/50/2200
DIMENSIUNI
84 x 60 x 61
84 x 60 x 61
88 x 65 x 65
88 x 65 x 65
78
80
79
81
OPȚIUNI CULOARE
•
•
•
•

Model
Capacitate de încărcare, kg
Tip control
Număr maxim de rotații
Opțiuni viteză rotație
Amânare pornire/afıșare timp rămas
Tehnologie MultiSense
Sistem automat de reglare a cantității de apă
Compartiment pentru detergent lichid
Pereți laterali în formă de „S” ce diminuează zgomotul
Tehnologie ProDose
Număr programe
Program automat MultiSense
Spălare manuală
DarkCare
Așternuturi
Wool Protect
Mini 14'
Mini
AquaPerfect 40°/40'
Bumbac
Bumbac eco
SteamRefresh
StainCare
HygieneCare
Machine Care
Sintetice
Cămăși
Gentle Care
Delicate
Stoarcere+Evacuare/Clătire
Prespălare/Silent Mode/Detergent pudră
Extra clătire/Nivel murdărire
Anti-șifonare/Quick wash/Memory
WaterProtect+/WaterProtect
Child lock/Door lock
Clasă energetică
Eficiență stoarcere
Consum anual de energie (220 cicluri), kWh/an
Consum anual de apă (220 cicluri), L/an
Index de eficiență energetică
Consum energetic, kWh
Consum energetic (bumbac, 60°C, încărcare totală), kWh
Consum energetic (bumbac, 60°C, bumbac, încărcare parțială), kWh
Consum energetic (bumbac, 40°C, încărcare parțială), kWh
Consum apă, L
Durată program (60°C, bumbac, încărcare totală), min
Durată program (60°C, bumbac, încărcare parțială), min
Durată program (40°C, bumbac, încărcare parțială), min
Umiditate reziduală, %
Nivel de zgomot spălare/centrifugare, dBA
Consum energetic în mod oprit, W
Consum energetic în mod pornit, W
Motor Eco Inverter
Alimentare/Frecvență/Putere, V/ Hz/W
DIMENSIUNI
Dimensiune netă (ÎxLXA), cm
Dimensiune brută (ÎxLxA), cm
Greutate netă, kg
Greutate brută, kg

GWN 48430

Independent
Independent
CARACTERISTICI PRINCIPALE
8
8
Display touch control
Display touch control
1400
1400
1400/1200/1000/800/600/400
1400/1200/1000/800/600/400
24 h /•
24 h /•
•
•
•
•
•
•
•
•
PROGRAME
16
16
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•/•
•/•
FUNCȚII SPECIALE
•/•/•/•/•/•/-/•/-/•/SIGURANȚĂ
-/•
•/•/ •/PERFORMANȚĂ*
A+++ (-10%)
A+++
B
B
175
192
9900
9900
41
45
0.78
0.854
1.02
0.92
0.7
0.805
0.5
0.805
45
45
205
205
177
177
177
177
53
53
52/73
50/74
0.44
0.44
0.64
0.64
INFORMAȚII TEHNICE
•
•
230/50/2200
230/50/2200
84 x 60 x 61
88 x 65 x 65
78
79

84 x 60 x 61
88 x 65 x 65
75
76
OPȚIUNI CULOARE

Ușă cromată
Alb

•
•

•
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GWN 37430
Model
Capacitate de încărcare, kg
Tip control
Număr maxim de rotații
Opțiuni viteză rotație
Amânare pornire/afıșare timp rămas
Tehnologie MultiSense
Sistem automat de reglare a cantității de apă
Compartiment pentru detergent lichid
Pereți laterali în formă de „S” ce diminuează zgomotul
Tehnologie ProDose
Număr programe
Program automat MultiSense
Spălare manuală
DarkCare
Așternuturi
Wool Protect
Mini 14'
Mini
AquaPerfect 40°/40'
Bumbac
Bumbac eco
SteamRefresh
StainCare
HygieneCare
Machine Care
Sintetice
Cămăși
Gentle Care
Delicate
Stoarcere+Evacuare/Clătire
Prespălare/Silent Mode/Detergent pudră
Extra clătire/Nivel murdărire
Anti-șifonare/Quick wash/Memory

WaterProtect+/WaterProtect
Child lock/Door lock
Clasă energetică
Eficiență stoarcere
Consum anual de energie (220 cicluri), kWh/an
Consum anual de apă (220 cicluri), L/an
Index de eficiență energetică
Consum energetic, kWh
Consum energetic (bumbac, 60°C, încărcare totală), kWh
Consum energetic (bumbac, 60°C, bumbac, încărcare parțială), kWh
Consum energetic (bumbac, 40°C, încărcare parțială), kWh
Consum apă, L
Durată program (60°C, bumbac, încărcare totală), min
Durată program (60°C, bumbac, încărcare parțială), min
Durată program (40°C, bumbac, încărcare parțială), min
Umiditate reziduală, %
Nivel de zgomot spălare/centrifugare, dBA
Consum energetic în mod oprit, W
Consum energetic în mod pornit, W
Motor Eco Inverter
Alimentare/Frecvență/Putere, V/ Hz/W
Dimensiune netă (ÎxLXA), cm
Dimensiune brută (ÎxLxA), cm
Greutate netă, kg
Greutate brută, kg
Ușă cromată
Alb

Independent
CARACTERISTICI PRINCIPALE
7
Display touch control
1400
1400/1200/1000/800/600/400
24 h /•
•
•
•
•
PROGRAME
16
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•/•
FUNCȚII SPECIALE
•/•/•/-/-/•
SIGURANȚĂ
-/•
•/ PERFORMANȚĂ*
A+++
B
173
9020
45,5
0.77
0.95
0.635
0.634
41
220
193
193
53
54/74
0.5
0.5
INFORMAȚII TEHNICE
•
230/50/2200
DIMENSIUNI
84 x 60 x 50
88 x 65 x 56
71
72
OPȚIUNI CULOARE
•
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GTN 38267 GC
Model
Capacitate de încărcare, kg
Tip control
Amânare pornire/ afișare timp rămas
Tehnologie avansată de uscare Touch Dry
Cuvă inox/Iluminare interioară cuvă
Mișcare bidirecțională a tamburului
TouchDry, senzor pentru uscare automată
Răcire automată
Antișifonare auto/ajustabilă
Opțiune scurgere directă
Uscare pe 3 niveluri
Buzzer încheiere ciclu uscare
Diametru hublou (ÎxL), cm
Balama/Deschidere ușă
Număr programe
Uscare pentru cãlcare bumbac
Uscare pentru cãlcare materiale sintetice
Uscare pentru depozitare bumbac
Uscare pentru depozitare bumbac - silent
Uscare pentru depozitare materiale sintetice
Extra uscare pentru depozitare bumbac
Extra uscare bumbac
Uscare pentru depozitare bumbac - express
WoolProtect
Așternuturi
Delicate
Refresh
Fashion
Mix
Jeans
Cămăși
Daily
Cămăși 30’
Night
Sport
Program TimeSaver
Wool Refresh
Mini 35’
Cămăși 15’
Express/Silent Mode
Clasă energetică
Eficiență condensare
Consum anual de energie, kWh
Consum energetic încărcare completă, kWh
Consum energetic încărcare parțială, kWh
Nivel zgomot, dbA
Eficiență medie de condensare, %
Eficiență medie de condensare pentru încărcare parțială, %
Timp program, cântărit, min
Durată program încărcare completă, min
Durată program încărcare parțială, min
Consum energetic în mod oprit, W
Consum energetic în mod pornit, W
Durată mod pornit, min
Consum energetic în mod oprit, W
Consum energetic în mod pornit, W
Alimentare/Frecvență, V/Hz
Putere
Dimensiune netă (ÎxLXA), cm
Dimensiune brută (ÎxLxA), cm
Greutate netă, kg
Greutate brută, kg
Alb, cu ramă cromată
Alb

GTN 38250 HGP

Independent
Independent
CARACTERISTICI PRINCIPALE
8
8
Display touch control
Display Touch Control
1-24 h / •
1-24 h / •
•
•
•/•
•/•
•
•
•
•
•/•/•
•
•
•
39.5 x 32
39.5 x 32
- / 150
Dreapta / 150o
PROGRAME
16
16
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
PERFORMANȚĂ
•/-/A+++
A++
A
A
177
260
1.42
1.92
0.83
1.03
65
65
91
91
91
91
119
139
152
179
95
109
0.4
0.5
1
1
30
30
INFORMAȚII TEHNICE
230-240 / 50
230-240 / 50
900
900
DIMENSIUNI
84.6 x 59.5 x 59.8
84.6 x 59.5 x 59.8
88 x 65 x 66
88 x 65 x 66
52
51
54
53
OPȚIUNI CULOARE
•
•

GTN 38110 G
Model
Capacitate de încărcare, kg
Tip control
Amânare pornire/ afișare timp rămas
Tehnologie avansată de uscare Touch Dry
Cuvă inox/Iluminare interioară cuvă
Mișcare bidirecțională a tamburului
TouchDry, senzor pentru uscare automată
Răcire automată
Antișifonare auto/ajustabilă
Opțiune scurgere directă
Uscare pe 3 niveluri
Buzzer încheiere ciclu uscare
Diametru hublou (ÎxL), cm
Balama/Deschidere ușă
Număr programe
Uscare pentru cãlcare bumbac
Uscare pentru cãlcare materiale sintetice
Uscare pentru depozitare bumbac
Uscare pentru depozitare bumbac - silent
Uscare pentru depozitare materiale sintetice
Extra uscare pentru depozitare bumbac
Extra uscare bumbac
Uscare pentru depozitare bumbac - express
WoolProtect
Așternuturi
Delicate
Refresh
Fashion
Mix
Jeans
Cămăși
Daily
Cămăși 30’
Night
Sport
Program TimeSaver
Wool Refresh
Mini 35’
Cămăși 15’
Express/Silent Mode
Clasă energetică
Eficiență condensare
Consum anual de energie, kWh
Consum energetic încărcare completă, kWh
Consum energetic încărcare parțială, kWh
Nivel zgomot, dbA
Eficiență medie de condensare, %
Eficiență medie de condensare pentru încărcare parțială, %
Timp program, cântărit, min
Durată program încărcare completă, min
Durată program încărcare parțială, min
Consum energetic în mod oprit, W
Consum energetic în mod pornit, W
Durată mod pornit, min
Consum energetic în mod oprit, W
Consum energetic în mod pornit, W
Alimentare/Frecvență, V/Hz
Putere
Dimensiune netă (ÎxLXA), cm
Dimensiune brută (ÎxLxA), cm
Greutate netă, kg
Greutate brută, kg
Alb, cu ramă cromată
Alb

GTN 37114 GP

Independent
Independent
CARACTERISTICI PRINCIPALE
8
7
Display Touch Control
Display touch control
1-24 h / •
1-24 h / •
•
•
•/•
•/•
•
•
•
•
•/•/•
•
•
•
39.5 x 32
39.5 x 32
- / 150
- / 150
PROGRAME
16
16
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
PERFORMANȚĂ
-/•
-/B
B
B
B
561
503
4.73
4.15
2.54
2.34
60
65
89
89
89
89
115
96
155
129
85
72
0.5
0.5
1
1
30
30
0.44
0.5
0.64
0.5
INFORMAȚII TEHNICE
230 / 50
230 / 50
2300
2000
DIMENSIUNI
84.6x59.5x59.8
84.6 x 59.5 x 53
88 x 65 x 66
88 x 65 x 58.5
40
38.5
42
40.5
OPȚIUNI CULOARE
•
•
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GQN 1112 X
Model
Înălțime, cm
Sistem de control
Sistem de răcire

Independent
182.5
Display touch control
Duo-Cooling No Frost

Independent
202
Display touch control
Duo-Cooling No Frost
CAPACITATE

Volum total brut, L
Volum total net, L
Volum net frigider, L
Volum compartiment SuperFresh, L
Volum net congelator, L

605
539
387
31
152

400
354
232
25
97
CARACTERITICI RĂCITOR

Dezghețare automată
Funcție pentru răcire rapidă
SuperFresh
Compartiment pentru lactate
Rafturi din sticlă ajustabile pe înălțime
Rafturi ușă
Compartiment pentru legume
Suport cromat pentru sticle
VitaminCare Zone
Minibar
Dispersor de apă
Dispersor de apă și gheață
Iluminare interioară
Sunet de avertizare pentru ușă deschisă
Compartiment FullFresh+

•
•
•
2
6
2
•
•
LED
•
-

•
•
•
•
3
4
1
•
•
LED
•
•
CARACTERISTICI CONGELATOR

No Frost
Funcție de înghețare rapidă
Număr sertare
Număr clape
Tavă twist&serve pentru cuburi de gheață
Tavă pentru cuburi de gheață
Iluminare interioară

•
•
2
•
-

•
•
3
•
IGIENĂ

Filtru anti-miros
Tehnologie IonFresh
Garnitură anti-bacteriană
Control prin Wi-Fi

•
•
•
-

•
•
•
PERFORMANȚĂ*

Clasă energetică
Consum de energie, kWH/24h
Consum de energie, kWH/an
Nivel de zgomot, dBA
Capacitate de îngheț, kg/24h
Autonomie, h
Clasă climatică

A++
0.981
358
42
10
22
SN-T

A++
0,747
273
40
5
33
SN-T
INFORMAȚII TEHNICE

Alimentare/Frecvență, V/Hz
Ventilator
Gaz de răcire
Alimentare cu apă

220-240 / 50
•
R600a
-

230 / 50
•
R600a
DIMENSIUNI

Dimensiuni produs (ÎxLxA), cm

182.5 x 84 x 74.5

202 x 59,5 x 65
DETALII DE CONSTRUCȚIE

Uși reversibile
Tip mâner

extern

•
extern
OPȚIUNI CULOARE

Alb
Inox antiamprentă
Negru

•
-

•
-

GKN 16820 FX

GKNI 15720

GKN 16220 FX
Model
Înălțime, cm
Sistem de control
Sistem de răcire

Încorporabil
177.7
Control touch
Duo-cooling No Frost

Independent
184,5
Display touch control
Duo-Cooling No Frost
CAPACITATE

Volum total brut, L
Volum total net, L
Volum net frigider, L
Volum compartiment SuperFresh, L
Volum net congelator, L

300
237
172
48
65

Dezghețare automată
Funcție pentru răcire rapidă
SuperFresh
Compartiment pentru lactate
Rafturi din sticlă ajustabile pe înălțime
Rafturi ușă
Compartiment pentru legume
Suport cromat pentru sticle
VitaminCare Zone
Minibar
Dispersor de apă
Dispersor de apă și gheață
Iluminare interioară
Sunet de avertizare pentru ușă deschisă
Compartiment FullFresh+

•
•
•
•
2
3
•
LED
•
-

365
316
194
25
97
CARACTERITICI RĂCITOR
•
•
•
•
3
3
1
•
•
LED
•
•
CARACTERISTICI CONGELATOR

No Frost
Funcție de înghețare rapidă
Număr sertare
Număr clape
Tavă twist&serve pentru cuburi de gheață
Tavă pentru cuburi de gheață
Iluminare interioară

•
•
3
0
•
-

Filtru anti-miros
Tehnologie IonFresh
Garnitură anti-bacteriană
Control prin Wi-Fi

•
-

•
•
3
•
IGIENĂ
•
•
•
PERFORMANȚĂ*

Clasă energetică
Consum de energie, kWH/24h
Consum de energie, kWH/an
Nivel de zgomot, dBA
Capacitate de îngheț, kg/24h
Autonomie, h
Clasă climatică

A++
0.652
238
42
3.5
20
SN-ST

Alimentare/Frecvență, V/Hz
Ventilator
Gaz de răcire
Alimentare cu apă

230/50
•
R600a
-

A++
0.717
262
40
5
21
SN-T
INFORMAȚII TEHNICE
230 / 50
•
R600a
DIMENSIUNI

Dimensiuni produs (ÎxLxA), cm

177.7 x x55.6 x 54.5

184.5 x 59.5 x 65
DETALII DE CONSTRUCȚIE

Uși reversibile
Tip mâner

•
-

Alb
Inox antiamprentă
Negru
Complet încorporabil

•

•
extern
OPȚIUNI CULOARE
•
-
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APARATE FRIGORIFICE
GKNI 15720
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GNV 41934
Model
Capacitate de încărcare, kg
Tip control
Amânare pornire
Afișare timp rămas
Sistem uscare
Sistem protecție pentru pahare
Dedurizator de apă automat
Deschidere automată a ușii
Număr programe
Eco 50°
Auto
Prespălare
Mini 30'
GlassCare
QuickWash 58'
Intensive 70°
HygieneCare
All-in-Wash
SilentWash
Tehnologie IonFresh
Express
SteamShine
Tablet
TurboWash
TrayMaster
Half load
Iluminare interioară
Sertar detașabil pentru tacâmuri
Coșuri SoftSide
Coș superior ajustabil
Suport de pahare pliabil în coșul superior
Suport de pahare pliabil în coșul inferior
Suport sticle/ coș pentru obiecte lungi
Coș VarioSlide pentru tacâmuri
Inveliș Alu-Shield
Filtru Active Self-Cleaning
WaterProtect+
Garnitură anti-bacteriană
Child lock
Indicatori de avertizare: robinet închis, ușa deschisă, scurgere de apă, filtru blocat
Clasă energetică
Capacitate de uscare
Consum de apă ( Eco 50°), L
Consum anual de apă ( 280 de cicluri), L/an
Consum de energie ( Eco 50°), kWh
Consum anual de energie (280 de cicluri), kWH/an
Nivel de zgomot, dBA
Durată program, min. ( Eco 50°)
Consum energetic în mod oprit, W
Consum energetic în mod pornit, W
Durata modului pornit, min.
Motor Eco Inverter
Alimentare/Frecvență, V/ Hz
Distanța maximă între podea și racordul de apă, cm
Temperatura maximă a apei de alimentare, °C
Dimensiune netă (Î x L x A), cm
Dimensiune brută (Î x L x A), cm
Adâncime cu ușa deschisă, cm
Greutate netă/greutate brută, kg
Alb
Inox antiamprentă
Negru

Independent
CARACTERISTICI PRINCIPALE
14
Display touch control
24 h
•
Ventilație
GlassPerfect
PROGRAME
9
•
•
•
•
•
•
•
•
•
FUNCȚII SPECIALE
•
•
•
•
•
DESIGN INTERIOR
•
•
•
•
•
-/•
•
SIGURANȚĂ
•
•
-/-/-/PERFORMANȚĂ*
A+++
A
9.5
2660
0.83
237
44
0.50
0.52
5
INFORMAȚII TEHNICE
•
220-240 / 50
110
60
DIMENSIUNI
81.8 x 59.8 x 55
85.9 x 64.4 x 66.1
115
38.60 / 41.60
CULORI
•
-

GNF 41832 X
Model
Capacitate de încărcare, kg
Tip control
Amânare pornire
Afișare timp rămas
Sistem uscare
Sistem protecție pentru pahare
Dedurizator de apă automat
Deschidere automată a ușii
Număr programe
Eco 50°
Auto
Prespălare
Mini 30'
GlassCare
QuickWash 58'
Intensive 70°
HygieneCare
All-in-Wash
SilentWash
Tehnologie IonFresh
Express
SteamShine
Tablet
TurboWash
TrayMaster
Half load
Iluminare interioară
Sertar detașabil pentru tacâmuri
Coșuri SoftSide
Coș superior ajustabil
Suport de pahare pliabil în coșul superior
Suport de pahare pliabil în coșul inferior
Suport sticle/ coș pentru obiecte lungi
Coș VarioSlide pentru tacâmuri
Inveliș Alu-Shield
Filtru Active Self-Cleaning
WaterProtect+
Garnitură anti-bacteriană
Child lock
Indicatori de avertizare: robinet închis, ușa deschisă, scurgere de apă, filtru blocat
Clasă energetică
Capacitate de uscare
Consum de apă ( Eco 50°), L
Consum anual de apă ( 280 de cicluri), L/an
Consum de energie ( Eco 50°), kWh
Consum anual de energie (280 de cicluri), kWH/an
Nivel de zgomot, dBA
Durată program, min. ( Eco 50°)
Consum energetic în mod oprit, W
Consum energetic în mod pornit, W
Durata modului pornit, min.
Motor Eco Inverter
Alimentare/Frecvență, V/ Hz
Distanța maximă între podea și racordul de apă, cm
Temperatura maximă a apei de alimentare, °C
Dimensiune netă (Î x L x A), cm
Dimensiune brută (Î x L x A), cm
Adâncime cu ușa deschisă, cm
Greutate netă/greutate brută, kg
Alb
Inox antiamprentă
Negru

Independent
CARACTERISTICI PRINCIPALE
13
Display touch control
24 h
•
Ventilație
GlassPerfect
PROGRAME
8
•
•
•
•
•
•
•
•
FUNCȚII SPECIALE
•
•
•
•
DESIGN INTERIOR
•
•
•
•
-/•
SIGURANȚĂ
•
•
•
•/-/-/PERFORMANȚĂ*
A+++
A
10
2800
0.82
234
43
232
0.49
0.9
30
INFORMAȚII TEHNICE
•
220-240 / 50
110
60
DIMENSIUNI
85 x 59.8 x 60
88.9 x 64.4 x 66.1
115
47 / 50
CULORI
•
-
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GEBM 4700 B
Model
Display programabil animat cu text
Display programabil animat
Display programabil digital
Timer reglabil manual
Touch control
Butoane push-pop-out
Control electronic al temperaturii
Volum brut, L

Încorporabil
•
•
•
•
•

Șine laterale detașabile
Grill pliabil
Chef assist
Booster, încălzire rapidă
Geam interior detașabil
Ușă izolată termic cu geam cvadruplu
Închidere automată a ușii
Sticlă Excellent Clean
Triplu finisaj al ușii
Tip deschidere ușă
Tip iluminare interioară & număr lumini
Iluminare la deschiderea ușii
Viteză de rotație

94
Gri, ușor de curățat,
cu perete interior catalitic
6 niveluri
•
•
•
•
•
•
•
Drop down
Halogen/2
•
-

Număr funcții de gătire
Multi-Taste-Oven
Steam assist cooking & steam cleaning
Tehnologie PyroClean/EcoPyroClean
Încălzire inferioară
Gătire convențională
Gătire convențională cu ventilație
Gătire cu ventilație
3-D
Low grill
Low grill & ventilație
Grill
Grill & ventilație
Gătire la temperatură joasă
Menținere preparate la cald
Dezghețare
Pizza
Încălzire cu ventilație eco
Booster

13
•
-/•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tip email

Tavă pentru gătit
Tavă pentru copt
Raft de sârmă
Piatră pentru pizza
MeatOptimiser
Niveluri raft telescopic
Funcție blocare
Clasă energetică
Putere totală, W
Consum energetic - convențional, kWh
Consum energetic - încălzire cu ventilație, kWh
Nivel de zgomot, dBA
Tensiunea de alimentare (V), Hz/Amperaj (A)
Aprobat CE/VDE
Dimensiune netă (Î x L x A), cm
Dimensiune brută (Î x L x A), cm
Greutate netă, kg
Greutate brută, kg
Sticlă neagră
Inox antiamprentă

•
•
2
2
Key lock
A
3500
1.17
0.94
46
220-240/50/16
•
59.4 x 59.5 x 56.7
66x65.5x66
42.9
47.5
•
-

GEBM 45001 B
Încorporabil
TIP CONTROL
•
•
•
•
CARACTERITICI PRINCIPALE
48
Gri, ușor de curățat,
cu perete interior catalitic
3
•
•
•
•
•
Drop down
Halogen/1
•
FUNCȚII DE GĂTIRE
12
-/•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ACCESORII
•
•
•
1
SIGURANȚĂ
Key lock
PERFORMANȚĂ
A+
2900
0.77
0.56
46
INFORMAȚII TEHNICE
220-240/50/16
•
DIMENSIUNI
59.4x44.5x54.7
66x51.5x66
31.4
33.8
OPȚIUNI CULOARE
•
-

GEBM 34001 XP
Încorporabil

Model

•
•
•
•
•

Display programabil animat cu text
Display programabil animat
Display programabil digital
Timer reglabil manual
Touch control
Butoane push-pop-out
Control electronic al temperaturii

81

Volum brut, L

GEBM 34003 X

GEBM 34002 X

Încorporabil

Încorporabil
TIP CONTROL
•
•
•
•
CARACTERITICI PRINCIPALE
81
Gri, ușor de curățat,
cu perete interior catalitic
5 niveluri
•
•
•
•
Drop down
Halogen/1
•
FUNCȚII DE GĂTIRE
12
-/•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ACCESORII
•
•
•
1
SIGURANȚĂ
Key lock
PERFORMANȚĂ
A+
3100
0.88
0.69
46
INFORMAȚII TEHNICE
220-240/50/16
•
DIMENSIUNI
59.4x59.5x56.7
66x67.1x66
38.3
40.8
OPȚIUNI CULOARE
•

•
•
•
•
•

5 niveluri
•
•
•
•
Drop down
Halogen/1
•
-

Șine laterale detașabile
Grill pliabil
Chef assist
Booster, încălzire rapidă
Geam interior detașabil
Ușă izolată termic cu geam cvadruplu
Închidere automată a ușii
Sticlă Excellent Clean
Triplu finisaj al ușii
Tip deschidere ușă
Tip iluminare interioară & număr lumini
Iluminare la deschiderea ușii
Viteză de rotație

81
Gri, ușor de curățat,
cu perete interior catalitic
5 niveluri
•
•
•
•
•
Drop down
Standard/1
•
-

14
•/•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Număr funcții de gătire
Multi-Taste-Oven
Steam assist cooking & steam cleaning
Tehnologie PyroClean/EcoPyroClean
Încălzire inferioară
Gătire convențională
Gătire convențională cu ventilație
Gătire cu ventilație
3-D
Low grill
Low grill & ventilație
Grill
Grill & ventilație
Gătire la temperatură joasă
Menținere preparate la cald
Dezghețare
Pizza
Încălzire cu ventilație eco
Booster

12
-/•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pyro Clean, Negru

•
•
•
1
Key lock
A+
3100
0.88
0.69
46
220-240/50/16
•
59.5 x 59.4 x 56.7
65.5x65.5x66
45.4
48
•

Tip email

Tavă pentru gătit
Tavă pentru copt
Raft de sârmă
Piatră pentru pizza
MeatOptimiser
Niveluri raft telescopic
Funcție blocare
Clasă energetică
Putere totală, W
Consum energetic - convențional, kWh
Consum energetic - încălzire cu ventilație, kWh
Nivel de zgomot, dBA
Tensiunea de alimentare (V), Hz/Amperaj (A)
Aprobat CE/VDE
Dimensiune netă (Î x L x A), cm
Dimensiune brută (Î x L x A), cm
Greutate netă, kg
Greutate brută, kg
Sticlă neagră
Inox antiamprentă

•
•
•
Key lock
A++
3100
0.88
0.52
41
220-240/50/16
•
59.4 x 59.5 x 56.7
66x67.1x66
38.3
40.7
•

GEBM 33000 X
Încorporabil
•
•
•
81
Gri, ușor de curățat
5 niveluri
Drop down
Standard
8
-/•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Key lock
A
2500
0.88
0.79
46
•
59.5 x 59.4 x 54.7
67.1 x 66 x 66
35.7
38.2
•
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CUPTOARE ÎNCORPORABILE
GEBM 33000 X

GEKM 45001 B

GEBM 34001 X

CUPTOARE ÎNCORPORABILE
GEBM 34002 X

GEBM 34003 X

GEZST 47000 B
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GWS 2152 B
Model
Lățime,cm
Înălțime, cm
FUNCȚII DE GĂTIRE
Dezghețare
Creștere aluat
Preîncălzire alimente
Menținere preparate la cald
Preîncălzire accesorii pentru gătit
CARACTERISTICI
Capacitate, kg
Capacitate încărcare farfurii
Volum util, L
Cavitate oțel inoxidabil
Suprafață Easy-to-clean
DOTĂRI
Sertar telescopic
Niveluri de ajustare a temperaturii
Interval de ajustare a temperaturii, 0oC
Sistem de încălzire cross - flow
Anti alunecare
Fără mâner
INFORMAȚII TEHNICE
Tensiunea de alimentare (V), Hz/Amperaj (A)
Aprobat CE/VDE
DIMENSIUNI
Dimensiune netă (Î x L x A), cm
Dimensiune brută (Î x L x A), cm
Greutate netă, kg
Greutate brută, kg
OPȚIUNI CULOARE
Sticlă neagră
Inox antiamprentă

Încorporabil
59.4
14
•
•
•
•
•
25
6/1*
22
•
•
•
4
40-80
•
•
220-240/50/16
•
14 x 59.4 x 55.5
22.5 x 68 x 65.5
20.5
22.4
•
-

GMI 2141 X
Model
Lățime,cm
Înălțime, cm
TIP CONTRL
Timer reglabil digital
Programare digitală
FUNCȚII DE GĂTIRE
Grill
Încălzire cu ventilație
Funcții auto
Funcții combinate de gătire
Gătire programabilă în 3 trepte
Dezghețare
Niveluri de putere microunde
Niveluri grill
CAVITATE
Volum util, L
Oțel inoxidabil
CARACTERISTICI
Iluminare interioară
Child lock
Quick start
Afișare oră
INFORMAȚII TEHNICE
Putere, W
Putere Grill, W
Putere încălzire convecție
Tensiunea de alimentare (V), Hz
DIMENSIUNI
Dimensiune netă (Î x L x A), cm
Dimensiune brută (Î x L x A), cm
Greutate netă, kg
Greutate brută, kg
OPȚIUNI CULOARE
Sticlă neagră
Inox antiamprentă

Încorporabil
60
36
•
•
•
9
•
•
•
5
2
23
•
•
•
•
•
900
1200
230/50
51 x 31 x 38.2
43.5 x 33.5 x 56.5
15.5
16.5
•

SERTARE DE ÎNCĂLZIRE | 137

SERTARE DE ÎNCĂLZIRE

CUPTOR CU MICROUNDE

GWS 2152 B

GMI 2141 X
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GIEI 635880 X
Model
Lățime, cm
Display touch control
Touch control rotativ
Touch control glisant
Zone de touch control separate
Display
Control frontal în baza din sticlă
Comenzi frontale
Control frontal
Comenzi cuptor
FlexiCook
Recunoaștere a dimensiunii vasului de gătit
Ajustare exactă a căldurii
Indicator on/off
Booster, încălzire rapidă
Încălzire și fierbere la foc mic
Păstrare la cald
Suprafață de sticlă
Capace arzător și suport tigaie
Aprindere electronică integrată
Timer și buzzer
Funcție de memorare
Accesoriu curățare
Tip și număr de zone
Niveluri de gătire/zonă
Frontal stânga, cm- W
Spate stânga, cm- W
Frontal dreapta, cm- W
Spate dreapta, cm- W
Stânga central, cm- W
Flexizone, cm- W
Centru, cm- W
Child lock
Cleaning lock
Sistem antirevărsare
Sistem de oprire automată
Sistem de siguranță la supraîncălzire
Indicatori de încălzire reziduală
Putere totală, W
Putere gaz, W
Tensiune de alimentare, V/ Hz
Amperaj, A
Aprobat CE/VDE
Dimensiune netă (Î x L x A)
Dimensiune brută (Î x L x A)
Greutate netă, kg
Greutate brută, kg
Rame inox
Rame /fațete inox
Fără rame

Încorporabil
58
•
•
•
digital
•
•
•
•
•
•
•
•
8 inducție/ 2 flexi-inducție
18
2 zone de 94x225-2500
2 zone de 94x225-2500
2 zone de 94x225-2500
2 zone de 94x225-2500
2 zone de 376x225-3600 (boost)
•
•
•
•
•
•
7200
1N~220-240/2N~380-415/50
2 x 16
•
5.5 x 58 x 51
17 x 68 x 65
13.9
15.9
•
- /-

GIEI 635410 HN
Încorporabil
58
TIP CONTROL
•
•
•
digital
•
CARACTERISTICI
•
•
•
•
•
•
•
•
ZONE
4, inducție
18
18-1800(max), 3000(boost)
18-1800(max), 3000(boost)
14.5-1500(max), 2200(boost)
21-2000(max), 3700(boost)
SIGURANȚĂ
•
•
•
•
•
•
INFORMAȚII TEHNICE
7200
1N~220-240/2N~380-415/50
2 x 16
•
DIMENSIUNI
5.5 x 58 x 51
17 x 68 x 65
12.8
14.7
OPȚIUNI CULOARE
-/•

GIGT 6234120
Încorporabil
58

GIGL 7235250
Model
Lățime, cm

Încorporabil
68

•
-

Display touch control
Touch control rotativ
Touch control glisant
Zone de touch control separate
Display
Control frontal în baza din sticlă
Comenzi frontale
Control frontal
Comenzi cuptor

•
-

•
•
-

FlexiCook
Recunoaștere a dimensiunii vasului de gătit
Ajustare exactă a căldurii
Indicator on/off
Booster, încălzire rapidă
Încălzire și fierbere la foc mic
Păstrare la cald
Suprafață de sticlă
Capace arzător și suport tigaie
Aprindere electronică integrată
Timer și buzzer
Funcție de memorare
Accesoriu curățare

•
-

3 arzătoare + 1 arzător wok
3.3
1.75
1
1.75
-

Tip și număr de zone
Niveluri de gătire/zonă
Frontal stânga, cm- W
Spate stânga, cm- W
Frontal dreapta, cm- W
Spate dreapta, cm- W
Stânga central, cm- W
Flexizone, cm- W
Centru, cm- W
Child lock
Cleaning lock
Sistem antirevărsare
Sistem de oprire automată
Sistem de siguranță la supraîncălzire
Indicatori de încălzire reziduală

4 gaz + 1 wok
-

1000
12400
220-240/50
•/-

Putere totală, W
Putere gaz, W
Tensiune de alimentare, V/ Hz
Amperaj, A
Aprobat CE/VDE

1000
11400
220-230 / 50
•/-

9.8 x 58 x 51
15 x 64 x 58
12.7
13.8

Dimensiune netă (Î x L x A)
Dimensiune brută (Î x L x A)
Greutate netă, kg
Greutate brută, kg

9.8 x 68 x 51
15 x 73.5 x 61
15.1
16.3

-

Rame inox
Rame /fațete inox
Fără rame

-

GIGA 7235250 X
Încorporabil
75
TIP CONTROL
•
CARACTERISTICI
•
ZONE
4 arzătoare + 1 arzător wok
SIGURANȚĂ
INFORMAȚII TEHNICE
1000
12400
220-230/50
•/DIMENSIUNI
10 x 68 x 51
15 x 74 x 58
13.5
14.6
OPȚIUNI CULOARE
•
-

GIGA 6234250 X
Încorporabil
58
•
•
3 arzătoare + 1 arzător wok
3.3
1.75
1
1.75
1
7.8
220-240/50
•
10 x 58 x 51
15x64x58
10.3
11.5
•
-
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PLITE
GIEI 635880 X

GIGT 6234120

GIEV 624430 X

GIEV 624430 X
Model
Lățime, cm
Display touch control
Touch control rotativ
Touch control glisant
Zone de touch control separate
Display
Control frontal în baza din sticlă
Comenzi frontale
Control frontal
Comenzi cuptor
FlexiCook
Recunoaștere a dimensiunii vasului de gătit
Ajustare exactă a căldurii
Indicator on/off
Booster, încălzire rapidă
Încălzire și fierbere la foc mic
Păstrare la cald
Suprafață de sticlă
Capace arzător și suport tigaie
Aprindere electronică integrată
Timer și buzzer
Funcție de memorare
Accesoriu curățare
Tip și număr de zone
Niveluri de gătire/zonă
Frontal stânga, cm- W
Spate stânga, cm- W
Frontal dreapta, cm- W
Spate dreapta, cm- W
Stânga central, cm- W
Flexizone, cm- W
Centru, cm- W
Child lock
Cleaning lock
Sistem antirevărsare
Sistem de oprire automată
Sistem de siguranță la supraîncălzire
Indicatori de încălzire reziduală
Putere totală, W
Putere gaz, W
Tensiune de alimentare, V/ Hz
Amperaj, A
Aprobat CE/VDE
Dimensiune netă (Î x L x A)
Dimensiune brută (Î x L x A)
Greutate netă, kg
Greutate brută, kg
Rame inox
Rame /fațete inox
Fără rame

Încorporabil
58
TIP CONTROL
•
•
•
digital
•
CARACTERISTICI
•
•
•
•
•
•
•
•
ZONE
4, vitroceramice
19
120/210-750/2200 (duo)
140-1200
160-1500
140x250-1100/2000 (extensie)
SIGURANȚĂ
•
•
•
•
•
•
INFORMAȚII TEHNICE
6900
1N~220-240/2N~380-415/50
2 x 16
•
DIMENSIUNI
5.8 x 58 x 51
12.5 x 65.5 x 55.5
9.1
10
OPȚIUNI CULOARE
•
-

GIGA 7235250 X

GIGL 7235250

GIGA 6234250 X
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HOTE
GDK 5775 BXB
GDK 2774 BXB

GDK 5775 BXB
Model
Înălțime, cm

GDK 2774 BXB

Încorporabil
90

Încorporabil
60
TIP CONTROL

Volum total brut, L
Volum total net, L
Volum net frigider, L
Volum compartiment SuperFresh, L
Volum net congelator, L

•
•
•
•

•
•
•
ELIMINAREA MIROSULUI

Dezghețare automată
Funcție pentru răcire rapidă
SuperFresh
Compartiment pentru lactate
Rafturi din sticlă ajustabile pe înălțime

745
•
•
•
•

680
•
•
•
•
CARACTERISTICI

No Frost
Funcție de înghețare rapidă
Număr sertare
Număr clape
Tavă twist&serve pentru cuburi de gheață
Tavă pentru cuburi de gheață
Iluminare interioară

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
ILUMINARE

Filtru anti-miros
Tehnologie IonFresh
Garnitură anti-bacteriană
Control prin Wi-Fi

•
2x4
LED
•
•

•
2x4
LED
•
•
DIMENSIUNI

Clasă energetică

80-91 x 89.8 x 49

53.6-94 x 59.8 x 49 cm
INFORMAȚII TEHNICE

Alimentare/Frecvență, V/Hz
Ventilator
Gaz de răcire
Alimentare cu apă

54
250
1
275-450-610-740
220-240/50
16
120-150

64
250
1
275-450-610-740
220-240/50
16
12-15
OPȚIUNI CULOARE

Alb
Inox antiamprentă

•

•
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