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Gorenje+ erbjuder den första diskmaskin i
världen med kapacitet för 17 kuvert
+

Plus för så många som 17 bordsplatsuppsättningar! Gorenje erbjuder en XLdiskmaskinsmodell med förvånansvärt rymlig interiör. Tre korgar tillåter diskning
av upp till 17 bordsplatsuppsättningar samtidigt! Maskinen med ny invändig
layout och smart placering av spolarmarna är 86 cm hög. Även maskinen med
standardmått kan diska otroliga 16 bordsplatsuppsättningar i en enda cykel!
+
Diskmaskinerna från Gorenje levererar utmärkta resultat och grundlig sköljning.
Steel+ Viktiga delar tillverkade av stål.
Plus för livslängd! Åtta viktiga delar i diskmaskiner från Gorenje+ är
tillverkade av rostfritt stål av hög kvalitet. Noggrant utvalt material
används inte bara för kåpan och korgarna, utan även för värmaren,
spolarmarna, baljan, filtren, vattenspritsröret för den övre korgen och även
diskmaskinens fötter. Stålets kvalitet förlänger apparatens livslängd som
garanteras ytterligare av garantiperioden för apparater från Gorenje+.
Power+ Otrolig förmåga med två munstycken.
Plus för vattnets förmåga att nå varje vrå och ta itu med de allra mest
envetna resterna! Diskmaskiner från Gorenje+ har spolarmar på så många
som 9 nivåer! De dirigerar och sprider vattnet och ser därmed till att
diskeffekten är optimal på alla nivåer, i alla korgar. Baknings- och
stekningsentusiaster kommer att bli förtjusta över att diska sina bakplåtar
och -skålar i en särskild zon som har utformats att ge bättre effekter vid
borttagning av de envisa resterna. Spolarmarnas layout gör att vattnet
kommer åt varje vrå i maskinen, vilket ger överlägsna disknings- och
sköljningsresultat.
Led+Klar sikt i blått, rött och grönt.
Plus för total kontroll över diskmaskinens drift! En särskild LED-lampa
(lysdiod) på den nedre delen av diskmaskinens lucka indikerar konstant det
aktuella skedet i diskmaskinens program. Blått ljus indikerar programmets
början och informerar användaren om att det fortfarande är möjligt att
sätta in mer disk i maskinen utan att äventyra det slutliga resultatet. Rött
ljus lyser när diskmedlet har släppts ut. I detta skede är det inte längre
önskvärt att sätta in mer disk eller avbryta diskprogrammet på annat sätt.

När grönt ljus lyser är diskcykeln över. Även ett kort pipande ljud indikerar
att programmet har slutförts, medan det gröna ljuset lyser i två timmar.
LED-lampor är extremt energieffektiva och har lång livslängd. Utöver
praktisk kontroll över diskprogrammet har lamporna även som syfte att
varna för eventuella fel. Ett blinkande rött ljus signalerar ett fel på
vatteninlopp eller -utlopp eller en vattenläcka.
Shine+ Helt torr disk
+
Diskmaskinsmodellerna Gorenje har en imponerande, patenterad lösning för
att torka disken helt och ge den en perfekt glans. Efter diskcykeln öppnas
diskmaskinens lucka automatiskt, gradvis, i två steg. Först står den på glänt,
tillräckligt för att avlägsna överskottsånga. Efter 20 minuter öppnas luckan
några centimeter till. Denna innovativa funktion är en mycket användarvänlig
lösning, eftersom diskmaskinen redan är öppen när du är redo att tömma den
och disken är tillräckligt sval för att hanteras.
+

Dry Helt nytt torksystem
Plus för utmärkta resultat även med plastkärl och färre föremål i maskinen!
Glöm irriterande droppar och kondens. Aktiv torkning som använder ett
särskilt ventilations- och fuktevakueringssystem ger överlägsna resultat.

Gorenje+ exklusiva vitvaror för köket bygger på ett omfattande koncept av
användarerfarenhet och design, som kombinerar ett brett utbud av enheter
för matlagning, kyl/frys och disk.
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