
GORENJE
KITCHEN
APPLIANCES

2018



Gorenje has been producing high-quality home appliances for over 60 years. It is committed to development of own 

technologies and to continuous improvement of its production processes. Drawing on Slovenian tradition and 

European values, Gorenje remains among the leading home appliance manufacturers in Europe. We are proud of

every product that leaves our factories as we are aware that it was produced and tested to meet the stringent 

European environment protection standards.     

QUALITY AND TRADITION

European
quality
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Awards for Design Awards for Environment Awards for Reliability

กวา่ 60 ปี ที�โกเรนเย่ผู้ผลิตเครื�องใช้ไฟฟ้าในครัวคณุภาพสงูได้มุ่งมั�นที�จะพฒันาเทคโนโลยี และปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างตอ่เนื�อง สืบสาน
กลิ�นอายความเป็น  “สโลวีเนีย” และคงคณุคา่มาตราฐานสนิค้ายโุรป โกเรนเยเ่ป็นหนึ�งในผู้ผลติเครื�องใช้ไฟฟา้ในครัวของทวีปยโุรปมาอยา่งยาวนาน
พวกเราภมิูใจสนิค้าทกุชิ �นที�สง่ออกจากโรงงาน เพราะเราได้ทําการทดสอบสนิค้าอยา่งเข้มงวดจนผา่นมาตราฐานขั �นสงูของทวีปยโุรป



OUR HISTORY
We were producers from the very beginning. The Gorenje company was founded in 1950 as a workshop in the idyllic village of 

Gorenje, Slovenia. With an ambitious and determined team, the young company first focused on the production of agricultural 

machinery. Inspired by newfound opportunities in the developing home appliances sector, Gorenje produced its first solid fuel 

cooker in 1958. The fast growing start-up moved its base to the young town of Velenje in 1960 and sold its first washing machine 

in 1964. The company’s rapid growth and success played a significant role in the economic growth and prosperity of the area, 

providing employment to the wives of miners employed in the nearby lignite mine.

Since our beginnings in 1950, Gorenje grew into a multinational corporation. Drawing from Slovenian tradition and European values, 

Gorenje remains one of the leading European manufacturers of home appliances. In 6 production centers (Slovenia Head Quarter, 

Serbia, Czech Republic) and 44 business units abroad, Gorenje employs over 10,000 people. At Gorenje, we are committed to 

designing and perfecting home appliances of the highest standards with smartly thought out aesthetics and intuitively human technology. 

We are proud of every single product that leaves our factories as we know that it is produced and tested to meet the highest 

product and environmental protection standards. But most of all, we are proud to have the ability to improve and simplify the 

lives of people in 90 countries around the globe.

www.gorenje.com

โกเรนเยก่่อตั �งในปี 1950 ในหมูบ้่าน “โกเรนเย”่ ประเทศสโลวีเนีย ที�เตม็ไปด้วยความงดงามและสงบสขุ โดยทีมที�มีความมุง่มั�นและตั �งใจ โดยตอนแรกเริ�มนั �นบริษัทผลติ
แคเ่พียงเครื�องมือทางเกษตรกรรม ตอ่มาในปี 1958 จงึเริ�มพฒันาเครื�องใช้ไฟฟ้าสําหรับภายในบ้านโดยผลิตภณัฑ์แรกคือเตาถ่านปรุงอาหารแบบตั �งพื �น ในปี1960 
บริษัทเติบโตอย่างรวดเร็วและได้ย้ายมาที�เมืองเวเลเน ผลิตเครื�องซกัผ้าตวัแรกในปี 1964 บริษัทประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็ว นําพาความเจริญและพฒันา
เศรษฐกิจในพื �นที�อีกด้วย 

นบัตั �งแตจ่ดุเริ�มต้นของบริษัทในปี 1950 โกเรนเยเ่ติบโตในหลากหลายประเทศ ตั �งแตใ่นประเทศสโลวีเนียจนถึงกลุม่ประเทศยโุรป และมีความต้องการเป็นผู้ นําของ
เครื�องใช้ไฟฟา้ในครัวเรือนในกลุม่ประเทศยโุรป เรามีโรงงานผลติ 6 แหะ่ง ใน 3 ประเทศ (สโลวีเนีย เซอร์เบีย สาธารณรัฐเช็ก) และ สาขาในตา่งประเทศอีก 44 สาขา 
มีพนกังานทั�วโลกกวา่ 10,000 คน โกเรนเยเ่น้นอยา่งมากกบัการออกแบบที�สวยงาม สร้างเครื�องใช้ไฟฟา้ภายในบ้านที�สมบรูณ์แบบได้มาตรฐาน มีเทคโนโลยีที�ทนัสมยั 
ทกุๆ ชิ �น ทกุๆ ผลิตภณัฑ์ก่อนออกจากโรงงาน เราได้ตรวจสอบอย่างละเอียด บรรจลุงกลอ่งที�แข็งแรงได้มาตรฐาน ก่อนที�จะถกูสง่ออกไปจําหน่าย เรามีความภมิูใจ
อยา่งมากที�เป็นสว่นหนึ�งที�ชว่ยทําให้ชีวิตของคณุนั �น “เรียบงา่ย” สูผู่้ ใช้งานกวา่ 90 ประเทศทั�วโลก
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We reserve the right to change price, model and specifications without notice.    ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนราคาและสนิค้า ในกรณีผิดพลาดจากการพิมพ์ โดยไมต้่องแจ้งลว่งหน้า
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6 OVENS

Ovens
Every Gorenje oven is a little wonder factory. A thousand physical 

processes take place in it, all controlled and perfectly coordinated 

to the end result - delicious food. Years of ambitious research into 

the physics behind baking, roasting and steaming have led to a 

wide range of features and functions that offer a unique cooking 

experience. These ovens are helpful personal assistants with a 

talent for details: an innovative shape that distributes hot air evenly, 

a monitoring device that cooks meat to perfection, a steaming tool 

that brings in just enough moisture. There are many interesting 

configurations to choose from, all of which are exceptionally user-

friendly.

PERSONAL 
FACTORY OF 
PERFECT TASTE

We reserve the right to change price, model and specifications without notice.    ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนราคาและสนิค้า ในกรณีผิดพลาดจากการพิมพ์ โดยไมต้่องแจ้งลว่งหน้า
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We reserve the right to change price, model and specifications without notice.    ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนราคาและสนิค้า ในกรณีผิดพลาดจากการพิมพ์ โดยไมต้่องแจ้งลว่งหน้า

HomeMade shape
All the qualities of baking in wood-burning ovens

MultiFlow 360˚
All sides are good sides

The characteristic rounded shape is one of the most beneficial 

features of Gorenje ovens. Inspired by traditional wood-burning 

ovens, it enables hot air to move around freely. Since the food is

heated evenly and from all sides, it is always perfectly done: 

crispy on the outside and juicy on the inside. In superior models of

ovens this shape is combined with the MultiFlow 360˚ ventilation

system, which enables baking on all 5 levels. 

MultiFlow 360° guarantees the optimal circulation of heat within 

the oven. Due to smartly positioned ventilation openings on the 

back wall and the unique round shape, air is spread evenly throughout 

the oven. The fan pushes hot air around the entire oven volume, 

making the food perfectly baked on all sides. The dynamic air 

movement allows simultaneous baking on many levels without 

smells and flavours mixing together.

  

 

 

ระบบมลัติโฟล์ 360 องศา รับประกนัการหมนุเวียนของลมร้อนภายในช่องอบอย่าง
สมบรูณ์แบบ ชอ่งด้านหลงัรวมถงึการออกแบบรูปทรงโค้งที�เป็นเอกลกัษณ์ทําให้การ
หมนุเวียนและกระจายลมร้อนเป็นไปอยา่งทั�วถงึ พดัลมจะเป่าลมร้อน ทําให้ทกุด้าน
ของอาหารสกุอยา่งทั�วถงึ แตล่ะชั �นของถาดอบอาหารจะปราศจากการปะปนกนัของ
กลิ�นอาหาร 

Multi-level baking
Many dishes in one go

การรวมกนัของระบบมลัตโิฟล์ 360 องศา ร่วมกบัรูปทรงโค้งของเตาอบ ทําให้สามารถ
อบอาหารได้ถึง 5 ชั �น ในเวลาเดียวกัน โดยกลิ�นและรสชาติอาหารแต่ละชั �นจะไม่
ปะปนกัน ด้วยระบบหมนุเวียนลมร้อนที�สมบูรณ์แบบ ทําให้อาหารในทุกชั �นได้รับ
ความร้อนที�ทั�วถงึและสมํ�าเสมอ

ลกัษณะรูปทรงโค้งของชอ่งอบ คือ จดุเดน่หลกัของเตาอบโกเรนเย ่ โดยได้แรงบนัดาลใจ
จากเตาอบถ่านไม้เก่าดั �งเดมิ การหมนุเวียนของลมร้อนในชอ่งอบจะเป็นไปอยา่งอิสระ 
อาหารภายในเตาจะได้รับความร้อนทั�วถงึทกุชั �น ซึ�งเป็นฟังก์ชนัการทํางานที�สมบรูณ์แบบ
ซึ�งจะให้ผลลพัธ์ที�สมบรูณ์แบบทกุครั �งโดยผิวนอกจะมีความกรอบ ในขณะที�ภายในอาหาร
ยงัมีความชุม่ฉํ�าของรสชาต ิระบบกระจายล้มร้อน 360 องศา ทําให้อาหารกรอบถงึ 5 ชั �น
เป็นเรื�องงา่ย

Combination of MultiFlow 360˚and HomeMade shape in some 

models of Gorenje ovens helps reach the toughest objective: 

preparing up to five trays of dishes at once. The good news is: the 

flavors and smells don’t mix. Smart air distribution ensures that the

food is evenly baked on every level. Since the oven volume is larger, 

the overview is excellent as well. 

More spacious ovens allow you to cook a larger quantity of food – 

not only because of even air circulation at all levels, but also 

because of the 46cm wide baking trays in both standard and 

compact ovens. Innovative solutions allow a larger interior and the 

oven width is fully used. There is more space on each baking tray 

and the superior technology makes sure the food is cooked evenly 

on all levels.

เพิ�มพื �นที�ในการอบขนาดใหญ่เพื�ออบอาหารจํานวนมากด้วยดีไซน์ใหม่ของถาดอบ
ขนาดกว้าง 46 ซม. นวตักรรมใหม่ของการดีไซน์พื �นที�การอบอาหารภายใน ทําให้
พื �นที�ได้รับการใช้งานอย่างสงูสดุเต็มพื �นที� ขณะที�ผู้ ใช้งานยงัมั�นใจได้ว่า เทคโนโลยี
ที�มีประสิทธิภาพก็สามารถอาหารทุกชั �นจะได้รับความร้อนอย่างทั�วถึงสมํ�าเสมอ

SuperSize
Ready for XXL recipes



AquaClean
Simple, casual cleaning 

Due to completely new enamel in all lines of new Gorenje ovens, 

AquaClean function has been significantly improved. AquaClean offers 

great assistance in cleaning the oven cavity. All it takes is to pour half 

a litre of water into a baking tray and turn AquaClean on after each 

baking. In just 30 minutes, the results are visible on the entire surface 

and the baking trays. Stains and grease are softened and can be 

easily wiped away.      

Enamel quality and type are exceptionally important for the oven and 

its operation. SilverMatte is a highly resistant and strong material that 

can stand extreme heats at 500 °C. Free from micro pores, it coats 

oven surfaces and baking trays, making them resistant to the highest 

temperatures, microwaves and steam. The triple coating of the 

interior supports heat reflection and provides additional insulation. 

Therefore, the oven interior always stays sterile and safe.

 

 

SilverMatte
Ultra resistant, ultra smooth coating

สารเคลอืบผิวอีนาเมลภายในที�มีคณุภาพ สามารถทําความสะอาดได้อยา่งงา่ยดาย
เพียงเลือกโหมดการทําความสะอาด AquaClean เทนํ �าเพียงครึ�งลิตร ลงในถาดอบ
ก้นลกึ และใช้เวลาอบแค ่30 นาที ผลลพัธ์ที�ได้คือเศษอาหาร ไขมนัที�เกาะอยูภ่ายใน
เตาอบและถาดอบจะอ่อนนุ่ม สามารถใช้ผ้าเช็ดออกได้อย่างง่ายๆ 

ด้วยสารเคลอืบผิวอีนาเมลภายในที�มีประสทิธิภาพและมีลกัษณะเฉพาะเหมาะกบัการ
ใช้งานสาํหรับเตาอบ สามารถทนตอ่ความร้อนสงูสดุได้ถงึ 500 องศาเซลเซียส ปราศจาก
อนมุลูอิสระ ซึ�งสารนี �จะถกูเคลือบบนพื �นผิวภายในเตาอบและถาดใสอ่าหารภายใน
ด้วยคณุสมบตัดิงักลา่วของ SilverMatte เป็นฉนวนกนัความร้อนออกสูภ่ายนอก ดงันั �น
มั�นใจได้วา่ภานในเตาอบจะสะอาดปราศจากเชื �อโรค ปลอดภยัตอ่การใช้งาน
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TouchFree coating

 

All stainless steel surfaces are coated with a special TouchFree 

film that prevents fingerprints markings, leaving the surface always

shiny and making cleaning much easier.    

พื �นผิวสแตนเลสได้รับการเคลือบด้วยชั �นฟิล์มพิเศษเพื�อป้องกันการเกิดรอยนิ �วมือ
ทําให้พื �นผิวเตาอบของคณุดเูงางามตลอดเวลา และทําความสะอาดง่ายยิ�งขึ �น

ระบบปิดประตตูู้ เตาอบแบบนุ่มนวล ด้วยระบบใหม่ของบานพบัทําให้การปิดประตู
เป็นไปอย่างนุ่มนวล ไร้แรงกระแทกและปราศจากเสียงดงั

 

GentleClose
Super easy and super silent

Only a soft touch is needed to close the oven door smoothly, without 

any noise.

Shiny and fingerprint-free finish



The DynamiCooling system efficiently cools the oven exterior (or 

housing) to prevent any damage caused by high temperature. In 

ovens with the DynamiCooling+ system, the heat sensors regulate 

the cooling of the oven exterior walls until they reach a temperature 

of 60 °C. 

ระบบระบายความร้อน DynamiCooling ช่วยระบายความร้อยภายนอกของเตาอบ
ไม่ให้ร้อนจนเกิดไป ดงันั �นเตาอบของคุณจะปลอดภยั และไม่ได้รับความเสียหาย 
โดยระบบจะมีเซ็นเซอร์ตรวจจบัความร้อน และระบายความร้อนจนอยู่ช่วงอณุหภมิู
ที� 60 องศาเซลเซียส 

Special triple or even quadruple glazing isolates the oven, making

it even safer for children and pets. The heat is kept inside,  optimising 

energy consumption by stopping heat escaping from the oven.  

ด้วยกระจกที�หนาถึง 3 ชั �น มีฉนวนกันความร้อนอยู่ทั �ง 4 ด้าน ถูกออกแบบไว้เพื�อ
ความปลอดภยัสําหรับเด็กและสตัว์เลี �ยงของคณุ ความร้อนจะถกูกกัเก็บไว้ภายใน
ทําให้การใช้พลงังานเกิดประสิทธิภาพสงูสดุ ไม่มีความร้อนรั�วไหลออกสู่ภายนอก
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DC+ System
Effective heat management

UltraCoolDoor
Made to be touched – anytime, all the time

Smooth running telescopic guides provide a perfect overview of 

the process on all levels. This means safer and easier removal and 

cleaning. 

รางเลื�อนเทเลสโคปิคให้สมัผสัที�นุม่นวลในการเคลื�อนย้าย สามารถดงึรางเลื�อนออกมา
เพื�อดอูาหารที�อยู่ในถาดอบ นั�นหมายความว่าคณุจะปลอดภยัและง่ายในการดึง
ถาดอบออกจากเตาอบและทําความสะอาด

TelescopicGuides
Inside, helpfully coming outside

By controlling the temperature inside the meat, the MeatProbe 

manages the entire process and even activates the alarm when 

the time is right.

อปุกรณ์สาํหรับเช็คอณุหภมิูภายในชิ �นเนื �อ และจะมีสญัญาณเตือน เมื�อถงึอณุหภมิูที�
ต้องการ

MeatProbe
Perfectly roasted, every time
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คณุสามารถทําอาหารอบแห้ง เชน่ เนื �อสตัว์ ผกั สมนุไพร หรือ ผลไม้การอบแห้งสามารถ
ทําได้สงูสดุถึง 5 ชั �น ในเวลาเดียวกนั

เตาอบโกเรนเย่ สร้างสรรค์เมนอูตัโนมตัิมากกว่า 80 เมน ูเพื�อให้ผู้ ใช้งานได้เลือกใช้
เหมาะสําหรับผู้ ใช้งานเตาอบมือใหม่ ด้วยรูปแบบการใช้งานง่าย สะดวกสบาย
ทั �งฟังก์ชันเวลา อุณหภูมิ ความร้อน จะถูกปรับให้ทํางานอัตโนมัติ เพียงแค่ผู้ ใช้
เลือกชนิดของอาหาร นํ �าหนกั และกดปุ่ ม เริ�ม เท่านั �น

อาหารบางชนิดมีขั �นตอนการอบใช้อณุหภูมิที�หลากหลาย เตาอบของโกเรนเย่ ให้  
ผู้ ใช้งานสามารถตั �งลาํดบัรูปแบบของการอบอาหารที�แตกตา่งกนัไป เพื�อทํางานได้อยา่ง
ตอ่เนื�องอตัโนมตั ิเช่น ขนมปัง ลาซานญ่า

We reserve the right to change price, model and specifications without notice.    ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนราคาและสนิค้า ในกรณีผิดพลาดจากการพิมพ์ โดยไมต้่องแจ้งลว่งหน้า

AutoProgrammes

 

Cooking in phases is achieved by manually programing the many 

steps of the baking process. Throughout all the steps of the automatic 

cooking process there is no need to change the settings manually. 

It is also ideal for more experienced users and for dishes like bread 

and lasagne, which need temperature changes.        

Step by step

Gorenje ovens provide fully automatic cooking programme with

over 80 recipes to choose from, ideal for beginners. The secret

of auto mode is quite simple – all the parameters such as time,

temperature, heaters, are automatically set. All that the user needs

to do is choose the dish type and weight and press start. The oven

will do the rest.      

Select, push, done

Perfect food in 2, 3 or more steps 

Procook โปรแกรมพิเศษสร้างสรรค์เมนูพื �นฐานไว้ให้คณุแล้ว เพียงแค่คณุเตรียม
วตัถุดิบและเลือกใช้โหมด Procook ระบบจะทํางานอตัโนมตัิตามเมนูที�คณุเลือก
อุณหภูมิที�เหมาะสม ทําให้ผลลพัธ์ออกมาให้ยอดเยี�ยมอยู่เสมอ

ProCook are specially adjusted to functions and settings of these 

ovens. They are systematically divided in basic types of food, which 

will aid you in cooking perfect meals. the basic automatic settings 

are also provided with each recipe, along with a clear definition as 

to which heater or combination there of is best suited for the 

selected dish, what is the optimum cooking temperature and time, 

and what type of baking dish or pan to choose and which height 

level to place it on. 

 

     

Procook 

Dehydration
Great food, always at hand

Dried fruit, vegetables, herbs and meat can be easily prepared at

home. Dehydration is possible on up to 5 levels at the same time, 

which saves time and energy.  

 

A special function enables healthy yoghurt to be prepared at home.

Automatic temperature and time settings (40˚C for 4 hours) provide

optimal conditions that create delicious homemade yoghurt.  

Yoghurt
When you want a healthy choice

ฟังก์ชนัพิเศษสามารถทําโยเกิร์ตเพื�อสขุภาพได้ที�บ้าน เลือกโหมดกําหนดอณุหภมิู
อตัโนมตัิที� 40 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั�วโมง เพียงเท่านี �ก็สามารถทําโยเกิร์ต
แบบโฮมเมดที�รสชาติอร่อยได้แล้ว

(สําหรับการทําโยเกิร์ตเพื�อสขุภาพ ใช้นมสด 1 ลิตร และ โยเกิร์ตธรรมชาติ 150 กรัม)
(For healthy yoghurt, 1 liter of milk and 150g of natural yoghurt)
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The best baking results are achieved with a combination of larger 

and smaller heaters, where the latter is positioned inside the larger 

one. The smart positioning of the heaters allows optimal heat 

distribution and provides the ultimate baking results every time, so 

food is crispy on the outside and soft on the inside. A variable heater 

combination can use either the inner or outer heater, or both at once. 

In advanced models, the heater is movable for easier cleaning and 

maintenance.

ให้ผลลพัธ์การอบย่างที�สมบูรณ์แบบด้วยการกระจายความร้อนจากขดลวดขนาด
ใหญ่และเลก็ ขดลวดอนัใหญ่อยูห่า่งจากอาหาร สว่นขดลวดขนาดเลก็จะอยูใ่กล้อาหาร 
การออกแบบให้มีขดลวดที�หลากหลาย เพื�อให้การกระจายความร้อนเป็นไปอย่าง
สมํ�าเสมอ อาหารจะมีความกรอบนอก นุม่ใน สามารถเลือกใช้ขดลวดขนาดเลก็หรือ
ขนาดใหญ่ หรือทั �งสองขดขวดก็ได้ สามารถถอดออกมาทําความสะอาดได้ง่ายดาย

PerfectGrill
A double heater for evenly crispy food

The AutoRoast function first heats the oven to 230°C. The food is 

roasted for 30 minutes and then the temperature drops to the set 

level. A smart combination of time and temperature creates ideal 

roasting conditions. As a result, meat is crispy and well done on the 

outside and perfectly soft and tender on the inside.

ฟังก์ชันนี �จะทําให้เนื �อมีความกรอบภายนอก อ่อนนุ่มข้างใน โดยการทํางานนั �น
จะให้ความร้อนครั �งแรก 230 องศาเซลเซียส ประมาณ 30 นาที หลงัจากนั �นเตาจะทํา
การลดระดบัอณุหภมิูไปแตย่งัคงระดบัที�ตั �งคา่ไว้ ดงันั �นผลลพัธ์ที�ได้จงึยอดเยี�ยมเสมอ

AutoRoast
Perfectly roasted

The oven reaches a temperature of up to 200˚C in just 6 minutes, 

saving 30 % of the time needed by standard preheating. This 

comes in handy for recipes that require a preheated oven. A light 

and sound signal informs when the temperature is right.

ฟังก์ชนันี �เตาอบจะทําอณุหภมิูสงูถงึ 200 องศาเซลเซียส ภายในเวลา 6 นาที จงึทําให้ 
ประหยดัเวลาถึง 30% ฟังก์ชนันี �เหมาะกบัเมนูอาหารที�ต้องการอุ่นเตาก่อนเริ�มต้น 
ไฟสวา่งจะสญัญาณเตือนชว่ยให้คณุทราบวา่เมื�อใดอณุหภมิูถงึที�กําหนดแล้ว

FastPreheat
Charmingly fast, saving time and energy

SlowBake bakes food at low temperatures for up to 6 hours. Due to 

the long preparation periods, meat and fish are softened but retain 

their juiciness, aroma and nutrients.

ฟังก์ชนัในการอบอาหารที�อณุหภมิูตํ�านานถงึ 6 ชั�วโมง เนื �อววัหรือเนื �อปลาจะออ่นนุม่
และยงัรักษาความชุม่ฉํ�า กลิ�นหอม และคณุคา่ทางอาหาร

SlowBake
A very slow way to perfection



โปรแกรมอบบน

โปรแกรมลมร้อนพร้อมไอนํ �า 
ระดบัปานกลาง
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OVEN HEATING FUNCTION

Upper and bottom heater Bottom heater Upper heater

Grill Large grill Large grill with fan

Hot air and bottom heaterHot air/ convection Bottom heater and fan

Fast Preheat“Stay warm” keeping dishes warm

Warm plate

Hot air with steam-HighHot air with steam - Medium

โหมดประหยดั
พลงังาน

Eco function

โปรแกรมทําอาหาร
ด้วยไอนํ �า

Steam cooking

Hot air with steam - Low

Aqua clean

AutoRoast

Defrost

Microwave

Hot air and microwave

โปรแกรมไมโครเวฟ และย่าง
Microwave and grill
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BO799S50X
Built-in single oven  (เตาอบ) 

 -  Colour of brushed stainless steel

-  Handle colour of brushed stainless steel

-  Control panel material: Glass and stainless steel 

-  GentleClose door hinge

-  สีสแตนเลสสตีล
-  ด้ามจบัสีสแตนเลสสตีล
-  วสัดแุผงควบคมุ: กระจกและสแตนเลส
-  ระบบปิดประตเูตาอบแบบนุม่นวล

-  ถาดอบก้นลกึ 1 ชิ �น
-  ถาดอบก้นตื �น 2 ชิ �น
-  ถาดอบแก้ว 1 ชิ �น
-  ชั �นตะแกรง
-  รางเลื�อนแบบเทเลสโคปิคสามารถดงึเตม็ที�ได้ 3 ระดบั
-  ที�วดัอณุหภมิูชิ �นเนื �อ

-  เตาอบ Multisystem ขนาดพื �นที�ใหญ่ - 75 ลติร
-  พื �นที�ถาดอบขนาดใหญ่
-  เตาอบ”โฮมเมด”ดีไซน์ตามแนวคดิของเตาอบถ่านไม้แบบดั �งเดมิลขิสทิธิ�เฉพาะของ Gorenje
-  อบกรอบอยา่งสมบรูณ์แบบด้วยขดลวดด้านบน 2 อนั

-  กําหนดอณุหภมิูเองแตล่ะขั �นตอน
-  แสงสอ่งสวา่งทั �งสองด้าน
-  สามารถอบหลายชั �นได้ในเวลาเดียวกนั
-  ระบบหมนุเวียนความร้อน 360 องศา

-  ฟิวส์ คตัเอาต์ความร้อน
-  ระบบระบายความร้อนแบบไดนามิกพลสั
-  กระจก 3 ชั �น พร้อมชั �นสะท้อนความร้อน 2 ชั �น (ประตเูตาอบแบบจบัไมร้่อน)
-  ระบบลอ็กประตเูตาเพื�อความปลอดภยั

-  ฟังก์ชนัทําความสะอาดด้วยไอนํ �า
-  ผนงัด้านในเคลือบอีนาเมลพิเศษ 3 ชั �น ทนความร้อน งา่ยตอ่การทําความสะอาด
-  สแตนเลสสตีล ที�ไมเ่กิดรอยนิ �วมือเมื�อสมัผสั
-  ประตเูตาอบมีพื �นผิวเรียบ

-  พลงังานไฟฟา้ที�ใช้: 0.71 กิโลวตัต์ (การระบายอากาศ), 0.94 กิโลวตัต์ (แบบคอนเวนชั�นนอล)
-  พลงังานไฟฟา้รวมที�ใช้ : 3400 วตัต์
-  ขนาด: 59.5 × 59.5 × 54.6 เซนติเมตร
-  ขนาดการตดิตั �ง (สxกxล): 59 × 56 × 55 เซนติเมตร

-  การควบคมุแบบอิเลก็ทรอนิกส์
-  โปรแกรม HomeChef 
-  โปรแกรมเมนอูตัโนมตัิ

 

 

Efficiency
ประสิทธิภาพ

Material
วัสดุ

   -  Multisystem oven BigSpace  - 75 l

-  SuperSize baking area

-  HomeMADE® modelled on traditional wood-fired bread oven

-  PerfectGrill

 

 

 

Control
ระบบควบคุม

 -  Electronic control

-  HomeChef, electronic programme module

-  Auto programme
 

 

Features
คุณสมบตักิารทาํงาน

Equipment
อุปกรณ์เสริม

 
-  1 deep enameled baking pan

-  2 shallow enameled baking pans

-  1 glass baking pan

-  Wire shelf

-  Fully extendable telescopic guides on three levels

-  Meat Probe

-  Step by Step

-  Double lightning

-  Baking on different levels at the same time

-  MultiFlow 360°

 

Safety
ความปลอดภยั

 -  Thermoelectric fuse

-  Dynamic oven cooling plus - DC+

-  Triple glazed oven door with double heat deflector (UltraCoolDoor)

-  Mechanic door safety bolt

EasyCleaning
การทาํความสะอาด

-  AquaClean function

-  SilverMatte

-  TouchFree Inox

-  Smooth oven door surface

Technical data
ข้อมูลทางเทคนิค

-  Energy consumption: 0,71 kWh (venting), 0,94 kWh (conventional)

-  Connection rating: 3400 W 

-  Dimensions (HxWxD): 59,5 × 59,5 × 54,6 cm

-  Niche dimensions (HxWxD): 59 × 56 × 55 cm

  

We reserve the right to change price, model and specifications without notice.    ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนราคาและสนิค้า ในกรณีผิดพลาดจากการพิมพ์ โดยไมต้่องแจ้งลว่งหน้า
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BO789S40X
Built-in single oven  (เตาอบ)

  

 -  Colour of brushed stainless steel

-  Handle colour of brushed stainless steel

-  Control panel material: Glass and stainless steel 

-  GentleClose door hinge

-  สีสแตนเลสสตีล
-  ด้ามจบัสีสแตนเลสสตีล
-  วสัดแุผงควบคมุ: กระจกและสแตนเลสสตีล
-  ระบบปิดประตเูตาอบแบบนุม่นวล

-  ถาดอบก้นลกึ 1 ชิ �น
-  ถาดอบก้นตื �น 2 ชิ �น
-  ชั �นตะแกรง
-  รางเลื�อนแบบเทเลสโคปิคสามารถดงึเตม็ที�ได้ 3 ระดบั
-  ที�วดัอณุหภมิูชิ �นเนื �อ

-  เตาอบ Multisystem ขนาดพื �นที�ใหญ่ - 75 ลติร
-  พื �นที�ถาดอบขนาดใหญ่
-  เตาอบ”โฮมเมด”ดีไซน์ตามแนวคดิของเตาอบถ่านไม้แบบดั �งเดมิลขิสทิธิ�เฉพาะของ Gorenje
-  อบกรอบอยา่งสมบรูณ์แบบด้วยขดลวดด้านบน 2 อนั

-  กําหนดอณุหภมิูเองแตล่ะขั �นตอน
-  แสงสอ่งสวา่งทั �งสองด้าน
-  สามารถอบหลายชั �นได้ในเวลาเดียวกนั
-  ระบบหมนุเวียนความร้อน 360 องศา

-  ฟิวส์ คตัเอาต์ความร้อน
-  ระบบระบายความร้อนแบบไดนามิกพลสั
-  กระจก 3 ชั �น พร้อมชั �นสะท้อนความร้อน 2 ชั �น (ประตเูตาอบแบบจบัไมร้่อน)

-  ฟังก์ชนัทําความสะอาดด้วยไอนํ �า
-  ผนงัด้านในเคลือบอีนาเมลพิเศษ 3 ชั �น ทนความร้อน งา่ยตอ่การทําความสะอาด
-  สแตนเลสสตีล ที�ไมเ่กิดรอยนิ �วมือเมื�อสมัผสั
-  ประตเูตาอบมีพื �นผิวเรียบ

-  พลงังานไฟฟา้ที�ใช้: 0.7 กิโลวตัต์ (การระบายอากาศ), 0.94 กิโลวตัต์ (แบบคอนเวนชั�นนอล)
-  พลงังานไฟฟา้รวมที�ใช้ : 3400 วตัต์
-  ขนาด: 59.5 × 59.5 × 54.6 เซนติเมตร
-  ขนาดการตดิตั �ง (สxกxล): 59 × 56 × 55 เซนติเมตร

-  การควบคมุแบบอิเลก็ทรอนิกส์
-  ลกัษณะลกูบดิ: ลกูบดิ
-  โปรแกรม Procook 
-  โปรแกรมเมนอูตัโนมตัิ

Efficiency
ประสิทธิภาพ

Material
วัสดุ

   -  Multisystem oven BigSpace  - 75 l

-  SuperSize baking area

-  HomeMADE® modelled on traditional wood-fired bread oven

-  PerfectGrill

 

 

 

Control
ระบบควบคุม

 -  Electronic control

-  Knob shape: Ergonomic knobs

-  ProCook

-  Auto programme

 

 

Features
คุณสมบตักิารทาํงาน

Equipment
อุปกรณ์เสริม

 
-  1 deep enameled baking pan

-  2 shallow enameled baking pans

-  Wire shelf

-  Fully extendable telescopic guides on three levels

-  Meat Probe

-  Step by Step

-  Double lightning

-  Baking on different levels at the same time

-  MultiFlow 360°

 
Safety
ความปลอดภยั

 -  Thermoelectric fuse

-  Dynamic oven cooling plus - DC+

-  Triple glazed oven door with double heat deflector (UltraCoolDoor)

EasyCleaning
การทาํความสะอาด

-  AquaClean function

-  SilverMatte

-  TouchFree Inox

-  Smooth oven door surface

Technical data
ข้อมูลทางเทคนิค

-  Energy consumption: 0,71 kWh (venting), 0,94 kWh (conventional)

-  Connection rating: 3400 W 

-  Dimensions (HxWxD): 59,5 × 59,5 × 54,6 cm

-  Niche dimensions (HxWxD): 59 × 56 × 55 cm

We reserve the right to change price, model and specifications without notice.    ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนราคาและสนิค้า ในกรณีผิดพลาดจากการพิมพ์ โดยไมต้่องแจ้งลว่งหน้า
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BO647A30XG
Built-in single oven  (เตาอบ) 

 -  Colour of brushed stainless steel

-  Handle colour of brushed stainless steel

-  Control panel material: Glass and stainless steel 

-  GentleClose door hinge

-  สีสแตนเลสสตีล
-  ด้ามจบัสีสแตนเลสสตีล
-  วสัดแุผงควบคมุ: กระจกและสแตนเลส
-  ระบบปิดประตเูตาอบแบบนุม่นวล

-  ถาดอบก้นลกึ 1 ชิ �น
-  ถาดอบก้นตื �น 1 ชิ �น
-  ชั �นตะแกรง
-  รางเลื�อนแบบเทเลสโคปิคสามารถดงึเตม็ที�ได้ 2 ระดบั

-  เตาอบ Multisystem ขนาดพื �นที�ใหญ่ - 75 ลติร
-  พื �นที�ถาดอบขนาดใหญ่
-  เตาอบ”โฮมเมด”ดีไซน์ตามแนวคดิของเตาอบถ่านไม้แบบดั �งเดมิลขิสทิธิ�เฉพาะของ Gorenje
-  อบกรอบอยา่งสมบรูณ์แบบด้วยขดลวดด้านบน 2 อนั

-  ระบบไฟสอ่งสวา่ง
-  สามารถอบหลายชั �นได้ในเวลาเดียวกนั

-  ฟิวส์ คตัเอาต์ความร้อน
-  ระบบระบายความร้อนแบบไดนามิกพลสั
-  กระจก 3 ชั �น พร้อมชั �นสะท้อนความร้อน 2 ชั �น (ประตเูตาอบแบบจบัไมร่้อน)

-  ฟังก์ชั�นทําความสะอาดด้วยไอนํ �า
-  ผนงัด้านในเคลือบอีนาเมลพิเศษ 3 ชั �น ทนความร้อน งา่ยตอ่การทําความสะอาด
-  สแตนเลสสตีล ที�ไมเ่กิดรอยนิ �วมือเมื�อสมัผสั

-  พลงังานไฟฟา้ที�ใช้: 0.67 กิโลวตัต์ (การระบายอากาศ), 0.92 กิโลวตัต์ (แบบคอนเวนชั�นนอล)
-  พลงังานไฟฟา้รวมที�ใช้ : 3300 วตัต์
-  ขนาด: 559,5 × 59,7 × 54,7 cm เซนติเมตร
-  ขนาดการตดิตั �ง (สxกxล): 58,3-60 × 56-56,8 × 55 เซนติเมตร

-  การควบคมุแบบอิเลก็ทรอนิกส์
-  ลกัษณะลกูบดิ: ลกูบดิแบบกดจมและมีไฟแสดงสถานะที�ลกูบดิ
-  ระบบไอคอนสมัผสั

 

 

Efficiency
ประสิทธิภาพ

Material
วัสดุ

   -  Multisystem oven BigSpace  - 67 l

-  SuperSize baking area

-  HomeMADE® modelled on traditional wood-fired bread oven

-  PerfectGrill

 

 

 

Control
ระบบควบคุม

 -  Electronic control

-  Knob shape: Illuminated sinkable knobs

-  IconTouch
 

 

Features
คุณสมบตักิารทาํงาน

Equipment
อุปกรณ์เสริม

 
-  1 deep enameled baking pan

-  1 shallow enameled baking pans

-  Wire shelf

-  Partially extendable telescopic guides on two levels

-  Illumination

-  Baking on different levels at the same time

 
Safety
ความปลอดภยั

 -  Thermoelectric fuse

-  Dynamic oven cooling plus - DC+

-  Triple glazed oven door with double heat deflector (UltraCoolDoor)

EasyCleaning
การทาํความสะอาด

-  AquaClean function

-  SilverMatte

-  TouchFree Inox

Technical data
ข้อมูลทางเทคนิค

-  Energy consumption: 0,67 kWh (venting), 0,92 kWh (conventional)

-  Connection rating: 3300 W 

-  Dimensions (HxWxD): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm

-  Niche dimensions (HxWxD): 58,3-60 × 56-56,8 × 55 cm

 

We reserve the right to change price, model and specifications without notice.    ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนราคาและสนิค้า ในกรณีผิดพลาดจากการพิมพ์ โดยไมต้่องแจ้งลว่งหน้า
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BO637E30XG
Built-in single oven  (เตาอบ)

 

 -  Colour of brushed stainless steel

-  Handle colour of brushed stainless steel

-  Control panel material: Glass and stainless steel 

-  GentleClose door hinge

-  สีสแตนเลสสตีล
-  ด้ามจบัสีสแตนเลสสตีล
-  วสัดแุผงควบคมุ: กระจกและสแตนเลส
-  ระบบปิดประตเูตาอบแบบนุม่นวล

-  ถาดอบก้นลกึ 1 ชิ �น
-  ถาดอบก้นตื �น 1 ชิ �น
-  ชั �นตะแกรง
-  รางเลื�อนแบบเทเลสโคปิคสามารถดงึเตม็ที�ได้ 2 ระดบั

-  เตาอบ Multisystem ขนาดพื �นที�ใหญ่ - 67 ลติร
-  พื �นที�ถาดอบขนาดใหญ่
-  พื �นผิวด้านหน้าของพื �นที�อบที�ใหญ่ที�สดุ: 1316 ตารางเซนตเิมตร
-  เตาอบ”โฮมเมด”ดีไซน์ตามแนวคดิของเตาอบถ่านไม้แบบดั �งเดมิลขิสทิธิ�เฉพาะของ Gorenje
-  อบกรอบอยา่งสมบรูณ์แบบด้วยขดลวดด้านบน 2 อนั

-  ระบบไฟสอ่งสวา่ง
-  สามารถอบหลายชั �นได้ในเวลาเดียวกนั

-  อปุกรณ์ปอ้งกนัด้านความปลอดภยั
-  ระบบระบายความร้อนแบบไดนามิกพลสั
-  กระจก 2 ชั �น พร้อมชั �นสะท้อนความร้อน 1 ชั �น (ประตเูตาอบแบบจบัไมร้่อน)

-  ฟังก์ชนัทําความสะอาดด้วยไอนํ �า
-  ผนงัด้านในเคลือบอีนาเมลพิเศษ 3 ชั �น ทนความร้อน งา่ยตอ่การทําความสะอาด
-  สแตนเลสสตีล ที�ไมเ่กิดรอยนิ �วมือเมื�อสมัผสั
-  ประตเูตาอบมีพื �นผิวเรียบ

-  พลงังานไฟฟา้ที�ใช้: 0.85 กิโลวตัต์ (การระบายอากาศ), 0.92 กิโลวตัต์ (แบบคอนเวนชั�นนอล)
-  พลงังานไฟฟา้รวมที�ใช้ : 3300 วตัต์
-  ขนาด: 59.5 × 59.7 × 54.7 เซนติเมตร
-  ขนาดการตดิตั �ง น้อยสดุถงึมากสดุ (สxกxล): 58.3-60 × 56-56.8 × 55 เซนติเมตร

-  เตาควบคมุอณุหภมิูและโปรแกรมด้วยลกูบดิ
-  ลกัษณะลกูบดิ: ลกูบดิแบบกดจม
-  ระบบสมัผสัที�ไอคอนบนจอ LED

Efficiency
ประสิทธิภาพ

Material
วัสดุ

   -  Multisystem oven BigSpace  - 67 l

-  SuperSize baking area

-  Surface of the largest baking pan : 1316 cm²

-  HomeMADE® modelled on traditional wood-fired bread oven

-  PerfectGrill

 

 

 

Control
ระบบควบคุม

 -  Mechanic temperature control

-  Knob shape: Sinkable knobs

-  IconLed
 

 

Features
คุณสมบตักิารทาํงาน

Equipment
อุปกรณ์เสริม

 
-  1 deep enameled baking pan

-  1 shallow enameled baking pans

-  Wire shelf

-  Partially extendable telescopic guides on two levels

-  Illumination

-  Baking on different levels at the same time

 
Safety
ความปลอดภยั

 -  Thermoelectric fuse

-  Dynamic oven cooling plus - DC+

-  Double glazed oven door with one heat deflector (CompactDoor)

EasyCleaning
การทาํความสะอาด

-  AquaClean function

-  SilverMatte

-  TouchFree Inox

-  Smooth oven door surface

Technical data
ข้อมูลทางเทคนิค

-  Energy consumption: 0,85 kWh (venting), 0,92 kWh (conventional)

-  Connection rating: 3300 W 

-  Dimensions (HxWxD): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm

-  Niche dimensions min-max (HxWxD): 58,3-60 × 56-56,8 × 55 cm

We reserve the right to change price, model and specifications without notice.    ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนราคาและสนิค้า ในกรณีผิดพลาดจากการพิมพ์ โดยไมต้่องแจ้งลว่งหน้า
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New generation of built-in 
steam ovens

Cooking is an enormously complex process. Here many 

different things happen and countless circumstances collide. 

It takes a lot of scientific knowledge and years of development 

to come up with features and functions that are able to treat 

food not only as a robust energy source but also as a delicate 

source of vitamins, minerals, fibres and, of course, smells, 

tastes and pleasures. Gorenje combi ovens thus include 

a promise of healthy food, food made with respect for all 

its valuable ingredients and with a focus on the needs of 

the body. 

DELICATE 
SOURCE OF 
HEALTH AND 
TASTE    

We reserve the right to change price, model and specifications without notice.    ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนราคาและสนิค้า ในกรณีผิดพลาดจากการพิมพ์ โดยไมต้่องแจ้งลว่งหน้า
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We reserve the right to change price, model and specifications without notice.    ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนราคาและสนิค้า ในกรณีผิดพลาดจากการพิมพ์ โดยไมต้่องแจ้งลว่งหน้า
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Descaling
Limescale is not a problem

The descaling function operates automatically. When needed, it 

reminds the user to run the descaling process. After a special 

descaling solution is added, it takes only 1 hour to complete the 

process.     

ด้วยฟังก์ชนัอตัโนมตัิ ทําความสะอาดคราบตระกรัน หรือหินปนู โดยเครื�องจะแจ้ง
เตือนคณุให้ทําความสะอาด เพียงแคเ่ตมินํ �ายาที�ให้ไปกบัเครื�อง เครื�องจะทําการทํา
ความสะอาดเอง และใช้เวลาเพียง 1 ชั�วโมง จนเสร็จสิ �นขั �นตอน

PureSteam
No water, just steam

Gorenje combi steam ovens feature an excellent steaming performance 

that produces steam without any drops of water. Gorenje steam ovens 

are completely free from water in the oven cavity, thanks to the steam 

generator which extracts water from steam, leaving it completely 

clean. A cloud of pure steam is distributed all over the oven, without 

any drops of water that could spoil the food, making it soggy. It is 

also perfect for defrosting since warm steam evenly surrounds the 

food without creating hot spots.    

WaterTank
Water at hand

The large, practical and elegant water tank is easily accessible 

and can be refilled even during the cooking process, without ever 

interrupting it. The 1.3l tank is smartly positioned for easier handling 

and designed to offer more space and prevent spilling. The capacity 

is sufficient for the longest steaming programmes. It can be easily 

dismantled and cleaned in the dishwasher.       

MultiSteam 360°
A holistic approach to steaming

After the steam enters the oven cavity through multiple openings, 

a special fan distributes the steam evenly, giving the food a soft 

and tender feel. One water tank is enough for the entire cooking 

process so no additional opening of the oven is needed, saving 

time and energy and improving the overall steaming results.

เตาอบไอนํ �าของโกเรนเย่ ให้ผลลพัธ์ได้อย่างยอดเยี�ยมในการอบไอนํ �า โดยจะปลอ่ย
ละอองไอนํ �าที�บริสทุธิ�สะอาด ในการปรุงอาหารโดยใช้ละอองไอนํ �า โดยจะกระจายไป
ทั�วทั �งพื �นที� ชอ่งอบปราศจากหยดนํ �าที�จะทําให้อาหารเนา่เสีย นอกจากนี �ยงัสามารถ
ใช้กบัการละลายนํ �าแข็งได้อีกด้วย ไอนํ �าจะกระจายไปทั�วทกุสว่นของพื �นผิวอาหาร 

หลงัจากไอนํ �าถกูปล่อยผ่านเข้าไปในช่องอบอาหาร พดัลมติดตั �งพิเศษด้านหลงัจะ
หมนุกระจายไอนํ �าบริสทุธิ�อย่างสมํ�าเสมอ ทําให้อาหารนุ่มนวล ช่องบรรจนํุ �าจํานวน
หนึ�งช่อง เพียงพอสําหรับการอบไอนํ �าตลอดขั �นตอน โดยไม่จําเป็นต้องเติมนํ �าเพิ�ม
ประหยดัเวลาและพลงังาน และสร้างผลลพัธ์ที�ดีเยี�ยมในการอบไอนํ �า

ชอ่งบรรจนํุ �าขนาดใหญ่และแข็งแรง งา่ยตอ่การบรรจ ุสามารถเตมินํ �าได้แม้ในระหวา่ง
ที�เครื�องกําลงัทําอาหารอยู ่โดยไมต้่องหยดุการทํางานของเครื�อง ช่องบรรจนํุ �าขนาด 
1.3 ลิตรนี � ติดตั �งและออกแบบอย่างชาญฉลาดอยู่ในตําแหน่งด้านหน้าของเตาอบ 
งา่ยตอ่การบรรจนํุ �า ด้วยความจทีุ�ใหญ่ทําให้เพียงพอต่อการอบไอนํ �าที�ยาวนาน และ
ทําความสะอาดงา่ยอีกด้วย

โปรแกรมซูสวีด เป็นวิธีการทําอาหารที�ช่วยเก็บวิตามิน แร่ธาตุเอาไว้ได้มากที�สุด
เพียงแค่มีถงุสญุญากาศสําหรับอาหาร นําเข้าเตาอบ อบที�อณุหภมิูตํ�า คณุก็จะได้
เนื �อผกัที�ชุ่มฉํ�าและ นุ่ม  

One step to tender and juicy food

SousVide means a simple, yet magical trick: cooking inside vacuum 

bags. Food is prepared in a way that preserves vitamins, minerals 

and other nutrients. Since the food is prepared in a vacuum and at 

low temperatures, the inside of the meat is always juicy and tender 

while vegetables stay smooth and firm. This process is available in 

Gorenje compact steam ovens.

SousVide
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BCS589S20X
Built-in compact steam oven  (เตาอบแบบไอนํ �า)

  

 -  Colour of brushed stainless steel

-  Handle colour of brushed stainless steel

-  Control panel material: Glass and stainless steel 

-  GentleClose door hinge

-  สีสแตนเลสสตีล
-  ด้ามจบัสีสแตนเลสสตีล
-  วสัดแุผงควบคมุ: กระจกและสแตนเลสสตีล
-  ระบบปิดประตเูตาอบแบบนุม่นวล

-  ถาดสําหรับอบไอนํ �า 1 ชิ �น
-  ถาดอบก้นตื �น 1 ชิ �น
-  ถาดมีรูสําหรับอบไอนํ �า 1 ชิ �น
-  ชั �นตะแกรง
-  รางเลื�อนแบบเทเลสโคปิคสามารถดงึเตม็ที�ได้ 1 ระดบั
-  ที�วดัอณุหภมิูชิ �นเนื �อ
-  ที�เก็บนํ �า: 1.3 ลติร

-  เตาอบไอนํ �าคอมแพค - 51 ลติร
-  พื �นที�ถาดอบขนาดใหญ่
-  เตาอบ”โฮมเมด”ดีไซน์ตามแนวคดิของเตาอบถ่านไม้แบบดั �งเดมิลขิสทิธิ�เฉพาะของ Gorenje
-  อบกรอบอยา่งสมบรูณ์แบบด้วยขดลวดด้านบน 2 อนั
-  ระบบอบไอนํ �า 360 องศา

-  กําหนดอณุหภมิูเองแตล่ะขั �นตอน
-  อบด้วยไอนํ �าบริสทุธิ�
-  แสงสอ่งสวา่งทั �งสองด้าน
-  สามารถอบหลายชั �นได้ในเวลาเดียวกนั
-  ระบบหมนุเวียนความร้อน 360 องศา

-  ฟิวส์ คตัเอาต์ความร้อน
-  ระบบระบายความร้อนแบบไดนามิกพลสั
-  กระจก 3 ชั �น พร้อมชั �นสะท้อนความร้อน 2 ชั �น (ประตเูตาอบแบบจบัไมร้่อน)

-  ฟังก์ชนัทําความสะอาดด้วยไอนํ �า
-  โปรแกรมกําจดัคราบตะกรันอตัโนมตัิ
-  ผนงัด้านในเคลือบอีนาเมลพิเศษ 3 ชั �น ทนความร้อน งา่ยตอ่การทําความสะอาด
-  สแตนเลสสตีล ที�ไมเ่กิดรอยนิ �วมือเมื�อสมัผสั
-  พื �นผิวเรียบบนเตาอบ

-  พลงังานไฟฟา้ที�ใช้: 0.62 กิโลวตัต์ (การระบายอากาศ), 0.82 กิโลวตัต์ (แบบคอนเวนชั�นนอล)
-  พลงังานไฟฟา้รวมที�ใช้ : 2600 วตัต์
-  ขนาด: 45.5 × 59.5 × 54.6 เซนติเมตร
-  ขนาดการตดิตั �ง (สxกxล): 45 × 56 × 55 เซนติเมตร

-  การควบคมุแบบอิเลก็ทรอนิกส์
-  ลกัษณะลกูบดิ: ลกูบดิ
-  โปรแกรม Procook 
-  โปรแกรมเมนอูตัโนมตัิ

Efficiency
ประสิทธิภาพ

Material
วัสดุ

   -  Compact steam oven - 51 l

-  SuperSize baking area

-  HomeMADE® modelled on traditional wood-fired bread oven

-  PerfectGrill

-  MultiSteam 360°

 

 

 

Control
ระบบควบคุม

 -  Electronic control

-  Knob shape: Ergonomic knobs

-  ProCook

-  Auto programme

 

 

Features
คุณสมบตักิารทาํงาน

Equipment
อุปกรณ์เสริม

 
-  1 steam tray

-  1 shallow enameled baking pan

-  1 perforated steam tray

-  Wire shelf

-  Fully extendable telescopic guides on one level

-  Meat Probe

-  Water container: 1,3 l

-  Step by Step

-  PureSteam

-  Double lightning

-  Baking on different levels at the same time

-  MultiFlow 360°

 
Safety
ความปลอดภยั

 -  Thermoelectric fuse

-  Dynamic oven cooling plus - DC+

-  Triple glazed oven door with double heat deflector (UltraCoolDoor)

EasyCleaning
การทาํความสะอาด

-  AquaClean function

-  Descaling

-  SilverMatte

-  TouchFree Inox

-  Smooth oven door surface

Technical data
ข้อมูลทางเทคนิค

-  Energy consumption: 0,62 kWh (venting), 0,82 kWh (conventional)

-  Connection rating: 2600 W 

-  Dimensions (HxWxD): 45,5 × 59,5 × 54,6 cm

-  Niche dimensions (HxWxD): 45 × 56 × 55 cm
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Microwave ovens
A microwave oven is an indispensable tool in any modern 

kitchen. It allows preparing tasty and healthy food to support you 

in your life on the fast lane. Advanced technology makes sure 

the food is evenly thawed or heated. In addition to microwaves, 

these appliances also allow cooking with grill or hot air. Thus, 

a built-in microwave oven can also be used as a conventional 

oven. Needless to say, they are equally impressive on the outside. 

They are designed to match the rest of Gorenje's built-in family of 

appliances.

A MULTI-TALENTED 
OVEN

We reserve the right to change price, model and specifications without notice.    ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนราคาและสนิค้า ในกรณีผิดพลาดจากการพิมพ์ โดยไมต้่องแจ้งลว่งหน้า
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The Stirrer technology permits a standard-size baking tray to be 

placed in a microwave oven. The oven’s entire width is used, saying 

goodbye to conventional turntables and uneven heating.

The advanced microwave distribution system heats the food uniformly

across the entire volume. Stirrer technology is available in both combi  

and standard microwave ovens.      

 

Stirrer Technology
Trays of all sizes are welcome 

Smooth door

Built-in combined and microwave ovens deliver all the advantages 

of microwaves, hot air, and grill. The five-level microwave power

setting speeds up the cooking process while the hot air makes 

sure the food is well done. Combined operation, using grill and  

hot air at the same time.

        

 

MultiUse

Inverter Technology
Gentle treatment for tastier food 

Because of Inverter technology the energy is evenly distributed 

instead of pulsating. As a result, the food retains its initial structure, 

including its vitamins, minerals and fibres. The advantages of the 

even energy distribution are particularly welcome when reheating 

or defrosting, and when cooking liquids. The overall microwaving 

time is shorter, which lowers energy consumption as well.      
 

Microwave oven door is free from any notches or edges that could 

harbour impurities. The interior glass panel is removable. Such 

design allows keeping the door clean even with simple wiping.      

Microwaves, hot air and grill at your disposal

We reserve the right to change price, model and specifications without notice.    ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนราคาและสนิค้า ในกรณีผิดพลาดจากการพิมพ์ โดยไมต้่องแจ้งลว่งหน้า

เทคโนโลยีแผ่กระจายคลื�นไมโครเวฟ โดยไม่ต้องใช้จานหมุนแบบเก่าอีกต่อไป
ด้วยเทคโนโลยีนี �จะกระจายคลื�นไมโครเวฟอย่างสมํ�าเสมอ ความร้อนจะส่งทั�วถึง
และคงที� เมื�อจานหมุนได้ถูกนําออกไป ทําให้ได้พื �นที�ทําอาหารภายในไมโครเวฟ
มากขึ �น เป็นการใช้พื �นที�อย่างอย่างคุ้มค่าที�สุด

เทคโนโลยี อินเวอร์เตอร์ ใหม่ล่าสดุของไมโครเวฟ เป็นการทําอาหารเพื�อคงรสชาติ
ไว้ได้มากที�สดุ เทคโนโลยีนี �จะจ่ายพลงังานความร้อนสมํ�าเสมอ ทําให้อาหารจะยงั
คงรักษาวิตามิน แร่ธาต ุและไฟเบอร์ รวมถึงประหยดัพลงังานอย่างสงูสดุ เหมาะ
สําหรับการอุ่นอาหาร หรือละลายอาหารแช่แข็ง ใช้เวลาในการทําอาหารที�สั �นลง

เตาอบไมโครเวฟที�ผสมผสานฟังก์ชนัที�หลากหลาย ทั �งไมโครเวฟ ลมร้อนและการ
อบ/ยา่ง ฟังก์ชนัไมโครเวฟที�สามารถเลือกได้ถงึ 5 ระดบั จะช่วยเร่งการให้ความร้อน
อยา่งรวดเร็ว พร้อมทั �งปลอ่ยลมร้อนทําให้อาหารสกุทั�วทั �งชิ �น ทํางานร่วมกบัฟังก์ชนั
อบ/ย่าง ไปพร้อมๆกัน 

ประตไูมโครเวฟของโกเรนเย่ที�ออกแบบให้หน้าประตเูรียบไม่มีร่อง ดงันั �นสิ�งสกปรก
จงึไมต่ดิข้างอยูข้่างในร่อง ประตไูมโครเวฟทําด้วยกระจก สามารถเช็ดทําความสะอาด
ได้อย่างง่ายดายแค่เพียงใช้ผ้าเช็ด



MICROWAVE OVENS 25

BCM589S12X
Combined compact microwave oven (เตาอบผสมผสานไมโครเวฟ)

  

 -  Colour: Colour of brushed stainless steel

-  Handle colour: Colour of brushed stainless steel

-  Control panel material: Glass and varnished metal

-  Classic door hinge

-  สีสแตนเลสสตีล
-  ด้ามจบัสีสแตนเลสสตีล
-  วสัดแุผงควบคมุ: กระจกและสแตนเลส
-  ประตเูปิดแบบคลาสสคิ

-  ถาดอบก้นตื �น 1 ชิ �น
-  ถาดอบแก้ว 1 ชิ �น
-  ชั �นตะแกรง
-  ชั �นลางลวด1 อนั

-  ขนาดความจใุหญ่ถงึ 50 ลติร
-  พื �นที�ถาดอบขนาดใหญ่
-  เตาอบ”โฮมเมด”ดีไซน์ตามแนวคดิของเตาอบถ่านไม้แบบดั �งเดมิลขิสทิธิ�เฉพาะของ Gorenje
-  อบกรอบอยา่งสมบรูณ์แบบด้วยขดลวดด้านบน 2 อนั
-  พลงัไฟ: 1000 วตัต์

-  กําหนดอณุหภมิูเองแตล่ะขั �นตอน
-  ผสมผสานการใช้งาน
-  เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์
-  เทคโนโลยีแผน่หมนุกระจายคลื�นโดยปราศจากจานหมนุ
-  แสงสอ่งสวา่งทั �งสองด้าน
-  สามารถอบหลายชั �นได้ในเวลาเดียวกนั
-  ระบบหมนุเวียนความร้อน 360 องศา

-  อปุกรณ์ปอ้งกนัด้านความปลอดภยั
-  ระบบระบายความร้อนแบบไดนามิกพลสั
-  ประตเูตาอบกระจกสามชั �น พร้อมชั �นปอ้งกนัสะท้อนความร้อน

-  ผนงัด้านในเคลือบอีนาเมลพิเศษ 3 ชั �น ทนความร้อน งา่ยตอ่การทําความสะอาด
-  สแตนเลสสตีล ไมเ่กิดรอยนิ �วมือ
-  พื �นผิวเรียบบนเตาอบ

-  พลงังานไฟฟา้รวมที�ใช้ : 3000 วตัต์
-  ขนาด: 45.5 × 59.5 × 54.6  เซนติเมตร
-  ขนาดการตดิตั �ง (สxกxล): 45 × 56 × 55  เซนติเมตร

-  การควบคมุแบบอิเลก็ทรอนิกส์
-  ลกัษณะลกูบดิ: ลกูบดิ
-  โปรแกรม Procook
-  โปรแกรมเมนอูตัโนมตัิ

Efficiency
ประสิทธิภาพ

Material
วัสดุ

   -  Combined microwave oven - 50 l

-  SuperSize baking area

-  HomeMADE® modelled on traditional wood-fired bread oven

-  PerfectGrill

-  Microwave power: 1000 W 

 

 

 

Control
ระบบควบคุม

 -  Electronic control

-  Knob shape: Ergonomic knobs

-  ProCook

-  Auto programme

 

 

Features
คุณสมบตักิารทาํงาน

Equipment
อุปกรณ์เสริม

 
-  1 shallow enameled baking pan

-  1 glass baking pan

-  Wire shelf

-  1x wire guides

-  Step by Step

-  MultiUse

-  Inverter technology

-  Stirrer technology

-  Double lightning

-  Baking on different levels at the same time

-  MultiFlow 360°

 
Safety
ความปลอดภยั

 -  Thermoelectric fuse

-  Dynamic oven cooling plus - DC+

-  Triple glazed oven door with double heat deflector (UltraCoolDoor)

EasyCleaning
การทาํความสะอาด

-  SilverMatte

-  TouchFree Inox

-  Smooth oven door surface

Technical data
ข้อมูลทางเทคนิค

-  Connection rating: 3000 W 

-  Dimensions (HxWxD): 45,5 × 59,5 × 54,6 cm

-  Niche dimensions (HxWxD): 45 × 56 × 55 cm

www.gorenje.com
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BM251S7XG
Built-in combined microwave oven  (เตาอบไมโครเวฟ)

 -  Colour: Black

-  Front panel material: Glass 

-  Door material: Glass

-  Stainless steel  oven interior

-  Door opening: Left door opening

-  Door open type: Button

-  Oven doors: Double glazed oven door

-  สีดํา
-  วสัดแุผงด้านหน้า: กระจก
-  วสัดปุระต:ู กระจก
-  ด้านในเตาอบทําด้วยสแตนเลสสตีล
-  ประตเูปิดด้านซ้าย
-  ประเภทการเปิดประต:ู ปุ่ มกด
-  ประตเูตาอบเคลือบ 2 ชั �น

-  จานแก้วหมนุ
-  ตะแกรงหมนุ

-  ขนาดความจใุหญ่ถงึ 25 ลติร
-  พลงัไฟ: 900 วตัต์
-  พลงัไฟตวัทําความร้อนด้านบน: 1100 วตัต์
-  จํานวนตวัทําความร้อน: 1
-  การหมนุเวียนความร้อน: 2500 วตัต์
-  เทคโนโลยีการผลติไมโครเวฟ: มาตราฐานเทคโนโลยี (HVT)
-  ประเภทการกระจายกําลงัไฟของไมโครเวฟ: แผน่จานหมนุ

-  เมนอูตัโนมตัิ
-  จอแสดงผลเวลา

-  ระบบลอ็กประตเูพื�อความปลอดภยั

-  พลงังานไฟฟา้รวมที�ใช้ : 1450 วตัต์
-  ขนาดกรอบประต:ู 595 × 390 × 20 มิลลเิมตร
-  ขนาด: 38.8 × 59.5 × 47 เซนติเมตร
-  ขนาดการตดิตั �ง (สxกxล): 38 × 56.7 × 43 เซนติเมตร

-  ควบคมุแบบอิเลก็ทรอนิกส์
-  ประเภทการปอ้นข้อมลู: ควบคมุระบบสมัผสั
-  ประเภทของการแสดงผล: จอแสดงผล LCD

Efficiency
ประสิทธิภาพ

Material
วัสดุ

   -  Oven volume: 25 l

-  Microwave power: 900 W 

-  Power of upper infra heater: 1100 W 

-  Number of infra heaters: 1

-  Convection: 2500 W 

-  Technology of producing microwaves: Standard technology (HVT)

-  Type of microwave distribution: Rotating plate

 

Control
ระบบควบคุม

 -  Electronic control

-  Input type: TouchControl

-  Type of display: LCD display
 

Features
คุณสมบตักิารทาํงาน

Equipment
อุปกรณ์เสริม

 
-  Rotating glass plate

-  Rotating grid

-  AUTO menu

-  Time display

 
Safety
ความปลอดภยั

 -  Door safety bolt

Technical data
ข้อมูลทางเทคนิค

-  Connection rating: 1450 W 

-  Frame dimensions: 595 × 390 × 20 mm

-  Dimensions (HxWxD): 38,8 × 59,5 × 47 cm

-  Niche dimensions (HxWxD): 38 × 56,7 × 43 cm

We reserve the right to change price, model and specifications without notice.    ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนราคาและสนิค้า ในกรณีผิดพลาดจากการพิมพ์ โดยไมต้่องแจ้งลว่งหน้า
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+ Combined heating: Microwaves / Grill / Hot air
+ รวมความร้อน: ไมโครเวฟ / ยา่ง / ลมร้อน
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A warming or storage drawer is a perfect element for 

upgrading the functionality of your oven. It can be installed 

underneath any compact oven or coffee machine, the 

entire composition fitting perfectly into the furniture element 

designed for classic built-in ovens.

Warming drawer can be used for warming up tableware, 

defrosting the food, reheating a meal or keeping it warm at 

desired temperature. Furthermore, it even enables making a 

healthy, tasteful home-made yoghurt. Or it can simply be used 

as additional storage space for kitchen utensils and dishes.

A PERFECT 
MATCH

We reserve the right to change price, model and specifications without notice.    ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนราคาและสนิค้า ในกรณีผิดพลาดจากการพิมพ์ โดยไมต้่องแจ้งลว่งหน้า

Warming drawer
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Defrosting in the warming drawer is uniform and gentle. AutoDefrost 

function makes sure the food preserves its nutrients, appealing  

appearance and structure during thawing.

AutoDefrost
Healthy defrosting with one touch

StayWarm
Keeps your cooking in perfect shape

The StayWarm function keeps food at constant temperature of 

60˚C for 2 hours (preset values can be changed according to your 

needs). The food retains its original flavour and temperature until 

it is served.  

A special function enables healthy yoghurt to be prepared at home.

Automatic temperature and time settings (40˚C for 4 hours) provide

optimal conditions that create delicious homemade yoghurt.  

Yoghurt
When you want a healthy choice

Warmed plates prevent the loss of flavour and ensure that food 

tastes every bit as good as it should: from soups to pastas and 

steamed vegetables. WarmPlate will keep your tableware at precisely 

the right temperature – anywhere between 40 ˚C and 80°C. Enjoy  

professional service in the privacy of your home.  

WarmPlate
Serve professional dishes in the comfort of your home

We reserve the right to change price, model and specifications without notice.    ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนราคาและสนิค้า ในกรณีผิดพลาดจากการพิมพ์ โดยไมต้่องแจ้งลว่งหน้า
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จานอาหารที�อุน่ๆ ชว่ยเก็บรักษารสชาตอิาหารให้อร่อยดงัเดมิในทกุๆ คําที�รับประทาน
ไม่ว่าจะเป็นอาหารประเภทซุป พาสต้า หรือ ผกันึ�ง ฟังก์ชนันี �จะอุ่นภาชนะของคณุ
ให้อยู่ในอุณหภูมิที�เหมาะสมระหว่าง 40 ถึง 80 องศาเซลเซียส ทําให้ทุกๆจานที�
เสิร์ฟถึงคณุนั �นยงัคงรสชาติที�อร่อยและสดใหม่อยู่เสมอ

คณุสามารถละลายอาหารแช่แข็งในชั �นอุ่นจาน อาหารของคณุอยู่ในรูปทรงที�ดีและ
ออ่นนุ่มอีกด้วย ด้วยฟังก์ชนั AutoDefrost มั�นใจได้วา่ขณะละลายนํ �าแข็งคณุคา่ทาง
สารอาหารจะยงัอยูค่รบ และหน้าตาของอาหารยงัคงดนูา่รับประทาน

ฟังก์ชนัพิเศษสามารถทําโยเกิร์ตเพื�อสขุภาพได้ที�บ้าน เลือกโหมดกําหนดอณุหภมิู
อตัโนมตัิที� 40 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั�วโมง เพียงเท่านี �ก็สามารถทําโยเกิร์ต
แบบโฮมเมดที�รสชาติอร่อยได้แล้ว

(สําหรับการทําโยเกิร์ตเพื�อสขุภาพ ใช้นมสด 1 ลิตร และ โยเกิร์ตธรรมชาติ 150 กรัม)

ฟังก์ชนั StayWarm จะคงอณุหภมิูไว้ที�อณุหภมิู 60 องศา เป็นระยะเวลา 2 ชั�วโมง 
(สามารถปรับเปลี�ยนอณุหภมิูได้ตามต้องการ) อาหารของคณุจะมีรสชาติที�เหมือน
เดิมและอาหารของคณุจะคงความร้อน น่ารับประทานอยู่เสมอ

(For healthy yoghurt, 1 liter of milk and 150g of natural yoghurt)



A special innovative interface enables fast, elegant, one-touch 

selection of a specific function or setting. 

TouchControl
Everything is under your control

All stainless steel surfaces are coated with a special TouchFree

film that prevents fingerprints markings, leaving the surface always 

shiny and making cleaning much easier.   

TouchFree coating
Shiny and fingerprint-free finish

www.gorenje.com
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Modern technology allows elegant and simple opening of the 

drawer just by a gentle touch on the front with no buttons needed.

The whole surface remains perfectly smooth with pure and 

modern look.  

GentleOpen
Simple opening by touch of your fingertips

Storage drawer fits perfectly underneath compact ovens or a 

coffee machine. It offers ample space for convenient storage of 

baking trays, dishes and other cooking accessories.  

Storage drawer
Everything neatly within reach

เทคโนโลยีที�ทนัสมยั หรูหรา และการเปิดประตชูั �นที�นุม่นวล เรียบงา่ย เพียงแคส่มัผสั
เบาๆที�หน้าบาน ปุ่ มกดเปิดจงึไม่จําเป็นอีกต่อไป  

ชั �นเก็บของที�เข้าชดุกบัเตาอบหรือเครื�องชงกาแฟได้อยา่งพอดี มีพื �นที�เก็บของขนาดใหญ่
เชน่ ถาดอบ จาน หรือ เครื�องมือสาํหรับประกอบอาหาร 

พื �นผิวสแตนเลสได้รับการเคลือบด้วยชั �นฟิล์มพิเศษเพื�อป้องกันการเกิดรอยนิ �วมือ
ทําให้พื �นผิวเตาอบของคณุดเูงางามตลอดเวลา และทําความสะอาดง่ายยิ�งขึ �น

นวตักรรมพิเศษที�มีระบบสมัผสัที�ไวขึ �น หรูหรา เพียงแคส่มัผสัก็สามรถเลอืกโปรแกรม
พิเศษหรือตั �งค่าได้อย่างง่ายดาย



WD1410X
Warming drawer  (ลิ �นชกัอุน่อาหาร / ภาชนะ)

 -  Colour: Colour of brushed stainless steel

-  Drawer bottom: Glass

-  สีสแตนเลสสตีล
-  ด้านลา่งลิ �นชกั: แก้ว

-  สําหรับ 6 คน หรือ 20 จานตอ่เส้นผา่ศนูย์กลาง 25 เซนติเมตร หรือ 80 ถ้วยกาแฟ หรือ 
   40 ช้อนชา
-  ความจ:ุ 6 หนว่ยบริโภค
-  ความจขุนาด : 19.8 ลติร

-  สมัผสัแบบไมเ่กิดรอยนิ �วมือ
-  การระบายลมไหลเวียน
-  ตั �งเวลา: หยดุ
-  ควบคมุแบบระบบสมัผสั
-  อณุหภมิูที�หลากหลาย
-  ด้านหน้าเย็น
 
-  ชว่งอณุหภมิู: 40 – 80 °C
-  ชว่งระยะเวลา: 60 – 240 นาที 
-  พลงังานไฟฟา้รวมที�ใช้ : 410 วตัต์
-  ขนาด: 14 × 59.5 × 56 เซนติเมตร
-  ขนาดการตดิตั �ง น้อยสดุถงึมากสดุ (สxกxล): 14 × 56.4-57 × 55 เซนติเมตร

-  การอุน่จาน
-  การอุน่ถ้วย
-  ถนอมอาหารด้วยความร้อน
-  ละลายนํ �าแข็งบนอาหาร
-  โยเกิร์ต
-  คูมื่อตั �งคา่อณุหภมิูและเวลา

  

Efficiency
ประสิทธิภาพ

Material
วัสดุ

   -  Number of servings: Set for 6 persons or 20 dishes in 

   diameter 28 cm or 80 coffee cups or 40 tea cups 

-  Capacity: 6 servings

-  Usable volume: 19,8 l

 

 

 

Funtions/

Operating
ระบบควบคุม

 -  Warming of plates

-  Warming of cups

-  Heat preservation

-  Defrosting of food

-  Yoghurt

-  Manual setting of temperature and timer

 

 

Features
คุณสมบตักิารทาํงาน

 

-  TouchFree Inox

-  Air vented circulation

-  Time setting: Stop

-  Control: Touch control

-  Variable temperature

-  Cold front

Technical data
ข้อมูลทางเทคนิค

-  Temperature range: 40 – 80 °C

-  Timer range: 60 – 240 min

-  Connection rating: 410 W 

-  Dimensions (HxWxD): 14 × 59,5 × 56 cm

-  Niche dimensions min-max (HxWxD): 14 × 56,4-57 × 55 cm

We reserve the right to change price, model and specifications without notice.    ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนราคาและสนิค้า ในกรณีผิดพลาดจากการพิมพ์ โดยไมต้่องแจ้งลว่งหน้า
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WD1410BG
Warming drawer  (ลิ �นชกัอุน่อาหาร / ภาชนะ)

 -  

-  Drawer bottom: Glass

-  สีดํา
-  ด้านลา่งลิ �นชกั: แก้ว

-  สําหรับ 6 คน หรือ 20 จานตอ่เส้นผา่ศนูย์กลาง 25 เซนติเมตร หรือ 80 ถ้วยกาแฟ หรือ 
   40 ช้อนชา
-  ความจ:ุ 6 หนว่ยบริโภค
-  ความจขุนาด: 19.8 ลติร

-  การระบายลมไหลเวียน
-  ตั �งเวลา: หยดุ
-  ควบคมุแบบระบบสมัผสั
-  อณุหภมิูที�หลากหลาย
-  ด้านหน้าเย็น

 -  ชว่งอณุหภมิู: 40 – 80 °C
-  ชว่งระยะเวลา: 60 – 240 นาที 
-  พลงังานไฟฟา้รวมที�ใช้ : 410 วตัต์
-  ขนาด: 14 × 59.5 × 56 เซนติเมตร
-  ขนาดการตดิตั �ง น้อยสดุถงึมากสดุ (สxกxล): 14 × 56.4-57 × 55 เซนติเมตร

-  การอุน่จาน
-  การอุน่ถ้วย
-  ถนอมอาหารด้วยความร้อน
-  ละลายนํ �าแข็งบนอาหาร
-  โยเกิร์ต
-  คูมื่อตั �งคา่อณุหภมิูและเวลา

  

Efficiency
ประสิทธิภาพ

Material
วัสดุ

   -  Number of servings: Set for 6 persons or 20 dishes in 

   diameter 28 cm or 80 coffee cups or 40 tea cups 

-  Capacity: 6 servings

-  Usable volume: 19,8 l

 

 

 

Funtions/

Operating
ระบบควบคุม

 -  Warming of plates

-  Warming of cups

-  Heat preservation

-  Defrosting of food

-  Yoghurt

-  Manual setting of temperature and timer

 

 

Features
คุณสมบตักิารทาํงาน

 

-  Air vented circulation

-  Time setting: Stop

-  Control: Touch control

-  Variable temperature

-  Cold front

Technical data
ข้อมูลทางเทคนิค

-  Temperature range: 40 – 80 °C

-  Timer range: 60 – 240 min

-  Connection rating: 410 W 

-  Dimensions (HxWxD): 14 × 59,5 × 56 cm

-  Niche dimensions min-max (HxWxD): 14 × 56,4-57 × 55 cm
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Coffee machines
Perfect coffee is a serious challenge. Coffee beans need to be 

ground carefully, water temperature and the pressure needs 

to be set with precision, milk has to be warm enough and 

foamed to perfection. Nevertheless, a coffee cup shouldn’t be 

cold either. Gorenje coffee machines will make mornings more 

enjoyable. Thought out coffee making process will extract the 

optimal flavor and create the enchanting smell that will bring a 

perfect start of the day.

NOTHING BUT 
PLEASURE

34 COFFEE MACHINES
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36 COFFEE MACHINES

We reserve the right to change price, model and specifications without notice.    ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนราคาและสนิค้า ในกรณีผิดพลาดจากการพิมพ์ โดยไมต้่องแจ้งลว่งหน้า

Flavour intensity of your coffee can be adjusted using the touch 

controls and the LCD display. Five flavours are available: very mild, 

mild, normal, strong, and extra strong. Moreover, the amount can 

also be set: small, medium, large. The combination of flavour intensity  

and amount can be stored as a preset program. You favourite cup of 

coffee will thus be a touch of a symbol away. Alternatively, the 

appliance can ne used to quickly dispense hot water for tea or 

other beverages.

 

 

PerfectCoffee
Favourite flavour and amount

GrindingLevels
From dark beans to aromatic coffee

Coffee tastes best when made with freshly ground coffee beans. 

Gorenje coffee machines offer 9 different grinding levels, from super 

fine to extra coarse. The leftover pulp is automatically dispensed.        

รสชาตขิองกาแฟที�ดีมาจากการบดเมลด็กาแฟที�สดใหม ่เครื�องชงกาแฟของ Gorenje  
นําเสนอทางเลือกให้กับคอกาแฟ ถึง 9 ระดบั ที�แตกต่างในการบดของเมล็ดกาแฟ
จากความละเอียดมากถึงหยาบพิเศษ

คณุสามารถปรับความอ่อน-เข้มของกาแฟตามแต่คณุต้องการ ควบคมุผ่านระบบ
สมัผสัและจอแอลซีดี สามารถเลือกรสชาติได้ถึง 5 ระดบั อ่อนมาก อ่อนปานกลาง
ปกติ เข้ม หรือ เข้มมาก นอกจากนั �นยงัสามารถเลือกจดัเก็บสตูรเมนกูาแฟของคณุ
ไว้ได้อีกด้วย นอกจากนั �นยังสามารถผ่อนคลายด้วยนํ �าร้อนเพื�อการชงชา หรือ
เครื�องดื�มอื�นๆ ได้อีกด้วย

เครื�องชงกาแฟโกเรนเย่  ประกอบด้วยแท้งก์บรรจุนมขนาดใหญ่ สําหรับเมนู
คาปูชิโนหรือลาเต้ของคุณ ด้วยขนาดใหญ่ของแท้งก์บรรจุสามารถให้คุณทํานม
ร้อนได้ต่อเนื�องหลายแก้ว โดยคณุสามารถดึงแท้งก์บรรจนุมออกอย่างสะดวกและ
เก็บไว้ในตู้ เย็นเพื�อการใช้งานในครั �งต่อไปได้

การทํากาแฟคาปชิูโนอตัโนมตัิ โปรแกรมอตัิโนมตัิทําให้นํ �าร้อนผสมผสานกบักาแฟ
บดได้อย่างสมบรูณ์แบบ ให้รสชาติและกลิ�นหอมที�น่าอศัจรรย์และยงัสามารถตั �งคา่
ระดบัฟองนมได้ตามความต้องการ

EasyMilk
Creamy milk foam always at hand

From cappuccino to latte, in a second

 

The AutoCapuccino feature forces the water through ground coffee 

beans in a way that extracts the full aroma and creates truly genuine 

flavour. The desired level of milk foam can be set.  

AutoCappuccino

Gorenje coffee machines feature a large milk container for cappuccino 

or latte, both can be prepared with desired amount of milk. A large 

milk container allows several cups of hot milk to be made without 

the need to refill. It is easily removable and can be simply pulled 

out and stored in the refrigerator until the next time you need it.    

ช่องบรรจเุมลด็กาแฟง่ายดายในการเติมเพียงแคค่ณุดงึตวัเครื�องออกตามรางเลื�อน
คณุสามารถจะเลือกใช้กาแฟคั�วบดหรือเมล็ดกาแฟได้ หากเมล็ดกาแฟหมด จะมี
สญัญาณเตือนที�หน้าจอการทํางาน

Easy mornings

The coffee bean container is easily accessible as it can be pulled out. 

When needed ground coffee can also be used instead of beans. 

When the machine runs out of coffee beans, a warning will appear on 

the display.  

CoffeeBean
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CMA9200UX
Automatic coffee machine  (เครื�องชงกาแฟอตัโนมตั)ิ

 -  Stainless steel -  สีสแตนเลสสตีล

-  ชอ่งเก็บเมลด็กาแฟ: 200 กรัม
-  ความจชุอ่งเก็บนํ �า: 1.8 ลติร
-  ชอ่งเก็บนมแบบถอดออกได้
-  ตวัเลือกชงชา

-  เวลาชง/ทําไอนํ �า: 2 นาที

-  ฟังก์ชนัทํากาแฟคาปชิูโนอตัโนมตัิ
-  จํานวนช็อตเอสเปรสโซโที�ตา่งกนั: 3 ช็อต
-  ตั �งคา่สตูรกาแฟเฉพาะของผู้ใช้งาน
-  ปริมาณกาแฟที�ได้โดยประมาณ: 2 แก้ว
-  ตวัเลือกตีฟองนม

-  โปรแกรมกําจดัคราบตะกรัน

-  หยดุทํางานอตัโนมตัิ

-  กระบอกนํ �าสําหรับบรรจนํุ �า
-  แรงดนัปั�ม: 15 บาร์
-  ขนาด: 45.5 × 59.5 × 38.1 เซนติเมตร
-  ขนาดการตดิตั �ง (สxกxล): 45 × 56 × 55 เซนติเมตร

-  การควบคมุแบบสมัผสั
-  ฟังก์ชั�นตั �งเวลา
-  โหมดเตรียมเมลด็กาแฟและบด

Efficiency
ประสิทธิภาพ

Material
วัสดุ

   -  Brewing / steam heating time: 2 min

 

 

 

Control
ระบบควบคุม

 -  Touch control

-  Timer function

-  Coffee preparation mode: Bean and ground
 

 

Features
คุณสมบตักิารทาํงาน

Equipment
อุปกรณ์เสริม

 
-  Beans container: 200 g

-  Water container capacity: 1,8 l

-  Removable milk container

-  Tea brewing option

-  Autocappuccino function

-  Number of different shots of espresso coffee: 3

-  Own coffee setting according to the recipe

-  Possibilty of 2 simultaneous brewed cups

-  Milk frothing option

 

EasyCleaning
การทาํความสะอาด

Safety
ความปลอดภยั

-  Descaling programme

-  Automatic shut down

Technical data
ข้อมูลทางเทคนิค

-  Container water intake

-  Pump pressure: 15 bar

-  Dimensions (HxWxD): 45,5 × 59,5 × 38,1 cm

-  Niche dimensions (HxWxD): 45 × 56 × 55 cm
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Hobs
We all want to cook like professionals, impress our guests 

and serve healthy meals to our families. Usually, this means 

special knowledge or professional equipment. Gorenje hobs are 

designed as easy-to-use tools that enable everyone to cook with 

great results. Induction hobs, HiLight hobs and gas hobs are all 

equipped with features that make cooking effortless.

PERFECT 
TASTE
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PowerBoost Supreme
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PowerBoost Supreme provides extreme heat intensity to the pot

and significantly cuts waiting time. It takes just 4.2 minutes to boil 

2l of water, which is extremely time-efficient. This function is found 

in Superior models of Gorenje induction hobs.  

When in a hurry, don’t worry

Fast and Economical
Time required to heat 2 l of water at 15° C to 90° C.

Gorenje induction with 
PowerBoost 
Supreme function 4.2 

min

Gorenje induction with 
PowerBoost function 5.7 min

Induction 7.1 min

HiLight 10 min

เตาแม่เหล็กไฟฟ้าทั�วไป

เตาเซรามิก

เตาแม่เหล็กไฟฟ้า Gorenje 
ฟังก์ชัน PowerBoost Supreme

เตาแม่เหล็กไฟฟ้า Gorenje 
ฟังก์ชัน PowerBoost

Induction hobs heat up twice as fast as glass ceramic hobs, which 

makes them comparatively more economical and safe.An induction 

hob only heats the bottom of the pan while theremaining hob surface 

stays cool and always safe to touch.Temperature is adjusted instantly, 

by a simple touch, limiting the danger of boiling over. With such a 

hob melted chocolate, sophisticated sauces and other temperature 

sensitivemasterpieces become just a simple task.       

 

Induction hobs

We reserve the right to change price, model and specifications without notice.    ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนราคาและสนิค้า ในกรณีผิดพลาดจากการพิมพ์ โดยไมต้่องแจ้งลว่งหน้า

เตาอินดกัชั�น เป็นเตาที�ทําความร้อนอยา่งรวดเร็วกวา่เตาไฟฟา้กระจกเซรามิคถงึ 2 เทา่ 
ทําให้เป็นเตาที�ประหยดัพลงังานและปลอดภยั เตาอินดกัชั�นจะให้ความร้อนเฉพาะ
ที�ก้นของภาชนะเท่านั �น ในขณะที�บริเวณพื �นผิวอื�นบนเตายังคงความเย็นและ
ปลอดภยัในการสมัผสั การปรับเลื�อนระดบัพลงังานทําได้ง่ายดาย เพียงการสมัผสั
บนแผงการทํางาน ดงันั �นการละลายช็อคโกแลตหรือซอสที�ทําได้ยากเพราะต้อง
คอยควบคมุอุณหภูมิที�ละเอียดอ่อนจะไม่ใช่เรื�องยากอีกต่อไป

ฟังก์ชนั PowerBoost Supreme คือฟังก์ชนัที�สามารถเร่งความร้อนอย่างรวดเร็ว
เป็นพิเศษ ซึ�งสามารถทําให้นํ �าจํานวน 2 ลติรให้เดือดได้ ภายในเวลาเพียงแค ่4.2 นาที 
ซึ�งจะชว่ยประหยดัเวลาของคณุ

ระยะเวลาในการต้มนํ �า 2 ลติร ที� 15°C ถงึ 90°C
รวดเร็ว ประหยดั ปลอดภยั 

Automatically adjusts the operating power. After initially operating

at maximum power, the cooking zone maintains the desired   

temperature to prevent boiling over or overcooking. 

BoilControl 
Boiling over as a forgotten problem

ฟังก์ชนัการควบคมุการเดือด ปรับพลงังานความร้อนอตัโนมตัิหลงัการเริ�มต้นการ
ทํางานของเตาที�ระดบัพลงังานความร้อนสงูสดุ หวัเตาจะปรับระดบัความร้อนและ
อณุหภมิูลดตํ�าลงมายงัระดบัที�ต้องการหรือตั �งค่าไว้อตัโนมตัิเพื�อป้องกนัการเดือด
จนล้น หรือทําอาหารจนนานเกินไป
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The induction hob with two connecting zones simplifies cooking in 

large-sized pots. Two separate cooking zones are bridged to form 

one with just a simple touch. Perfect for preparing bigger pieces of 

food and sides simultaneously. 

BridgeZone 
A simple plan for super-sized pots

เตาอินดกัชั�นที�เชื�อมหวัเตา 2 เตา ให้รวมกนัเพื�อเป็นพื �นที�ทําอาหารขนาดใหญ่ 1 เตา
ลดความยุง่ยากในการปรุงอาหารสาํหรับหม้อที�มีขนาดใหญ่ โดยแยกกนัอยา่งเหน็ได้ชดั 
ทั �งรูปแบบของ BridgeZone และโซนเดี�ยว ทั �งนี �จงึเหมาะสาํหรับการปรุงอาหารที�มีขนาด
ใหญ่และต้องสกุภายในเวลาเดียวกนั

เตาอินดกัชั�นมีฟังก์ชนั FishZone พื �นที�เตาขนาดใหญ่รูปวงวีเหมาะสําหรับภาชนะ
ที�มีขนาดใหญ่พิเศษ เมื�อเปิดใช้งานความร้อนจะขยายพื �นที�ใหญ่ขึ �น จึงเหมาะสม
อยา่งยิ�งสําหรับหม้อที�มีขนาดกว้าง

XpandZone allows cooking on almost the entire surface of the 

induction hob. When the XpandZone mode is activated, the cooking

zones on the left or right side of the hob are combined into one 

extra-large cooking zone. Combined cooking zones allow more 

space that can be placed anywhere on the combined cooking zone.       

XpandZone
An XXL surface , for super large pots and pans

ฟังก์ชนัการใช้งานที�ให้พื �นที�ทําอาหารเกือบทั �งหมด เมื�อเปิดใช้งานบริเวณเตาทาง
ด้านซ้ายและขวา จะเชื�อมตอ่กนักลายเป็นพื �นที�ขนาดใหญ่พิเศษ 1 หวัเตา การเชื�อม
ต่อของหวัเตาเป็นพื �นที�หวัเตาขนาดใหญ่นั �นจะทําให้คณุมีพื �นที�และอิสระในการทํา
อาหารหลากหลายชนิด สามารถใช้ภาชนะที�มีขนาดใหญ่ หรือสามารถใช้ภาชนะ
ที�มีขนาดเล็กจํานวนมากในครั �งเดียว

Induction and HiLight hobs have an expanded zone called a 

FishZone. When turned on, the traditional round cooking zone turns 

into a larger and oval surface that is especially suitable for wider pots.

FishZone
An oval cooking zone, perfect for wider pots
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The StayWarm function keeps food at a constant temperature of

70˚C until the time is right to serve the meal. The food retains its 

original flavour and temperature until it is served.   

StayWarm 

ChildLock option is excellent for those who have children at home. 

Leaving them in a kitchen unauthorized has never been safer,since 

this option prevents them from resetting any parameters. 

ChildLock 

The Stop&Go function stops the cooking and continues with the 

same settings after being re-activated.  

Stop&Go

The kitchen as a safe environment

Taking a break, anytimeStaying perfect for the latecomers

ฟังก์ชนันี �ใช้สําหรับการรักษาความร้อนด้วยอณุหภมิูคงเดิมไว้ที� 70 องศาเซลเซียส
จนกระทั�งถึงเวลาที�คณุพร้อมจะเสิร์ฟอาหาร ณ อุณหภูมิเท่านี �คณุจึงมั�นใจได้ว่า
คณุค่าทางสารอาหาร รสชาติ อุณหภูมิ จะยงัคงคณุภาพที�เหมือนเดิม

ฟังก์ชัน หยุดทํางานชั�วคราว และสามารถเริ�มต้นการทํางานอีกครั �งในค่าที�ตั �งไว้
ดั �งเดิมได้

ฟังก์ชนัการล็อกการทํางาน สําหรับบ้านที�มีเด็กเล็กอาศยัอยู่ เพื�อป้องกนัในกรณีที�
มีเด็กเข้ามาแอบเล่นในห้องครัว ไม่ให้เกิดอนัตรายจากเกิดกดใช้งานของเด็กเล็ก 

The countdown timer can be set for up to 99 minutes. If the optimum 

cooking time for a particular dish is known from experience, the timer 

can be set and the hob will switch off automatically when completed. 

A beep will signal that the food is ready.   

Timer
Somebody always on the watch

สามารถตั �งเวลาปิดอตัโนมตัิได้สงูสดุถึง 99 นาที คณุสามารถตั �งเวลาปิดการทํางาน
ตามประสบการณ์การทําอาหารชนิดนั �นๆ ของคณุ  โดยจะมีสญัญาณเสยีงเพื�อเตือน
ว่าเวลาได้สิ �นสดุลงแล้ว
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โปรแกรมอตัโนมตัทีิ�ใช้ปริมาณนํ �าในการนึ�งที�น้อย เพื�อรักษาวิตามิน แร่ธาตแุละสีสนั
ธรรมชาติของผกั คณุเชื�อหรือไม่ว่าด้วยโปรแกรมนี � คณุสามารถทําอาหารชนิดอบ
ไอนํ �า ของผกัปริมาณ 1 กิโลกรัม ด้วยนํ �าเพียงแค ่0.05 ลติร

โปรแกรมนี �จะรักษาอุณหภูมินํ �าอยู่ระหว่าง 71 ถึง 85 องศาเซลเซียส และป้องกัน
การเดือดล้น อาหารจะยังคงสีสนัที�เป็นธรรมชาติ ความสดใหม่และรสชาติเอาไว้
เหมาะสําหรับทําไข่ดาวนํ �า และไข่ลวก

ขอบคุณเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด การทํางานร่วมกันระหว่าง “IQ sensor” ที�ติดบน
ภาชนะของคณุ และเซนเซอร์ที�ติดตั �งไว้ภายในเตาอินดกัชั�น IQcook นี � คณุสามารถ
ที�จะทําอาหารโดยผ่านการควบคุมอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์แบบผ่านการเชื�อมต่อ
แบบไร้สายระหว่างเตาและภาชนะที�จะควบคุมแบบอัตโนมัติตลอดขั �นตอนการ
ทํางานทั �งหมด 

โปรแกรมนี �เหมาะสําหรับการทําอาหารที�ต้องใช้เวลานาน ในการทํา IQpro จะให้
ความร้อนอย่างช้าๆ หรือให้ความร้อนตํ�า ความร้อนคงที� เหมาะสําหรับทําอาหาร
ประเภท ตุ๋นเนื �อสตัว์ สต ูเป็นต้น

โปรแกรมนี �จะช่วยให้อาหารจานย่างเป็นเรื�องง่ายเพียงแค่ใช้นํ �ามนัจํานวนเล็กน้อย
หรือไม่ใช้เลย สามารถเลือกระดบัความสกุได้ถึง 3 ระดบั รวมถึงการปอ้งกนัอาหาร
จากการไหม้ เหมาะสําหรับการย่างเนื �อสตัว์แบบบาร์บีคิว เป็นต้น

Thanks to the cooperation between IQ sensor on the lid and the 

sensor inside the induction bottom of the IQcook, you are able to 

cook completely automatically. Wireless communication between 

the pot and the hob actually controls the procedure, providing fully 

automatic cooking.    

IQcook induction hob
Smart cooking

Cooking with a small quantity of water preserves vitamins, minerals

and natural colour of vegetables. Believe it or not, all it takes to 

prepare 1kg of vegetables is 0,5dl of water. 

 

IQsteam
Vitamins stay in

IQpro
A cooking marathon, made incredibly easy

IQpro offers a simple way to prepare dishes that require longer 

cooking times with slow warming up or cooking at a lower, constant

temperature. Ideal for cooking dishes such as goulash. 

โปรแกรมอตัโนมตัิ IQboil  เป็นโปรแกรมสําหรับต้มนํ �าให้เดือดอย่างรวดเร็ว และ
ควบคุมอุณหภูมิให้คงที� โดยปราศจากการเดือดล้น คุณสามารถดูโทรทัศน์และ
ผ่อนคลาย โดยที�ห้องครัวของคณุจะปลอดภยั 

IQboil
No drop leaves the pan

Fast water boiling and constant temperature maintaining can 

happen without a drop being boiled over. Feel free to watch TV 

and relax, because your kitchen is safe and sound

 

IQpoach
Exactly the right temperature

IQpoach keeps the temperature between 71 and 85°C and prevents 

overcooking. Food retains its natural colour, juices and flavour. 

The specific and constant temperature is ideal for recipes such as 

poaching an egg.  

 

IQgrill
Perfectly grilled steak

IQcook makes grilling thrillingly simple, even with very little or no oil. 

It offers three levels of doneness and prevents food from burning.

A simple way to the tastiest and healthiest barbecue ever. 

 

 

100%
healthy
meals

100%
sensor 

controlled

100% 
automatic 
cooking

80%

faster

40%
energy
saving



IS756USC
Induction hob  (เตาอินดกัชั�น)

 -  Colour: Black 

-  Chamfered hob edges - three times

-  สีดํา
-  ขอบตดัแบบทรง 3 มิติ

-  หวัเตาอินดกัชั�น 4 หวั
   ด้านหน้าซ้าย Ø: 20×20 เซนติเมตร, 1.8/3 กิโลวตัต์, 
   ด้านหน้าขวา Ø: 20×20 เซนติเมตร, 1.8/3 กิโลวตัต์, 
   ด้านหลงัซ้าย Ø: 20×20 เซนตเิมตร, 1.8/3 กิโลวตัต์, 
   ด้านหลงัขวา Ø: 20×20 เซนติเมตร, 1.8/3 กิโลวตัต์

-  ฟังก์ชนัอุน่อาหารให้ร้อนอยูเ่สมอ
-  ฟังก์ชนัเร่งความร้อนอยา่งรวดเร็ว
-  XpandZone เชื�อมพื �นที�ซ้ายขวาให้เป็นพื �นที�ขนาดใหญ่ ทําให้มีอิสระในการทําอาหารได้
   หลากหลายชนิด

-  ระบบควบคมุการลอ็กเตาเพื�อความปลอดภยั
-  ระบบลอ็กเพื�อความปลอดภยัสําหรับเดก็

-  พลงังานไฟฟา้รวมที�ใช้ : 7200 วตัต์
-  ขนาด: 6 × 75 × 51 เซนติเมตร
-  ขนาดการตดิตั �ง (สxกxล): 7 × 56 × 49 เซนติเมตร

-  แผงควบคมุการทํางานที�ชดัเจนและชาญฉลาด
-  ฟังก์ชนัตั �งเวลา

Material
วัสดุ

   

 

 

 

Features
คุณสมบตักิารทาํงาน

 

-  SmartControl

-  Timer function

 

 

Control
ระบบควบคุม

Cooking

Surface
การทาํงานของเตา

 

-  4 induction heating zones

   Left front: Ø 20×20 cm, 1,8/3 kW, 

   Right front: Ø 20×20 cm, 1,8/3 kW, 

   Left behind: Ø 20×20 cm, 1,8/3 kW, 

   Right behind: Ø 20×20 cm, 1,8/3 kW

-  StayWarm function

-  PowerBoost Supreme

-  XpandZone

 
Safety
ความปลอดภยั

 -  Safety control hob lock

-  ChildLock

Technical data
ข้อมูลทางเทคนิค

-  Connection rating: 7200 W 

-  Dimensions (HxWxD): 6 × 75 × 51 cm

-  Niche dimensions (HxWxD): 7 × 56 × 49 cm

558-560

min 600488-490

min 40

min 50

R10

min 20

750

510

50

56
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IQ634USC
Induction hob  (เตาอินดกัชั�น)

 -  Colour: Black 

-  Soft cut hob edges

-  สีดํา
-  ขอบแบบตดัตรง

-  โซนทําความร้อน 4 โซน
   ด้านหน้าซ้าย Ø: 18.5 เซนติเมตร, 1.4/2 กิโลวตัต์, 
   ด้านหน้าขวา Ø: 16.5 เซนติเมตร, 1.2/1.4 กิโลวตัต์, 
   ด้านหลงัซ้าย Ø: 16.5 เซนตเิมตร, 1.2/1.4 กิโลวตัต์, 
   ด้านหลงัขวา Ø: 20.5 เซนติเมตร, 2/2.3 กิโลวตัต์

-  เซนเซอร์ IQcook
-  ฟังก์ชนัเร่งความร้อนอยา่งรวดเร็ว
-  ฟังก์ชนัเร่งความร้อนพร้อมกนัทกุหวัเตา
-  การทํางานที�เงียบเป็นพิเศษ
-  โปรแกรม IQboil 
-  โปรแกรม  IQgrill 
-  โปรแกรม IQpoach
-  โปรแกรม IQpro 
-  โปรแกรม IQsteam 

-  ระบบแสดงความร้อนคงเหลือบนเตา
-  ระบบลอ็กเพื�อความปลอดภยัสําหรับเดก็

-  พลงังานไฟฟา้รวมที�ใช้ : 7100 วตัต์
-  ขนาด: 6.1 × 60 × 51 เซนติเมตร
-  ขนาดการตดิตั �ง น้อยสดุถงึมากสดุ (สxกxล): 7.7 × 55.8-56 × 49 เซนตเิมตร

-  ควบคมุแบบระบบสมัผสั
-  ฟังก์ชนัตั �งเวลา

 

Material
วัสดุ

   

 

 

 

Control
ระบบควบคุม

 -  SliderTouch, control at your fingertips

-  Timer function  

Features
คุณสมบตักิารทาํงาน

Cooking

Surface
การทาํงานของเตา

 
-  4 induction heating zones

   Left front: Ø 18,5 cm, 1,4/2 kW, 

   Right front: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW, 

   Left behind: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW, 

   Right behind: Ø 20,5 cm, 2/2,3 kW

-  IQcook sensor

-  PowerBoost function

-  AllBoost

-  Silent operation SuperSilent

-  IQboil, cooking with a large amount of water

-  IQgrill, grilling mode (Doneness level setting)

-  IQpoach

-  IQpro, slow cooking

-  IQsteam, steam cooking

  

 
Safety
ความปลอดภยั

 -  Residual heat indicator

-  ChildLock

Technical data
ข้อมูลทางเทคนิค

-  Connection rating: 7100 W 

-  Dimensions (HxWxD): 6,1 × 60 × 51 cm

-  Niche dimensions min-max (HxWxD): 7,7 × 55,8-56 × 49 cm

www.gorenje.com
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IT635SC
Induction hob  (เตาอินดกัชั�น)

 -  Colour: Black 

-  Soft cut hob edges

-  สีดํา
-  ขอบแบบตดัตรง

-  โซนทําความร้อน 4 โซน
   ด้านหน้าซ้าย Ø: 18.5 เซนติเมตร, 1.4/2 กิโลวตัต์, 
   ด้านหน้าขวา Ø: 16.5 เซนติเมตร, 1.2/1.4 กิโลวตัต์, 
   ด้านหลงัซ้าย Ø: 18.5 เซนตเิมตร, 1.2/1.4 กิโลวตัต์, 
   ด้านหลงัขวา Ø:  20.5 เซนตเิมตร, 2/2.3 กิโลวตัต์

-  ฟังก์ชนัเร่งความร้อนอยา่งรวดเร็ว
-  ฟังก์ชนัเร่งความร้อนพร้อมกนัทกุหวัเตา
-  เชื�อมพื �นที� 2 หวัเตา เป็น 1 หวัเตาขนาดใหญ่
-  การทํางานที�เงียบเป็นพิเศษ

-  ระบบแสดงความร้อนคงเหลือบนเตา
-  ระบบลอ็กเพื�อความปลอดภยัสําหรับเดก็

-  พลงังานไฟฟา้รวมที�ใช้ : 7100 วตัต์
-  ขนาด: 6.1 × 59.5 × 51 เซนติเมตร
-  ขนาดการตดิตั �ง น้อยสดุถงึมากสดุ (สxกxล): 7.7 × 55.8-56 × 49 เซนตเิมตร

-  ควบคมุแบบระบบสมัผสั
-  ฟังก์ชนัตั �งเวลา

Material
วัสดุ

   

 

 

 

Features
คุณสมบตักิารทาํงาน

 

-  Touch control

-  Timer function

 

 

Control
ระบบควบคุม

Cooking

Surface
การทาํงานของเตา

 
-  4 induction heating zones

   Left front: Ø 18,5 cm, 1,4/2 kW, 

   Right front: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW, 

   Left behind: Ø 18,5 cm, 1,2/1,4 kW, 

   Right behind: Ø 20,5 cm, 2/2,3 kW

-  PowerBoost function

-  AllBoost

-  BridgeZone

-  Silent operation SuperSilent

 
Safety
ความปลอดภยั

 -  Residual heat indicator

-  ChildLock

Technical data
ข้อมูลทางเทคนิค

-  Connection rating: 7100 W 

-  Dimensions (HxWxD): 6,1 × 59,5 × 51 cm

-  Niche dimensions min-max (HxWxD): 7,7 × 55,8-56 × 49 cm

min 20

558-560

min 600488-490

min 40

57

min 50

R10

595-600

510-515

61-65
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IT633SC
Induction hob  (เตาอินดกัชั�น)

 -  Colour: Black 

-  Soft cut hob edges

-  สีดํา
-  ขอบแบบตดัตรง

-  โซนทําความร้อน 3โซน
   ด้านหน้าซ้าย Ø:  18.5 เซนตเิมตร, 1.4/2 กิโลวตัต์, 
   ด้านหน้าขวา Ø:  16.5 เซนติเมตร, 1.2/1.4 กิโลวตัต์, 
   ด้านหลงัขวา Ø:  25.5 เซนตเิมตร, 2/2.3 กิโลวตัต์

-  ฟังก์ชนัเร่งความร้อนอยา่งรวดเร็ว
-  การทํางานที�เงียบเป็นพิเศษ

-  ระบบแสดงความร้อนคงเหลือบนเตา
-  ระบบลอ็กเพื�อความปลอดภยัสําหรับเดก็

-  พลงังานไฟฟา้รวมที�ใช้ : 6400 วตัต์
-  ขนาด: 6.1 × 59.5 × 51 เซนติเมตร
-  ขนาดการตดิตั �ง น้อยสดุถงึมากสดุ (สxกxล): 7.7 × 55.8-56 × 49 เซนตเิมตร

-  ควบคมุแบบระบบสมัผสั
-  ฟังก์ชนัตั �งเวลา

 

Material
วัสดุ

   

 

 

 

Control
ระบบควบคุม

 -  Touch control

-  Timer function  

Features
คุณสมบตักิารทาํงาน

Cooking

Surface
การทาํงานของเตา

 
-  3 induction heating zones

   Left front: Ø 18,5 cm, 1,4/2 kW, 

   Left behind: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW, 

   Right behind: Ø 25,5 cm, 2,3/3 kW

-  PowerBoost function

-  Silent operation SuperSilent

  

 
Safety
ความปลอดภยั

 -  Residual heat indicator

-  ChildLock

Technical data
ข้อมูลทางเทคนิค

-  Connection rating: 6400 W 

-  Dimensions (HxWxD): 6,1 × 59,5 × 51 cm

-  Niche dimensions min-max (HxWxD): 7,7 × 55,8-56 × 49 cm

min 20

558-560

min 600488-490

min 40

57

min 50

R10

595-600

510-515

61-65
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ECT680CSC
Glass ceramic hob  (เตากระจกเซรามิค)

 -  Colour: Black 

-  Chamfered front hob edge

-  สีดํา
-  ขอบตดัแบบทรง�มิติ

-  หวัเตาวงกลม 2 หวั + หวัเตาวงกลมสามชั �น 1 หวั 
  + หวัเตาวงรี 1 หวั
   ด้านหน้าซ้าย Ø: หวัเตาแบบวงสามชั �น 21/17.5/12 เซนติเมตร, 2.3 กิโลวตัต์, 
   ด้านหน้าขวา Ø: 14.5 เซนติเมตร, 1.2 กิโลวตัต์, 
   ด้านหลงัซ้าย Ø: 14.5 เซนตเิมตร, 1.2 กิโลวตัต์, 
   ด้านหลงัขวา Ø: 26.5×17 เซนตเิมตร, 2.4 กิโลวตัต์

-  ฟังก์ชนัควบคมุการเดือดปอ้งกนันํ �าล้น
-  ฟังก์ชนัหยดุการทํางานชั�วคราว
-  ฟังก์ชนัอุน่อาหารให้ร้อนอยูเ่สมอ
-  เตาปรุงอาหารขนาดใหญ่

-  ระบบแสดงความร้อนคงเหลือบนเตา
-  ระบบควบคมุการลอ็กเตาเพื�อความปลอดภยั
-  ระบบลอ็กเพื�อความปลอดภยัสําหรับเดก็

-  พลงังานไฟฟา้รวมที�ใช้ : 7100 วตัต์
-  ขนาด: 5.1 × 59.5 × 51 เซนติเมตร
-  ขนาดการตดิตั �ง น้อยสดุถงึมากสดุ (สxกxล): 6.7 × 55.8-56 × 49 เซนตเิมตร

-  ควบคมุแบบระบบสมัผสั
-  ฟังก์ชนัตั �งเวลา

 

Material
วัสดุ

   

 

 

 

Control
ระบบควบคุม

 -  Touch control

-  Timer function  

Features
คุณสมบตักิารทาํงาน

Cooking

Surface
การทาํงานของเตา

-  2 HiLight heating zones + 1 triple HiLight heating zone 

   + 1 oval HiLight heating zone 

   Left front: Triple heating zone 21/17,5/12 cm, 2,3 kW, 

   Right front: Ø 14,5 cm, 1,2 kW, 

   Left behind: Ø 14,5 cm, 1,2 kW, 

   Right behind: Ø 26,5×17 cm, 2,4 kW

-  BoilControl, prevents boil-overs  

-  StopGo function

-  StayWarm function

-  FishZone

  

 
Safety
ความปลอดภยั

 -  Residual heat indicator

-  Safety control hob lock

-  ChildLock

Technical data
ข้อมูลทางเทคนิค

-  Connection rating: 7100 W 

-  Dimensions (HxWxD): 5,1 × 59,5 × 51 cm

-  Niche dimensions min-max (HxWxD): 6,7 × 55,8-56 × 49 cm

min 20

558-560

min 600488-490

min 40

57

min 50

R10

595-600

510-515

61-65
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IT332CSC
Induction hob  (เตาอินดกัชั�น)

 -  Colour: Black 

-  Chamfered front hob edge

-  สี: สีดํา
-  ขอบตดัแบบทรง�มิติ

-  โซนความร้อน 2 หวัเตา
   ด้านหน้า Ø: 16 เซนตเิมตร, 1.4 กิโลวตัต์, 
   ด้านหลงั Ø: 20 เซนตเิมตร, 2.3/3 กิโลวตัต์

-  ระบบแสดงความร้อนคงเหลือบนเตา
-  ระบบควบคมุการลอ็กเตาเพื�อความปลอดภยั
-  ระบบลอ็กเพื�อความปลอดภยัสําหรับเดก็

-  พลงังานไฟฟา้รวมที�ใช้ : 3650 วตัต์
-  ขนาด: 6.1 × 30 × 51 เซนติเมตร
-  ขนาดการตดิตั �ง (สxกxล): 5.7 × 27.5 × 49 เซนตเิมตร

-  ควบคมุแบบระบบสมัผสั
-  ฟังก์ชนัตั �งเวลา

Material
วัสดุ

   

 
 

 
 

-  Touch control

-  Timer function

 

 

Control
คุณสมบตักิารทาํงาน

Cooking

Surface
การทาํงานของเตา

 
-  2 induction heating zones

   Front: Ø 16 cm, 1,4 kW, 

   Behind: Ø 20 cm, 2,3/3 kW

 
Safety
ความปลอดภยั

 -  Residual heat indicator

-  Safety control hob lock

-  ChildLock

Technical data
ข้อมูลทางเทคนิค

-  Connection rating: 3650 W 

-  Dimensions (HxWxD): 6,1 × 30 × 51 cm

-  Niche dimensions (HxWxD): 5,7 × 27,5 × 49 cm
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ECT310CSC
Glass ceramic hob  (เตากระจกเซรามิค)

 -  Colour: Black 

-  Chamfered front hob edge

-  สีดํา
-  ขอบตดัแบบทรง�มิติ

-  โซนความร้อน 2 หวัเตา
   ด้านหน้า Ø: 18 เซนตเิมตร, 1.8 กิโลวตัต์, 
   ด้านหลงั Ø: 14.5 เซนติเมตร, 1.2 กิโลวตัต์

-  ฟังก์ชนัควบคมุการเดือดปอ้งกนันํ �าล้น

-  ระบบแสดงความร้อนคงเหลือบนเตา
-  ระบบควบคมุการลอ็กเตาเพื�อความปลอดภยั
-  ระบบลอ็กเพื�อความปลอดภยัสําหรับเดก็

-  พลงังานไฟฟา้รวมที�ใช้ : 3000 วตัต์
-  ขนาด: 5 × 30 × 51 เซนติเมตร
-  ขนาดการตดิตั �ง (สxกxล): 4.6 × 27.5 × 49 เซนตเิมตร

-  ควบคมุแบบระบบสมัผสั 

Material
วัสดุ

   

 

 

 

Control
ระบบควบคุม

 -  Touch control

  

Features
คุณสมบตักิารทาํงาน

Cooking

Surface
การทาํงานของเตา

 
-  2 HiLight heating zones

   Front: Ø 18 cm, 1,8 kW, 

   Behind: Ø 14,5 cm, 1,2 kW

-  BoilControl, prevents boil-overs  

  

 Safety
ความปลอดภยั

 
-  Residual heat indicator

-  Safety control hob lock

-  ChildLock

Technical data
ข้อมูลทางเทคนิค

-  Connection rating: 3000 W 

-  Dimensions (HxWxD): 5 × 30 × 51 cm

-  Niche dimensions (HxWxD): 4,6 × 27,5 × 49 cm
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EC6351XC
Electric cooker  (เตาไฟฟา้-เตาอบแบบตั �งพื �น)

 -  Colour of brushed stainless steel 

-  Control panel materia: Stainless steel

-  Door material: Glass

-  GentleClose door hing

-  สีสแตนเลสสตีล
-  วสัดแุผงควบคมุ: สแตนเลสสตีล
-  วสัดปุระต:ู กระจก
-  ระบบปิดประตเูตาอบแบบนุม่นวล

Material
วัสดุ

HOBS 51

 

-  ถาดอบก้นตื �น 1 ชิ �น
-  ถาดอบก้นลกึ 1 ชิ �น
-  ชั �นตะแกรง
-  ชั �นลางลวด1 อนั

-  เตาอบ Multisystem ขนาดพื �นที�ใหญ่: 67 ลติร
-  พื �นที�ถาดอบขนาดใหญ่
-  เตาอบ”โฮมเมด”ดีไซน์ตามแนวคดิของเตาอบถ่านไม้แบบดั �งเดมิลขิสทิธิ�เฉพาะของ Gorenje

-  ระบบไฟสอ่งสวา่ง
-  สามารถอบหลายชั �นได้ในเวลาเดียวกนั

-  ระบบแสดงความร้อนคงเหลือบนเตา
-  ฟิวส์ คตัเอาต์ความร้อน
-  ระบบระบายความร้อนแบบไดนามิกพลสั
-  กระจก 2 ชั �น พร้อมชั �นสะท้อนความร้อน 1 ชั �น (ประตเูตาอบแบบจบัไมร่้อน)

-  ฟังก์ชนัทําความสะอาดด้วยไอนํ �า
-  ผนงัด้านในเคลือบอีนาเมลพิเศษ 3 ชั �น ทนความร้อน งา่ยตอ่การทําความสะอาด
-  ประตเูตาอบสามารถถอดออกได้

-  พลงังานไฟฟา้ที�ใช้ 0.82 กิโลวตัต์ (การระบายอากาศ), 0,92 กิโลวตัต์ (แบบคอนเวนชั�นนอล)
-  พลงังานไฟฟา้รวมที�ใช้ : 9700 วตัต์   
-  ขนาด: 85 × 60 × 60 เซนติเมตร

-  ลกัษณะลกูบดิ: ลกูบดิ
-  ระบบสมัผสัที�ไอคอนบนจอ LED

-  เตากระจกเซรามิค
-  โซนประกอบอาหาร:   หวัเตาอินดกัชั�น 4 หวั
                                    ด้านหน้าซ้าย Ø: 2วง 21/12 เซนตเิมตร, 2.2 กิโลวตัต์, 
                                    ด้านหน้าขวา Ø: 14.5 เซนติเมตร, 1.2 กิโลวตัต์, 
                                    ด้านหลงัซ้าย Ø: 14,5 เซนตเิมตร, 1.2 กิโลวตัต์, 
                                    ด้านหลงัขวา Ø:  18 เซนติเมตร, 1.8 กิโลวตัต์

Efficiency
ประสิทธิภาพ

   -  Multisystem oven BigSpace - 67 l

-  SuperSize baking area

-  HomeMADE® modelled on traditional wood-fired bread oven
 

 

 
Control
ระบบควบคุม

Hob
เตา

 

-  Knob shape: Ergonomic knobs

-  Control: IconLed

-  Glass ceramic hob

    Cooking zones:   4 HiLight heating zones

                              Left front: Ø two ring 21/12 cm, 2,2 kW, 

                              Right front: Ø 14,5 cm, 1,2 kW, 

                              Left behind: Ø 14,5 cm, 1,2 kW, 

                              Right behind: Ø 18 cm, 1,8 kW

 

 

Features
คุณสมบตักิารทาํงาน

Equipment
อุปกรณ์เสริม  

-  1 shallow enameled baking pan

-  1 deep enameled baking pan

-  Wire shelf

-  Oven guides: 1x wire guides

-  Interior light: Illumination

-  Baking on different levels at the same time

 Safety
ความปลอดภยั  

-  Residual heat indicator  

-  Thermoelectric fuse

-  Dynamic oven cooling plus - DC+

-  Double glazed oven door with one heat deflector (CompactDoor)

EasyCleaning
การทาํความสะอาด

-  SilverMatte

-  TouchFree Inox

-  Removable flat oven inner door glass surface

Technical data
ข้อมูลทางเทคนิค

-  Energy consumption: 0,82 kWh (venting), 0,92 kWh (conventional)

-  Connection rating: 9700 W 

-  Dimensions (HxWxD): 85 × 60 × 60 cm



We reserve the right to change price, model and specifications without notice.    ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนราคาและสนิค้า ในกรณีผิดพลาดจากการพิมพ์ โดยไมต้่องแจ้งลว่งหน้า
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Hoods
Gorenje hoods bring two in one as they are technologically 

advanced tools in the form of superbly designed objects. 

They are a perfect companion to a modern lifestyle – they 

contribute to a healthier living environment, efficiently 

remove bad smells and work silently and reliably. 

Gorenje hoods  are made of top quality materials and offer

the best user experience whilst cooking, cleaning or simply

just watching them. 

A HELPING
HAND FROM 
ABOVE

HOODS
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AdaptTech
Automatic fan operation

The sensor detects the level of impurities in the steam, humidity

and gases. The hood automatically adjusts the fan speed accordingly 

or even completely stops the fan when it is no longer needed.   
 

AdaptTech เซนเซอร์ตรวจจบัระดบัสิ�งสกปรกที�อยูใ่นควนั ความชื �นและ ไขมนั โดย
เครื�องดูดควันจะปรับระดับความแรงพัดลมอัตโนมัติ และจะหยุดทํางานเองเมื�อ
การทํางานเสร็จสิ �น
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Timer and refresh
Always fresh and on time

Gorenje hoods can be automatically switched off in 10, 20 or 

30 minutes. The refresh function is activated every hour and

automatically starts refreshing the air for ten minutes.

 

 

ฟังก์ชั�นตั �งเวลาปิดอตัโนมตัิ (10, 20 หรือ 30 นาที) รวมถึงมีฟังก์ชนัระบายอากาศ
อตัโนมตัิทกุๆ ชั�วโมง โดยจะทํางานในแตล่ะรอบ รอบละ 10 นาที เพื�อทําให้อากาศ
ในห้องสะอาด และสดชื�นอยู่เสมอ

AdaptAir
No smell. Just air.

Patented AdaptAir technology ensures completely even air extraction 

over the entire hood surface. Steam, smells and impurities no longer 

enter the kitchen air.   

สิทธิบตัรเฉพาะของโกเรนเย่ เทคโนโลยี AdaptAir ที�มีประสิทธิภาพ สามารถดูด
อากาศบริเวณห้องครัวได้อยา่งดีเยี�ยม ไมว่า่จะเป็นควนั กลิ�น สิ�งสกปรกตา่ง ๆ บานพบั 
ซึ�งปิด - เปิด ตามแรงดดูของเครื�องดดูควนั เพื�อให้ประสิทธิภาพการดดูควนัเป็นไป
โดยเต็มพื �นที�ทั �งหมดของบริเวณทําอาหาร 

LedLight
See what you're cooking

LED lighting provides excellent and highly efficient illumination 

of the cooking hob and represents an important aesthetic and 

functional element in the kitchen. Its useful life is thirty times 

as long as that of conventional light bulbs, and it saves up to 

ten times as much power. 

 

หลอดไฟ LED  ให้ความสวา่งที�ดียอดเยี�ยมในระหวา่งที�คณุทําอาหารอยู่บนเตาและ
เป็นตวัแทนของความงามของครัวคณุ หลอดไฟที�ใช้มีอายกุารใช้งานที�ยาวนานและ
ยงัช่วยให้คณุประหยดัไฟฟ้า 



TouchFree coating
Shiny and fingerprint-free finish

All stainless steel surfaces are coated with a special TouchFree

film that prevents fingerprints markings, leaving the surface always 

shiny and making cleaning much easier.  

พื �นผิวสแตนเลสทั �งตวัเครื�องดดูควนั ได้รับการเคลือบผิวด้วยชั �นฟิล์มพิเศษปกป้อง
การเกิดรอยนิ �วมือซึ�งจะทําให้พื �นผิวของเครื�องดดูควนัมีความเงางามอยูเ่สมอ และการ
ทําความสะอาดก็เป็นไปโดยงา่ยดาย

TouchControl
Everything is under your control

A special innovative interface enables easy and instant changes 

between different power levels and lighting intensities.

  

เทคโนโลยีพิเศษที�ใช้ระบบสมัผสับนพื �นผิว สามารถปรับเปลี�ยนระดบัแรงดดู และ
ความสว่างของไฟ ได้อย่างง่ายดาย

P.A.S. System
Smart, targeted air extraction with less noise

Innovative perimetric aspiration system (P.A.S.) directs its extraction 

power to the edges. This approach reduces energy consumption 

and noise at the same time. As a result air extraction is considerably 

more silent and efficient.   

ด้วยเทคโนโลยี P.A.S. สามารถดูดอากาศได้รอบตวัเครื�อง ด้วยวิธีนี �จะทําให้ลด
การใช้พลงังาน สามารถดดูควนัได้อย่างมีประสิทธภาพอย่างสูง และมีเสียงการ
ทํางานที�เบา ไร้เสียงรบกวน 
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Polyurethane filter
Benefits of polyurethane foam

Unique AdaptAir and aluminium grease filters are enhanced with 

a special polyurethane foam that eliminates up to 98% of all grease 

particles and other impurities. At the same time, the hood maintains 

its absorption efficiency.  

 

เอกลกัษณ์เฉพาะของ AdaptAir และ แผน่อลมิูเนียมกรองนํ �ามนั ชว่ยยกระดบัทําให้
ชั �นโฟมโพลียูรีเทนแบบพิเศษขจัดไขมันขนาดเล็กและสิ�งสกปรกอื�นๆ ได้ถึง 98%
ขณะเดียวกนัประสทิธิภาพการดดูควนัก็ยงัคงระดบัที�ดีเยี�ยม



GentleClose
Smooth closing

Some pull out hood models now feature a new comfortable way of 

closing - just like the kitchen furniture. The new GentleClose function 

enables simple, silent and elegant closing. A gentle push is enough 

for the hood to softly retract to its housing.

We reserve the right to change price, model and specifications without notice.    ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนราคาและสนิค้า ในกรณีผิดพลาดจากการพิมพ์ โดยไมต้่องแจ้งลว่งหน้า

เครื�องดดูควนัแบบเลื�อนเก็บได้รุ่นใหม่ สามารถทําให้คณุเลื�อนเก็บได้อย่างง่ายดาย
ด้วยเทคโนโลยี GentleClose เพียงแคค่ณุออกแรงกดเพียงเลก็น้อย เครื�องดดูควนั 
ก็เลื�อนเข้าไปเก็บ หรือเลื�อนออกมาได้ลื�นไม่มีสะดดุ 

SliderTouch
Easy control

A special innovative slider enables easy and instant changes between 

different power levels and lighting intensities. 

เทคโนโลยีพิเศษที�ทําให้ระบบสมัผสัเลื�อนอยา่งงา่ยดาย และสามารถปรับเปลี�ยนระดบั
พลงัแรงดดูควนัและระดบัความสวา่งของไฟได้อีกด้วย

Matching design
Perfectly blending in

New generation of Gorenje kitchen hoods is a unique combination of 

optimum functionality and perfection in design. In addition to state-

of-the-art technology, they boast a uniform appearance with other 

built-in kitchen appliances allowing them to blend in harmoniously 

with any interior while affording a number of different layouts.

เครื�องใช้ไฟฟ้าของโกเรนเย่นั �น มีความสวยงามที�เป็นเอกลกัษณ์ ไม่ว่าจะครัวสไตล์
ไหนสามารถเข้ากบัเครื�องเฟอร์นิเจอร์ในครัวของคณุอย่างไม่มีที�ติ ผสมผสานความ
สวยงามอย่างลงตวั 

Noise level
Not louder than a whisper

In today’s homes, the kitchen is a new focal point, which in turn

has focused on noise levels produced by cooker hoods. Over the

last few years, the capacity of hoods has increasingly significantly,

and sound-absorbing materials are increasinly being used in many

of Gorenje cooker hoods.

ห้องครัวเป็นสิ�งสาํคญัในบ้าน เราจงึให้ความสาํคญักบัเครื�องดดูควนัที�ดี ไมมี่เสยีงดงั
จากการทํางานมารบกวน เราจึงพฒันาเทคโนโลยีให้มีเสียงการทํางานให้เบาที�สดุ
โดยใสฉ่นวนกนัเสยีงเพื�อลดเสยีงรบกวน 

58 HOODS



IHT961S2X
Freestanding island cooker hood  (เครื�องดดูควนักลางห้อง)

 -  Venting with air extraction or recirculation

-  Material of housing/chimney: stainless steel / stainless steel

-  Colour of housing/chimney: stainless steel / stainless steel

-  ระบายด้วยการดดูหรือหมนุเวียนอากาศ
-  วสัดปุลอ่งควนัไฟ: สแตนเลสสตีล / สแตนเลสสตีล
-  สีปลอ่งควนัไฟ: สแตนเลสสตีล / สแตนเลสสตีล

-  วสัดตุวักรอง: แผน่สแตนเลสสตีลแบบถอดล้างได้พร้อมด้วยโฟมโพลียรีูเทนและบานพบั
-  ออกแบบพิเศษให้ดดูควนัได้เตม็ประสทิธิภาพ เสียงรบกวนตํ�า
-  ตวัแสดงผลตะแกรงกรองนํ �ามนั
-  จํานวนมอเตอร์: 1
-  ประเภทมอเตอร์: มอเตอร์แบบมีตวัเก็บประจุ
-  แผน่พลาสตกิปิดกนัลมไหลย้อนกลบั: 150 มิลลเิมตร

-  การระบายอากาศแบบหมนุเวียนภายนอก: 1000 ลกูบาศก์เมตร 
-  เส้นผา่ศนูย์กลางปลอ่งระบายควนั: 15 เซนติเมตร

-  ระบบสมัผสัไร้รอยนิ �วมือ
-  ฟังก์ชนัปรับอากาศให้บริสทุธิ�อยา่งตอ่เนื�อง
-  ประเภทไฟ: LED
-  ฟังก์ชนัหรี�ไฟ
-  จํานวนไฟสอ่งสวา่ง: 2 ดวง
-  กําลงัไฟ: 14 วตัต์

-  ระดบัเสียงสงูสดุ (dB(A) re 1 pW):  65 เดซเิบล 
-  ขนาดผลติภณัฑ์ (สxกxล) : 5.9 × 89.8 × 61.1 เซนตเิมตร
-  ความสงูมากสดุของปลอ่งควนัไฟ: 797 มิลลเิมตร
-  ความสงูมากสดุของปลอ่งควนัไฟ: 1141 มิลลเิมตร
-  พลงังานไฟฟา้ที�ใช้ตอ่ปี: 55.3 กิโลวตัต์

-  AdaptTech ปรับแรงดดูควนัอตัโนมตัิ
-  ควบคมุแบบอิเลก็ทรอนิกส์
-  ควบคมุแบบระบบสมัผสับนโลหะ
-  ฟังก์ชนัตั �งเวลาปิดอตัโนมตัิ
-  จํานวนปรับระดบัความเร็ว: 3 ระดบั

 

 

Efficiency
ประสิทธิภาพ

Material
วัสดุ

   -  Maximum extraction rate by extraction operation: 1000 m³/h

-  Venting tube diameter: 15 cm 

 

 Control
ระบบควบคุม

 -  AdaptTech: Automatic fan operation

-  Electronic control

-  Control setting: Touch control on metal 

-  Timer function

-  Number of speed positions: 3

 

 

Features
คุณสมบตักิารทาํงาน

Equipment
อุปกรณ์เสริม

 
-  Filter material: Washable stainless steel with polyurethane foam and flaps

-  AdaptAir

-  Grease filter indicator

-  Number of motors: 1

-  Motor type: Capacitor motor

-  No return airflow flap: 150 mm

-  TouchFree Inox

-  Constant ventilation ReFresh

-  Lamp type: Led strip

-  Dimmer function

-  Number of lights: 2

-  Power of lights: 14 W 

 

Technical data
ข้อมูลทางเทคนิค

-  Max. noise level: 65 dB(A)re 1 pW

-  Product dimensions (HxWxD): 5,9 × 89,8 × 61,1 cm

-  Min. height of the chimney: 797 mm

-  Max. height of the chimney: 1141 mm

-  Annual energy consumption : 55,3 kWh
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WHT941A2XBG
Wall mounted cooker hood (เครื�องดดูควนัแบบตดิผนงั)

 -  Venting with air extraction or recirculation

-  Material of housing/chimney: stainless steel and glass  / stainless steel

-  Colour of housing/chimney: stainless steel and black glass / stainless steel

-  ระบายด้วยการดดูหรือหมนุเวียนอากาศ
-  วสัดปุลอ่งควนัไฟ: สแตนเลสสตีลและกระจก / สแตนเลสสตีล
-  สีปลอ่งควนัไฟ: สแตนเลสสตีลและกระจกดํา / สแตนเลสสตีล

-  วสัดตุวักรอง: แผน่สแตนเลสสตีลแบบถอดล้างได้พร้อมด้วยโฟมโพลียรีูเทนและบานพบั
-  ออกแบบพิเศษให้ดดูควนัได้เตม็ประสทิธิภาพ เสียงรบกวนตํ�า
-  ตวัแสดงผลตะแกรงกรองนํ �ามนั
-  จํานวนมอเตอร์: 1
-  ประเภทมอเตอร์: มอเตอร์แบบมีตวัเก็บประจุ
-  แผน่พลาสตกิปิดกนัลมไหลย้อนกลบั: 150 มิลลเิมตร

-  การระบายอากาศแบบหมนุเวียนภายนอก: 1000 ลกูบาศก์เมตร 
-  เส้นผา่ศนูย์กลางปลอ่งระบายควนั: 15 เซนติเมตร

-  ระบบสมัผสัไร้รอยนิ �วมือ
-  ฟังก์ชนัปรับอากาศให้บริสทุธิ�อยา่งตอ่เนื�อง
-  ประเภทไฟ: LED
-  ฟังก์ชนัหรี�ไฟ
-  จํานวนไฟสอ่งสวา่ง: 2 ดวง
-  กําลงัไฟ: 5 วตัต์

-  ระดบัเสียงสงูสดุ (dB(A) re 1 pW):  62 เดซเิบล 
-  ขนาดผลติภณัฑ์ (สxกxล) : 5.9 × 89.8 × 45,6 เซนตเิมตร
-  ความสงูมากสดุของปลอ่งควนัไฟ: 577 มิลลเิมตร
-  ความสงูมากสดุของปลอ่งควนัไฟ: 1117 มิลลเิมตร
-  พลงังานไฟฟา้ที�ใช้ตอ่ปี: 77.7 กิโลวตัต์

-  AdaptTech ปรับแรงดดูควนัอตัโนมตัิ
-  ควบคมุแบบอิเลก็ทรอนิกส์
-  ควบคมุแบบระบบสมัผสั
-  ฟังก์ชนัตั �งเวลาปิดอตัโนมตัิ
-  จํานวนปรับระดบัความเร็ว: 3 ระดบั

 

 

Efficiency
ประสิทธิภาพ

Material
วัสดุ

   -  Maximum extraction rate by extraction operation: 1000 m³/h

-  Venting tube diameter: 15 cm 

 

 Control
ระบบควบคุม

 -  AdaptTech: Automatic fan operation

-  Electronic control

-  Control setting: Touch control

-  Timer function

-  Number of speed positions: 3

 

 

Features
คุณสมบตักิารทาํงาน

Equipment
อุปกรณ์เสริม

 
-  Filter material: Washable stainless steel with polyurethane foam and flaps

-  AdaptAir

-  Grease filter indicator

-  Number of motors: 1

-  Motor type: Capacitor motor

-  No return airflow flap: 150 mm

-  TouchFree Inox

-  Constant ventilation ReFresh

-  Lamp type: LED

-  Dimmer function

-  Number of lights: 2

-  Power of lights: 5 W 

 

Technical data
ข้อมูลทางเทคนิค

-  Max. noise level: 62 dB(A)re 1 pW

-  Product dimensions (HxWxD): 5,9 × 89,8 × 45,6 cm

-  Min. height of the chimney: 577 mm

-  Max. height of the chimney: 1117 mm

-  Annual energy consumption : 77,7 kWh
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WHT931E2X
Freestanding wall cooker hood  (เครื�องดดูควนัแบบตดิผนงั)

 -  Venting with air extraction or recirculation

-  Material of housing/chimney: stainless steel / stainless steel

-  Colour of housing/chimney: stainless steel / stainless steel

-  ระบายด้วยการดดูหรือหมนุเวียนอากาศ
-  วสัดปุลอ่งควนัไฟ: สแตนเลสสตีล / สแตนเลสสตีล
-  สีปลอ่งควนัไฟ: สแตนเลสสตีล / สแตนเลสสตีล

-  วสัดตุวักรอง: แผน่สแตนเลสสตีลแบบถอดล้างได้พร้อมด้วยโฟมโพลียรีูเทนและบานพบั
-  ออกแบบพิเศษให้ดดูควนัได้เตม็ประสทิธิภาพ เสียงรบกวนตํ�า
-  จํานวนมอเตอร์: 1
-  ประเภทมอเตอร์: มอเตอร์แบบมีตวัเก็บประจุ
-  แผน่พลาสตกิปิดกนัลมไหลย้อนกลบั: 150 มิลลเิมตร

-  การระบายอากาศแบบหมนุเวียนภายนอก: 1000 ลกูบาศก์เมตร 
-  เส้นผา่ศนูย์กลางปลอ่งระบายควนั: 15 เซนติเมตร

-  ระบบสมัผสัไร้รอยนิ �วมือ
-  ประเภทไฟ: แสงสวา่งด้วยหลอดฮาโลเจน
-  สวิตช์เปิดปิดไฟ
-  จํานวนไฟสอ่งสวา่ง: 2 ดวง
-  กําลงัไฟ: 40 วตัต์

-  ระดบัเสียงสงูสดุ (dB(A) re 1 pW):  70 เดซเิบล 
-  ขนาดผลติภณัฑ์ (สxกxล) : 5.9 × 89.8 × 45.6 เซนตเิมตร
-  ความสงูมากสดุของปลอ่งควนัไฟ: 577 มิลลเิมตร
-  ความสงูมากสดุของปลอ่งควนัไฟ: 1117 มิลลเิมตร
-  พลงังานไฟฟา้ที�ใช้ตอ่ปี: 81.9 กิโลวตัต์

-  ควบคมุแบบอิเลก็ทรอนิกส์
-  ควบคมุแบบปุ่ มกด
-  จํานวนปรับระดบัความเร็ว: 3 ระดบั

 

 

Efficiency
ประสิทธิภาพ

Material
วัสดุ

   -  Maximum extraction rate by extraction operation: 1000 m³/h

-  Venting tube diameter: 15 cm 

 

 Control
ระบบควบคุม

 -  Electronic control

-  Control setting: Button  control 

-  Number of speed positions: 3
 

 

Features
คุณสมบตักิารทาํงาน

Equipment
อุปกรณ์เสริม

 
-  Filter material: Washable stainless steel with polyurethane foam and flaps

-  AdaptAir

-  Number of motors: 1

-  Motor type: Capacitor motor

-  No return airflow flap: 150 mm

-  TouchFree Inox

-  Lamp type: Halogen

-  On/off light switch 

-  Number of lights: 2

-  Power of lights: 40 W 

 

Technical data
ข้อมูลทางเทคนิค

-  Max. noise level: 70 dB(A)re 1 pW

-  Product dimensions (HxWxD): 5,9 × 89,8 × 45,6 cm

-  Min. height of the chimney: 577 mm

-  Max. height of the chimney: 1117 mm

-  Annual energy consumption : 81,9 kWh
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WHI941A3XGB 
Wall mounted cooker hood (เครื�องดดูควนัแบบตดิผนงั)

 -  Venting with air extraction or recirculation

-  Material of housing/chimney: stainless steel / stainless steel

-  Colour of housing/chimney: stainless steel and black glass / stainless steel

-  ระบายด้วยการดดูหรือหมนุเวียนอากาศ
-  วสัดปุลอ่งควนัไฟ: สแตนเลสสตีล / สแตนเลสสตีล
-  สีปลอ่งควนัไฟ: สแตนเลสสตีลและกระจกดํา / สแตนเลสสตีล

-  วสัดตุวักรอง: แผน่สแตนเลสสตีลแบบถอดล้างได้พร้อมด้วยโฟมโพลียรีูเทน
-  ตวัแสดงผลตะแกรงกรองนํ �ามนั
-  จํานวนมอเตอร์: 1
-  ประเภทมอเตอร์: มอเตอร์แบบมีตวัเก็บประจุ
-  แผน่พลาสตกิปิดกนัลมไหลย้อนกลบั: 150 มิลลเิมตร

-  การระบายอากาศแบบหมนุเวียนภายนอก: 1000 ลกูบาศก์เมตร 
-  เส้นผา่ศนูย์กลางปลอ่งระบายควนั: 15 เซนติเมตร

-  ระบบสมัผสัไร้รอยนิ �วมือ
-  ฟังก์ชนัปรับอากาศให้บริสทุธิ�อยา่งตอ่เนื�อง
-  ประเภทไฟ: LED
-  ฟังก์ชนัหรี�ไฟ
-  จํานวนไฟสอ่งสวา่ง: 2 ดวง
-  กําลงัไฟ: 5 วตัต์
-  การดดูอากาศ แบบ Perimetric (P.A.S)  

-  ระดบัเสียงสงูสดุ (dB(A) re 1 pW):  57 เดซเิบล 
-  ขนาดผลติภณัฑ์ (สxกxล) : 45 × 89.8 × 37.3 เซนตเิมตร
-  ความสงูมากสดุของปลอ่งควนัไฟ: 575 มิลลเิมตร
-  ความสงูมากสดุของปลอ่งควนัไฟ: 11105 มิลลเิมตร
-  พลงังานไฟฟา้ที�ใช้ตอ่ปี: 73.7 กิโลวตัต์

-  AdaptTech  ปรับแรงดดูควนัอตัโนมตัิ
-  ควบคมุแบบอิเลก็ทรอนิกส์
-  ควบคมุแบบระบบสมัผสั
-  ฟังก์ชนัตั �งเวลาปิดอตัโนมตัิ
-  จํานวนปรับระดบัความเร็ว: 3 ระดบั

 

 

Efficiency
ประสิทธิภาพ

Material
วัสดุ

   -  Maximum extraction rate by extraction operation: 1000 m³/h

-  Venting tube diameter: 15 cm 

 

 Control
ระบบควบคุม

 -  AdaptTech: Automatic fan operation

-  Electronic control

-  Control setting: Touch control

-  Timer function

-  Number of speed positions: 3

 

 

Features
คุณสมบตักิารทาํงาน

Equipment
อุปกรณ์เสริม

 

-  Filter material: Washable stainless steel with polyurethane foam 

-  Grease filter indicator

-  Number of motors: 1

-  Motor type: Capacitor motor

-  No return airflow flap: 150 mm

-  TouchFree Inox

-  Constant ventilation ReFresh

-  Lamp type: LED

-  Dimmer function

-  Number of lights: 2

-  Power of lights: 5 W

-  Perimetric suction

 

Technical data
ข้อมูลทางเทคนิค

-  Max. noise level: 57 dB(A)re 1 pW

-  Product dimensions (HxWxD): 45 × 89,8 × 37,3 cm

-  Min. height of the chimney: 575 mm

-  Max. height of the chimney: 1105 mm

-  Annual energy consumption : 73,7 kWh
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BHP623E12X
Built-in extendable telescopic cooker hood  (เครื�องดดูควนัแบบตดิตั �งฝัง)

 -  Venting with air extraction or recirculation

-  Material of housing/chimney: stainless steel and varnished metal

-  Colour of housing/chimney: stainless steel

-  ระบายด้วยการดดูหรือหมนุเวียนอากาศ
-  วสัดปุลอ่งควนัไฟ: สแตนเลสสตีลและโลหะขดัเงา
-  สีปลอ่งควนัไฟ: สแตนเลสสตีล

-  วสัดตุวักรอง: แผน่สแตนเลสสตีลแบบถอดล้างได้พร้อมด้วยโฟมโพลียรีูเทน
-  จํานวนมอเตอร์: 1
-  ประเภทมอเตอร์: มอเตอร์แบบมีตวัเก็บประจุ
-  แผน่พลาสตกิปิดกนัลมไหลย้อนกลบั: 150 มิลลเิมตร

-  การระบายอากาศแบบหมนุเวียนภายนอก: 600 ลกูบาศก์เมตร 
-  เส้นผา่ศนูย์กลางปลอ่งระบายควนั: 15 เซนติเมตร

-  ระบบสมัผสัไร้รอยนิ �วมือ
-  ปิดอยา่งนุม่นวล
-  ประเภทไฟ: LED
-  สวิตช์เปิดปิดไฟ
-  จํานวนไฟสอ่งสวา่ง: 2 ดวง
-  กําลงัไฟ: 6 วตัต์

-  ระดบัเสียงสงูสดุ (dB(A) re 1 pW):  71 เดซเิบล
-  ขนาดผลติภณัฑ์ (สxกxล) : 17 × 60 × 30.5 เซนตเิมตร
-  พลงังานไฟฟา้ที�ใช้ตอ่ปี: 55 กิโลวตัต์

-  การควบคมุแบบกลไก
-  ระบบควบคมุแบบปุ่ มกด
-  จํานวนปรับระดบัวามเร็ว: 3 ระดบั

 

 

Efficiency
ประสิทธิภาพ

Material
วัสดุ

   -  Maximum extraction rate by extraction operation: 600 m³/h

-  Venting tube diameter: 15 cm 

 

 Control
ระบบควบคุม

 -  Mechanic control

-  Control setting: Button  control 

-  Number of speed positions: 3
 

 

Features
คุณสมบตักิารทาํงาน

Equipment
อุปกรณ์เสริม

 

-  Filter material: Washable stainless steel with polyurethane foam 

-  Number of motors: 1

-  Motor type: Capacitor motor

-  No return airflow flap: 150 mm

-  TouchFree Inox

-  GentleClose

-  Lamp type: LED

-  On/off light switch 

-  Number of lights: 2

-  Power of lights: 6 W 

 

Technical data
ข้อมูลทางเทคนิค

-  Max. noise level: 71 dB(A)re 1 pW

-  Product dimensions (HxWxD): 17 × 60 × 30,5 cm

-  Annual energy consumption : 55 kWh
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Built-in refrigerators
Although the refrigerator is a centrepiece of any kitchen, this 

built-in appliance can easily blend in with the environment.  

In its interior, an array of technologies makes sure that 

healthy and fresh food is always available. The design of its 

interior allows convenient and neat storage even when fully 

loaded with food. In addition to mastering the maintenance 

of an optimum environment for lasting freshness of food, 

Gorenje refrigerators are also respectfully silent and

prudently economical.  

PROTECTING 
THE 
ESSENTIAL 

We reserve the right to change price, model and specifications without notice.    ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนราคาและสนิค้า ในกรณีผิดพลาดจากการพิมพ์ โดยไมต้่องแจ้งลว่งหน้า
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เหนือกว่าด้วยระบบพดัลมพลงัเย็นกระจายไอออนแอร์ ช่วยทําให้อณุหภูมิภายใน
ตู้ เย็นเท่ากัน ด้วยคุณสมบตัิของไอออนประจุลบที�เลียนแบบธรรมชาติจะช่วยเก็บ
รักษาอาหารให้สดใหมไ่ด้ยาวนานขึ �น มากกวา่นั �นไมว่า่อาหารประเภทไหนก็สามารถ
เก็บได้ทกุๆ ชั �นในตู้ เย็น เพราะอณุหภมิูที�สมํ�าเสมอเท่าๆ กนั จงึไม่จําเป็นต้องเก็บใน
ช่องพิเศษอีกต่อไป

Advanced fan system with dynamic cooling evenly distributes the 

ionized air and equalizes the temperature throughout the entire 

refrigerator. Air enriched with extra negative ions mimics the natural  

microclimate that keeps the food fresh for longer. Moreover, any 

type of  food can be placed on any shelf in the fridge as there are 

no temperature differences. 

IonAir with DynamiCooling
Keeps only the pleasant aromas

The refrigerator continuously monitors and analyzes the way you

use it. Thus, it can predict when you will open the fridge door and

just before you do, it decreases the temperature by 1 or 2 °C to

make sure constant temperature is maintained and that the food

stays fresh and full of nutrients. No crystal ball needed.   

AdaptTech
A refrigerator that recognize your habits

ระบบการทํางานอจัฉริยะ ตู้ เย็นจะจดจําการใช้งานของคณุในทกุๆ วนัวา่เวลาไหนที�
คณุเปิดใช้ตู้เยน็เป็นประจํา โดยตู้เยน็จะทํางานลดอณุหภมิูลงไปอีก 1-2 องศาเซลเซียส
ไว้ล่วงหน้าก่อนที�ประตูตู้ เย็นจะเปิด เพื�อให้แน่ใจว่าอุณหภูมิภายในตู้ เย็นจะคงที�
และอาหารที�อยู่ข้างในจะสดและสารอาหารจะไม่เสียไป
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Intensive circulation of cool air in the freezer compartment reduces 

the humidity level and prevents accumulation of frost on the food 

and ice on the freezer walls. In the refrigerator compartment, it

provides optimum food storage conditions. This leads to optimum 

cooling and freezing control, each adjusted to the respective 

processes in the two separate parts of the appliance.

 

NoFrost DualAdvance
Optimum double air circulation system

ระบบหมนุเวียนอากาศพิเศษในชอ่งแชแ่ข็ง ชว่ยลดความชื �นภายในตู้เยน็ อนัก่อให้การ
จบัตวักนัเป็นก้อนนํ �าแข็งภายในผนงัตู้แชแ่ข็ง ดงันั �นอาหารของคณุไมไ่ด้รับความเสยีหาย
ชอ่งแชเ่ยน็ก็จะให้ความเยน็ที�เหมาะสม คณุสามารถปรับอณุหภมิูแตล่ะสว่นของชอ่ง
แชเ่ยน็และชอ่งแชแ่ข็งได้ตามที�คณุต้องการ

We reserve the right to change price, model and specifications without notice.    ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนราคาและสนิค้า ในกรณีผิดพลาดจากการพิมพ์ โดยไมต้่องแจ้งลว่งหน้า

• No more freezer defrosting 

• Frozen food will no longer stick together. 

• Quality frozen food 

• Better view of the contents 

• More space 

• No exchange of odours between the freezer and refrigerator compartment 

• Fresh food will not dry out and remain fresh longer

• ละลายนํ �าแข็งแบบอตัโนมตัิ
• อาหารแช่แข็ง ไม่จบัติดกนัเป็นก้อน
• อาหารแช่แข็ง ยงัรักษาคณุภาพ และคณุสมบตัิเหมือนเดิม
• ง่ายตอ่การบรรจอุาหารในแตล่ะสว่น 
• เพิ�มพื �นที�ในการบรรจอุาหาร 
• ไร้กลิ�นปะปนกนัะหวา่งช่องแช่แข็งและช่องแช่เย็น
• อาหารสดในช่องแช่เย็นสดใหม่เสมอ ไม่แห้งจนเกินไป
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CrispZone with VitaLight and SmartHumidity
Just like garden-fresh

One of the largest fruit and vegetables bins in the market, CrispZone 

extends the freshness of your produce with low temperature, 

automatic humidity control and special light. SmartHumidity keeps 

the humidity in the drawer at optimum level at all times thanks to a 

special membrane which automatically lets out excess moisture. 

VitaLight maintains the natural ripening process to retain vitamins and 

keep freshly picked or bought fruit and vegetables fresh and crisp for 

a longer time.

CrispZone ช่องเก็บผกัและผลไม้ขนาดใหญ่ที�ทําให้อาหารของคณุนั �นสดได้นานขึ �น
โดยมีฟังก์ชนัที�สาํคญั 2 ประการที�ทําให้ชอ่งเก็บนี �มีความพิเศษ 1. SmartHumidity 
ฟังก์ชนัที�ช่วยจดัการกบัความชื �นในช่อง โดยมีแผ่นดกัความชื �นแบบพิเศษ จะคอย
ควบคมุแและดกัจบัไมใ่ห้มีความชื �นที�มากเกินไป 2.VitaLigh ไฟแบบพิเศษที�ช่วยให้
คณุคา่ทางสารอาหารและวิตามินนั �นคงอยูไ่ด้ยาวนานขึ �น
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FreshZone
Fresh as if straight from nature

The drawer with the lowest temperature in the refrigerator is ideal 

for storing meat, fish, fruit, and vegetables. It will preserve the 

food's freshness, aroma, colour, and flavour for much longer  

ชอ่งลิ �นชกัภายในตู้เยน็สาํหรับเก็บอาหารจําพวก เนื �อสตัว์ ปลา ผลไม้ และ ผกั โดยชอ่งนี �
จะให้อณุหภมิูตํ�ากว่าช่องแช่ปกติ เพื�อเก็บรักษาความสด กลิ�น สีสนั และรสชาติให้
ยาวนานยิ�งขึ �น

ชั �นกระจกในตู้ เย็นมีความแข็งแรง หนา ทนทาน และง่ายต่อการปรับเปลี�ยนระดบั
ตําแหนง่หรือจะเอาออกก็สามารถทําได้ ให้อิสระในการปรับเปลี�ยนการจดัวางภายใน
ตู้ เยน็ของคณุกระจกที�ใช้เป็นกระจกนิรภยั ทนทานสงู และปลอดภยั

MultiAdjust shelves
Endless storage possibilities

These sturdy glass shelves can be very easily adjusted in position, 

inserted into the fridge or taken out, thereby allowing you complete 

freedom to adjust the fridge interior according to your specific needs. 

The tempered glass shelves are highly durable and will securely 

carry even larger amounts of food.
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The FastFreeze function freezes the food at -24 °C to preserve 

most of the minerals in the food. After approximately 2 days, the 

function is switched off automatically and the freezer compartment 

temperature returns to the initial setting. And in case you forget, smart 

sensors make sure the function is switched on at the right time. 

FastFreeze
Rapid freezing

LED lighting in refrigerators provides excellent and highly efficient 

illumination. Its useful life is thirty times as long as that of conventional 

light bulbs, and it saves up to ten times as much power.

LedLight
Well-arranged and efficient

 

XXL SpaceBox
Enough space to store a turkey

This freezer compartment drawer is the largest in the appliance and 

it is ideal for storing large items like a turkey, several pizzas, or even 

cakes.

ชอ่งแชแ่ข็งความจขุนาดใหญ่ XXL เพื�อเก็บรักษาอาหารแชแ่ข็งจํานวนมาก เชน่ พิซซา่
หลายๆ ถาด เค้กไอศครีม หรือ ไก่ทั �งตวั เป็นต้น

ฟังก์ชนัแชแ่ขง็อยา่งรวดเร็วถงึ -24 องศาเซลเซียส เพื�อรักษาความสดของอาหารของคณุ
หลงัจากผา่นไป 2 วนั ฟังก์ชนันี �จะหยดุการทํางานอตัโนมตั ิและอณุหภมิูในชอ่งนี �จะ
กลบัสูอ่ณุหภมิูปกตทีิ�ได้ตั �งคา่ไว้

หลอดไฟ LED ที�ให้แสงสวา่งมาก ทําให้คณุมองเหน็อาหารภายในตู้ เยน็อยา่งชดัเจน
แตป่ระหยดัพลงังานสงูกวา่หลอดไฟปกตถิงึ 10 เทา่ รวมถงึอายกุารใช้งานยาวนานกวา่
ถึง 30 เท่า



 -  Colour: White 

-  Door opening: Reversible door opening

-  Door material: Steel sheet

-  Door hinge: Door to door hinge

-  Climate class: SN, ST, N, T

-  สีขาว
-  ประตเูปิดแบบกลบัด้านได้
-  วสัดปุระต:ู แผน่โลหะ
-  บานพบัแบบติดประตู
-  ประเภทอณุหภมิู: ตํ�ากวา่ปกต,ิ ซพัทรอปิค, ธรรมดา, ทรอปิคอล

-  ชอ่งเก็บของขนาดใหญ่ 38 ลติร
-  ชอ่งแชแ่ข็ง: ชอ่งเก็บอาหาร 3 ชิ �น
-  ชั �นวางกระจก 2 ชิ �น

-  คอมเพรสเซอร์ 1 ตวั
-  ขนาดความจรุวม/ปริมาณสทุธิ: 269 / 248 ลติร
-  ความจขุองชอ่งแชเ่ย็น : รวม/สทุธิ : 183 / 180 ลติร
-  ความจขุองชอ่งแชแ่ข็ง : รวม/สทุธิ: 86 / 68 ลติร
-  ความจขุองชอ่งแชแ่ข็งใน 24 ชั�วโมง : 8 กิโลกรัม/ 24 ชั�วโมง
-  การเก็บรักษาความเยน็กรณีไฟดบั: 16 ชั�วโมง

-  แถบ LED บนเพดาน
-  ชั �นกระจก 5 ชั �น 
-  สามารถปรับเปลี�ยนชั �นได้
-  ชั �นตะแกรงวางไวน์
-  ชั �นที�บานประต ู2 ชั �น 
-  ชอ่งเก็บขวดนํ �าด้านข้างประต:ู ที�วางขวดพร้อมตวัหยดุเลื�อน
-  จํานวนที�เก็บชีสและเนย: กลอ่งเก็บอาหารสารพดัประโยชน์ 1 กลอ่ง
-  ฟังก์ชนั CrispZone with VitaLight and SmartHumidity
-  ชอ่งเก็บอาหาร ของสด

-  ประสทิธิภาพการประหยดัพลงังาน: A+
-  พลงังานไฟฟา้ที�ใช้ กิโลวตัต์ตอ่  24ชั�วโมง: 0.803 กิโลวตัต์
-  ระดบัเสียงสงูสดุ: 39 เดซเิบล re 1 pW
-  ขนาดผลติภณัฑ์ (สxกxล): 177.2 × 54 × 54.5 เซนติเมตร
-  ขนาดการตดิตั �ง น้อยสดุถงึมากสดุ (สxกxล): 177.5-178 × 56-57 × 56 เซนตเิมตร

-  ควบคมุแบบอิเลก็ทรอนิกส์    
-  ประเภทของการแสดงผล : จอแสดงผล  LED 
-  เสียงแจ้งเตือนเมื�อมีการเปิดประตู
-  ตวัเลขบอกอณุหมิูในตู้ เย็นแบบดิจิตลั
-  เสียงและสญัลกัษณ์เตือนเมื�ออณุหภมิูในตู้ เย็นสงูเกิน : สญัลกัษณ์ไฟสีขาว

-  ระบบอจัฉริยะที�จดจําพฤติกรรมการใช้ตู้ เยน็เพื�อรักษาอณุหภมิูรวมภายในตู้ เย็นให้คงที�
-  เทคโนโลยีหมนุเวียนลมเยน็ในชอ่งแข็ง ปอ้งกนัการเกิดนํ �าแข็งบนอาหารและผนงัด้านหลงั
-  พดัลมชว่ยสร้างความเยน็ในตู้ เยน็
-  เทคโนโลยีสร้างไอออนประจลุบและพดัลมกระจายทั�วตู้ เยน็
-  ฟังก์ชนัแชแ่ข็งรวดเร็วถงึ -24 องศาเซลเซียส  เป็นเวลา 2 วนั  

 

Efficiency
ประสิทธิภาพ

Material
วัสดุ

   -  1 compressor

-  Total gross/net volume: 269 / 248 l

-  Capacity of cooling compartment: gross/net: 183 / 180 l

-  Capacity of freezer compartment: gross/net: 86 / 68 l

-  Freezing capacity in 24 hours: 8 kg / 24h

-  Power cut safe time: 16 h

 

 

 Control
ระบบควบคุม

 -  Electronic control

-  Type of display: LED display

-  Sound alarm for open door

-  Digital temperature indicator for refrigerator

-  Sound and visual signal for high temperature in refrigerator: white signal

-  AdaptTech cooling: Memorizing intelligent system

-  NoFrost DualAdvance

-  Fan-assisted cooling in fridge

-  IonAir with DynamiCooling

-  FastFreeze  

 

 

Features
คุณสมบตักิารทาํงาน

Equipment of

freezer
อุปกรณ์สาํหรับ
ช่องแช่เขง็

 
-  SpaceBox 38 l.

-  Freezing compartment: 3 drawers

-  2 glass shelves

-  LED strip on the ceiling

-  5 glass shelves

-  MultiAdjust shelves

-  The wire bottle rack

-  Trays in refrigerator door: 2 door trays

-  Door bottle container : 1 single container with fixed stopper 

-  Number of cheese and butter storage: 1 MultiBox container

-  CrispZone with VitaLight and SmartHumidity

-  FreshZone drawer

  

 

 

Technical data
ข้อมูลทางเทคนิค

-  Energy class: A+

-  Energy consumption kWh/24h: 0,803 kWh

-  Level of noise (max.): 39 dB(A)re 1 pW

-  Dimensions (HxWxD): 177,2 × 54 × 54,5 cm

-  Niche dimensions min-max (HxWxD): 177,5-178 × 56-57 × 56 cm

Equipment of 

refrigerator
อุปกรณ์สาํหรับ
ช่องแช่เยน็
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NRKI2181A1
Built-in integrated fridge freezer  (ตู้ เยน็แบบติดตั �ง)
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BUILT-IN REFRIGERATORS
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Freestanding fridge & 
freezer

PROTECTING 
THE 
ESSENTIAL 
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Fresh fruits and vegetables spoil and rot more easily than other kinds 

of food. In addition to keeping all kinds of fruits and vegetables fresh, 

this spacious drawer with a 36 l volume gives you the option of setting 

the humidity level. By setting the HumiditySlider, you can simply adjust 

the level of moisture, therefore prolonging the lifespan of these foods 

additionally.

CrispZone with HumidityControl
Fruits and vegetables feel like in a garden

ผกัผลไม้สามารถเนา่เสียได้งา่ยกวา่อาหารชนิดอื�นๆ วิธีที�จะเก็บรักษาให้ผกัผลไม้ให้
มีความสดใหม่ได้นานๆ คือมีช่องเก็บผกัแบบพิเศษ ที�มีฟังก์ชนัจดัการความชื �นที�
สามารถเลือกระดบัความชื �นในช่องเก็บผกัแบบพิเศษนี �ได้ ทําให้ยืดอายใุห้นานขึ �น 
และสดใหม่

เทคโนโลยีระดบัสงูในตู้ เย็น โดยเลียนแบบไอออนธรรมชาติ ชว่ยเก็บรักษาอาหารให้
ยาวนานขึ �น โดยไอออนประจลุบจะสร้างอากาศที�สดชื�นเหมือนธรรมชาติ ทําให้กลิ�น
ภายในตู้ เยน็มีกลิ�นที�สะอาด เมื�อไอออนประจลุบทํางานร่วมกบัระบบระบายความเยน็
MultiFlow 360°  ที�ตดิตั �งไว้ 14 จดุ จะกระจายการหมนุเวียนไอออนประจลุบภายใน
ตู้ เย็นเพื�อรักษาอณุหภมิูให้เท่ากนัในทกุๆชั �น

Advanced technology in the refrigerators emulates the natural process 

of ionization to keep the food fresh longer. Negatively charged ions 

generated by the appliance continuously refresh the air to mimic a 

natural microclimate, thus creating the ideal environment for fresh 

food. The MultiFlow 360° ventilation system evenly distributes the

ionized air through 14 ventilation slots to maintain constant temperature 

on every shelf.

 

IonAir with the MultiFlow 360° 
Ideal microclimate on every shelf

The refrigerator continuously monitors and analyzes the way you

use it. Thus, it can predict when you will open the fridge door and

just before you do, it decreases the temperature by 1 or 2 °C to

make sure constant temperature is maintained and that the food

stays fresh and full of nutrients. No crystal ball needed.   

AdaptTech
A refrigerator that recognize your habits

ระบบการทํางานอจัฉริยะ ตู้ เย็นจะจดจําการใช้งานของคณุในทกุๆวนัวา่เวลาไหนที�
คณุเปิดใช้ตู้เยน็เป็นประจํา โดยตู้เยน็จะทํางานลดอณุหภมิูลงไปอีก 1-2 องศาเซลเซียส
ไว้ล่วงหน้าก่อนที�ประตูตู้ เย็นจะเปิด เพื�อให้แน่ใจว่าอุณหภูมิภายในตู้ เย็นจะคงที�
และอาหารที�อยู่ข้างในจะสดและสารอาหารจะไม่เสียไป



In case of prolonged absence, the fridge can be set to operate

in power-saving mode as the door is closed all the time.    

EcoMode
Energy savings

ในกรณีที�คณุไม่อยู่บ้านเป็นระยะเวลายาวนาน คณุสามารถตั �งค่าให้ตู้ เย็นทํางาน
อยู่ในฟังก์ชันประหยัดพลังงาน (ECO)
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XtremeFreeze
Freezing in a flash

When this function is activated, the food placed in a special drawer 

in the freezer compartment will be frozen in half the usual time. 

Rapid freezing at extremely low temperatures below -30 °C leads to 

formation of microcrystals.The shock-approach to freezing thus 

preserves all nutrients and the flavour of the food. After approximately 

1 day, the function is automatically switched off and the temperature 

in the drawer returns to the initial setting.

เมื�อฟังก์ชนันี �เริ�มทํางาน อาหารที�แชอ่ยูใ่นชั �นพิเศษของชอ่งแชแ่ข็งนี � จะถกูแชแ่ข็งอยา่ง
รวดเร็วกวา่โหมดแช่แข็งทั�วไปถงึครึ�งหนึ�ง การแช่แข็งอยา่งรวดเร็วนี � จะใช้อณุหภมิูที� 
-30 องศาเซลเซียส โดยวิธีนี �จะทําให้สารอาหาร รสชาติของอาหารถกูลอ็กแช่แข็งไว้
และจะฟังก์ชนันี �จะหยดุทํางานอตัโนมตัิภายใน 1 วนั และจะกลบัสู่อณุหภมิูเดิมที�
ตั �งคา่ไว้

ฟังก์ชนัแชแ่ขง็อยา่งรวดเร็วถงึ -24 องศาเซลเซียส เพื�อรักษาความสดของอาหารของคณุ
หลงัจากผา่นไป 2 วนั ฟังก์ชนันี �จะหยดุการทํางานอตัโนมตั ิและอณุหภมิูในชอ่งนี �จะ
กลบัสูอ่ณุหภมิูปกตทีิ�ได้ตั �งคา่ไว้

The FastFreeze function freezes the food at -24 °C to preserve 

most of the minerals in the food. After approximately 2 days, the 

function is switched off automatically and the freezer compartment 

temperature returns to the initial setting. And in case you forget, smart 

sensors make sure the function is switched on at the right time. 

FastFreeze
Rapid freezing

 

SuperCool
Rapid cooling after weekly shopping

The intensive cooling function drops the refrigerator temperature

to 3 °C, which is lower than usual by nearly a half. Combined with 

large volume, this temperature is ideal for rapid cooling of food after 

major shopping trips. After six hours, the function is switched off 

automatically and the refrigerator compartment temperature returns 

to the initial setting.    

 

ฟังก์ชนัแชเ่ยน็อยา่งรวดเร็วถงึ 3 องศาเซลเซียส เหมาะสาํหรับความต้องการแชอ่าหาร
จํานวนมากหลงัการช้อปปิ �ง หลงัจาก 6 ชั�วโมง ฟังก์ชนันี �จะหยดุการทํางานอตัโนมตัิ 
และอณุหภมิูภายในช่องนี �จะกลบัสู่อณุหภมิูปกติที�ได้ตั �งค่าไว้
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ช่องแช่แข็ง ความจขุนาดใหญ่ XXL เพื�อเก็บอาหารแช่แข็งจํานวนมาก เช่น พิซซ่า
หลายๆ ถาด เค้กไอศครีม ไก่ทั �งตัว เป็นต้น 

ZeroZone drawer
Fresh as if straight from the sea

The drawer with temperature around 0 °C is ideal for storing fresh 

or marinated meat, fish and seafood. It extends the freshness of 

delicate food and keeps its natural juiciness and nutrients.

ชั �นเก็บอาหารชอ่งนี �จะรักษาอณุหภมิูอยูที่� 0 องศาเซลเซียส  เพื�อการเก็บรักษาที�สดและ/
หรือ เนื �อสตัว์ ปลา และ อาหารทะเล ชว่ยยืดระยะเวลาความสดให้นานขึ �น  และเก็บ
รักษาสารอาหารให้คงอยู่

ระบบการทําความเย็นที�ดีที�สุด ป้องกันการเกิดนํ �าแข็งภายในช่องแช่แข็ง ในขณะ
ที�ช่องแช่เย็นยังคงรักษาความชุ่มชื �นจากอาหารไว้ โดยไม่ให้แห้งจนเกินไป รักษา
แร่ธาตุและวิตามินของอาหาร

One of the best cooling systems in the market, installed in the 

freezer compartment, prevents the accumulation of ice and frost 

to keep the power consumption low, while in the refrigerator 

compartment, it maintains an ideal microclimate for fresh food. 

Circulation of ionized air prevents the food from drying out and 

retains its vitamins and minerals.

NoFrost Plus
No more tedious defrosting

 

Electronic control via LED display
Getting it just right every time

Electronic control via LED display on the refrigerator or the upright 

freezer from the Advanced line allows setting the temperature inside 

the appliance in a user-friendly and comfortable way. The control 

display also allows activating the SuperCool function on the refrigerator, 

and the FastFreeze function on the upright freezer. In case of a 

sudden increase of temperature, a special signal will light up on 

both displays, and an acoustic signal will be emitted.

 

จอแสดงผลควบคมุแบบ LED บนตู้ เย็น ใช้งานง่าย สะดวกสบาย สามารถควบคมุ
ฟังก์ชนัตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นฟังก์ชนั SuperCool หรือ FastFreeze ก็ทําได้งา่ยๆบน จอ
แสดงผลข้างหน้า ในกรณีที�อณุหภมิูภายในมีการเปลี�ยนแปลงเพิ�มขึ �น จะมีสญัญาณ
ไฟเตือนบอกบนจอแสดงผล พร้อมกบัเสียงเตือน
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XXL SpaceBox
Enough space to store a turkey

This freezer compartment drawer is the largest in the appliance and 

it is ideal for storing large items like a turkey, several pizzas, or even 

cakes.
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The multi-purpose bin with a cover in the refrigerator door can be 

used for storing cheese, onions, and other food with a pungent 

smell. It keeps the food fresh

MultiBox
Multi-functional, practical box

กลอ่งเก็บอาหารสารพดัประโยชน์ พร้อมฝาปิดซลิโิคนปอ้งกนักลิ�น และปอ้งกนัอาหาร
ภายในให้แห้ง เหมาะสําหรับการเก็บอาหารที�มีกลิ�น เช่น ชีส หวัหอม ยงัสามารถใช้
เป็นถาดวางไข่หรือทํานํ �าแข็งได้

ตะแกรงสําหรับวางขวดในตู้ เย็น จะวางอยู่ใต้ชั �นกระจก สามารถวางขวดไวน์ได้ถึง
9 ขวด หรือ สามารถวางซ้อนกระป๋องนํ �าได้ถึง 14 กระป๋อง 

A special rack is provided for the bottles in the refrigerator. It is 

mounted under the glass shelf to optimize the use of storage 

space. It can hold up to 9 wine bottles or 14 half-litre cans in 

two levels

 

Bottle rack
The right place for bottles and cans

Height-adjustable shelves in the refrigerator door can be easily 

moved up or down to accommodate up to 5 kilograms of food 

of different shapes or sizes.

SimpleSlide shelves
For both tall and short bottles

ชั �นเก็บที�อยูป่ระตขู้างใน  สามารถเลื�อนปรับระดบั ขึ �น-ลง ได้ และสามารถรับนํ �าหนกั
ได้ถงึ 5 กิโลกรัม เหมาะสาํหรับเก็บอาหารและเครื�องดื�มที�มีขนาดและรูปทรงที�ตา่งแตก
ได้หลากหลายแบบ
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ตู้ เยน็ของโกเรนเยใ่ช้วสัดทีุ�สวยงาม ด้วยสแตนเลสสตีลแบบพิเศษ ทําให้ไมเ่กิดรอย
นิ �วมือ มั�นใจได้วา่รอยนิ �วมือจะไมป่รากฏแนน่อน อีกทั �งสแตนเลสสตีลยงัคงทน ยืด
อายกุารใช้งาน และชว่ยรักษาสิ�งแวดล้อมอีกด้วย
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All IonGeneration refrigerators stand out for their aesthetics, specially 

with its stainless steel door. They are coated with a special TouchFree 

coating for a clean and fingerprint-free appearance. Stainless steel 

affords durability that extends the appliance useful life while also 

making it fully recyclable.

 

Genuine Inox

Owing to the functionality of opening the refrigerator door at a right 

angle, all shelves and bins can be fully pulled out. This solution is 

ideal for refrigerators placed against a side wall, or adjacent to a 

countertop or another appliance.

SlotIn
No limits for door opening

ด้วยการออกแบบการประตตูู้ เยน็ที�สามารถทํามมุองศาในการเปิดได้มากขึ �น เพื�อแก้
ปัญหาการเปิดประตชูนผนงักําแพงหรือ ตดิเคาน์เตอร์ครัวด้านข้าง ทําให้คณุสามารถ
นําถาดวางหรือลิ �นชกัภายในตู้ออกมาได้อย่างง่ายดาย

LED lighting in refrigerators provides excellent and highly efficient 

illumination. Its useful life is thirty times as long as that of conventional 

light bulbs, and it saves up to ten times as much power.

LedLight
Well-arranged and efficient Full advantages of stainless steel

หลอดไฟ LED ที�ให้แสงสวา่งมาก ทําให้คณุมองเหน็อาหารภายในตู้ เยน็อยา่งชดัเจน
แตป่ระหยดัพลงังานสงูกวา่หลอดไฟปกตถิงึ 10 เทา่ รวมถงึอายกุารใช้งานยาวนานกวา่
ถึง 30 เท่า

We reserve the right to change price, model and specifications without notice.    ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนราคาและสนิค้า ในกรณีผิดพลาดจากการพิมพ์ โดยไมต้่องแจ้งลว่งหน้า



FREESTANDING FRIDGE & FREEZERS

www.gorenje.com

We reserve the right to change price, model and specifications without notice.    ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนราคาและสนิค้า ในกรณีผิดพลาดจากการพิมพ์ โดยไมต้่องแจ้งลว่งหน้า

77

 -  Colour: Grey metallic

-  Door opening: Reversible door opening

-  Door material: Genuine Inox with TouchFree coating

-  Climate class: SN, ST, N, T

-  สีเมทาลคิเทา
-  ประตดู้านเปิด: ประตเูปิดแบบกลบัด้านได้
-  วสัดปุระตไูมทิ่ �งรอยนิ �วมือจากการสมัผสั
-  ประเภทอณุหภมิู: ตํ�ากวา่ปกต,ิ ซพัทรอปิค, ธรรมดา, ทรอปิคอล

-  กลอ่งเก็บอาหารขนาดใหญ่
-  ชอ่งเก็บอาหารที�อณุหภมิูจะลดลงถงึ  -30 องศาเซลเซียส 
-  ชอ่งแชแ่ข็ง: ชอ่งเก็บอาหาร 3 ชิ �น
-  ชั �นวางกระจก 2 ชิ �น

-  คอมเพรสเซอร์ 1 ตวั
-  ขนาดความจรุวม/ปริมาณสทุธิ : 329 / 307 ลติร
-  ความจขุองชอ่งแชเ่ย็น : รวม/สทุธิ : 231 / 222 ลติร
-  ความจขุองชอ่งแชแ่ข็ง : รวม/สทุธิ: 98 / 85 ลติร
-  ความจขุองชอ่งแชแ่ข็งใน 24 ชั�วโมง : 12 กิโลกรัม/ 24 ชั�วโมง
-  การเก็บรักษาความเยน็กรณีไฟดบั : 18 ชั�วโมง

-  แถบ LED บนเพดาน
-  ชั �นกระจก 4 ชั �น
-  ชั �นตะแกรงวางไวน์
-  ชั �นวางบนประต ู2 ชั �น สามารถปรับระดบัความสงูได้   
-  ชอ่งเก็บขวดนํ �าด้านข้างประต:ู ที�วางขวดพร้อมตวัหยดุเลื�อน
-  จํานวนที�เก็บชีสและเนย: กลอ่งเก็บอาหารสารพดัประโยชน์
-  CrispZone ชอ่งเก็บผกัและผลไม้แบบควบคมุความชื �น มีชอ่งเก็บผกัขนาดใหญ่
-  ชอ่งเก็บอณุหภมิูที� 0 องศาเซลเซียส 

-  ประสทิธิภาพการประหยดัพลงังาน: A++
-  พลงังานไฟฟา้ที�ใช้ กิโลวตัต์ตอ่  24ชั�วโมง: 0,643 กิโลวตัต์
-  ระดบัเสียงสงูสดุ: 42 เดซเิบล re 1 pW
-  ขนาดผลติภณัฑ์ (สxกxล): 185 × 60 × 64 เซนตเิมตร

-  ระบบควบคมุแบบอิเลก็ทรอนิกส์บนประตู
-  ประเภทของการแสดงผล : จอแสดงผล  LED
-  เสียงแจ้งเตือนเมื�อมีการเปิดประตู
-  ตวัเลขบอกอณุหมิูในตู้ เย็นแบบดิจิตลั
-  เสียงและสญัลกัษณ์เตือนเมื�ออณุหภมิูในตู้ เยน็สงูเกิน :สญัลกัษณ์ไฟสีขาว

-  ปลอ่ยไอออนประจลุบ ทํางานร่วมกบัพดัลมกระจายความเยน็
-  ระบบอจัฉริยะที�จดจําพฤติกรรมการใช้ตู้ เยน็เพื�อรักษาอณุหภมิูรวมภายในตู้ เย็นให้คงที�
-  การออกแบบการเปิดประตทีู�ทําให้วางของได้เตม็ความสงูชอ่ง 60 เซนตเิมตร
-  ระบบละลายนํ �าแข็งอตัโนมตัิ
-  ฟังก์ชนัแชแ่ข็งรวดเร็วถงึ 3 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ชั�วโมง
-  ฟังก์ชนัแชแ่ข็งรวดเร็วถงึ -24 องศาเซลเซียส  เป็นเวลา 2 วนั  
-  ฟังก์ชนัประหยดัพลงังาน 

 

 

Efficiency
ประสิทธิภาพ

Material
วัสดุ

   -  1 compressor

-  Total gross/net volume: 329 / 307 l

-  Capacity of cooling compartment: gross/net: 231 / 222 l

-  Capacity of freezer compartment: gross/net: 98 / 85 l

-  Freezing capacity in 24 hours: 12 kg / 24h

-  Power cut safe time: 18 h

 

 

 Control
ระบบควบคุม

 -  Electronic control on door

-  Type of display: LED display

-  Sound alarm for open door

-  Digital temperature indicator for refrigerator

-  Sound and visual signal for high temperature in refrigerator: white signal

-  IonAir with MultiFlow 360°

-  AdaptTech cooling: Memorizing intelligent system

-  Slot-in: possibility to put the appliance into the kitchen niche 60 cm

-  NoFrost Plus

-  SuperCool

-  FastFreeze  

-  Saving programme EcoMode

 

 

Features
คุณสมบตักิารทาํงาน

Equipment
อุปกรณ์สาํหรับ
ช่องแช่เขง็

 
-  XXL SpaceBox drawer

-  XtremeFreeze: very intensive freezing in the upper freezer drawer

-  Freezing compartment: 3 drawers

-  2 glass shelves

-  LED strip on the ceiling

-  4 glass shelves

-  The wire bottle rack

-  Trays in refrigerator door: 2 SimpleSlide height adjustable door trays

-  Door bottle container : 1 single container with fixed stopper 

-  Number of cheese and butter storage: 1 MultiBox container

-  CrispZone with HumidityControl

-  ZeroZone drawer

  

 

 

Technical data
ข้อมูลทางเทคนิค

-  Energy class: A++

-  Energy consumption kWh/24h: 0,643 kWh

-  Level of noise (max.): 42 dB(A)re 1 pW

-  Dimensions (HxWxD): 185 × 60 × 64 cm

NRK6192TX
Freestanding fridge freezer  (ตู้ เย็นแบบตั �งพื �น)
 

Equipment of 

refrigerator
อุปกรณ์สาํหรับ
ช่องแช่เยน็
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 -  Colour: Champagne

-  Door opening: Right door opening

-  Door material: Plastic

-  Climate class: SN, ST, N, T

-  สีแชมเปญ
-  ประตเูปิดด้านขวา
-  วสัดปุระต:ู พลาสติก
-  ประเภทอณุหภมิู: ตํ�ากวา่ปกต,ิ ซพัทรอปิค, ธรรมดา, ทรอปิคอล

-  ชอ่งเก็บของขนาดใหญ่ 
-  ชอ่งแชแ่ข็ง: ชอ่งเก็บอาหาร 3 ชิ �น
-  ชั �นวางกระจก 2 ชิ �น

-  คอมเพรสเซอร์ 1 ตวั
-  ขนาดความจรุวม/ปริมาณสทุธิ: 334 / 312 ลติร
-  ความจขุองชอ่งแชเ่ย็น : รวม/สทุธิ : 231 / 222 ลติร
-  ความจขุองชอ่งแชแ่ข็ง : รวม/สทุธิ: 103 / 90 ลติร
-  ความจขุองชอ่งแชแ่ข็งใน 24 ชั�วโมง : 5 กิโลกรัม/ 24 ชั�วโมง
-  การเก็บรักษาความเยน็กรณีไฟดบั: 18 ชั�วโมง

-  ตกแตงด้านบน
-  แถบ LED บนเพดาน
-  ชั �นกระจก 4 ชั �น
-  ชั �นตะแกรงวางไวน์
-  ชั �นวางบนประต ู2 ชั �น สามารถปรับระดบัความสงูได้
-  ชอ่งเก็บขวดนํ �าด้านข้างประต:ู ที�วางขวดพร้อมตวัหยดุเลื�อน
-  จํานวนที�เก็บชีสและเนย: กลอ่งเก็บอาหารสารพดัประโยชน์
-  CrispZone ชอ่งเก็บผกัและผลไม้แบบควบคมุความชิ �น มีชอ่งเก็บผกัขนาดใหญ่
-  ชอ่งเก็บอณุหภมิูที� 0 องศาเซลเซียส 

-  ประสทิธิภาพการประหยดัพลงังาน: A++
-  พลงังานไฟฟา้ที�ใช้ กิโลวตัต์ตอ่  24ชั�วโมง: 0,654 กิโลวตัต์
-  ระดบัเสียงสงูสดุ: 42 เดซเิบล re 1 pW
-  ขนาดผลติภณัฑ์ (สxกxล): 194 × 60 × 66.9 เซนตเิมตร

-  ควบคมุด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ทางด้านหลงัประตู
-  ประเภทของการแสดงผล: จอแสดงผล  LED
-  เสียงแจ้งเตือนเมื�อมีการเปิดประตู
-  ระบบแจ้งเตือนอณุหภมิูแบบดจิิตลัในชอ่งแข็งและตู้ เยน็
-  เสียงและสญัลกัษณ์เตือนเมื�ออณุหภมิูในตู้ เย็นสงูเกิน :สญัลกัษณ์ไฟสีขาว

-  ปลอ่ยไอออนประจลุบ ทํางานร่วมกบัพดัลมกระจายความเยน็
-  ฟังก์ชนั AdaptTech  จดจําการใช้งานของผู้ใช้
-  ระบบละลายนํ �าแข็งอตัโนมตัิ
-  ฟังก์ชนัแชแ่ข็งรวดเร็วถงึ 3 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ชั�วโมง 
-  ฟังก์ชนัแชแ่ข็งรวดเร็วถงึ -24 องศาเซลเซียส  เป็นเวลา 2 วนั  
-  ฟังก์ชนัประหยดัพลงังาน 

Efficiency
ประสิทธิภาพ

Material
วัสดุ

   -  1 compressor

-  Total gross/net volume: 334 / 312 l

-  Capacity of cooling compartment: gross/net: 231 / 222 l

-  Capacity of freezer compartment: gross/net: 103 / 90 l

-  Freezing capacity in 24 hours: 5 kg / 24h

-  Power cut safe time: 18 h

 

Control
ระบบควบคุม

-  Electronic control behind the door

-  Type of display: LED display

-  Sound alarm for open door

-  Digital temperature indicator for freezer and refrigerator

-  Sound and visual signal for high temperature in refrigerator: white signal

-  IonAir with MultiFlow 360°

-  AdaptTech cooling: Memorizing intelligent system

-  NoFrost Plus

-  SuperCool

-  FastFreeze  

-  Saving programme EcoMode

  

Features
คุณสมบตักิารทาํงาน

Equipment
อุปกรณ์สาํหรับ
ช่องแช่เขง็

 
-  XXL SpaceBox drawer

-  Freezing compartment: 3 drawers

-  2 glass shelves

-  Decorative top

-  LED strip on the ceiling

-  4 glass shelves

-  The wire bottle rack

-  Trays in refrigerator door: 2 SimpleSlide height adjustable door trays

-  Door bottle container : 1 single container with fixed stopper 

-  Number of cheese and butter storage: 1 MultiBox container

-  CrispZone with HumidityControl

-  ZeroZone drawer

  
 

Technical data
ข้อมูลทางเทคนิค

-  Energy class: A++

-  Energy consumption kWh/24h: 0,654 kWh

-  Level of noise (max.): 42 dB(A)re 1 pW

-  Dimensions (HxWxD): 194 × 60 × 66,9 cm

Equipment of 

refrigerator
อุปกรณ์สาํหรับ
ช่องแช่เยน็

ONRK192C
Freestanding fridge freezer  (ตู้ เย็นแบบตั �งพื �น)
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 -  Door opening: Right door opening

-  Door material: Plastic

-  Climate class: SN, ST, N, T

-  ประตดู้านเปิด: ประตเูปิดด้านขวา
-  วสัดปุระต:ู พลาสติก
-  ประเภทอณุหภมิู: ตํ�ากวา่ปกต,ิ ซพัทรอปิค, ธรรมดา, ทรอปิคอล

-  ชอ่งแชแ่ข็ง: 1 ประตู

-  คอมเพรสเซอร์ 1 ตวั
-  ขนาดความจรุวม/ปริมาณสทุธิ: 260 / 254 ลติร
-  ความจขุองชอ่งแชเ่ย็น : รวม/สทุธิ : 235 / 229 ลติร
-  ความจขุองชอ่งแชแ่ข็ง : รวม/สทุธิ: 25 / 25 ลติร
-  ความจขุองชอ่งแชแ่ข็งใน 24 ชั�วโมง : 2 กิโลกรัม/ 24 ชั�วโมง
-  การเก็บรักษาความเยน็กรณีไฟดบั: 17 ชั�วโมง

-  ชนิดแถบ LED ด้านข้าง
-  ชั �นกระจก 4 ชั �น
-  ชั �นตะแกรงวางไวน์
-  ชั �นวางบนประต ู3 ชั �น สามารถปรับระดบัความสงูได้
-  ชอ่งเก็บขวดนํ �าด้านข้างประต:ู ที�วางขวดพร้อมตวัหยดุเลื�อน
-  จํานวนที�เก็บชีสและเนย: กลอ่งเก็บอาหารสารพดัประโยชน์
-  CrispZone ชอ่งเก็บผกัและผลไม้แบบควบคมุความชิ �น มีชอ่งเก็บผกัขนาดใหญ่
-  ชอ่งเก็บอาหารของสด

-  ประสทิธิภาพการประหยดัพลงังาน: A++
-  พลงังานไฟฟา้ที�ใช้ กิโลวตัต์ตอ่  24ชั�วโมง: 0,509 กิโลวตัต์
-  ระดบัเสียงสงูสดุ: 40 เดซเิบล re 1 pW
-  ขนาดผลติภณัฑ์ (สxกxล): 154 × 60 × 66,9 เซนตเิมตร

-  ระบบควบคมุแบบลกูบดิ

-  เทคโนโลยีสร้างไอออนประจลุบเพื�อยงัยั �งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย

 

Efficiency
ประสิทธิภาพ

Material
วัสดุ

   -  1 compressor

-  Total gross/net volume: 260 / 254 l

-  Capacity of cooling compartment: gross/net: 235 / 229 l

-  Capacity of freezer compartment: gross/net: 25 / 25 l

-  Freezing capacity in 24 hours: 2 kg / 24h

-  Power cut safe time: 17 h

 

Control
ระบบควบคุม

-  Mechanic control

-  IonAir with DynamiCooling

  

  

  

Features
คุณสมบตักิารทาํงาน

Equipment
อุปกรณ์สาํหรับ
ช่องแช่เขง็

 
-  Freezing compartment: 1 door

-  LED strip by side

-  4 glass shelves

-  The wire bottle rack

-  Trays in refrigerator door: 3 SimpleSlide height adjustable door trays

-  Door bottle container : 1 single container with fixed stopper 

-  Number of cheese and butter storage: 1 MultiBox container

-  CrispZone with HumidityControl

-  FreshZone drawer

    

Technical data
ข้อมูลทางเทคนิค

-  Energy class: A++

-  Energy consumption kWh/24h: 0,509 kWh

-  Level of noise (max.): 40 dB(A)re 1 pW

-  Dimensions (HxWxD): 154 × 60 × 66,9 cm

Equipment of 

refrigerator
อุปกรณ์สาํหรับ
ช่องแช่เยน็

ORB152
Freestanding fridge freezer  (ตู้ เย็นแบบตั �งพื �น)
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ORB152C ORB152RD ORB152O ORB152BL
Champagne / สีแชมเปญ Fire Red / สีแดงเพลงิ Juicy orange / สีส้ม Baby Blue / สีฟา้



 -  Door opening: Right door opening

-  Door material: Plastic

-  Climate class: SN, ST, N, T

-  ประตเูปิดด้านขวา
-  วสัดปุระต:ู พลาสติก
-  ประเภทอณุหภมิู: ตํ�ากวา่ปกต,ิ ซพัทรอปิค, ธรรมดา, ทรอปิคอล

-  ชอ่งแชแ่ข็ง: 1 ประตู

-  คอมเพรสเซอร์ 1 ตวั
-  ขนาดความจรุวม/ปริมาณสทุธิ: 260 / 254 ลติร
-  ความจขุองชอ่งแชเ่ย็น : รวม/สทุธิ : 235 / 229 ลติร
-  ความจขุองชอ่งแชแ่ข็ง : รวม/สทุธิ: 25 / 25 ลติร
-  ความจขุองชอ่งแชแ่ข็งใน 24 ชั�วโมง : 2 กิโลกรัม/ 24 ชั�วโมง
-  การเก็บรักษาความเยน็กรณีไฟดบั: 17 ชั�วโมง

-  ชนิดแถบ LED ด้านข้าง
-  ชั �นกระจก 4 ชั �น
-  ชั �นตะแกรงวางไวน์
-  ชั �นวางบนประต ู3 ชั �น สามารถปรับระดบัความสงูได้
-  ชอ่งเก็บขวดนํ �าด้านข้างประต:ู ที�วางขวดพร้อมตวัหยดุเลื�อน
-  จํานวนที�เก็บชีสและเนย: กลอ่งเก็บอาหารสารพดัประโยชน์
-  CrispZone ชอ่งเก็บผกัและผลไม้แบบควบคมุความชิ �น มีชอ่งเก็บผกัขนาดใหญ่
-  ชอ่งเก็บอาหาร ของสด

-  ประสทิธิภาพการประหยดัพลงังาน: A+++
-  พลงังานไฟฟา้ที�ใช้ กิโลวตัต์ตอ่  24ชั�วโมง: 0.339 กิโลวตัต์
-  ระดบัเสียงสงูสดุ: 40 เดซเิบล re 1 pW
-  ขนาดผลติภณัฑ์ (สxกxล): 154 × 60 × 66,9 เซนตเิมตร

-  ระบบควบคมุแบบลกูบดิ

-  เทคโนโลยีสร้างไอออนประจลุบเพื�อยงัยั �งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย

 

Efficiency
ประสิทธิภาพ

Material
วัสดุ

   -  1 compressor

-  Total gross/net volume: 260 / 254 l

-  Capacity of cooling compartment: gross/net: 235 / 229 l

-  Capacity of freezer compartment: gross/net: 25 / 25 l

-  Freezing capacity in 24 hours: 2 kg / 24h

-  Power cut safe time: 17 h

 

Control
ระบบควบคุม

-  Mechanic control

-  IonAir with DynamiCooling

  

  

  

Features
คุณสมบตักิารทาํงาน

Equipment
อุปกรณ์สาํหรับ
ช่องแช่เขง็

 
-  Freezing compartment: 1 door

-  LED strip by side

-  4 glass shelves

-  The wire bottle rack

-  Trays in refrigerator door: 3 SimpleSlide height adjustable door trays

-  Door bottle container : 1 single container with fixed stopper 

-  Number of cheese and butter storage: 1 MultiBox container

-  CrispZone with HumidityControl

-  FreshZone drawer

    

Technical data
ข้อมูลทางเทคนิค

-  Energy class: A+++

-  Energy consumption kWh/24h: 0,339 kWh

-  Level of noise (max.): 40 dB(A)re 1 pW

-  Dimensions (HxWxD): 154 × 60 × 66,9 cm

Equipment of 

refrigerator
อุปกรณ์สาํหรับ
ช่องแช่เยน็

OBRB153
Freestanding fridge freezer  (ตู้ เย็นแบบตั �งพื �น)
 

OBRB153BL OBRB153R
Baby Blue / สีฟา้ Bordeaux / สีไวน์แดง

FREESTANDING FRIDGE & FREEZERS80
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 -  Colour: Black 

-  Door glass: coloured

-  Door opening: Reversible door opening

-  Decorative top

-  Climate class: SN, ST, N, T

-  สีดํา
-  ประตกูระจก: ทําสี
-  ประตเูปิดแบบกลบัด้านได้
-  ตกแตงด้านบน  
-  ประเภทอณุหภมิู: ตํ�ากวา่ปกต,ิ ซพัทรอปิค, ธรรมดา, ทรอปิคอล

-  คอมเพรสเซอร์ 1 ตวั
-  ขนาดความจรุวม: 156 ลติร
-  ปริมาณสทุธิ: 155 ลติร 
-  จํานวนขวดที�วางได้: 48 ขวด 
-  เก็บผลการตั �งคา่ไว้กรณีกระแสไฟล้มเหลว

-  ตกแตง่ไฟด้านในแบบมาตราฐาน
-  ปุ่ มไฟเปิดเมื�อประตปิูด
-  ชั �นวางรางเลื�อนแบบเทเลสโคปิค แบบยาว: 5 ชั �น
-  ชั �นวางรางเลื�อนแบบเทเลสโคปิค แบบสั �น: 2 ชั �น 

-  ประสทิธิภาพการประหยดัพลงังาน: B
-  ระดบัเสียงสงูสดุ: 42 เดซเิบล re 1 pW
-  ขนาดผลติภณัฑ์ (สxกxล): 87 × 60 × 60 เซนตเิมตร

-  ควบคมุด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ทางด้านหลงัประตู

 

Efficiency
ประสิทธิภาพ

Material
วัสดุ

   -  1 compressor

-  Gross capacity: 156 l

-  Usable volume: 155

-  Bottle capacity: 48

-  Save your settings in case of power fail

 

Control
ระบบควบคุม

-  Electronic control behind the door

 

-  Standard interior light on the ceiling

-  Illumination switch at closed door

-  Telescopic slide shelves - long: 5

-  Telescopic slide shelves - short: 2

  

Technical data
ข้อมูลทางเทคนิค

-  Energy class: B

-  Level of noise (max.): 42 dB(A)re 1 pW

-  Dimensions (HxWxD): 90 × 60 × 60 cm

Equipment 
อุปกรณ์

XWC660EF
Wine storage  (ตู้ เก็บไวน์)

FREESTANDING FRIDGE & FREEZERS 85WINE STORAGE 81



SIDE BY SIDE 82 

Side by side

PROTECTING 
THE 
ESSENTIAL 
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SIDE BY SIDE 



ตู้ เยน็ที�หรูหราทนัสมยั สะดวกสบายด้วยบานประต ู2 ข้าง มาพร้อมกบัการออกแบบ
ที�เป็นมิตรกบัสิ�งแวดล้อม ภายในมีพื �นที�ขนาดใหญ่สามารถจอุาหารได้อย่างเต็มที�
เหมาะสาํหรับครอบครัวขนาดใหญ่ 

The luxury of freshness
Enough space for large families as well

The luxury of freshness, convenient double door, appealing design, 

and environmentally friendly power consumption. A very spacious 

Side by Side refrigerator with innovatively designed interior offers 

enough space even for a week's worth of supplies of a large family. 

The food can be stored on glass shelves, in large drawers, or on 

deep shelves on the inner wall of the door.

Intensive circulation of cool air eliminates moisture from both the 

freezer and refrigerator compartment. This prevents the accumulation 

of frost on the food and ice on interior walls and keeps power 

consumption low. As a result, the usage of the storage capacity is 

optimal, and defrosting and cleaning of the freezer interior are longer 

necessary. Packages or pieces of frozen food will not stick to 

each other, keeping your food in the freezer neat and tidy.

NoFrost 
No more tedious defrosting
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SuperCool
Rapid cooling after weekly shopping

The intensive cooling function drops the refrigerator temperature

to 3 °C, which is lower than usual by nearly a half. Combined with 

large volume, this temperature is ideal for rapid cooling of food after 

major shopping trips. After six hours, the function is switched off 

automatically and the refrigerator compartment temperature returns 

to the initial setting.    

 

ฟังก์ชนัแชเ่ยน็อยา่งรวดเร็วถงึ 3 องศาเซลเซียส เหมาะสาํหรับความต้องการแชอ่าหาร
จํานวนมากหลงัการช้อปปิ �ง หลงัจาก 6 ชั�วโมง ฟังก์ชนันี �จะหยดุการทํางานอตัโนมตัิ 
และอณุหภมิูภายในช่องนี �จะกลบัสู่อณุหภมิูปกติที�ได้ตั �งค่าไว้

ฟังก์ชนัแชแ่ขง็อยา่งรวดเร็วถงึ -24 องศาเซลเซียส เพื�อรักษาความสดของอาหารของคณุ
หลงัจากผา่นไป 2 วนั ฟังก์ชนันี �จะหยดุการทํางานอตัโนมตั ิและอณุหภมิูในชอ่งนี �จะ
กลบัสูอ่ณุหภมิูปกตทีิ�ได้ตั �งคา่ไว้

The FastFreeze function freezes the food at -24 °C to preserve 

most of the minerals in the food. After approximately 2 days, the 

function is switched off automatically and the freezer compartment 

temperature returns to the initial setting. And in case you forget, smart 

sensors make sure the function is switched on at the right time. 

FastFreeze
Rapid freezing

ด้วยเทคโนโลยีพดัลมหมนุเวียนที�อยู่ในตู้ เย็น ช่วยลดปัญหาเรื�องนํ �าแข็งเกาะตู้ เย็น
และอาหารหมดไป ทําให้ตู้เยน็ทํางานอยา่งมีประสทิธิภาพ เมื�อปัญหาเรื�องนํ �าแขง็เกาะ
หมดไปผลลพัธ์ทําที�ได้คือ คณุสามารถเก็บอาหารได้เตม็ที�และยาวนานขึ �น
 



กล่อง ShieldBox ให้พื �นที�คณุเก็บอาหารประเภท ชีส หวัหอม หรืออาหารที�มีกลิ�น 
ทําตู้ เย็นของคุณไม่มีกลิ�นรบกวน ช่วยให้เก็บรักษาอาหารได้นานขึ �นและไม่ทําให้
อาหารของคณุนั �นแห้งเกินไป 
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A modern view
Electronic control via LED display

Large and clearly laid out LED display allows instant control over all 

key settings with a touch of a finger. It allows accurate control of 

cooling and freezing temperature. In addition to the ChildLock, it 

also features the FastFreeze intensive freezing function and the 

economical EcoMode for when you are away on vacation.

 

IceMaker
Ice cubes? Ice-cold water? No problem.

The ice maker store the ice cubes in a dedicated drawer, keeping

them always ready, if you press the WATER button, the appliance

will dipense cold water; if your press the ICE botton, it will serve

ice cubes.     

The deep shelf in the refrigerator door allows storing a variety of 

bottles, jars and item in plastic packaging.

XtraSpace ShieldBox

The bin with a cover in the refrigerator door can be used for storing 

cheese, onions, and other food with a pungent smell. The food in the 

ShieldBox stays fresh longer and it does not dry out.

www.gorenje.com

We reserve the right to change price, model and specifications without notice.    ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนราคาและสนิค้า ในกรณีผิดพลาดจากการพิมพ์ โดยไมต้่องแจ้งลว่งหน้า

ตู้ เย็นของโกเรนเย่ สามารถทําและเก็บนํ �าแข็งไว้พร้อม เพียงแค่คณุกดปุ่ ม WATER
ก็จะได้นํ �าเยน็ๆ และเมื�อกดปุ่ ม ICE คณุก็จะได้นํ �าแข็งพร้อมเสร์ิฟทนัที

จอ LED นาดใหญ่ ให้คณุควบคมุตู้ เยน็ของคณุเพียงปลายนิ �วสมัผสั คณุสามารถปรับ
เปลี�ยนอณุหภมิูได้อยา่งอิสระ มาพร้อมกบัระบบความปลอดภยั ChildLock ที�ปอ้งกนั
เผลอกดโดยไมไ่ด้ตั �งใจ มาพร้อมกบัฟังก์ชนั FastFreeze และ EcoMode 
 

ชั �นวางขวดนํ �าขนาดใหญ่สามารถให้คณุเก็บขวดนํ �าได้หลากหลายรูปแบบ
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GreenZone

Two drawers in the lower part of the refrigerator maintain an ideal 

temperature for storing fruits and vegetables.    

Gorenje Side by side model with sophisticated and economical 

LED interior lighting allows a clear view into the refrigerator and 

freezer compartment. Carefully thought out position of the lamps 

elegantly illuminates the entire interior regardless of how loaded 

the refrigerator is at the same time, it allows maximum usage of 

space on the upper shelf.

LED lighting of the refrigerator and 
freezer compartment

The shelves in the freezer compartment door are the ideal solution 

for storing smaller items. This greatly improves the clarity and 

tidiness of the freezer compartment.

Deep shelves and bins in the 
freezer compartment door
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ชอ่งเก็บ 2 ชอ่ง ด้านลา่งตู้เยน็ให้คณุสามารถเก็บผกั และผลไม้ ในอณุหภมิูที�เหมาะสม

ตู้เยน็ Side by side ที�มาพร้อมดีไซน์ที�สวยงาม ภายในตู้เยน็และชอ่งแชแ่ขง็ใช้หลอดไฟ
LED  ซึ�งให้แสงที�สวา่ง สวยงาม และประหยดัพลงังาน 

ชั �นเก็บของในชอ่งแชแ่ข็งออกแบบให้อยูบ่านประตตูู้ เยน็ ให้คณุสามารถเก็บของเลก็ๆ
ชว่ยให้ตู้เยน็ของคณุเป็นระเบียบเรียบร้อย



-  มีชอ่งสําหรับสายนํ �า 
-  ขนาดทอ่นํ �า 6 เมตร 
-  ประสทิธิภาพการประหยดัพลงังาน: A+
-  พลงังานไฟฟา้ที�ใช้ กิโลวตัต์ตอ่  24ชั�วโมง: 1.22 กิโลวตัต์
-  ระดบัเสียงสงูสดุ: 41 เดซเิบล re 1 pW
-  ขนาดผลติภณัฑ์ (สxกxล): 177 × 90.6 × 75.9 เซนติเมตร

www.gorenje.com
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 -  Colour: Imitation of stainless steel

-  Door opening: Refrigerator right / freezer left door opening

-  Climate class: SN, T

-  สีสแตนเลสสตีล    
-  เปิดชอ่งแชเ่ย็นด้านขวา, เปิดชอ่งแชแ่ข็งด้านซ้าย  
-  ประเภทอณุหภมิู: ตํ�ากวา่ปกต,ิ ทรอปิคอล

-  คอมเพรสเซอร์ 1 ตวั
-  ขนาดความจรุวม/ปริมาณสทุธิ: 608 / 549 ลติร
-  ความจขุองชอ่งแชเ่ย็น : รวม/สทุธิ : 380 / 370 ลติร
-  ความจขุองชอ่งแชแ่ข็ง : รวม/สทุธิ: 228 / 179 ลติร
-  ความจขุองชอ่งแชแ่ข็งใน 24 ชั�วโมง : 13 กิโลกรัม/ 24 ชั�วโมง
-  การเก็บรักษาความเยน็กรณีไฟดบั: 4 ชั�วโมง

-  หลอดไฟ LED บนเพดาน
-  ชั �นกระจก 4 ชั �น
-  ชั �นเก็บเนื �อ 1 ชั �น 
-  ชั �นวางประต ู3 ชั �น 
-  ชั �นเก็บผกั 2 ชั �น  
-  ชั �นเก็บขวด 1 ชั �น   
-  ถาดไขแ่บบปรับได้

-  ระบบควบคมุแบบอิเลก็ทรอนิกส์บนประตู
-  ประเภทของการแสดงผล: จอแสดงผล  LED
-  เสียงแจ้งเตือนเมื�อมีการเปิดประตู

-  Total NoFrost
-  ทํานํ �าแข็งอตัโนมตัิ 
-  เครื�องกดนํ �าดื�ม 
-  ฟังก์ชนัแชแ่ข็งรวดเร็วถงึ 3 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ชั�วโมง
-  ฟังก์ชนัแชแ่ข็งรวดเร็วถงึ -24 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 วนั 

 

Efficiency
ประสิทธิภาพ

Material
วัสดุ

   -  1 compressor

-  Total gross/net volume: 608 / 549 l

-  Capacity of cooling compartment: gross/net: 380 / 370 l

-  Capacity of freezer compartment: gross/net: 228 / 179 l

-  Freezing capacity in 24 hours: 13 kg / 24h

-  Power cut safe time: 4 h

 

Control
ระบบควบคุม

-  Electronic control on door

-  Type of display: LED display

-  Sound alarm for open door

-  Total NoFrost

-  Ice maker: Automatic ice making, Ice cubes

-  Water dispenser

-  SuperCool

-  FastFreeze  

  

Features
คุณสมบตักิารทาํงาน

Equipment
อุปกรณ์สาํหรับ
ช่องแช่เขง็

 
-  Illuminated interior of freezer compartment: LED light

-  Freezing compartment: 2 drawers

-  4 shelves in freezer door

-  3 glass shelves

-  LED interior light on the ceiling

-  4 glass shelves

-  1 meat container

-  Trays in refrigerator door: 3 door trays

-  Vegetable drawer: 2 vegetable drawers

-  ShieldBox

-  Flexible egg tray

  

 

Technical data
ข้อมูลทางเทคนิค

-  Water supply connection

-  Lenght of the water supply hose: 6 m

-  Energy class: A+

-  Energy consumption kWh/24h: 1,22 kWh

-  Level of noise (max.): 41 dB(A)re 1 pW

-  Dimensions (HxWxD): 177 × 90,6 × 75,9 cm

Equipment of 

refrigerator
อุปกรณ์สาํหรับ
ช่องแช่เยน็

NRS9181CX
Side by side freestanding fridge freezer  (ตู้ เย็นแบบไซด์ บาย ไซด์)
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-  ไฟ LED   
-  ชั �น 2 ชั �น  
-  ชั �น กระจก 4 ชั �น 
-  ชั �นวางกระจก 3 ชั �น



Dishwashers

Cooking and dining with family or friends is the pleasant part; 

doing the dishes – not so much. Gorenje dishwashers will help 

you with this tedious chore, leaving you with more time for more 

pleasant things in life. The dishes will be spotlessly clean even 

when food residue is dried and stubborn. Interior is conveniently 

laid out to allow space for washing larger amounts of dishes. 

Needless to say, Gorenje dishwashers are also friendly to the 

environment and your family budget. 

A PERSONAL 
WASHER FOR 
SHINY DISHES
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90 DISHWASHERS

16 place settings

15 min SpeedWash
Clean fast so you can slow down

Imagine throwing a dinner party and the dishes from the main course 

are cleaned in the time it takes to serve dessert. A quick 20 min 

programme with the SpeedWash function will do your dishes in only 

15 minutes. Perfect for handling the volume of dishes created by 

having multiple guests in the house.

TotalDry
Takes care of itself

After the washing cycle, the dishwasher door automatically opens 

just slightly to let out the excess steam. This allows fresh air to reach 

the crockery so the washed items, like plastic dishes, dry completely. 

Excellent for quick drying with low energy consumption.

As flexible as your time will be

The XXL dishwashers offer enough space for all your needs. Three 

baskets enable washing up to 16 place settings at a time. The fully 

flexible interior allows for different loading options, the  use is simple 

and the washing effects are perfect.  

 

 

ExtraHygiene 
Always a clean baby bottle

This programme includes an additional rinse with cool water, followed 

by an extended wash with hot water at 70 °C to eliminate 99.9 % 

of all bacteria. The program that mimics the sterilization process 

is made for families with babies, for cleaning baby utensils and 

bottles.

We reserve the right to change price, model and specifications without notice.    ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนราคาและสนิค้า ในกรณีผิดพลาดจากการพิมพ์ โดยไมต้่องแจ้งลว่งหน้า

ด้วยความจขุองเครื�องล้างจานขนาด XXL ทําให้มีพื �นที�เพียงพอสาํหรับทกุความต้องการ
ของคณุ มาพร้อมตะกร้าสําหรับวางภาชนะวางจานได้มากถงึ 16 ชดุอาหารพร้อมกนั
(192 ชิ �น) สามารถปรับเปลี�ยนรูปแบบการวางจานได้หลากหลายช่วยให้คณุบรรจุ
ได้มากขึ �นจงึทําให้ใช้งานงา่ยและมีประสทิธิภาพยิ�งขึ �น

หลงัจากเครื�องล้างจานทํางานครบรอบแล้ว ตวัเครื�องจะทําการเปิดประตอูตัโนมตัิ
เพียงเลก็น้อย เพื�อให้ไอนํ �าได้ระบายออก และเพื�อให้มั�นใจวา่ภาชนะของคณุจะแห้ง
เป็นวิธีที�ดีที�สดุสําหรับการทําให้ภาชนะแห้งอยา่งรวดเร็วและใช้พลงังานที�ตํ�าอีกด้วย

ลองจินตนาการถงึจํานวนภาชนะมากมายหลงัจากปาร์ตี �มื �อคํ�า และต้องทําความสะอาด
ให้เสร็จก่อนที�จะใช้ภาชนะในการเสร์ิฟขนมหวานตอ่ไป ด้วยโปรแกรมล้างเร่งดว่นภายใน
เวลาไมเ่กิน 20 นาที คณุจะได้จานที�สะอาดพร้อมใช้ เหมาะสาํหรับการจดัการปริมาณจาน
ให้ทนัใช้งานกบัจํานวนแขกที�มากมายในบ้าน

โปรแกรมที�ชว่ยเพิ�มประสทิธิภาพในการล้างด้วยนํ �าเยน็ ตามด้วยการล้างด้วยนํ �าร้อนที�
อณุหภมิู 70 องศาเซลเซียส  สามารถขจดัเชื �อแบคทีเรียได้ถงึ 99.9 % โปรแกรมนี �เป็น
โปรแกรมที�จําลองกระบวนการฆา่เชื �อ เหมาะสาํหรับครอบครัวที�มีเดก็ทารก ที�ต้องการ
ความสะอาดสาํหรับช้อนส้อมและขวดนมของเดก็ทารก
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Clarity and control

SmartControl

Navigating your dishwasher has never been easier. All the controls 

are located at an ergonomic position with a straight forward left-to

-right logic of operation. While all models excel with the white LED 

display, some of the more advanced models are also enriched with 

touch control. Just one touch is enough to start the dishwashing 

process.    

Total AquaStop
Do not worry about water spillage

With the AquaStop safety feature, the dishwasher can be safely left 

to operate at night as well as in your absence. In case of a leakage or

flooding, AquaStop automatically cuts off the water supply while the 

pump siphons the residual water out of the dishwasher basin. 

AquaStop remains fully functional over the lifespan of the appliance.

 

The most silent dishwashers operate at declared noise level of 

45 dB which is equivalent to a whispering conversation of two 

persons. The silent operation comes as a result of special sound 

insulation, efficient motors, high-quality materials and innovative 

solutions of the dishwashing system.  

SuperSilent
No louder than a whisper

Fully inox
More space for dirty dishes

SmartFlex dishwasher with a height of 86 cm is a perfect match 

for the kitchens with worktop height adjusted to the users. 

Impressive 56cm fully inox tub, one of the largest on the market,

holds enough space for all your needs. Even 35 cm plates on

XXL and 31 cm on standard size dishwashers!
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ระบบความปลอดภยัของ Total AquaStop คณุจงึวางใจได้วา่ในยามคํ�าคืน หรือในเวลา
ที�ไมมี่คนอยูที่�บ้าน จะไมเ่กิดปัญหานํ �ารั�ว  หรือนํ �าทว่มออกมาบนพื �น ด้วยเทคโนโลยีนี �
จะทําการตดันํ �าโดยอตัโนมตั ิในขณะที�ปั�มนํ �าจะสบูนํ �าที�ตกค้างออกจากภายในออกมา
ชว่ยยืดอายกุารใช้งานของเครื�องล้างจานอีกด้วย

สามารถปอ้นคําสั�งการใช้งานเครื�องล้างจานได้งา่ยกวา่เดมิ โดยการควบคมุทั �งหมดจะ
อยูใ่นตําแหนง่ที�เหมาะสม ซบัซ้อนด้วยตรรกะการปฏิบตักิารแบบซ้ายไปขวา เพียงแค่
กดปุ่ มสมัผสัครั �งเดียวก็เพียงพอที�จะเริ�มต้นกระบวนการล้างจานได้ 

จะดีแค่ไหนถ้าเครื�องล้างจานมีเสียงการทํางานที�เบา เพียงแค่ 45 เดซิเบล ซึ�ง
เทา่กบัการสนทนาเสยีงกระซบิของคนสองคน ด้วยมอเตอร์ที�มีประสทิธิภาพ และ
ฉนวนกนัเสยีงพิเศษ วสัดทีุ�มีคณุภาพสงู จงึทําให้เครื�องล้างจานของเราทํางานได้
เงียบเป็นนวตักรรมใหมส่าํหรับเครื�องล้างจาน

เครื�องล้างจานแบบผสมผสานครบวงจรที�มีความสงู 86 ซม. มีขนาดที�เหมาะสม
สําหรับห้องครัว และสามารถปรับระดบัความสงูตามที�ต้องการได้ ภายมีขนาด
ใหญ่ถงึ 56 ซม. ตวัถงัเครื�องเป็นสแตนเลสปอ้งกนัสนิม  แม้วา่ขนาดจานจะใหญ่
ถึง 35 ซม. เท่ากบัจานไซด์ XXL หรือจานขนาดมาตรฐาน 31 ซม. ก็สามารถ
บรรจลุ้างได้



เครื�องล้างจานรุ่นใหมข่องโกเรนเย ่มาพร้อมกบัการดีไซน์ที�สวยงาม และประสทิธิภาพ
การใช้งานอยา่งสงูสดุ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อยา่งหลากหลาย ฟังก์ชนั
ที�ใช้งานงา่ย ทําให้คณุมีเวลาวา่งมากขึ �น
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SmartFlex

Thanks to the new Inverter PowerDrive motor, optimized programmes 

and smart solutions like TotalDry Gorenje dishwashers combine perfect 

cleaning and drying results with very low energy consumption.Thanks to 

the new Inverter PowerDrive motor, optimized programmes and smart 

solutions like TotalDry Gorenje dishwashers combine perfect cleaning 

and drying results with very low energy consumption.

AutoProgramme
Party for two or twelve – the dishes will be spotlessly clean

Sometimes all you need is to give the glassware a light rinse, on 

other occasions your dishwasher is full of heavy dishes left over 

from Sunday lunch. The advanced sensor technology will always 

adjust your dishwashing programme to clean dishes perfectly with 

optimized water and energy consumption. You do not need special 

programmes for glass or intensive cleaning – the single AutoProgramme 

will adapt to all your needs.

Fully qualified to do your job

The new Gorenje dishwashers are inspired by modern lifestyle. 

Flexible enough to tackle any task, they were created with dynamics 

of everyday life in mind. They adapt completely to your every need 

and offer a variety of functions as well as fully adjustable and 

customizable interior. The abundance of features will give you time 

to enjoy the more important things in life. 

 

 

Inverter PowerDrive
Remarkable power, high efficiency 

The new powerful brushless Inverter PowerDrive motor with speed 

regulation assures high performance with a notably quieter function,

low energy consumption and a longer lifespan.

ในบางครั �งคณุต้องการล้างเครื�องแก้วให้มีความใส แตค่ณุเพิ�งใช้เครื�องล้างจานล้างคราบ
หนกัที�มาจากมื �อกลางวนัมาก่อนหน้านี � แตด้่วยเทคโนโลยีเซนเซอร์ขั �นสงูจะปรับโปรแกรม
ล้างจานที�ดีที�สดุและลดการใช้พลงังาน โดยคณุไมจํ่าเป็นต้องใช้โปรแกรมพิเศษสาํหรับ
ล้างแก้วหรือการทําความสะอาดแบบเข้มข้น ด้วย AutoProgramme เพียงอยา่งเดียว
ก็เพียงพอ

ด้วยเทคโนโลยี  Inverter PowerDrive จะชว่ยเพิ�มประสทิธิภาพของโปรแกรมการใช้งาน
จงึทําให้เครื�องล้างจานของโกเรนเย ่มีความสมบรูณ์แบบในการล้างจานและอบแห้ง 
และอีกหนึ�งผลลพัธ์ที�ชว่ยในการประหยดัพลงังาน

ด้วยการขจดัคราบทรงพลงักบัเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ใหมด้่วยมอเตอร์ PowerDrive กบั
การควบคมุอตัราความเร็วของระบบที�ทําให้มั�นใจได้ถงึประสทิธิภาพในการทํางานที�สงู
และเงียบสงบจนทําให้เกิดมั�นใจและชว่ยให้ประหยดัพลงังานสามารถยืดอายกุารใช้งาน
ให้ยาวนานยิ�งขึ �น



 -  Max. temperature of inflow water: 70 °C

-  Asynchronous single phase motor

-  อณุหภมิูสงูสดุของนํ �าไหลภายใน: 70 องศาเซลเซียส
-  มอเตอร์ไฟฟา้กระแสสลบั 1 เฟส

-  ระบบปอ้งกนันํ �าล้น
-  กระบวนการวิเคราะห์การทํางาน
-  ถงัล้างจานสแตนเลสสตีล

-  อณุหภมิูล้าง: 70, 65, 55, 45, 35 องศาเซลเซียส
-  5 โปรแกรม: โปรแกรมอตัโนมตั;ิ โปรแกรมสะอาดพิเศษ; 
                      โปรแกรมประหยดัพลงังาน; ล้าง; โปรแกรมเร่งดว่น 20 นาที
-  โปรแกรมอ้างอิง: 3 โปรแกรม
-  โปรแกรมจดจําผล
-  โปรแกรมอตัโนมตัิ
-  โปรแกรมการทํางานดว่น

-  จํานวนตะกร้า: 3 ตะกร้า
-  ระบบตะกร้าด้านบน: ปรับระดบัความสงูตะกร้าได้
-  ตะกร้าด้านลา่งสามารถพบัปรับได้
-  จํานวนระดบัสายนํ �า: 5 
-  จํานวนแขนฉีดนํ �า: 3
-  ตวักรองแบบทําความสะอาดด้วยตวัเอง
-  ถาดบน: รางสไลด์เลื�อน; ด้ามจบัพลาสตกิแบบมีโลโก้

-  ประสทิธิภาพการประหยดัพลงังาน: A+++
-  ตั �งคา่ความสงู: 50 มิลลเิมตร
-  ปริมาณนํ �าที�ใช้: 9.5 ลติร
-  พลงังานที�ใช้ - โปรแกรมปกติ: 0.86 กิโลวตัต์
-  ปริมาณนํ �าที�ใช้ตอ่ปี: 2660 ลติร
-  ระดบัเสียงสงูสดุ: 47 เดซเิบล 
-  ไมร่วมหน้าบานตกแตง่เครื�องล้างจาน
-  ขนาด: 81.7 × 59.6 × 55.6 เซนติเมตร
-  ขนาดการตดิตั �ง (สxกxล): 82 × 60 × 57 เซนติเมตร

-  ควบคมุแบบปุ่ มกด

-  ตั �งเวลาลว่งหน้าได้ถงึ 24 ชั�วโมง

-  16 ชดุอาหาร (192 ชิ �น)
-  ฟังก์ชนัล้างเร็ว
-  ล้างจานเพียงแคค่รึ�งหนึ�งของทั �งหมด
-  ระบบเปิดปิดประตอูตัโนมตัิหลงัจากทํางานเสร็จ
-  จอแสดงผลสิ �นสดุการทํางานบนแผงควบคมุ

 

 
Programmes

โปรแกรม

Material
วัสดุ

   -  Washing temperature(s): 70, 65, 55, 45, 35 °C

-  5 programmes:  Automatic programme; Intensive programme; 

                             Eco programme; Rinsing; Quick programme 20

-  Reference programme: 3

-  Memory programme

-  Automatic programme

-  QuickIntensive programme

 

Control
ระบบควบคุม

-  Control: Button 

-  Start delay up to 24 hours

-  16 place settings (192 Pieces) 

-  SpeedWash function

-  Half load

-  TotalDry – automatic door opening

-  Visual indicator for wash finish on control panel

Features
คุณสมบตักิารทาํงาน

Safety

ความปลอดภยั

 
-  Total AquaStop

-  Service diagnostics

-  Stainless steel tub 

-  Number of baskets: 3

-  Upper basket system: MultiClack

-  Foldable bottom plate baskets

-  Number of water jet levels: 5

-  Number of spray arms: 3

-  Selfcleaning filter

-  Top tray: With telescopic rails; Handle with plastic logotype

   

 

Technical data
ข้อมูลทางเทคนิค

-  Energy class: A+++

-  Height setting: 50 mm

-  Water consumption: 9,5 l

-  Energy consumption - normal program: 0,86 kWh

-  Estimated annual water consumption : 2660 l

-  Level of noise (max.): 47 dB(A)re 1 pW

-  Without decor panel 

-  Dimensions (HxWxD): 81,7 × 59,6 × 55,6 cm

-  Niche dimensions (HxWxD): 82 × 60 × 57 cm

GV64161
Fully integrated dishwasher  (เครื�องล้างจาน Fully integrated)
 

Equipment
อุปกรณ์ 

UseLogic 

technology

DISHWASHERS 93

www.gorenje.com

We reserve the right to change price, model and specifications without notice.    ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนราคาและสนิค้า ในกรณีผิดพลาดจากการพิมพ์ โดยไมต้่องแจ้งลว่งหน้า

min 600

820-870

660-760

556 596

817-867

125-175

55

107
574

min 570

1194



94

We reserve the right to change price, model and specifications without notice.    ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนราคาและสนิค้า ในกรณีผิดพลาดจากการพิมพ์ โดยไมต้่องแจ้งลว่งหน้า

GV66260
Fully integrated dishwasher  (เครื�องล้างจานแบบ Fully integrated)

 -  Max. temperature of inflow water: 70 °C

-  Asynchronous single phase motor

-  อณุหภมิูสงูสดุของนํ �าไหลภายใน: 70 องศาเซลเซียส
-  มอเตอร์ไฟฟา้กระแสสลบั 1 เฟส

-  ระบบปอ้งกนันํ �าล้น
-  กระบวนการวิเคราะห์การทํางาน
-  ถงัล้างจานสแตนเลสสตีล

-  อณุหภมิูล้าง: 70, 65, 55, 45, 35 องศาเซลเซียส
-  5 โปรแกรม: โปรแกรมอตัโนมตั;ิ โปรแกรมสะอาดพิเศษ; 
                      โปรแกรมประหยดัพลงังาน; ล้าง; โปแกรมเร่งดว่น 20 นาที
-  โปรแกรมอ้างอิง: 3 โปรแกรม
-  โปรแกรมจดจําผล
-  โปรแกรมอตัโนมตัิ
-  โปรแกรมการทํางานดว่น

-  จํานวนตะกร้า: 3 ตะกร้า
-  ระบบตะกร้าด้านบน: ปรับระดบัความสงูตะกร้าได้
-  ตะกร้าด้านลา่งสามารถพบัปรับได้
-  จํานวนระดบัสายนํ �า: 5
-  จํานวนแขนฉีดนํ �า: 3
-  ตวักรองแบบทําความสะอาดด้วยตวัเอง
-  ถาดบน: รางสไลด์เลื�อน; ด้ามจบัพลาสตกิแบบมีโลโก้

-  ประสทิธิภาพการประหยดัพลงังาน: A+++
-  ตั �งคา่ความสงู: 50 มิลลเิมตร
-  ปริมาณนํ �าที�ใช้: 9.5 ลติร
-  พลงังานที�ใช้ - โปรแกรมปกติ: 0.86 กิโลวตัต์
-  ปริมาณนํ �าที�ใช้ตอ่ปี: 2660 ลติร
-  ระดบัเสียงสงูสดุ: 45 เดซเิบล 
-  ไมร่วมหน้าบานตกแตง่เครื�องล้างจาน
-  ขนาด: 81.7 × 59.6 × 55.6 เซนติเมตร
-  ขนาดการตดิตั �ง (สxกxล): 82 × 60 × 57 เซนติเมตร

-  ควบคมุแบบระบบสมัผสั

-  ตั �งเวลาลว่งหน้าได้ถงึ 24 ชั�วโมง

-  16 ชดุอาหาร (192 ชิ �น)
-  ฟังก์ชนัล้างเร็ว
-  ระบบเปิด-ปิดประตอูตัโนมตัิหลงัจากทํางานเสร็จ
-  สะอาดอนามยัเป็นพิเศษ
-  ชอ่งใสส่บูทํ่าความสะอาดแบบ 3 ใน 1 
-  ไฟแสดงสถานะ LED
-  จอแสดงผลสิ �นสดุการทํางานบนแผงควบคมุ
-  สญัญาณเสียงแจ้งเตือนเมื�อจบการล้าง
-  ประตสูไลด์

 

 
Programmes

โปรแกรม

Material
วัสดุ

   -  Washing temperature(s): 70, 65, 55, 45, 35 °C

-  5 programmes:  Automatic programme; Intensive programme; 

                             Eco programme; Rinsing; Quick programme 20

-  Reference programme: 3

-  Memory programme

-  Automatic programme

-  QuickIntensive programme

 

Control
ระบบควบคุม

-  Control: TouchControl

-  Start delay up to 24 hours

-  16 place settings (192 Pieces) 

-  SpeedWash function

-  TotalDry – automatic door opening

-  ExtraHygiene 

-  Function 3 in 1

-  Status Light

-  Visual indicator for wash finish on control panel

-  Voice signal for the end of washing cycle

-  Sliding door

Features
คุณสมบตักิารทาํงาน

Safety

ความปลอดภยั

 
-  Total AquaStop

-  Service diagnostics

-  Stainless steel tub 

-  Number of baskets: 3

-  Upper basket system: MultiClack

-  Foldable bottom plate baskets

-  Number of water jet levels: 5

-  Number of spray arms: 3

-  Selfcleaning filter

-  Top tray: With telescopic rails; Handle with plastic logotype

   

 

Technical data
ข้อมูลทางเทคนิค

-  Energy class: A+++

-  Height setting: 50 mm

-  Water consumption: 9,5 l

-  Energy consumption - normal program: 0,86 kWh

-  Estimated annual water consumption : 2660 l

-  Level of noise (max.): 45 dB(A)re 1 pW

-  Without decor panel

-  Dimensions (HxWxD): 81,7 × 59,6 × 55,6 cm

-  Niche dimensions (HxWxD): 82 × 60 × 57 cm

Equipment
อุปกรณ์ 

UseLogic 
technology
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 -  Max. temperature of inflow water: 70 °C

-  Asynchronous single phase motor

-  อณุหภมิูสงูสดุของนํ �าไหลภายใน: 70 องศาเซลเซียส
-  มอเตอร์ไฟฟา้กระแสสลบั 1 เฟส

-  ระบบปอ้งกนันํ �าล้น
-  กระบวนการวิเคราะห์การทํางาน
-  ถงัล้างจานสแตนเลสสตีล

-  อณุหภมิูล้าง: 70, 65, 55, 45, 35  องศาเซลเซียส
-  5 โปรแกรม: โปรแกรมอตัโนมตั;ิ โปรแกรมสะอาดพิเศษ; โปรแกรมประหยดัพลงังาน; 
                      ล้าง; โปรแกรมเร่งดว่น 20 นาที
-  โปรแกรมอ้างอิง: 3 โปรแกรม
-  สามารถสร้างโปรแกรมด้วยตวัทา่งเอง: โปรแกรมจดจําผล
-  โปรแกรมอตัโนมตัิ
-  โปรแกรมการทํางานดว่น 

-  จํานวนตะกร้า: 3 ตะกร้า
-  ระบบตะกร้าด้านบน: ปรับระดบัความสงูตะกร้าได้
-  ตะกร้าด้านลา่งสามารถพบัปรับได้
-  จํานวนระดบัสายนํ �า 5 
-  จํานวนแขนฉีดนํ �า: 2
-  ตวักรองแบบทําความสะอาดด้วยตวัเอง

-  ประสทิธิภาพการประหยดัพลงังาน: A+++
-  ตั �งคา่ความสงู: 50 มิลลเิมตร
-  ปริมาณนํ �าที�ใช้: 9.5 ลติร
-  พลงังานที�ใช้ - โปรแกรมปกติ: 0.86 กิโลวตัต์
-  ปริมาณนํ �าที�ใช้ตอ่ปี: 2660 ลติร
-  ระดบัเสียงสงูสดุ: 45 เดซเิบล 
-  ขนาด: 84.8 × 60× 59.6 เซนติเมตร

-  ควบคมุแบบปุ่ มกด 

-  ตั �งเวลาลว่งหน้าได้ถงึ 24 ชั�วโมง

-  16  ชดุอาหาร (192 ชิ �น)
-  ฟังก์ชนัล้างเร็ว
-  ล้างจานเพียงแคค่รึ�งหนึ�งของทั �งหมด
-  ระบบเปิด-ปิดประตอูตัโนมตัิหลงัจากทํางานเสร็จ
-  จอแสดงผลสิ �นสดุการทํางานบนแผงควบคมุ

 

 
Programmes

โปรแกรม

Efficiency
ประสิทธิภาพ

   -  Washing temperature(s): 70, 65, 55, 45, 35 °C

-  5 programmes: Automatic programme; Intensive programme;

                            Eco programme; Rinsing; Quick programme 20

-  Reference programme: 3

-  Ability to create own programmes: Memory programme

-  Automatic programme

-  QuickIntensive programme

 

Control
ระบบควบคุม

-  Button 

-  Start delay up to 24 hours

-  16 place settings (192 Picecs) 

-  SpeedWash function

-  Half load

-  TotalDry – automatic door opening

-  Visual indicator for wash finish on control panel

Features
คุณสมบตักิารทาํงาน

Safety

ความปลอดภยั

 
-  Total AquaStop

-  Service diagnostics

-  Stainless steel tub 

-  Number of baskets: 3

-  Upper basket system: MultiClack 

-  Foldable bottom plate baskets

-  Number of water jet levels: 5

-  Number of spray arms: 3

-  Selfcleaning filter

   

 

Technical data
ข้อมูลทางเทคนิค

-  Energy class: A+++

-  Height setting: 50 mm

-  Water consumption: 9,5 l

-  Energy consumption - normal program: 0,86  kWh

-  Estimated annual water consumption : 2660 l

-  Level of noise (max.): 45 dB(A)re 1 pW

-  Dimensions (HxWxD): 84,8 × 60 × 59,6 

GS65160X
Freestanding dishwasher  (เครื�องล้างจานแบบตั �งพื �น)
 

Equipment
อุปกรณ์ 

UseLogic 

technology
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GS63160S
Freestanding dishwasher  (เครื�องล้างจานแบบตั �งพื �น)

 -  Max. temperature of inflow water: 70 °C

-  Asynchronous single phase motor

-  อณุหภมิูสงูสดุของนํ �าไหลภายใน: 70 องศาเซลเซียส
-  มอเตอร์ไฟฟา้กระแสสลบั 1 เฟส

-  ระบบปอ้งกนันํ �าล้น
-  กระบวนการวิเคราะห์การทํางาน
-  ถงัล้างจานสแตนเลสสตีล

-  อณุหภมิูล้าง: 70, 60, 55, 35 องศาเซลเซียส
-  5 โปรแกรม:  โปรแกรมสะอาดพิเศษ; โปรแกรมประหยดัพลงังาน; ล้าง; 
                       โปรแกรมล้างประจํา; โปรแกรมเร่งดว่น 20 นาที
-  โปรแกรมอ้างอิง: 1 โปรแกรม
-  โปรแกรมจดจําผล

-  จํานวนตะกร้า: 2 ตะกร้า
-  ระบบตะกร้าด้านบน:ปรับมือ 
-  จํานวนระดบัสายนํ �า: 4
-  จํานวนแขนฉีดนํ �า: 2
-  ตวักรองแบบทําความสะอาดด้วยตวัเอง

-  ประสทิธิภาพการประหยดัพลงังาน: A+
-  ปริมาณนํ �าที�ใช้: 11 ลติร
-  พลงังานที�ใช้ - โปรแกรมปกติ: 0.86 กิโลวตัต์
-  ปริมาณนํ �าที�ใช้ตอ่ปี: 3080 ลติร
-  ระดบัเสียงสงูสดุ: 47 เดซเิบล re 1 pW
-  ขนาด: 84.8 × 60 × 59.6 เซนติเมตร

-  ควบคมุแบบปุ่ มกด

-  ตั �งเวลาลว่งหน้าได้ถงึ 24 ชั�วโมง

-  พื �นที�อิสระ 13 ชดุอาหาร (156 ชิ �น)
-  ฟังก์ชนัล้างเร็ว
-  ล้างจานเพียงแคค่รึ�งหนึ�งของทั �งหมด
-  ระบบเปิด-ปิดประตอูตัโนมตัิหลงัจากทํางานเสร็จ 
-  จอแสดงผลสิ �นสดุการทํางานบนแผงควบคมุ

 

 
Programmes

โปรแกรม

Material
วัสดุ

   -  Washing temperature(s): 70, 60, 55, 35  °C

-  5 programmes:  Intensive programme; Eco programme; Rinsing; 

                             Daily wash; Quick programme 20

-  Reference programme: 1

-  Memory programme

 

Control
ระบบควบคุม

-  Control: Button

-  Start delay up to 24 hours

-  SpaceComfort - 13 place settings (156 Picecs) 

-  SpeedWash function

-  Half load

-  ExtraDry

-  Visual indicator for wash finish on control panel

Features
คุณสมบตักิารทาํงาน

Safety

ความปลอดภยั

 
-  Total AquaStop

-  Service diagnostics

-  Stainless steel tub 

-  Number of baskets: 2

-  Upper basket system: Manual

-  Number of water jet levels: 4

-  Number of spray arms: 2

-  Selfcleaning filter

   

 

Technical data
ข้อมูลทางเทคนิค

-  Energy class: A+

-  Water consumption: 11 l

-  Energy consumption - normal program: 1,04 kWh

-  Estimated annual water consumption : 3080 l

-  Level of noise (max.): 47 dB(A)re 1 pW

-  Dimensions (HxWxD): 84,8 × 60 × 59,6

Equipment
อุปกรณ์ 

UseLogic 

technology
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Pizza set  (ชดุถาดพิซซา่)
AC010
Professional grilling tray (ถาดยา่ง)

PBS02S

Dimensions

ขนาด
- (HxWxD): 0,5 × 37 × 32,5 cm - (HxWxD): 35,5 × 38 × 3,7 cm

AC023
Glass baking pan (ถาดอบแก้ว)

ST01
Steam tower (ชั �นนึ�ง)

YC400W
Yogurt jar set (เซตแก้วโยเกิร์ต)

-  (สxกxล): 0.5 × 37 × 32.5 เซนติเมตร

- (HxWxD): 36 × 45,6 × 2,7 cm

-  (สxกxล): 36 × 45.6 × 2.7 เซนติเมตร

-  ขนาด (สxกxล): 35.5 × 38 × 37 เซนติเมตร

Dimensions

ขนาด
- (HxWxD): 9 × 28 × 28 cm

-  (สxกxล): 9 × 28 × 28 เซนติเมตร

- (HxWxD): 10,6 × 8,5 × 8,7 cm

-  (สxกxล): 10.6 × 8.5 × 8.7 เซนติเมตร
Dimensions

ขนาด
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• Terms & conditions and Other areas not covered by the warranty are 

   stated in the warranty card.

• The Warranty Terms and Conditions shall be effective for the products 

   sold by Gorenje AEC Co., Ltd. or its authorized distributor only.

• All MDA Gorenje products are standard warranty for 2 years, covering 

   spare parts and labor cost.

• All prices exclude installation and delivery fees.

• All prices, pictures, colours, models, diagrams and specifications are 

   for reference purposes only and subject to change without prior notice.

• Appliances are available while stock lasts.

• Company will not responsible for any errors caused by printing process.

• We bear no liablility for any misprint or other errors that might occur in 

   the production of the catalogue.

• For Service Enquiry, please contact Gorenje Aftersales telephone: 

   02 631-1675 (Monday – Friday during 08:30 – 17:30) 

• For more information, please contact gorenje or visit our website 

   www.gorenje.com

  

    








