O design retrô encontra
a tecnologia moderna

Gaveta CrispZone com
HumidityControl

Gaveta FreshZone

A

A gaveta com a temperatura mais baixa do refrigerador é ideal para o armazenamento de carne, peixe,
frutas e legumes. Ela preserva o frescor, o aroma, a
cor e o sabor dos alimentos por muito mais tempo.

Os excelentes isolamento térmico e vedação da porta, o compressor e os controles mecânicos reduzem
de maneira eficiente o consumo de energia.

LedLight

Prateleiras SimpleSlide

Prateleira com fixador de garrafas

IonAir com DynamiCooling

O dispositivo de iluminação LED é uma faixa de LED
que economiza energia, é altamente eficiente, tem
uma vida útil significativamente maior e consome
menos energia.

Um mecanismo especialmente prático que permite
movimentar as prateleiras para cima e para baixo.

A porta do refrigerador tem bastante espaço para armazenar as garrafas maiores de vidro ou de plástico.
Uma suporte especial com fixador mantém os itens
no lugar para evitar que eles se movimentem e se
danifiquem tanto quando a porta está aberta como
quando está fechada.

O sistema de ventilação avançado com refrigeração
dinâmica distribui uniformemente o ar ionizado e
iguala a temperatura em todo o refrigerador. O ar enriquecido com íons negativos extras imita o microclima
natural que mantém os alimentos frescos por mais
tempo. Além disso, qualquer tipo de alimento pode
ser colocado em qualquer uma das prateleiras do refrigerador, já que não há diferenças de temperatura.

Fresco como direto da horta

A CrispZone é uma das maiores gavetas de frutas e
verduras do mercado. A baixa temperatura e a opção de ajustar a umidade prolongam o frescor dos
produtos.

Refrigerador eficiente e bem organizado
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Prateleira
profunda para
garrafas

Fresco como direto da natureza

Para garrafas altas e baixas

Eficiência energética

Prateleira profunda para garrafa

Distribuição uniforme da temperatura no refrigerador

OBRB 153 BL

Refrigerador de Instalação Livre
• Cor: Baby blue
• Abertura da porta: direita
• Material da porta: poliestireno coberto com lâmina plástica
• Classe climática: T
• Classe energética: A

O novo refrigerador Gorenje Retro Special Edition combina o design
icônico dos anos 60 com a tecnologia sofisticada de hoje. Não só
para motoristas apaixonados, ele dá um toque instantâneo de estilo
pessoal, liberdade e aventura para qualquer cozinha, mantendo os
alimentos frescos e cheios de nutrientes vitais.

Eficiência
• 1 compressor
• Volume total bruto/líquido: 260 / 254 l
• Capacidade do refrigerador (bruto/líquido): 235 / 229 l
• Capacidade do freezer (bruto/líquido): 25 / 25 l
• Capacidade de congelamento em 24 horas: 2kg/24h
• Autonomia em caso de falta de energia: 17h
Controle
• Controle mecânico
Características
• IonAir com DynamiCooling

Equipamentos do Refrigerador
• Recipientes para ovo/gelo: 1 x 7
• Prateleiras SimpleSlide na porta, com altura ajustável: 3
• Interior iluminado do refrigerador: faixa de LED lateral
• 4 prateleiras de vidro
• Suporte aramado para garrafas
• Prateleira com fixador de garrafas
• Número de cestos para armazenamento de queijos e manteiga: 1
cesto MultiBox
• CrispZone com HumidityControl: gaveta de verduras grande com
ajuste de umidade
• Gaveta FreshZone
Equipamentos do freezer
• Compartimento do freezer: 1 porta

ESTACIONE
NA SUA
COZINHA
GORENJE RETRO SPECIAL
EDITION. UM REFRIGERADOR
COM PERSONALIDADE.

Especificações técnicas
• Consumo de energia kWh/mês: 17,1 kWh/mês
• Dimensões (A x L x P):
154 × 60 × 66,9 cm
• Voltagem (tensão): 220 V

GORENJE RETRO
SPECIAL EDITION.
UM REFRIGERADOR
COM PERSONALIDADE.

Inspirado na lendária Kombi da Volkswagen
gorenje.com.br

