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Koľkokrát
v živote ste si
chceli urobiť
skutočnú radosť?
Akčná ponuka

PREMIUM SORTIMENTU
2017/2018

Tá najlepšia voľba do domácnosti.
Veľký výber sortimentu, čisté
a elegantné línie spotrebičov
do každej kuchyne.

rokov

Štýlové i praktické.
Prémiové spotrebiče MORA sú
zdobené moderným a dokonale
funkčným dizajnom.

Perfektné ovládanie.
Naše výrobky ponúkajú
rad praktických funkcií a ich
intuitívne ovládanie.

Výnimočná spoľahlivosť.
Odolnosť a dlhá
životnosť sú pre nás
samozrejmosťou.

VDI 643 FF
VDI 643 X

VDP 645 GX1

279 €
60
cm

dotykové ovládanie
4 indukčné zóny
ukazovateľ zvyškového tepla
funkcia Sprint pri každej zóne
(rýchle zvýšenie výkonu)
signalizácia funkcie
funkcia Timer (časový spínač varných zón)
detská bezpečnostná poistka
automatické vypnutie indukčnej zóny
(po odobratí nádoby z platne)
elektrické napätie: 230/400 V

VT 548 BX

379 €

špeciálne zatláčacie gombíky
dotykové ovládanie hodín
digitálne programovacie hodiny
programovanie času pečenia
detský bezpečnostný zámok ovládania
multifunkčná rúra 11 funkcií
komfort zatvárania dvierok
trojité sklo dvierok s tepelným deflektorom
(CoolDoor)
možnosť regulácie teploty max. 275 °C
výsuvné teleskopické rošty (2 úrovne)
Eco Clean - špeciálny program na čistenie rúry
objem rúry 65 l
príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plech na
pečenie
elektrické napätie: 230 V

4 plynové horáky s poistkami Stop Gas
1x extra trojitý Wok horák 3,3 kW
elektrické zapaľovanie horákov v gombíku
dvojdielna liatinová varná mriežka
elektrické napätie: 230 V
pripojenie na plyn: G 1/2“

VT 779 BX

Elektrická rúra samostatná
rokov

100% podpora.
Naša zákaznícka linka
a servis sú tu pre vás každý
pracovný deň.

Plynová vstavaná
sklenená platňa

Indukčná vstavaná
sklokeramická platňa

FF: 299 €
X: 319 € nerezový rámček

Chránime prírodu.
Neustále znižujeme
dopady výroby na životné
prostredie.

rokov

Elektrická rúra samostatná
Touch Control

519 €

nové prehľadné dotykové ovládanie
digitálne programovacie hodiny
programovanie času pečenia
8 prednastavených programov
špeciálny rýchloohrev rúry 200 °C za 6 min.
multifunkčná rúra 15 funkcií
komfort zatvárania dvierok
trojité sklo dvierok s tepelným deflektorom
(CoolDoor)
možnosť regulácie teploty max. 275 °C
dvojité osvetlenie rúry
výsuvné teleskopické rošty (3 úrovne)
chladiaci systém svierok rúry (DC+)
Eco Clean - špeciálny program na čistenie rúry
objem rúry 65 l
príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plech na
pečenie
elektrické napätie: 230 V

Vstavané rúry samostatné
VT 658 BX

VT 657 AB

Elektrická rúra samostatná

399 €

rokov

š peciálne zatláčacie podsvietené gombíky
dotykové ovládanie hodín
digitálne programovacie hodiny
programovanie času pečenia
ukazovateľ teploty v rúre
ukazovateľ zvoleného ohrevu
detský bezpečnostný zámok ovládania
multifunkčná rúra 11 funkcií
	
trojité sklo dvierok s tepelným deflektorom
(CoolDoor)
	
vyberateľná vnútorná sklenená strana
dvierok pre jednoduché čistenie
komfort zatvárania dvierok
možnosť regulácie teploty max. 275 °C
výsuvné teleskopické rošty (2 úrovne)
Eco Clean - špeciálny program na čistenie rúry
spínač ventilátora
objem rúry 65 l
	príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plech na
pečenie
elektrické napätie: 230 V

Elektrická rúra samostatná
rokov

VT 538 BX

319 €

	
špeciálne zatláčacie gombíky
	
dotykové ovládanie hodín
	
digitálne programovacie hodiny
	programovanie času pečenia
	detský bezpečnostný zámok ovládania
	
multifunkčná rúra 11 funkcií
	
trojité sklo dvierok s tepelným deflektorom
(CoolDoor)
komfort zatvárania dvierok
	možnosť regulácie teploty max. 275 °C
	
výsuvné teleskopické rošty (2 úrovne)
	Eco Clean - špeciálny program na čistenie rúry
	objem rúry 65 l
	príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plech na
pečenie
elektrické napätie: 230 V

Elektrická rúra samostatná
rokov

VT 447 BX

299 €

	
špeciálne zatláčacie gombíky
dotykové ovládanie hodín
digitálne programovacie hodiny
programovanie času pečenia
detský bezpečnostný zámok ovládania
multifunkčná rúra 8 funkcií
	
trojité sklo dvierok s tepelným deflektorom
(CoolDoor)
možnosť regulácie teploty max. 275 °C
výsuvné teleskopické rošty (1 úroveň)
Eco Clean - špeciálny program na čistenie rúry
objem rúry 65 l
	príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plech na
pečenie
elektrické napätie: 230 V

rokov

VT 427 BX

269 €

dotykové ovládanie hodín
	
digitálne programovacie hodiny
	
programovanie času pečenia
	
detský bezpečnostný zámok ovládania
	
multifunkčná rúra 8 funkcií
	
dvojité sklo dvierok s tepelným deflektorom
(CompactDoor)
	
možnosť regulácie teploty max. 275 °C
	
výsuvné teleskopické rošty (1 úroveň)
	
Eco Clean - špeciálny program na čistenie rúry
	
objem rúry 65 l
	
príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plech na
pečenie
elektrické napätie: 230 V
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špeciálne zatláčacie gombíky
dotykové ovládanie hodín
digitálne programovacie hodiny
programovanie času pečenia
detský bezpečnostný zámok ovládania
multifunkčná rúra 11 funkcií
	
trojité sklo dvierok s tepelným deflektorom
(CoolDoor)
komfort zatvárania dvierok
možnosť regulácie teploty max. 275 °C
vedenie plechu v rúre - drôtené rošty
Eco Clean - špeciálny program na čistenie rúry
objem rúry 65 l
	
príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plech na
pečenie
elektrické napätie: 230 V

Elektrická rúra samostatná

279 €

	
špeciálne zatláčacie gombíky
	
dotykové ovládanie hodín
	
digitálne programovacie hodiny
	programovanie času pečenia
	detský bezpečnostný zámok ovládania
	
multifunkčná rúra 8 funkcií
	dvojité sklo dvierok s tepelným deflektorom
(CompactDoor)
	možnosť regulácie teploty max. 275 °C
	
výsuvné teleskopické rošty (1 úroveň)
	Eco Clean - špeciálny program na čistenie rúry
	objem rúry 65 l
	príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plech na
pečenie
elektrické napätie: 230 V

VT 405 BX

Elektrická rúra samostatná
rokov

319 €

VT 437 BX

Elektrická rúra samostatná
rokov

	
špeciálne zatláčacie podsvietené gombíky
	
dotykové ovládanie hodín
	
digitálne programovacie hodiny
	programovanie času pečenia
	ukazovateľ teploty v rúre
	ukazovateľ zvoleného ohrevu
	detský bezpečnostný zámok ovládania
	
multifunkčná rúra 11 funkcií
	
trojité sklo dvierok s tepelným deflektorom
(CoolDoor)
	
vyberateľná vnútorná sklenená strana
dvierok pre jednoduché čistenie
	
komfort zatvárania dvierok
	možnosť regulácie teploty max. 275 °C
	
výsuvné teleskopické rošty (1 úroveň)
	Eco Clean - špeciálny program na čistenie rúry
	spínač ventilátora
	objem rúry 65 l
	príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plech na
pečenie
elektrické napätie: 230 V

VT 546 BX

Elektrická rúra samostatná
rokov

379 €

Elektrická rúra samostatná
rokov

249 €

	
multifunkčná rúra 8 funkcií
	
dvojité sklo dvierok s tepelným deflektorom
(CompactDoor)
	
možnosť regulácie teploty max. 275 °C
	
vedenie plechu v rúre - drôtené rošty
	
Eco Clean - špeciálny program na čistenie rúry
	
objem rúry 65 l
	
príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plech na
pečenie
elektrické napätie: 230 V

Vstavané rúry samostatné
VT 537 AW

VT 778 AB

Elektrická rúra samostatná
rokov

339 €

špeciálne zatláčacie gombíky
dotykové ovládanie hodín
digitálne programovacie hodiny
programovanie času pečenia
detský bezpečnostný zámok ovládania
multifunkčná rúra 11 funkcií
trojité sklo dvierok s tepelným deflektorom
(CoolDoor)
komfort zatvárania dvierok
možnosť regulácie teploty max. 275 °C
výsuvné teleskopické rošty (1 úroveň)
Eco Clean - špeciálny program na čistenie rúry
objem rúry 65 l
príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plech na
pečenie
elektrické napätie: 230 V

Elektrická rúra samostatná
Touch Control
rokov

489 €

nové prehľadné dotykové ovládanie
digitálne programovacie hodiny
programovanie času pečenia
8 prednastavných programov
špeciálny rýchloohrev rúry 200 °C za 6 min.
multifunkčná rúra 15 funkcií
trojité sklo dvierok s tepelným deflektorom
(CoolDoor)
komfort zatvárania dvierok
možnosť regulácie teploty max. 275 °C
dvojité osvetlenie rúry
výsuvné teleskopické rošty (2 úrovne)
Eco Clean - špeciálny program na čistenie rúry
objem rúry 65 l
príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plech na
pečenie
elektrické napätie: 230 V

Vstavané platne samostatné
VDP 645 GB1

VDP 645 GB5
VDP 645 GW5

Plynová vstavaná
sklenená platňa

Plynová vstavaná
sklenená platňa

319 €
58
cm

4 plynové horáky s poistkami Stop Gas
1x extra trojitý Wok horák 3,3 kW
elektrické zapaľovanie horákov v gombíku
dvojdielna liatinová varná mriežka
sklenený povrch - tvrdené sklo
elektrické napätie: 230 V
pripojenie na plyn: G 1/2“

60
cm

VDP 665 X

219 €
60
cm

4 plynové horáky s poistkami Stop Gas
elektrické zapaľovanie horákov v gombíku
dvojdielna liatinová varná mriežka
sklenený povrch - tvrdené sklo
elektrické napätie: 230 V
pripojenie na plyn: G 1/2“

VDP 645 X
VDP 645 W

Plynová vstavaná platňa
4 plynové horáky s poistkami Stop Gas
1x extra trojitý Wok horák 3,5 kW
elektrické zapaľovanie horákov v gombíku
dvojdielna liatinová varná mriežka
elektrické napätie: 230 V
pripojenie na plyn: G 1/2“

229 €

Plynová vstavaná platňa
60
cm

X: 129 €
W: 139 €

4 plynové horáky s poistkami Stop Gas
elektrické zapaľovanie horákov v gombíku
dvojdielna varná mriežka
elektrické napätie: 230 V
pripojenie na plyn: G 1/2“

Sklokeramické varné platne
rokov

VDS 650 FF
VDS 650 X

Sklokeramická vstavaná platňa

FF: 229 €
X: 229 € nerezový rámček

dotykové ovládanie
4 Hi-Light varné zóny
ukazovateľ zvyškového tepla
plynulá regulácia výkonu
signalizácia funkcie
funkcia Stop Control (vypnutie platne pri
pretečení tekutiny na ovládacie prvky)
funkcia Stop&Go (okamžité dočasné zastavenie nastavených parametrov varenia)
funkcia StayWarm
(funkcia udržovania teploty)
funkcia Timer (časovanie varných zón)
detská bezpečnostná poistka
automatické bezpečnostné vypnutie platne
elektrické napätie: 230/400 V

rokov

VDS 631 FF
VDS 631 X

Sklokeramická vstavaná platňa

FF: 199 €
X: 209 € nerezový rámček

dotykové ovládanie
4 Hi-Light varné zóny
ukazovateľ zvyškového tepla
plynulá regulácia výkonu
signalizácia funkcie
funkcia Stop Control (vypnutie platne pri
pretečení tekutiny na ovládacie prvky)
detská bezpečnostná poistka
automatické bezpečnostné vypnutie platne
elektrické napätie: 230/400 V

Indukčné varné platne
VDI 660 FF

Indukčná vstavaná
sklokeramická platňa

rokov

VDI 670 UW

Indukčná vstavaná
sklokeramická platňa

rokov

245 €

449 €

dotykové ovládanie
4 indukčné zóny
Flexi zóny - ľavá strana
ukazovateľ zvyškového tepla
funkcia Sprint pri každej zóne
(rýchle zvýšenie výkonu)
signalizácia funkcie
funkcia Timer (časový spínač varných zón)
detská bezpečnostná poistka
automatické vypnutie indukčnej zóny
(po odobratí nádoby z platne)
elektrické napätie: 230/400 V

dotykové ovládanie
4 indukčné zóny
Flexi zóny - ľavá strana
ukazovateľ zvyškového tepla
funkcia Sprint pri každej zóne
(rýchle zvýšenie výkonu)
signalizácia funkcie
funkcia Timer (časový spínač varných zón)
detská bezpečnostná poistka
automatické vypnutie indukčnej zóny(po
odobratí nádoby z platne)
elektrické napätie: 230/400 V

Mikrovlnné rúry
VMT 431 B

VMT 452 X

Vstavaná mikrovlnná rúra

Vstavaná mikrovlnná rúra

239 €

259 €

možnosť kombinovaného ohrevu
(mikrovlnný ohrev + gril)
elektronické ovládanie rúry
nerezové vnútro rúry
výkon 900 W
výkon grilu 1100 W
objem rúry 23 l
otočný tanier 270 mm
elektronický časovač
grilovací rošt
rámček s príslušenstvom pre zabudovanie
otváranie rúry stlačením tlačidla
elektrické napätie: 230 V

možnosť kombinovaného ohrevu
(mikrovlnný ohrev + gril)
elektronické ovládanie rúry
nerezové vnútro rúry
výkon 900 W
výkon grilu 1100 W
objem rúry 28 l
otočný tanier 315 mm
6 stupňov výkonu
elektronický časovač
grilovací rošt
povrch rúry nerez s úpravou proti
odtlačkom prstov
jednoduchá inštalácia - rámček
už namontovaný na rúre
elektrické napätie: 230 V

VMT 312 X

VMT 442 X

Vstavaná mikrovlnná rúra

Vstavaná mikrovlnná rúra

179 €

179 €

vhodná pre inštaláciu do hornej alebo
bočnej skrinky
elektronické ovládanie rúry
nerezové vnútro rúry
výkon 700 W
objem rúry 17 l
otočný tanier 245 mm
6 stupňov výkonu
elektronický časovač
grilovací rošt
povrch rúry nerez s úpravou proti
odtlačkom prstov
jednoduchá inštalácia - rámček
už namontovaný na rúre
elektrické napätie: 230 V

možnosť kombinovaného ohrevu
(mikrovlnný ohrev + gril)
elektronické ovládanie rúry
nerezové vnútro rúry
výkon 900 W
výkon grilu 1100 W
objem rúry 25 l
otočný tanier 315 mm
6 stupňov výkonu
8 automatických programov
elektronický časovač
grilovací rošt
povrch rúry nerez s úpravou proti
odtlačkom prstov
jednoduchá inštalácia - rámček už
namontovaný na rúre
elektrické napätie: 230 V

MORA BENEFIT SERVIS – 5 ROKOV

Zakúpením tohto kupónu zákazník získava počas ďalších 36 mesiacov (nad rámec zákonnej záručnej lehoty) nárok na bezplatnú výmenu alebo
opravu súčastí výrobku (presná špecifikácia uvedená na kupóne), prácu a výjazd zmluvného servisného technika Gorenje Slovakia s.r.o.
Mora Benefit servis - záruka 5 rokov sa vzťahuje iba na vstavané chladničky, umývačky riadu, vstavané rúry, indukčné a sklokeramické
varné platne.
Podmienkou platnosti Mora Benefit servis 5 rokov je registrácia na webe do 14 dní od dátumu zakúpenia výrobku.
Akékoľvek prípadné otázky smerujte na obchod@gorenje.sk, telefonicky na bezplatnej linke 0800 105 505 alebo tiež písomne na adresu
Gorenje spol. s r.o., Hodžovo námestie 2/A, 811 06 Bratislava, 821 08.

Zákaznícka
linka

0800 105 505

Pon-Pia 8-16 h
Na zákazníckej linke vám naši odborní pracovníci pomôžu v
pracovných dňoch v dobe od 8:00 do 16:00 hod. rýchlo
a profesionálne vyriešiť záručné a pozáručné opravy.

Koľkokrát v živote ste si povedali
„Istota je istota“
KUPÓN
Benefit Servis 5 rokov
výrobok:

art. n.:

typ:

výrobné
číslo:

model:

podpis a pečiatka predajcu:

Gorenje spol. s r.o.,
Hodžovo námestie 2/A,
811 06 Bratislava, 821 08
www.mora.sk

dátum predaja, deň, mesiac (slovom), rok:

číslo kupónu:

Hodnota kupónu vrátane DPH je 40 €
Podmienkou platnosti „MORA Benefit servisu 5 rokov“ je registrácia
na www.mora.sk/registracia do 14 dní od dátumu kúpy výrobku.

kontrolný ústrižok

kontrolný ústrižok

kontrolný ústrižok

Umývačky riadu
IM 690

Vstavaná integrovaná umývačka

489 €

rokov

kapacita umývačky 16 súprav riadu
3 úložné koše
digitálny ukazovateľ zostávajúceho času
príborová zásuvka
odložený štart (0-24 hod)
rýchly 20 min program
½ program
automatický program
úsporný ECO program
tablety 3v1
funkcia Total Aqua Stop proti pretečeniu
	
funkcia TotalDry – automatické pootvorenie
dverí na konci programu
funkcia SpeedWash
účinnosť umývania A
účinnosť sušenia A
hlučnosť: 47 dB
spotreba energie: 0,86 kWh
spotreba vody 9,5 l
elektrické napätie: 230 V

60
cm

16

SÚPRAV

3

KOŠE

IM 680

Vstavaná integrovaná umývačka

369 €

rokov

kapacita umývačky 13 súprav riadu
2 úložné koše
digitálny ukazovateľ zostávajúceho času
odložený štart (0-24 hod)
rýchly 20 min program
½ program
automatický program
úsporný ECO program
funkcia Total Aqua Stop proti pretečeniu
	
funkcia TotalDry – automatické pootvorenie
dverí na konci programu
funkcia SpeedWash
účinnosť umývania A
účinnosť sušenia A
hlučnosť: 47 dB
spotreba energie: 0,92 kWh
spotreba vody 9,5 l
elektrické napätie: 230 V

60
cm

13

SÚPRAV

IM 651

Vstavaná integrovaná umývačka

rokov

409 €

kapacita umývačky 14 súprav riadu
3 úložné koše
odložený štart (0-24 hod)
samočistiaci filter
automatický program
úsporný ECO program
funkcia Total Aqua Stop proti pretečeniu
zvuková signalizácia konca umývania
účinnosť umývania A
účinnosť sušenia A
hlučnosť: 45 dB
spotreba energie: 0,93 kWh
spotreba vody 10 l
elektrické napätie: 230 V

60
cm

14

SÚPRAV

IM 650

Vstavaná integrovaná umývačka

rokov

369 €

kapacita umývačky 14 súprav riadu
2 úložné koše
odložený štart (0-24 hod)
samočistiaci filter
automatický program
úsporný ECO program
funkcia Total Aqua Stop proti pretečeniu
zvuková signalizácia konca umývania
účinnosť umývania A
účinnosť sušenia A
hlučnosť: 47 dB
spotreba energie: 0,93 kWh
spotreba vody 11 l
elektrické napätie: 230 V

60
cm

14

SÚPRAV

3

KOŠE

VM 640 X

IM 533

Vstavaná umývačka s panelom

Vstavaná integrovaná umývačka

329 €

rokov

	kapacita umývačky 9 súprav riadu
	
2 úložné koše
	odložený štart (3/6/9 hod)
	
samočistiaci filter
	
automatický program
	
tablety 3v1
	
úsporný ECO program
	
funkcia Total Aqua Stop proti pretečeniu
	
účinnosť umývania A
	
účinnosť sušenia A
	hlučnosť: 47 dB
	
spotreba energie: 0,69 kWh
	
spotreba vody 9 l
elektrické napätie: 230 V

45
cm

369 €

rokov

	kapacita umývačky 12 súprav riadu
	
2 úložné koše
	odložený štart (3/6/9 hod)
	
samočistiaci filter
	
tablety 3v1
	
úsporný ECO program
	
1/2 program
	
funkcia Total Aqua Stop proti pretečeniu
	
zvuková signalizácia konca umývania
	
účinnosť umývania A
	
účinnosť sušenia A
	hlučnosť: 47 dB
	
spotreba energie: 0,90 kWh
	
spotreba vody 11 l
elektrické napätie: 230 V

60
cm

Dekoračný kryt je len ilustračný

VM 540 X

VM 533 X

Vstavaná umývačka s panelom

359 €

rokov

	kapacita umývačky 9 súprav riadu
	
2 úložné koše
	odložený štart (0-24 hod)
	
samočistiaci filter
	
tablety 3v1
	
úsporný ECO program
	
1/2 program
	
funkcia Total Aqua Stop proti pretečeniu
	
zvuková signalizácia konca umývania
	
účinnosť umývania A
	
účinnosť sušenia A
	hlučnosť: 47 dB
	
spotreba energie: 0,69 kWh
	
spotreba vody 9 l
elektrické napätie: 230 V

45
cm

Dekoračný kryt je len ilustračný

Vstavaná umývačka s panelom

329 €

rokov

kapacita umývačky 9 súprav riadu
	
2 úložné koše
	
samočistiaci filter
	
tablety 3v1
	
úsporný ECO program
	
1/2 program
	
funkcia Total Aqua Stop proti pretečeniu
	
zvuková signalizácia konca umývania
	
účinnosť umývania A
	
účinnosť sušenia A
	hlučnosť: 47 dB
	
spotreba energie: 0,69 kWh
	
spotreba vody 9 l
elektrické napätie: 230 V

45
cm

Dekoračný kryt je len ilustračný

Odsávače pár
OK 634 X

Komínový odsávač

559
m3

149 €

3 výkonové stupne
tlačidlové ovládanie
maximálny výkon odsávača 559 m³/h
osvetlenie 2x 28 W
kovové filtre proti mastnotám
spätná klapka
možnosť recirkulácie
energetická trieda D
maximálna hlučnosť: 67 dB
horný odťah: 150 mm
elektrické napätie: 230 V
šírka: 60 cm

OK 637 G

Komínový odsávač

600
m3

199 €

3 výkonové stupne
tlačidlové ovládanie
maximálny výkon odsávača 600 m³/h
LED osvetlenie 2x
kovové filtre proti mastnotám
spätná klapka
možnosť recirkulácie
energetická trieda C
maximálna hlučnosť: 66 dB
horný odťah: 150 mm
elektrické napätie: 230 V
šírka: 60 cm

LED

OK 697 GX / OK 997 GX

OO 963 X

Komínový odsávač

695
m3

259 €
299 €

LED

60 cm
90 cm

3 výkonové stupne
dotykové ovládanie
maximálny výkon odsávača 695 m³/h
LED osvetlenie 2x
kovové filtre proti mastnotám
spätná klapka
možnosť recirkulácie
energetická trieda C
maximálna hlučnosť: 66/69 dB
horný odťah: 150 mm
elektrické napätie: 230 V
šírka: 60/90 cm

Priestorový komínový odsávač

519 €

694
m3

4 výkonové stupne
tlačidlové ovládanie
maximálny výkon odsávača 694 m³/h
LED osvetlenie 4x
kovové filtre proti mastnotám
spätná klapka
možnosť recirkulácie
energetická trieda C
maximálna hlučnosť: 62 dB
horný odťah: 150 mm
elektrické napätie: 230 V
šírka: 90 cm

LED

OT 632 MX

Vstavaný odsávač

159 €

336
m3

výsuvný model
3 výkonové stupne
tlačidlové ovládanie
maximálny výkon odsávača 336 m³/h
halogénové osvetlenie 2x 20 W
kovové filtre proti mastnotám
spätná klapka
možnosť recirkulácie
energetická trieda E
maximálna hlučnosť: 65 dB
horný odťah: 120 mm
elektrické napätie: 230 V
šírka: 60 cm

OV 680 G / OV 880 G

Komínový odsávač

369 €
399 €

607
m3

60 cm
80 cm

Chladnička

OV 685 GW
OV 685 GB

313
m3

299 €

284 l
223 l
61 l
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www.mora.sk

VC 182

Vstavaná chladnička

499 €

Komínový odsávač
4 výkonové stupne
dotykové ovládanie
maximálny výkon odsávača 313 m³/h
halogénové osvetlenie 2x 20W
kovové filtre proti mastnotám
energetická trieda E
maximálna hlučnosť: 62 dB
horný odťah: 150 mm
elektrické napätie: 230 V
šírka: 60 cm

4 výkonové stupne
dotykové ovládanie
štrbinové odsávanie
extra funkcia 24 h (automatické čistenie vzduchu
v miestnosti, každú hodinu po dobu 5 minút)
ukazovateľ znečistenia filtra
možnosť programovania odsávania
maximálny výkon odsávača 607 m³/h
halogénové osvetlenie 2x 20W
kovové filtre proti mastnotám
energetická trieda D
maximálna hlučnosť: 53 dB
horný odťah: 150 mm
elektrické napätie: 230 V
šírka: 60/80 cm

Výrobca si vyhradzuje právo vykonávať drobné zmeny počas vývoja produktu. Uvedené ceny
v katalógu sú s DPH a sú informatívne, aktuálne ceny nájdete na www.mora.sk. Ceny sa môžu
u jednotlivých predajcov líšiť. Tieto ceny nezahŕňajú zákonný príspevok na recykláciu historických
elektrospotrebičov. Bližšie informácie získate u predajcov MORA a na www.mora.sk.

mechanické ovládanie
automatické odmrazovanie chladiaceho
priestoru
spôsob inštalácie - pojazdy
4 sklenené výsuvné police
polica s príklopom vo dverách na mliečne
výrobky
4 police vo dverách
zásuvka na zeleninu
nádobka na 12 vajec
praktické police na fľaše vo dverách
1 zásuvka pre rýchle zmrazenie
hlučnosť: 40 dB
akumulačná doba: 5 kg/24 h
netto objem chladničky/mrazničky: 223/61 l
elektrické napätie: 230 V
rozmery spotrebiča: 1 775 x 540 x 545 mm

