
BUILT LIKE A PROFESSIONAL 
 
ASKO wasmachines gaan uitzonderlijk lang mee. Dat is belangrijk voor u én voor het milieu. Ook de Limited Edition voldoet 
aan de meest duurzame eisen. En tegelijkertijd is deze machine een lust voor het oog.

ASKO gaat bij het ontwerpen en ontwikkelen van alle machines uit van een lange levensduur. Dankzij onze 
slimme SmartSealTM-technologie is bijvoorbeeld een rubberen manchet overbodig. Wat daarvan het voordeel 
is? Er blijven geen schadelijke bacteriën achter, schoonmaken is nauwelijks nodig en lekken is onmogelijk! 
Een rubberen deurmanchet daarentegen wordt snel aangetast en is daardoor altijd snel aan vervanging toe.  

En dat is slechts één van de vele eigenschappen die een ASKO uniek maakt, we geven nog een paar voorbeelden.

nnQuattro™ - vier schokbrekers 
nnRoestvrij stalen kuip en trommel
nnGietijzeren lagerkruis
nnBetonnen contragewichten 
nnGeen rubberen deurmanchet
nnActiveDrum™
nnLong life test – 10.000 draaiuren

ASKO LIMITED EDITION

www.ASKO.NL



nn Type: vrijstaand
nn Kleur: wit 

EiGEnSchAppEn
nn Energieklasse: A+++
nn capaciteit: 8kg
nn Motor: Koolborstelmotor
nn centrifuge toerental: 400-1400 rpm
nn Wasresultaat: A
nn Droogresultaat: B
nn Geluidsniveau wassen/centrifugeren:54/75 dB(A)
nn Koud wateraansluting

PROGRAMMA’S
nn 10
nn Automatisch programma
nn intensieve was
nn Standaard katoen
nn Kort programma
nn Extra kort programma
nn Sportkleding
nn Synthetische was
nn Wol/handwas
nn Spoelprogramma
nn pompen

OPTIES
nn Super Spoelen (7 spoelingen mogelijk)
nn Uitgestelde start (1-24u)
nn instelbare temperatuur (0-95°c)
nn Resttijdindicatie
nn programmageheugen

 

CONSTRUCTIE
nn Quattro TM - minder trillingen
nn Smart Seal TM - geen rubberen deurmanchet
nn Active DrumTM

nn Roestvrij stalen kuip en trommel
nn Betonnen contragewichten voor de juiste balans

AfMETINGEN
nn hoogte in mm: 850
nn Breedte in mm: 595
nn Diepte in mm: 585
nn Maximaal verstelbare hoogte in mm: 30 
nn netto gewicht (kg): 76 

TEChNISChE GEGEvENS
nn Aansluitwaarde (A): 2200
nn Zekering (A): 10
nn Voltage (V): 230
nn Frequentie (hz): 50
nn Lengte aansluitsnoer (cm): 210
nn Lengte toevoerslang (cm): 143
nn Lengte afvoerslang (cm): 160

Een krachtpatser die niet 
kapot is te krijgen…
 
De ontwerpers van ASKO gaan uit van de zwaarste 
omstandigheden waaronder een wasmachine moet 
presteren. Dat intensief wasgedrag moet een ASKO 
vervolgens moeiteloos jarenlang aan kunnen. na uitvoerige 
testen weten we dat een machine zeker 10.000 draaiuren 
of twintig gebruiksjaren meegaat. Een ASKO is kortom een 
krachtpatser. 


