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Inspired by 
Scandinavia
ASKOs historie begyndte i Sverige i 1950 med en 
innovativ ung mands drøm om at bygge en vaskemaskine 
til sin mor for at gøre hendes liv nemmere. en unik 
maskine, som med effektiv udnyttelse af vand og energi 
kunne afspejle en landmands kærlighed til naturen. Med 
overlegen vaskeevne og pålidelighed, med mulighed for 
selv at opvarme vandet og slynge vasketøjet rundt, og 
oven i købet med en holdbar tromle i rustfrit stål. 
I dag, mere end 60 år senere, er ASKO et globalt brand, 
som designer og udvikler førsteklasses hvidevarer til 
køkkenet og vaskerummet i hjemmet samt til professionel 

brug. Vores produkter opfylder de strengeste krav til 
design, funktion, holdbarhed og bæredygtighed. Vi 
fremstiller vores produkter efter ekstremt høje kvalitetskrav 
og bygger vores produkter til privat brug på samme måde, 
som vi bygger vores produkter til professionel brug.
ASKO hjælper mennesker over hele verden med 
madlavning, rengøring og pleje, samtidig med at vi værner 
om miljøet. Med sin unikke skandinaviske kulturelle arv 
kombinerer ASKO prisbelønnet design med smarte 
funktioner og løsninger. ”Vi skaber produkter, som er dømt 
til at blive en meget populær del af hjemmet og dit liv.”
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Designelementerne
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De fire elementer ild, luft, vand og jord er de kræfter, som 
udgør universet. I Skandinavien finder du dem i rygende 
vulkaner og gejsere, i den hylende vestenvind, i de 
brusende floder og det dybblå hav, i bjergklipperne og 
i jordens mineraler. elementer, som har inspireret os til at 
skabe en ny serie af førende hvidevarer.

Solidt design, detaljeret finish og intuitiv betjening 
kendetegner vores nye produktserie, som har alt, hvad 
du behøver til at tilberede inspirerende retter fra Fusion 
Volcano Wok-brændere til integrerede dampløsninger.
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elements by ASKO kombinerer 
avanceret teknologi og funktionalitet 
med fantastiske, rene designlinjer.
I kemiens verden er elementerne de rene grundstoffer, som 
ikke kan splittes. elements by ASKO-serien har en unik 
kombination af sort perleglas med en baggrundsoverflade 
bestående af små partikler i rustfrit stål. Det kommer til udtryk 
ved smukke changerende brunlige og sorte nuancer eller et 
grafitgråt, afhængigt af omgivelserne og leder tankerne hen 
på Skandinaviens særlige geologi. Den samme sorte farve 
går igen i seriens emhætter og kogeplader. Ovnenes børstede 
metalkanter gør dem endvidere særligt velegnede til indbygning 
og matcher gas- og induktionskogepladernes skarpe linjer. 
elements by ASKO-seriens design er endnu en understregning 
af vores skandinaviske rødder. Den er raffineret og enkel med 
rene linjer og uden overflødige detaljer.

Jon Carlehed, designchef hos Asko Appliances.

"elements by ASKO-serien er raffineret 
og enkel med rene linjer og uden 
overflødige detaljer."
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elements by ASKO-seriens ovne har et elegant 
glasdesign med en glimtende sort farve, som changerer 
imellem de dybe mærkegrå eller brunlige toner 
afhængigt af omgivelserne. De er perfekte til åbne 
løsninger, hvor køkken og spisestue går ud i ét, og hvor 

der stilles store krav til æstetik og perfekt integration. 
Det flotte udvendige design fuldendes af forskellige 
opvarmningssystemer og præcis temperaturstyring, som 
giver dig perfekte tilberedningsresultater hver gang.

Perfekt designet til dig

Ovne
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45 CM DAMPOVn
OCS8478G
VArMeSKuFFe
ODW8128G
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Præcis tilberedning med ASKOs 
hvælvede ovnrum
Ovnrummet i alle ovne fra ASKO er skabt ud fra generationer af 
brændefyrede ovne. Ovnrummets hvælvede loft og helt flade 
bagside og låge giver en mere jævn varmluftcirkulation. 
For at forbedre varmefordelingen yderligere har både 
ovnrummet og pladerne en emaljebelægning af høj kvalitet, som 
effektivt absorberer og reflekterer varme. Det sikrer en perfekt 
tilberedning hver gang.

Ovne med ekstra stor kapacitet
Ovnene på 60 cm har en ekstra stor kapacitet på op til 75 
liter og med mulighed for at tilberede mad på fem niveauer 
samtidigt. Det sparer tid og penge og skåner miljøet på grund af 
det lavere elforbrug. Det samme gælder for kombinationsovnen 
på 45 cm, som har kapacitet til hele 51 liter, og som kan 
tilberede på tre niveauer samtidigt. Det er en af markedets 
største ovne på 45 cm. 

Tilberedning af sunde retter med damp
Professionelle kokke bruger damp til at lokke mere smag frem i 
maden og til at give brød og bagværk en lækker sprød skorpe. 
Damp tilbereder maden nænsomt og bevarer flere vitaminer 
og næringsstoffer end almindelig kogning. Damptilberedning 
er både sundt og naturligt og bevarer alle madens smags-
nuancer. Tilberedningen afgiver ingen lugt, og det er ikke 
nødvendigt at tilsætte salt, krydderier og urter. Med vores 
kombinationsdampovne kan du kombinere varmluft med damp 
i et enkelt tilberedningsprogram eller blot bruge varmluft eller 
damp.

Sous vide
et damptilberedningsprogram til vakuumforseglede fødevarer. 
De vakuumforseglede fødevarer langtidstilberedes med damp 
ved en lav temperatur. Denne metode bevarer smag, vitaminer 
og mineraler i maden. Med vakuumforseglingen kan retten 
opbevares længere. Brug denne funktion til tilberedning af 
grøntsager, frugt, kød, fjerkræ og fisk.
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Madlavning med 
det rigtige touch
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Trinvis tilberedning giver dig mulighed for at kombinere op til 
tre funktioner i den samme tilberedningsproces. Sammensæt 
din foretrukne tilberedningsproces ved at vælge forskellige 
funktioner og indstillinger.

Der findes ikke noget bedre end at dele et delikat måltid mad 
med dem, du holder af, og med elements by ASKO er det 
nemmere end nogensinde før. Vi har samarbejdet med brugere 
om at udvikle en enestående intuitiv grænseflade, som inspirerer 
dig til at prøve nye ting. Ovnen betjenes med en højopløst 
touchscreen med førsteklasses farvegengivelse og hurtig 
reaktion.

Detaljerede statusskærmbilleder med farvekoder, tekst og 
grafik viser den aktuelle temperatur, varighed og ovnfunktion.

Grænsefladen er fyldt med nyttige oplysninger, som indbyder til 
at udforske alle elements by ASKO-ovnenes funktioner.
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Indbygning, installation og 
kombination
Seriens forskellige ovne er også designet til at passe perfekt ved 
siden af hinanden. Varmeskuffen kan f.eks. anbringes under en 
45 cm ovn og med en 60 cm ovn ved siden af. Dermed bliver 
det muligt at installere en stor multifunktionsovn (pyrolyse) og 
en 45 cm kombinationsdampovn med varmeskuffe nedenunder 
i to fordybninger ved siden af hinanden. elements by ASKO-
ovnenes særlige stålkant gør det muligt at installere ovnene let 
fremskudt uden synlige åbninger i siderne. Stålkanten skjuler 
samtidig køkkenelementet, når lågen er åben, så forsiden af 
ovnen får et ekstra visuelt touch.

Koordineret funktionalitet
elements by ASKO-ovne har ligesom alle andre ASKO-ovne 
bageplader, der kan bruges i alle ovne uanset størrelse. Det gør 
det f.eks. muligt at optø kød i den kombinerede mikrobølgeovn 
og blot flytte pladen til kombidampovnen for at tilberede det. 
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Vores kombidampovne har fuld dampfunktionalitet samt damp 
kombineret med almindelig varmluft. Det omhyggeligt designede 
dampsystem sikrer, at der kun genereres ren damp, som fordeles 

jævnt i hele ovnrummet. Ovnene har et stort udvalg af bageplader til 
tilberedning både med almindelig varmluft og damp.

Kombidampovne

OCS8478G
Kombidampovn til indbygning
Størrelse: 45 cm

Funktioner
 n energiklasse: A+
 n Ovnrumskapacitet: 50 l
 n ultra Cool-ovnlåge,  
3 glaslag,  
2 reflekterende lag

 n Sidekanter til indbygning uden 
åbninger

Komfort
 n TFT-touchscreen - stort
 n Soft-åbning/soft-lukning
 n 2 fuldt udtrækkelige 
teleskopskinner med 
låsefunktion

 n 2 ovnlamper på forskellige 
niveauer

 n Låge med flad inderside
 n Aqua Clean-funktion

Tilberedningshjælp
 n Indstillelig temperatur op til 
230 °C

 n 22 ovnfunktioner
 n Stegetermometer
 n 160 autoprogrammer
 n Sous-vide-programmering – 
præcis temperaturstyring

 n elektronisk låge til 
vandbeholder

Udstyr
 n 1 bageplade
 n 1 Premium-grillrist
 n 1 dampbakke 2/3 størrelse 
med huller + 1 dampbakke 1/3 
størrelse med huller

 n 2 dampbakker str. XL uden 
huller

 n 1 dampbakke str. XL med huller 

OCS8678G
Kombidampovn til indbygning
Størrelse: 60 cm 

Funktioner
 n energiklasse: A+
 n Ovnrumskapacitet: 73 l
 n ultra Cool-ovnlåge,  
3 glaslag,  
2 reflekterende lag

 n Sidekanter til indbygning uden 
åbninger

Komfort
 n TFT-touchscreen - stort
 n Soft-åbning/soft-lukning
 n 3 fuldt udtrækkelige 
teleskopskinner med 
låsefunktion

 n 2 ovnlamper på forskellige 
niveauer

 n Låge med flad inderside
 n Aqua Clean-funktion

Tilberedningshjælp
 n Indstillelig temperatur op til 
230 °C

 n 22 ovnfunktioner
 n Stegetermometer
 n 160 autoprogrammer
 n Sous-vide-programmering – 
præcis temperaturstyring

 n elektronisk låge til 
vandbeholder

Udstyr
 n 2 bageplader
 n 1 bradepande
 n 1 Premium-grillrist
 n 1 dampbakke 2/3 størrelse 
med huller + 1 dampbakke 1/3 
størrelse med huller

 n 2 dampbakker str. XL uden 
huller

 n 1 dampbakke str. XL med huller
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Sous-vide- og 
vakuumteknik

Med det brugervenlige berøringsfølsomme betjeningsinterface 
kan du vælge mellem tre forskellige vakuumniveauer, afhængigt 
af hvor sarte madvarerne er. eksempelvis kræver kød et højere 
vakuumniveau for at blive tilberedt optimalt. Frugt kræver 
derimod et lavere vakuumniveau for ikke at blive ødelagt af det 
højere negative lufttryk.

Med sous-vide-teknikken er det muligt at forsegle madvarer 
i særlige vakuumposer og derefter damptilberede dem ved 
temperaturer mellem 40 og 100 °C. Takket være den helt 
forseglede pose bevares naturlige aromaer, farve og tekstur, 
ligesom alle de essentielle vitaminer og mineraler. Madvarer 
tilberedt i vakuumemballage kræver desuden markant mindre 
salt end madvarer, der er tilberedt på traditionel vis.

Med vakuumskuffen i serien elements by ASKO får du en unik mulighed 
for at introducere avanceret madlavning i dit eget køkken. Den 14 cm 
høje skuffe er designet og forberedt til installation sammen med både 
45 og 60 cm kombidampovne fra samme serie. Skuffen kan anvendes til 
forberedelse af mad til sous-vide-tilberedning, men også til opbevaring, 
emballering eller portionsopdeling af madvarer. 

Hvis din elements by ASKO-vakuumskuffe installeres lige under din ovn 
bliver den i samspil med den smarte tryk-åbning utroligt let tilgængelig. 
Du kan vælge imellem tre forseglingsniveauer til plastposer af forskellig 
tykkelse.

Konstruktion og ydelse
 n Sideprofiler i metal til perfekt 
integration 

 n Sort glas med perleeffekt 
 n Tryk-åbning
 n Fuldt udtrækkelige 
teleskopskinner

 n Kapacitet: 8 liter
 n Maksimal posestørrelse:  
250 x 350 mm

 n Pumpekapacitet: 4 m3/h
 n Perfekt i kombination med vores 
dampovne, som er udstyret 
med sous-vide-programmer.

Brug og fleksibilitet
 n Tre vakuumniveauer
 n Tre forseglingsniveauer

Interaktion og betjening
 n Berøringsfølsomme knapper

Sikkerhed og 
vedligeholdelse

 n rengøringsvenlig beholder i 
rustfrit stål

ODV8128G
Vakuumskuffe
Sort glas
14 cm
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På samme måde som andet kogegrej, du bruger i køkkenet, skal ovnen 
rengøres med regelmæssige mellemrum. Her kommer din nye elements 
by ASKO-pyrolyseovn til sin ret. under pyrolyseprogrammet opvarmes 

ovnen til 465 °C, og al fedt og snavs brændes til fin aske, som nemt 
tørres væk med en klud. Og som ekstra bonus kan du også rengøre 
bagepladerne med pyrolyse.

Pyrolyseovne

OP8478G 
Pyrolyseovn til indbygning
Størrelse: 45 cm

Funktioner
 n energiklasse: A 
 n Ovnrumskapacitet: 48 l
 n ultra Cool+-ovnlåge, 
4 glaslag, 3 reflekterende lag

 n emaljebelægning af høj kvalitet, 
som tåler pyrolyse

 n Sidekanter til indbygning uden 
åbninger

Komfort
 n TFT-touchscreen - stort
 n Soft-lukning/soft-åbning
 n 4 tilberedningsniveauer
 n 2 fuldt udtrækkelige 
teleskopskinner

 n 2 ovnlamper på forskellige 
niveauer

 n Låge med flad inderside
 n Pyrolyserengøringssystem

Tilberedningshjælp
 n Indstillelig temperatur op til 
275 °C

 n 18 ovnfunktioner
 n Stegetermometer
 n 87 autoprogrammer
 n Grillspyd med motor

Udstyr
 n 1 bageplade
 n 1 bradepande
 n 2 grillrist

OP8678G 
Pyrolyseovn til indbygning
Størrelse: 60 cm

Funktioner
 n energiklasse: A+
 n Ovnrumskapacitet: 71 l
 n ultra Cool+-ovnlåge,  
4 glaslag, 3 reflekterende lag

 n emaljebelægning af høj kvalitet, 
som tåler pyrolyse

 n Sidekanter til indbygning uden 
åbninger

Komfort
 n TFT-touchscreen - stort
 n Soft-lukning/soft-åbning
 n 5 tilberedningsniveauer
 n 3 fuldt udtrækkelige 
teleskopskinner med 
låsefunktion

 n 2 ovnlamper på forskellige 
niveauer

 n Låge med flad inderside
 n Pyrolyserengøringssystem

Tilberedningshjælp
 n Indstillelig temperatur op til 
275°C

 n 18 ovnfunktioner
 n Stegetermometer
 n 87 autoprogrammer
 n Grillspyd med motor

Udstyr
 n 1 glasfad
 n 2 bageplader 
 n 1 bradepande
 n 1 Premium-grillrist
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Kombimikroovn
Vores kombimikroovne har ikke nogen pladskrævende dreje-
tallerken. Mikrobølgerne fordeles i stedet jævnt ved hjælp af en 
mikrobølgefordeler, som er placeret uden for ovnrummet. elements by 
ASKO-kombimikroovne har også et mikrobølgeinverteringssystem, 

som producerer en præcis mængde mikrobølger på et konstant niveau 
med mindre energi. Det giver energibesparelser og en mere nænsom 
tilberedning. 

OCM8478G 
Kombimikroovn til indbygning
Størrelse: 45 cm

Funktioner
 n Ovnrumskapacitet: 50 l
 n Kold ovnlåge, 3 glaslag, 1 
reflekterende lag, 1

 n mikrobølgeskjold
 n Sidekanter til indbygning uden 
åbninger

Komfort
 n TFT-touchscreen - stort
 n Soft-lukning
 n 4 tilberedningsniveauer
 n 2 ovnlamper på forskellige 
niveauer

 n Låge med flad inderside

Tilberedningshjælp
 n Indstillelig temperatur op til 
250°C

 n 19 ovnfunktioner
 n 87 autoprogrammer
 n Kombinationsprogrammer med  
mikrobølger/almindelig varme

Udstyr
 n 1 glasfad
 n 1 bageplader
 n 2 Premium-grillriste

Varmeskuffe
Få endnu flere kombinationsmuligheder med en elements by ASKO-
varmeskuffe, som du kan bruge til at opvarme tallerkener og kopper 
eller til langtidstilberedning. Skuffebunden er fremstillet af keramisk 
glas, som er nemt at rengøre.

ODW8128G  
Varmeskuffe
Størrelse: 14 cm

Funktioner
 n Temperaturområde: 30-80 °C
 n Luftcirkulation
 n rengøringsvenlig glasbund
 n Åbning med tryk og træk
 n Fuldt udtrækkelige 
teleskopskinner

 n Kold front

 n Belastning: 25 kg
 n Kapacitet: 20 tallerkener med 
en diameter på 28 cm,

 n 80 kaffekopper eller  
40 tekopper

 n Funktion til langtidstilberedning
 n Varmeelement i bundplade
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Håndværket er vores 
dna, detaljen vores 
passion

ASKO-køkkenprodukter er designet med passion for detaljen 
af hensyn til både performance og præcision. Produkternes 
funktionalitet og slidstyrke er inspireret af professionelle kokkes 
behov og ekspertise med det formål at højne brugernes 
livskvalitet. Vores forståelse for design og materialer sikrer en 
perfekt integration i moderne boligindretning.
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Ovne

elegant design
Med vores ekspertise har vi omdannet en ovn til et 
præcisionsinstrument. Vi har anvendt specielt udvalgte 
og bæredygtige materialer for at skabe et produkt med 
et elegant udseende og en lang levetid. Vores håndværk 
gennemsyrer hele serien, der kendetegnes af en 
exceptionel finish og en intuitiv brugervenlighed.

Vi har designet en sofistikeret glaslåge og integreret den 
i en flot helstøbt ramme. Den store glaslåge understreger 
den store ovnkapacitet og giver brugeren fuldt overblik 
over ovnrummet.
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Designet til at overgå 
de højeste forventninger
Det unikke design med en robust helstøbt metalramme med 
perfekt bukkede hjørner gør det muligt at integrere ASKO Craft-
ovne på optimal vis i dit køkken. uanset hvordan du vælger at 
installere din nye ovn, vil den give dit køkken et nyt udtryk. 

Grebet har et gribevenligt design. Det har en sofistikeret og 
behagelig fornemmelse, ud over at det er smukt at se på. Den 
store glaslåge understreger det rummelige ovnrum og giver 
brugeren fuldt overblik over maden under tilberedningen. 
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Interfacet på ASKO Craft-ovne er en perfekt blanding af 
hurtigt reagerende drejeknapper og intuitiv navigation gennem 
menuen. Det betyder, at du altid har overblik over alle funktioner 
og samtidig direkte adgang til de vigtigste funktioner.
Du har kontrollen og kan nemt og hurtigt skifte ovnfunktion 
eller -indstilling. Det giver dig mulighed for at tilberede mad på 
forskellige vis og styre madlavningen gennem hele processen, 
så du opnår et perfekt resultat.
Af hensyn til en højere brugervenlighed er knapperne under 
displayet baggrundsbelyste. Hovedfunktioner vælges med den 
venstre drejeknap, hvorefter du vælger temperatur og ønsket 
tidspunkt med den højre drejevalgknap.
Den højre drejevalgknap drejer du for at finde den korrekte 
værdi og trykker for at vælge og gå til næste indstilling. Du bliver 
på den måde ført intuitivt gennem betjeningen.

Taktil fornemmelse og masser af 
funktioner 

Skift menu ved at trykke på drejevalgknappen til højre. Drej 
på drejevalgknappen for at foretage indstillinger i de enkelte 
menuer eller brug de to pile (berøringsfølsomme knapper).

Vælg en hovedfunktion ved at dreje på den venstre drejeknap. 
Tryk på startknappen for at aktivere programmet.

På statusdisplayet kan du se valgt temperatur, resterende tid og 
aktuel ovntemperatur.
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Professionelle kokke bruger damp til at lokke mere smag frem i maden 
og til at give brød og bagværk en lækker sprød skorpe. Damp tilbereder 
maden nænsomt og bevarer flere vitaminer og næringsstoffer end 
almindelig kogning. Damptilberedning er både sundt og naturligt og 
bevarer alle madens smagsnuancer.

Få nye smagsnuancer frem ved at kombinere damp med varmluft, 
eller tilbered sund mad kun med damp. Det bevarer madens mineraler, 
smagsstoffer, farve og struktur. Kød, fisk og grøntsager kan tilberedes 
samtidig, du skal blot indstille tiden efter den madvare, som kræver 
længst tilberedningstid, og der er ingen risiko for overtilberedning.

Dampovne

OCS8487A
Kombidampovn
Størrelse: 45 cm 
Farve: Grafitsort

OCS8487S
Kombidampovn
Størrelse: 45 cm 
Farve: rustfrit stål

OCS8687A
Kombidampovn
Størrelse: 60 cm 
Farve: Grafitsort

OCS8687S
Kombidampovn
Størrelse: 60 cm 
Farve: rustfrit stål

Konstruktion og ydelse
 n robust helstøbt frontramme af 
hensyn til unik integration 

 n Førsteklasses XL-ovnrum i 
emalje

 n Multidampindsprøjtningssystem
 n energiklasse: A+

Brug og fleksibilitet
 n Kapacitet (liter): 73
 n 5 tilgængelige 
tilberedningsniveauer

 n 2 riller med fuldt udtrækkelige 
teleskopskinner med 
låsefunktion

 n 2 bageplader
 n 1 bradepande
 n 1 Premium-grillrist
 n 1 Gastronom-bakke str. XL  
med huller

 n 1 Gastronom-bakke str. XL  
uden huller

 n Stegetermometer

Interaktion og betjening
 n TFT-display - medium
 n Farvedisplay
 n ergonomisk programvælger
 n Brugervenlig drejevalgknap til 
indstillinger

 n 160 autoprogrammer

Funktioner, programmer og 
indstillinger

 n 11 manuelle ovnfunktioner 
 n  5 optøningsprogrammer
 n  Trinvis tilberedning i flere faser
 n Komplet dampfunktion
 n Direkte dampindsprøjtning
 n Sous-vide-programmering – 
præcis temperaturstyring

Sikkerhed og 
vedligeholdelse

 n Låge med soft-luk
 n Firedobbelt glas i lågen
 n Damprensning

Konstruktion og ydelse
 n robust helstøbt frontramme af 
hensyn til unik integration 

 n Førsteklasses XL-ovnrum i 
emalje

 n Multidampindsprøjtningssystem
 n energiklasse: A+

Brug og fleksibilitet
 n Kapacitet (liter): 50
 n 4 tilgængelige 
tilberedningsniveauer

 n 2 indvendige lamper
 n 1 rille med fuldt udtrækkelige 
teleskopskinner med 
låsefunktion

 n 1 bageplade
 n 1 Premium-grillrist
 n 1 Gastronom-bakke str. XL  
med huller

 n 1 Gastronom-bakke str. XL  
uden huller

Interaktion og betjening
 n TFT-display - medium
 n Farvedisplay
 n ergonomisk programvælger
 n Brugervenlig drejevalgknap til 
indstillinger

 n 160 autoprogrammer

Funktioner, programmer og 
indstillinger

 n 11 manuelle ovnfunktioner 
 n 5 optøningsprogrammer
 n Trinvis tilberedning i flere faser
 n Komplet dampfunktion
 n Direkte dampindsprøjtning
 n Sous-vide-programmering – 
præcis temperaturstyring

Sikkerhed og 
vedligeholdelse

 n Låge med soft-luk
 n Firedobbelt glas i lågen
 n Damprensning
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Vakuumskuffe

Konstruktion og ydelse
 n Sideprofiler i metal til perfekt 
integration 

 n Sort glas med perleeffekt 
 n Tryk-åbning
 n Fuldt udtrækkelige 
teleskopskinner

 n Kapacitet: 8 liter
 n Maksimal posestørrelse:  
250 x 350 mm

 n Pumpekapacitet: 4 m3/h
 n Perfekt i kombination med vores 
dampovne, som er udstyret 
med sous-vide-programmer.

Brug og fleksibilitet
 n Tre vakuumniveauer
 n Tre forseglingsniveauer

Interaktion og betjening
 n Berøringsfølsomme knapper

Sikkerhed og 
vedligeholdelse

 n rengøringsvenlig beholder i 
rustfrit stål

ODV8127S
Vakuumskuffe
Farve: rustfrit stål
14 cm

ODV8127A
Vakuumskuffe
Farve: Grafitsort
14 cm
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Pyrolyseovn
På samme måde som andet kogegrej, du bruger i køkkenet, skal ovnen 
rengøres med regelmæssige mellemrum. Her kommer din nye elements 
by ASKO-pyrolyseovn til sin ret. under pyrolyseprogrammet opvarmes 

ovnen til 465 °C, og al fedt og snavs brændes til fin aske, som nemt 
tørres væk med en klud. Og som ekstra bonus kan du også rengøre 
bagepladerne med pyrolyse.

OP8687A
Pyrolyseovn
Størrelse: 60 cm 
Farve: Grafitsort

OP8687S
Pyrolyseovn
Størrelse: 60 cm 
Farve: rustfrit stål

Konstruktion og ydelse
 n robust helstøbt frontramme af 
hensyn til unik integration 

 n Hvælvet ovnrum af hensyn til 
forbedret luftgennemstrømning

 n Førsteklasses XL-ovnrum i 
emalje

 n Dobbelte infrarøde 
varmelegemer i ovnloftet

 n Varmluft
 n energiklasse: A+

Brug og fleksibilitet
 n Kapacitet (liter): 71
 n 5 tilgængelige 
tilberedningsniveauer

 n 2 indvendige lamper
 n 2 rille med fuldt udtrækkelige 
teleskopskinner med 
låsefunktion

 n 2 bageplader
 n 1 bradepande
 n 1 Premium-grillrist
 n Stegetermometer

Interaktion og betjening
 n TFT-display - medium
 n Farvedisplay
 n ergonomisk programvælger
 n Brugervenlig drejevalgknap til 
indstillinger

 n 87 autoprogrammer

Funktioner, programmer og 
indstillinger

 n 11 manuelle ovnfunktioner 
 n Trinvis tilberedning i flere faser
 n Automatisk stegeprogram

Sikkerhed og 
vedligeholdelse

 n Låge med soft-luk
 n Firedobbelt glas i lågen
 n Automatisk pyrolytisk rengøring
 n Pyrolysefaste plader

OT8687A
Multifunktionsovn
Størrelse: 60 cm 
Farve: Grafitsort

OT8687S
Multifunktionsovn
Størrelse: 60 cm 
Farve: rustfrit stål

Multifunktionsovn

Konstruktion og ydelse
 n robust helstøbt frontramme af 
hensyn til unik integration 

 n Hvælvet ovnrum af hensyn til 
forbedret luftgennemstrømning

 n Førsteklasses XL-ovnrum i 
emalje

 n Dobbelte infrarøde 
varmelegemer i ovnloftet

 n Varmluft
 n energiklasse: A+ 

Brug og fleksibilitet
 n Kapacitet (liter): 73
 n 5 tilgængelige 
tilberedningsniveauer

 n 2 riller med fuldt udtrækkelige 
teleskopskinner med 
låsefunktion

 n 1 glasfad
 n 1 bradepande
 n 2 bageplader
 n 1 Premium-grillrist
 n 1 stegetermometer

Interaktion og betjening
 n TFT-display - medium
 n Farvedisplay
 n ergonomisk programvælger
 n Brugervenlig drejevalgknap til 
indstillinger

 n 87 autoprogrammer

Funktioner, programmer og 
indstillinger

 n 11 manuelle ovnfunktioner 
 n Trinvis tilberedning i flere faser

Sikkerhed og 
vedligeholdelse

 n Låge med soft-luk
 n Tredobbelt glas i lågen
 n Aqua Clean-rengøring
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Mikro-/kombiovn

I en ASKO Craft-mikro-/kombiovn kan du lad saucen simre 
uden risiko for, at den koger over. Det er muligt, fordi vi bruger 
inverter-teknologi, som giver en konstant strøm af mikrobølger 
med præcis den effekt, du ønsker. 
Takket være teknologien til fordeling af mikrobølger opnås en 
mere jævn fordeling af mikrobølgerne i ovnrummet. Det betyder, 
at der ikke er behov for drejetallerken, og at ovnen har større 
kapacitet. Det er derfor vores mikro-/kombiovn er blandt de 
største på markedet med en kapacitet på op mod 51 liter.

Med vores mikro-/kombiovne får du fuld fleksibilitet ved 
kombinationstilberedning. Ovnen har fire forskellige tilberednings-
metoder: mikrobølger, varmluft med blæser, grill og traditionel 
kombinationstilberedning med mikrobølger. Du kan bruge det 
samme tilberedningsprogram til optøning efterfulgt af almindelig 
varmluft og til sidst grill. Med op til 120 automatiske programmer 
kan du tilberede hvad som helst, præcis som du har lyst til.

Funktionel mad Mikrobølgeinvertersystem

OCM8487A
Mikro-/kombiovn
Størrelse: 45 cm 
Farve: Grafitsort

OCM8487S
Mikro-/kombiovn
Størrelse: 45 cm 
Farve: rustfrit stål

Konstruktion og ydelse
 n robust helstøbt frontramme af 
hensyn til unik integration 

 n XL-ovnrum uden drejetallerken
 n Hvælvet ovnrum af hensyn til 
forbedret luftgennemstrømning

 n Førsteklasses emalje i ovnrum
 n Mikrobølgeinvertersystem
 n Mikrobølgefordelersystem 
 n Dobbelte infrarøde 
varmelegemer i ovnloftet

 n Varmluft
 n Mikrobølgeeffektområde (W): 
90-1000

Brug og fleksibilitet
 n Kapacitet (liter): 50
 n 4 tilgængelige 
tilberedningsniveauer

 n 1 glasfad
 n 1 bageplade
 n 1 Premium-grillrist

Interaktion og betjening
 n TFT-display - medium
 n Farvedisplay
 n ergonomisk programvælger
 n Brugervenlig drejevalgknap til 
indstillinger

 n 120 autoprogrammer

Funktioner, programmer og 
indstillinger

 n 11 manuelle ovnfunktioner 
 n 18 optøningsprogrammer
 n 6 mikrobølgeindstillinger
 n Trinvis tilberedning i flere faser

Sikkerhed og 
vedligeholdelse

 n Låge med soft-luk
 n Tredobbelt glas i lågen
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OM8334S
Indbygget mikrobølgeovn med grillfunktion
Størrelse: 59,5 cm bred 
Ovnvolumen: 22 l

Konstruktion og ydelse
 n Mikrobølgeeffekt: 850 W
 n Grilleffekt: 1200 W
 n elektronisk betjeningspanel
 n Ovnrum i rustfrit stål
 n rengøringsvenlig sænkbar grill

Brug og fleksibilitet
 n Indvendige dele i rustfrit stål 
med keramisk base

 n Bruningsplade
 n Metalrist

Interaktion og betjening
 n Touch-betjening med LCD-
display

 n Pop-up-betjeningsknapper
 n elektronisk lågeåbningssystem

Funktioner, programmer og 
indstillinger

 n Kombineret varme:  
Mikrobølger + grill

 n Antal effekttrin: 5

Mikrobølgeovn

OM8334S er forsynet med infrarøde varmelegemer, som gør 
det muligt for dig først at anvende mikrobølgerne til optøning 
og derefter afslutte med grillen for at opnå en sprød skorpe. 
Grillelementet kan foldes ned for at gøre det nemmere at 
rengøre ovnrummet og de infrarøde varmeelementer.

Denne rummelige, men dog kompakte mikrobølgeovn er 
designet til at sikre en maksimal ergonomi til installationer, som 
er lidt højere end normal arbejdshøjde. Du får det optimale ud 
af det smarte design, når du placerer den lidt højere, f.eks. 
over den almindelige ovn eller i toppen af skabet. Knapper 
og displays er placeret lavt, så du nemt kan betjene ovnen 
og aflæse status. Mikrobølgeovnens ovnrum er fremstillet 
omhyggeligt med sider og loft i rustfrit stål. Bunden er forsynet 
med en hård keramisk belægning, så du kan tilberede din mad 
både hurtigere og med mindre energi.

Mikrobølgeovn til krævende madlavning Fra frost til sprød overflade
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Kaffemaskine

Kaffemaskinen i ASKO Craft-serien brygger perfekt espresso, 
sort kaffe, cappuccino og café latte – hver gang. Styrken, 
mængden og formalingsgraden kan justeres præcist til din 
smag.

Perfekte resultater
Vores kaffemaskiner afspejler ASKOs Skandinaviske kulturarv. 
en ideel kombination af den bedste funktionalitet og et 
stilrent design. Den er designet til at indgå i en æstetisk smuk 
sammensætning af ASKO Craft-ovne - og så laver den for øvrigt 
fremragende kaffe.

Opdag de mørke toner

CM8457S
Automatisk kaffemaskine
rustfrit stål
45 cm

Konstruktion og ydelse
 n robust helstøbt frontramme af 
hensyn til unik integration 

 n Vandbeholderkapacitet: 1,8 L
 n Beholder til hele kaffebønner
 n Kaffebønnebeholderens 
kapacitet: 200 g

 n Separat mælkebeholder
 n 2 varmeelementer
 n Forbrygningssystem
 n Formalingssystem

Brug og fleksibilitet
 n Beholder til hele kaffebønner
 n Beholder til formalet kaffe
 n Tilberedning af to kopper 
samtidigt

 n Lys
 n Standbyfunktion
 n Til hele kaffebønner og malet 
kaffe

Programmer, funktioner og 
indstillinger

 n ristretto
 n espresso
 n normal kaffe
 n Stor kaffe
 n Varmt vand
 n Cappuccino!
 n Latte macchiato
 n Café Latte
 n Varm mælk

Interaktion og betjening
 n Digitaldisplay
 n Berøringsfølsomme knapper
 n Indstilling af sprog i displayet

Sikkerhed og 
vedligeholdelse

 n udtagelig bryggeenhed
 n udtagelig drypbakke
 n Stick til test af vandets 
hårdhedsgrad

CM8457A
Automatisk kaffemaskine
Grafitsort
45 cm
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Varmeskuffe
ODW8127S
Varmeskuffe
rustfrit stål
14 cm

Konstruktion og ydelse
 n Varmeelement i bundplade
 n Tryk-åbning
 n Temperaturområde: 30-80 °C
 n Blæser til jævn luftcirkulation
 n Skuffe på letløbende  
teleskopskinner

Brug og fleksibilitet
 n Optøning
 n Opvarmning af kopper
 n Tallerkenopvarmning
 n Opvarmning af mad
 n Tilberedning ved lav temperatur

Interaktion og betjening
 n Drejeknap til indstilling af 
indvendig skuffe

 n Indikator på fronten

Sikkerhed og 
vedligeholdelse

 n rengøringsvenlig glaskeramisk 
bundplade

ODW8127A
Varmeskuffe
Grafitsort
14 cm

Tilbehørsskuffe

Konstruktion og ydelse
 n Tryk-åbning
 n Fuldt udtrækkelige 
teleskopskinner

 n Til opbevaring af rist, 
bageplader, gryder etc.

Sikkerhed og 
vedligeholdelse

 n rengøringsvenlig beholder i 
rustfrit stål

ODA8117A
Tilbehørsskuffe
14 cm
Farve: Grafitsort

ODA8117S
Tilbehørsskuffe
14 cm
Farve: rustfrit stål
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Kogeplader

Kogepladen er køkkenets travleste enhed. Kogepladen er 
konstant i brug fra tilberedningen af morgenmaden i de tidlige 
morgentimer til natmad i de sene aftentimer, så det er vigtigt at finde 
et design, som passer til dine behov og din livsstil. ASKOs udvalg af 

induktionskogeplader giver frihed og fleksibilitet i køkkenet. De er 
hurtige, effektive og nemme at rengøre, så du nemt kan lave hurtige 
retter. Alle vores kogeplader er designet, så de passer til hele vores 
sortiment af hvidevarer.

Køkkenets omdrejningspunkt
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Craft 
gaskogeplader
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nem flytning af gryder og pander
De nye holdere er udviklet med inspiration fra professionelle 
komfurer. Det er utrolig nemt at flytte gryder og pander rundt 
på den store overflade uden at løfte det. Selv små gryder står 
stabilt. Hele overfladen er optimeret til alle former for kogegrej 
og udgør en af de mest fleksible løsninger på markedet.

A+-hybridbrænder
Den nye A+-burner i ASKO Craft-serien er yderst effektiv 
og overfører mere af gasenergien direkte til gryderne og 
panderne. Forhøjede brændere gør det muligt at skabe 
luftgennemstrømning mellem brænderen og drypbakken. Det 
betyder, at det rustfri stål eller den sorte emalje virker køligere, 
ligesom det giver færre oliepletter, der brænder sig fast. Den lille 
brænderdiameter giver en høj ydelse og en mere præcis kontrol 
af varmen.

rengøringsvenlig belægning
Ved hjælp af nanoteknologi har vi forsynet vores nye 
gaskogeplader i rustfrit stål med en meget tynd beskyttende 
belægning. Dette lag forhindrer, at pletter brænder eller sætter 
sig fast på overfladen. Kogepladerne er derfor utroligt lette 
at rengøre, uden særlige rengøringsmidler. efter fire timers 
tilberedning ved 180 °C kan den rengøringsvenlige ASKO-
belægning rengøres lettere end de løsninger, vores konkurrenter 
tilbyder. De grafitsorte modeller er også lette at rengøre takket 
være den grafitsorte emaljeoverflade.
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Super Flex Wok-brænder
Vi præsenterer de nye gaskogeplader fra ASKO med Super Flex Wok-
brænder. Med en effekt på mellem 0,2 kW og 4,6 kW dækker den et 
bredt område til alle former for madlavning. Simreindstillingen består 
af kun to dele og er en effektiv løsning, hvor flammerne sendes opad 

gennem diagonale flammeåbninger. På grund af brænderhovedets 
mindre diameter holdes varmen lige under gryden. Brænderhovedet er 
designet i ét solidt stykke messing, som har en meget lang levetid.

Craft gaskogeplader

HG1986AB
Gaskogeplade
Drypbakke i rustfrit stål
Bredde 90 cm
4 A+-hybridbrændere
1 Super Flex-wokbrænder 

HG1986SB
Gaskogeplade
Drypbakke i rustfrit stål
Bredde 90 cm
4 A+-hybridbrændere
1 Super Flex-wokbrænder

Konstruktion og ydelse
 n emaljeret støbejernsholder
 n Dobbelt luftindsugning
 n Godkendt til flaskegas og 
naturgas Flaskegasdyser 
monteret. 

 n Midterste zone til venstre 
effektklasse: Super Flex-
wokbrænder 
effektområde: 300-4600 W 

 n Midterste zone forrest 
effektklasse: normal brænder 
effektområde: 300-1000 W 

 n Midterste zone bagest 
effektklasse: ekstern brænder 
effektområde: 390-2000 W 

 n Højre zone forrest 
effektklasse: Hurtig brænder 
effektområde: 550-2600 W 

 n Højre zone bagest 
effektklasse: normal brænder 
effektområde: 390-2000 W

Brug og fleksibilitet
 n Flad overflade til nem flytning af 
gryder og pander

 n Multifunktionel wokbrænder
 n Præcise flammeåbninger med 
en vinkel på 15°

 n ekstra wokholder
 n ekstra simreholder

Interaktion og betjening
 n ergonomiske greb
 n Tænding indbygget i knappen
 n Kontinuerlig/trinløs indstilling

Sikkerhed og 
vedligeholdelse

 n Termoelektrisk 
flammefejlsbeskyttelse

 n rengøringsvenlig 
emaljebelægning

 n Aftagelige greb
 n Helstøbte A+-brændere
 n Todelt wokbrænder
 n Aftagelig brænderkop
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HG1776AB
Gaskogeplade
Grafitsort drypbakke
Bredde 75 cm
4 A+-hybridbrændere
1 Super Flex-wokbrænder

HG1666AB
Gaskogeplade
Grafitsort drypbakke
Bredde 60 cm
3 Hybrid A+-brændere og 1 Super Flex-wokbrænder

HG1776SB
Gaskogeplade
Drypbakke i rustfrit stål
Bredde 75 cm
4 A+-hybridbrændere
1 Super Flex-wokbrænder

HG1666SB
Gaskogeplade
Drypbakke i rustfrit stål
Bredde 60 cm
3 Hybrid A+-brændere og 1 Super Flex-wokbrænder i messing 

Konstruktion og ydelse
 n emaljeret støbejernsholder
 n Dobbelt luftindsugning
 n Godkendt til flaskegas og 
naturgas Flaskegasdyser 
monteret. 

 n Midterste zone til venstre 
effektklasse: Super Flex-
wokbrænder 
effektområde: 300-4600 W 

 n Midterste zone forrest 
effektklasse: normal brænder 
effektområde: 390-2000 W 

 n Midterste zone bagest 
effektklasse: normal brænder 
effektområde: 390-2000 W 

 n Højre zone forrest 
effektklasse: Hurtig brænder 
effektområde: 550-2600 W 

 n Højre zone bagest 
effektklasse: ekstern brænder 
effektområde: 300-1000 W 

Brug og fleksibilitet
 n Flad overflade til nem flytning af 
gryder og pander

 n Multifunktionel wokbrænder
 n Præcise flammeåbninger med 
en vinkel på 15°

 n ekstra wokholder
 n ekstra simreholder

Interaktion og betjening
 n ergonomiske greb
 n Tænding indbygget i knappen
 n Kontinuerlig/trinløs indstilling

Sikkerhed og 
vedligeholdelse

 n Termoelektrisk 
flammefejlsbeskyttelse

 n rengøringsvenlig 
emaljebelægning

 n Aftagelige greb
 n Helstøbte A+-brændere
 n Todelt wokbrænder
 n Aftagelig brænderkop

Konstruktion og ydelse
 n emaljeret støbejernsholder
 n Dobbelt luftindsugning
 n Godkendt til flaskegas og 
naturgas Flaskegasdyser 
monteret. 

 n Venstre zone forrest 
effektklasse: Super Flex-
wokbrænder 
effektområde: 300-4200 W 

 n Venstre zone bagest 
effektklasse: normal brænder 
effektområde: 390-2000 W 

 n Højre zone forrest 
effektklasse: normal brænder 
effektområde: 390-2000 W 

 n Højre zone bagest 
effektklasse: ekstern brænder 
effektområde: 300-1000 W

Brug og fleksibilitet
 n Flad overflade til nem flytning af 
gryder og pander

 n Multifunktionel wokbrænder
 n Præcise flammeåbninger med 
en vinkel på 15°

 n ekstra wokholder
 n ekstra simreholder

Interaktion og betjening
 n ergonomiske greb
 n Tænding indbygget i knappen
 n Kontinuerlig/trinløs indstilling

Sikkerhed og 
vedligeholdelse

 n Termoelektrisk 
flammefejlsbeskyttelse

 n rengøringsvenlig 
emaljebelægning

 n Aftagelige greb
 n Helstøbte A+-brændere
 n Todelt wokbrænder
 n Aftagelig brænderkop
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Markedets mest effektive wokbrænder
Fusion Volcano Wok-brænderen er anderledes end de fleste 
andre wokbrændere. Den genererer store mængder varme, som 
dirigeres mod bunden af gryden i stedet for langs siderne. Den 
opretholder også en høj temperatur, selv når du tilsætter flere 
ingredienser. Den øjeblikkelige varmeoverførsel hjælper dig 
med at skabe perfekte wokretter hjemme i dit eget køkken.

Tredobbelt wokfunktion
Fusion Volcano Wok-brænderen har både en direkte flamme 
og en ekstra udvendig flamme til store gryder samt en 
simreindstilling til tilberedning ved lav varme. Simreindstillingen 
er f.eks. perfekt til at holde små gryder med sovs lige under 
kogepunktet.



10036
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elements 
gaskogeplader

Vi har udnyttet pladsen optimalt og maksimeret afstanden 
mellem alle brænderne. Det gør det muligt at bruge store 
gryder og pander på alle brændere samtidigt, uden at de rører 
ved hinanden. Alle vores gaskogeplader har ekstra robuste 

et logisk brænderlayout
støbejernsholdere. De sikrer, at selv meget tunge gryder og 
pander står godt fast, og er nemme at fjerne under rengøring af 
kogepladen.

HG1145AB
Gaskogeplade
Sort glasoverflade
Bredde 111 cm
2 A+-brændere og 2 Fusion Volcano Wok-brændere

Konstruktion og ydelse
 n emaljeret støbejernsholder
 n Den glaskeramiske flade
 n Godkendt til flaskegas og 
naturgas Flaskegasdyser 
monteret. 

 n Venstre zone forrest
 n effektklasse: Fusion Volcano 
Wok-brænder

 n effektområde: 300-6000 W 

 n Midterst til venstre
 n effektklasse: normal brænder
 n effektområde: 390-2000 W 

 n Midterst til højre
 n effektklasse: normal brænder
 n effektområde: 390-2000 W 

 n Højre zone forrest
 n effektklasse: Fusion Volcano 
Wok-brænder

 n effektområde: 300-6000 W

Brug og fleksibilitet
 n Multifunktionel wokbrænder
 n ekstra wokholder
 n ekstra simreholder

Interaktion og betjening
 n ergonomiske greb
 n Tænding indbygget i knappen
 n Kontinuerlig/trinløs indstilling
 n Individuelle timere

Sikkerhed og 
vedligeholdelse

 n Termoelektrisk 
flammefejlsbeskyttelse

 n Aftagelige greb
 n rengøringsvenlige brændere
 n rengøringsvenlig glat 
glasoverflade
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Intelligent designede A+-brændere
Alle ASKO-gaskogeplader har særlige A+-brændere, som 
giver en justerbar ren flamme med meget stor varmeeffekt, 
der dirigeres direkte mod undersiden af gryden. De 
præcisionsforarbejdede flammeåbninger sikrer mindst mulig 
afstand til bunden af gryden. Der optages dermed mere energi, 
og varmen fordeles jævnt over hele grydens overflade.

Alle elements by ASKO-gaskogeplader har automatisk tænding. 
Du skal blot trykke grebet ind og dreje det mod uret for at 
tænde brænderen. elements by ASKO-gaskogeplader har en 
særlig individuel timerfunktion til hver brænder. Den individuelle 
timerfunktion kan bruges til automatisk slukning af en eller flere 
brændere. når den indstillede tid er gået, høres et bip, og den 
timerstyrede brænder slukkes.

Perfekt styrede brændere

HG1935AB
Gaskogeplade
Sort glasoverflade
Bredde 90 cm

Konstruktion og ydelse
 n emaljeret støbejernsholder
 n Den glaskeramiske flade
 n Godkendt til flaskegas og 
naturgas Flaskegasdyser 
monteret. 

 n Venstre midterste zone
 n effektklasse: Fusion Volcano  
Wok-brænder

 n effektområde: 300-6000 W 

 n Midterste zone forrest
 n effektklasse: normal A+-
brænder

 n effektområde: 390-2000 W 

 n Midterste zone bagest
 n effektklasse: normal A+-
brænder

 n effektområde: 390-2000 W 

 n Højre zone forrest
 n effektklasse: rapid A+-brænder
 n effektområde: 550-3000 W 

 n Højre zone bagest
 n effektklasse: ekstra A+-
brænder

 n effektområde: 250-1000 W

Brug og fleksibilitet
 n Multifunktionel wokbrænder
 n ekstra wokholder
 n ekstra simreholder
 n Interaktion og betjening
 n ergonomiske greb
 n Tænding indbygget i knappen
 n Kontinuerlig/trinløs indstilling

Sikkerhed og 
vedligeholdelse

 n Termoelektrisk 
flammefejlsbeskyttelse

 n Aftagelige greb
 n rengøringsvenlige brændere
 n rengøringsvenlig glat 
glasoverflade

HG1615AB
Gaskogeplade
Sort glasoverflade
Bredde 60 cm

Konstruktion og ydelse
 n emaljeret støbejernsholder
 n Den glaskeramiske flade
 n Godkendt til flaskegas og 
naturgas Flaskegasdyser 
monteret. 

 n Venstre zone forrest
 n effektklasse: rapid A+-brænder
 n effektområde: 550-3000 W 

 n Venstre zone bagest
 n effektklasse: ekstra A+-
brænder

 n effektområde: 250-1000 W 

 n Højre zone forrest
 n effektklasse: normal brænder
 n effektområde: 390-2000 W 

 n Højre zone bagest
 n effektklasse: normal A+-
brænder

 n effektområde: 390-2000 W

Interaktion og betjening
 n ergonomiske greb
 n Tænding indbygget i knappen
 n Kontinuerlig/trinløs indstilling

Sikkerhed og 
vedligeholdelse

 n Termoelektrisk 
flammefejlsbeskyttelse

 n Aftagelige greb
 n rengøringsvenlige brændere
 n rengøringsvenlig glat 
glasoverflade
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HIG1944MB
Kombineret gas-/induktionskogeplade 
Mat sort overflade
Bredde 90 cm
1 Fusion Volcano Wok-brænder og 3 induktionskogezoner
Godkendt til naturgas med passende dyser monteret 

HIG1944MF
Kombineret gas-/induktionskogeplade 
Mat sort overflade
Bredde 90 cm
1 Fusion Volcano Wok-brænder og 3 induktionskogezoner
Godkendt til flaskegas med passende dyser monteret

Konstruktion og ydelse
 n emaljeret støbejernsholder
 n Den glaskeramiske flade 

 n Venstre midterste zone
 n effektklasse: Fusion Volcano 
Wok-brænder

 n effektområde: 300-6000 W 

 n Midterste zone forrest
 n Type: Induktion
 n effektområde: 40-3700 W 

 n Midterste zone bagest
 n Type: Induktion
 n effektområde: 40-3700 W 

 n Højre midterste zone
 n Type: Induktion
 n effektområde: 50-3700 W

Brug og fleksibilitet
 n Multifunktionel wokbrænder
 n Præcise flammeåbninger  
med en vinkel på 15°

 n ekstra wokholder
 n elektroniske programmer til 
gasbrænderen af hensyn til en 
præcis tilberedning

 n 13 effekttrin inkl. boost 
(induktion)

 n 6 autoprogrammer (induktion)
 n 1 brozone (induktion)
 n Detektering af kogegrej 
(induktion)

 n Pausefunktion (induktion)

Interaktion og betjening
 n easy Dial touch-betjening
 n Tænding indbygget i knappen
 n Kontinuerlig/trinløs indstilling
 n Individuelle timere

Sikkerhed og 
vedligeholdelse

 n Termoelektrisk 
flammefejlsbeskyttelse

 n Automatisk genantænding
 n Børnesikring
 n rengøringsvenlig glat 
glasoverflade 

 n restvarmeindikator
 n Tidsbegrænsning

Duo Fusion-gas- og induktionskogeplade
ASKOs Duo Fusion er en 90 cm kogeplade, som kombinerer to 
energikilder; den ene er induktion og den anden er en Fusion Volcano 
Wok-brænder. Disse to tilberedningsmetoder er kombineret i en 6 mm 

tyk glaskeramisk plade. Det er den ideelle kogeplade til dem, som 
elsker både gas og induktion. Duo Fusion-kogepladen har en mat 
overflade og easy Dial touch-betjening også til gasbrænderen. 

Kombineret
gas og induktion
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Induktionskogeplader

HI1794M
Induktionskogeplade
Mat sort glas
Bredde 77 cm

HI1994M
Induktionskogeplade
Mat sort glas
Bredde 90 cm
5 induktionskogezoner

HI1655M
Induktionskogeplade
Mat sort glas
Bredde 64 cm

Konstruktion og ydelse
 n Aluminiumsramme 
 n Glaskeramisk overflade
 n 4 kogezoner 

 n Venstre zone forrest
 n effektområde: 40-3700 W 

 n Venstre zone bagest
 n effektområde: 40-3700 W 

 n Midterste zone centrum
 n effektområde: 50-5500 W 

 n Højre zone forrest
 n effektområde: 40-3700 W 

 n Højre zone bagest
 n effektområde: 40-3700 W

Brug og fleksibilitet
 n 13 effekttrin inkl. boost
 n 6 autoprogrammer
 n Individuelle timere
 n 2 brozoner

Interaktion og betjening
 n easy Dial touch-betjening
 n Detektering af kogegrej
 n Pausefunktion

Sikkerhed og 
vedligeholdelse

 n restvarmeindikator
 n Tidsbegrænsning
 n rengøringsvenlig glat overflade 
og betjeningselementer

Konstruktion og ydelse
 n Aluminiumsramme 
 n Den glaskeramiske flade
 n 4 kogezoner 

 n Venstre zone forrest
 n effektområde: 40-3700 W 

 n Venstre zone bagest
 n effektområde: 40-3700 W 

 n Højre zone forrest
 n effektområde: 40-3700 W 

 n Højre zone bagest
 n effektområde: 40-3700 W

Brug og fleksibilitet
 n 13 effekttrin inkl. boost
 n 6 autoprogrammer
 n Individuelle timere
 n 2 brozoner

Interaktion og betjening
 n easy Dial touch-betjening
 n Automatisk detektering af 
kogegrej

 n Pausefunktion

Sikkerhed og 
vedligeholdelse

 n restvarmeindikator
 n Tidsbegrænsning
 n rengøringsvenlig glat overflade 
og betjeningselementer

Konstruktion og ydelse
 n Aluminiumsramme 
 n Den glaskeramiske flade
 n 4 kogezoner 

 n Venstre zone forrest
 n effektområde: 50-3700 W 

 n Venstre zone bagest
 n effektområde: 40-3000 W 

 n Højre zone forrest
 n effektområde: 50-3700 W 

 n Højre zone bagest
 n effektområde: 40-3000 W

Brug og fleksibilitet
 n 13 effekttrin inkl. boost
 n 6 autoprogrammer
 n Individuelle timere

Interaktion og betjening
 n easy Dial touch-betjening
 n Detektering af kogegrej
 n Pausefunktion

Sikkerhed og 
vedligeholdelse

 n restvarmeindikator
 n Tidsbegrænsning
 n rengøringsvenlig glat overflade 
og betjeningselementer
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Induktionskogeplader
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6 autoprogrammer med  
forudindstillede temperaturer
Koge:  100 °C, bipper, når maden skal i gryden – kan kun 

bruges med låget på (pasta).

Simre:  90-95 °C – holde maden tæt på kogepunktet 
(sauce, suppe).

Holde varm:  70-75ºC – fungerer bedst med låget på (alle retter)

Wok:  optimal woktemperatur, tilsæt olie og mad efter 
bippet (kød, fisk, grøntsager).

Stege:  optimal stegetemperatur – tilsæt smør efter bippet 
(kød, fisk).

Grill:  optimal grilltemperatur – tilsæt efter bippet (kød, 
fisk, grøntsager).

Højeffektiv induktion
Tilberedning med induktion er hurtigt, nemt og sikkert. Hver 
zone har individuel styring og en timer, som holder styr på 
tilberedningstider og slukker zonerne, når den indstillede tid er 
gået.
Induktionskogeplader fra ASKO er også meget sikre. Der 
genereres kun varme i selve gryden, uden at det omgivende 
område varmes op, og zonen afkøles hurtigt, når gryden 
fjernes. Kogepladen opvarmer kun overfladen under gryden, 
så grydens indhold ikke kan brænde fast, hvis det koger 
over. eventuelt spild tørres nemt væk med en fugtig klud, og 
overfladen rengøres med almindeligt vand.
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Induktionskogeplader

De seks autoprogrammer angiver, når den korrekte temperatur 
er nået, og fastholder den korrekte temperatur under kogning, 
stegning, simring, grilning og woktilberedning, samt når maden 
holdes varm.

Vælg tilberedningsmåde og overlad 
resten til autoprogrammerne

HI1194G
Induktionskogeplade
Størrelse: 111 cm

Funktioner
 n 4 kogezoner i alt
 n 2 brozoner
 n Iris Slider-knapper
 n ergonomisk panoramalayout

Tilberedningshjælp
 n 6 autoprogrammer
 n Detektering af kogegrej
 n Zoner med høj effekt
 n Individuelle timere

HI1994G
Induktionskogeplade
Størrelse: 90 cm

Funktioner
 n 5 kogezoner i alt
 n 2 brozoner
 n Iris Slider-knapper

 
 

Tilberedningshjælp
 n 6 autoprogrammer
 n Detektering af kogegrej
 n Zoner med høj effekt
 n Individuelle timere
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Induktionskogeplader
Kreativ frihed med kokkefunktionnår ydelse er vigtigst
Det er en helt ny tilgang til at tilberede med induktion. Ved at 
aktivere alle zoner på tre forskellige effektniveauer kan du blot 
flytte gryder og pander til den ønske zone med den varme, 
du har brug for. Zonen til højre bruger indstillingen én, zonen i 
midten bruger indstillingen syv, og zonen til venstre bruger 
indstillingen tolv. Zonerne aktiveres automatisk, så snart der 
registreres en gryde eller pande. 

nB! På udvalgte modeller

HI1995G 
Induktionskogeplade med tre brozoner
Størrelse: 90 cm

Funktioner
 n 6 tilberedningszoner
 n 3 brozoner
 n ny kokkefunktion, som skaber 
tre separate powerzoner på 
samme tid

 n Touch-betjening

Tilberedningshjælp
 n 6 automatiske 
tilberedningsprogrammer – 
korrekt tilberedning med den 
rigtige temperatur

 n Brozone – til flere gryde- og 
pandestørrelser

 n Automatisk detektering af 
kogegrej

 n Zoner med høj effekt
 n Individuelle timere

HI1655G 
Induktionskogeplade med to brozoner
Størrelse: 64 cm

Funktioner
 n 4 powerzoner
 n 4 boost-zoner
 n 2 brozoner

Tilberedningshjælp
 n 6 automatiske 
tilberedningsprogrammer – 
korrekt tilberedning med den 
rigtige temperatur

 n Automatisk detektering af 
kogegrej

 n Zoner med høj effekt
 n Individuelle timere

HI1643G
Induktionskogeplade
Størrelse: 64 cm

Funktioner
 n 4 runde tilberedningszoner
 n Line Slider-knapper

 

Tilberedningshjælp
 n Detektering af kogegrej
 n Zoner med høj effekt
 n Individuelle timere

I modsætning til andre kogeplader, hvor effektniveauet varierer 
eller endda falder med tiden, har ASKO-induktionskogeplader 
den samme effekt under hele tilberedningscyklussen. Det sikrer 
en effektiv tilberedningscyklus fra start til slut og en hurtigere og 
jævnere tilberedningssekvens.
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Domino-kogeplader
Skab din perfekte kogeplade med ASKO Domino-kogeplademoduler. 
De kan indbygges ved siden af hinanden eller kombineres med en gas- 
eller induktionskogeplade i fuld størrelse. Domino-kogeplader fås med 

induktion eller gas med to A+-brændere eller med en Fusion Volcano 
Wok-brænder. Hvis du godt kan lide at lave wokretter, men foretrækker 
induktion, skal du vælge en induktionswok. 

Madlavning uden grænser 

HI1355G
Domino-brozone 
Induktion 
Størrelse: Bredde 33 cm
Forbindelsesliste til montering af to Domino-kogeplader  
side om side medfølger.

Funktioner
 n 2 kogezoner i alt
 n 1 brozone
 n Line Slider-knapper
 n Touch-betjening

Tilberedningshjælp
 n 6 autoprogrammer
 n Automatisk detektering af 
kogegrej

 n Zoner med høj effekt
 n Individuelle timere

Brug og fleksibilitet
 n 13 effekttrin inkl. boost
 n Timer

Interaktion og betjening
 n Touch-betjening
 n Detektering af kogegrej
 n Pausefunktion

HG1365GB
Domino Fusion
1 Fusion Volcano Wok-brænder
Størrelse: 33 cm
Forbindelsesliste til montering af to Domino-kogeplader  
side om side medfølger.

Funktioner
 n Dual Fusion Volcano Wok-
 n brænder med wok-/stege- og
 n simrefunktion
 n rengøringsvenligt keramisk 
glas

 n ergonomisk metalgreb
 n Støbejernsholder

Brug og fleksibilitet
 n Multifunktionel wokbrænder
 n ekstra wokholder

Interaktion og betjening
 n ergonomiske greb
 n Tænding indbygget i knappen
 n Kontinuerlig/trinløs indstilling

HG1355GB
Domino-gaskogeplade
Størrelse: 33 cm
Forbindelsesliste til montering af to Domino-kogeplader  
side om side medfølger.

Funktioner
 n 2 A+-brændere 
 n rengøringsvenligt keramisk 
glas

 n ergonomiske metalgreb
 n Støbejernsholdere

Konstruktion og ydelse
 n Godkendt til flaskegas og 
naturgas Flaskegasdyser 
monteret. 

 n Midterste zone forrest
 n effektklasse: rapid-brænder
 n effektområde: 550-3000 W 

 n Midterste zone bagest
 n effektklasse: normal brænder
 n effektområde: 390-2000 W

Interaktion og betjening
 n ergonomiske greb
 n Tænding indbygget i knappen
 n Kontinuerlig/trinløs indstilling
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Brofunktion på 
induktionskogepladen
ASKOs fleksible brozoner giver dig mulighed for at kombinere to 
kogezoner til én stor kogezone, så tilberedningspladsen optimeres. 
Med brozoner får du den perfekte plads til store gryder og pander og 

stort set endeløse tilberedningsmuligheder.

udvidet serie med brozoner

Teppanyaki-plade AT12A
et perfekt supplement til dit kogegrej, som omdanner din ASKO-brozone 
til en teppanyaki, uden at du skal investere i et ekstra apparat.

 n 423 x 248 mm
 n Antracitfarvet
 n Mikrokeramisk belægning
 n Variable tilberedningszoner, 
som styres via ASKO-brozone

 n en teppanyaki-plade til stegning 
af kød og skaldyr til japanske 
retter

 n Hurtig forvarmning af 
teppanyaki-pladen

 n Fremstillet i støbt aluminium, 
håndstøbt

Grillplade AG12A
et perfekt supplement til dit kogegrej, som omdanner din ASKO-brozone 
til en grillplade, uden at du skal investere i et ekstra apparat.

 n 423 x 248 mm
 n Antracitfarvet
 n Mikrokeramisk belægning
 n Variable tilberedningszoner, 
som styres via ASKO-brozone

 n en grillplade, som er velegnet til 
alle typer grilning

 n Hurtig forvarmning af grillpladen
 n Fremstillet i støbt aluminium, 
håndstøbt 

Stegepande AD82A
et perfekt supplement til dit kogegrej, som kan bruges både  
på din ASKO-brozone og i din ASKO-ovn.

 n 413 x 270 x 73 mm
 n Antracitfarvet
 n Mikrokeramisk belægning
 n Variable tilberedningszoner, 
som styres via ASKO-brozone

 n Hurtig forvarmning af 
stegepanden

 n Fremstillet i støbt aluminium, 
håndstøbt
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emhætter

emhætten er typisk det første, du lægger mærke til i et 
køkken. Vores emhætter er derfor designet til at give et 
fantastisk indtryk på afstand, som bliver endnu bedre, jo 

tættere du kommer på. Hvis du kigger godt efter, vil du 
bemærke den fantastiske finish, vi har lagt i alle detaljer, 
og de bæredygtige materialer, vi har anvendt overalt. 

Stærk, stille og lækker
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emhætter
Lyden af frisk luft
elements by ASKO-emhætter har en robust børsteløs motor med en 
aftrækskapacitet på op til 926 m³/t. udsugningszonen er koncentreret 
om kanterne af filtrene for at give det bedste aftræk.

ASKO elements-emhætter er ekstremt effektive selv ved lave 
indstillinger og er både støjsvage og energivenlige.

CW41238G
elements-design
Vægmonteret emhætte
Bredde 120 cm

Funktioner
 n Koncentreret udsugning  
langs kanterne

 n Flad udsugningsflade med 
skjulte

 n filtre
 n Fjedermekanisme med nem 
adgang til filtre

 n rustfrit stålfilter med lang 
levetid

 n Filtre, som kan vaskes i 
opvaskemaskine

 n 2 x 5,8 W LeD-striber med 
dæmpning

 n Aftrækskapacitet: 926 m3/t
 n Maks. støjniveau:  
63 dB(A) re 1 pW

 n Touch-kontrolpanel med 
hvide LeD-indikatorer

 n eC-motor uden børster
 n energiklasse: A
 n Tilpasningssæt til recirkulation: 
rK CW4X76S / 463798

CI41238G
elements-design
Frithængende emhætte
Bredde 120 cm

Funktioner
 n Koncentreret udsugning  
langs kanterne

 n Flad udsugningsflade med 
skjulte filtre

 n Fjedermekanisme med nem 
adgang til filtre

 n rustfrit stålfilter med lang 
levetid

 n Filtre, som kan vaskes i 
opvaskemaskine

 n 2 x 5,8 W LeD-striber med 
dæmpning

 n Aftrækskapacitet: 926 m3/t
 n Maks. støjniveau:  
63 dB(A) re 1 pW

 n Touch-kontrolpanel med 
hvide LeD-indikatorer

 n eC-motor uden børster
 n energiklasse: A
 n Tilpasningssæt til recirkulation:  
rK CI4X76S / 463797

CW4938G
elements-design
Vægmonteret emhætte
Bredde 90 cm

Funktioner
 n Koncentreret udsugning  
langs kanterne

 n Flad udsugningsflade med 
skjulte filtre

 n Fjedermekanisme med nem 
adgang til filtre

 n rustfrit stålfilter med lang 
levetid

 n Filtre, som kan vaskes i 
opvaskemaskine

 n 2 x 5,8 W LeD-striber med 
dæmpning

 n Aftrækskapacitet: 793 m3/t
 n Maks. støjniveau:  
62 dB(A) re 1 pW

 n Touch-kontrolpanel med 
hvide LeD-indikatorer

 n eC-motor uden børster
 n energiklasse: A
 n Tilpasningssæt til recirkulation: 
rK CW4X76S / 463798
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CC4727S 
Integreret emhætte
Størrelse: 77 cm

Funktioner
 n Flad udsugningsflade med  
skjulte filtre

 n rustfrit stålfilter med lang 
levetid

 n Filtre, som kan vaskes i 
opvaskemaskine

 n Indikator for rengøring af filter
 n 2 LeD-spots

 n Aftrækskapacitet: 670 m³/t
 n Maks. støjniveau:  
64 dB(A) re 1 pW

 n eC-motor uden børster
 n energiklasse: A+
 n recirkulation: Kulfilter / 467574

CC4927S 
Integreret emhætte
Størrelse: 86 cm

Funktioner
 n Flad udsugningsflade med  
skjulte filtre

 n rustfrit stålfilter med lang 
levetid

 n Filtre, som kan vaskes i 
opvaskemaskine

 n Indikator for rengøring af filter
 n 2 LeD-spots

 n Aftrækskapacitet: 670 m³/t
 n Maks. støjniveau:  
64 dB(A) re 1 pW

 n eC-motor uden børster
 n energiklasse: A+
 n recirkulation: Kulfilter / 467574

CC4527S
Integreret emhætte
Farve: rustfrit stål
Størrelse: 52 cm

Funktioner
 n Flad udsugningsflade med  
skjulte filtre

 n rustfrit stålfilter med lang 
levetid

 n Filtre, som kan vaskes i 
opvaskemaskine

 n Indikator for rengøring af filter
 n 2 LeD-spots

 n Aftrækskapacitet: 620 m³/t
 n Maks. støjniveau:  
67 dB(A) re 1 pW

 n eC-motor uden børster
 n energiklasse: A
 n recirkulation: Kulfilter / 467574

CO4627S 
udtræksemhætte
Størrelse: 60 cm

Funktioner
 n rustfrit stålfilter med lang 
levetid

 n Filtre, som kan vaskes i 
opvaskemaskine

 n Indikator for rengøring af filter
 n 2 LeD-spots
 n Aftrækskapacitet: 660 m³/t

 n Maks. støjniveau:  
65 dB(A) re 1 pW

 n eC-motor uden børster
 n energiklasse: A+
 n recirkulation: Kulfilter / 725294

CO4927S 
udtræksemhætte
Størrelse: 90 cm

Funktioner
 n rustfrit stålfilter med lang 
levetid

 n Filtre, som kan vaskes i 
opvaskemaskine

 n Indikator for rengøring af filter
 n 2 LeD-spots
 n Aftrækskapacitet: 660 m³/t

 n eC-motor uden børster
 n energiklasse: A+
 n recirkulation: Kulfilter / 725294



58

Hos ASKO har vi designet og fremstillet 
opvaskemaskiner i høj kvalitet igennem mange år, og 
vi spørger altid os selv om, hvordan vi kan gøre dem 
endnu bedre. Konstant forbedring er i vores DnA 

og i hver eneste opvaskemaskine fra ASKO. Vores 
opvaskemaskiner er ambitiøs teknologi, som gennemgår 
12.500 timers omfattende test for at sikre, at de kan 
holde til mindst tyve års brug.

Hvad gør din opvaskemaskine til en ASKO? 

Opvaskemaskiner
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Orrefors anbefaler ASKO
Hver gang du vasker Orrefors-krystalglas i din ASKO-
opvaskemaskine, støtter du et vigtigt stykke svensk innovation. 
Både Orrefors og ASKO har dybe rødder i skandinaviske 
designtraditioner, og begge mærker er repræsenteret verden 
over. Vores fælles arv og det simple faktum, at der dagligt 
vaskes Orrefors-krystalglas i vores opvaskemaskiner, har skabt 
et samarbejde til fordel for begge parter. et af målene for dette 
samarbejde er at sætte et endegyldigt punktum for myten 
om, at krystalglas ikke kan vaskes i opvaskemaskine. Det er 
måske nok tilfældet for nogle opvaskemaskinemærker, men 
krystalglas kan bestemt vaskes op i en ASKO-opvaskemaskine. 
Hemmeligheden er vores krystalglasprogram, som sørger for, 
at vandtemperaturen øges gradvist, og derefter fastholder en 
ensartet temperatur med et udsving på blot +/- 1 °C. Anbring 
dine dyrebare krystalglas i de sikre vinglasholdere i den øverste 
kurv. Fra nu af er det sikrere at vaske skrøbelige krystalglas op i 
en ASKO end i hånden.

Dette er Orrefors
Orrefors har fremstillet krystalglas og glaskunst siden 1898. På 
glasfabrikken i Kosta arbejder dygtige glaspustere sammen 
med mange af Sveriges ypperste designere om at udvikle 
design, håndværk og nye teknikker.
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når lågen åbnes, glider lågefronten opad.

Lågen med glidefunktion giver en elegant og perfekt 
integration med det omgivende køkken.

Perfekt integration med låge med 
glidefunktion
Glidefunktionen muliggør selv de strammeste installationer, 
uden at frontlåge og køkkenskab skurrer mod hinanden. 
Frontlågen glider opad, når den åbnes, og ned, når den 
lukkes, hvilket muliggør meget stramme installationer ned til 
to millimeter* mellem opvaskerens låge og den underliggende 
bundplade eller skuffefront.

* uden statusindikator
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17 spiseskeer

17 dessertskeer

17 teskeer

3 skåle

1 serveringsfad

2 serveringsskeer

1 serveringsgaffel

Total: 194 dele

Vores XL og XXL opvaskemaskiner har markedets største kapacitet. 
Den indvendige frihøjde på 58/54 cm giver plads til store tallerkener og 
høje glas. Det betyder også, at du kan fylde 40 % mere i sammenlignet 

med en standardopvaskemaskine. Det smarte Flexirack™ system med 
4 niveauer giver endeløse muligheder.

Verdens største kapacitet

Vores opvaskemaskiner er de største 
indvendigt, men ikke udvendigt. Du 
skal ikke bekymre dig om, at der ikke er 
plads til dem i dit køkken. De passer i 
køkkenskabe med målene 863-913 mm 
(XXL) og 823-873 mm (XL).

* Glasset skal vippes
** Gælder for XXL opvaskemaskiner, med den midterste kurv taget ud og overkurven i øverste position, da afstanden mellem underkurven og overkurven 
dermed bliver 39 cm, hvilket giver plads til en tallerken med en diameter på 40 cm, fordi den nederste kant stikker lidt ud gennem bunden af kurven. 
Tallerkenen skal placeres mellem to spirrækker.

Fri-
højde

Angivet
kapacitet

Højeste glas i
over-/underkurv*

Største tallerken  
i underkurv**

EU-mærkning:
Energi/Vask/
Tørring

XXL 86 cm 58 cm 17 kuv. 27 cm 40 cm A+++/A/A

XL 82 cm 54 cm 15 kuv. 25 cm 36 cm A+++-10%/A/A

17 flade tallerkener

17 dybe tallerkener

17 små tallerkener

17 underkopper

17 kopper

17 glas

17 gafler

17 knive 

17 kuverter,  
hvor meget er det?



58 cm

23/19 cm

6/10 cm

25 cm35/39 cm

19/17 cm

4/6 cm
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Vores premium-overkurve kan bruges helt, som du ønsker. 
Anbring vinglas i de nedfældelige og udtagelige vinglasholdere. 
Anbring tallerkener i tallerkenrækken, eller fold den ned, og fyld 
kurven med ovnfaste fade. Fold rækken op igen, og fyld den 
med glas. Hvis du har brug for mere plads i kurven nedenunder, 
kan du nemt hæve og sænke den for at lave plads til høje 
genstande. 

Fleksibilitet og frihed til at fylde 
maskinen efter behag
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underkurvens vinglashylde
Vi har gjort det muligt at vaske sarte, men voluminøse glas i 
underkurven. Med vinglashylden kan du uden risiko vaske op til 
seks ekstra høje vinglas på samme tid. Glassene hviler sikkert 
i de ekstra dybe stålholdere og er vinklet på en sådan måde, 
at eventuel restfugt forsvinder uden at efterlade synlige mærker. 
Vinglashylden fås som ekstratilbehør.

Supereffektiv bestikbakke
Som prikken over i'et er den fleksible bestikbakke placeret 
øverst med sin egen spulearm og har plads til bestik til 16 
kuverter eller andre køkkenredskaber. Bredden af bestikbakken 
øverst er blevet optimeret for at give plads til høje glas i 
overkurven. Hvis der er behov for mere plads, kan bestikbakken 
blot fjernes.
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Store eller sarte dele
underkurven anvendes normalt til tungere opvaskegods, f.eks. 
tallerkener, skåle, ovnfaste fade, gryder og pander. Sådanne 
begrænsninger sætter vi dog ikke. I stedet tilbyder vi lige så 
meget fleksibilitet og lige så mange muligheder for opvask af 
forskellige dele som for alle vores andre kurve. Vores eksklusive 
underkurve giver maksimal fleksibilitet takket være spirrækker, 
der kan deles og nedfældes. De justerbare tallerkenholdere 
sikrer, at du kan vaske både små fade og tallerkener med en 
diameter på op til 40 cm på sikker vis.

*Vinglashylden fås som ekstratilbehør.

Plads til store tallerkener med en diameter på op til 40 cm.

De mest eksklusive underkurve i en ASKO-opvaskemaskine 
er samtidig de mest fleksible og robuste på markedet. Da 
alle kurvedele er fremstillet af kvalitetsstål, er vores fleksible 
kurveløsninger både ekstremt slidstærke og brugervenlige. Vi 
prioriterer styrke og stabilitet for at maksimere nyttelasten og 
beskytte skrøbeligt opvaskegods. 

Kraftig og fleksibel underkurv 
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Til alle os, som lader opvaskeren arbejde, mens vi 
sover, har vi udviklet natfunktionen. Med denne funktion 
nedsættes vandtrykket i spulearmene, så støjniveauet 

reduceres med hele 2 dB sammenlignet med den testede 
værdi. Denne funktion er også perfekt til boliger med 
åbne planløsninger, hvor køkken og stue smelter sammen.

nattero
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Vi har udviklet forskellige funktioner, så du nemt kan tilpasse dit foretrukne 
opvaskeprogram til nye situationer. I stedet for at skulle vælge fra en lang liste 
over programmer og derefter fra en lang liste over forskellige valgmuligheder og 
indstillinger kan du nu blot nøjes med at vælge én passende funktion og derefter 
trykke på start.

Miljø-indstilling
Miljø-indstillingen sparer både vand og energi. Temperaturen nedsættes, og 
hver fase i cyklussen forlænges for at spare vand og opnå samme perfekte 
opvaskeresultater som et normalt program.

Kvikindstilling
Hvis du ønsker en hurtig opvask, skal du blot vælge kvikindstillingen for at 
forkorte programtiden med 50%. For at opnå de bedst mulige opvaskeresultater 
på den tid, der er til rådighed, anvendes der mere vand og energi.

Designet til 
forskellige 
situationer

Intensiv-indstilling
Vælg denne indstilling, når servicet er meget snavset med indtørrede madrester. 
Intensiv-indstillingen forøger spulearmstrykket, ligesom temperaturen er højere, 
og der anvendes mere vand i løbet af denne cyklus.
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Dette program er inspireret af professionelle opvaskemaskiner, 
hvor hastigheden er central. Quick Pro Wash-programmet er 
perfekt, når du ved, at du får brug for det samme porcelæn, glas 
eller andre køkkenredskaber flere gange ved samme lejlighed. 
Dette program er ideelt til hurtig opvask mellem forretten 
og hovedretten ved en stor middag eller når du bager eller 
kokkererer.

Hygiejneprogrammet kan anvendes til effektiv rengøring af 
sutteflasker og andre ting, som man ønsker at holde ekstra rene. 
For at forhindre bakterievækst og fjerne lugte fra eksempelvis 
spækbrætter øger vi temperaturen til 70 °C under hovedvasken 
og de sidste skylleprogrammer. Programmet egner sig også 
perfekt til grundig opvask af glas, hvis man selv laver syltetøj 
eller marmelade. Det giver et ekstra rent og hygiejnisk resultat.

Hygiejneprogram til grundig rengøringQuick Pro Wash-program
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Fuldt integrerede 
opvaskemaskiner – XXL

DFI654BXXL
Størrelse: XXL, 86-91 cm
Indbygningsmodel
Kan klare montering af 70-80 cm høje køkkenlåger* eller 
ASKOs løse frontlåger

Kapacitet/forbrug
 n Antal kuverter, maks. iht. test: 
15 (16)

 n energiklasse: A+++-10%
 n Vaskeevne: A
 n Tørreevne: A
 n Støjniveau 42 dB(A)

Program
normal, eCO, Auto, Dag, 
Tidsindstilling, Skylning og tørring, 
Plast, Hygiejne, nederste halvdel, 
øverste halvdel, Krystalglas, 
Quick Pro, Selvrens

Indstillinger
 n normal, Miljø, Hastighed, nat, 
Intensiv

Funktioner
 n 9 spulezoner
 n Super Cleaning System+™ 

(SCS+)
 n 8 Steel™

 n Aqua Safe™

 n Turbo Drying™

 n Turbo Drying express+™

 n Forvarmebeholder
 n Statuslys
 n Aqua Safe™

 n Jet Spray™ og Wide spray™

Kurve – Flexiracks™
 n Premium-overkurv
 n Midterkurv
 n Premium-underkurv
 n Bestikkurv

DFI675GXXL
Størrelse: XXL, 86-91 cm
Indbygningsmodel
Kan klare montering af 70-80 cm høje køkkenlåger* eller 
ASKOs løse frontlåger

Kapacitet/forbrug
 n Antal kuverter, maks. iht. test: 
17 (18)

 n energiklasse: A+++
 n Vaskeevne: A
 n Tørreevne: A
 n Støjniveau 40 dB(A)

Program
 n normal, eCO, Auto, Dag, 
Tidsindstilling, Skylning 
og tørring, Plast, Hygiejne, 
nederste halvdel, øverste 
halvdel, Krystalglas, Quick Pro, 
Selvrens

Indstillinger
 n normal, Miljø, Hastighed, nat, 
Intensiv

Funktioner
 n 4 LeD-lys 
 n 10 spulezoner
 n Super Cleaning System+™ 

(SCS+)
 n 8 Steel™

 n Aqua Safe™

 n Turbo drying™

 n Turbo Drying express+™

 n Forvarmebeholder
 n Aqua Safe™

 n Jet Spray™ og Wide spray™

Kurve – Flexiracks™

 n Højdejusterbar overkurv
 n Premium-overkurv,  
som kan justeres i højden

 n Midterkurv
 n Premium-underkurv
 n Bestikkurv

*Ved montering af låger mellem 70-72 cm vil lidt af hængslet være synligt under lågen. Ved montering af meget lette eller meget tunge køkkenlåger på fuldintegrerede opvaskemaskiner, kan der være behov for tilkøb  
  af andre fjedre til lågens åbne/lukke mekanisme. Der vil typisk være tale om kraftigere fjedre til almindelige 82-87 cm høje opvaskere og mindre kraftige fjedre til XXL 86-91 cm høje opvaskemaskiner.
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Selvrenseprogrammet foretager en grundig rengøring af karret, 
vandrecirkulationstanken og spulesystemet. regelmæssig 
rengøring er meget vigtig for både vaskeresultatet og maskinens 
levetid. Anvend et standardvaskemiddel, citronsyre eller et 
specielt maskinrensemiddel.

Hvem rengør opvaskemaskinen?

For at forbedre din opvaskemaskines ydelse yderligere har vi 
forsynet vores opvaskemaskiner med to Power Zones™ med 
højt tryk beregnet til underkurven. Wide Spray™ til ekstra effektiv 
vask af gryder og pander og Jet Spray™ til vask af høje, smalle 
genstande som f.eks. Sutteflasker eller vaser. Wide Spray™ 
skaber en vandstråle med et højt tryk, mens dysen giver en bred 
spredning, så servicet vaskes mere effektivt med mere vand. 
resultatet er en effektiv rengøring af meget snavset service.

To ekstra kraftkilder Dobbelt ydelse med Twin Tubes™
ASKOs opvaskemaskiner er velkendte for deres usædvanlige 
vaskeresultater. Hemmeligheden er vores omhyggeligt 
designede og testede skyllesystem, som omfatter ikke 
færre end 11 spulezoner*, der dækker alle hjørner inde i 
opvaskemaskinen. Hver kurv har desuden sit eget skyllesystem, 
som eksempelvis den midterste kurv, hvor du finder Twin 
Tubes™, som er en dedikeret spulezone til den midterste kurv.
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Fuldt integrerede
opvaskemaskiner – XL

*Ved montering af låger mellem 70-72 cm vil lidt af hængslet være synligt under lågen. Ved montering af meget lette eller meget tunge køkkenlåger på fuldintegrerede opvaskemaskiner, kan der være behov for tilkøb  
  af andre fjedre til lågens åbne/lukke mekanisme. Der vil typisk være tale om kraftigere fjedre til almindelige 82-87 cm høje opvaskere og mindre kraftige fjedre til XXL 86-91 cm høje opvaskemaskiner.

DFI655E
Størrelse: XL, 82-87 cm
Indbygningsmodel
Kan klare montering af 70-80 cm høje køkkenlåger* eller 
ASKOs løse frontlåger

Kapacitet/forbrug
 n Antal kuverter, maks. iht. test: 
15 (16)

 n energiklasse: A+++-10%
 n Vaskeevne: A
 n Tørreevne: A
 n Støjniveau 40 dB(A)

Program
normal, eCO, Auto, Dag, 
Tidsindstilling, Skylning og tørring, 
Plast, Hygiejne, nederste halvdel, 
øverste halvdel, Krystalglas, 
Quick Pro, Selvrens

Indstillinger
 n normal, Miljø, Hastighed, nat, 
Intensiv

Funktioner
 n 4 LeD-lys 
 n 9 spulezoner
 n Super Cleaning System+™ 

(SCS+)
 n 8 Steel™

 n Aqua Safe™

 n Turbo Drying™

 n Turbo Drying express+™

 n Forvarmebeholder
 n Statuslys
 n Aqua Safe™

 n Jet Spray™ og Wide spray™

Kurve – Flexiracks™

 n Premium-overkurv
 n Midterkurv
 n Premium-underkurv
 n Bestikkurv

DSD644B
Størrelse: XL, 82-87 cm
Indbygningsmodel
Kan klare montering af 70-80 cm høje køkkenlåger* eller  
ASKOs løse frontlåger

Kapacitet/forbrug
 n Antal kuverter,  
maks. iht. test: 14 (16)

 n energiklasse: A+++
 n Vaskeevne: A
 n Tørreevne: A
 n Støjniveau 42 dB(A)

Program
normal, eCO, Auto, Dag, 
Tidsindstilling, Skylning og tørring, 
Plast, Hygiejne, nederste halvdel, 
øverste halvdel, Krystalglas, 
Quick Pro, Selvrens

Indstillinger
 n normal, Miljø, Hastighed, nat, 
Intensiv

Funktioner
 n 9 spulezoner
 n Super Cleaning System+™ 

(SCS+)
 n 8 Steel™

 n Aqua Safe™

 n Statuslys
 n Aqua Safe™

 n Låge med glidefunktion
 n Låge med pop-out-funktion
 n Jet Spray™ og Wide spray™

Kurve – Flexiracks™

 n Højdejusterbar overkurv
 n Premium-overkurv,  
som kan justeres i højden

 n Premium-underkurv
 n Bestikkurv
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Køleskabe

ASKO Pro Series™-køleskabe passer nemt ind i 
ethvert køkken. Du kan vælge mellem industriel finish 
i rustfrit stål eller montering af dine egne låger, så 
køleskabet matcher de øvrige køkkenelementer. Pro 

Series™-køleskabe er ikke kun køleskabe/frysere og 
vinkøleskabe, der kan tilpasses til din særlige behov, 
men designikoner i køkkenet.

Moderne skandinavisk design 
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et designikon i køkkenet
Med en kapacitet på næsten 400 liter hver især og en vægt på 
næsten et halvt ton er de alt andet end standard. Læg dertil 
smarte funktioner som dobbelt kølesystem, fleksible holdere, 
hylder med højdejustering og en Convertible-skuffe, og du 
har et af markedets bedst designede og mest fleksible køle-/
fryseskabe. endvidere er det fuldt integreret, så det samtidig 
kan passe ind i ethvert køkken.

Convertible-skuffe
Skuffen har separat temperaturstyring, så du kan bruge den som 
vinkøleskab, fryser eller almindeligt køleskab. Det er nyttigt, hvis 
du f.eks. har behov for midlertidig ekstra opbevaringsplads til 
mad til en fest eller til store madvarer. Omstillingen fra frysetilstand 
til køletilstand og omvendt tager kun omkring tre timer.

elektronisk ismaskine
Så længe du husker at fylde vand på køleskabet, har du også 
is. Den elektroniske ismaskine sikrer, at du aldrig løber tør for is. 
Hverken på varme dage eller i de sene nattetimer.

Dobbelte kølingssystemer
Ferske fødevarer opbevares bedst i et fugtigt og køligt miljø, 
mens frostvarer kræver tør, kold luft for at forhindre fordærvelse 
og fastfrysning. Med ASKO Pro Series™ har hvert køle- og 
fryseområde sit eget lukkede system med en kompressor og 
fordamper, så ferske og frosne fødevarer opbevares på den 
bedst mulige måde.
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Perfekt temperatur til opbevaring
Hvis din yndlingsvin ikke smager så godt som sidst, du drak 
den, skyldes det ofte opbevaringsforholdene snarere end fejl 
i vinens fremstillingsproces. Temperatur er en vigtig faktor til 
at bevare og udvikle vinens smag. Med et ASKO Pro Series™-
vinkøleskab kan du indstille den temperatur, som passer præcist 
til typen og egenskaberne for den vin, der skal opbevares. 
Vinkøleskabet har også to separate temperaturzoner til hhv. rød- 
og hvidvin.

nænsom håndtering
ASKOs vinkøleskab er ikke kun opbevaring til dine vinflasker, 
men også et vinplejesystem. ud over en perfekt temperatur 
sikrer det også en skånsom opbevaring på udtrækkelige 
bøgetræshylder monteret på letudtrækkelige teleskopskinner 
og med soft-lukning. Opbevaring af vinflasker på træ i stedet 
for eksempelvis stål sikrer, at vinen ikke nedkøles for hurtigt, 
og at flaskerne ikke beskadiges. Den nederste hylde eller 
udstillingshylden kan vippes let, så du kan fremvise dine bedste 
vinflasker på en præsentabel måde. udstillingshylden er også 
velegnet til opbevaring af åbne flasker.
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Fuldt integreret 
vinkøleskab/køleskab/
fryser

RWF2826S
Fuldt integreret køleskab/fryser/vinkøleskab
Farve: rustfrit stål
Højde: 203 cm

Kapacitet
 n Dobbeltzone, kapacitet til 106 
vinflasker (0,75 liters flasker)

 n Kapacitet for midterste fryser: 
19 l

 n Kapacitet for nederste 
Convertible-skuffe: 60 l

Funktioner
 n Convertible-skuffe – køleskab/
fryser/vinkøleskab

 n elektronisk ismaskine med 
fryseropbevaring

 n Dobbelt kølesystem
 n no frost
 n Kølevægsadskillelse
 n Fuld elektronisk betjening med
 n Vendbar dør
 n LeD-lys

 n Hylder med soft-lukning
 n Fryser med soft-lukning og 
Convertible-skuffe

Tilbehør
 n Dør i rustfrit stål DPrWF2826S 
(452885) med ProSeries-greb til 
rWF2826S (452803) 

 n Side by side-sæt SBS2826S 
(452886) til montering af 
vinkøleskabet rWF2826S, 
452803 sammen med rF2826S, 
452842 til en perfekt løsning

RF2826S
Fuldt integreret køleskab/fryser
Farve: rustfrit stål
Højde: 203 cm

Kapacitet
 n Samlet kapacitet: 372 l
 n Kapacitet, køl: 293 l
 n Kapacitet for midterste fryser: 
19 l

 n Kapacitet for nederste 
Convertible-skuffe: 60 l

Funktioner
 n Convertible-skuffe – køleskab/
fryser/vinkøleskab

 n elektronisk ismaskine med 
fryseropbevaring

 n Dobbelt kølesystem
 n no frost
 n Kølevægsadskillelse
 n Fuld elektronisk betjening med 
visuel zoneindikator

 n Forbindelsessæt medfølger
 n Vendbar dør
 n LeD-lys

 n udtagelig flaskehylde
 n Lettilgængelige udtrækkelige 
hylder

 n Fryser med soft-lukning og 
Convertible-skuffe

Tilbehør
 n Dør i rustfrit stål DPrF2826S 
(452884) med ProSeries-greb til 
rF2826S (452842) 

 n Side by side-sæt SBS2826S 
(452886) til montering af 
vinkøleskabet rWF2826S, 
452803 sammen med rF2826S, 
452842 til en perfekt løsning
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Vinkøleskab
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Mad og vin hører uløseligt sammen
Synes du, at vin fortjener samme gode forhold som dine 
madvarer? Det synes vi. Det er grunden til, at vi har skabt en 
uovervindelig kombination; et vinkøleskab med en konvertibel 
fryser, som du kan kombinere med et køleskab. Det hele leveres 
med topplade og forbindelsessæt.

Altid den rette temperatur
Hvis din yndlingsvin ikke smager så godt som sidst, du drak 
den, skyldes det ofte opbevaringsforholdene snarere end fejl i 
vinens fremstillingsproces. Temperatur er en vigtig faktor for at 
bevare og udvikle vinens smag. Med vores vinkøleskabe kan 
du indstille den temperatur, som passer præcist til typen og 
egenskaberne for den vin, der skal opbevares.

Fleksibelt fryseskab
Fryseskabet har separat temperaturstyring, som giver dig 
mulighed for at ændre temperaturen i fryseskabet til et 
køleskab. Dette er en perfekt funktion, hvis du hellere vil holde 
vand, sodavand eller øl koldt. Omstillingen fra frysetilstand til 
køletilstand og omvendt tager kun omkring tre timer.
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Fritstående vinkøleskab 
– vin/kombi og køleskab

R2684SR
Fritstående køleskab
Farve: rustfrit stål
Højde: 185 cm

RWFN2684SL
Vin/kombi: vinkøleskab/fryser/køleskab
Farve: rustfrit stål
Højde: 185 cm

Kapacitet
 n 368 l

Generelle oplysninger
 n energiklasse: A++
 n Støjniveau (maks.):  
38 dB(A) re 1 pW

 n Dørmateriale:  
Ægte rustfrit stål med 
TouchFree-belægning

 n LeD-lysstribe på loftet
 n Alarm for åben dør

Funktioner
 n FreshAir: Ionisator i køleskabet
 n DynamiCooling
 n Adaptive Temperature Control
 n SuperCool
 n 2 FreshZone-skuffer
 n 7 glashylder
 n CrispZone: grøntsagsskuffe

 n Dørflaskeholder:
 n 1 enkelt beholder med fast stop
 n 1 enkelt beholder uden stop
 n Flaskehylde

Tilbehør
 n Topplade AC212S (577037) 
til montering af vinkøleskab 
rWFn2684SL sammen 
med r2684Sr til en perfekt 
vincenterløsning 

 n Side by side-sæt CFS-Ar029 
 (576625) til montering af 
vinkøleskab rWFn2684SL  
sammen med r2684Sr til en 
perfekt vincenterløsning

Kapacitet
 n Vinkøleskab, plads til 46 
vinflasker (0,75 liters flasker)

 n  Kapacitet 225 l
 n nederste Convertible-skuffe: 
Fryser eller køleskab

 n Kapacitet: 85 l

Generelle oplysninger
 n energiklasse: A+
 n Støjniveau (maks.):  
42 dB(A) re 1 pW

 n Dørmateriale:  
Ægte rustfrit stål med 
TouchFree-belægning

 n LeD-lysstribe på loftet, ved 
kurven og i fryseren

 n Alarm for åben dør

Funktioner
 n Vinkøleskab med 6 flaskehylder 
i træ og en trækurv

 n Convertible-skuffe – køl/frys
 n Adaptive Temperature Control
 n ActiveAir til genetablering af 
korrekt temperatur

 n Ingen frost i fryseren – ingen is
 n Fuld elektronisk styring
 n Vendbar dør
 n LeD-lys

Tilbehør
 n Topplade AC212S (577037) 
til montering af vinkøleskab 
rWFn2684SL sammen 
med r2684Sr til en perfekt 
vincenterløsning 

 n Side by side-sæt CFS-Ar029 
 (576625) til montering af 
vinkøleskab rWFn2684SL  
sammen med r2684Sr til en 
perfekt vincenterløsning
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Længere friskhed

Mere smag, mindre spild

når madvarer udsættes for eksterne påvirkninger, vil de 
uundgåeligt fordærves og miste deres ernæringsmæssige værdi. 
Med Dura Fresh-funktionen kan du manuelt skabe det perfekte 
mikroklima for madvarerne. Anbring kød, fisk og mejeriprodukter 
i den øverste skuffe med lav fugtighed og frugt og grøntsager i 
de nederste skuffer med høj fugtighed, og indstil den passende 
temperatur.

Med vores nye indbyggede køleskabe og frysere bevarer du 
smagen og næringsstofferne i madvarerne, samtidig med at du 
gør noget godt for både klimaet og din tegnebog. De har en lang 
række smarte madbesparende funktioner indeni, samtidig med at 
de udvendigt tilpasser sig ethvert køkkenmiljø.

Perfekt fugtbalance
For lidt fugt medfører udtørring, mens for meget fugt skaber 
grundlag for udvikling af mikroorganismer, som vil nedbryde 
frugter og grøntsager. Med funktionen Automatic Humidity Control 
styres fugtighedsniveauet automatisk af en membranfunktion, 
som aktiveres, når fugtighedsindholdet er over 90 %. Dette 
forlænger holdbarheden og friskheden for frugt og grønt markant.

Ingen frost er lig med bedre frost
Med vores effektive no Frost-funktion er optøning ikke nødvendig. 
Generelt vil fryseren være nemmere at håndtere, da frostvarerne 
ikke fryser sammen. uden is kan du bruge hele fryseren, og du 
bruger energien effektivt til frysning af madvarer, ikke is. Du 
sparer både penge og værner om miljøet.
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Fuldt integreret
Kapacitet

 n nettokapacitet, køleskab: 160 l
 n nettokapacitet, fryser: 66 l

Generelle oplysninger
 n energiklasse: A++
 n Sikkerhedstid ved strømsvigt: 
13 h

 n Indfrysningskapacitet på 24 
timer: 8 kg / 24 h

 n Støjniveau (maks.): 38 dB(A) re 
1 pW

 n Dørmateriale: Pladestål
 n ecoMode energispareprogram
 n LeD
 n Ventilatorassisteret køling i 
køleskab

 n LeD-lys
 n LeD-lysstribe på siden,  
LeD-lysstribe under adskillelsen

 n Alarm for åben dør

Køl
 n AdaptTech-køling: Smart 
hukommelsessystem

 n SuperCool
 n 3 glashylder
 n MultiAdjust-hyler
 n DuraFresh-zone: Skuffer 
til perfekt opbevaring af 
kød og fisk med optimale 
temperaturbetingelser

 n Dørflaskeholder: 1 enkelt 
beholder med glidestop

 n Ægge-/isterningbakke: 1 x 7

Frys
 n noFrost DualAdvance
 n FastFreeze
 n Fryserum: 3 skuffer

RFN31842I
Fuldt integreret køleskab/fryser
Højde: 177,2 cm
Vendbar dør

R31842I
Fuldt integreret køleskab
Højde: 177,2 cm
Vendbar dør

Kapacitet
 n nettokapacitet: 300 l

Generelle oplysninger
 n energiklasse: A++
 n Støjniveau (maks.): 38 dB(A) re 
1 pW

 n Dørmateriale: Pladestål
 n ecoMode energispareprogram
 n LeD
 n Ventilatorassisteret køling i 
køleskab

 n LeD-lysstribe på siden,  
LeD-lysstribe under adskillelsen

 n Alarm for åben dør

Køl
 n AdaptTech-køling: Smart 
hukommelsessystem

 n SuperCool
 n 6 glashylder
 n MultiAdjust-hyler
 n DuraFresh-zone: Skuffer 
til perfekt opbevaring af 
kød og fisk med optimale 
temperaturbetingelser

 n Dørflaskeholder:  
2 enkelte beholdere med 
glidestop

Kapacitet
 n nettokapacitet: 212 l

Generelle oplysninger
 n energiklasse: A++
 n Sikkerhedstid ved strømsvigt: 
20 h

 n Indfrysningskapacitet på 24 
timer: 10 kg / 24 h

 n Støjniveau (maks.): 39 dB(A) re 
1 pW

 n Dørmateriale: Pladestål
 n elektronisk betjeningspanel
 n ecoMode energispareprogram
 n LeD
 n LeD-lys
 n Alarm for åben dør

Frys
 n noFrost
 n FastFreeze
 n Fryserum:  
1 dør 
7 skuffer

 n Isterningbakke: 1 x 7

FN31842I
Fuldt integreret fryser
Højde: 177,2 cm
Vendbar dør
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Kr. 7.995,-
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R2282I
Fuldt integreret køleskab – underbord
Vendbar dør
SoftClose-hængsel – dør til dør
Højde: 82 cm

Kapacitet
 n nettokapacitet: 143 l

Styring
 n Mekanisk betjening

Køl
 n 4 glashylder 
 n 1 halv glashylde 
 n 1 teleskopisk hylde
 n 1 skuffe til grøntsager

F2282I
Fuldt integreret fryser – underbord
Vendbar dør
SoftClose-hængsel – dør til dør
Højde: 82 cm

Kapacitet
 n nettokapacitet: 86 l

Styring
 n elektronisk betjeningspanel
 n Visuelt signal for høj temperatur 
i fryser: rød indikator

Frys
 n Fast Freeze-funktion 
 n Freeze-knap
 n 1 fryseskuffe 
 n 2 opbevaringsskuffer

Fuldt integreret,
underbord



OCS8687S
OCS8687A

OCS8678G

OP8678G

OP8478G

OCS8478G

OCM8478G

Tilbehør
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2 bageplader
1 bradepande
1 Premium-grillrist
2 dampbakker str. XL uden huller
1 dampbakke str. XL med huller
1 dampbakke i 2/3 str. med huller
1 dampbakke i 1/3 str. med huller
1 stegetermometer

1 glasfad
2 bageplade 
1 bradepande
1 Premium-grillrist 
1 grillspyd
1 stegetermometer

1 bageplade
1 bradepande
2 Premium-grillriste
1 grillspyd
1 stegetermometer

1 bageplade
1 Premium-grillrist
2 dampbakker str. XL uden huller
1 dampbakke str. XL med huller
1 dampbakke i 2/3 str. med huller
1 dampbakke i 1/3 str. med huller
1 stegetermometer

1 glasfad
1 bageplade
2 Premium-grillriste

2 bageplader
1 bradepande
1 grillrist
1 dampbakke str. XL uden huller
1 dampbakke str. XL med huller
1 stegetermometer



OP8687S
OP8687A

OT8687S
OT8687A

OCM8487S
OCM8487A

OCS8487S
OCS8487A

Kr. 1.399,-Kr. 1.499,-Kr. 1.499,-
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1 glasfad
2 bageplader
1 bradepande
1 grillrist
1 stegetermometer

1 glasfad
1 bageplade
1 grillrist

1 bageplade
1 Premium-grillrist
1 dampbakker str. XL uden huller
1 dampbakke str. XL med huller
1 stegetermometer

Grillplade AG12A - 494185

Til brug på ASKO-flexzone

Stegepande AD82A - 494186

Til brug på ASKO-flexzone og/eller i ASKO-ovn.

Teppanyaki-plade AT12A - 494105

Til brug på ASKO-flexzone
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Tilbehør

Pro Series™-front – 462510

Passer til alle fuldt integrerede opvaskemaskiner 

Elements-front – 513719

Passer til alle fuldt integrerede opvaskemaskiner 

Dør i rustfrit stål DPRF2826S – 452884

Dør i rustfrit stål med ProSeries-greb til 
rF2826S, 452842

Side by side-sæt CFS-AR029 – 576625

Side by side-sæt til montering af  
rWFn2684SL sammen med r2684Sr  

Craft-front – 508044

Passer til alle fuldt integrerede opvaskemaskiner

Side by side-sæt SBS2826S – 452886 
 Side by side-sæt til montering af rWF2826S, 452803  

sammen med rF2826S, 452842 

Dør i rustfrit stål DPRWF2826S – 452885
Dør i rustfrit stål med ProSeries-greb til 

rWF2826S, 452803

Topplade AC212S – 577037
Topplade til montering af rWFn2684SL sammen med r2684Sr  

til en perfekt vincenterløsning
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Tekniske specifikationer 

OVNE

pRODUKTOVERSIGT OP8678G OP8478G OCS8678G OCS8478G OCM8478G

Serie Elements Elements Elements Elements Elements

produktgruppe
pyrolyseovn  
til indbygning

pyrolyseovn til  
indbygning

Kombidampovn til 
indbygning

Kombidampovn  
til indbygning

Kombimikroovn  
til indbygning

Kapacitet (l) 75 51 75 51 50

Energiklasse A+ A+ A+ A+ A+

Temperaturområde (°C) 30 - 230 30 - 230 30 - 230 30 - 230 30 - 230

Displaytype TFT pro-touchscreen TFT pro-touchscreen TFT pro-touchscreen TFT pro-touchscreen TFT pro-touchscreen

Farve Blødt sort glas Blødt sort glas Blødt sort glas Blødt sort glas Blødt sort glas

Lågetype
Ultra Cool + 

4 glaslag 
3 reflekterende lag

Ultra Cool + 
4 glaslag 

3 reflekterende lag

Ultra cool 
3 glaslag

2 reflekterende lag

Ultra cool 
3 glaslag

2 reflekterende lag

Cool 3 glaslag,
1 reflekterende lag,  
1 mikrobølgeskjold

Ovnskinner
3 fuldt udtrækkelige 
teleskopskinner med 

låsefunktion

2 fuldt udtrækkelige 
teleskopskinner med 

låsefunktion

3 fuldt udtrækkelige 
teleskopskinner med 

låsefunktion

2 fuldt udtrækkelige 
teleskopskinner med 

låsefunktion
Trådskinner

Antal af bageniveauer 5 4 5 4 4

Antal autoprogrammer 87 87 160 160 120

FUnKTIOnER
Undervarme n n n n n

Overvarme n n n n n

Over- og undervarme n n n n n

Grill n n n n n

Stor grill n n n n n

Stor grill med blæser n n n n n

Varmluft og undervarme n n n n n

3D-varmluft n n n n n

ECO-varmluft n n n n n

3D-varmluft med damp - - n n -

Fuld damp - - n n -

Trinvis dampindsprøjtning - - - n -

Direkte dampindsprøjtning - - - n -

Damp ved lav temperatur - - n n -

Sous vide - - n n -

Optøning n n n n n

Undervarme og blæser n n n n n

Hurtig forvarme n n n n n

Tallerkenopvarmning n n n n n

Holde varm/genopvarme n n n n n

Genopvarmning - - n n

Automatisk stegning af kød/pro-stegning af kød n n n n n

Damprengøring n n n n n

pyrolyse n n - -

Mikrobølgeovn - - - - n

Varmluft og mikrobølger - - - - n

Grill med varmluft og mikrobølger - - - - n

UDSTyR
Bageplade 2 1 1 1 2

Bradepande 1 1 - 1

premium-grillrist 1 2 2 1 1

Grillrist - - - - -

Bageplade i glas 1 - 1 - -

Dampbakke 2/3 med huller - - - 1 1

Dampbakke 1/3 med huller - - - 1 1

Bred dampbakke med huller - - - 1 1

Bred dampbakke uden huller - - - 2 2

pyropoofed-trådskinner n n - - -

Grillspyd med motor n n - - -

Stegetermometer n n - n n

TEKnISKE SpECIFIKATIOnER
Tilslutningseffekt (W) 3400 3400 3400 3400 3400

nominel strøm (A) 16 16 16 16 16

Spænding (V) 240 240 240 240 240

Frekvens (Hz) 50 50 50 50 50
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OVNE

pRODUKTOVERSIGT OP8687S OP8687A OT8687S OT8687A OCS8687S OCS8687A

Serie Craft Craft Craft Craft Craft Craft

produkt gruppe
pyrolyseovn  
til indbygning

pyrolyseovn  
til indbygning

Multifunktionsovn  
til indbygning

Multifunktionsovn  
til indbygning

Dampovn  
til indbygning

Dampovn  
til indbygning

Kapacitet (l) 73 73 73 73 75 75

Energiklasse A+ A+ A+ A+ A+ A+

Temperaturområde (°C) 30 - 230 30 - 230 30 - 230 30 - 230 30 - 230 30 - 230

Displaytype TFT - medium TFT - medium TFT - medium TFT - medium TFT - medium TFT - medium

Farve Rustfri stål Grafitsort Rustfri stål Grafitsort Rustfri stål Grafitsort

Lågetype
Ultra Cool + 

4 glass 
3 reflekterende lag

Ultra Cool + 
4 glass 

3reflekterende lag

Ultra cool 
3 glass

2 reflekterende lag

Ultra cool 
3 glass

2 reflekterende lag

Ultra cool 
3 glaslag

2 reflekterende lag

Ultra cool 
3 glass

2 reflekterende lag

Ovnskinner
2 fuldt udtrækkelige 
teleskopskinner med 

låsefunktion

2 fuldt udtrækkelige 
teleskopskinner med 

låsefunktion

2 fuldt udtrækkelige 
teleskopskinner med 

låsefunktion

2 fuldt udtrækkelige 
teleskopskinner med 

låsefunktion

2 fuldt udtrækkelige 
teleskopskinner med 

låsefunktion

2 fuldt udtrækkelige 
teleskopskinner med 

låsefunktion

Antal af bageniveauer 5 5 5 5 5 5

Antal a autoprogrammer 87 87 87 87 160 160

FUnKTIOnER
Undervarme n n n n n n

Overvarme n n n n n n

Over- og undervarme n n n n n n

Grill n n n n n n

Stor grill n n n n n n

Stor grill med blæser n n n n n n

Varmluft og undervarme n n n n n n

3D-varmluft n n n n n n

ECO-varmluft n n n n n n

Varmluft med damp - - - - n n

Fuld damp - - - - n n

Trinvis dampindsprøjtning - - - - n n

Direkte dampindsprøjtning - - - - n n

Damp ved lav temperatur - - - - n n

Sous vide - - - - n n

Optøning n n n n n n

Undervarme og blæser n n n n n n

Hurtig forvarme n n n n n n

Tallerkenopvarmning n n n n n n

Holde varm/genopvarme - - n n n n

Genopvarming - - - - n n

Auto. steg. af kød /pro-stegning n n n n n n

Damprengøring - - - - n n

pyrolyse n n - - - -

Mikrobølgeovn - - - - - -

Varmluft og mikrobølger - - - - - -

Grill med varmluft og mikrobølger - - - - - -

UDSTyR
Bageplade 2 2 2 2 2 2

Bradepande 1 1 1 1 1 1

premium-grillrist 1 1 1 1 1 1

Grillrist - - - - - -

Bageplade i glas - - 1 1 - -

Dampbakke 2/3 med huller - - - - - -

Dampbakke 1/3 med huller - - - - - -

Bred dampbakke med huller - - - - 1 1

Bred dampbakke uden huller - - - - 1 1

pyropoofed-trådskinner n n - - - -

Grillspyd med motor - - - - - -

Stegetermometer n n n n n n

TEKnISKE SpECIFIKATIOnER
Tilslutningseffekt (W) 3400 3400 3400 3400 3400 3400

nominel strøm (A) 16 16 16 16 16 16

Spænding (V) 240 240 240 240 240 240

Frekvens (Hz) 50 50 50 50 50 50
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Tekniske specifikationer 

OVNE

pRODUKTOVERSIGT OCS8487S OCS8487A OCM8487S OCM8487A OM8334S

Serie Craft Craft Craft Craft

produkt gruppe
Dampovn  

til indbygning
Dampovn  

til indbygning
Mikro-/kombiovn

til indbygning
Mikro-/kombiovn

til indbygning
Mikroovn

til indbygning

Kapacitet (l) 51 51 50 50 22

Energiklasse A+ A+ - - -

Temperaturområde (°C) 30 - 230 30 - 230 30 - 230 30 - 230 -

Displaytype TFT - medium TFT - medium TFT - medium TFT - medium LCD

Farve Rustfri stål Grafitsort Grafitsort Grafitsort Rustfri stål

Lågetype
Ultra cool 
3 glaslag

2 reflekterende lag

Ultra cool 
3 glaslag

2 reflekterende lag

Ultra cool 
3 glaslag

2 reflekterende lag

Ultra cool 
3 glaslag

2 reflekterende lag
CoolDoor

Ovnskinner
Fuldt udtrækkelige  

teleskopskinner på 1 niveau 
med låsefunktion

Fuldt udtrækkelige  
teleskopskinner på 1 niveau 

med låsefunktion
Trådskinner Trådskinner Trådskinner

Antal af bageniveauer 4 4 4 4 2

Antal a autoprogrammer 160 160 120 120 2

FUnKTIOnER
Undervarme n n n n -

Overvarme n n n n -

Over- og undervarme n n n n

Grill n n n n n

Stor grill n n n n -

Stor grill med blæser n n n n -

Varmluft og undervarme n n n n -

3D-varmluft n n n n -

ECO-varmluft n n n n -

Varmluft med damp n n - - -

Fuld damp n n - - -

Trinvis dampindsprøjtning n n - - -

Direkte dampindsprøjtning n n - - -

Damp ved lav temperatur n n - - -

Sous vide n n - - -

Optøning n n n n n

Undervarme og blæser n n n n -

Hurtig forvarme n n n n -

Tallerkenopvarmning n n n n -

Holde varm/genopvarme n n - - -

Genopvarming n n - - -

Automatisk stegning af kød /pro-stegning n n n n -

Damprengøring n n - - -

pyrolyse - - - - -

Mikrobølgeovn - - n n n

Varmluft og mikrobølger - - n n -

Grill med varmluft og mikrobølger - - n n -

UDSTyR
Bageplade 1 1 2 2 -

Bradepande 1 1 1 1 -

premium-grillrist 1 1 1 1 -

Grillrist - - - - 1

Bageplade i glas - - - - -

Dampbakke 2/3 med huller - - - - -

Dampbakke 1/3 med huller - - - - -

Bred dampbakke med huller 1 1 - - -

Bred dampbakke uden huller 1 1 - - -

pyropoofed-trådskinner - - n n -

Grillspyd med motor - - - - -

Stegetermometer - - n n -

TEKnISKE SpECIFIKATIOnER
Tilslutningseffekt (W) 3400 3400 3400 3400 -

nominel strøm (A) 16 16 16 16 10

Spænding (V) 240 240 240 240 240

Frekvens (Hz) 50 50 50 50 50
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VARMESKUFFER TILBEHØRSSKUFFE

pRODUKTOVERSIGT ODW8128G ODW8127A ODW8127S ODA8117S / ODA8117A

Serie Elements Craft Craft Craft

produktgruppe Varmeskuffe Varmeskuffe Varmeskuffe Tilbehørsskuffe

Størrelse (cm) 14 14 14 14

Farver Blødt sort glas Grafitsort Rustfri stål Rustfri stål / Grafitsort

FUnKTIOnER
Temperaturområde (°C) 30-80 30-80 30-80 -

Skridsikker måtte - - - -

Rengøringsvenlig glaskeramisk bund n n n -

Skuffe med fuldt udtrækkelig teleskopskinne n n n n

Timer n n n -

Åbning med tryk og træk n n n n

Kold front n n n -

Optøning n n n -

Opvarmning af kopper n n n -

Opvarmning af mad n n n -

Tilberedning ved lav temperatur n n n -

Vægtkapacitet (kg) 25 25 25 25

Kapacitet

20 tallerkener med  
en diameter på 28 cm, 

eller 80 kaffekopper  
eller 40 tekopper

20 tallerkener med  
en diameter på 28 cm, 

eller 80 kaffekopper  
eller 40 tekopper

20 tallerkener med  
en diameter på 28 cm, 

eller 80 kaffekopper  
eller 40 tekopper

20 tallerkener med  
en diameter på 28 cm, 

eller 80 kaffekopper  
eller 40 tekopper

MÅL 
produktets højde (mm) 140 140 140 140

produktets bredde (mm) 597 597 597 597

produktets dybde (mm) 550 550 550 550

nettovægt (kg) 15 15 15 15

Bruttovægt (kg) 17 17 17 17

TEKnISKE SpECIFIKATIOnER
Tilslutningseffekt (W) 810 810 810 -

Strøm (A) 10 10 10 -

Spænding (V) 220-240 220-240 220-240 -

Frekvens (Hz) 50/60 50/60 50/60 -

VACUUM SKUFFE

pRODUKTOVERSIGT ODV8128G ODV8127A ODV8127S

Serie Elements Craft Craft

produktgruppe Vacuum drawer Vacuum drawer Vacuum drawer

Størrelse (cm) 14 14 14

Farver Blødt sort glas Grafitsort Rustfri stål

FUnKTIOnER
Skuffe med fuldt udtrækkelig teleskopskinne n n n

Åbning med tryk og træk n n n

Kold front n n n

MÅL 
produktets højde (mm) 140 140 140

produktets bredde (mm) 597 597 597

produktets dybde (mm) 550 550 550

nettovægt (kg) 33,0 33,0 33,0

Bruttovægt (kg) 35,0 35,0 35,0

TEKnISKE SpECIFIKATIOnER
Kapacitet (liter) 8 8 8

pumpe kapacitet (m3/h) 4 4 4

Største posestørrelse (mm) 250 X 350 250 X 350 250 X 350

Tilslutningseffekt (W) 320 320 320

Strøm (A) 16 16 16

Spænding (V) 220-240 220-240 220-240

Frekvens (Hz) 50/60 50/60 50/60
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Tekniske specifikationer 

KAFFEMASKINE

pRODUKTOVERSIGT CM8457S CM8457A

Serie Craft Craft

produktgruppe Indbygget kaffemaskine Indbygget kaffemaskine

Størrelse (cm) 45 45

Farve Rustfrit stål Grafit sort

FUnKTIOnER
Ristretto n n

Espresso n n

normal kaffe n n

Stor kaffe n n

Varmt vand n n

Cappuccino! n n

Latte macchiato n n

Café latte n n

Varm mælk n n

EGEnSKABER
Indstilling af sprog i displayet n n

Vandbeholderkapacitet (l) 1,8 1,8

Kaffebønnebeholderens kapacitet (g) 200 200

Beholder til hele kaffebønner n n

Tilberedningsmetode Hele bønner og malet kaffe Hele bønner og malet kaffe

Standbyfunktion n n

Lys n n

Antal varmelegemer 2 2

Udtagelig bryggeenhed n n

Forbrygningssystem n n

Formalingssystem n n

Tilberedning af to kopper samtidigt n n

Separat mælkebeholder n n

Stick til test af vandets hårdhedsgrad n n

Udtagelig drypbakke n n

MÅL
produktets højde (mm) 455 455

produktets bredde (mm) 595 595

produktets dybde (mm) 405 405

nettovægt (kg) 23 23

Bruttovægt (kg) 27,6 27,6

TEKnISKE SpECIFIKATIOnER
Tilslutningseffekt (W) 1350 1350

Strøm (A) 6 6

Spænding (V) 220-240 220-240

Frekvens (Hz) 50 50
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GASKOGEPLADER

pRODUKTOVERSIGT HG1986AB/S1 HG1986SB/S1 HG1776AB/S1 HG1776SB/S1 HG1666AB/S1 HG1666SB/S1

Serie - - - - - -

produktgruppe Gas Gas Gas Gas Gas Gas

Farve Grafitsort Rustfri stål Grafitsort Rustfri stål Grafitsort Rustfri stål

Størrelse (cm) 90 90 75 75 60 60

Samlet effekt (W) 12200 12200 12200 12200 9200 9200

Antal af kogezoner/brændere 5 5 5 5 4 4

Knaptype Metalgreb Metalgreb Metalgreb Metalgreb Metalgreb Metalgreb

FUnKTIOnER
Fusion Volcano Wok-brænder - - - - - -

Super Flex Wok-bænder n n n n n n

A+ brændere - - - - - -

A+ Hybrid brændere n n n n n n

Rund wokholder n n n n n n

Rengøringsvenlige brændere n n n n n n

Gnisttænding integreret i knapperne n n n n n n

Keradur®-brændersokler n n n n n n

Aftagelige greb n n n n n n

Individuel timer - - - - - -

SIKKERHED
Flammefejlsbeskyttelse n n n n n n

yDELSE
Forrest midt (W) 1000 1000 2000 2000 - -

Bagerst midt (W) 2000 2000 2000 2000 - -

Midterst til venstre (W) - - - - - -

Midterst til højre (W) - - - - - -

Midt (W) - - - - - -

Wokbrænder (W) - - - - - -

Bagerst til højre (W) 2000 2000 1000 1000 1000 1000

Bagerst til venstre (W) - - - - 2000 2000

Forrest til højre (W) 2600 2600 2600 2600 2000 2000

Forrest til venstre (W) - - - - - -

Venster (W) 4600 4600 4600 4600 4200 4200

MÅL
produktets højde (mm) 48 48 48 48 48 48

produktets bredde (mm) 900 900 750 750 600 600

produktets dybde (mm) 526 526 526 526 526 526

nettovægt (kg) 13,0 13,0 14,0 14,0 11,0 11,0

Bruttovægt (kg) 17,5 17,5 16,3 16,3 13,0 13,0

TEKnISKE SpECIFIKATIOnER
Gastype G20-20 G20-20 G20-20 G20-20 G20-20 G20-20

Alternativ gastype
Omstillingssæt  
G30-30mBar

Omstillingssæt 
G30-30mBar

Omstillingssæt  
G30-30mBar

Omstillingssæt  
G30-30mBar

Omstillingssæt 
G30-30mBar

Omstillingssæt  
G30-30mBar

Diameter for gastilslutning (tommer) 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

Tilslutningseffekt (W) 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Strøm (A) 16 16 16 16 16 16

Spænding (V) 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240

Frekvens (Hz) 50 50 50 50 50 50
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Tekniske specifikationer 

GASKOGEPLADER

pRODUKTOVERSIGT HG1145AB HG1935AB HG1615AB

Serie - - -

produktgruppe Gas Gas Gas

Farve Sort glas Sort glas Sort glas

Størrelse (cm) 111 90 64

Samlet effekt (W) 11300 11300 8000

Antal kogezoner/brændere 4 5 4

Knaptype Faste metalgreb Faste metalgreb Faste metalgreb

FUnKTIOnER
Simrebrænder - n

Fusion Volcano Wok-brænder n (2 stk.) n -

Wokbrænder - - -

A+-brændere n n n

Boost A+-brænder - n -

Rund wokholder n n -

Rengøringsvenlige brændere n n n

Gnisttænding integreret i knapperne n n n

Keradur®-brændersokler n n n

Aftagelige greb n n n

Individuel timer n - -

SIKKERHED
Flammefejlsbeskyttelse n n n

yDELSE
Forrest midt (W) - 2000 -

Bagest midt (W) - 2000 -

Midterst til venstre (W) 2000 - -

Midterst til højre (W) 2000 - -

Midt (W) - - -

Wokbrænder (W) 2 x 6000 6000 -

Bagest til højre (W) - 1000 2000

Bagest til venstre (W) - - 1000

Forrest til højre (W) - 3000 2000

Forrest til venstre (W) - - 3000

Venstre (W) - - -

MÅL
produktets højde (mm) 46 45 45

produktets bredde (mm) 1114 904 644

produktets dybde (mm) 412 522 522

nettovægt (kg) 22,8 19,5 12,0

Bruttovægt (kg) 25,2 21,8 14,0

TEKnISKE SpECIFIKATIOnER
Gastype G20-20 G20-20 G20-20

Alternativ gastype
Omstillingssæt  
G30-30 mBar

Omstillingssæt  
G30-30 mBar

Omstillingssæt
G30-30mBar

Diameter for gastilslutning (tommer) 1/2 1/2 1/2

Tilslutningseffekt (W) 5,1 0,6 0,6

Strøm (A) 16 16 16

Spænding (V) 220-240 220-240 220-240

Frekvens (Hz) 50 50 50
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INDUKTION / GAS KOGEPLADE MED TOUCH CONTROL

pRODUKTOVERSIGT DUO FUSIOn HIG1944MB/MF

Type Induktion/Gas

Farve Mat sort

Størrelse (cm) 90

MÅL
produktets højde (mm) 45

produktets bredde (mm) 904

produktets dybde (mm) 522

nettovægt (kg) 18,2

Bruttovægt (kg) 21,4

GEnERAL BESKRIVELSE InDUKTIOn
Samlet effekt (W) induktion 7400

Antal zoner 3

Bridge Zone 1

Kontroltype Touch control

FUnKTIOnER InDUKTIOn
Booster-funktion på alle kogezoner n

Automatisk detektering af kogegrej n

Bridge Zoner n

Separat styring/zone n

pausefunktion n

Individuel timer n

Antal af effekttrin 13

Antal af autoprogrammer 6

yDELSE
Midt venstre (W) 3700

Bagerst venstre (W) 3700

Forrest højre (W) 3700

SIKKERHED InDUKTIOn
Børnesikring n

Central kontakt til samtidig slukning af alle kogezoner n

Overophedningskontakt n

Restvarmeindikator n

Timer med slukfunktion (1 - 9 timer) n

TEKnISKE SpECIFIKATIOnER
Tilslutningseffekt (W) 7400

nominel strøm (A) 31

Spænding (V) 240

Frekvens (Hz) 50

Fortsættelse:

GEnERAL BESKRIVELSE GAS HIG1944MB/MF

Samlet effekt (W) gas 6000 W

Antal af kogezoner/brændere 1

Kontroltype Touch control

FUnKTIOn GAS
Fusion Volcano wok-brænder n

Rund wokholder n

Rengøringsvenlige brændere n

Gnisttænding integreret i knapperne n

Keradur®-brændersokler n

Aftagelige greb n

Individuel timer n

Antal af autoprogrammer 4

yDELSE GAS
Wok-brænder (W) 6000

TEKnISKE SpECIFIKATIOnER
Gastype G20-10

Diameter for gastilslutning (Inch) 1/2

naturgas n

Flaskegas n

Tilslutningseffekt (W) 7400

Strøm (A) 31

Spænding (V) 240

Frekvens (Hz) 50

SIKKERHED
Flammefejlsbeskyttelse n
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Tekniske specifikationer 

INDUKTIONSKOGEPLADER

pRODUKTOVERSIGT HI1994M HI1794M HI1655M

Serie - - -

produktgruppe Induktion Induktion Induktion

Farve Mat sort Mat sort Mat sort

Størrelse (cm) 90 80 64

Samlet effekt (W) 11100 7400 7400

Antal kogezoner/brændere 5 4 4

Flexzoner 2 - 2

Knaptype Iris slider Iris slider Touch-betjening

FUnKTIOnER
Booster-funktion på alle kogezoner n n n

Detektering af kogegrej n n n

Automatisk detektering af kogegrej - - -

Flexzoner n - n

Separat styring/zone n n n

pausefunktion n n n

Individuel timer n n n

Antal effekttrin 13 13 13

Antal autoprogrammer 6 6 6

Kokkefunktion – "Chef" - - -

IQ-sensorer - - -

IQ-programmer - - -

SIKKERHED
KidSafe-børnesikring af knapper n n n

Central kontakt til samtidig slukning 
af alle kogezoner

n n n

Overophedningskontakt n n n

Restvarmeindikator n n n

Tidsbegrænsning n n n

yDELSE
Forrest midt (W) - - -

Bagest midt (W) - - -

- - -

- - -

5500 - -

Forrest til venstre (W) 3700 3700 3700

Bagest til højre (W) 3700 3000 3700

Bagest til venstre (W) 3700 3000 3700

Forrest til højre (W) 3700 3700 3700

MÅL
produktets højde (mm) 43 43 52

produktets bredde (mm) 904 804 602

produktets dybde (mm) 522 522 522

nettovægt (kg) 17,5 11,5 11,0

Bruttovægt (kg) 19,0 14,0 13,0

TEKnISKE SpECIFIKATIOnER
Tilslutningseffekt (W) 11100 7400 7400

nominel strøm (A) 16 16 16

Spænding (V) 220-240 220-240 220-240

Frekvens (Hz) 50 50 50
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INDUKTIONSKOGEPLADER

pRODUKTOVERSIGT HI1194G HI1994G HI1794G HI1995G HI1655G HI1643G

Serie - - - - - -

produktgruppe Induktion Induktion Induktion Induktion Induktion Induktion

Farve Sort glas Sort glas Sort glas Sort glas Sort glas Sort glas

Størrelse (cm) 111 90 77 90 64 64

Samlet effekt (W) 7400 11100 7400 11100 7400 7400

Antal kogezoner/brændere 4 5 4 6 4 4

Flexzoner - 2 - 3 2 -

Knaptype Iris slider Iris slider Iris slider Touch-betjening Touch-betjening Touch-betjening

FUnKTIOnER
Booster-funktion på alle kogezoner n n n n n n

Detektering af kogegrej n n n n n n

Automatisk detektering af kogegrej - - - n n -

Flexzoner - n - n n -

Separat styring/zone n n n n n n

pausefunktion n n n n n n

Individuel timer n n n n n n

Antal effekttrin 13 13 13 13 13 10

Antal autoprogrammer 6 6 6 6 6 -

Kokkefunktion – "Chef" - - - n - -

IQ-sensorer - - - - - -

IQ-programmer - - - - - -

SIKKERHED
KidSafe-børnesikring af knapper n n n n n n

Central kontakt til samtidig slukning 
af alle kogezoner

n n n n n n

Overophedningskontakt n n n n n n

Restvarmeindikator n n n n n n

Tidsbegrænsning n n n n n n

yDELSE
Forrest midt (W) - - - 3700 - -

Bagest midt (W) - - - 3700 - -

3000 - - - - -

3000 - - - - -

- 5500 - - - -

Forrest til venstre (W) 3700 3700 2200 3700 3700 3700

Bagest til højre (W) - 3700 3000 3700 3700 3000

Bagest til venstre (W) - 3700 3700 3700 3700 2200

Forrest til højre (W) 3700 3700 3000 3700 3700 3000

MÅL
produktets højde (mm) 57 43 43 50 52 52

produktets bredde (mm) 1114 904 774 904 644 644

produktets dybde (mm) 412 522 522 522 522 522

nettovægt (kg) 12 17,5 11 16,3 11,0 10,1

Bruttovægt (kg) 13,2 19 13,5 18,5 13,0 12,1

TEKnISKE SpECIFIKATIOnER
Tilslutningseffekt (W) 7400 11100 7400 11100 7400 7400

nominel strøm (A) 16 16 16 16 16 16

Spænding (V) 220-240 220-240 220-241 220-240 220-240 220-240

Frekvens (Hz) 50 50 50 50 50 50
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Tekniske specifikationer 

DOMINO-INDUKTIONSKOGEPLADER

pRODUKTOVERSIGT HI1355G

Serie -

produktgruppe Domino-induktion

Farve Sort glas

Størrelse (cm) 33

Samlet effekt (W) 3700

Antal kogezoner/brændere 2

Flexzoner 1

Knaptype Touch-betjening

FUnKTIOnER
Booster-funktion på alle kogezoner n

Detektering af kogegrej -

Automatisk detektering af kogegrej n

Flexzoner n

Separat styring/zone n

pausefunktion n

Individuel timer n

Antal effekttrin 13

Antal autoprogrammer 6

Kokkefunktion – "Chef" -

IQ-sensorer -

IQ-programmer -

SIKKERHED
KidSafe-børnesikring af knapper n

Central kontakt til samtidig slukning  
af alle kogezoner -

Overophedningskontakt n

Restvarmeindikator n

Tidsbegrænsning n

yDELSE
Forrest midt (W) 3700

Bagest midt (W) 3700

-

-

-

Forrest til venstre (W) -

Bagest til højre (W) -

Bagest til venstre (W) -

Forrest til højre (W) -

MÅL
produktets højde (mm) 50

produktets bredde (mm) 330

produktets dybde (mm) 522

nettovægt (kg) 6,8

Bruttovægt (kg) 8,2

TEKnISKE SpECIFIKATIOnER
Tilslutningseffekt (W) 3700

Antal faser 1

nominel strøm (A) 16

Spænding (V) 220-240

Frekvens (Hz) 50

DOMINO-GASKOGEPLADER

pRODUKTOVERSIGT HG1365GB HG1355GB

Serie - -

produktgruppe Domino-gas Domino-gas

Farve Sort glas Sort glas

Størrelse (cm) 33 33

Samlet effekt (W) 6000 5000

Antal kogezoner/brændere 1 2

Flexzoner - -

Knaptype Faste metalgreb Faste metalgreb

FUnKTIOnER
Simrebrænder - -

Fusion Volcano Wok-brænder n -

A+-brændere - n

Boost A+-brænder - -

Rund wokholder n -

Rengøringsvenlige brændere n n

Gnisttænding integreret  
i drejeknapperne

n n

Keradur®-brændersokler n n

Aftagelige greb n n

Individuel timer n -

SIKKERHED
Tidsbegrænsning - -

Flammefejlsbeskyttelse n n

Automatisk tænding/genantænding - -

KidSafe-børnesikring af greb - -

yDELSE 
Forrest midt (W) - 3000

Bagest midt (W) - 2000

Midterst til venstre (W) - -

Midterst til højre (W) - -

Midt (W) - -

Wokbrænder (W) 6000 -

Bagest til højre (W) - -

Bagest til venstre (W) - -

Forrest til højre (W) - -

Forrest til venstre (W) - -

Venstre (W) - -

MÅL
produktets højde (mm) 54 47

produktets bredde (mm) 330 330

produktets dybde (mm) 522 522

nettovægt (kg) 10,2 8,0

Bruttovægt (kg) 11,4 9,2

TEKnISKE SpECIFIKATIOnER
Gastype G20-20 G20-20

Alternativ gastype
Omstillingssæt  
G30-30 mBar

Omstillingssæt 
G30-30 mBar

Diameter for gastilslutning (tommer) 1/2 1/2

Tilslutningseffekt (W) 0,6 0,6

Strøm (A) 16 16

Spænding (V) 220-240 220-240

Frekvens (Hz) 50 50
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EMHæTTER

pRODUKTOVERSIGT CI41238G CW41238G CW4938G

Serie Elements Elements Elements

produktgruppe Frithængende Vægmonteret Vægmonteret

Farve Sort glas Sort glas Sort glas og stål

Størrelse (cm) 120 120 90

Kapacitet (m³/t) 926 926 793

Knaptype Touch-betjening Touch-betjening Touch-betjening

Støjniveau ved hastighedsindstilling 2 (dB(A)) 47 47 46

Maks. støjniveau (dB(A)) 73 73 70

Antal effekttrin 9 9 9

Antal filtre 2 2 2

Luftcirkulationsfunktion n n n

Recirkulationsfunktion n n n

Energiklasse A A A

FUnKTIOnER
AirLogic™-system med udsugning for hele overfladen - - -

Skyzone – opfanger al madosen - - -

perimetrisk sug n n n

Flad udsugningsoverflade n n n

Skjulte filtre n n n

Aktiv lugtkontrol – automatisk registrering af røg  
og mados

- - -

Slidstærke filtre i rustfrit stål n n n

Filtre tåler opvaskemaskine n n n

Indikator for rengøring af filter n n n

Montering med krog og ophæng - - -

LED-spots - - -

LED-striber n n n

Lysdæmpningsfunktion n n n

Kontraventil n n n

Filterindikatorer n n n

MÅL
produktets højde uden aftrækskanal (mm) 85 85 85

Aftrækskanalens højde (mm) 627/1172 750/1070 627/1172

produktets bredde (mm) 1198 1198 898

produktets dybde (mm) 708 534 534

netledningens længde (mm) 1500 1500 1500

Aftrækshullets diameter (mm) 150/120 150/120 150/120

nettovægt (kg) 52,6 38,4 32

Bruttovægt (kg) 62,7 52,7 41,7

TEKnISKE SpECIFIKATIOnER
Tilslutningseffekt (W) 250 240 236

nominel strøm (A) 10 10 10

Spænding (V) 220-240 220-240 220-240

Frekvens (Hz) 50 50 50

Motorens placering Aftrækskanal Aftrækskanal Aftrækskanal

Antal lys 2 2 2

Lysenes samlede effekt (W) 5,8 5,8 5,8

Lystype LED-striber LED-striber LED-striber
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Tekniske specifikationer 

EMHæTTER

pRODUKTOVERSIGT CC4927S CC4727S CC4527S CO4927S CO4627S

Serie - - - - -

produktgruppe Skjult Skjult Vægmonteret Udtrækkelig Udtrækkelig

Farve rustfrit stål rustfrit stål Rustfrit stål rustfrit stål rustfrit stål

Størrelse (cm) 86 77 52 90 60

Kapacitet (m³/t) 670 670 620 650 650

Knaptype Elektronisk  
betjeningspanel

Elektronisk  
betjeningspanel

Elektronisk  
betjeningspanel

Elektronisk  
betjeningspanel

Elektronisk  
betjeningspanel

Støjniveau ved hastighedsindstilling 2 (dB(A)) 60 60 60 - -

Maks. støjniveau (dB(A)) 67 67 67 - -

Antal effekttrin 4 4 4 4 4

Antal filtre 2 2 2 4 1

Luftcirkulationsfunktion n n n n n

Recirkulationsfunktion - - - - -

Energiklasse A+ A+ A A+ A+

FUnKTIOnER
AirLogic™-system med udsugning for hele overfladen - - - - -

Skyzone – opfanger al madosen - - - - -

perimetrisk sug n n n - -

Flad udsugningsoverflade n n n - -

Skjulte filtre n n n - -

Aktiv lugtkontrol – automatisk registrering af røg og mados - - - - -

Slidstærke filtre i rustfrit stål n n n n n

Filtre tåler opvaskemaskine n n n n n

Indikator for rengøring af filter n n n - -

Montering med krog og ophæng - - - - -

LED-spots - - - - -

LED-striber - - - - -

Lysdæmpningsfunktion - - - - -

Kontraventil n n n n n

Filterindikatorer - - - - -

MÅL
produktets højde uden aftrækskanal (mm) 330 330 330 251 251

Aftrækskanalens højde (mm) - - - -

produktets bredde (mm) 860 770 520 898 598

produktets dybde (mm) 300 300 300 290 290

netledningens længde (mm) 1200 - - -

Aftrækshullets diameter (mm) 150 150 150 150 150

nettovægt (kg) - - - 11 9,2

Bruttovægt (kg) 14,6 14,4 13,5 13 11,7

TEKnISKE SpECIFIKATIOnER
Tilslutningseffekt (W) 280 270 270 230 230

nominel strøm (A) 10 10 10 10 10

Spænding (V) 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240

Frekvens (Hz) 50 50 50 50 50

Motorens placering Integreret i emhætten Integreret i emhætten Integreret i emhætten Integreret i emhætten Integreret i emhætten

Antal lys 2 2 2 2 2

Lysenes samlede effekt (W) 10 10 10 10 10

Lystype LED LED LED LED LED
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KØLING

pRODUKTOVERSIGT RF2826S RWF2826S RWFN2684SL R2684SR

Serie - - - -

produktgruppe Køle-/fryseskab Køleskab/fryser/vinkøleskab Vinkøleskab/fryser Køleskab

Farve - - Rustfrit stål Rustfrit stål

Højde (cm) 203 203 185 185

Installationstype Fuldt integreret Fuldt integreret Fritstående/Indbygning Fritstående/Indbygning

Displaytype Touch Touch Touch Touch

Lågeåbning Højrehængslet/vendbar Højrehængslet/vendbar Højrehængslet/vendbar Højrehængslet/vendbar

EGEnSKABER
no frost – forhindrer isdannelse n n n -

Super cool™ - hurtig køling n - - n

Super freeze™ - hurtig indfrysning n n n -

Adaptive Temperature Control™ n - - n

Freshbox™ - frugt og grøntsager n - - n

Coldbox™ – kød og fisk n - - -

BigBox™ i fryseskab - - n -

FreshAir™ - forbedrer luftkvaliteten gennem ionisering n - - n

Digital temperatur- styring n n n n

Convertible – omdanner frysefunktion til kølefunktion n n n -

Active VitaLed™ - længere friskhed - - - -

Multibox – kasse med tætsluttende låg - - - -

Udtagelig snackbakke - - - n

Airpower™ - køleblæser - - - -

Active Air™ – optimeret ventilation n n n -

Vinkøleskab - (106 flasker – 0,75 l) (46 flasker - 0,75 l) -

Elektronisk ismaskine n n - -

To temperaturzoner for vinkøleskab - n - -

Køleskuffe n n - -

KOMFORT
Dørhylder, som er nemme at flytte n - - n

Flaskeholder i træ - - n n

Udtrækshylder n n - n

Indvendig LED-belysning n n n n

Alarm ved høj temperatur i fryseren n - n n

Alarm for åben dør n n n n

Støjniveau (dB(A)) 45 45 42 38

KApACITET
Samlet kapacitet (liter) 372 353 310 368

nettokapacitet for køleskab (liter) 293 274 225 368

nettokapacitet for fryseskab (liter) 79 79 85 -

EnERGIFORBRUG
Energiforbrug (kWh/døgnet) 0,87 0,75 0,73 0,31

Energiforbrug (kWh/år) 321 376 270 114

Energiklasse A+ A+ A+ A++

MÅL OG InSTALLATIOn
produktets højde/bredde/dybde (mm) 2030 / 750 / 603 2030 / 750 / 603 1850 / 600/ 640 1850 / 600 / 640

Vendbar dør n n n n

Hjul n n n n

Justerbare fødder n n n n

Tilpasset dørmontering - - - -

TEKnISKE SpECIFIKATIOnER
Tilslutningseffekt (W) 400 400 120 60

nominel strøm (A) 10 10 10 10

Forsyningsspænding (V) 220-240 220-240 220-240 220-240

Frekvens (Hz) 50-60 50-60 50 50
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Tekniske specifikationer 

KØLING

pRODUKTOVERSIGT R2282I F2282I

Serie - -

produktgruppe Underbygnings
køleskab

Underbygnings
fryseskab

Farve Fuld integreret Fuld integreret

Højde (cm) 82 82 

Installationstype Indbygning Indbygning

Displaytype Touch Touch

Lågeåbning Højrehængslet /
vendbar

Højrehængslet /
vendbar

EGnSKABER
Soft close dør n n

Døren kan åbnes i vinkel af 115° n n

Door-to-door beslag n n

Ventilation through kick-plate n n

Gennemsigtig skuffe - n

Hærdet sikkerhedsglas kan bære op til 16 kg n -

Multibox med æggeholder kan maskinopvaskes n -

KOMFORT
Dørhylde, som er nemme at flytte n n

Udtrækshylder n n

Indvendig LED-belysning n -

Alarm ved høj temperatur i fryseren - n

Støjnivea (dB(A)) 36 38

KApACITET
Samlet kapacitet (liter) 144 96

nettokapacitet for køleskab (liter) - -

nettokapacitet for fryser (liter) - -

EnERGIFORBRUG
Energiforbrug (kWh/døgnet) 0,25 0,39

Energiforbrug (kWh/år) 93 143

Energiklasse A++ A++

MÅL OG InSTALLATIOn
produktets højde / bredde / dybde (mm) 820 / 596 / 545 820 / 596 / 545

Vendbar dør n n

Hjul - -

Justerbare fødder - -

Tilpasset dørmontering n n

TEKnISKE SpECIFIKATIOnER
Tilslutningseffekt (W) 70 90

nominel strøm (A) 10 10

Forsyningsspænding (V) 220-230 220-230

Frekvens (Hz) 50 50

KØLING

pRODUKTOVERSIGT RFN31842I R31842I FN31842I

Serie - - -

produktgruppe Køle-/fryseskab Køleskab Fryser

Farve - - -

Højde (cm) 177,5 177,5 177,5

Installationstype Fuldt integreret Fuldt integreret Fuldt integreret

Displaytype Touch Touch Touch

Lågeåbning Højrehængslet/
vendbar

Højrehængslet/
vendbar

Højrehænglet/
vendbar

EGEnSKABER
no frost – forhindrer isdannelse n - n

Super cool™ - hurtig køling n n -

Super freeze™ - hurtig indfrysning n - n

Adaptive Temperature Control™ - n -

Freshbox™ - frugt og grøntsager n n -

Coldbox™ – kød og fisk n n -

BigBox™ i fryseskab - - n

FreshAir™ - forbedrer luftkvaliteten  
gennem ionisering - n -

Digital temperatur- styring n n n

Convertible – omdanner frysefunktion  
til kølefunktion - - -

Active VitaLed™ - længere friskhed - - -

Multibox – kasse med tætsluttende låg - - -

Udtagelig snackbakke n - -

Airpower™ - køleblæser n n -

Active Air™ – optimeret ventilation - - -

Vinkøleskab - - -

Elektronisk ismaskine - - -

To temperaturzoner for vinkøleskab - - -

Køleskuffe - - -

KOMFORT
Dørhylder, som er nemme at flytte - - -

Flaskeholder i træ - n -

Udtrækshylder n n n

Indvendig LED-belysning n n n

Alarm ved høj temperatur i fryseren n n n

Alarm for åben dør n n n

Støjniveau (dB(A)) 41 38 39

KApACITET
Samlet kapacitet (liter) 282 300 212

nettokapacitet for køleskab (liter) 210 300 -

nettokapacitet for fryseskab (liter) 66 - 212

EnERGIFORBRUG
Energiforbrug (kWh/døgnet) 0.66 0,36 0,66

Energiforbrug (kWh/år) 243 132 243

Energiklasse A++ A++ A++

MÅL OG InSTALLATIOn
produktets højde/bredde/dybde (mm) 1775 / 540 / 545 1775/540/545 1775/540/545

Vendbar dør n n n

Hjul - - -

Justerbare fødder - - -

Tilpasset dørmontering n n n

TEKnISKE SpECIFIKATIOnER
Tilslutningseffekt (W) 90 85 80

nominel strøm (A) 10 10 10

Forsyningsspænding (V) 220-240 220-240 220-240

Frekvens (Hz) 50 50 50
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OPVASKEMASKINER

pRODUKTOVERSIGT DFI675GXXL DFI654BXXL DFI655E DSD644B

Størrelse XXL, 86 cm XXL, 86 cm XL, 82 cm XL, 82 cm

Installationstype Fuldt integreret Fuldt integreret Fuldt integreret Fuldt integreret

Displaytype LCD LCD LCD LCD

Antal programmer 13 13 13 13

Støjniveau (dB(A)) 40 42 40 42

Antal kurve 4 3 3 3

Maks. højde på glas/tallerkener i overkurv (cm) 23 23 19 23

Maks. højde på glas/tallerkener i underkurv (cm) 23 (35) 29 (35) 28 31

Antal kuverter, maks. iht. test 16/18 15/17 15/16 16/15

pROGRAMMER 
Autoprogram n n n n

Daglig opvask n n n n

normalt program n n n n

Tidsprogram n n n n

Cristal-program n n n n

Kvikvask n n n n

Vask af plastservice n n n n

Eco-program n n n n

Hygiene n n n n

Øverste halvdel n n n n

nederste halvdel n n n n

Selfcleaning n n n n

Skyl og vent n n n n

KURVE
Topkurv til bestik n - - n

Overkurv: premium, justerbar højde - - - n

Overkurv: Exclusive - n n -

Overkurv: Exclusive, justerbar højde n - - -

Knivholder n n n n

Underkurv: premium - - - n

Underkurv: Exclusive n n n -

Midterkurv n n n -

Bestikkurv n n n n

FORBRUG
Energiklasse A+++ A+++ A+++ A+++

Vaskeevne A A A A

Tørreevne A A A A

Energiforbrug pr. cyklus (kWh)  0,85  0,85 0,85 0,82

Vandforbrug/cyklus (l) 9,4 9,4 9,4 9,4

Årligt energiforbrug (kWh) 239 239 239 233

MÅL OG InSTALLATIOn
produktets højde/bredde/dybde (mm) 860 / 596 / 550 860 / 596 / 550 820 / 596 / 550 820 / 596 / 550

Justering, bundpladedybde/-bredde (mm) 30-94/0 30-94/0 30-94/0 30-94/0

Fra de forreste justerbare fødder n n n n

TEKnISKE SpECIFIKATIOnER
Tilslutningseffekt (W) 1700 1700 1700 1700

nominel strøm (A) 10 10 10 10

Forsyningsspænding (V) 220-240 220-240 220-240 220-240

Frekvens (Hz) 50 50 50 50

påkrævet vandindtagstryk (Mpa) 0,03-1 0,03-1 0,03-1 0,03-1

Koldt- og varmtvandstilslutning n n n n
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RF2826S
Produktets mål

RF2826S
Tilpassede dørmål

RF2826S
Skabets dimensioner

RFW2826S
Produktets mål

RFW2826S
Tilpassede dørmål

RFW2826S
Skabets dimensioner
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I 1950 besluttede Karl erik Andersson at bygge en 
vaskemaskine til sin mor. For at opnå den bedst mulige 
levetid og de bedst mulige vaskeresultater afviste han 
at gå på kompromis med materialerne. resultatet var en 
vaskemaskinen fremstillet af massivt rustfrit stål placeret på fire 
støbejernsben. et så overbevisende design, at det blev sat i 
produktion kort tid efter.
Siden da har ASKO overbevist millioner af husholdninger 
og professionelle brugere. Innovation drevet af håndværk 
og en dyb forståelse af kundernes behov har gjort ASKOs 
produkter til nogle af de bedste på markedet i dag. Brugen 
af professionelle standarder til fremstilling af køkken- og 
vaskeprodukter til hjemmet er det, som gør ASKO så unik.

Tak, fordi du har valgt et produkt fra ASKO!

Vores arv er vores fremtid
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Få tryghed med ASKO
Vi vil gerne sikre vores kunder størst mulig tilfredshed og tryghed med deres ASKO produkt, 
både nu og i fremtiden. Derfor giver vi ASKO A.5 Quality Service til alle vores kunder fra den 
dag et ASKO produkt købes. Gælder for alle ASKO husholdsningsprodukter, som er købt 
efter 1. januar 2012. efter 15. oktober 2017, vil det være påkrævet af forbrugeren at registrere 
sit produkt på ASKOs hjemmeside. ASKO A.5 Quality Service er en 5 årig sikkerhed for at 
produkterne lever op til vores kunders forventning til kvalitet og service. Den består af følgende:

2 års total sikkerhed
ASKO giver dig reklamationsret i 24 måneder fra købsdato. Her har ASKO bevisbyrden i forhold 
til gældende lovgivning. Loven foreskriver kun 6 måneder, derudover har forbrugeren normalt 18 
måneders bevisbyrde.

5 års gratis reservedele
ASKO tilbyder yderligere 60 måneders/5 år gratis reservedele ved materialefejl, der konstateres 
ved normalt brug i en almindelig husholdning.

10 års reservedelssikkerhed
er din sikkerhed for at vi kan levere reservedele til Deres ASKO produkt i minimum 10 år fra 
købsdato.

reklamationsretten i de første 24 måneder dækker materialer og fabrikationsfejl, der konstateres 
ved normalt brug i en almindelig husholdning. Gratis reservedele udover 24 måneder dækker 
materialefejl, der konstateres ved normalt brug i en almindelig husholdning (der kan relateres til 
fabrikationsfejl). reparation skal udføres af autoriseret ASKO teknikker. Teknikkers arbejdsløn, 
kørsel o.l. dækkes ikke.

Ydermere garanterer ASKO at formidle eventuelle opdateringer til vores kunder på e-mail, 
såfremt de tilvælger at modtage ASKO nyhedsbreve ved registrering. Som ASKO kunde 
kan du til hver en tid forvente at være informeret og inkluderet, hvis funktionelle og relevante 
opdateringer er tilgængelige til netop dit ASKO produkt.

Sådan modtager De deres A.5 Quality Service certifikat:
For at modtage A.5 Quality Service certifikat skal forbrugeren registrere produktet på 
ASKOs hjemmeside. registreringen skal være udført senest otte uger efter fakturadato. 
Hvis forbrugeren ikke har en internetforbindelse, kan registreringen også foretages på tlf. 
nr. 36 72 11 33. Ved at registrere produktet giver forbrugeren sit samtykke til, at dennes data 
gemmes. efter udført registrering skal certifikatet udskrives. Sammen med fakturaen udgør 
certifikatet grundlaget for at kunne aktivere A.5 Quality Service. Ved reklamationer i løbet 
af serviceperioden, skal forbrugeren bruge A.5 Quality Service certifikatet og fakturaen for at 
kontakte den autoriserede servicepartner. 

ASKO A.5 
Quality Service
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