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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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Scandinavia

#inspiredbyscandinavia



3

Ovne
Funktioner 4

Pyrolyseovne 5

Kombi-/dampovne og vacuumskuffe 7

Multifunktionsovn 8

Mikro-/kombiovne og opbevaringsskuffe 9

Mikroovn 10

Kaffemaskine og varmeskuffe 11

Kogeplader
Funktioner 12

Induktionskogeplader 13

Teppanyaki- og grillplade 15

Emhætter
Funktioner 16

Emhætter 17

Emhætter - Evolve 19

Opvaskemaskiner
Funktioner 20

Indbygnings opvaskemaskiner 23

Integrerbare opvaskemaskiner 24

Fuldintegrerbare opvaskemaskiner 26

Tilbehør 31

Fuldintegrerbar m. Sliding door 33

Køl og frys
Vinkøleskab 34

Funktioner 36

Køle- og fryseskabe 41

Fuldintegrerbare skabe 38

Vask og tør
Funktioner - vask 40

Vaskemaskiner 42

Funktioner - tør 44

Tørretumblere 45

Tørreskabe 47

Hidden helpers 49

Generel information
Vores arv er vores fremtid 50

ASKO A.5 Quality Service 51



4

Den skandinaviske tradition for innovation
Vores Craft-serie er nært beslægtet med alle øvrige skandinaviske 
opfindelser. Gedigent håndværk og en tradition for rationel og praktisk 
problemløsning. 
Når skandinaviske opfindelser krydses med skandinavisk design, 
opstår der magi, ligesom med den unikke justerbare skruenøgle, som 
en svensk opfinder tog patent på i 1892. Den justerbare skruenøgle, 
eller svensknøglen, som den stadig hedder i mange lande, er et 
robust og meget nyttigt stykke værktøj, men den er samtidig æstetisk, 
ergonomisk og let at bruge. Svensknøglen, der er indbegrebet af 

skandinavisk opfindsomhed, består af kun tre dele, alle lavet af hærdet 
støbestål, og den opsummerer den skandinaviske tradition for design 
og innovation helt perfekt. 
Hvis du kigger på vores Craft-ovne, vil du se visse ligheder. En perfekt 
formet metalramme fremstillet i ét stykke, et robust og ergonomisk 
håndtag af stål og to betjeningsknapper i massivt metal. Læg dertil 
høj præcision, fuldstændig rette linjer, helt glatte bukkede kanter og et 
design, hvor intet er overladt til tilfældighederne. Craft er skandinavisk 
perfektion til kreative madelskere.
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Pyrolyseovne
På samme måde som andet kogegrej, du bruger i køkkenet, skal ovnen 
rengøres med regelmæssige mellemrum. Her kommer din nye 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.

500359OP8637A
Pyrolyseovn til indbygning
Grafitsort
Mål (HxBxD): 59,7 × 59,5 × 54,6 cm

Generelt
 n Energiklasse: A
 n Energiforbrug: 
0,8 kWh (Varmluft),  
1 kWh (traditionel)

 n Lydniveau (maks.): 47 dB(A)
re 1 pW

 n Tilslutningseffekt: 3400 W

Ovn
 n Multifunktionsovn - 71 ltr. 
Stort madlavningsområde

 n Bueformet ovnrum for jævn 
varmefordeling

 n Elektronisk temperaturkontrol
 n LED ikon
 n Modstandsdygtig og stærk 
emalje

 n Belægning som forhindrer 
fingeraftryk

 n DC+ - Dynamic Cooling

 n Fire glaslag med dobbelt 
varmeafleder

 n Aftagelig flad indvendig 
dørglasoverflade

 n SoftClose™
 n Maksimal ovntemperatur: 275 °C
 n Børnesikring
 n Bagning på forskellige niveauer 
på samme tid

 n Ovnskinner: Fuldt udtrækbare 
teleskopskinner på 1 niveau 
med stopfunktion

 n Bagerist
 n Dyb pande af rustfrit stål
 n Lav pande af rustfrit stål x 2
 n Optimal 360º cirkulation af 
varmen

 n Pyrolyserengøring
 n Dobbelt varmelegeme
 n 87 autoprogrammer

 

500366

729855

OP8637S
Pyrolyseovn til indbygning
Rustfrit stål
Mål (HxBxD): 59,7 × 59,5 × 54,6 cm

OP8664S
Pyrolyseovn til indbygning
Rustfrit stål
Mål (HxBxD): 59,7 × 59,5 × 54,6 cm

Generelt
 n Energiklasse: A+
 n Energiforbrug: 
0,69 kWh (Varmluft),  
1 kWh (traditionel)

 n Lydniveau (maks.): 47 dB(A)
re 1 pW

 n Tilslutningseffekt: 3400 W

Ovn
 n Multifunktionsovn - 71 ltr. 
Stort madlavningsområde

 n Bueformet ovnrum for jævn 
varmefordeling

 n Elektronisk temperaturkontrol
 n TFT display
 n Modstandsdygtig og stærk 
emalje

 n Belægning som forhindrer 
fingeraftryk

 n DC+ - Dynamic Cooling

 n Fire glaslag med dobbelt 
varmeafleder

 n Aftagelig flad indvendig 
dørglasoverflade

 n SoftClose™
 n Maksimal ovntemperatur: 275 °C
 n Bagning på forskellige niveauer 
på samme tid

 n Ovnskinner: 1x trådriller, Fuldt 
udtrækbare teleskopskinner på 
1 niveauer med stop-funktion

 n Bagerist
 n Dyb pande af rustfrit stål
 n Lav pande af rustfrit stål
 n Stegetermometer
 n Optimal 360º cirkulation af 
varmen

 n Pyrolyserengøring
 n Dobbelt varmelegeme
 n 87 autoprogrammer

Kr. 11.995,- 

Kr. 8.495,- 

Kr. 8.495,- 
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Med det brugervenlige og berøringsfølsomme betjenings-
interface 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 fra 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 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.

Sous vide- og 
vakuumteknik

Vakuumskuffe

Sous Vide Betjeningsinterface
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Kombi-/dampovne
729859

729863

OCS8664S
Kombi-/dampovn til indbygning
Rustfrit stål
Mål (HxBxD): 59,7 × 59,5 × 54,6 cm

OCS8464S
Kombi-/dampovn til indbygning
Rustfrit stål
Mål (HxBxD): 45,5 × 59,5 × 54,6 cm

Generelt
 n Energiklasse: A+
 n Energiforbrug: 
0,62 kWh (Varmluft),  
0,82 kWh (traditionel)

 n Lydniveau (maks.): 47 dB(A)
re 1 pW

 n Dampeffekt: 1200 W
 n Tilslutningseffekt: 2600 W

Ovn
 n Kombi-/dampovn - 50 ltr. 
Stort madlavningsområde

 n Bueformet ovnrum for jævn 
varmefordeling

 n Elektronisk temperaturkontrol
 n TFT display
 n Modstandsdygtig og stærk 
emalje

 n Belægning som forhindrer 
fingeraftryk

 n DC+ - Dynamic Cooling
 n Fire glaslag med dobbelt 
varmeafleder

 n Aftagelig flad indvendig 
dørglasoverflade

 n Maksimal ovntemperatur: 230 °C
 n Bagning på forskellige niveauer 
på samme tid

 n Ovnskinner: Fuldt udtrækbare 
teleskopskinner på 1 niveau

 n Bagerist
 n Bageplade til damp
 n Perforeret bageplade til damp
 n Lav pande af rustfrit stål x 2
 n Stegetermometer
 n Optimal 360º cirkulation af 
varmen

 n Vandbeholder: 1,3 ltr.
 n Damptilberedning,  
Damp og varmluft

 n Pure Steam System
 n Ensartet 360º dampfordeling
 n Sous Vide program
 n Afkalkning
 n Dobbelt varmelegeme
 n 160 autoprogrammer

Kr. 13.495,- 

Kr. 15.995,- 

Generelt
 n Energiklasse: A+
 n Energiforbrug: 
0,7 kWh (Varmluft),  
0,96 kWh (traditionel)

 n Lydniveau (maks.): 47 dB(A)
re 1 pW

 n Dampeffekt: 1200 W
 n Tilslutningseffekt: 3400 W

Ovn
 n Kombi-/dampovn  - 73 ltr. 
Stort madlavningsområde

 n Bueformet ovnrum for jævn 
varmefordeling

 n Elektronisk temperaturkontrol
 n TFT display
 n Modstandsdygtig og stærk 
emalje

 n Belægning som forhindrer 
fingeraftryk

 n DC+ - Dynamic Cooling
 n Tre glaslag med dobbelt 
varmeafleder

 n Aftagelig flad indvendig 
dørglasoverflade

 n Maksimal ovntemperatur: 230 °C
 n Bagning på forskellige niveauer 
på samme tid

 n Ovnskinner: Fuldt udtrækbare 
teleskopskinner på 1 niveau

 n Bagerist
 n Bageplade til damp
 n Perforeret bageplade til damp
 n Lav pande af rustfrit stål x 2
 n Stegetermometer
 n Optimal 360º cirkulation af 
varmen

 n Vandbeholder: 1,3 ltr.
 n Damptilberedning,  
Damp og varmluft

 n Pure Steam System
 n Ensartet 360º dampfordeling
 n Sous Vide program
 n Afkalkning
 n Dobbelt varmelegeme
 n 160 autoprogrammer

Kr. 14.995,- 

563505ODV8127S
Vakuumskuffe
Rustfrit stål 
Mål (HxBxD): 14 × 59,7 × 55 cm

 n Sideprofiler i metal for sømløs 
integrering i køkkenet 

 n Åbning med tryk 
 n Vakuumpumpens effekt 4 m³/t 
 n Tre vakuumniveauer  
 n Tre forseglingsniveauer 

 n Slange til ekstern 
vakuumpakning 

 n Vakuumforseglingsteknik til 
Sous Vide-madlavning 

 n Muligt at installere under ovn 
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729857OT8664S
Multifunktionsovn til indbygning
Rustfrit stål
Mål (HxBxD): 59,7 × 59,5 × 54,6 cm

Generelt
 n Energiklasse: A+
 n Energiforbrug: 
0,7 kWh (Varmluft),  
0,94 kWh (traditionel)

 n Lydniveau (maks.): 47 dB(A)
re 1 pW

 n Tilslutningseffekt: 3400 W

Ovn
 n Multifunktionsovn - 73 ltr. 
Stort madlavningsområde

 n Bueformet ovnrum for jævn 
varmefordeling

 n Elektronisk temperaturkontrol
 n TFT display
 n Modstandsdygtig og stærk 
emalje

 n Belægning som forhindrer 
fingeraftryk

 n DC+ - Dynamic Cooling
 n Tre lag glas med dobbelt 
varmeafleder

 n Aftagelig flad indvendig 
dørglasoverflade

 n SoftClose™
 n Maksimal ovntemperatur: 275 °C
 n Bagning på forskellige niveauer 
på samme tid

 n Ovnskinner: Fuldt udtrækbare 
teleskopskinner på 1 niveau

 n Bagerist
 n Dyb pande af rustfrit stål
 n Lav pande af rustfrit stål x 2
 n Stegetermometer
 n Optimal 360º cirkulation af 
varmen

 n Dobbelt varmelegeme
 n 87 autoprogrammer

Kr. 8.995,- 

494186

Kr. 1.695,-

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

Multifunktionsovn



 n Tryk-åbning
 n Fuldt udtrækkelige 
teleskopskinner

 n Til opbevaring af rist, 
bageplader, gryder etc.

 n Rengøringsvenlig beholder i 
rustfrit stål
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729865OCM8464S
Kombi-/mikroovn til indbygning
Rustfrit stål
Mål (HxBxD): 45,5 × 59,5 × 54,6 cm

Generelt
 n Lydniveau (maks.): 47 dB(A)
re 1 pW

 n Tilslutningseffekt: 3000 W

Ovn
 n Kombi-/mikroovn til indbygning 
- 50 ltr. 
Stort madlavningsområde

 n Bueformet ovnrum for jævn 
varmefordeling

 n Elektronisk temperaturkontrol
 n TFT display
 n Inverter-teknologi
 n Jævn fordeling af mikrobølger 
uden behov af drejetallerken

 n Modstandsdygtig og stærk 
emalje

 n DC+ - Dynamic Cooling
 n Aftagelig flad indvendig 
dørglasoverflade

 n Maksimal ovntemperatur:  
250 °C

 n Bagning på forskellige niveauer 
på samme tid

 n Ovnskinner: 1x trådriller
 n Bagerist
 n Lav pande af rustfrit stål
 n Glas bradepande
 n Optimal 360º cirkulation af 
varmen

 n Dobbelt varmelegeme
 n 120 autoprogrammer

Kr. 11.995,- 

Kr. 2.995,- 

578654ODA8117S
Opbevaringsskuffe
Rustfrit stål 
Mål (HxBxD): 14 × 59,7 × 55 cm

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
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631001

Kr. 5.095,-

OM8334S
Indbygningsovn med mikrobølger og grillfunktion
Størrelse: 59,5 cm bred 
Ovnvolumen: 22 l

 n Mikrobølgeeffekt: 850 W
 n Grilleffekt: 1200 W
 n Elektronisk betjeningspanel
 n Ovnrum i rustfrit stål
 n Rengøringsvenlig sænkbar grill
 n Indvendige dele i rustfrit stål 
med keramisk base

 n Bruningsplade
 n Metalrist

 n Touch-betjening med LCD-
display

 n Pop-up-betjeningsknapper
 n Elektronisk lågeåbningssystem
 n Døråbning: Venstrehængslet
 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



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

 n Opvarmning af kopper og 
tallerkener

 n Optøning og opvarmning af 
mad

 n Tilberedning ved lav temperatur
 n Drejeknap til indstilling af 
indvendig skuffe

 n Indikator på fronten
 n Rengøringsvenlig glaskeramisk 
bundplade

Kr. 4.995,-

Kr. 22.495,-
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Brug varmeskuffen til at holde mad varm eller til at opvarme 
tallerkener og kopper eller blot til opbevaring. Fladerne er 
stilrene og moderne i rustfrit stål og er designet til at passe 
sammen med vores øvrige hvidevarer. 

 n Til indbygning i 60 cm skab
 n Kapacitet vandbeholder: 1,8 ltr.
 n Beholder til kaffebønner: 200 g
 n 6 kaffevarianter
 n Betjenes med knapper
 n Timer funktion
 n Tidsdisplay
 n Indstillelig kaffekværn
 n Forberedelse af kaffe: Bønner 
og malet kaffe

 n Automatisk cappuccino funktion

 n Afkalkningsprogram AntiCalc
 n 3 portionsstørrelser
 n Mulig forberedelse af 
mælkeskum

 n Individuel programmering
 n Vand sprinkler
 n Regulering af kaffe, damp og 
vandtemperatur

 n Pumpetryk: 15 bar
 n Tilslutningseffekt: 1350 W

 555251CM8457S
Kaffemaskine
Rustfrit stål 
Mål (HxBxD): 45,5 × 59,2 × 45 cm

 497348ODW8127S
Varmeskuffe
Rustfrit stål 
Mål (HxBxD): 14 × 59,7 × 55 cm

Kaffemaskine

Perfekte resultater Varmeskuffe
Kaffemaskinen fra ASKO brygger perfekt espresso, sort kaffe, 
cappuccino og café latte – hver gang. Styrken, mængden og 
formalingsgraden kan justeres præcist til din smag.
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Induktionskogeplader

ASKOs fleksible Bridge Zones gør det muligt for dig at koble 
to kogezoner sammen og dermed skabe én stor kogezone, så 
du kan udnytte kogegrejet bedst muligt. Kogepladens Bridge 
Zones giver ideel plads til store gryder og pander og giver dig 
utallige tilberedningsmuligheder.

Find din perfekte zone

Når du anbringer en pande på en kogezone, aktiverer 
sensorerne betjeningspanelet for kogezonen. Når du løfter 
panden, sættes kogezonen på pause, og tilberedningen gen-
optages automatisk, når du sætter panden ned på kogezonen 
igen. Genialt og typisk ASKO.

Dynamisk registrering af kogegrej

Ved hjælp af sensorer hjælper de seks autoprogrammer dig 
med at holde den rette temperatur til at koge, stege, simre, 
grille, wokstege eller holde mad varm. Autogrogrammerne 
sørger for, at du altid laver mad ved den rigtige temperatur for 
det bedste resultat (HI1975G og HI1655G).

Skab og overvåg. Overlad resten  
til autoprogrammerne



Kr. 12.395,-

Kr. 8.495,-
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Generelt
 n Tilslutningseffekt: 11,1 kW

Kogeplade
 n Forreste i midten:  
3,7 kW, 120 mm (Dynamisk 
registrering af kogegrej),  
Forreste højre:  
3,7 kW, 120 mm (Dynamisk 
registrering af kogegrej),  
Bageste i midten:  
3,7 kW, 120 mm (Dynamisk 
registrering af kogegrej),  
Bagerste højre:  
3,7 kW, 120 mm (Dynamisk 
registrering af kogegrej),  
Venstre: Ø 26 cm,  
5,5 kW, 120 mm (Dynamisk 
registrering af kogegrej)

 n 6 autoprogrammer
 n Bridge Induction™
 n Super støjsvag
 n Kontrol type: Smart kontrol
 n Fingertouch betjening
 n Timerfunktion
 n Pause function
 n Hold varm
 n Simre og varme funktion
 n Sikring mod overophedning
 n Børnesikring

 463150HI1975G
Induktionskogeplade
Dekorationsliste i sort
Mål (HxBxD): 4,3 × 90,4 × 52,2 cm

Generelt
 n Tilslutningseffekt: 7400 W

Kogeplade
 n 4 induktionszoner 
Forreste venstre:  
Ø 19×22 cm, 2,3/3,7 kW, 120 
mm (Dynamisk registrering af 
kogegrej),  
Forreste højre:  
Ø 19×22 cm, 2,3/3,7 kW, 120 
mm (Dynamisk registrering af 
kogegrej),  
Bagerste venstre:  
Ø 19×22 cm, 2,3/3,7 kW, 120 
mm (Dynamisk registrering af 
kogegrej),  
Bagerste højre:  
Ø 19×22 cm, 2,3/3,7 kW, 120 
mm (Dynamisk registrering af 
kogegrej)

 n 6 autoprogrammer
 n Bridge Induction™
 n Super støjsvag
 n Kontrol type: Smart kontrol
 n Fingertouch betjening
 n Ekstra Power
 n Timerfunktion
 n Pause function
 n Hold varm
 n Simre og varme funktion
 n Sikring mod overophedning
 n Restvarmeindikator
 n Børnesikring

 463149HI1655G
Induktionskogeplade
Dekorationsliste i sort
Mål (HxBxD): 5,2 × 64,4 × 52,2 cm

Højeffektiv induktion
Tilberedning med induktion er hurtigt, nemt og sikkert. Hver zone 
har individuel styring og en timer, som holder styr på tilberednings-
tider 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.

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



Kr. 6.995,-

Kr. 5.995,-
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730457HI1631G
Induktionskogeplade
Facet kanter i siderne
Mål (HxBxD): 5,4 × 60 × 52 cm

Generelt
 n Tilslutningseffekt: 7400 W

Kogeplade
 n 4 induktionszoner 
Forreste venstre:  
FlexZone 20×20 cm, 2,1/3 kW,  
Forreste højre:  
FlexZone 20×20 cm, 1,6/1,85 
kW,  
Bagerste venstre:  
FlexZone 20×20 cm, 1,6/1,85 
kW,  
Bagerste højre:  
FlexZone 20×20 cm, 2,1/3 kW

 n Bridge Induction™
 n Kontrol type: Slider kontrol
 n Slider Touch
 n Ekstra power
 n Timerfunktion
 n Pause funktion
 n Recall funktion
 n Restvarmeindikator
 n Børnesikring

730458HI1621G
Induktionskogeplade
Facet kanter i siderne
Mål (HxBxD): 5,4 × 60 × 52 cm

Generelt
 n Tilslutningseffekt: 7400 W

Kogeplade
 n 4 induktionszoner 
Forreste venstre:  
Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW,  
Forreste højre:  
FlexZone 20×20 cm,  
1,6/1,85 kW,  
Bagerste venstre:  
Ø 20,5 cm, 2,3/3 kW,  
Bagerste højre:  
FlexZone 20×20 cm, 2,1/3 kW

 n Bridge Induction™
 n Kontrol type: Slider kontrol
 n Slider Touch
 n Ekstra power
 n AllBoost
 n Timerfunktion
 n Pause funktion
 n Recall funktion
 n Restvarmeindikator
 n Børnesikring

Induktionskogeplader

Har du prøvet at holde styr på tilberedningstider for flere retter 
samtidigt? Din ASKO induktionskogeplade holder styr på 
tilberedningstiderne, ved at give signal når den indstillede tid er 
gået og maden er klar, og afbryde tilberedningen midlertidigt, 
hvis du kortvarigt løfter kogegrejet af kogezonen.

Styr på tiden
Da kogepladen kun opvarmer kogegrejets bund, behøver du 
ikke at være nervøs for rengøringen, hvis maden koger over, for 
det brænder ikke fast på kogepladen. Hvis du spilder noget, kan 
du tørre det op med en fugtig klud og rengøre overflade med 
postevand.

Bare tør af!
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494105

494185

Kr. 1.795,-

Kr. 1.895,-

Tilbehør til 
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

Grill-plade 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 
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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 ordentligt efter, vil du bemærke den fantastiske 
finish, vi har lagt i alle detaljer, og de bæredygtige materialer, vi 
har anvendt overalt. 

Stærk, stille og lækkerLyden af frisk luft
ASKOs emhætter har en robust børsteløs motor med en aftræks-
kapacitet på op til 926 m³/t. Udsugningszonen er koncentreret 
om kanterne af filtrene for at give det bedste aftræk. ASKOs 
emhætter er ekstremt effektive selv ved lave indstillinger og er 
både støjsvage og energivenlige.
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Emhætter

Kr. 7.995,-

Kr. 7.995,-

Kr. 7.495,-

Kr. 7.495,-

 n Energiklasse: A+
 n Belysningseffektivitet: A
 n Fedtrensningseffektivitet: D
 n Udsugningseffektivitet: A
 n Årlig energiforbrug: 41 kWh
 n Elektronisk betjening
 n Touch kontrol
 n Betjenings indikator
 n Aftræk eller recirkulation
 n Automatisk intervaludsugning
 n Timerfunktion
 n Lampe type: LED
 n Lysdæmper
 n Belysning: LED belysning:  
2 × 1 W

 n Antal hastighedsniveauer: 4
 n Energieffektiv og solid EC motor
 n Max. kapacitet ved udsugning: 
580 M³/t

 n Lydniveau (min.): 52 dB(A)re 
1 pW

 n Lydniveau (max.): 62 dB(A)re 
1 pW

 n Aftræksdiameter: 15 cm
 n Indikator for rensning af filtre
 n Fedtfilter af rustfrit stål
 n Recirkulationsfiltersæt: 576056
 n Kulfilter: 467574

 n Energiklasse: A+
 n Belysningseffektivitet: A
 n Fedtrensningseffektivitet: D
 n Udsugningseffektivitet: A
 n Årlig energiforbrug: 41 kWh
 n Elektronisk betjening
 n Touch kontrol
 n Betjenings indikator
 n Aftræk eller recirkulation
 n Automatisk intervaludsugning
 n Timerfunktion
 n Lampe type: LED
 n Lysdæmper
 n Belysning: LED belysning:  
2 × 1 W

 n Antal hastighedsniveauer: 4
 n Energieffektiv og solid EC motor
 n Max. kapacitet ved udsugning: 
580 M³/t

 n Lydniveau (min.): 52 dB(A)re 
1 pW

 n Lydniveau (max.): 62 dB(A)re 
1 pW

 n Aftræksdiameter: 15 cm
 n Indikator for rensning af filtre
 n Fedtfilter af rustfrit stål
 n Recirkulationsfiltersæt: 576056
 n Kulfilter: 467574

573449

573408

573450

573451

CD4934G
Vægmonteret emhætte
Rustfri/sort glas
Mål (HxBxD): 38,2 × 89,8 × 38,5 cm

CD4634G
Vægmonteret emhætte
Rustfri/sort glas
Mål (HxBxD): 38,2 × 59,8 × 38,5 cm

CD4634S
Vægmonteret emhætte
Rustfrit stål
Mål (HxBxD): 38,2 × 59,8 × 38,5 cm

CD4934S
Vægmonteret emhætte
Rustfrit stål
Mål (HxBxD): 38,2 × 89,8 × 38,5 cm

Kr. 2.095,-
 n Energiklasse: C
 n Belysningseffektivitet: A
 n Fedtrensningseffektivitet: B
 n Udsugningseffektivitet: E
 n Årlig energiforbrug: 45,3 kWh
 n Mekanisk betjening
 n Skifteknap
 n Aftræk eller recirkulation
 n Lampe type: Fluorescerende
 n On/Off kontakt
 n Belysning: 1 × 11 W
 n Max. kapacitet ved udsugning: 
340 M³/t

 n Lydniveau (min.): 49 dB(A)re 
1 pW

 n Lydniveau (max.): 64 dB(A)re 
1 pW

 n Aftræksdiameter: 12,5 cm
 n 1 motor
 n Aluminium fedtfilter
 n Recirkulationsfiltersæt: 173288

200175CH040
Vægmonteret emhætte
Hvid
Mål (HxBxD): 8 × 59,8 × 50,5 cm
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Kr. 8.995,-

Kr. 6.495,-

 n Energiklasse: A+
 n Belysningseffektivitet: A
 n Fedtrensningseffektivitet: B
 n Udsugningseffektivitet: A
 n Årlig energiforbrug: 43,3 kWh
 n Elektronisk betjening
 n Touch kontrol
 n Betjenings indikator
 n Aftræk eller recirkulation
 n Automatisk intervaludsugning
 n Timerfunktion
 n Lampe type: LED
 n Lysdæmper
 n Belysning: LED belysning:  
4 × 1 W

 n Antal hastighedsniveauer: 4
 n Energieffektiv og solid EC motor
 n Max. kapacitet ved udsugning: 
580 M³/t

 n Lydniveau (min.): 52 dB(A)re 
1 pW

 n Lydniveau (max.): 66 dB(A)re 
1 pW

 n Aftræksdiameter: 15 cm
 n Indikator for rensning af filtre
 n Fedtfilter af rustfrit stål
 n Recirkulationsfiltersæt: 576057
 n Kulfilter: 725530

 n Energiklasse: A+
 n Belysningseffektivitet: A
 n Fedtrensningseffektivitet: B
 n Udsugningseffektivitet: A
 n Årlig energiforbrug: 41,7 kWh
 n Elektronisk betjening
 n Touch kontrol
 n Betjenings indikator
 n Aftræk eller recirkulation
 n Automatisk intervaludsugning
 n Timerfunktion
 n Lampe type: LED
 n Lysdæmper
 n Belysning: LED belysning:  
2 × 1 W

 n Antal hastighedsniveauer: 4
 n Energieffektiv og solid EC motor
 n Max. kapacitet ved udsugning: 
580 M³/t

 n Lydniveau (min.): 52 dB(A)re 
1 pW

 n Lydniveau (max.): 66 dB(A)re 
1 pW

 n Aftræksdiameter: 15 cm
 n Indikator for rensning af filtre
 n Fedtfilter af rustfrit stål
 n Recirkulationsfiltersæt: 576057
 n Kulfilter: 725530

573405

573401

CI4934S
Frithængende emhætte
Rustfrit stål
Mål (HxBxD): 25,4 × 89,8 × 67,6 cm

CW4634S
Vægmonteret emhætte
Mål (HxBxD): 25,4 × 59,8 × 47 cm

Kr. 6.995,-

 n Energiklasse: A+
 n Belysningseffektivitet: A
 n Fedtrensningseffektivitet: B
 n Udsugningseffektivitet: A
 n Årlig energiforbrug: 41,7 kWh
 n Elektronisk betjening
 n Touch kontrol
 n Betjenings indikator
 n Aftræk eller recirkulation
 n Automatisk intervaludsugning
 n Timerfunktion
 n Lampe type: LED
 n Lysdæmper

 n Belysning: LED belysning:  
2 × 1 W

 n Antal hastighedsniveauer: 4
 n Energieffektiv og solid EC motor
 n Max. kapacitet ved udsugning: 
580 M³/t

 n Lydniveau (min.): 52 dB(A)re 
1 pW

 n Lydniveau (max.): 66 dB(A)re 
1 pW

 n Aftræksdiameter: 15 cm
 n Indikator for rensning af filtre
 n Fedtfilter af rustfrit stål

 573402CW4934S
Vægmonteret emhætte
Rustfrit stål
Mål (HxBxD): 25,4 × 89,8 × 47 cm
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Kr. 18.995,-

Kr. 19.995,-

Kr. 15.995,-

 n Energiklasse: A++
 n Belysningseffektivitet: A
 n Fedtrensningseffektivitet: A
 n Udsugningseffektivitet: A
 n Årlig energiforbrug: 19,8 kWh
 n Elektronisk betjening
 n Touch kontrol
 n Betjenings indikator
 n Lampe type: LED
 n Lysdæmper
 n Antal hastighedsniveauer: 9
 n Energieffektiv og solid EC motor
 n Unique Evolve cyclone 
teknologi sikrer effektiv uhindret 
sug

 n Opsamler 95,1% af alt damp 
og os

 n Max. kapacitet ved udsugning: 
482 M³/t

 n Lydniveau (min.): 54 dB(A)re 
1 pW

 n Aftræksdiameter: 15 cm
 n Indikator for rensning af filtre
 n Tilbehør
 n Kulfilter (Kan tilkøbes separat): 1
 n Kulfilter: 557804

 n Energiklasse: A++
 n Belysningseffektivitet: A
 n Fedtrensningseffektivitet: A
 n Udsugningseffektivitet: A
 n Årlig energiforbrug: 19,8 kWh
 n Elektronisk betjening
 n Touch kontrol
 n Betjenings indikator
 n Lampe type: LED
 n Lysdæmper
 n Antal hastighedsniveauer: 9
 n Energieffektiv og solid EC motor
 n Unique Evolve cyclone 
teknologi sikrer effektiv uhindret 
sug

 n Opsamler 95,1% af alt damp 
og os

 n Max. kapacitet ved udsugning: 
482 M³/t

 n Lydniveau (min.): 54 dB(A)re 
1 pW

 n Aftræksdiameter: 15 cm
 n Indikator for rensning af filtre
 n Tilbehør
 n Kulfilter (Kan tilkøbes separat): 1
 n Kulfilter: 557804

 n Energiklasse: A++
 n Belysningseffektivitet: A
 n Fedtrensningseffektivitet: A
 n Udsugningseffektivitet: A
 n Årlig energiforbrug: 19,8 kWh
 n Elektronisk betjening
 n Touch kontrol
 n Betjenings indikator
 n Lampe type: LED
 n Lysdæmper
 n Antal hastighedsniveauer: 9
 n Energieffektiv og solid EC motor
 n Unique Evolve cyclone 
teknologi sikrer effektiv uhindret 
sug

 n Opsamler 95,1% af alt damp 
og os

 n Max. kapacitet ved udsugning: 
482 M³/t

 n Lydniveau (min.): 54 dB(A)re 
1 pW

 n Aftræksdiameter: 15 cm
 n Indikator for rensning af filtre
 n Tilbehør
 n Kulfilter (Kan tilkøbes separat): 1
 n Kulfilter: 557804

728386

728385

728387

CI4939S
Frithængende emhætte - Evolve
Mål (HxBxD): 6 × 90 × 60 cm

CI41239S
Frithængende emhætte - Evolve
Mål (HxBxD): 6 × 120 × 60 cm

CW4939S
Vægmonteret emhætte - Evolve
Mål (HxBxD): 6 × 90 × 50 cm
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Opvaskemaskiner

Verdens førende, når det kommer til kapacitet og fleksibilitet
Vores mål er, at vores produkter skal gøre hverdagen nemmere. Det er 
derfor vi har arbejdet så hårdt gennem årene på at udvikle markedets 
største og mest fleksible kurvesystemer. Denne gang har vi været 
særlig omhyggelige med først at finde ud af, hvad folk virkelig lægger 
i deres opvaskemaskiner og denne viden har vi brugt til at udvikle en 
række unikke, innovative og praktiske kurveløsninger.

Med de forbedringer tør vi godt sige, at vores kurve er de bedste i 
verden! Vores XXL opvaskemaskiner kan vaske helt op til 18 
kuverter med perfekt vaske- og tørreresultat, og ovenikøbet med 
A+++ i energiklasse. Det er derfor et ubestridt faktum, at en ASKO 
opvaskemaskine rummer mere end nogen anden opvaskemaskine i 
verden.
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Stor kapacitet

XXL - Ekstra stor kapacitet

I vores almindelige modeller med midterkurv eller topkurv er 
der plads til op til 16 kuverter. Den interne højde er på 54 cm og 
med den højdejusterbare overkurv kan der varieres på højden 
mellem 17 og 23 cm. Fyldningshøjden på underkurven vil ændre 
sig derefter.

I XXL modellerne med topkurv og midterkurv er der plads til 
hele 18 kuverter. Den interne højde er på 58 cm og med den 
højdejusterbare overkurv kan der varieres på højden mellem 17 
og 23 cm. Fyldningshøjden på midterkurven og underkurven 
vil ændre sig derefter. Top- og/eller midterkurven kan eventuelt 
fjernes for ekstra højde i over- og underkurven.

En middagstallerken, en dyb tallerken, en dessert tallerken, 
en kop, en underkop, et glas, en gaffel, en suppeske, en kniv, 
en teske og en dessertske. Så meget kan en ASKO XXL-
opvaskemaskine skylle og vaske skinnende rent med kun ½ l. 
vand! 

I en ASKO-opvaskemaskine behøver du ikke at skylle servicet, 
før du sætter det í. SCS+ systemet renser selv filteret efter 
forvasken og skyller alle madrester ud. Det betyder, at maskinen 
er fuldstændig ren, når hovedvasken startes med nyt friskt vand. 
Og det giver et perfekt resultat!

I en ASKO-opvaskemaskine er alle hoveddelene lavet af første-
klasses holdbart rustfrit stål i stedet for plast: Kar, spulearme, 
spurerør, dør, teleskopstænger, filter, fødder og varmeelement. 
Det giver længere holdbarhed og bedre opvaskeresultat!

Nå langt med meget lidt vand!

Spar vand med SCS+

8 rustfrie fordele
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I midterkurven har vi tilføjet Dual Twin Tubes™, med separate 
spulezoner for venstre og højre side af kurven for at give 
dig endnu bedre vaskeresultater. Og uanset hvordan du 
definerer ’svært at placere”, vil du altid kunne finde et sted til 
servicet i vores unikke og praktisk midterkurv med op til 10 cm 
fyldningshøjde.

Unik midterkurv

Vores eksklusive underkurve har maksimeret fleksibilitet med 
delbare og fældbare rækker overalt og Crystal Glass Care™ 
som støtte til ekstra høje skrøbelige vinglas. Du kan nemt og 
effektivt vaske blomstervaser, sutteflasker og andre høje, smalle 
genstande og den justerbare støtte sikrer, at du trygt kan vaske 
både små og store fade, der måler op til 39 cm.

Underkurv med valgmuligheder
Turbo Drying Express+™ giver et endnu bedre tørreresultat og 
forkorter programtiden væsentligt. Et normal vaskeprogram 
bliver omkring 30 minutters kortere, og Turbo Drying Express+™ 
giver samtidig et perfekt tørreresultat, selv ved mange 
plastgenstande, og når maskinen ikke er fyldt op. 

Ekstra hurtig og effektiv tørring

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.

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.
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Opvaskemaskine til 
indbygning

Generelt
 n Energiklasse: A+++
 n Tilslutningseffekt: 1900 W
 n Sikring: 10 amp

Energiforbrug ved 
normalprogram:

 n Energiforbrug: 0,84 kWh
 n Opvaskeevne: A
 n Tørreevne: A
 n Antal kuverter: 15
 n Vandforbrug pr. opvask: 9,7 ltr.
 n Varighed af normalprogram: 
325 min

 n Energiforbrug kWh/år: 239 kWh
 n Vandforbrug/år: 2716 ltr.
 n Kontrol: Knap
 n Lydniveau (maks.): 42 dB(A)
re 1 pW

Programmer og funktioner
 n Vasketemperaturer: 70, 65, 60, 
55, 50, 45 °C

 n Max. temperatur for indgående 
vand: 70 °C

 n Antal programmer: 13
 n Autoprogram
 n Hygiejne program
 n ECO-program
 n Funktioner: Green funktion, 
Speed funktion, Night funktion, 
Intensive funktion

 n Hukommelsesfunktion
 n Motor: Kulfri motor (BLDC)
 n Rustfrit kar
 n Indikator for resterende tid
 n Indikator for færdigt program på 
kontrolpanel

 n Status Light™ – smart farve-
indikering af opvaskeprocessen

 n Udskudt start op til 24 timer
 n Selvrensende filter
 n Fejldiagnostik
 n Overløbskontrol
 n Power Zones™: 3
 n Antal spulearme: 2
 n Antal kurve: 3
 n Overkurv: Tæt trådmønster i 
overkurv; Håndtag med logo i 
rustfrit stål; Fældbar vinhylde 
- højre; Fældbar vinhylde 
- venstre; To nedfældbare 
glasstøtter; Bred knivholder; 
China Guard – beskytter 
skrøbelig last mod den 
roterende spulearm; LightLock; 
Letglidende teleskopskinner 
med kuglelejer

 n Midterkurv: Flytbar kurv til store 
køkkenredskaber; Flytbar kurv til 
skåle, kopper og glas; Håndtag; 
Mellemkurvens tilslutning er 
udstyret med kontraventil; 
Letglidende teleskopskinner 
med kuglelejer

 n Nederste kurv: Tæt trådmønster 
i nederste kurv; Håndtag med 
logo i rustfrit stål; Fældbar og 
delelig tallerkenrække bagerst; 
Fældbar og delelig række; 
Vase- og flaskeholder placeret 
over Jet Spray™-dysen; 
Bestikkurv

 n Indstillelig højde: 50 mm
 n Justerbar fra front

 728687

 728688

DBI654IG.W
Indbygningsopvaskemaskine
Hvid
Mål (HxBxD): 82-87 × 59,6 × 55,9 cm

DBI654IG.S
Indbygningsopvaskemaskine
Rustfrit stål
Mål (HxBxD): 82-87 × 59,6 × 55,9 cm

Kr. 8.495,-Kr. 9.495,-Kr. 9.995,-
728688733155 728687

733155DBI654IG.BS
Indbygningsopvaskemaskine
Black Steel
Mål (HxBxD): 82-87 × 59,6 × 55,9 cm
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Generelt
 n Energiklasse: A+++
 n Tilslutningseffekt: 1900 W
 n Sikring: 10 amp

Energiforbrug ved 
normalprogram

 n Energiforbrug: 0,83 kWh
 n Opvaskeevne: A
 n Tørreevne: A
 n Antal kuverter: 14
 n Vandforbrug pr. opvask: 9,5 ltr.
 n Varighed af normalprogram: 
350 min

 n Energiforbrug kWh/år: 236 kWh
 n Vandforbrug/år: 2660 ltr.
 n Kontrol: Knap
 n Lydniveau (maks.): 42 dB(A)
re 1 pW

Programmer og funktioner
 n Vasketemperaturer: 70, 65, 60, 
55, 50, 45 °C

 n Max. temperatur for indgående 
vand: 70 °C

 n Antal programmer: 13
 n Autoprogram
 n Hygiejne program
 n ECO-program
 n Funktioner: Green funktion, 
Speed funktion, Night funktion, 
Intensive funktion

 n Hukommelsesfunktion
 n Motor: Kulfri motor (BLDC)
 n Rustfrit kar
 n Indikator for resterende tid

 n Indikator for færdigt program på 
kontrolpanel

 n Status Light™ – smart farve-
indikering af opvaskeprocessen

 n Udskudt start op til 24 timer
 n Selvrensende filter
 n Fejldiagnostik
 n Overløbskontrol
 n Power Zones™: 3
 n Antal spulearme: 3
 n Power Zone™ Cutlery - ekstra 
spuling af bestikkurven

 n Antal kurve: 3
 n Top bakke/kurv: Let 
højdejustering; Delbar og flytbar 
topkurv; Række til knive; Hylde 
til skåle; Med teleskopskinner; 
Håndtag

 n Overkurv: Tæt trådmønster i 
overkurv; Håndtag med logo i 
rustfrit stål; Fældbar vinhylde 
- venstre; Fældbar vinhylde - 
højre; Fældbar vinhylde med 
plads til køkkenredskaber; Fast 
tallerkenrække; Fast glasholder; 
Standard kniv kurv; Letglidende 
teleskopskinner med kuglelejer

 n Nederste kurv: Tæt trådmønster 
i nederste kurv; Håndtag med 
logo i rustfrit stål; Fældbar og 
delelig tallerkenrække bagerst; 
Bestikkurv

 n Indstillelig højde: 50 mm
 n Justerbar fra front

728686

 728582

 728583

DBI644IG.B
Indbygningsopvaskemaskine
Sort
Mål (HxBxD): 82-87 × 59,6 × 55,9 cm

DBI644IG.S
Indbygningsopvaskemaskine
Rustfrit stål
Mål (HxBxD): 82-87 × 59,6 × 55,9 cm

DBI644IG.W
Indbygningsopvaskemaskine
Hvid
Mål (HxBxD): 82-87 × 59,6 × 55,9 cm

Integrerbare 
opvaskemaskiner

Kr. 7.995,-Kr. 8.495,-Kr. 8.995,-
728686728583 728582
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Generelt
 n Energiklasse: A+++
 n Tilslutningseffekt: 1700 W
 n Sikring: 10 amp

Energiforbrug ved 
normalprogram

 n Energiforbrug: 0,82 kWh
 n Opvaskeevne: A
 n Tørreevne: A
 n Antal kuverter: 13
 n Vandforbrug pr. opvask: 10,4 ltr.
 n Varighed af normalprogram: 
210 min

 n Energiforbrug kWh/år: 233 kWh
 n Vandforbrug/år: 2926 ltr.
 n Lydniveau (maks.): 44 dB(A)
re 1 pW

Programmer og funktioner
 n Max. temperatur for indgående 
vand: 70 °C

 n Antal programmer: 6
 n Autoprogram
 n Kvikprogram
 n ECO-program
 n Hukommelsesfunktion
 n Turbo Drying+™

 n Rustfrit kar
 n Indikator for resterende tid
 n Indikator for færdigt program på 
kontrolpanel

 n Udskudt start op til 24 timer
 n Selvrensende filter
 n Fejldiagnostik
 n Overløbskontrol
 n Power Zones™: 2
 n Antal spulearme: 2
 n Antal kurve: 2
 n Overkurv: Tæt trådmønster i 
overkurv; Håndtag med logo i 
rustfrit stål; Fældbar vinhylde 
- venstre; Fældbar vinhylde - 
højre; Fast tallerkenrække; Fast 
glasholder; Standard kniv kurv; 
Letglidende teleskopskinner 
med kuglelejer

 n Nederste kurv: Tæt trådmønster 
i nederste kurv; Håndtag med 
logo i rustfrit stål; Fældbar og 
delelig tallerkenrække bagerst; 
Bestikkurv

 n Indstillelig højde: 50 mm
 n Indstillelig højde: Justerbar fra 
front

 728579DBI133I.W
Indbygningsopvaskemaskine
Hvid
Mål (HxBxD): 82-87 × 59,6 × 55,9 cm

Kr. 6.995,-
728579



Kr. 8.495,-
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 728549DFI646G
Fuldintegrerbar opvaskemaskine
Mål (HxBxD): 82-87 × 59,6 × 55,9 cm

Fuldintegrerbare 
opvaskemaskiner

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. 

Generelt
 n Energiklasse: A+++
 n Tilslutningseffekt: 1900 W
 n Sikring: 10 amp

Energiforbrug ved 
normalprogram

 n Energiforbrug: 0,83 kWh
 n Opvaskeevne: A
 n Tørreevne: A
 n Antal kuverter: 14
 n Vandforbrug pr. opvask: 9,5 ltr.
 n Varighed af normalprogram: 
350 min

 n Energiforbrug kWh/år: 236 kWh
 n Vandforbrug/år: 2660 ltr.
 n Kontrol: Knap
 n Lydniveau (maks.): 39 dB(A)
re 1 pW

Programmer og funktioner
 n Vasketemperaturer: 70, 65, 60, 
55, 50, 45 °C

 n Max. temperatur for indgående 
vand: 70 °C

 n Antal programmer: 13
 n Autoprogram
 n Hygiejne program
 n ECO-program
 n Funktioner: Green funktion, 
Speed funktion, Night funktion, 
Intensive funktion

 n Hukommelsesfunktion
 n Motor: Kulfri motor (BLDC)
 n Rustfrit kar
 n Indikator for resterende tid
 n Indikator for færdigt program på 
kontrolpanel

 n Status Light™ – smart farve-
indikering af opvaskeprocessen

 n Udskudt start op til 24 timer
 n Selvrensende filter
 n Fejldiagnostik
 n Overløbskontrol
 n Power Zones™: 3
 n Antal spulearme: 3
 n Power Zone™ Cutlery - ekstra 
spuling af bestikkurven

 n Antal kurve: 3
 n Top bakke/kurv: Let 
højdejustering; Delbar og flytbar 
topkurv; Række til knive; Hylde 
til skåle; Med teleskopskinner; 
Håndtag

 n Overkurv: Tæt trådmønster i 
overkurv; Håndtag med logo i 
rustfrit stål; Fældbar vinhylde 
- venstre; Fældbar vinhylde - 
højre; Fældbar vinhylde med 
plads til køkkenredskaber; Fast 
tallerkenrække; Fast glasholder; 
Standard kniv kurv; Letglidende 
teleskopskinner med kuglelejer

 n Nederste kurv: Tæt trådmønster 
i nederste kurv; Håndtag med 
logo i rustfrit stål; Fældbar og 
delelig tallerkenrække bagerst; 
Bestikkurv

 n Opvaskemaskinen leveres uden 
viste front

 n Indstillelig højde: 50 mm
 n Justerbar fra front
 n Kan monteres med 680-760 mm 
høje køkkenlåger



Kr. 7.495,-
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 728541DFI644G
Fuldintegrerbar opvaskemaskine
Mål (HxBxD): 82-87 × 59,6 × 55,9 cm

Generelt
 n Energiklasse: A+++
 n Tilslutningseffekt: 1900 W
 n Sikring: 10 amp

Energiforbrug ved 
normalprogram

 n Energiforbrug: 0,83 kWh
 n Opvaskeevne: A
 n Tørreevne: A
 n Antal kuverter: 14
 n Vandforbrug pr. opvask: 9,5 ltr.
 n Varighed af normalprogram: 
350 min

 n Energiforbrug kWh/år: 236 kWh
 n Vandforbrug/år: 2660 ltr.
 n Kontrol: Knap
 n Lydniveau (maks.): 42 dB(A)
re 1 pW

Programmer og funktioner
 n Vasketemperaturer: 70, 65, 60, 
55, 50, 45 °C

 n Max. temperatur for indgående 
vand: 70 °C

 n Antal programmer: 13
 n Autoprogram
 n Hygiejne program
 n ECO-program
 n Funktioner: Green funktion, 
Speed funktion, Night funktion, 
Intensive funktion

 n Hukommelsesfunktion
 n Motor: Kulfri motor (BLDC)
 n Rustfrit kar
 n Indikator for resterende tid
 n Indikator for færdigt program på 
kontrolpanel

 n Status Light™ – smart farve-
indikering af opvaskeprocessen

 n Udskudt start op til 24 timer
 n Selvrensende filter
 n Fejldiagnostik
 n Overløbskontrol
 n Power Zones™: 3
 n Antal spulearme: 3
 n Power Zone™ Cutlery - ekstra 
spuling af bestikkurven

 n Antal kurve: 3
 n Top bakke/kurv: Let 
højdejustering; Delbar og flytbar 
topkurv; Række til knive; Hylde 
til skåle; Med teleskopskinner; 
Håndtag

 n Overkurv: Tæt trådmønster i 
overkurv; Håndtag med logo i 
rustfrit stål; Fældbar vinhylde 
- venstre; Fældbar vinhylde - 
højre; Fældbar vinhylde med 
plads til køkkenredskaber; Fast 
tallerkenrække; Fast glasholder; 
Standard kniv kurv; Letglidende 
teleskopskinner med kuglelejer

 n Nederste kurv: Tæt trådmønster 
i nederste kurv; Håndtag med 
logo i rustfrit stål; Fældbar og 
delelig tallerkenrække bagerst; 
Bestikkurv

 n Opvaskemaskinen leveres uden 
viste front

 n Indstillelig højde: 50 mm
 n Justerbar fra front
 n Kan monteres med 680-760 mm 
høje køkkenlåger



Kr. 12.995,-
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 728575DFI676GXXL
Fuldintegrerbar opvaskemaskine
Mål (HxBxD): 86-91 × 59,6 × 55,9 cm

Fuldintegrerbare 
opvaskemaskiner - XXL

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.

Generelt
 n Energiklasse: A++
 n Tilslutningseffekt: 1900 W
 n Sikring: 10 amp

Energiforbrug ved 
normalprogram

 n Energiforbrug: 0,97 kWh
 n Opvaskeevne: A
 n Tørreevne: A
 n Antal kuverter: 17
 n Vandforbrug pr. opvask: 9,9 ltr.
 n Varighed af normalprogram: 
325 min

 n Energiforbrug kWh/år: 276 kWh
 n Vandforbrug/år: 2772 ltr.
 n Kontrol: Knap
 n Lydniveau (maks.): 39 dB(A)
re 1 pW

Programmer og funktioner
 n Vasketemperaturer: 70, 65, 60, 
55, 50, 45 °C

 n Max. temperatur for indgående 
vand: 70 °C

 n Antal programmer: 13
 n Autoprogram
 n Hygiejne program
 n ECO-program
 n Funktioner: Green funktion, 
Speed funktion, Night funktion, 
Intensive funktion

 n Hukommelsesfunktion
 n Motor: Kulfri motor (BLDC)
 n Rustfrit kar
 n 4 LED lys
 n Indikator for resterende tid: 
Indikator for resterende tid

 n Indikator for færdigt program på 
kontrolpanel

 n Status Light™ – smart farve-
indikering af opvaskeprocessen

 n Udskudt start op til 24 timer
 n Selvrensende filter
 n Fejldiagnostik
 n Overløbskontrol

 n Power Zones™: 3
 n Antal spulearme: 3
 n Power Zone™ Cutlery - ekstra 
spuling af bestikkurven

 n Antal kurve: 4
 n Top bakke/kurv: Let 
højdejustering; Delbar og flytbar 
topkurv; Række til knive; Hylde 
til skåle; Med teleskopskinner; 
Håndtag

 n Overkurv: Tæt trådmønster i 
overkurv; Håndtag med logo i 
rustfrit stål; Fældbar vinhylde 
- højre; Fældbar vinhylde 
- venstre; To nedfældbare 
glasstøtter; Bred knivholder; 
China Guard – beskytter 
skrøbelig last mod den 
roterende spulearm; LightLock; 
Letglidende teleskopskinner 
med kuglelejer

 n Midterkurv: Flytbar kurv til store 
køkkenredskaber; Flytbar kurv til 
skåle, kopper og glas; Håndtag; 
Mellemkurvens tilslutning er 
udstyret med kontraventil; 
Letglidende teleskopskinner 
med kuglelejer

 n Nederste kurv: Tæt trådmønster 
i nederste kurv; Håndtag med 
logo i rustfrit stål; Fældbar og 
delelig tallerkenrække bagerst; 
Fældbar og delelig række; 
Vase- og flaskeholder placeret 
over Jet Spray™-dysen; 
Bestikkurv; Fældbar og deleig 
vinhylde bagerst

 n Opvaskemaskinen leveres uden 
viste front

 n Indstillelig højde: 50 mm
 n Indstillelig højde: Justerbar fra 
front

 n Kan monteres med 700-800 mm 
høje køkkenlåger



Kr. 10.995,-

29

 728574DFI655GXXL
Fuldintegrerbar opvaskemaskine
Mål (HxBxD): 86-91 × 59,6 × 55,9 cm

Generelt
 n Energiklasse: A+++
 n Tilslutningseffekt: 1900 W
 n Sikring: 10 amp

Energiforbrug ved 
normalprogram

 n Energiforbrug: 0,84 kWh
 n Opvaskeevne: A
 n Tørreevne: A
 n Antal kuverter: 15
 n Vandforbrug pr. opvask: 9,7 ltr.
 n Varighed af normalprogram: 
325 min

 n Energiforbrug kWh/år: 239 kWh
 n Vandforbrug/år: 2716 ltr.
 n Kontrol: Knap
 n Lydniveau (maks.): 40 dB(A)
re 1 pW

Programmer og funktioner
 n Vasketemperaturer: 70, 65, 60, 
55, 50, 45 °C

 n Max. temperatur for indgående 
vand: 70 °C

 n Antal programmer: 13
 n Autoprogram
 n Hygiejne program
 n ECO-program
 n Funktioner: Green funktion, 
Speed funktion, Night funktion, 
Intensive funktion

 n Hukommelsesfunktion
 n Motor: Kulfri motor (BLDC)
 n Rustfrit kar
 n Indikator for resterende tid: 
 n Indikator for færdigt program på 
kontrolpanel

 n Status Light™ – smart farve-
indikering af opvaskeprocessen

 n Udskudt start op til 24 timer
 n Selvrensende filter
 n Fejldiagnostik
 n Overløbskontrol

 n Power Zones™: 3
 n Antal spulearme: 3
 n Power Zone™ Cutlery - ekstra 
spuling af bestikkurven

 n Antal kurve: 4
 n Top bakke/kurv: Let 
højdejustering; Delbar og flytbar 
topkurv; Række til knive; Hylde 
til skåle; Med teleskopskinner; 
Håndtag

 n Overkurv: Tæt trådmønster 
i overkurv; Håndtag med 
logo i rustfrit stål; Fældbar 
vinhylde - højre og venstre; 
To nedfældbare glasstøtter; 
Bred knivholder; China Guard 
– beskytter skrøbelig last 
mod den roterende spulearm; 
LightLock; Letglidende 
teleskopskinner med kuglelejer

 n Midterkurv: Flytbar kurv til store 
køkkenredskaber; Flytbar kurv til 
skåle, kopper og glas; Håndtag; 
Mellemkurvens tilslutning er 
udstyret med kontraventil; 
Letglidende teleskopskinner 
med kuglelejer

 n Nederste kurv: Tæt trådmønster 
i nederste kurv; Håndtag med 
logo i rustfrit stål; Fældbar og 
delelig tallerkenrække bagerst; 
Fældbar og delelig række; 
Vase- og flaskeholder placeret 
over Jet Spray™-dysen; 
Bestikkurv; Fældbar og deleig 
vinhylde bagerst

 n Opvaskemaskinen leveres uden 
viste front

 n Indstillelig højde: 50 mm
 n Justerbar fra front
 n Kan monteres med 700-800 mm 
høje køkkenlåger
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Kr. 7.995,-

 728572DFI644GXXL
Fuldintegrerbar opvaskemaskine
Mål (HxBxD): 86-91 × 59,6 × 55,9 cm

Generelt
 n Energiklasse: A+++
 n Tilslutningseffekt: 1900 W
 n Sikring: 10 amp

Energiforbrug ved 
normalprogram

 n Energiforbrug: 0,83 kWh
 n Opvaskeevne: A
 n Tørreevne: A
 n Antal kuverter: 14
 n Vandforbrug pr. opvask: 9,5 ltr.
 n Varighed af normalprogram: 
350 min

 n Energiforbrug kWh/år: 236 kWh
 n Vandforbrug/år: 2660 ltr.
 n Kontrol: Knap
 n Lydniveau (maks.): 42 dB(A)
re 1 pW

Programmer og funktioner
 n Vasketemperaturer: 70, 65, 60, 
55, 50, 45 °C

 n Max. temperatur for indgående 
vand: 70 °C

 n Antal programmer: 13
 n Autoprogram
 n Hygiejne program
 n ECO-program
 n Funktioner: Green funktion, 
Speed funktion, Night funktion, 
Intensive funktion

 n Hukommelsesfunktion
 n Motor: Kulfri motor (BLDC)
 n Rustfrit kar
 n Indikator for resterende tid: 
 n Indikator for færdigt program på 
kontrolpanel

 n Status Light™ – smart farve-
indikering af opvaskeprocessen

 n Udskudt start op til 24 timer
 n Selvrensende filter
 n Fejldiagnostik
 n Overløbskontrol
 n Power Zones™: 3
 n Antal spulearme: 3
 n Power Zone™ Cutlery - ekstra 
spuling af bestikkurven

 n Antal kurve: 3
 n Top bakke/kurv: Let 
højdejustering; Delbar og flytbar 
topkurv; Række til knive; Hylde 
til skåle; Med teleskopskinner; 
Håndtag

 n Overkurv: Tæt trådmønster 
i overkurv; Håndtag med 
logo i rustfrit stål; Fældbar 
vinhylde - venstre og højre; 
Fældbar vinhylde med plads 
til køkkenredskaber; Fast 
tallerkenrække; Fast glasholder; 
Standard kniv kurv; Letglidende 
teleskopskinner med kuglelejer

 n Nederste kurv: Tæt trådmønster 
i nederste kurv; Håndtag med 
logo i rustfrit stål; Fældbar og 
delelig tallerkenrække bagerst; 
Bestikkurv

 n Opvaskemaskinen leveres uden 
viste front

 n Indstillelig højde: 50 mm
 n Justerbar fra front
 n Kan monteres med 700-800 mm 
høje køkkenlåger

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.

Fuldintegrerbare 
opvaskemaskiner - XXL



Kr. 1.899,-

Kr. 1.499,-

Kr. 1.099,-

Kr. 599,-

Kr. 1.099,-

Kr. 599,-

Kr. 1.099,-

Kr. 999,-

Kr. 1.099,-

 n Passer til alle ASKOs 
fuldintegrerede opvaskemaskiner

 n Passer til alle ASKOs fuldintegrerede opvaskemaskiner

 n Passer til alle ASKOs fuldintegrerede opvaskemaskiner

 n Passer til alle ASKOs fuldintegrerede opvaskemaskiner

730220

489386

490491

489454

452647

452645

702638

702640

730221

Craft-front
Front til integreret opvaskemaskine
Rustfri stål
Mål (HxBxD): 71,6 × 59,3 × 1,6 cm

Overkurv - højde justerbar
Exclusive

Overkurv 
Exclusive

Underkurv 
Exclusive

Sideplade 
Venstre
Rustfri stål
Til opvaskemaskiner, hvor kun den ene side skal være fri

Sideplade 
Højre
Rustfri stål
Til opvaskemaskiner, hvor kun den ene side skal være fri

Sideplade 
Venstre
Hvid
Til opvaskemaskiner, hvor kun den ene side skal være fri

Sideplade 
Højre
Hvid
Til opvaskemaskiner, hvor kun den ene side skal være fri

Craft-front
Front til integreret opvaskemaskine
Hvid
Mål (HxBxD): 71,6 × 59,3 × 1,6 cm

31

Tilbehør



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

Når lågen åbnes, glider lågefronten opad.

32



728548DSD644G
Fuldintegrerbar opvaskemaskine
Mål (HxBxD): 81,9-87 × 59,6 × 55,9 cm

Generelt
 n Energiklasse: A+++
 n Tilslutningseffekt: 1900 W
 n Sikring: 10 amp

Energiforbrug ved 
normalprogram

 n Energiforbrug: 0,83 kWh
 n Opvaskeevne: A
 n Tørreevne: A
 n Antal kuverter: 14
 n Vandforbrug pr. opvask: 9,5 ltr.
 n Varighed af normalprogram: 
310 min

 n Energiforbrug kWh/år: 236 kWh
 n Vandforbrug/år: 2660 ltr.
 n Kontrol: Knap
 n Lydniveau (maks.): 42 dB(A)
re 1 pW

Programmer og funktioner
 n Vasketemperaturer: 70, 65, 60, 
55, 50, 45 °C

 n Max. temperatur for indgående 
vand: 70 °C

 n Antal programmer: 13
 n Autoprogram
 n Hygiejne program
 n ECO-program
 n Funktioner: Green funktion, 
Speed funktion, Night funktion, 
Intensive funktion

 n Hukommelsesfunktion
 n Motor: Kulfri motor (BLDC)
 n Rustfrit kar
 n Indikator for resterende tid
 n Indikator for færdigt program på 
kontrolpanel

 n Status Light™ – smart farve-
indikering af opvaskeprocessen

 n Automatisk døråbning

 n Udskudt start op til 24 timer
 n Selvrensende filter
 n Fejldiagnostik
 n Overløbskontrol
 n Power Zones™: 2
 n Antal spulearme: 3
 n Power Zone™ Cutlery - ekstra 
spuling af bestikkurven

 n Antal kurve: 3
 n Top bakke/kurv: Let 
højdejustering; Delbar og flytbar 
topkurv; Række til knive; Hylde 
til skåle; Med teleskopskinner; 
Håndtag

 n Overkurv: Tæt trådmønster i 
overkurv; Håndtag med logo i 
rustfrit stål; Fældbar vinhylde 
- venstre; Fældbar vinhylde - 
højre; Fældbar vinhylde med 
plads til køkkenredskaber; Fast 
tallerkenrække; Fast glasholder; 
Standard kniv kurv; Letglidende 
teleskopskinner med kuglelejer

 n Nederste kurv: Tæt trådmønster 
i nederste kurv; Håndtag med 
logo i rustfrit stål; Fældbar og 
delelig tallerkenrække bagerst; 
Bestikkurv

 n Opvaskemaskinen leveres uden 
viste front

 n Indstillelig højde: 50 mm
 n Indstillelig højde: Justerbar fra 
front

 n Kan monteres med 680-760 mm 
høje køkkenlåger

 n Sliding Door - glidebeslag som 
passer til alle låger og sokler

Kr. 9.495,-

33

Fuldintegrerbar 
opvaskemaskine  
- med Sliding Door
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Vincenter

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.



Kr. 1.549,-Kr. 799,-

AC212S
Topplade
Rustfri stål

CFS-AR029
Side-by-side sæt

Generelt
 n Til montering af vinkøleskab RWFN2684SL sammen med R2284SR til 
en perfekt vincenterløsning

Generelt
 n Sæt til installation ved siden af hinanden

 577037 576625

576633

576632

Kr. 26.995,-

Kr. 10.995,-

R2684SR
Fritstående køleskab
Farve: Rustfrit stål
Højde: 185 cm

RWFN2684SL
Vin/kombi: vinkøleskab/fryser
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 LED-lysstribe på loftet
 n Alarm for åben dør

Funktioner
 n Fresh Air: Ionisator i køleskabet
 n Dynami Cooling
 n Adaptive Temperature Control

 n Super Cool™ funktion
 n 2 Fresh Zone-skuffer
 n 7 glashylder
 n CrispZone: grøntsagsskuffe
 n Flaskehylde

Tilbehør
 n Topplade AC212S (577037) 
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 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 eller 
frys

 n Adaptive Temperature Control
 n Active Air 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
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Køl og frys

Med et køle-/fryseskab fra ASKO får dine sunde madvarer 
de bedste betingelser for at holde sig friske længere. Det har 
en unik evne til at tilpasse sig til din personlige livsstil og vil 
opbevare fødevarerne optimalt for at bevare vitaminerne og 
effektivt forebygge bakterier. 

Hold det koldt
Fresh Air™ har en anti-bakteriel effekt og bevarer friskheden i op 
til 60% længere tid. Ventilatoren fordeler ionerne i køleskabet og 
giver maksimal effekt med hensyn til frisk luft og friske fødevarer. 
Den ideelle temperatur i køleskabet gendannes hurtigt, når 
døren har været åben.

Fresh Air™ med ventilator
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Med den nye Adaptive Temperature Control tilpasser dit 
ASKO køle-/fryseskab sig til dine vaner og styrer temperaturen 
optimalt. Smarte sensorer registrerer nøje dit brug af køleskabet 
i løbet af ugen og tilpasser sig til din livsstil. Hvis døren åbnes 
oftere, tilpasses temperaturen i køleskabet automatisk for at 
forhindre unødig opvarmning af fødevarerne, så de beskyttes 
bedst muligt på en økonomisk måde.

En sensorstyret temperatur på omkring 0 °C i Active Coldbox™-
udtræksskuffen giver det ideelle miljø til opbevaring af ferske 
fødevarer, som dermed kan holde sig friske i op til 3 gange så 
lang tid.

Hvis du vil beholde alle de sunde næringsstoffer i fødevarerne, 
er der kun én måde at gøre det på: Fast freeze! En intensiv kold 
luftstrøm (-30 °C) indfryser fødevarerne op til 50% hurtigere end 
normalt, og når de optøs igen, er der intet vægttab. Det er som 
om, at tiden har stået stille.

Adaptive Temperature Control  
- intelligent hukommelse

Active Coldbox™ Fast freeze

No Frost sikrer effektiv cirkulation af kold luft, der vil fjerne 
fugtigheden i fryseren. Den konstante cirkulation forhindrer 
isdannelse på maden, som vil forblive frisk og sund i længere 
tid. Ingen is betyder også mere plads i fryseren og samtidig er 
afrimning ikke længere nødvendig.

No Frost



728905RF31831I
Fuld integrerbar køle-/fryseskab
Hvid
Mål (HxBxD): 177,2 × 54 × 54,5 cm

Generelt
 n Energiklasse: A++
 n Energiforbrug kWh/år: 225 kWh
 n Nettorumfang kølerum: 187 ltr.
 n Nettorumfang frostrum: 71 ltr.
 n Stjernemærkning: 4
 n Optøningstid ved 
strømafbrydelse: 18 t

 n Indfrysningskapacitet: 3,5 kg/
døgn

 n Lydniveau (maks.): 38 db(A)
 n Dør materiale: Stål
 n Antal af kompressorer: 1
 n Elektronisk styring af temperatur
 n Type display: LED display
 n Køleventilator
 n LED lys
 n Lydalarm ved åben dør
 n Døråbning: Vendbare døre

Køleskab
 n Adaptive Temperature Control - 
intelligent hukommelse

 n 5 glashylder
 n Justerbare glashylder
 n Grøntsagsskuffe med 
fugtighedskontrol

 n Flaskeholder
 n 2 enkelt beholdere med  
fast prop

 n Ægge-/isterningebakke
 n Ekstra skjult opbevaringsplads

Frys
 n Frostless: Mindre rimdannelse i 
fryseren

 n Fast Freeze
 n Indfrysning: 3 skuffer

Fuld integrerbar 
køle-/fryseskabe
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Kr. 9.995,-

Kr. 7.995,-

RFN31831I
Fuld integrerbar køle-/fryseskab
Fladhængsel - dør-til-dør
Mål (HxBxD): 177,2 × 55,5 × 54,5 cm

Generelt
 n Energiklasse: A++
 n Energiforbrug kWh/år: 230 kWh
 n Nettorumfang kølerum: 180 ltr.
 n Nettorumfang frostrum: 68 ltr.
 n Stjernemærkning: 4
 n Optøningstid ved 
strømafbrydelse: 16 t

 n Indfrysningskapacitet: 8 kg/
døgn

 n Lydniveau (maks.): 39 db(A)
 n Elektronisk styring af temperatur
 n Type display: LED display
 n Køleventilator
 n LED lys
 n Lydalarm ved åben dør
 n Døråbning: Vendbare døre

Køleskab
 n Fresh Air™: Ionisator i 
køleskabet

 n Adaptive Temperature Control - 
intelligent hukommelse

 n Coldbox™ (2-3°C)
 n 5 glashylder
 n Justerbare glashylder
 n Flaskehylde med fast holder
 n Flaskeholder
 n Ægge-/isterningebakke

Frys
 n No Frost Dual Advance
 n Fast Freeze

 728904



Fuld intergrerbar  
køle- og fryseskabe
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Kr. 7.995,-

Kr. 10.995,-

R31831I
Fuld intergrerbar køleskab
Fladhængsel - dør-til-dør
Mål (HxBxD): 177,2 × 55,5 × 54,5 cm

Generelt
 n Energiklasse: A++
 n Energiforbrug kWh/år: 113 kWh
 n Nettorumfang kølerum: 301 ltr.
 n Lydniveau (maks.): 37 db(A)
 n Elektronisk styring af temperatur
 n Type display: LED display
 n Køleventilator
 n LED lys
 n Lydalarm ved åben dør
 n Døråbning: Vendbare døre

Køleskab
 n Fresh Air™: Ionisator i 
køleskabet

 n Adaptive Temperature Control - 
intelligent hukommelse

 n Super Cool™ funktion
 n Coldbox™ (2-3°C)
 n 7 glashylder
 n Justerbare glashylder
 n Flaskeholder
 n Æggebakke
 n Passer i side-by-side installation 
med FN31831I

 728886

733408FN31831I
Fuld intergrerbar fryseskab
Fladhængsel - dør-til-dør
Mål (HxBxD): 177,2 × 55,5 × 54,5 cm

Generelt
 n Energiklasse: A++
 n Tilslutningseffekt: 80 W
 n Nettorumfang frostrum: 212 ltr.
 n Stjernemærkning: 4
 n Optøningstid ved 
strømafbrydelse: 12 t

 n Indfrysningskapacitet: 10 kg/
døgn

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

 n Dør materiale: Stål
 n Inverterkompressor
 n Elektronisk styring af temperatur
 n Display type: LED display
 n Lys i fryserummet: LED
 n Lydalarm ved åben dør
 n Døråbning: Vendbare døre

Frys
 n No Frost
 n Auto Fast Freeze
 n Fast Freeze
 n Indfrysning: 1 låge, 7 skuffer
 n Ægge-/isterningebakke: 1 x 7
 n Passer i side-by-side installation 
med R31831I
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Interaktion i smart design
Vores vaskemaskiner kendetegnes af en unik interaktionsfilosofi 
baseret på et grafisk display med enten hvide tal/symboler på 
sort baggrund eller sorte tal/symboler på hvid baggrund. Tal 
og symboler vises perfekt med god kontrast uden irriterende 
flimren, ligesom brugerfladen er enkel og brugervenlig og 
animerer dig til at gennemgå alle vaskemaskinens programmer 
og funktioner. Du kan oprette dine egne favoritprogrammer 
ved hjælp af forskellige funktioner og indstillinger og derefter 
gemme dem, så du nemt kan vælge dem, næste gang du skal 
vaske. Funktions- og indstillingsknapperne er forsynet med en 
hjælpefunktion, som viser yderligere oplysninger, hvis du holder 
knappen inde i to sekunder. Det gør det hele meget lettere i 
vaskerummet.

Vask
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Steel Seal™-låge
Alle professionelle maskiner, uanset om de anvendes på 
hoteller, i skønhedssaloner eller på plejehjem, har det til fælles, 
at de ikke er forsynet med nogen gummibælg. Og det er der 
en god grund til. Ved at eliminere gummibælgen i lågen, som 
nedbrydes med tiden og opsamler skidt og snavs, opnås en 
mere hygiejnisk vask. Steel Seal™-lågen betyder også, at det 
er nemmere både at fylde og tømme maskinen. Alle ASKO-
vaskemaskiner til private husholdninger er forsynet med denne 
holdbare lågeløsning.

Støj- og vibrationskontrol bliver vigtigere og vigtigere, fordi 
det bliver mere og mere almindeligt at bo i lejligheder med 
vaskerummet tæt på opholdsområdet. Vores bidrag til bedre 
forhold for personer, som har deres vaskemaskine tæt inde 
på livet, hedder Quattro Construction™. Det er et unikt, men 
simpelt system bestående af fire støddæmpere, som overfører 
vibrationsenergien fra den yderste tromle til maskinens 
bundplade. Hele konstruktionen står faktisk inde i kabinettet, 
og centrifugering med selv maksimalt omdrejningstal kan 
ske nærmest uden vibrationer. Quattro-systemet er ekstremt 
holdbart og forlænger hele maskinens levetid.

Quattro Construction™ Active Drum™
At vaske er en balancegang mellem to modpoler, nemlig 
mekaniske påvirkninger og skånsom behandling af tøjet. Hvis 
vasketøjet skal blive rent, kræver det som minimum en vis 
mængde mekaniske påvirkninger. Dette opnås normalt ved hjælp 
af frembringerne, tromlens bevægelser og tromlemønstret. Men 
overdreven mekanisk påvirkning beskadiger tøjet. Vores ingeniører 
har klaret denne udfordring med en smart løsning: Active Drum™. 
De timeglasformede og udtagelige frembringere leder tøjet ind 
mod det skånsomme område midt i tromlen og fjerner på effektiv 
vis større skidtrester, f.eks. snavs, grus og småsten, gennem 
de større huller ved tromlens kant. Active Drum™ er perfekt 
afbalanceret for at sikre de bedst mulige vaske- og skylleresultater, 
samtidig med at der sikres et minimalt slid på tøjet.

Pro Wash™ giver ekstra vaskekraft
Ligesom mange af de andre funktioner og teknologier i ASKOs 
vaskemaskiner er ASKO Pro Wash™-systemet hentet fra 
det professionelle segment. I stedet for at lade sig nøje med 
vandet i bunden af tromlen sørger Pro Wash™-systemet for 
aktivt at cirkulere vandet fra bunden af tromlen til tromlens top, 
hvor to dyser sprøjter vandet ud over vasketøjet. Vasketøjet 
blødgøres derved hurtigere, hvilket giver fremragende vaske- 
og skylleresultater selv med meget korte vaskecyklusser. Takket 
være Pro Wash™-systemet kan du også være sikker på, at 
selv store mængder vasketøj både vaskes og skylles grundigt 
(W40967R.W).



Kr. 9.795,-

Kr. 9.995,-
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Generelt
 n Energiklasse: A+++
 n Centrifugeringsevne: A
 n Restfugtighed: 44 %
 n Centrifugeringshastighed: 1600 
omdr.

 n Kapacitet: 8 kg
 n Vasketid: 175 min
 n Energiforbrug kWh/år: 190 kWh
 n Årligt vandforbrug: 10340 ltr.
 n Døråbning: 31 cm

Programmer
 n 21 programmer
 n Programmer: Bomuld, Standard 
bomuld, Finvask, Tidsprogram, 
QuickWash, Mix syntetisk, Uld-/
håndvask

 n Specielle programmer: Anti 
allergi, Anti-allergi (bomuld), 
Anti mider, PerfectBlack, 
Autoprogram, Skjorter, Intensiv 
vask, Quick Pro

 n Funktioner: Normal funktion, 
Green funktion, Allergy funktion, 
Speed funktion, Intensive 
funktion

Egenskaber
 n Adapt Tech vask - Intelligent 
hukommelse

 n BLDC motor
 n Total Weight
 n Sensorer: Vandniveau kontrol
 n Super Silent+
 n Type display: LCD display
 n Børnesikring
 n Sprogvalg
 n Rustfrit kar
 n Aqua Block System™
 n PEX indløbsslange
 n Overløbskontrol
 n Koldt vand

Funktioner
 n Personlige indstillinger for alle 
programmer

 n Temperaturindstilling
 n Forvask
 n Intensiv vask
 n Drum Cleaning
 n Valg af centrifugeringshastighed

574996W4086C.S/1
Vaskemaskine
Rustfrit stål
Mål (HxBxD): 85-88 × 59,5 × 58 cm

Vaskemaskiner
575286W4096R.W/1

Vaskemaskine med Auto Dose
Hvid
Mål (HxBxD): 85-88 × 59,5 × 58 cm

Generelt
 n Energiklasse: A+++
 n Tilslutningseffekt: 2200 W
 n Sikring: 10 amp
 n Centrifugeringsevne: A
 n Restfugtighed: 44 %
 n Centrifugeringshastighed: 1600 
omdr.

 n Kapacitet: 9 kg
 n Vasketid: 183 min
 n Årligt vandforbrug: 10590 ltr.
 n Døråbning: 31 cm

Programmer
 n 21 programmer
 n Programmer: Bomuld, Finvask, 
Tidsprogram, Kvikvask, 
Blandet/syntetisk – program 
til syntetisk materiale og 
blandingsmateriale, Uld-/
håndvask, Hverdagsvask

 n Specielle programmer: 
Allergiprogram - effektiv 
fjernelse af snavs, 
mikroorganismer og 
vaskemiddelrester, Anti mider, 
Perfect Black, Autoprogram, 
Anti-allergi (syntetisk), Skjorter, 
Intensiv vask, Pro Wash 
program

 n Mulighed for at oprette egne 
programmer: Memory program

 n Funktioner: Normal funktion, 
Green funktion, Allergy funktion, 
Speed funktion, Intensive 
funktion

Egenskaber
 n Sensi Save™
 n Kulfri (BLDC)
 n Auto Dose: Indbygget i 
maskinen

 n Automatisk vægtkontrol
 n Sensorer: Vandniveau kontrol
 n 4-D brusesystem
 n Super Silent+
 n Display type: LCD-display
 n UCD - ultra cool door
 n Børnesikring
 n Sprogvalg
 n Rustfrit kar
 n Aqua Block System™
 n PEX indløbsslange
 n Koldt vand

Funktioner
 n Personlige indstillinger for alle 
programmer

 n Forvask
 n Ekstra skyl
 n Intensiv vask
 n Power Wash
 n Drum Cleaning
 n Valg af centrifugeringshastighed
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Generelt
 n Energiklasse: A+++
 n Centrifugeringsevne: A
 n Restfugtighed: 44 %
 n Centrifugeringshastighed: 1600 
omdr.

 n Kapacitet: 8 kg
 n Vasketid: 175 min
 n Energiforbrug kWh/år: 190 kWh
 n Årligt vandforbrug: 10340 ltr.
 n Døråbning: 31 cm

Programmer
 n 21 programmer
 n Programmer: Bomuld, Standard 
bomuld, Finvask, Tidsprogram, 
QuickWash, Mix syntetisk, Uld-/
håndvask

 n Specielle programmer: Anti 
allergi, Anti-allergi (bomuld), 
Anti mider, PerfectBlack, 
Autoprogram, Skjorter, Intensiv 
vask, Quick Pro

 n Funktioner: Normal funktion, 
Green funktion, Allergy funktion, 
Speed funktion, Intensive 
funktion

Egenskaber
 n Adapt Tech vask - Intelligent 
hukommelse

 n BLDC motor
 n Total Weight
 n Sensorer: Vandniveau kontrol
 n Super Silent+
 n Type display: LCD display
 n Børnesikring
 n Sprogvalg
 n Rustfrit kar
 n Aqua Block System™
 n PEX indløbsslange
 n Overløbskontrol
 n Koldt vand

Funktioner
 n Personlige indstillinger for alle 
programmer

 n Temperaturindstilling
 n Forvask
 n Intensiv vask
 n Drum Cleaning
 n Valg af centrifugeringshastighed

574995W4086C.W/1
Vaskemaskine
Hvid
Mål (HxBxD): 85-88 × 59,5 × 58 cm

Generelt
 n Energiklasse: A+++
 n Centrifugeringsevne: B
 n Restfugtighed: 48 %
 n Centrifugeringshastighed: 1400 
omdr.

 n Kapacitet: 8 kg
 n Vasketid: 175 min
 n Energiforbrug kWh/år: 190 kWh
 n Årligt vandforbrug: 10340 ltr.
 n Døråbning: 31 cm

Programmer
 n 15 programmer
 n Programmer: Bomuld, Standard 
bomuld, Tidsprogram, Mix 
syntetisk, Uld-/håndvask, 
Strygelet/sport, Koge/kulørt + 
forv.

 n Specielle programmer: 
PerfectBlack, Autoprogram, 
Intensiv vask, Quick Pro

 n Funktioner: Normal funktion, 
Green funktion, Speed funktion, 
Intensive funktion

Egenskaber
 n Adapt Tech vask - Intelligent 
hukommelse

 n BLDC motor
 n Total Weight
 n Sensorer: Vandniveau kontrol
 n Super Silent+
 n Type display: LCD display
 n Børnesikring
 n Sprogvalg
 n Rustfrit kar
 n Aqua Block System™
 n PEX indløbsslange
 n Overløbskontrol
 n Koldt vand

Funktioner
 n Personlige indstillinger for alle 
programmer

 n Temperaturindstilling
 n Forvask
 n Intensiv vask
 n Drum Cleaning
 n Valg af centrifugeringshastighed

574994W2084.W/1
Vaskemaskine
Hvid
Mål (HxBxD): 85-88 × 59,5 × 58 cm
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Skånsom tørring med varmepumpe
ASKOs tørretumblere med varmepumpe er lukkede systemer, 
hvori procesluften konstant cirkulerer inde i tørretumbleren, 
hvilket gør det muligt at installere dem i små lukkede rum. Luften 
affugtes ved hjælp af en fordamper, så det er muligt at anvende 
en lavere temperatur i tørreprocessen. Dette betyder igen, at 
tørringen er mere skånsom for tøjet, uden at det går ud over 
tørrekapaciteten eller -effektiviteten. Ud over en mere skånsom 
tørring nedsætter tørretumbleren med varmepumpe desuden 
risikoen for, at tøjet kryber, og selv meget delikate tekstiler kan 
tørres. Varmepumpeteknologien kombineret med vores smarte 
Sensi Dry-system og autoprogrammer betyder, at ASKOs 
tørretumblere med varmepumpe er ekstremt energieffektive. Det 
er gode nyheder for både miljøet og din pengepung.

Soft Drum™ and Air Lift™-frembringere
Soft Drum™ er en løsning, som er udviklet til at forbedre 
luftgennemstrømningen omkring vasketøjet, hvilket er med til 
at forøge tørreeffekten. De runde fordybninger med afrundede 
kanter har desuden en form for pudeeffekt, som nedsætter 
slitagen på tøjet. Det nye tromledesign giver en jævn og 
skånsom tørring af både store og små mængder vasketøj. Vi 
introducerer også et nyt frembringerdesign i form af vores Air 
Lift™-frembringere, som er designet til at løfte vasketøjet så højt 
som muligt, så det bliver længere i den gennemstrømmende luft 
med det formål at forbedre tørreeffekten og forkorte tørretiden. Air 
Lift™-frembringerne fordeler tøjet jævnt i tromlen og forhindrer det 
i at filtre sammen. Korte tilbagegående tromlebevægelser er også 
blevet tilføjet for at forhindre sammenfiltring.

Tør
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Kr. 10.795,-

Kr. 9.795,-

Kr. 8.695,-

Generelt
 n Energiklasse: A+++
 n Kapacitet: 8 kg
 n Tromlevolumen: 117 ltr.
 n Tørretid: 190 min
 n Energiforbrug kWh/år: 177 kWh
 n Døråbning: 34 cm
 n Rustfri tromle

Programmer
 n 12 programmer
 n Programmer: Auto Terry, Auto 
Jeans, Auto Normal Dry, Auto 
Down, Auto Synthetic, Auto Dry, 
Auto Iron Dry, Auto Very Dry, 
Bedding, Shirts, Quick Pro, Silk 
Wool, Timed Drying, Refresh

Funktioner
 n Additional drying function
 n Lav tørringstemperaturen
 n Antikrølfunktion
 n Opfrisknings funktion
 n Delayed Start
 n Spar tid

Egenskaber
 n Lav tørringstemperaturen
 n Antikrølfunktion
 n Lys i tromlen
 n Type display: LCD display
 n Indikator for tørringsprocessen
 n Varmepumpe
 n Indbygget kondensbeholder 
(3,5 ltr.)

 n Advarsel for fuld 
kondensbeholder

 n Restfugtighedssensor
 n Slukker automatisk når døren 
åbnes

 n Lav tørringstemperaturen
 n ButterFly Drying™
 n BLDC motor

Generelt
 n Energiklasse: A++
 n Kapacitet: 8 kg
 n Tromlevolumen: 117 ltr.
 n Tørretid: 195 min
 n Energiforbrug kWh/år: 236 kWh
 n Døråbning: 34 cm
 n Rustfri tromle

Programmer
 n 9 programmer
 n Programmer: Auto Normal 
Dry, Auto Synthetic, Auto Dry, 
Auto Iron Dry, Auto Very Dry, 
Bedding, Quick Pro, Silk Wool, 
Timed Drying, Refresh

Funktioner
 n Additional drying function
 n Lav tørringstemperaturen
 n Antikrølfunktion
 n Opfrisknings funktion
 n Delayed Start
 n Spar tid

Egenskaber
 n Lav tørringstemperaturen
 n Antikrølfunktion
 n Type display: LCD display
 n Indikator for tørringsprocessen
 n Varmepumpe
 n Indbygget kondensbeholder 
(3,5 ltr.)

 n Advarsel for fuld 
kondensbeholder

 n Restfugtighedssensor
 n Slukker automatisk når døren 
åbnes

 n Lav tørringstemperaturen
 n ButterFly Drying™
 n BLDC motor

576719

586979

576408

T408HD
Kondenstørretumbler med varmepumpe
Hvid
Mål (HxBxD): 85-88 × 59,5 × 65,4 cm

T408HD.S
Kondenstørretumbler med varmepumpe
Rustfrit stål
Mål (HxBxD): 85-88 × 59,5 × 65,4 cm

T208H.W
Kondenstørretumbler med varmepumpe
Hvid
Mål (HxBxD): 85-88 × 59,5 × 65,4 cm

Tørretumblere
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Tørreskabe er velegnede til tørring af alle tekstiler, der ikke får 
plads i tørretumbleren eller tørres bedre ved lavere temperatur 
eller ved hængetørring: Sko og støvler, sarte tekstiler som uld 
og silke samt fritids- og sportsbeklædning, som f.eks. regntøj, 
flyverdragter, rideudstyr, fiskeudstyr, skiudstyr mm. 

Børn elsker at hoppe i vandpytter, lege i regnen og rulle sig i 
sand og sne. Og hvis regntøj og flyverdragt skal kunne modstå 
strabadserne, er det vigtigt, at man kan få det tørret i en fart. Her 
er tørreskabet ideelt. På bare to timer er tøjet helt tørt og klar til 
nye udfordringer.

Hurtig tørringKan tørre alt

Tørreskabe



Generelt
 n Fæld- og udtræksbare 
ophængningsstænger

Teknisk information
 n Tørresnor: 16 m
 n Kapacitet: 4 kg
 n Heating power: 1500 W
 n Ventilatorkapacitet: 945 M³/t
 n Tilslutningseffekt: 900 W

Specifikationer
 n Tørresystem: Varmepumpe 
Kondens 

 n Kapacitet: 4 kg 
 n Tørresnor længde: 16-18 meter 

 n Styring: Elektronisk sensor  
 n Display: Program navn, 
Programtid, Resttid, 
Fejlmeddelelser

 n 5 sprog i display
 n Inkl. skostativ  
 n Programmer: 2 auto 
 n Energi forbrug: 0,3 kWh/Kg
 n Gennemsnitlig tørretid: 90 min 
 n Lydniveau: 52 dB(A) 
 n Varmeelement effekt: 900 W
 n Luftgennemstrømning i skabet: 
945 m3/timen 

 n Vendbar dør: Ja 
 n Automatisk afløb: Ja

Generelt
 n Blæser luft direkte ind i 
tørreskabet

 n Fæld- og udtræksbare 
ophængningsstænger

 n Mekanisk tørreskab med timer 
 n Tørresnor på ca. 16 m
 n Mekanisk tørreskab med timer
 n Kapacitet på ca 3,5 kg

Teknisk information
 n Tørresnor: 16 m
 n Kapacitet: 4 kg
 n Heating power: 1500 W
 n Ventilatorkapacitet: 180 M³/t
 n Tilslutningseffekt: 1500 W

Specifikationer
 n Tørresystem: Aftræk 
 n Kapacitet: 3,5 kg 
 n Tørresnor længde: 16 meter 
 n Styring: Elektronisk sensor  
 n Display: Programtid, Resttid, 
Fejlmeddelelser 

 n Programmer: 6 
 n Energi forbrug: 0,8 kWh/Kg
 n Gennemsnitlig tørretid: 105 min 
 n Lydniveau: 56 dB(A) 
 n Varmeelement effekt: 2000 W
 n Luftgennemstrømning i skabet: 
200 m3/timen 

 n Vendbar dør: Ja

673881

673879

673877

DC7794HP.W
Tørreskab
Hvid
Leveres højrehængt - kan omhængsles
Mål (HxBxD): 193 × 59,5 × 67,5 cm

DC7784V.S
Tørreskab
Rustfrit stål
Leveres højrehængt - kan omhængsles
Mål (HxBxD): 193 × 59,5 × 67,5 cm

DC7784V.W
Tørreskab
Hvid
Leveres højrehængt - kan omhængsles
Mål (HxBxD): 193 × 59,5 × 67,5 cm

Kr. 20.995,-

Kr. 8.495,-

Kr. 10.595,-
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Vores tørreskabe har tre rækker af ophængningsbøjler, 
svarende til op til 16-18 meter tørresnor (3,5 kg kapacitet). 
Handskeholderen, der sidder på tørreskabets låge, er perfekt til 
tørring af huer, vanter, tørklæder og lignende og det praktiske 
skostativ giver plads til 2 rækker sko i bunden af skabet.

Hvem elsker ikke at kunne smyge sig i et dejligt, varmt 
håndklæde efter brusebadet? Det kan du med et tørreskab. 
Takket være den tidsforsinkede start kan du også indstille 
tørreskabet, så dine støvler er varme, før du går ud en kold og 
iset vintermorgen.

Stor kapacitet og fleksibilitetVarme håndklæder og lune vinterstøvler
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Med ASKOs unikke hvidevarer til dit hjem får du plads til 
vaskemaskine, tørretumbler, tørreskab (DC7784V) og stryge-
bræt på mindre end 1 m² (0,72 m² for at være helt præcis). 
Dermed kan du klare hele vaskeprocessen fra vask og tørring 
til sortering og strygning lettere og mere enkelt. Det eneste 
problem er, hvad du skal stille op med al den ekstra plads.

Endnu en praktisk og funktionel løsning er sorteringsskuffen, der 
også måler 15 cm i højden og kan monteres ovenpå maskinerne ved 
side-by-side opstilling eller imellem maskinerne ved søjleopstilling. 
Udtrukket får man en praktisk sorteringsbakke, der kan bruges som 
sorterings- og sammenlægningsplads, og derudover en trådkurv, 
som kan bruges til at transportere det sammenlagte tøj. 

En praktisk og funktionel løsning er strygeskuffen. Skuffen er 
kun 15 cm høj og kan monteres enten oven på maskinerne 
ved side-by-side opstilling eller imellem maskinerne ved 
søjleopstilling. Et enkelt tryk på den elegante håndtagsfri for-
plade, og du har adgang til strygebræt. 

Sokkelskuffen er ideel hvis man vil hæve en side-by-side 
opstilling til en mere praktisk arbejdshøjde, og ønsker god 
plads til opbevaring. Med sine rene overflader giver det en 
elegant helhedsløsning. Et enkelt tryk og der er adgang til en 
ud-træksbakke, der er praktisk ved fyldning og tømning samt 
en stor opbevaringsskuffe med plads til alt fra vaskepulver, 
skyllemiddel mm.

Strygeskuffe

Sokkelskuffe

Få plads til mere

Sorteringsskuffe



Kr. 1.649,-

Kr. 3.499,-

Kr. 3.899,-

Kr. 3.699,-

Kr. 4.099,-

Kr. 4.399,-

Kr. 3.999,-
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Generelt
 n Praktisk og funktionel løsning 
 n Elegant håndtagsfri pop-ud 
forplade

 n  Strygebræt BxD 93x31 cm
 n  Fylder intet, når skuffen er lukket 

 n Kan monteres oven på 
maskinerne ved side-by-
side opstilling eller imellem 
maskinerne ved søjleopstilling

Generelt
 n Praktisk og funktionel løsning
 n Elegant håndtagsfri pop-ud 
forplade

 n Udtrækbar sorteringsbakke
 n Trådkurv til det sammenlagte 
sorterede tøj 

 n Fylder intet, når skuffen er lukket
 n Kan monteres ovenpå 
maskinerne ved side-by-
side opstilling eller imellem 
maskinerne ved søjleopstilling

Generelt
 n  Ideel hvis man vil hæve 
en side-by-side løsning 
til en ergonomisk korrekt 
arbejdshøjde 

 n Stor opbevaringsskuffe
 n God plads til opbevaring
 n Udtrækbar sorteringsbakke, 
der er praktisk ved fyldning og 
tømning 

Generelt
 n  Praktisk til lav søjleopstilling
 n  Kun 5 cm i højden
 n  Let fyldning og tømning af 
tørretumbleren 

 n Udtrækbar sorteringsbakke, 
der er praktisk ved fyldning og 
tømning

732756

576552

732757

576554

576737

576735

576730

HI1153S
Strygeskuffe
Grå
Mål: HxBxD 15x59,5x58,5 cm

HI1153W
Strygeskuffe
Hvid
Mål: HxBxD 15x59,5x58,5 cm

HDB1153S
Sorteringsbakke og trådkurve
Grå
Mål: HxBxD 15x59,5x58,5 cm

HDB1153W
Sorteringsbakke og trådkurve
Hvid
Mål: HxBxD 15x59,5x58,5 cm

HPS5323S
Sokkelskuffer
Grå
Mål: HxBxD 32x59,5x58,5 cm

HPS5323W
Sokkelskuffer
Hvid
Mål: HxBxD 32x59,5x58,5 cm

HSS1053W
Sorteringsbakke
Hvid
Mål: HxBxD 4,6x59,5x56,3 cm

Hidden Helpers™



50

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.

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 A.5 Quality 
Service til alle vores kunder fra den dag et ASKO produkt købes. 

A.5 Quality Service gælder for alle ASKO husholdningsprodukter 
(gælder ikke professionelle produkter), som er købt efter 1. januar 2012. 
Efter 1. maj 2018, vil det være påkrævet af forbrugeren at registrere 
sit produkt på ASKOs hjemmeside for at opnå denne ekstra fordel. 
Registreringen skal være udført senest otte uger efter fakturadato.

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 bevarer bevisbyrden i alle 24 måneder af reklamationsperioden. 
Loven foreskriver kun at ASKO har bevisbyrden de første 6 måneder.

5 års gratis reservedele
ASKO tilbyder 5 års gratis reservedele. Se betingelser på ASKOs 
hjemmeside.

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

Betingelser for A.5 Quality Service
Reklamationsretten i de første 24 måneder dækker materialer og 
fabrikationsfejl, der konstateres ved normalt brug i en almindelig 
husholdning. Reklamationsretten dækker ikke fejl eller skader opstået 
direkte eller indirekte ved fejlbetjening, misbrug eller mangelfuld 
vedligeholdelse, fejlagtig montering herunder indbygning, opstilling 
eller tilslutning. Elektriske fejl som er udefrakommende såsom 
lynnedslag, fejl i forsyningsnettet o.l. Reparation skal udføres af 
autoriseret ASKO tekniker og produktet skal være tilgængeligt for 
teknikeren.

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. 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.  

A.5 Quality Service

Read more and register on ASKOs website
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