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ASKOn tarina alkaa vuonna 1950 Varassa, Ruotsissa, kekseliään 
nuoren miehen toivomuksesta rakentaa äidilleen pesukone, joka auttaisi 
häntä jokapäiväisissä askareissaan. Ainutlaatuinen energiaa ja vettä 
säästävä kone, jossa heijastuu maanviljelijän rakkaus luontoon. Kone, 
jonka pesutulos ja toimintavarmuus ovat huippuluokkaa, joka pystyy 
sekä lämmittämään veden että linkoamaan ja jonka rumpu on kestävää 
ruostumatonta terästä. 
Tänään, yli 60 vuotta myöhemmin, ASKO on maailmanlaajuinen 
brändi, joka suunnittelee ja valmistaa ensiluokkaisia keittiö- ja 
pyykinhuoltolaitteita sekä ammatti-käyttöön tarkoitettuja laitteita. 

Koneemme täyttävät tiukimmatkin muotoilulle, toimivuudelle, 
kestävyydelle ja ympäristöystävällisyydelle asetettavat vaatimukset. 
Noudatamme tuotannossa äärimmäisen korkeita laatuvaatimuksia ja 
rakennamme kotitalouskäyttöön tarkoitetut koneet samoja periaatteita 
noudattaen kuin ammattikäyttöön tarkoitetut.
ASKO auttaa ihmisiä eri puolilla maailmaa laittamaan ruokaa, pesemään 
pyykkiä ja huolehtimaan perheistään  – ympäristöä kunnioittaen. Palkittu 
muotoilu yhdistyy nerokkaisiin ominaisuuksiin ja ratkaisuihin ASKOn 
ainutlaatuista skandinavialaista kulttuuriperintöä edusta-vissa tuotteissa. 
”Luomme tuotteita, jotka tuovat iloa kotiisi ja elämääsi.”
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Skandinaavisen innovaatioperinteen edelläkävijä
Craft-mallistomme on skandinaavisen kekseliään muotoilun 
malliesimerkki. Aitoa käsityötä sekä järkeviä ja käytännöllisiä ratkaisuja 
perinteitä kunnioittaen. 
Kun skandinaavinen kekseliäisyys ja muotoilu yhdistetään, on 
lopputuloksena taikuutta hipovia ratkaisuja. Oiva esimerkki on 
säädettävä jakoavain, jonka ruotsalainen keksijä patentoi vuonna 
1892. Säädettävillä leuoilla varustettu jakoavain on helppokäyttöinen, 
kestävä, monipuolinen ja esteettisen tyylikäs työkalu, joka tunnetaan 
edelleen useissa maissa nimellä ”Swedish key”. Tässä kaikille tutussa 

keksinnössä on kolme karkaistusta valuteräksestä valmistettua osaa. 
Skandinaavinen muotoilu ja innovaatio yhdistyvät tässä tuotteessa 
loistavasti perinteitä kunnioittaen. 
Sama innovatiivisuus näkyy Craft-uuneissamme. Tyylikäs metallikehys, 
kestävä ergonominen teräskahva ja kaksi metallista valitsinta. 
Huolellinen viimeistely, täydellisen suorat linjat ja saumattoman 
kaarevat reunat eivät jätä mitään sattuman varaan. Craft tarjoaa 
skandinaavista täydellisyyttä luoville kulinaristeille.



1.669 €

500359OP8637A
Upotettava, pyrolyysiuuni
Grafiitinmusta
Tuotteen mitat (KxLxS): 59,7 × 59,5 × 54,6 cm

Yleistä
 n Energialuokka: A
 n Energiankulutus: 
0,8 kWh (kiertoilmalla),  
1 kWh (ylä- ja alalämmöllä)

 n Äänitaso: 47 dB(A)re 1 pW
 n Liitäntäteho: 3400 W

Uuni
 n Monitoimiuuni - 71 l 
Erittäin suuri paistopinta-ala

 n Uunin holvimainen rakenne 
takaa tasaisen lämmön

 n Elektroninen toimintojen ohjaus
 n LED Icon matrix näyttö
 n Vahva ja kestävä emalointi
 n Sormenjälkiä hylkivä pinta
 n Dynaaminen jäähdytys - DC+
 n Neljä lasia luukussa pitää sen 
viileänä

 n Irrotettava luukun sisälasi
 n SoftClose
 n Maksimi uunin lämpötila: 275 °C
 n Lapsilukko
 n Paisto usealla tasolla samaan 
aikaan

 n Peltien kannattimet: Yhdellä 
tasolla olevat täysin ulostulevat 
teleskooppikannattimet

 n Uuniritilä
 n Syvä pannu ruostumatonta 
terästä

 n Matala pannu ruostumatonta 
terästä x 2

 n Lihalämpömittari
 n Optimaalinen lämmönkierto 
uunissa

 n Pyrolyysipuhdistus
 n Kaksi grillivastusta
 n 87 automaattista ohjelmaa

500366OP8637S
Upotettava, pyrolyysiuuni
Ruostumaton teräs
Tuotteen mitat (KxLxS): 59,7 × 59,5 × 54,6 cm
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Pyrolyysiuunit
Aivan kuin käyttämäsi keittoastiatkin, myös uuni on puhdistettava 
säännöllisesti. Ja juuri tämä on uuden Elements by ASKO 
-pyrolyysiuunin kätevimpiä puolia. Pyrolyysiohjelman aikana uuni 

kuumenee 465 °C: seen, jolloin kaikki rasva ja ruoan jäämät palavat 
hienoksi tuhkaksi, minkä jälkeen ne on helppo pyyhkiä pois. Eikä siinä 
vielä kaikki: pyrolyysitoiminnolla voit puhdistaa myös paistopellit.

1.189 €

729855OP8664S
Upotettava, pyrolyysiuuni
Ruostumaton teräs
Tuotteen mitat (KxLxS): 59,7 × 59,5 × 54,6 cm

Yleistä
 n Energialuokka: A+
 n Energiankulutus: 
0,69 kWh (kiertoilmalla),  
1 kWh (ylä- ja alalämmöllä)

 n Äänitaso: 47 dB(A)re 1 pW
 n Liitäntäteho: 3400 W

Uuni
 n Monitoimiuuni - 71 l 
Erittäin suuri paistopinta-ala

 n Uunin holvimainen rakenne 
takaa tasaisen lämmön

 n Elektroninen toimintojen ohjaus
 n Pieni TFT
 n Vahva ja kestävä emalointi
 n Sormenjälkiä hylkivä pinta
 n Dynaaminen jäähdytys - DC+
 n Neljä lasia luukussa pitää sen 
viileänä

 n Irrotettava luukun sisälasi
 n SoftClose
 n Maksimi uunin lämpötila: 275 °C
 n Paisto usealla tasolla samaan 
aikaan

 n Peltien kannattimet: 
Täysin ulosvedettävä 
teleskooppikannake 1 tasolla

 n Uuniritilä
 n Syvä pannu ruostumatonta 
terästä

 n Matala pannu ruostumatonta 
terästä

 n Lihalämpömittari
 n Optimaalinen lämmönkierto 
uunissa

 n Pyrolyysipuhdistus
 n Kaksi grillivastusta
 n 87 automaattista ohjelmaa



Tyhjiölaatikko

Sous Vide Helppokäyttöinen kosketusohjaus

6

Helppokäyttöisen kosketuskäyttöpinnan avulla voit valita 
kolmesta eri tyhjiöpakkausasetuksesta raaka-aineen tyypistä 
riippuen. Liha vaatii esimerkiksi korkeamman tyhjiöpakkaus-
asetuksen parhaan mahdollisen kypsennystuloksen saavut-
tamiseksi. Hedelmät sen sijaan tarvitsevat alhaisemman 
asetuksen, jotta ne eivät vahingoitu.

Sous vide -kypsennyksessä elintarvikkeet suljetaan erityisiin 
tyhjöpusseihin ja kypsennetään sen jälkeen höyryllä 40–100°C:n 
lämpötiloissa. Täysin suljetun pussin ansiosta ruoan luonnollinen 
maku, väri ja rakenne sekä kaikki sen sisältämät terveelliset 
vitamiinit ja kivennäisaineet säilyvät. Tyhjiöpakkauksessa 
kypsennetty ruoka kaipaa myös huomattavasti vähemmän 
suolaa kuin perinteisillä menetelmillä kypsennetty.

ASKO -tyhjiölaatikko tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden 
edistykselliseen ruoanlaittoon omassa keittiössäsi. 14 cm 
korkuinen laatikko on suunniteltu ja valmisteltu asennettavaksi 
yhdessä saman malliston 45 cm ja 60 cm yhdistelmähöyryuunien 
kanssa. Laitteella voidaan tyhjiöpakata ruoka sous vide 
-kypsennystä varten. Tyhjiöpakkaaminen sopii myös ruuan 
säilytykseen ja annospakkaamiseen.

Suoraan uunin alle asennettu, painamalla avattava ASKO 
-tyhjiölaatikko on erittäin miellyttävä ja helppo käyttää. Valittavana 
on kolme eri tiivistysasetusta eripaksuisille muovipusseille.

Sous vide ja ruoan 
tyhjiöpakkaaminen



1.879 €

2.229 €

2.089 €

563505ODV8127S
Tyhjiölaatikko
Ruostumaton teräs
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Yhdistelmähöyryuunit
729859OCS8664S

Yhdistelmä-/höyryuuni, upotettava
Ruostumaton teräs
Tuotteen mitat (KxLxS): 59,7 × 59,5 × 54,6 cm

Yleistä
 n Energialuokka: A+
 n Energiankulutus: 
0,7 kWh (kiertoilmalla),  
0,96 kWh (ylä- ja alalämmöllä)

 n Äänitaso: 47 dB(A)re 1 pW
 n Höyryvoimakkuus: 1200 W
 n Liitäntäteho: 3400 W

Uuni
 n Yhdistelmä-/höyryuuni  - 73 l 
Erittäin suuri paistopinta-ala

 n Uunin holvimainen rakenne 
takaa tasaisen lämmön

 n Elektroninen toimintojen ohjaus
 n Pieni TFT
 n Vahva ja kestävä emalointi
 n Sormenjälkiä hylkivä pinta
 n Dynaaminen jäähdytys - DC+
 n UCD-uuninluukku
 n Irrotettava luukun sisälasi
 n Maksimi uunin lämpötila: 230 °C
 n Paisto usealla tasolla samaan 
aikaan

 n Peltien kannattimet: 
Teleskooppikannattimet 1 
tasolla

 n Uuniritilä
 n Höyrypannu
 n Rei’itetty uunipelti 
höyryttämiseen

 n Matala pannu ruostumatonta 
terästä x 2

 n Lihalämpömittari
 n Optimaalinen lämmönkierto 
uunissa

 n Vesisäiliön tilavuus: 1,3 l
 n Höyrykypsennys,  
Höyry - kuumailma

 n Puhdas höyry
 n 360 asteen höyrynjako
 n Sous Vide-toiminto
 n Kalkinpoisto
 n Kaksi grillivastusta
 n 160 automaattista ohjelmaa

729863OCS8464S
Yhdistelmä-/höyryuuni, upotettava
Ruostumaton teräs
Tuotteen mitat (KxLxS): 45,5 × 59,5 × 54,6 cm

Yleistä
 n Energialuokka: A+
 n Energiankulutus: 
0,62 kWh (kiertoilmalla),  
0,82 kWh (ylä- ja alalämmöllä)

 n Äänitaso: 47 dB(A)re 1 pW
 n Höyryvoimakkuus: 1200 W
 n Liitäntäteho: 2600 W

Uuni
 n Yhdistelmä-/höyryuuni - 50 l 
Erittäin suuri paistopinta-ala

 n Uunin holvimainen rakenne 
takaa tasaisen lämmön

 n Elektroninen toimintojen ohjaus
 n Pieni TFT
 n Vahva ja kestävä emalointi
 n Sormenjälkiä hylkivä pinta
 n Dynaaminen jäähdytys - DC+
 n Neljä lasia luukussa pitää sen 
viileänä

 n Irrotettava luukun sisälasi
 n Maksimi uunin lämpötila: 230 °C
 n Paisto usealla tasolla samaan 
aikaan

 n Peltien kannattimet: 
Teleskooppikannattimet 1 
tasolla

 n Uuniritilä
 n Höyrypannu
 n Rei’itetty uunipelti 
höyryttämiseen

 n Matala pannu ruostumatonta 
terästä x 2

 n Lihalämpömittari
 n Optimaalinen lämmönkierto 
uunissa

 n Vesisäiliön tilavuus: 1,3 l
 n Höyrykypsennys,  
Höyry - kuumailma

 n Puhdas höyry
 n 360 asteen höyrynjako
 n Sous Vide-toiminto
 n Kalkinpoisto
 n Kaksi grillivastusta
 n 160 automaattista ohjelmaa

 n Metalliset sivuprofiilit 
mahdollistavat saumattoman 
integroinnin kalusteisiin 

 n Sileä musta helmiäisen hohtava 
lasi 

 n Painamalla avattava mekanismi
 n Voidaan vetää täysin ulos 
teleskooppiohjaimien ansiosta

 n Tilavuus: 8 litraa
 n Suurin pussikoko: 250 x 350 mm

 n Pumpun kapasiteetti: 4 m3/h
 n Sopii täydellisesti sous vide 
-ohjelmilla varustettujen 
yhdistelmähöyryuuniemme 
kanssa käytettäväksi

 n Kolme tyhjiöpakkausasetusta
 n Kolme tiivistysasetusta
 n Kosketusnäppäimet
 n Helposti puhdistettava laatikko 
ruostumatonta terästä



1.259 €

729857OT8664S
Kalusteisiin asennettava uuni
Ruostumaton teräs
Tuotteen mitat (KxLxS): 59,7 × 59,5 × 54,6 cm

Yleistä
 n Energialuokka: A+
 n Energiankulutus: 
0,7 kWh (kiertoilmalla),  
0,94 kWh (ylä- ja alalämmöllä)

 n Äänitaso: 47 dB(A)re 1 pW
 n Liitäntäteho: 3400 W

Uuni
 n Monitoimiuuni - 73 l 
Erittäin suuri paistopinta-ala

 n Uunin holvimainen rakenne 
takaa tasaisen lämmön

 n Elektroninen toimintojen ohjaus
 n Pieni TFT
 n Vahva ja kestävä emalointi
 n Sormenjälkiä hylkivä pinta
 n Dynaaminen jäähdytys - DC+
 n Kolme lasia luukussa  pitää sen 
viileänä

 n Irrotettava luukun sisälasi
 n SoftClose
 n Maksimi uunin lämpötila: 275 °C

 n Paisto usealla tasolla samaan 
aikaan

 n Peltien kannattimet: 
Teleskooppikannattimet 1 
tasolla

 n Uuniritilä
 n Syvä pannu ruostumatonta 
terästä

 n Matala pannu ruostumatonta 
terästä x 2

 n Lihalämpömittari
 n Optimaalinen lämmönkierto 
uunissa

 n Kaksi grillivastusta
 n 87 automaattista ohjelmaa

494186

229 €

Paistinpannu AD82A
Täydellinen lisä ruoanlaittovälineisiisi – soveltuu käytettäväksi sekä 
ASKOn yhdistetyn induktion keittotasolla että ASKO-uunissa.

 n 413 x 270 x 73 mm
 n Väri antrasiitti
 n Mikrokeraaminen pinnoite
 n Säädettävät keittoalueet, 
joita ASKOn yhdistettyjen 
keittoalueiden keittotaso ohjaa

 n Paistinpannun nopea 
esilämmitys

 n Valmistettu valuraudasta, käsin 
valettu

Monitoimiuuni

8



419 €

1.669 €

729865OCM8464S
Yhdistelmämikroaaltouuni
Ruostumaton teräs
Tuotteen mitat (KxLxS): 45,5 × 59,5 × 54,6 cm

Yleistä
 n Äänitaso: 47 dB(A)re 1 pW
 n Liitäntäteho: 3000 W

Uuni
 n Yhdistelmämikroaaltouuni - 50 l 
Erittäin suuri paistopinta-ala

 n Uunin holvimainen rakenne 
takaa tasaisen lämmön

 n Elektroninen toimintojen ohjaus
 n Pieni TFT
 n Invertteritekniikka
 n Mikroaaltojen tasainen 
jakautuminen  - ei tarvetta 
pyörivälle alustalle uunissa

 n Vahva ja kestävä emalointi

 n Dynaaminen jäähdytys - DC+
 n Irrotettava luukun sisälasi
 n Maksimi uunin lämpötila: 250 °C
 n Paisto usealla tasolla samaan 
aikaan

 n Peltien kannattimet: Peltien 
kannattimet

 n Uuniritilä
 n Matala pannu ruostumatonta 
terästä

 n Lasinen leivinpelti
 n Optimaalinen lämmönkierto 
uunissa

 n Kaksi grillivastusta
 n 120 automaattista ohjelmaa

578654ODA8117S
Lämpölaatikko
Tuotteen mitat (KxLxS): 14 × 59,7 × 55 cm

ASKO Craft -yhdistelmämikroaaltouunissa voit hauduttaa 
kastiketta, ilman että se kiehuu yli. Tämä on mahdollista 
käyttämämme invertteriteknologian ansiosta, joka takaa tasaiset 
mikroaallot tarkalleen haluamallasi tasolla. 
Yhdessä mikroaaltojen sekoittimien kanssa se takaa mikroaaltojen 
tasaisemman jakautumisen uunin sisällä. Tämä merkitsee, että 
pyörivää alustaa ei tarvita ja mahdollistaa samalla suuremman 
uunin tilavuuden. Tästä syystä yhdistelmämikroaaltouunimme 
kuuluvat markkinoiden suurimpiin jopa 51 litran tilavuudellaan.

Yhdistelmämikroaaltouunimme avulla voit hyödyntää 
yhdistelmätoimintojen joustavuutta. Voit valita neljästä erilaisesta 
kypsennysmenetelmästä: mikroaallot, kiertoilmakypsennys, 
grillaus ja erilaisten kypsennystapojen yhdistelmä. Voit 
vaikkapa sulattaa ruoan ensin, vaihtaa sitten perinteiselle kier-
toilmatoiminnolle ja viimeistellä kaiken vielä lyhyellä grillauksella 
– ja kaikki samassa kypsennysohjelmassa. Voit laittaa kaikkia 
haluamiasi ruokia jopa 120 automaattisen ohjelman avulla.

Toiminnallista ruokaa Mikroaaltojen invertterijärjestelmä

9

Yhdistelmä-
mikroaaltouuni
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631001

709 €

Malli OM8334S on varustettu infrapunavastuksilla, joiden 
ansiosta voit käyttää ensin mikroaaltoja ruoan sulattamiseen ja 
viimeistellä kypsennyksen grillitoiminnolla luodaksesi ruokaan 
rapean pinnan. Taitettava grillielementti mahdollistaa uunin ja 
itse infrapunavastuksen helpon puhdistuksen.

Tämä tilava mutta kompakti mikroaaltouuni on suunniteltu 
takaamaan maksimaalinen ergonomia asennuksissa, jotka 
ovat hieman tavallista työskentelykorkeutta korkeammalla. 
Saat parhaan hyödyn älykkäästä muotoilusta sijoittamalla sen 
hieman korkeammalle, esimerkiksi tavallisen uunin yläpuolelle 
tai kaapin päälle. Painikkeet ja näytöt ovat matalalla, niin että 
uunin käyttäminen ja tilan lukeminen sujuu helposti. Sisäosa on 
valmistettu huolellisesti, ja sen seinät ja katto ovat ruostumatonta 
terästä. Pohjassa on kova ja kestävä keraaminen pinnoite, mikä 
mahdollistaa nopeamman ruoanvalmistuksen vähäisemmällä 
energiankäytöllä. 

Mikroaaltouuni korkeatasoiseen 
ruoanlaittoon Pakasteesta rapeaan pintaan

OM8334S
Upotettava mikroaaltouuni grillitoiminnolla
Koko: 59,5 cm leveys 
Uunin tilavuus: 22 l

Rakenne & suorituskyky
 n Mikroaaltoteho: 850 W
 n Grillausteho: 1200 W
 n Elektroninen ohjaus
 n Sisäosa ruostumatonta terästä
 n Alas taitettava grilli on helppo 
puhdistaa

Käyttö & joustavuus
 n Sisäosa ruostumatonta terästä, 
pohja keramiikkaa

 n Ruskistuslevy
 n Metalliritilä

Vuorovaikutus & hallinta
 n LCD-näytöllä varustettu 
kosketusnäyttö

 n Ulos ponnahtavat säätimet
 n Elektroninen oven 
avausjärjestelmä

Toiminnot, ohjelmat ja tilat
 n Yhdistetty kuumennus:  
Mikroaallot + grilli

 n Tehotasojen lukumäärä: 5

Mikroaaltouuni



699 €

3.129 €
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Voit hyödyntää lämmityslokeroa pitääksesi ruuan lämpimänä, 
lämmittääksesi lautasia ja kuppeja tai voit käyttää sitä 
pelkästään säilytykseen. Ulkopinta on siisti, nykyaikainen ja 
valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Uunit on suunniteltu 
sopimaan yhteen muiden kodinkoneiden kanssa.

 n Kalusteisiin sijoitettava, leveys 
60 cm

 n Vesisäiliön tilavuus: 1,8 litraa: 
1,8 l

 n Papusäiliön tilavuus: 200 g
 n 6 kahvivaihtoehtoa
 n Painikkeet
 n Ajastin
 n Kellonajan näyttö
 n Säädettävä kahvimylly
 n Valmistus: Papu- ja jauhettu 
kahvi

 n Automaattinen capuccino 
toiminto

 n Anticalc -kalkinpoisto-ohjelma
 n Mahdollisuus valmistaa kaksi 
kupillista yhtä aikaa

 n Maidonvaahdotin
 n Yksilölliset asetukset kahvin 
reseptin mukaisesti

 n Kuumavesisprinkleri
 n Kahvin lämpötilan, lämpimän 
veden ja höyryn yksilöllinen 
säätö

 n Pumpun paine: 15 bar
 n Liitäntäteho: 1350 W

ODW8127S
Lämpölaatikko
Ruostumaton teräs 
Mitat (KxLxS): 14 × 59,7 × 55 cm

Kahvikoneet

Täydelliset tulokset Lämmityslaatikko
ASKO -kahvinkeittimellä voit valmistaa kerta toisensa jälkeen 
herkullisen espresson, mustan kahvin, cappuccinon tai caffè 
latten. Täydellisten tulosten saamiseksi voit säätää kahvin 
vahvuutta, määrää sekä kahvipapujen jauhatusastetta.

 497348

555251CM8457S
Automaattinen kahvinkeitin
Ruostumaton teräs 
Tuotteen mitat (KxLxS): 45,5 × 59,2 × 45 cm

 n Valaistu virtanappula
 n Kapasiteetti: 
20 astiaa 28 cm halkaisija 
80 kahvikuppia 
40 teekuppia

 n Lämpötilan valinta
 n Ilmanvaihtosysteemi
 n Viileä etuosa
 n Liitäntäteho: 810 W



Induktiokeittotasot
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ASKOn joustavat Bridge Zone -alueet mahdollistavat kahden 
keittoalueen yhdistämisen yhdeksi isoksi keittoalueeksi, jotta 
voit hyödyntää keittoastiaa parhaaksi katsomallasi tavalla. 
Keittotason Bridge Zone -alueet tarjoavat ihanteellisen 
paikan suurille padoille ja pannuille sekä lukemattomia 
ruoanlaittomahdollisuuksia.

Luo täydellinen keittoalueesi
Tunnistimien avulla toimivat kuusi automaattista ohjelmaa 
auttavat sinua säilyttämään oikean lämpötilan keittämiseen, 
paistamiseen, kiehauttamiseen, grillaamiseen, vokkaamiseen tai 
ruoan pitämiseen lämpimänä. Automaattiset ohjelmat huolehtivat 
siitä, että ruoanlaitossa on parhaan tuloksen varmistamiseksi 
aina oikea lämpötila (HI1975G og HI1655G).

Luo ja valvo. Jätä loppu  
automaattiohjelmien huoleksi

Kun asetat kattilan keittoalueelle, anturit aktivoivat kyseisen
keittoalueen ohjauksen. Kun nostat kattilan pois, keittoalueen
toiminta keskeytyy jatkuakseen taas, kun asetat kattilan takaisin. 
Nerokasta ja tyypillistä ASKOa.

Dynaaminen kattilantunnistus



Tehokas induktio
Ruoanlaitto induktiomenetelmällä on nopeaa, helppoa ja 
turvallista. Jokaisella keittoalueella on oma säätimensä 
sekä ajastin, joka valvoo erilaisia kypsennysaikoja ja kytkee 
keittoalueen pois päältä, kun asetettu aika on kulunut.
ASKO -induktiokeittotasot ovat myös erittäin turvallisia. Lämpö 
muodostetaan ainoastaan kattilan pohjaan, eikä ympäröiviin 
pintoihin, ja keittoalue jäähtyy nopeasti sen jälkeen, kun kattila 
on poistettu. Koska keittotaso lämmittää ainoastaan kattilan alla 
olevan pinnan, sinun ei tarvitse kantaa huolta puhdistamisesta, 
jos jotain kiehuu yli – mikään ei pala kiinni keittotasoon. Jos 
ruokaa läikkyy keittotasolle, sinun ei tarvitse kuin pyyhkiä se pois 
kostealla liinalla ja puhdistaa pinta vesijohtovedellä.

Kuusi automaattiohjelmaa ilmaisevat, milloin oikeat lämpötilat on 
saavutettu, niin että voit säilyttää oikean lämpötilan keittäessäsi, 
käristäessäsi, hauduttaessasi, grillatessasi, wokatessasi tai 
pitäessäsi ruokaa lämpimänä. 

Valitse kypsennystapa ja loput hoitaa 
automaattiohjelma

1.729 €

1.189 €
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Yleistä
 n Liitäntäteho: 11100 W

Keittotaso
 n keskellä edessä: 3,7 kW, 120 mm 
(Dynaaminen astioden tunnistus),  
edessä oikealla: 3,7 kW, 120 mm 
(Dynaaminen astioden tunnistus),  
takana keskellä: 3,7 kW, 120 mm 
(Dynaaminen astioden tunnistus),  
takana oikealla: 3,7 kW, 120 mm 
(Dynaaminen astioden tunnistus),  
vasen: Ø 26 cm, 5,5 kW, 120 mm 
(Dynaaminen astioden tunnistus)

 n 6 automaattista ohjelmaa
 n Bridge Induction™
 n Super Silent
 n Toimintojen ohjaus: Smart Control
 n Touch control
 n Ajastin
 n Pause function
 n Pitää lämpötilan +70 °C
 n minimoi ylikiehumisen
 n Ylikuumenemissuoja suojaa tason 
elektroniikkaa vaurioitumiselta

 n Lapsilukko

HI1975G
Induktio keittotaso
Alumiininen musta reunus
Mitat (KxLxS): 4,3 × 90,4 × 52,2 cm

Yleistä
 n Liitäntäteho: 7400 W

Keittotaso
 n 4 inductions zones 
edessä vasemmalla: Ø 
19×22 cm, 2,3/3,7 kW, 120 
mm (Dynaaminen astioden 
tunnistus),  
edessä oikealla: Ø 19×22 
cm, 2,3/3,7 kW, 120 mm 
(Dynaaminen astioden 
tunnistus),  
takana vasemmalla: Ø 
19×22 cm, 2,3/3,7 kW, 120 
mm (Dynaaminen astioden 
tunnistus),  
takana oikealla: Ø 19×22 
cm, 2,3/3,7 kW, 120 mm 
(Dynaaminen astioden tunnistus)

 n 6 automaattista ohjelmaa

 n Bridge Induction™
 n Super Silent
 n Toimintojen ohjaus: Smart 
Control

 n Touch control
 n Extreme Power lisää 
induktioalueen tehoa

 n Ajastin
 n Taukotoiminto
 n Pitää lämpötilan +70 °C
 n minimoi ylikiehumisen
 n Ylikuumenemissuoja 
suojaa tason elektroniikkaa 
vaurioitumiselta

 n Jälkilämmön merkkivalo
 n Lapsilukko

HI1655G
Induktio keittotaso
Alumiininen musta reunus
Mitat (KxLxS): 5,2 × 64,4 × 52,2 cm

 463150

 463149



730458

730457

HI1621G
Induktio keittotaso
Viisteet sivuilla
Tuotteen mitat (KxLxS): 5,4 × 60 × 52 cm

HI1631G
Induktio keittotaso
viisteet sivuilla
Tuotteen mitat (KxLxS): 5,4 × 60 × 52 cm

Yleistä
 n Liitäntäteho: 7400 W

Keittotaso
 n 4 inductions zones 
edessä vasemmalla: FlexZone 
20×20 cm, 2,1/3 kW,  
edessä oikealla: FlexZone 
20×20 cm, 1,6/1,85 kW,  
takana vasemmalla: FlexZone 
20×20 cm, 1,6/1,85 kW,  
takana oikealla: FlexZone 
20×20 cm, 2,1/3 kW

 n Bridge Induction™
 n Toimintojen ohjaus: Slider 
control

 n Slider Touch
 n Extreme Power lisää 
induktioalueen tehoa

 n Ajastin
 n Taukotoiminto
 n Recall function
 n Jälkilämmön merkkivalo
 n Lapsilukko

Yleistä
 n Liitäntäteho: 7400 W

Keittotaso
 n Keittoalueita 4 
edessä vasemmalla: Ø 16,5 cm, 
1,2/1,4 kW,  
edessä oikealla: FlexZone 
20×20 cm, 1,6/1,85 kW,  
takana vasemmalla: Ø 20,5 cm, 
2,3/3 kW,  
takana oikealla: FlexZone 
20×20 cm, 2,1/3 kW

 n Bridge Induction™
 n Toimintojen ohjaus: Slider 
control

 n Slider Touch
 n Extreme Power lisää 
induktioalueen tehoa

 n AllBoost
 n Ajastin
 n Taukotoiminto
 n Recall function
 n Jälkilämmön merkkivalo
 n Lapsilukko

839 €

979 €

Induktiokeittotasot
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Koska keittoalue kuumentaa ainoastaan kattilan tai pannun 
alapinnan, sinun ei tarvitse kantaa huolta liedelle roiskuneiden 
ruokien puhdistamisesta: mikään ei pala kiinni keittotason 
pintaan. Jos liedelle roiskuu jotain, se on helppo poistaa 
kostealla liinalla pyyhkimällä, minkä jälkeen pinta voidaan 
puhdistaa pelkällä vesijohtovedellä.

Oletko joskus yrittänyt pitää lukua useammista erilaisen 
kypsennysajan vaativista ruokalajeista? ASKO-induktiokeittotaso 
pitää lukua kypsennysajoista puolestasi, muistuttaa sinua, kun 
ruoka on valmista ja keskeyttää ajastimen, jos nostat pannun tai 
kattilan tilapäisesti pois keittoalueelta.

Pyyhkäise roiskeet pois!Tarkasti aikataulussa



494105

494185

249 €

259 €

Lisävarusteet 
induktiokeittotasoille
ASKOn joustavien yhdistettävien keittoalueiden avulla voit yhdistää 
toisiinsa kaksi keittoaluetta ja saada näin yhden suuren keittoalueen. 
Näin voit optimoida ruoanlaittoon tarvitsemasi tilan. Yhdistetyt 

keittoalueet tarjoavat riittävästi tilaa suurille kattiloille ja pannuille, niin 
että induktiokeittotason käyttömahdollisuudet ovat rajattomat.

Suuremmat induktiokeittoalueet 
yhdistämällä

Teppanyaki-levy AT12A
Täydellinen lisä ruoanlaittovälineisiisi – tarjoaa mahdollisuuden muuntaa 
ASKOn yhdistettyjen keittoalueiden keittotasosi teppanyaki-grilliksi ilman 
ylimääräisten laitteiden hankkimista.

 n 423 x 248 mm
 n Väri antrasiitti
 n Mikrokeraaminen pinnoite
 n Säädettävät keittoalueet, joita 
ASKOn yhdistettyjen 
keittoalueiden keittotaso ohjaa

 n Teppanyaki-levy lihan tai meren 
elävien paistamiseen  
japanilaisten reseptien mukaan

 n Teppanyakin nopean 
esilämmitys

 n Valmistettu valuraudasta, käsin 
valettu

Grillilevy AG12A
Täydellinen lisä ruoanlaittovälineisiisi – tarjoaa mahdollisuuden muuntaa 
ASKOn yhdistettyjen keittoalueiden keittotasosi grillitasoksi ilman 
ylimääräisten laitteiden hankkimista.

 n 423 x 248 mm
 n Väri antrasiitti
 n Mikrokeraaminen pinnoite
 n Säädettävät keittoalueet, joita 
ASKOn yhdistettyjen 
keittoalueiden keittotaso ohjaa

 n Kaikenlaiseen grillaukseen 
soveltuva grillilevy

 n Grillilevyn nopea esilämmitys
 n Valmistettu valuraudasta, käsin 
valettu 

15
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Liesituuletin on yleensä ensimmäinen asia, johon huomio kiinnittyy 
keittiössä. Tästä syystä olemme suunnitelleet liesituulettimemme 
niin, että saat niistä upean vaikutelman kaukaa katsottuna – ja 
vaikutelma sen kuin paranee, mitä lähemmäksi tulet. Lähempää 
tarkasteltaessa huomiosi kiinnittyy huolellisesti viimeisteltyihin 
yksityiskohtiin ja ympäristöystävällisiin materiaaleihin.

Voimakas, hiljainen ja hyvännäköinenPuhtaan ilman ääni
Elements by ASKO -liesituulettimet on varustettu kestävillä 
harjattomilla moottoreilla, joiden kärynpoistokyky on jopa 926 
m³/h. Ilmanpoistoalue on keskitetty suodattimien reunoille 
parhaan mahdollisen kärynpoiston takaamiseksi.
ASKO Elements -liesituulettimet ovat erittäin tehokkaita myös 
alhaisemmilla asetuksilla, niin että ne ovat sekä hiljaisia että 
energiatehokkaita.



1.119 €

1.119 €

1.049 €

1.049 €

299 €
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Liesituulettimet

 n Energialuokka: A+
 n Valotehokkuusluokka: A
 n Rasvasuodatuksen 
erotusasteen luokka: D

 n Virtausdynaamisen 
hyötysuhteen luokka: A

 n Vuotuinen energiankulutus: 41 
kWh

 n Elektroninen
 n Touch Control
 n Toiminnan merkkivalo
 n Hormiinliitäntä tai 
aktiivihiilisuodatin

 n Ajoittain käynnistyvä 
automaattinen ilmanvaihto

 n Ajastin
 n Valaistus: LED

 n Himmennystoiminto
 n Valo: LED-valaistus: 2 × 1 W
 n Tuuletustehojen lukumäärä: 4
 n EC moottori
 n Imuteho max.: 580 m³/t
 n Äänitaso min: 52 dB(A)re 1 pW
 n Äänitaso max: 62 dB(A)re 1 pW
 n Poistoputken läpimitta: 15 cm
 n Suodattimen merkkivalo 
ilmoittaa, milloin on aika 
puhdistaa suodatin tai vaihtaa 
aktiivihiilisuodatin

 n Rasvasuodatin ruostumatonta 
terästä

 n Suodatinsarja kierrätykseen: 
576056

 n Hiilisuodatin: 467574

 n Energialuokka: A+
 n Valotehokkuusluokka: A
 n Rasvasuodatuksen 
erotusasteen luokka: D

 n Virtausdynaamisen 
hyötysuhteen luokka: A

 n Vuotuinen energiankulutus: 41 
kWh

 n Elektroninen
 n Touch Control
 n Toiminnan merkkivalo
 n Hormiinliitäntä tai 
aktiivihiilisuodatin

 n Ajoittain käynnistyvä 
automaattinen ilmanvaihto

 n Ajastin
 n Valaistus: LED

 n Himmennystoiminto
 n Valo: LED-valaistus: 2 × 1 W
 n Tuuletustehojen lukumäärä: 4
 n EC moottori
 n Imuteho max.: 580 m³/t
 n Äänitaso min: 52 dB(A)re 1 pW
 n Äänitaso max: 62 dB(A)re 1 pW
 n Poistoputken läpimitta: 15 cm
 n Suodattimen merkkivalo 
ilmoittaa, milloin on aika 
puhdistaa suodatin tai vaihtaa 
aktiivihiilisuodatin

 n Rasvasuodatin ruostumatonta 
terästä

 n Suodatinsarja kierrätykseen: 
576056

 n Hiilisuodatin: 467574

573449

573408

573450

CD4934G
Asennus seinään
Ruostumaton teräs ja musta lasi
Mitat (KxLxS): 38,2 × 89,8 × 38,5 cm

CD4634G
Asennus seinään
Ruostumaton teräs ja musta lasi
Mitat (KxLxS): 38,2 × 59,8 × 38,5 cm

CD4634S
Asennus seinään
Ruostumaton teräs
Mitat (KxLxS): 38,2 × 59,8 × 38,5 cm

CD4934S
Asennus seinään
Ruostumaton teräs
Mitat (KxLxS): 38,2 × 89,8 × 38,5 cm

 573451

 n Energialuokka: C
 n Valotehokkuusluokka: A
 n Rasvasuodatuksen 
erotusasteen luokka: B

 n Virtausdynaamisen 
hyötysuhteen luokka: E

 n Vuotuinen energiankulutus: 45,3 
kWh

 n Mekaaninen
 n Kytkin
 n Hormiinliitäntä tai 
aktiivihiilisuodatin

 n Valaistus: Loistelamppu

 n On/Off valokytkin
 n Valo: 1 × 11 W
 n Imuteho max.: 340 m³/t
 n Äänitaso min: 49 dB(A)re 1 pW
 n Äänitaso max: 64 dB(A)re 1 pW
 n Poistoputken läpimitta: 12,5 cm
 n 1 moottori
 n Alumiininen rasvasuodatin
 n Suodatinsarja kierrätykseen: 
173288

200175CH040
Asennus seinään
Valkoinen
Mitat (KxLxS): 8 × 59,8 × 50,5 cm
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1.259 €

909 €

 n Energialuokka: A+
 n Valotehokkuusluokka: A
 n Rasvasuodatuksen 
erotusasteen luokka: B

 n Virtausdynaamisen 
hyötysuhteen luokka: A

 n Vuotuinen energiankulutus: 43,3 
kWh

 n Elektroninen
 n Touch Control
 n Toiminnan merkkivalo
 n Hormiinliitäntä tai 
aktiivihiilisuodatin

 n Ajoittain käynnistyvä 
automaattinen ilmanvaihto

 n Ajastin
 n Valaistus: LED

 n Himmennystoiminto
 n Valo: LED-valaistus: 4 × 1 W
 n Tuuletustehojen lukumäärä: 4
 n EC moottori
 n Imuteho max.: 580 m³/t
 n Äänitaso min: 52 dB(A)re 1 pW
 n Äänitaso max: 66 dB(A)re 1 pW
 n Poistoputken läpimitta: 15 cm
 n Suodattimen merkkivalo 
ilmoittaa, milloin on aika 
puhdistaa suodatin tai vaihtaa 
aktiivihiilisuodatin

 n Rasvasuodatin ruostumatonta 
terästä

 n Suodatinsarja kierrätykseen: 
576057

 n Hiilisuodatin: 725530

 n Energialuokka: A+
 n Valotehokkuusluokka: A
 n Rasvasuodatuksen 
erotusasteen luokka: B

 n Virtausdynaamisen 
hyötysuhteen luokka: A

 n Vuotuinen energiankulutus: 41,7 
kWh

 n Elektroninen
 n Touch Control
 n Toiminnan merkkivalo
 n Hormiinliitäntä tai 
aktiivihiilisuodatin

 n Ajoittain käynnistyvä 
automaattinen ilmanvaihto

 n Ajastin
 n Valaistus: LED

 n Himmennystoiminto
 n Valo: LED-valaistus: 2 × 1 W
 n Tuuletustehojen lukumäärä: 4
 n EC moottori
 n Imuteho max.: 580 m³/t
 n Äänitaso min: 52 dB(A)re 1 pW
 n Äänitaso max: 66 dB(A)re 1 pW
 n Poistoputken läpimitta: 15 cm
 n Suodattimen merkkivalo 
ilmoittaa, milloin on aika 
puhdistaa suodatin tai vaihtaa 
aktiivihiilisuodatin

 n Rasvasuodatin ruostumatonta 
terästä

 n Suodatinsarja kierrätykseen: 
576057

 n Hiilisuodatin: 725530

573405

573401

CI4934S
Saareketuuletin
Mitat (KxLxS): 25,4 × 89,8 × 67,6 cm

CW4634S
Asennus seinään
Mitat (KxLxS): 25,4 × 59,8 × 47 cm

979 €

 n Energialuokka: A+
 n Valotehokkuusluokka: A
 n Rasvasuodatuksen 
erotusasteen luokka: B

 n Virtausdynaamisen 
hyötysuhteen luokka: A

 n Vuotuinen energiankulutus: 41,7 
kWh

 n Elektroninen
 n Touch Control
 n Toiminnan merkkivalo
 n Hormiinliitäntä tai 
aktiivihiilisuodatin

 n Ajoittain käynnistyvä 
automaattinen ilmanvaihto

 n Ajastin
 n Valo: LED-valaistus: 2 × 1 W

 n Himmennystoiminto
 n Tuuletustehojen lukumäärä: 4
 n EC moottori
 n Imuteho max.: 580 m³/t
 n Äänitaso (min): 52 dB(A)re 1 pW
 n Äänitaso (max): 66 dB(A)re 1 pW
 n Poistoputken läpimitta: 15 cm
 n Suodattimen merkkivalo 
ilmoittaa, milloin on aika 
puhdistaa suodatin tai vaihtaa 
aktiivihiilisuodatin

 n Rasvasuodatin ruostumatonta 
terästä

 n Suodatinsarja kierrätykseen: 
576057

 n Hiilisuodatin: 725530

CW4934S
Asennus seinään
Ruostumaton teräs
Mitat (KxLxS): 25,4 × 89,8 × 47 cm

 573402
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2.649 €

2.789 €

2.229 €

 n Energialuokka: A++
 n Valotehokkuusluokka: A
 n Rasvasuodatuksen 
erotusasteen luokka: A

 n Virtausdynaamisen 
hyötysuhteen luokka: A

 n Vuotuinen energiankulutus: 19,8 
kWh

 n Elektroninen
 n Touch Control
 n Toiminnan merkkivalo
 n Valaistus: LED
 n Himmennystoiminto
 n LED-valaistus
 n Tuuletustehojen lukumäärä: 9

 n EC moottori
 n Unique Evolve cyclone 
teknologia

 n Imuteho max.: 482 m³/t
 n Äänitaso min: 54 dB(A)re 1 pW
 n Poistoputken läpimitta: 15 cm
 n 1 moottori
 n Moottorityyppi: inverter
 n Suodattimen merkkivalo 
ilmoittaa, milloin on aika 
puhdistaa suodatin tai vaihtaa 
aktiivihiilisuodatin

 n Varusteet
 n Hiilisuodatin tuote ostetaan 
erikseen: 1 (557804)

 n Energialuokka: A++
 n Valotehokkuusluokka: A
 n Rasvasuodatuksen 
erotusasteen luokka: A

 n Virtausdynaamisen 
hyötysuhteen luokka: A

 n Vuotuinen energiankulutus: 19,8 
kWh

 n Elektroninen
 n Touch Control
 n Toiminnan merkkivalo
 n Valaistus: LED
 n Himmennystoiminto
 n LED-valaistus
 n Tuuletustehojen lukumäärä: 9

 n EC moottori
 n Unique Evolve cyclone 
teknologia

 n Imuteho max.: 482 m³/t
 n Äänitaso min: 54 dB(A)re 1 pW
 n Poistoputken läpimitta: 15 cm
 n 1 moottori
 n Moottorityyppi: inverter
 n Suodattimen merkkivalo 
ilmoittaa, milloin on aika 
puhdistaa suodatin tai vaihtaa 
aktiivihiilisuodatin

 n Varusteet
 n Hiilisuodatin tuote ostetaan 
erikseen: 1 (557804)

 n Energialuokka: A++
 n Valotehokkuusluokka: A
 n Rasvasuodatuksen 
erotusasteen luokka: A

 n Virtausdynaamisen 
hyötysuhteen luokka: A

 n Vuotuinen energiankulutus: 19,8 
kWh

 n Elektroninen
 n Touch Control
 n Toiminnan merkkivalo
 n Valaistus: LED
 n Himmennystoiminto
 n LED-valaistus
 n Tuuletustehojen lukumäärä: 9
 n EC moottori

 n Unique Evolve cyclone 
teknologia

 n Imuteho max.: 482 m³/t
 n Äänitaso min: 54 dB(A)re 1 pW
 n Poistoputken läpimitta: 15 cm
 n 1 moottori
 n Moottorityyppi: inverter
 n Suodattimen merkkivalo 
ilmoittaa, milloin on aika 
puhdistaa suodatin tai vaihtaa 
aktiivihiilisuodatin

 n Varusteet
 n Hiilisuodatin tuote ostetaan 
erikseen: 1 (557804)

728386

728385

728387

CI4939S
Saareketuuletin - Evolve
Mitat (KxLxS): 6 × 90 × 60 cm

CI41239S
Saareketuuletin - Evolve
Mitat (KxLxS): 6 × 120 × 60 cm

CW4939S
Asennus seinään - Evolve
Mitat (KxLxS): 6 × 90 × 50 cm
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Astianpesukoneet

Täyttömäärä ja joustavuus maailman parhaimpia
Tavoitteenamme on, että tuotteemme helpottavat arkea. Olemme sen 
vuoksi tehneet vuosien ajan kovaa työtä markkinoiden suurimpiin ja 
joustavimpiin kuuluvien korijärjestelmien kehittämiseksi. Olemme ensin 
selvittäneet huolella mitä ihmiset todella laittavat astianpesukoneeseen 
ja kehittäneet sen jälkeen ainutlaatuisia, innovatiivisia ja käytännöllisiä 
koriratkaisuja.

Parannusten jälkeen tohdimme epäröimättä sanoa, että kehittämämme 
korit kuuluvat maailman parhaisiin. ASKO XXL -astianpesukoneisiin 
mahtuu jopa 18 astiastoa, pesu- ja kuivaustulos on täydellinen ja 
energialuokitus on kaiken lisäksi A+++. On kiistaton tosiasia, että 
ASKO-astianpesukoneisiin mahtuu enemmän kuin mihinkään muihin 
astianpesukoneisiin maailmassa.
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Suuri täyttömäärä

XXL - erikoissuuri täyttömäärä

Tavallisissa malleissamme, joissa on joko keskikori, tai yläkori 
on tilaa jopa 16 hengen astiastolle. Sisäkorkeus on 54 cm, ja 
korkeussäädettävän yläkorin korkeus voi olla 17–23 cm. Alakorin 
täyttökorkeus vaihtelee samassa suhteessa.

XXL-malleihin, joissa on ylä- ja keskikori, mahtuu jopa 18 
astiastoa. Sisäkorkeus on 58 cm, ja korkeussäädettävän yläkorin 
korkeus voi olla 17–23 cm. Keski- ja alakorin täyttökorkeus 
vaihtelee samassa suhteessa. Ylä- ja/tai keskikori voidaan 
irrottaa, kun käytettävissä olevaa korkeutta halutaan kasvattaa 
ylä- tai alapuolella olevassa korissa.

Ruokalautanen, syvä lautanen, jälkiruokalautanen, kuppi, 
aluslautanen, lasi, haarukka, keittolusikka, veitsi, teelusikka ja 
jälkiruokalusikka. Niin paljon ASKO XXL -astianpesukone pystyy 
huuhtelemaan ja pesemään kirkkaan puhtaaksi vain ½ litralla 
vettä! 

ASKO-astianpesukonetta käytettäessä astioita ei tarvitse 
huuhdella etukäteen. SCS+-järjestelmä puhdistaa suodattimen 
esipesun jälkeen ja huuhtoo pois kaikki ruoantähteet. Siksi kone 
on täysin puhdas, kun varsinainen pesu alkaa uudella vedellä. 
Tämän ansiosta pesutulos on täydellinen!

ASKO-astianpesukoneessa kaikki pääosat on valmistettu 
ensiluokkaisesta kestävästä ruostumattomasta teräksestä muovin 
sijaan: Ulkokuori, pesulavat, vesiputket, luukku, teleskooppikiskot, 
suodattimet, jalusta ja lämmityselementti. Sen ansiosta kone 
kestää pidempään ja antaa paremman pesutuloksen.

Saa paljon aikaan hyvin pienellä 
vesimäärällä!

Säästä vettä SCS+-järjestelmän avulla

8 ruostumattoman teräksen etua



Tämä on Orrefors
Orrefors on tuotemerkki, joka on valmistanut lasia ja taidelasia 
kristallista jo vuodesta 1898 alkaen. Kostassa sijaitsevissa 
lasitehtaissa ammattitaitoiset lasinpuhaltajat toimivat yhteistyössä 
monien Ruotsin tärkeimpien suunnittelijoiden kanssa 
kehittääkseen muotoilua, käsityötaitoa ja uusia tekniikoita.
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Keskikorissa on otettu käyttöön Dual TwinTubes™ -tekniikka, 
jossa korin vasemmalla ja oikealla puolella olevat erilliset 
huuhteluvyöhykkeet tuottavat entistä paremman pesutuloksen. 
Vaikka astian koneeseen asettaminen olisi mielestäsi ”hankalaa”, 
haluamallesi astiastolle on aina tilaa ainutlaatuisessa ja 
käytännöllisessä keskikorissa, jonka täyttökorkeus on jopa 10 cm.

Ainutlaatuinen keskikori

Ainutlaatuisessa korissa osiin jaettavat ja taitettavat telineet 
maksimoivat joustavuuden ja Crystal GlassCare™ tukee eri-
koishauraita viinilaseja. Voit helposti ja tehokkaasti pestä 
kukkamaljakot, tuttipullot ja muut korkeat ja kapeat esineet. 
Säädettävä teline varmistaa sekä pienten että suurten, enintään 
39 cm:n korkuisten astioiden turvallisen pesun.

Alakorissa useita vaihtoehtoja
Turbo Drying Express+™ tuottaa entistäkin paremman kuivaustu-
loksen ja lyhentää merkittävästi ohjelma-aikaa. Normaalista 
pesuohjelmasta tulee noin 30 minuuttia lyhyempi, ja Turbo Drying 
Express+™ antaa samalla täydellisen kuivaustu-loksen, vaikka 
koneessa olisi runsaasti muoviastioita tai se olisi osittain tyhjä. 

Erikoisnopea ja -tehokas kuivaus

Orrefors suosittelee ASKOa
Joka kerta, kun peset Orreforsin kristallilaseja ASKOn 
astianpesukoneessa, osallistut myös tärkeän ruotsalaisen 
innovaation tukemiseen. Sekä Orreforsin että ASKOn juuret ovat 
lujasti kiinni skandinaavisissa muotoiluperinteissä, ja molemmat 
merkit ovat myös edustettuina ympäri maailman. Yhteinen 
perintömme sekä se tosiseikka, että Orreforsin kristallilaseja 
pestään päivittäin astianpesukoneissamme, on saanut meidät 
löytämään hiljattain toisemme kumppaneina. Yksi kumppanuutemme 
tavoitteista on tehdä vihdoinkin loppu myytistä, jonka mukaan 
kristallilaseja ei voi pestä astianpesukoneessa. Vaikka tämä 
päteekin joidenkin astianpesukoneiden kohdalla, ASKOn koneilla 
voidaan todellakin pestä myös kristallia. Salaisuutemme on 
kristallilasiohjelma, joka takaa veden lämpötilan nousevan vähitellen, 
minkä jälkeen sitä ylläpidetään tasaisesti, lämpötilaeron ollessa vain 
±1 °C. Sijoita arvokkaat kristallilasisi turvallisiin viinilasinpidikkeisiin 
yläkoriin. Tästä alkaen herkkien kristallilasiesi peseminen on 
turvallisempaa ASKOn koneessa kuin käsin.



Työtason alle sijoitettavat 
astianpesukoneet

 728687

 728688

DBI654IG.W
Työtason alle sijoitettava astianpesukone
Valkoinen
Mitat (KxLxS): 82-87 × 59,6 × 55,9 cm

DBI654IG.S
Työtason alle sijoitettava astianpesukone
Ruostumaton teräs
Mitat (KxLxS): 82-87 × 59,6 × 55,9 cm

1.189 €1.399 € 1.329 €

733155DBI654IG.BS
Työtason alle sijoitettava astianpesukone
Black Steel
Mitat (KxLxS): 82-87 × 59,6 × 55,9 cm

Yleistä
 n Energialuokka: A+++
 n Liitäntäteho: 1900 W
 n Sulakekoko: 10 amp

Yleisohjelmaa käytettäessä
 n Energiankulutus kWh/ohjelma4: 
0,84 kWh

 n Pesutulos: A
 n Kuivaustulos: A
 n Vakiokattauksien määrä: 15
 n Vedenkulutus: 9,7 l
 n Normaaliohjelman kesto: 325 
min

 n Energiankulutus/v: 239 kWh
 n Vedenkulutus/v: 2716 l
 n Ohjaus: Painikkeet
 n Äänitaso: 42 dB(A)re 1 pW

Yleistä
 n Pesulämpötilat: 70, 65, 60, 55, 
50, 45 °C

 n Sisääntulevan veden maks. 
lämpötila: 70 °C

 n Pyykinpesuohjelmien määrä: 13
 n Automaattiohjelma
 n Hygieniaohjelma
 n Ekopesu
 n Ekokäyttö 
 n Pikakäyttö 
 n Yökäyttö 
 n Tehokäyttö
 n Muistitoiminto
 n Moottori: Hiiliharjaton moottori 
- BLDC

 n Allas ruostumatonta terästä
 n Jäljellä olevan ajan ilmaisin: 
Jäljellä olevan ajan ilmaisin

 n Ohjelman loppumisen 
merkkivalo

 n Status Light™ - älykäs pesutilan 
merkkivalo

 n Ajastin jopa 24 tuntia
 n Itsepuhdistuva suodatin
 n Huoltodiagnostiikka
 n Täydellinen AquaStop
 n Tehopuhdistusalue: 3
 n Suihkuvarsien lukumäärä: 2
 n Pesukorien lukumäärä: 3
 n Yläkori: Tiheälankainen 
kori; Kahva; Kahva jossa 
teräksinen logoteksti; 
Taitettava viinilasinpidike 
-oikea; Alastaitettava / 
jaettava viinilasiteline; Kaksi 
alastaittuvaa lasitukea; Leveä 
veitsiteline; China Guard 
- suojaa hauraita astioita 
pyörivältä suihkuvarrelta; 
LightLock; Kevyesti 
kuulalaakereiden varassa 
liukuva yläkori

 n Keskikori: Irrotettava suurten 
asioiden teline; Irrotettava 
kuppiteline; Kahva; Välikorissa 
takaiskuventtiili; Kevyesti 
kuulalaakereiden varassa 
liukuva välikori

 n Alakori: Ylä- ja alakorissa 
tiheä rakenne; Kahva; 
Kahva ruostumaton teräs/
logo; Taitettava ja jaettava 
lautaspidike takana; 
Käännettävät/jaettavat tukipiikit 
edessä; Maljakko- ja pulloteline 
Jet Spray™ -suuttimen 
yläpuolella; Aterinkori

 n Korkeus säädettävissä: 50 mm
 n Korkeuden säätö edestä
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728686

 728582

 728583

DBI644IG.B
Työtason alle sijoitettava astianpesukone
Musta
Mitat (KxLxS): 82-87 × 59,6 × 55,9 cm

DBI644IG.S
Työtason alle sijoitettava astianpesukone
Ruostumaton teräs
Mitat (KxLxS): 82-87 × 59,6 × 55,9 cm

DBI644IG.W
Työtason alle sijoitettava astianpesukone
Valkoinen
Mitat (KxLxS): 82-87 × 59,6 × 55,9 cm

Työtason alle sijoitettavat 
astianpesukoneet

1.119 €1.189 €1.259 €
728686728583 728582

Yleistä
 n Energialuokka1: A+++
 n Liitäntäteho: 1900 W
 n Sulakekoko: 10 amp

Yleisohjelmaa käytettäessä
 n Energiankulutus kWh/ohjelma: 
0,83 kWh

 n Pesutulos: A
 n Kuivaustulos: A
 n Vakiokattauksien määrä: 14
 n Vedenkulutus: 9,5 l
 n Normaaliohjelman kesto: 350 
min

 n Energiankulutus/v: 236 kWh
 n Vedenkulutus/v: 2660 l
 n Ohjaus: Painikkeet
 n Äänitaso: 42 dB(A)re 1 pW

Yleistä
 n Pesulämpötilat: 70, 65, 60, 55, 
50, 45 °C

 n Sisääntulevan veden maks. 
lämpötila: 70 °C

 n Pyykinpesuohjelmien määrä: 13
 n Automaattiohjelma
 n Hygieniaohjelma
 n Ekopesu
 n Ekokäyttö 
 n Pikakäyttö 
 n Yökäyttö 
 n Tehokäyttö
 n Muistitoiminto
 n Moottori: Hiiliharjaton moottori 
- BLDC

 n Allas ruostumatonta terästä
 n Jäljellä olevan ajan ilmaisin
 n Ohjelman loppumisen 

merkkivalo
 n Status Light™ - älykäs pesutilan 
merkkivalo

 n Ajastin jopa 24 tuntia
 n Itsepuhdistuva suodatin
 n Huoltodiagnostiikka
 n Täydellinen AquaStop
 n Tehopuhdistusalue: 3
 n Suihkuvarsien lukumäärä: 3
 n Power Zone™ Ruokailuvälineet 
- ylimääräistä tiskaustehoa 
ruokailuvälinekorille

 n Pesukorien lukumäärä: 3
 n Työvälinekori: Helppo 
korkeussäätö; Jaettava ja 
poistettava yläkori; Veitsikori; 
Kulho- ja kuppiteline; 
Teleskooppikiskot; Kahva

 n Yläkori: Tiheälankainen 
kori; Kahva; Kahva jossa 
teräksinen logoteksti; Taitettava 
viinilasipidike -vasen; Taitettava 
viinilasinpidike -oikea; 
Taitettava pidike viinilaseille; 
Kiinteät lautaspidikkeet; 
Kiinteä lasipidike; Vakio 
veitsiteline (standard) ; Kevyesti 
kuulalaakereiden varassa 
liukuva yläkori

 n Alakori: Ylä- ja alakorissa 
tiheä rakenne; Kahva; 
Kahva ruostumaton teräs/
logo; Taitettava ja jaettava 
lautaspidike takana; Aterinkori

 n Korkeus säädettävissä: 50 mm
 n Korkeuden säätö edestä
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 728579DBI133I.W
Työtason alle sijoitettava astianpesukone
Valkoinen
Mitat (KxLxS): 82-87 × 59,6 × 55,9 cm

979 €
728579

Yleistä
 n Energialuokka1: A+++
 n Liitäntäteho: 1700 W
 n Sulakekoko: 10 amp

Yleisohjelmaa käytettäessä
 n Energiankulutus kWh/ohjelma: 
0,82 kWh

 n Pesutulos: A
 n Kuivaustulos: A
 n Vakiokattauksien määrä: 13
 n Vedenkulutus: 10,4 l
 n Normaaliohjelman kesto: 210 
min

 n Energiankulutus/v: 233 kWh
 n Vedenkulutus/v: 2926 l
 n Äänitaso: 44 dB(A)re 1 pW

Yleistä
 n Sisääntulevan veden maks. 
lämpötila: 70 °C

 n Pyykinpesuohjelmien määrä: 6
 n Automaattiohjelma
 n Pikapesu
 n Ekopesu
 n Ekokäyttö 
 n Pikakäyttö 
 n Yökäyttö 
 n Tehokäyttö
 n Muistitoiminto
 n Turbo Drying+™

 n Allas ruostumatonta terästä
 n Jäljellä olevan ajan ilmaisin: 
Jäljellä olevan ajan ilmaisin

 n Ohjelman loppumisen 
merkkivalo

 n Ajastin jopa 24 tuntia
 n Itsepuhdistuva suodatin
 n Huoltodiagnostiikka
 n Täydellinen AquaStop
 n Tehopuhdistusalue: 2
 n Suihkuvarsien lukumäärä: 2
 n Pesukorien lukumäärä: 2
 n Yläkori: Tiheälankainen 
kori; Kahva; Kahva jossa 
teräksinen logoteksti; Taitettava 
viinilasipidike -vasen; Taitettava 
viinilasinpidike -oikea; Kiinteät 
lautaspidikkeet; Kiinteä 
lasipidike; Vakio veitsiteline 
(standard) ; Kevyesti 
kuulalaakereiden varassa 
liukuva yläkori

 n Alakori: Ylä- ja alakorissa 
tiheä rakenne; Kahva; 
Kahva ruostumaton teräs/
logo; Taitettava ja jaettava 
lautaspidike takana; Aterinkori

 n Korkeus säädettävissä: 50 mm
 n Korkeuden säätö edestä
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Erillisiä 70–72 cm leveitä ovia käytettäessä saranat jäävät hieman näkyviin. Asennettaessa erittäin kevyttä tai erittäin painavaa keittiökaapinovea integroitavaan astianpesukoneeseen, voi olla tarpeen hankkia 
toisenlaisia jousia oven avaus-/sulkemis-mekanismiin. Standardikokoisiin 82-87 cm astianpesukoneisiin tulee hankkia vahvemmat jouset ja vastaavasti XXL kokoisiin 86-91 cm astianpesukoneisiin tarvitaan 
kevyemmät jouset.

1.189 €

 728549DFI646G
Integroitava astianpesukone
Mitat (KxLxS): 82-87 × 59,6 × 55,9 cm

Integroidut 
astianpesukoneet

Yleistä
 n Energialuokka: A+++
 n Liitäntäteho: 1900 W
 n Sulakekoko: 10 amp

Yleisohjelmaa käytettäessä
 n Energiankulutus kWh/ohjelma: 
0,83 kWh

 n Pesutulos: A
 n Kuivaustulos: A
 n Vakiokattauksien määrä: 14
 n Vedenkulutus: 9,5 l
 n Normaaliohjelman kesto: 350 
min

 n Energiankulutus/v: 236 kWh
 n Vedenkulutus/v: 2660 l
 n Ohjaus: Painikkeet
 n Äänitaso: 39 dB(A)re 1 pW

Yleistä
 n Pesulämpötilat: 70, 65, 60, 55, 
50, 45 °C

 n Sisääntulevan veden maks. 
lämpötila: 70 °C

 n Pyykinpesuohjelmien määrä: 13
 n Automaattiohjelma
 n Hygieniaohjelma
 n Ekopesu
 n Ekokäyttö 
 n Pikakäyttö 
 n Yökäyttö 
 n Tehokäyttö
 n Muistitoiminto
 n Moottori: Hiiliharjaton moottori 
- BLDC

 n Allas ruostumatonta terästä
 n Jäljellä olevan ajan ilmaisin
 n Ohjelman loppumisen 
merkkivalo

 n Status Light™ - älykäs pesutilan 
merkkivalo

 n Ajastin jopa 24 tuntia
 n Itsepuhdistuva suodatin
 n Huoltodiagnostiikka
 n Täydellinen AquaStop
 n Tehopuhdistusalue: 3
 n Suihkuvarsien lukumäärä: 3
 n Power Zone™ Ruokailuvälineet 
- ylimääräistä tiskaustehoa 
ruokailuvälinekorille

 n Pesukorien lukumäärä: 3
 n Työvälinekori: Helppo 
korkeussäätö; Jaettava ja 
poistettava yläkori; Veitsikori; 
Kulho- ja kuppiteline; 
Teleskooppikiskot; Kahva

 n Yläkori: Tiheälankainen 
kori; Kahva; Kahva jossa 
teräksinen logoteksti; Taitettava 
viinilasipidike -vasen; Taitettava 
viinilasinpidike -oikea; 
Taitettava pidike viinilaseille; 
Kiinteät lautaspidikkeet; 
Kiinteä lasipidike; Vakio 
veitsiteline (standard) ; Kevyesti 
kuulalaakereiden varassa 
liukuva yläkori

 n Alakori: Ylä- ja alakorissa 
tiheä rakenne; Kahva; 
Kahva ruostumaton teräs/
logo; Taitettava ja jaettava 
lautaspidike takana; Aterinkori

 n Astianpesukone toimitetaan 
ilman kuvan etulevyä

 n Korkeus säädettävissä: 50 mm
 n Korkeuden säätö edestä
 n Oven korkeus 680 - 760 mm
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1.049 €

 728541DFI644G
Integroitava astianpesukone
Mitat (KxLxS): 82-87 × 59,6 × 55,9 cm

Yleistä
 n Energialuokka: A+++
 n Liitäntäteho: 1900 W
 n Sulakekoko: 10 amp

Yleisohjelmaa käytettäessä
 n Energiankulutus kWh/ohjelma: 
0,83 kWh

 n Pesutulos: A
 n Kuivaustulos: A
 n Vakiokattauksien määrä: 14
 n Vedenkulutus: 9,5 l
 n Normaaliohjelman kesto: 350 
min

 n Energiankulutus/v: 236 kWh
 n Vedenkulutus/v: 2660 l
 n Ohjaus: Painikkeet
 n Äänitaso: 42 dB(A)re 1 pW

Yleistä
 n Pesulämpötilat: 70, 65, 60, 55, 
50, 45 °C

 n Sisääntulevan veden maks. 
lämpötila: 70 °C

 n Pyykinpesuohjelmien määrä: 13
 n Automaattiohjelma
 n Hygieniaohjelma
 n Ekopesu
 n Ekokäyttö 
 n Pikakäyttö 
 n Yökäyttö 
 n Tehokäyttö
 n Muistitoiminto
 n Moottori: Hiiliharjaton moottori 
- BLDC

 n Allas ruostumatonta terästä
 n Jäljellä olevan ajan ilmaisin
 n Ohjelman loppumisen 
merkkivalo

 n Status Light™ - älykäs pesutilan 
merkkivalo

 n Ajastin jopa 24 tuntia
 n Itsepuhdistuva suodatin
 n Huoltodiagnostiikka
 n Täydellinen AquaStop
 n Tehopuhdistusalue: 3
 n Suihkuvarsien lukumäärä: 3
 n Power Zone™ Ruokailuvälineet 
- ylimääräistä tiskaustehoa 
ruokailuvälinekorille

 n Pesukorien lukumäärä: 3
 n Työvälinekori: Helppo 
korkeussäätö; Jaettava ja 
poistettava yläkori; Veitsikori; 
Kulho- ja kuppiteline; 
Teleskooppikiskot; Kahva

 n Yläkori: Tiheälankainen 
kori; Kahva; Kahva jossa 
teräksinen logoteksti; Taitettava 
viinilasipidike -vasen; Taitettava 
viinilasinpidike -oikea; 
Taitettava pidike viinilaseille; 
Kiinteät lautaspidikkeet; 
Kiinteä lasipidike; Vakio 
veitsiteline (standard) ; Kevyesti 
kuulalaakereiden varassa 
liukuva yläkori

 n Alakori: Ylä- ja alakorissa 
tiheä rakenne; Kahva; 
Kahva ruostumaton teräs/
logo; Taitettava ja jaettava 
lautaspidike takana; Aterinkori

 n Astianpesukone toimitetaan 
ilman kuvan etulevyä

 n Korkeus säädettävissä: 50 mm
 n Korkeuden säätö edestä
 n Oven korkeus 680 - 760 mm



1.809 €

 728575DFI676GXXL
Integroitava astianpesukone
Mitat (KxLxS): 86-91 × 59,6 × 55,9 cm

Integroidut 
astianpesukoneet - XXL

Yleistä
 n Energialuokka: A++
 n Liitäntäteho: 1900 W
 n Sulakekoko: 10 amp

Yleisohjelmaa käytettäessä
 n Energiankulutus kWh/ohjelma: 
0,97 kWh

 n Pesutulos: A
 n Kuivaustulos: A
 n Vakiokattauksien määrä: 17
 n Vedenkulutus: 9,9 l
 n Normaaliohjelman kesto: 325 
min

 n Energiankulutus/v: 276 kWh
 n Vedenkulutus/v: 2772 l
 n Ohjaus: Painikkeet
 n Äänitaso: 39 dB(A)re 1 pW

Yleistä
 n Pesulämpötilat: 70, 65, 60, 55, 
50, 45 °C

 n Sisääntulevan veden maks. 
lämpötila: 70 °C

 n Pyykinpesuohjelmien määrä: 13
 n Automaattiohjelma
 n Hygieniaohjelma
 n Ekopesu
 n Ekokäyttö 
 n Pikakäyttö 
 n Yökäyttö 
 n Tehokäyttö
 n Muistitoiminto
 n Moottori: Hiiliharjaton moottori 
- BLDC

 n Allas ruostumatonta terästä
 n 4 LED lights
 n Jäljellä olevan ajan ilmaisin
 n Ohjelman loppumisen 
merkkivalo

 n Status Light™ - älykäs pesutilan 
merkkivalo

 n Ajastin jopa 24 tuntia
 n Itsepuhdistuva suodatin
 n Huoltodiagnostiikka
 n Täydellinen AquaStop

 n Tehopuhdistusalue: 3
 n Suihkuvarsien lukumäärä: 3
 n Power Zone™ Ruokailuvälineet 
- ylimääräistä tiskaustehoa 
ruokailuvälinekorille

 n Pesukorien lukumäärä: 4
 n Työvälinekori: Helppo 
korkeussäätö; Jaettava ja 
poistettava yläkori; Veitsikori; 
Kulho- ja kuppiteline; 
Teleskooppikiskot; Kahva

 n Yläkori: Tiheälankainen 
kori; Kahva; Kahva jossa 
teräksinen logoteksti; 
Taitettava viinilasinpidike 
-oikea; Alastaitettava / 
jaettava viinilasiteline; Kaksi 
alastaittuvaa lasitukea; Leveä 
veitsiteline; China Guard 
- suojaa hauraita astioita 
pyörivältä suihkuvarrelta; 
LightLock; Kevyesti 
kuulalaakereiden varassa 
liukuva yläkori

 n Keskikori: Irrotettava suurten 
asioiden teline; Irrotettava 
kuppiteline; Kahva; Välikorissa 
takaiskuventtiili; Kevyesti 
kuulalaakereiden varassa 
liukuva välikori

 n Alakori: Ylä- ja alakorissa 
tiheä rakenne; Kahva; 
Kahva ruostumaton teräs/
logo; Taitettava ja jaettava 
lautaspidike takana; 
Käännettävät/jaettavat tukipiikit 
edessä; Maljakko- ja pulloteline 
Jet Spray™ -suuttimen 
yläpuolella; Aterinkori; Jaettava 
ja taitettava viinilasiteline

 n Astianpesukone toimitetaan 
ilman kuvan etulevyä

 n Korkeus säädettävissä: 50 mm
 n Korkeuden säätö edestä
 n Ovipaneelin korkeus 700 -800 
mm
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Erillisiä 70–72 cm leveitä ovia käytettäessä saranat jäävät hieman näkyviin. Asennettaessa erittäin kevyttä tai erittäin painavaa keittiökaapinovea integroitavaan astianpesukoneeseen, voi olla tarpeen hankkia 
toisenlaisia jousia oven avaus-/sulkemis-mekanismiin. Standardikokoisiin 82-87 cm astianpesukoneisiin tulee hankkia vahvemmat jouset ja vastaavasti XXL kokoisiin 86-91 cm astianpesukoneisiin tarvitaan 
kevyemmät jouset.



1.529 €

 728574DFI655GXXL
Integroitava astianpesukone
Mitat (KxLxS): 86-91 × 59,6 × 55,9 cm

Yleistä
 n Energialuokka1: A+++
 n Liitäntäteho: 1900 W
 n Sulakekoko: 10 amp

Yleisohjelmaa käytettäessä
 n Energiankulutus kWh/ohjelma: 
0,84 kWh

 n Pesutulos: A
 n Kuivaustulos: A
 n Vakiokattauksien määrä: 15
 n Vedenkulutus: 9,7 l
 n Normaaliohjelman kesto: 325 
min

 n Energiankulutus/v: 239 kWh
 n Vedenkulutus/v: 2716 l
 n Ohjaus: Painikkeet
 n Äänitaso: 40 dB(A)re 1 pW

Yleistä
 n Pesulämpötilat: 70, 65, 60, 55, 
50, 45 °C

 n Sisääntulevan veden maks. 
lämpötila: 70 °C

 n Pyykinpesuohjelmien määrä: 13
 n Automaattiohjelma
 n Hygieniaohjelma
 n Ekopesu
 n Ekokäyttö 
 n Pikakäyttö 
 n Yökäyttö 
 n Tehokäyttö
 n Muistitoiminto
 n Moottori: Hiiliharjaton moottori 
- BLDC

 n Allas ruostumatonta terästä
 n Jäljellä olevan ajan ilmaisin
 n Ohjelman loppumisen 
merkkivalo

 n Status Light™ - älykäs pesutilan 
merkkivalo

 n Ajastin jopa 24 tuntia
 n Itsepuhdistuva suodatin
 n Huoltodiagnostiikka
 n Täydellinen AquaStop
 n Tehopuhdistusalue: 3

 n Suihkuvarsien lukumäärä: 3
 n Power Zone™ Ruokailuvälineet 
- ylimääräistä tiskaustehoa 
ruokailuvälinekorille

 n Pesukorien lukumäärä: 4
 n Työvälinekori: Helppo 
korkeussäätö; Jaettava ja 
poistettava yläkori; Veitsikori; 
Kulho- ja kuppiteline; 
Teleskooppikiskot; Kahva

 n Yläkori: Tiheälankainen 
kori; Kahva; Kahva jossa 
teräksinen logoteksti; 
Taitettava viinilasinpidike 
-oikea; Alastaitettava / 
jaettava viinilasiteline; Kaksi 
alastaittuvaa lasitukea; Leveä 
veitsiteline; China Guard 
- suojaa hauraita astioita 
pyörivältä suihkuvarrelta; 
LightLock; Kevyesti 
kuulalaakereiden varassa 
liukuva yläkori

 n Keskikori: Irrotettava suurten 
asioiden teline; Irrotettava 
kuppiteline; Kahva; Välikorissa 
takaiskuventtiili; Kevyesti 
kuulalaakereiden varassa 
liukuva välikori

 n Alakori: Ylä- ja alakorissa 
tiheä rakenne; Kahva; 
Kahva ruostumaton teräs/
logo; Taitettava ja jaettava 
lautaspidike takana; 
Käännettävät/jaettavat tukipiikit 
edessä; Maljakko- ja pulloteline 
Jet Spray™ -suuttimen 
yläpuolella; Aterinkori; Jaettava 
ja taitettava viinilasiteline

 n Astianpesukone toimitetaan 
ilman kuvan etulevyä

 n Korkeus säädettävissä: 50 mm
 n Korkeuden säätö edestä
 n Ovipaneelin korkeus 700 -800 
mm
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Integroidut 
astianpesukoneet - XXL

1.119 €

 728572DFI644GXXL
Integroitava astianpesukone
Mitat (KxLxS): 86-91 × 59,6 × 55,9 cm

Yleistä
 n Energialuokka: A+++
 n Liitäntäteho: 1900 W
 n Sulakekoko: 10 amp

Yleisohjelmaa käytettäessä
 n Energiankulutus kWh/ohjelma: 
0,83 kWh

 n Pesutulos: A
 n Kuivaustulos: A
 n Vakiokattauksien määrä: 14
 n Vedenkulutus: 9,5 l
 n Normaaliohjelman kesto: 350 
min

 n Energiankulutus/v: 236 kWh
 n Vedenkulutus/v: 2660 l
 n Ohjaus: Painikkeet
 n Äänitaso: 42 dB(A)re 1 pW

Yleistä
 n Pesulämpötilat: 70, 65, 60, 55, 
50, 45 °C

 n Sisääntulevan veden maks. 
lämpötila: 70 °C

 n Pyykinpesuohjelmien määrä: 13
 n Automaattiohjelma
 n Hygieniaohjelma
 n Ekopesu
 n Ekokäyttö 
 n Pikakäyttö 
 n Yökäyttö 
 n Tehokäyttö
 n Muistitoiminto
 n Moottori: Hiiliharjaton moottori 
- BLDC

 n Allas ruostumatonta terästä
 n Jäljellä olevan ajan ilmaisin
 n Ohjelman loppumisen 
merkkivalo

 n Status Light™ - älykäs pesutilan 
merkkivalo

 n Ajastin jopa 24 tuntia
 n Itsepuhdistuva suodatin
 n Huoltodiagnostiikka
 n Täydellinen AquaStop
 n Tehopuhdistusalue: 3
 n Suihkuvarsien lukumäärä: 3
 n Power Zone™ Ruokailuvälineet 
- ylimääräistä tiskaustehoa 
ruokailuvälinekorille

 n Pesukorien lukumäärä: 3
 n Työvälinekori: Helppo 
korkeussäätö; Jaettava ja 
poistettava yläkori; Veitsikori; 
Kulho- ja kuppiteline; 
Teleskooppikiskot; Kahva

 n Yläkori: Tiheälankainen 
kori; Kahva; Kahva jossa 
teräksinen logoteksti; Taitettava 
viinilasipidike -vasen; Taitettava 
viinilasinpidike -oikea; 
Taitettava pidike viinilaseille; 
Kiinteät lautaspidikkeet; 
Kiinteä lasipidike; Vakio 
veitsiteline (standard) ; Kevyesti 
kuulalaakereiden varassa 
liukuva yläkori

 n Alakori: Ylä- ja alakorissa 
tiheä rakenne; Kahva; 
Kahva ruostumaton teräs/
logo; Taitettava ja jaettava 
lautaspidike takana; Aterinkori

 n Astianpesukone toimitetaan 
ilman kuvan etulevyä

 n Korkeus säädettävissä: 50 mm
 n Korkeuden säätö edestä
 n Ovipaneelin korkeus 700 -800 
mm
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Erillisiä 70–72 cm leveitä ovia käytettäessä saranat jäävät hieman näkyviin. Asennettaessa erittäin kevyttä tai erittäin painavaa keittiökaapinovea integroitavaan astianpesukoneeseen, voi olla tarpeen hankkia 
toisenlaisia jousia oven avaus-/sulkemis-mekanismiin. Standardikokoisiin 82-87 cm astianpesukoneisiin tulee hankkia vahvemmat jouset ja vastaavasti XXL kokoisiin 86-91 cm astianpesukoneisiin tarvitaan 
kevyemmät jouset.



 n Sopii kaikkiin ASKOn integroitaviin astianpesukonemalleihin

 n Sopii kaikkiin ASKOn integroitaviin astianpesukonemalleihin

 n Sopii kaikkiin ASKOn integroitaviin astianpesukonemalleihin

 n Sopii kaikkiin ASKOn integroitaviin astianpesukonemalleihin

730220

489386

490491

489454

730221

Craft-ovi
Astianpesukone etulevy
Ruostumaton teräs
Mitat (KxLxS): 71,6 × 59,3 × 1,6 cm

Yläkori, nostettava/laskettava
Korkeus säädettävissä

Yläkori 
Exclusive

Alakori 
Exclusive

Craft-ovi
Astianpesukone etulevy
Valkoinen
Mitat (KxLxS): 71,6 × 59,3 × 1,6 cm

Lisävarusteet

452647

452645

702638

702640

Sivulevy 
Vasen
Ruostumaton teräs
Astianpesukoneisiin, joiden toisen puolen on oltava vapaa

Sivulevy 
Oikea
Ruostumaton teräs
Astianpesukoneisiin, joiden toisen puolen on oltava vapaa

Sivulevy 
Vasen
Valkoinen
Astianpesukoneisiin, joiden toisen puolen on oltava vapaa

Sivulevy 
Oikea
Valkoinen
Astianpesukoneisiin, joiden toisen puolen on oltava vapaa

259 €

149 €

89 €

149 €

149 €

139 €

149 €

89 €

209 €
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Kun ovi avataan, puinen levy liukuu ylöspäin.

Täydellinen kalusteisiin integrointi 
liukuvan oven ansiosta
Liukuva oviratkaisu mahdollistaa tiiviin asennuksen, jossa 
puisen etulevyn ja keittiön kaappiseinämän välillä ei synny 
kitinää. Puinen etulevy liukuu ylöspäin avattaessa ja alaspäin 
suljettaessa, mikä mahdollistaa erittäin tiiviin asennuksen, 
niin että astianpesukoneen oven ja sen alla olevan jalustan tai 
laatikon reunan väliin jää jopa vain kaksi millimetriä*.

* ilman tilan merkkivaloa
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1.329 €

Integroitava 
astianpesukone
- Sliding Door

728548DSD644G
Integroitava astianpesukone
Tuotteen mitat (KxLxS): 81,9 × 59,6 × 55,9 cm

Yleistä
 n Energialuokka: A+++
 n Liitäntäteho: 1900 W
 n Sulakekoko: 10 amp

Yleisohjelmaa käytettäessä
 n Energiankulutus kWh/ohjelma: 
0,83 kWh

 n Pesutulos: A
 n Kuivaustulos: A
 n Vakiokattauksien määrä: 14
 n Vedenkulutus: 9,5 l
 n Normaaliohjelman kesto: 310 
min

 n Energiankulutus/v: 236 kWh
 n Vedenkulutus/v: 2660 l
 n Ohjaus: Painikkeet
 n Äänitaso: 42 dB(A)re 1 pW

Yleistä
 n Pesulämpötilat: 70, 65, 60, 55, 
50, 45 °C

 n Sisääntulevan veden maks. 
lämpötila: 70 °C

 n Pyykinpesuohjelmien määrä: 13
 n Automaattiohjelma
 n Hygieniaohjelma
 n Ekopesu
 n Ekokäyttö 
 n Pikakäyttö 
 n Yökäyttö 
 n Tehokäyttö
 n Muistitoiminto
 n Moottori: Hiiliharjaton moottori 
- BLDC

 n Allas ruostumatonta terästä
 n Jäljellä olevan ajan ilmaisin
 n Ohjelman loppumisen 
merkkivalo

 n Status Light™ - älykäs pesutilan 
merkkivalo

 n Automaattinen oven avaus
 n Ajastin jopa 24 tuntia
 n Itsepuhdistuva suodatin
 n Huoltodiagnostiikka
 n Täydellinen AquaStop
 n Tehopuhdistusalue: 2
 n Suihkuvarsien lukumäärä: 3
 n Power Zone™ Ruokailuvälineet 
- ylimääräistä tiskaustehoa 
ruokailuvälinekorille

 n Pesukorien lukumäärä: 3
 n Työvälinekori: Helppo 
korkeussäätö; Jaettava ja 
poistettava yläkori; Veitsikori; 
Kulho- ja kuppiteline; 
Teleskooppikiskot; Kahva

 n Yläkori: Tiheälankainen 
kori; Kahva; Kahva jossa 
teräksinen logoteksti; Taitettava 
viinilasipidike -vasen; Taitettava 
viinilasinpidike -oikea; 
Taitettava pidike viinilaseille; 
Kiinteät lautaspidikkeet; 
Kiinteä lasipidike; Vakio 
veitsiteline (standard) ; Kevyesti 
kuulalaakereiden varassa 
liukuva yläkori

 n Alakori: Ylä- ja alakorissa 
tiheä rakenne; Kahva; 
Kahva ruostumaton teräs/
logo; Taitettava ja jaettava 
lautaspidike takana; Aterinkori

 n Astianpesukone toimitetaan 
ilman kuvan etulevyä

 n Korkeus säädettävissä: 50 mm
 n Korkeuden säätö edestä
 n Oven korkeus 680 - 760 mm
 n Sliding Door - liitoskisko sopii 
kaikkiin oviin ja sokkeleihin
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Viinikeskus

Aina oikea lämpötila
Jos olet joskus kokenut, että lempiviinisi ei maistu yhtä hyvältä 
kuin muistat sen viimeksi maistuneen, tämä johtuu useammin 
viinin varastoinnista kuin valmistusvirheestä. Yksi tärkeä 
tekijä viinin säilymisen ja kehittymisen kannalta on lämpötila. 
Viinikaapeissamme voit asettaa tarkalleen oikean lämpötilan 
kyseessä olevan viinin tyypin ja luonteen mukaan.

Muunneltava pakastustila
Pakastimella on oma lämpötilansäätimensä, jolla pakastus on 
muunnettavissa jäähdytykseksi. Tämä on kätevä toiminto, jos 
haluat säilyttää kaapissa tilapäisesti vettä, virvoitusjuomia tai 
olutta. Tilan muuntaminen pakastintilasta tuoreen ruoan tilaan tai 
päinvastoin kestää vain kolmisen tuntia.



109 €
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576633

576632

3.759 €

1.529 €

R2684SR
Vapaasti sijoitettava jääkaappi
Väri: ruostumaton teräs
Korkeus: 185 cm

RWFN2684SL
Viini/yhdistelmä: viinikaappi/pakastin
Väri: ruostumaton teräs
Korkeus: 185 cm

Tilavuus
 n Tilavuus 368 l

Yleistä tietoa
 n Energialuokka: A++
 n Melutaso (kork.):  
38 dB(A) re 1 pW

 n Katossa LED-nauha
 n Hälytysääni oven jäädessä auki

Ominaisuudet
 n FreshAir: Ionisoija jääkaapissa
 n Dynami Cooling
 n Adaptive Temperature Control

 n Super Cool™
 n 2 Fresh Zone-laatikkoa
 n 7 lasihyllyä
 n Crisp Zone: vihanneslaatikko
 n Metallilankainen pulloteline

Varuste
 n Päällikansi AC212S (577037) 
viiniyhdistelmän RWFN2684SL 
asentamiseksi yhdessä mallin 
R2684SR kanssa täydelliseksi 
viinikeskusratkaisuksi

Tilavuus
 n Viinikaappi, tilaa 46 viinipullolle 
(0,75 litran pullot)

 n  Tilavuus 225 l
 n Muunnettava alalaatikko: 
jääkaappi tai pakastin

 n Tilavuus: 85 l

Yleistä tietoa
 n Energialuokka: A+
 n Melutaso (kork.):  
42 dB(A) re 1 pW

 n LED-nauha katossa, korin luona 
ja pakastimessa

 n Hälytysääni oven jäädessä auki

Ominaisuudet
 n Viinikaappi, jossa 6 puista 
pullohyllyä ja puinen kori

 n Muunnettava laatikko – 
jäähdytys tai pakastin

 n Adaptive Temperature Control
 n Active Air-toiminto oikean 
lämpötilan säilyttämiseksi

 n Pakastimessa No frost -toiminto 
– ei jäätä

 n Täysin elektroniset säätimet
 n Oven kätisyys vaihdettavissa
 n LED-valo

Varuste
 n Päällikansi AC212S (577037) 
viiniyhdistelmän RWFN2684SL 
asentamiseksi yhdessä mallin 
R2684SR kanssa täydelliseksi 
viinikeskusratkaisuksi

209 €

AC212S
Kansilevy
Ruostumaton teräs

CFS-AR029
Liitäntäsarja

Yleistä
 n Viiniyhdistelmän RWFN2684SL asentamiseksi yhdessä mallin 
R2284SR kanssa täydelliseksi viinikeskusratkaisuksi

Yleistä
 n Liitäntäsarja laitteiden asentamiseksi vierekkäin

 577037 576625



Kylmälaitteet
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Fresh Air™ on antibakteerinen toiminto, joka säilyttää 
elintarvikkeiden tuoreuden jopa 60 % pidempään. Puhallin 
levittää jääkaappiin ioneja, mikä pitää ilman raikkaampana ja 
ruoan tuoreempana kuin koskaan. Lisäksi jääkaapin lämpötila 
palautuu nopeasti ihanteelliseksi oven avaamisen jälkeen.

Fresh Air™ puhaltimella
ASKOn jääkaappipakastin tarjoaa ympäristön, jossa ruoallasi on 
parhaat mahdollisuudet pysyä pitkään tuoreena ja terveellisenä. 
Sillä on ainutlaatuinen kyky mukautua henkilökohtaisiin 
elintapoihisi ja säilyttää ruokaa parhaalla mahdollisella 
tavalla, niin että sen vitamiinit säilyvät samalla kun se poistaa 
tehokkaasti bakteereja.

Pidä kylmänä
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Uuden mukautuvan lämpötilan säädön ansiosta ASKOn 
jääkaappi mukautuu elintapoihisi tarjoten optimaalisen 
lämpötilan hallinnan. Älykkäät anturit tarkkailevat, millä tavoin 
käytät jääkaappiasi viikon aikana ja mukauttavat sen toiminnan 
elintapoihisi. 

Mukautuu terveellisiin elintapoihisi
NoFrost varmistaa tehokkaan kylmän ilmankierron mikä poistaa 
kosteuden pakastimesta. Tämä jatkuva ilmankierto estää 
jäänmuodostuksen pakasteiden pintaan jotka näin säilyvät 
tuoreina ja terveellisinä pidempään. Huurteettomuus merkitsee 
myös lisätilaa pakastimessa ja vähentää puhdistustarvetta. 

NoFrost

Anturit valvovat Active Coldbox™ -laatikon lämpötilaa ja pitävät 
sen lähes 0 °C:ssa. Näin se on ihanteellinen säilytyspaikka 
tuoreille elintarvikkeille, jotka säilyttävät siellä tuoreutensa jopa 
kolme kertaa normaalia kauemmin.

Jotta ruoan kaikki terveelliset ravintoaineet säilyisivät 
pakastettaessa, on vain yksi mahdollisuus: Fast Freeze! Toiminto 
puhaltaa pakastimeen voimakkaasti kylmää ilmaa (-30 °C) ja 
pakastaa ruoan jopa 50 % normaalia nopeammin. Ja kun sulatat 
ruoan, sen paino on pysynyt samana. Aivan kuin aika olisi ollut 
pysähdyksissä. 

Active Coldbox™ Fast Freeze



728905RF31831I
Kalusteisiin asennettava jääkaappi-pakastin
Valkoinen
Mitat (KxLxS): 177,2 × 54 × 54,5 cm

Yleistä
 n Energialuokka: A++
 n Jääkaapin käyttötilavuus: 187 l
 n Pakastimen käyttötilavuus: 71 l
 n Luokitus-: 4
 n Lämpötilan nousuaika: 18 h
 n Pakastusteho kg/vrk: 3,5 kg/vrk
 n Äänitaso: 38 dB(A)re 1 pW
 n Oven materiaali: Metalli
 n Kompressorien lukumäärä: 1
 n Elektroninen ohjaus
 n Näyttö: LED-näyttö
 n Jäähdytyspuhallin
 n Led-valo
 n Hälytysääni oven jäädessä auki
 n Oven kätisyyden vaihto: 
Kätisyys vaihdettavissa

Jääkaappi
 n Adaptive Temperature Control: 
älykäs muisti

 n 5 lasihyllyä
 n Säädettävät lasihyllyt
 n Vihanneslaatikko jossa 
HumidityControl

 n Pulloteline
 n Muna-/jääpalalokero
 n HiddenSpace
 n Pakastin
 n FrostLess: Jääkaappiin 
muodostuu vähemmän jäätä

 n Fast Freeze™
 n Pakastus: 3 vetolaatikkoa
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1.399 €

Integroitavat
jääkaappi-pakastimet

RFN31831I
Kalusteisiin asennettava jääkaappi-pakastin
Litteä sarana ovesta-oveen
Mitat (KxLxS): 177,2 × 55,5 × 54,5 cm

Yleistä
 n Energialuokka: A++
 n Energian kulutus/v2: 230 kWh
 n Jääkaapin käyttötilavuus: 180 l
 n Pakastimen käyttötilavuus: 68 l
 n Luokitus: 4
 n Lämpötilan nousuaika: 16 h
 n Pakastusteho kg/vrk: 8 kg/vrk
 n Äänitaso: 39 dB(A)re 1 pW
 n Elektroninen ohjaus
 n Näyttö: LED-näyttö
 n Jäähdytyspuhallin
 n Led-valo
 n Hälytysääni oven jäädessä auki
 n Oven kätisyyden vaihto: 
Kätisyys vaihdettavissa

Jääkaappi
 n Fresh Air™: jääkaapin sisäinen 
ionisaattori

 n Adaptive Temperature Control: 
älykäs muisti

 n Coldbox™ (2-3°C)
 n 5 lasihyllyä
 n Säädettävät lasihyllyt
 n Pulloteline
 n Muna-/jääpalalokero

Pakastin
 n No Frost Dual Advance
 n Fast Freeze™

 728904

1.119 €
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1.119 €

1.529 €

Integroitavat
jääkaappi ja pakastimet

R31831I
Kalusteisiin asennettava jääkaappi
Litteä sarana ovesta-oveen
Mitat (KxLxS): 177,2 × 55,5 × 54,5 cm

Yleistä
 n Energialuokka: A++
 n Energian kulutus/v2: 113 kWh
 n Jääkaapin käyttötilavuus: 301 l
 n Äänitaso: 37 dB(A)re 1 pW
 n Elektroninen ohjaus
 n Näyttö: LED-näyttö
 n Jäähdytyspuhallin
 n Led-valo
 n Hälytysääni oven jäädessä auki
 n Oven kätisyyden vaihto: 
Kätisyys vaihdettavissa

Jääkaappi
 n Fresh Air™: jääkaapin sisäinen 
ionisaattori

 n Adaptive Temperature Control: 
älykäs muisti

 n Super Cool™
 n Coldbox™ (2-3°C)
 n 7 lasihyllyä
 n Säädettävät lasihyllyt
 n Pulloteline
 n Munalokero
 n Side-by-side: FN31831I

 728886

733408FN31831I
Kalusteisiin asennettava pakastin
Litteä sarana ovesta-oveen
Tuotteen mitat (KxLxS): 177,2 × 55,5 × 54,5 cm

Yleistä
 n Energialuokka: A++
 n Liitäntäteho: 80 W
 n Pakastimen käyttötilavuus: 212 l
 n Luokitus-: 4
 n Lämpötilan nousuaika: 12 h
 n Pakastusteho kg/vrk: 10 kg/vrk
 n Äänitaso: 39 dB(A)re 1 pW
 n Ovimateriaali: Metalli
 n Inverterikompressori
 n Näyttö: LED-näyttö
 n Pakastelokeron valaistus: Led 
valo

 n Hälytysääni oven jäädessä auki
 n Oven kätisyyden vaihto: 
Kätisyys vaihdettavissa

Pakastin
 n No Frost
 n Auto Fast Freeze
 n Kytkin pikapakastusta varten
 n Pakastus: 1 luukku ja 7 laatikkoa
 n Muna-/jääpalalokero: 1 x 7
 n Side-by-side: R31831I
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Älykkäästi suunniteltua vuorovaikutusta
Pesukoneissamme on ainutlaatuinen vuorovaikutuksen filosofia 
perustuen graafiseen näyttöön, jossa on valkoiset numerot/
merkit mustalla taustalla tai mustat numerot/symbolit valkoisella 
taustalla. Numeroiden ja merkkien näkyvyys on erinomainen, 
kun kontrasti on terävä eikä näyttö välky. Lisäksi käyttöliittymä 
on helppotajuinen, mikä rohkaisee tutustumaan pesukoneen 
kaikkiin ominaisuuksiin ja toimintoihin. Voit suunnitella mieleisiäsi 
pesuohjelmia erilaisten toimintatilojen ja lisätoimintojen 
avulla sekä tallentaa niitä tulevia pesukertoja varten. Tila- ja 
lisätoimintopainikkeissa on aputoiminto: painamalla painiketta 
kahden sekunnin ajan saat näytölle lisätietoja toimintatilasta tai 
lisätoiminnosta. Tämä on älykäs keino helpottaa pyykinpesua.

Pesu
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Steel SealTM -luukku
Riippumatta siitä käytetäänkö pesukonetta hotellissa, 
kauneussalongissa, vai vanhainkodissa kaikkien kaupallisten 
pesukoneiden yhteinen ominaisuus on kumitiivisteen puuttu-
minen. Siihen on hyvä syy. Luukun kumitiiviste voi ajan myötä 
heiketä ja kerätä likaa, joten kun sitä ei ole, pesu on hygieeni-
sempää. Lisäksi Steel Seal™ -luukkuratkaisu helpottaa myös 
pesukoneen täyttämistä ja tyhjentämistä. Tämä kestävä luukku-
ratkaisu on kaikissa kotitalouskäyttöön tarkoitetuissa ASKO-
pesukoneissa.

Melun- ja tärinänvaimennus ovat yhä tärkeämpiä ominaisuuksia, 
sillä nykyään on yhä yleisempää asua asunnoissa, joissa 
pyykkihuolto tapahtuu oleskelualueiden läheisyydessä. 
Meidän panoksemme pesukoneen läheisyydessä oleskelevien 
ihmisten elämänlaadun parantamiseen on nimeltään Quattro 
Construction™. Se on ainutlaatuinen mutta yksinkertainen 
järjestelmä, jonka neljä iskunvaimenninta siirtävät ulkorummun 
tärinäenergian koneen pohjalevyyn. Itse asiassa koko rakenne 
on koteloitu, eikä tärinää ilmene maksimikierroksillakaan 
käytännössä lainkaan. Quattro-järjestelmä on erittäin kestävä ja 
pidentää koko koneen käyttöikää.

Quattro Construction™ Active Drum™
Pesu on kahden keskenään vastakkaisen toiminnon – 
mekaanisen käsittelemisen ja tekstiilien hoitamisen – välillä 
tasapainottelua. Pyykin puhdistuminen edellyttää edes jonkin 
verran mekaanista käsittelyä. Se tapahtuu tavallisesti olakkeiden, 
rummun liikkeiden ja rummun rei’ityksen avulla. Liian voimakas 
mekaaninen käsittely kuitenkin vaurioittaa vaatteita. Insinöörimme 
ovat ratkaisseet yhtälön ja kehittäneet älykkään ratkaisun nimeltä 
Active Drum™. Tiimalasin muotoiset, irrotettavat olakkeet 
ohjaavat pyykkiä kohti rummun hellävaraisempaa keskiosaa ja 
poistavat tehokkaasti suuremmat likahiukkaset, kuten hiekan 
rummun reunoilla oleviin suurempiin reikiin. Active Drum™ on 
täydellisesti tasapainossa ja takaa parhaan mahdollisen pesu- ja 
huuhtelutuloksen kuluttaen vaatteita mahdollisimman vähän.

Pro WashTM antaa lisää pesutehoa
Kuten monet muutkin ASKO-pesukoneiden ominaisuudet ja 
tekniikat, myös ASKO Pro Wash™ -järjestelmä juontaa juurensa 
kaupalliseen käyttöön tarkoitetuista pesukoneista. Sen sijaan, 
että luotettaisiin pelkästään rummun pohjalla olevaan veteen, 
Pro Wash™ -järjestelmä kierrättää vettä aktiivisesti rummun 
pohjalta sen yläosaan, jossa kaksi suutinta ruiskuttaa vettä pyykin 
päälle. Pyykki kastuu nopeammin, joten pesu- ja huuhtelutulos 
on erinomainen myös hyvin lyhyillä pesuohjelmilla. Pro Wash™ 
-järjestelmän ansiosta voidaan taata, että suuretkin pyykkimäärät 
puhdistuvat ja huuhtoutuvat läpikotaisin. 



1.369 €

Yleistä
 n Energialuokka: A+++
 n Kuivaustulos: A
 n Jäännöskosteus: 44 %
 n Linkousnopeus: 1600 kierrosta
 n Täyttömäärä (puuvilla): 8 kg
 n Pesuaika: 175 min
 n Vuosittainen vedenkulutus: 
10340 l

 n Suuri oviaukko: 31 cm

Ohjelmat
 n 21 ohjelmaa
 n Pesuohjelmat: Puuvilla, 
Standardi puuvilla, Herkät 
kuidut, Aikaohjelma, Pikapesu, 
Mix synteettinen, Villa/käsinpesu

 n Lisäohjelmat: Antiallergia, 
Allergiapesu puuvilla, 
Pölypunkkiohjelma, 
PerfectBlack, Automaattipesu, 
Paidat, Tehopesu, Quick Pro

 n Mahdollisuus luoda omia 
ohjelmia: Muistitoiminto

 n Pesun tyyppi: Normal, 
ECO, Allergiaohjelma, Time 
programme, Intensive teho-
ohjelma

Ominaisuudet
 n Adapt Tech pesu - älykäs 
oppiva ohjelma

 n BLDC moottori
 n Total Weight
 n Anturit: Vedenkorkeuden 
tunnistin

 n Super Silent+
 n Näyttö: LCD-näytöllä
 n Lapsilukko
 n Mahdollisuus valita eri kieliä
 n Allas ruostumatonta terästä
 n Aqua Block System™
 n PEX-tuloletku
 n Ylivuotosuojaus
 n Kylmävesi

Toiminnot
 n Henkilökohtaiset asetukset 
kaikille ohjelmille

 n Lämpötilan asetus
 n Esipesu
 n Tehopesu
 n Drum Cleaning
 n Linkousnopeuden valinta

574996W4086C.S/1
Pesukone
Ruostumaton teräs
Mitat (KxLxS): 85-88 × 59,5 × 58 cm

1.399 €

575286W4096R.W/1
Pesukone Auto Dose:lla
Valkoinen
Tuotteen mitat (KxLxS): 85-88 × 59,5 × 58 cm

Yleistä
 n Energialuokka: A+++
 n Liitäntäteho: 2200 W
 n Sulakekoko: 10 amp
 n Kuivaustulos: A
 n Jäännöskosteus: 44 %
 n Linkousnopeus: 1600 kierrosta
 n Täyttömäärä (puuvilla): 9 kg
 n Pesuaika: 183 min
 n Vuosittain vedenkulutus: 10590 l
 n Suuri oviaukko: 31 cm

Ohjelmat
 n 21 ohjelmaa
 n Pesuohjelmat: Puuvilla, 
Herkät kuidut, Aikaohjelma, 
Pikapesu, Seka/synteettiset: 
ohjelma synteettisille kankaille 
ja sekoitekankaille, Villa/
käsinpesu, Päivittäispesu

 n Lisäohjelmat: Allergiapesu 
puuvilla, Hygieniaohjelma, 
Perfect Black, Automaattipesu, 
Anti-allergia synteettiset, Paidat, 
Tehopesu, Pro Wash program

 n Mahdollisuus luoda omia 
ohjelmia: Muistitoiminto

 n Pesun tyyppi: Normal, 
ECO, Allergiaohjelma, Time 
programme, Intensive teho-
ohjelma

Ominaisuudet
 n Adapt Tech pesu - älykäs 
oppiva ohjelma

 n Harjaton (BLDC)
 n Auto Dose: Integroitu 
koneeseen

 n Total Weight
 n Anturit: Vedenkorkeuden 
tunnistin

 n 4-D kastelu
 n Super Silent+
 n Näyttö: LCD-näytöllä
 n Viileä luukku (UCD)
 n Lapsilukko
 n Mahdollisuus valita eri kieliä
 n Allas ruostumatonta terästä
 n Aqua Block System™
 n PEX-tuloletku
 n Kylmävesi

Toiminnot
 n Henkilökohtaiset asetukset 
kaikille ohjelmille

 n Esipesu
 n Lisähuuhtelu
 n Pump STOP
 n Tehopesu
 n Power Wash
 n Drum Cleaning
 n Linkousnopeuden valinta
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Pesukoneet



1.209 €

Yleistä
 n Energialuokka: A+++
 n Kuivaustulos: A
 n Jäännöskosteus5: 44 %
 n Linkousnopeus: 1600 kierrosta
 n Täyttömäärä (puuvilla): 8 kg
 n Pesuaika: 175 min
 n Vuosittainen vedenkulutus: 
10340 l

 n Suuri oviaukko: 31 cm

Ohjelmat
 n 21 ohjelmaa
 n Pesuohjelmat: Puuvilla, 
Standardi puuvilla, Herkät 
kuidut, Aikaohjelma, Pikapesu, 
Mix synteettinen, Villa/käsinpesu

 n Lisäohjelmat: Antiallergia, 
Allergiapesu puuvilla, 
Pölypunkkiohjelma, 
PerfectBlack, Automaattipesu, 
Paidat, Tehopesu, Quick Pro

 n Mahdollisuus luoda omia 
ohjelmia: Muistitoiminto

 n Pesun tyyppi: Normal, 
ECO, Allergiaohjelma, Time 
programme, Intensive teho-
ohjelma

Ominaisuudet
 n Adapt Tech pesu - älykäs 
oppiva ohjelma

 n BLDC moottori
 n Total Weight
 n Anturit: Vedenkorkeuden 
tunnistin

 n Super Silent+
 n Näyttö: LCD-näytöllä
 n Lapsilukko
 n Mahdollisuus valita eri kieliä
 n Allas ruostumatonta terästä
 n Aqua Block System™
 n PEX-tuloletku
 n Ylivuotosuojaus
 n Kylmävesi

Toiminnot
 n Henkilökohtaiset asetukset 
kaikille ohjelmille

 n Lämpötilan asetus
 n Esipesu
 n Tehopesu
 n Drum Cleaning
 n Linkousnopeuden valinta

574995W4086C.W/1
Pesukone
Valkoinen
Mitat (KxLxS): 85-88 × 59,5 × 58 cm

1.079 €

Yleistä
 n Energialuokka: A+++
 n Kuivaustulos: B
 n Jäännöskosteus5: 48 %
 n Linkousnopeus: 1400 kierrosta
 n Täyttömäärä (puuvilla): 8 kg
 n Pesuaika: 175 min
 n Vuosittainen vedenkulutus: 
10340 l

 n Suuri oviaukko: 31 cm

Ohjelmat
 n 15 ohjelmaa
 n Pesuohjelmat: Puuvilla, 
Standardi puuvilla, Aikaohjelma, 
Mix synteettinen, Villa/
käsinpesu, Siliävät/Sport, 
Esipesu + Tehopesu

 n Lisäohjelmat: PerfectBlack, 
Automaattipesu, Tehopesu, 
Quick Pro

 n Mahdollisuus luoda omia 
ohjelmia: Muistitoiminto

 n Pesun tyyppi: Normal, ECO, 
Intensive teho-ohjelma

Ominaisuudet
 n Adapt Tech pesu - älykäs 
oppiva ohjelma

 n BLDC moottori
 n Total Weight
 n Anturit: Vedenkorkeuden 
tunnistin

 n Super Silent+
 n Näyttö: LCD-näytöllä
 n Lapsilukko
 n Mahdollisuus valita eri kieliä
 n Allas ruostumatonta terästä
 n Aqua Block System™
 n PEX-tuloletku
 n Ylivuotosuojaus
 n Kylmävesi

Toiminnot
 n Henkilökohtaiset asetukset 
kaikille ohjelmille

 n Lämpötilan asetus
 n Esipesu
 n Tehopesu
 n Drum Cleaning
 n Linkousnopeuden valinta

574994W2084.W/1
Pesukone
Valkoinen
Mitat (KxLxS): 85-88 × 59,5 × 58 cm
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Hellävaraista lämpöpumppukuivausta
ASKOn lämpöpumpulla varustetut kuivausrummut ovat suljettuja 
järjestelmiä, joissa ilma kiertää jatkuvasti kuivausrummun 
sisäpuolella, joten ne voidaan asentaa ahtaaseenkin tilaan. 
Kosteus poistetaan ilmasta haihduttimella, mikä tarkoittaa, että 
kuivaamiseen riittää pienempikin lämpötila. Tämä puolestaan 
tekee kuivaamisesta hellävaraisempaa vaatteille vaikuttamatta 
kuitenkaan koneen kuivauskapasiteettiin tai tehokkuuteen. 
Hellävaraisemman kuivaamisen lisäksi lämpöpumpulla varustettu 
kuivausrumpu vähentää vaatteiden kutistumisen riskiä, joten myös 
hyvin herkkiä tekstiilejä voidaan kuivata. Lämpöpumpputeknologia 
yhdessä älykkään Sensi Dry -järjestelmän ja automaattisten 
ohjelmien kanssa tekee ASKOn lämpöpumpuilla varustetuista 
kuivausrummuista erittäin energiatehokkaita. Se on hyvä asia sekä 
ympäristön että ostajan kukkaron kannalta.

Soft Drum™ ja Air Lift™ -olakkeet
Soft Drum™ on ratkaisu, jonka ansiosta ilma kiertää paremmin 
pyykin ympärillä parantaen siten kuivausvaikutusta. Pyöreillä, 
viistoreunaisilla sisennyksillä on myös pehmustava vaikutus, 
joka vähentää vaatteiden kulumista. Uuden rumpurakenteen 
ansiosta sekä pienten että suurten pyykkimäärien kuivaaminen 
on tasaisempaa ja hellävaraisempaa. Lisäksi uudenmalliset 
Air lift™ -olakkeet nostavat pyykkiä mahdollisimman korkealle, 
jotta se pysyisi pidemmän aikaa ilmavirrassa. Tämä parantaa 
kuivausvaikutusta ja lyhentää kuivausaikaa. Air Lift™ -olakkeet 
jakavat vaatteet tasaisesti rumpuun ja estävät niitä kääriytymästä 
mytyksi. Toisiinsa takertumista ehkäisee lisäksi myös rummun 
lyhyet pyörimisjaksot vastakkaiseen suuntaan.

Kuivaus



Yleistä
 n Energialuokka: A+++
 n Täyttömäärä (puuvilla): 8 kg
 n Rummun tilavuus: 117 l
 n Kuivausaika: 190 min
 n Energiankulutus/v: 177 kWh
 n Suuri oviaukko: 34 cm
 n Teräs rumpu

Ohjelmat
 n 12 ohjelmaa
 n Ohjelmien: Automaattinen 
frotee: paksummille 
froteekankaille, kuten 
pyyhkeille ja kylpytakeille, 
Automaattinen farkut: sopii 
hyvin farkuille ja vaatteille, joissa 
on erityisen paksut saumat, 
Automaattinen normaali kuiva: 
paksummille puuvillakankaille, 
jotka kestävät pesua ja 
kuivausta, Automaattinen 
ohjelma untuvamateriaaleille, 
Automaattinen synteettiset: 
synteettisille ja muille herkille 
kankaille, Automaattinen 
kuiva: eri kuivuusasteita 
anturihallinnan avulla, 
Automaattinen silityskuiva: 
automaattinen ohjelma, joka 
jättää pyykit hieman kosteiksi, 
Auto erittäin kuiva, Ohjelma 
vuodevaatteille ja tilaa vieville 

materiaaleille, Paitaohjelma: 
matalampi lämpötila, jättää 
pyykit hieman kosteiksi, jotta ne 
eivät ryppyynny yhtä helposti, 
Quick Pro: tehokas pikaohjelma, 
Raikastusohjelma silkille ja 
villalle, Ajastettu kuivaus, 
Tuuletus

Toiminnot
 n Additional drying function
 n Matala kuivauslämpötila
 n Rypistymisenestotoiminto
 n Raikastusohjelma
 n Viivästettty käynnistys
 n Ajansäästäjä

Ominaisuudet
 n Matala kuivauslämpötila
 n Rypistymisenestotoiminto
 n Rummun valaistus
 n Näyttö: LCD-näytöllä
 n Lämpöpumppu
 n Sisäänrakennettu 
kondenssivesisäiliö (3,5 l)

 n Varoitus täyttyneestä 
kondenssivesisäiliöstä

 n Kosteussensori
 n Automaattinen poiskytkentä 
luukun ollessa auki

 n Matala kuivauslämpötila
 n TwinAir
 n BLDC moottori

Yleistä
 n Energialuokka: A++
 n Täyttömäärä (puuvilla): 8 kg
 n Rummun tilavuus: 117 l
 n Kuivausaika: 195 min
 n Energiankulutus/v: 236 kWh
 n Suuri oviaukko: 34 cm
 n Teräs rumpu

Ohjelmat
 n 9 ohjelmaa
 n Ohjelmien: Automaattinen 
normaali kuiva: paksummille 
puuvillakankaille, jotka 
kestävät pesua ja kuivausta, 
Automaattinen synteettiset: 
synteettisille ja muille herkille 
kankaille, Automaattinen 
kuiva: eri kuivuusasteita 
anturihallinnan avulla, 
Automaattinen silityskuiva: 
automaattinen ohjelma, joka 
jättää pyykit hieman kosteiksi, 
Auto erittäin kuiva, Ohjelma 
vuodevaatteille ja tilaa 
vieville materiaaleille, Quick 
Pro: tehokas pikaohjelma, 

Raikastusohjelma silkille ja 
villalle, Ajastettu kuivaus, 
Tuuletus

Toiminnot
 n Additional drying function
 n Matala kuivauslämpötila
 n Rypistymisenestotoiminto
 n Raikastusohjelma
 n Viivästetty 
käynnistysAjansäästäjä

Ominaisuudet
 n Matala kuivauslämpötila
 n Rypistymisenestotoiminto
 n Start Delay
 n Näyttö: LCD-näytöllä
 n Lämpöpumppu
 n Sisäänrakennettu 
kondenssivesisäiliö (3,5 l)

 n Varoitus täyttyneestä 
kondenssivesisäiliöstä

 n Kosteussensori
 n Automaattinen poiskytkentä 
luukun ollessa auki

 n Matala kuivauslämpötila
 n TwinAir
 n BLDC moottori

576719

586979

576408

T408HD
Kondensoiva kuivausrumpu varustettu lämpöpumpulla
Valkoinen
Mitat (KxLxS): 85-88 × 59,5 × 65,4 cm

T408HD.S
Kondensoiva kuivausrumpu varustettu lämpöpumpulla
Ruostumaton teräs
Mitat (KxLxS): 85-88 × 59,5 × 65,4 cm

T208H.W
Kondensoiva kuivausrumpu varustettu lämpöpumpulla
Valkoinen
Mitat (KxLxS): 85-88 × 59,5 × 65,4 cm

1.369 €

1.509 €

1.209 €
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Lapset tykkäävät hyppiä vesilätäköissä, leikkiä sateessa sekä 
peuhata hiekan ja lumen keskellä. Ja jotta sadevaatteet ja 
haalarit selviävät kaikista koettelemuksista, on tärkeää saada 
ne nopeasti kuivattua. Siihen tarkoitukseen kuivauskaappi on 
ihanteellinen ratkaisu. Vain pari tuntia ja vaatteet ovat taas kuivat 
ja valmiina uusiin haasteisiin.

Kuivauskaapit sopivat kaikkien tekstiilien kuivaukseen, jotka 
eivät mahdu kuivausrumpuun tai jotka kuivuvat paremmin 
alhaisemmassa lämpötilassa tai ripustettuina: kengät, saappaat, 
arat tekstiilit kuten villa- ja silkkivaatteet, vapaa-ajan ja 
urheiluvaatteet kuten sadevaatteet, haalarit, ratsastus-, kalastus- 
ja hiihtovaatteet. 

Nopea kuivausKuivaa kaiken

Kuivauskaapit



47

Kukapa ei haluaisi kietoutua ihanan lämpöiseen pyyhkeeseen 
suihkun jälkeen? Käyttämällä kuivauskaappia se on mahdollista. 
Ajastustoiminnon ansiosta voit säätää kuivauskaapin siten, että 
saat lämpimät saapikkaat käyttöön ennen ulosmenoa kylmänä 
pakkasaamuna.

Lämpimät pyyhkeet ja talvisaapikkaat
Kuivauskaapeissamme on ripustustankoja kolmessa rivissä, ja 
ne vastaavat 16–18 metriä pyykkinarua (3,5 kg:n täyttömäärää). 
Kuivauskaapin oveen sijoitettu käsineteline on täydellinen 
myssyjen, lapasten, huivien yms. kuivaamiseen, ja kätevään 
kenkätelineeseen mahtuu jalkineita kahteen riviin kaapin 
alaosassa.

Suuri kapasiteetti ja joustavuus

Yleistä
 n Ulosvedettävät, irrotettavat 
kuivausvarret helpottavat pyykin 
asettelua, esim. pitkät lakanat

Tekniset tiedot
 n Pyykkinarua: 16 m
 n Täyttömäärä: 4 kg
 n Lämmitysteho: 1500 W
 n Ilmamäärä: 945 m³/t
 n Liitäntäteho: 900 W
 n Kuivausjärjestelmä: 
Kondensoiva lämpöpumppu 

 n Täyttömäärä: 4 kg 
 n Kuivausnarun pituus: 16–18 
metriä 

 n Hallinta: Elektroninen anturi  

 n Näyttö: ohjelman nimi, ohjelma-
aika, jäljellä oleva aika, 
virheilmoitukset

 n 5-kielinen näyttö
 n Mukana kenkäteline  
 n Ohjelmat: 2 automaattista 
 n Energiankulutus: 0,3 kWh/kg
 n Keskimääräinen kuivausaika: 
90 min 

 n Äänitaso: 52 dB(A) 
 n Lämpöelementin teho 900 W
 n Ilman läpivirtaus kaapissa: 945 
m3 tunnissa 

 n Oven kätisyys vaihdettavissa: 
Kyllä 

 n Automaattinen vedenpoisto: 
Kyllä

Yleistä
 n Täsmäpuhallus puhaltaa ilman 
suoraan kuivattaviin vaatteisiin

 n Ulosvedettävät, irrotettavat 
kuivausvarret helpottavat pyykin 
asettelua, esim. pitkät lakanat

 n Kuivaustilaa n. 16 m
 n Ajan valinta
 n Täyttömäärä n. 3,5 kg

Tekniset tiedot
 n Pyykkinarua: 16 m
 n Täyttömäärä: 4 kg
 n Lämmitysteho: 1500 W
 n Ilmamäärä: 180 m³/t
 n Liitäntäteho: 1500 W

 n Kuivausjärjestelmä: Poistoputki 
 n Täyttömäärä: 3,5 kg 
 n Kuivausnarun pituus: 16 metriä 
 n Hallinta: Elektroninen anturi  
 n Näyttö: ohjelma-aika, jäljellä 
oleva aika, virheilmoitukset 

 n Ohjelmat: 6 
 n Energiankulutus: 0,8 kWh/kg
 n Keskimääräinen kuivausaika: 
105 min 

 n Äänitaso: 56 dB(A) 
 n Lämpöelementin teho 2000 W
 n Ilman läpivirtaus kaapissa: 200 
m3 tunnissa 

 n Oven kätisyys vaihdettavissa: 
Kyllä

673881

673879

673877

DC7794HP.W
Kuivauskaapit
Valkoinen
Toimitetaan oikeakätisenä – voidaan vaihtaa

DC7784V.S
Kuivauskaapit
Ruostumaton teräs
Toimitetaan oikeakätisenä – voidaan vaihtaa

DC7784V.W
Kuivauskaapit
Valkoinen
Toimitetaan oikeakätisenä – voidaan vaihtaa

2.879 €

1.169 €1.449 €



ASKOn ainutlaatuisten kodinkoneiden ansiosta saat kotiisi tilaa 
pesukoneelle, kuivausrummulle, kuivauskaapille (DC7784V) 
ja silitys-laudalle. Kaikki mahtuvat alle 1 m²:n alalle (tarkemmin 
ilmaistuna 0,72 m²:n alalle). Voit huolehtia koko prosessista 
pesusta kuivaukseen, lajitteluun ja silitykseen. Ainoaksi 
pulmaksesi jää, mihin käytät ylimääräisen tilan.

Ulosvedettävä lajittelutaso on toinen esimerkki käytännöllisestä 
ja toimivasta ratkaisusta. Myös se on 15 cm:n korkuinen ja 
voidaan asentaa rinnakkaisratkaisussa koneiden yläpuolelle 
tai torniratkaisussa koneiden väliin. Kätevällä lajittelutasolla voit 
lajitella ja taitella vaatteet, minkä lisäksi käytössä on teräslankakori 
taiteltujen vaatteiden kaappiin kantamista varten. 

Ulosvedettävä silityslauta on käytännöllinen ja toimiva 
ratkaisu. Se on vain 15 cm:n korkuinen ja voidaan asentaa 
joko rinnakkaiden asennettujen koneiden yläpuolelle tai 
päällekkäiden asennettujen koneiden väliin. Saat silityslaudan 
käyttöön painamalla kerran tyylikästä kahvatonta etulevyä. 

Sokkelilaatikko on ihanteellinen ratkaisu, jos rinnakkain 
asennettujen koneiden korkeutta halutaan muuttaa sopi-
vammaksi työtä varten ja säilytystilaa halutaan samalla lisätä. 
Puhdaslinjaiset pinnat muodostavat tyylikkään kokonais-
ratkaisun. Yhdellä painalluksella saat käyttöön laatikon, josta 
on apua pesukoneen täytössä ja tyhjennyksessä, ja suuren 
säilytyslaatikon, jossa on tilaa kaikelle pesuaineista huuhtelu-
aineisiin jne.

Ulosvedettävä silityslauta

Sokkelilaatikko

Tilaa pesukoneelle, kuivausrummulle, 
kuivauskaapille ja silityslaudalle

Ulosvedettävä lajittelutaso
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Yleistä
 n Kätevä ja toiminnallinen ratkaisu
 n Helppo ottaa esille, tyylikäs 
pop-out-avaus

 n Silityslaudan L × S: 93 × 31 cm
 n Sisäänrakennettu 230 V:n 
pistorasia silitysraudalle

 n Ei vie tilaa
 n Voidaan asentaa vierekkäin 
sijoitettujen koneiden päälle tai 
koneiden väliin pesutorniin.

Yleistä
 n Käytännöllinen ja toimiva 
ratkaisu

 n Tyylikäs kahvaton pop-out-
päällyslevy

 n Ulos vedettävä lajittelutaso
 n Teräslankakori lajitellulle pyykille

 n - Ei vie tilaa, kun laatikko on 
kiinni

 n Voidaan asentaa vierekkäin 
sijoitettujen koneiden päälle tai 
koneiden väliin pesutorniin

Yleistä
 n Ihanteellisia rinnakkaisratkaisua 
käytettäessä, kun halutaan 
ergonomisesti oikea 
työskentelykorkeus

 n Iso säilytyslaatikko
 n Hyvä säilytyspaikka

 n Ulos vedettävä lajittelutaso, joka 
on käytännöllinen täytettäessä 
ja tyhjennettäessä 

Yleistä
 n Käytännöllisen matalat 
torniasennusta varten

 n Vain 5 cm korkeat
 n Kuivausrummun helppo täyttö  
ja tyhjennys 

 n Ulos vedettävä lajittelutaso, joka 
on käytännöllinen täytettäessä 
ja tyhjennettäessä 

576552

576554

576737

576735

576730

HI1153S
Ulosvedettävä silityslauta
Ruostumaton teräs
Mitat: (KxLxS) 15x59,5x58,5 cm

HI1153W
Ulosvedettävä silityslauta
Valkoinen
Mitat: (KxLxS) 15x59,5x58,5 cm

HDB1153S
Lajittelutasot ja teräslankakori
Ruostumaton teräs
Mitat: (KxLxS) 15x59,5x58,5 cm

HDB1153W
Lajittelutasot ja teräslankakori
Valkoinen
Mitat: (KxLxS) 15x59,5x58,5 cm

HPS5323S
Sokkelilaatikot
Ruostumaton teräs
Mitat: (KxLxS) 32x59,5x58,5 cm

HPS5323W
Sokkelilaatikot
Valkoinen
Mitat: (KxLxS) 32x59,5x58,5 cm

HSS1053W
Lajittelutasot
Valkoinen
Mitat: (KxLxS) 4,6x59,5x56,3 cm

499 €

549 €

469 €

529 €

229 €

599 €

539 €
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Hidden Helpers™
732756

732757
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Vuonna 1950 Karl Erik Andersson päätti rakentaa äidilleen 
pesukoneen. Parhaan kestävyyden ja pesutulosten saavuttamiseksi 
hän kelpuutti koneeseen vain parhaat materiaalit. Tuloksena  
oli tukevasta ruostumattomasta teräksestä valmistettu pesukone, 
joka seisoi neljällä valurautajalalla. Rakenne oli niin vakuuttava, että 
kone otettiin tuota pikaa tuotantoon.
Sittemmin ASKO on vakuuttanut miljoonia kuluttajia ja 
ammattilaisia. Käsityötaitoon perustuva innovatiivisuus ja 
asiakkaiden tarpeiden syvällinen ymmärtäminen ovat tehneet 
ASKOn tuotteista parhaita, mitä markkinoilla on nykyään  
tarjota. ASKO tuo ainutlaatuisella tavalla ammattilaistason 
ominaisuudet kotona käytettäviin pesukoneisiin.

Perintömme on 
kulttuurimme
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Lisäturvaa ASKO tuotteelle
Haluamme varmistaa, että asiakkaamme ovat mahdollisimman 
tyytyväisiä ja voivat luottaa täysin ASKO-tuotteensa toimintaan nyt ja 
tulevaisuudessa. Sen vuoksi kaikki asiakkaamme saavat käyttöönsä A.5 
Quality Service -palvelun ASKO-tuotteen ostopäivästä lähtien. 

A.5 Quality Service -palvelu kattaa kaikki ASKO-kodintarviketuotteet 
(ei koske ammattikäyttöön tarkoitettuja kodinkoneita), jotka on ostettu 
1. tammikuuta 2012 jälkeen. 1. toukokuuta 2018 lähtien erityisetujen 
saaminen edellyttää kuitenkin, että kuluttaja rekisteröi tuotteensa 
ASKOn kotisivuilla. Rekisteröinti on suoritettava kahdeksan viikon 
kuluessa laskun päiväyksestä.

A.5 Quality Service vastaa viiden vuoden ajan siitä, että tuotteet ja 
huolto toimivat laadukkaasti asiakkaidemme laatu- ja palveluodotusten 
mukaisesti. Palvelun sisältö on seuraava:

2 vuoden kokonaisturvaa
ASKO myöntää 24 kuukauden valitusajan ostopäivästä lähtien,  jonka 
aikana tuotteen materiaali- ja valmistusvirheistä johtuneet viat korjataan 
veloituksetta.

Ilmaiset varaosat 5 vuoden ajan
ASKO tarjoaa 36 kuukauden lisäturvan, joka kattaa varaosat. Lue 
takuuehdot ASKOn kotisivuilta.

10 vuoden varaosavarmuus
Takaamme, että ASKO-tuotteeseen on saatavilla varaosia vähintään 10 
vuoden ajan ostopäivästä.

A.5 Quality Servicen ehdot
Ensimmäisten 24 kuukauden valitusoikeus kattaa tavallisessa 
kotitaloudessa normaalissa käytössä havaitut materiaali- ja 
valmistusvirheet. Takuu ei kata, mikäli virhe tai vaurio on seurausta 
virheellisestä käytöstä, väärinkäytöstä, puutteellisesta ylläpidosta 
tai virheellisestä asennuksesta mukaan lukien sijoitus, kytkennät 
ja asennus kalusteisiin. Sähkövika on seurausta salamaniskusta, 
sähköverkon toimintahäiriöstä tai muusta vastaavasta syystä. Virhe 
tai vaurio on suoraa tai epäsuoraa seurausta ylikuormituksesta, 
virheellisestä käytöstä, väärinkäytöstä tai puutteellisesta ylläpidosta. 
Huoltomies ei mahdollisessa korjaustilanteessa pääse käsiksi 
tuotteeseen.

Lisäksi ASKO takaa asiakkailleen mahdolliset päivitykset sähköpostitse, 
mikäli päätät vastaanottaa ASKO-uutiskirjeitä rekisteröinnin yhteydessä. 
ASKOn asiakkaana voit luottaa siihen, että sinut pidetään ajantasalla 
aina, jos ASKO-tuotteelle on saatavilla toiminnallisia ja asiaankuuluvia 
päivityksiä.

Kuinka saat  A.5 Quality Service 
takuutodistuksen
Todistuksen saamiseksi A.5 Quality Service -palvelu asiakkaan 
on rekisteröitävä ostettu laite ASKOn kotisivuilla. Rekisteröinti 
on suoritettava kahdeksan viikon kuluessa laskun päiväyksestä. 
Rekisteröidessään tuotteen asiakas hyväksyy, että häntä koskevat tiedot 
tallennetaan. Kun rekisteröinti on suoritettu, todistus on tulostettava. Sitä 
vaaditaan yhdessä ostotositteen kanssa A.5 Quality Service -palvelun 
käyttämiseksi. Reklamaatiotilanteissa palvelun voimassaoloaikana 
tulee asiakkaan esittää A.5 Quality Service takuutodistus ja ostotosite 
valtuutetulle huoltoliikkeelle. 

A.5 Quality Service

Read more and register on ASKOs website
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