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Inspired by 
Scandinavia

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 70 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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Neljä elementtiä – tuli, ilma, vesi ja maa – 
viittaavat voimiin, joista universumimme on luotu. 
Skandinaavisessa ympäristössä löydät ne savuisista 
tulivuorista ja geysireistä, ulvovasta länsituulesta, 
virtaavista joista ja syvänsinisestä merestä, vuoristoista 
ja maan mineraaleista. Neljä elementtiä ovat olleet 
inspiraationamme luodessamme uuden huippuluokan 
keittiölaitteidemme sarjan.

Vankka tuntuma, huolellinen viimeistely ja intuitiivisesti 
käytettävät säätimet ovat uuden tuotevalikoimamme 
tunnuspiirteitä. Valikoima sisältää kaikki tarvittavat 
välineet intohimoiseen ruoanlaittoon – aina Fusion 
Volcano -wokkipolttimista integroituihin höyryratkaisuihin.

Elements by ASKO

Muotoilun elementit
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Elements by ASKO -mallisto on 
tulosta huipputeknologiasta ja 
toiminnallisuudesta yhdistettynä 
eleganttiin ja samalla puhtaaseen 
muotoiluun.
Kemiassa elementeillä tarkoitetaan alkuaineita, puhtaita 
aineita, joita ei voida jakaa. Elements by ASKO -mallisto on 
ainutlaatuinen yhdistelmä mustaa helmiäislasia ja pienistä 
ruostumattomista teräshiukkasista koostuvaa taustapintaa. 
Se antaa mustan vaikutelman, mutta näyttää ympäristöstä 
riippuen myös ruskealta tai grafiitinharmaalta heijastaen 
näin Skandinavian geologiaa. Samaa mustaa esiintyy myös 
liesituulettimissa ja keittotasoissa. Lisäksi uunien reunat 
ovat harjattua metallia, mikä tekee niistä äärettömän tukevia 
kalusteisiin asennettaviksi samalla kun ne sopivat täydellisesti 
kaasu- ja induktiokeittotasojen puhtaasti muotoiltuihin reunoihin. 
Elements by ASKO -malliston muotoilu korostaa jälleen kerran 
skandinaavisia juuriamme. Se on hienostuneen yksinkertainen ja 
puhtaan maanläheinen.

Jon Carlehed, Asko Appliances -yhtiön muotoilupäällikkö.

”Elements by ASKO -mallisto on 
hienostuneen yksinkertainen ja 
puhtaan maanläheinen.”



ODV8128G
Tyhjiölaatikko
Korkeus: 14 cm

OP8678G 
Pyrolyysiuuni
Korkeus: 60 cm

ODW8128G  
Lämmityslaatikko
Korkeus: 14 cm

HI1655M
Induktiokeittotaso
Mattamusta lasi
Leveys: 64 cm

HI1994M
Induktiokeittotaso
Mattamusta lasi
Leveys: 90 cm

HI1884M
Induktiokeittotaso
Mattamusta lasi
Leveys: 80 cm

CM8478G
Automaattinen kahvinkeitin
Korkeus: 45 cm

OCS8678G
Yhdistelmähöyryuuni,  
Sous Vide -toiminnolla
Korkeus: 60 cm

OCS8478G
Yhdistelmähöyryuuni,  
Sous Vide -toiminnolla
Korkeus: 45 cm

OCM8478G 
Yhdistelmämikroaaltouuni
Korkeus: 45 cm

OCM8478G 
Yhdistelmämikroaaltouuni
Korkeus: 45 cm

CW41230G
Seinään asennettava liesituuletin
Leveys: 120 cm

CI41230G
Kattoon asennettava liesituuletin
Leveys: 120 cm

CW4930G
Seinään asennettava liesituuletin
Leveys: 90 cm

Elements by ASKO
-tuotteet
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Sarjan erilaiset uunit on myös suunniteltu sopimaan täydellisesti 
vierekkäin. Lämmityslaatikko voidaan esimerkiksi sijoittaa 45 cm 
uunin alle ja sopii näin täydellisesti sen vieressä olevaan 60 cm 
uuniin. Tämä merkitsee sitä, että suuri monitoimi(pyrolyysi)-uuni ja 
45 cm yhdistelmähöyryuuni sekä sen alla oleva lämmityslaatikko 
voidaan asentaa kahteen vierekkäiseen syvennykseen. Elements 
by ASKO -uunien kyljissä olevien ainutlaatuisten teräslistojen 
ansiosta ne voidaan sijoittaa hieman ulkoneviksi ilman näkyviä 
aukkoja sivuilla. Teräslistat myös mahdollistavat uunien siistin ja 
huomaamattoman integroinnin seinämään.

Kuten kaikkien muidenkin ASKO-uunien myös Elements by 
ASKO -uunien paistopeltejä voidaan käyttää kaikissa uuneissa 
uunin koosta riippumatta. Tämä mahdollistaa esimerkiksi lihan 
sulattamisen yhdistelmämikroaaltouunissa, minkä jälkeen se 
voidaan siirtää yhdistelmähöyryuuniin samalla paistopellillä 
valmiiksi kypsennettäväksi. 

Koordinoitua toimivuutta Integrointi, asennus ja yhdistely
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Maailman monipuolisin yhdistelmäuuni

5-in-1-uuni

Nautitko kaupungin sykkeestä? Vai ehkä mieluummin 
rauhallisemmasta elämän-menosta? Onko keittiösi tila rajallinen? 
Vai onko neliöitä yllin kyllin? Upouudet ja ainutlaatuiset 5-in-1-
yhdistelmäuunimme sopivat moniin eri käyttökohteisiin ja tuovat 
uusia ulottuvuuksia ruoanlaittoon. 

Yhteen ja samaan uuniin on integroitu viisi eri kypsennys-
menetelmää – höyry, mikroaallot, uunin ja mikroaaltojen sekä 
uunin ja höyryn yhdistelmä. 

Yhdistä uunin kanssa tyhjiöintilaatikko valmistaaksesi ruokaa 
sous vide -mene-telmällä. Sous vide -kypsennyksessä elin-
tarvikkeet suljetaan erityisiin tyhjöpusseihin ja kypsennetään sen 
jälkeen höyryllä 40–100 °C:n lämpötiloissa.

Tai laajentaa ruoanvalmistuksen mahdolli-suuksiasi valitsemalla 
myös Self Clean™ -toiminnolla varustetun pyrolyysiuunin.

1. Höyry ja Sous Vide

3. Uuni

5. Höyry/uuni

2. Mikroaallot

4. Mikroaallot/uuni

Vihannesten, kalan ja lihan hellävaraiseen, paineettomaan 
kypsennykseen. Voit kypsentää höyryllä yhtä aikaa tuoretta 
kalaa, vihanneksia ja perunoita. Ei huolta aterioiden 
ylikypsennyksestä.

Monia eri toimintoja leivontaan ja ruoan kypsennykseen ylä- 
ja alalämmön, kuuman ilman ja grillitoiminnon avulla. Sopii 
erinomaisesti leivonnaisten ja kakkujen leipomiseen.

Kypsennys höyryllä ja kuumalla ilmalla korostaa ruoan makua 
ja koostumusta. Esimerkiksi leipä säilyy sisältä herkullisen 
pehmeänä ja pinnalta maukkaan rapeana.

Hyödyt ajansäästöistä, kun lämmität ruokaa uudelleen ja 
kuumennat nesteitä. Sopii loistavasti myös sulatukseen. 
Erinomainen vaihtoehto esimerkiksi suklaan sulatukseen.

Ruoan kypsennyksessä käytetään mikroaaltoja ja kuumaa ilmaa. 
Vaikka kypsennysaika lyhenee, saat aterioihin maukkaan rapean 
pinnan. OCSM8478G 

Uuni jossa mikroaalto- ja höyrytoiminto
Musta lasi
Tuotteen mitat (LxKxS) 59,5 × 45,5 × 54,6 cm

Yleistä
 n Äänitaso 47 dB(A)re 1 pW 
 n Höyryvoimakkuus 1200 W 
 n Liitäntäteho 3000 W 

Uuni
 n Uuni jossa mikroaalto- ja 
höyrytoiminto - 50 l

 n Erittäin suuri paistopinta-ala 
 n Uunin holvimainen rakenne 
takaa tasaisen lämmön 

 n Ohjaus TFT näyttö 
 n Vääntimien muotoilu led 
 n Invertteritekniikka: Mikroaaltojen 
tasainen jakautuminen - ei 
tarvetta pyörivälle alustalle 
uunissa 

 n Vahva ja kestävä emalointi 
 n Uunin pintalämpötilan jäähdytys 
Dynaaminen jäähdytys - DC+ 

 n Erikoisohjelmat Vaiheittainen 
paisto 

 n Uuninluukun sisämateriaali 
Irrotettava luukun sisälasi 

 n Maksimi uunin lämpötila 230 °C 
 n Lapsilukko 
 n Paisto usealla tasolla samaan 

aikaan 
 n Optimaalinen lämmönkierto 
uunissa 

 n Vesisäiliön tilavuus 1,3 l 

Toiminnot 
 n Höyrykypsennys, 
 n Höyry - kuumailma 
 n Puhdas höyry 
 n Höyrynjako 360 asteen 
höyrynjako 

 n Sous Vide -toiminto 
 n Kalkinpoisto 
 n Kaksi grillivastusta 
 n AquaClean 
 n Lämpösulake 

Varusteet
 n Peltien kannattimet 
 n Uuniritilä 
 n Höyrypannu 
 n Rei’itetty uunipelti 
höyryttämiseen 

 n Matala pannu ruostumatonta 
terästä 

 n Reijitetty höyrypannu ½ 
 n Reijitetty höyrypannu 1/3 
 n Lasinen leivinpelti 

Keittiö - 731915

3.199 €
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Yhdistelmähöyryuunimme on varustettu sekä täydellisellä höyry-
toiminnolla että perinteiseen kiertoilmalämpöön yhdistetyllä höyry-
toiminnolla. Tarkoin suunniteltu höyrynmuodostusjärjestelmä tuottaa 

ainoastaan puhdasta höyryä ja höyry jakautuu tasaisesti koko uuniin. 
Uunit on varustettu suurella valikoimalla erilaisia paistopeltejä sekä 
perinteisellä lämmöllä että höyryllä kypsentämistä varten.

Yhdistelmähöyryuunit

OCS8478G
Yhdistelmähöyryuuni, Sous Vide -toiminnolla
Musta lasi
Tuotteen mitat (LxKxS) 59,5 × 45,5 × 54,6 cm

Ominaisuudet
 n Energiatehokkuusluokka: A+
 n Uunin sisäosan tilavuus: 50 l
 n Ultra Cool luukku,  
3 lasia, 2 heijastavaa kerrosta

 n Sivulistat saumattomaan 
integrointiin

Mukavuus
 n 4,3” TFT-värikosketusnäyttö
 n Pehmeä aukeaminen / pehmeä 
sulkeutuminen

 n 2 täysin ulosvedettävää 
teleskooppikiskoa 
lukitustoiminnolla

 n 2 valoa eri tasoilla
 n Oven sisäpuoli tasainen
 n Aqua Clean -järjestelmä

Kypsennyksen aputoiminnot
 n Säädettävä lämpötila jopa 230 
°C:seen saakka

 n 22 uunitoimintoa
 n Lihalämpömittari
 n 160 automaattista ohjelmaa
 n Sous Vide -ohjelmointi – 
lämpötilan tarkka säätely

Varusteet
 n 1 matala pelti
 n 1 premium-grilliteline
 n 1 höyrypelti, josta 2/3 reikiä + 1 
höyrypelti, josta 1/3 reikiä

 n 2 XL-höyrypeltiä ilman reikiä
 n 1 XL-höyrypelti, reiällinen 

OCS8678G
Yhdistelmähöyryuuni, Sous Vide -toiminnolla
Musta lasi
Tuotteen mitat (LxKxS) 59,5 × 59,5 × 54,6 cm

Ominaisuudet
 n Energiatehokkuusluokka: A+
 n Uunin sisäosan tilavuus: 73 l
 n Ultra Cool luukku,  
3 lasia, 2 heijastavaa kerrosta

 n Sivulistat saumattomaan 
integrointiin

Käyttömukavuus
 n 4,3” TFT-värikosketusnäyttö
 n Pehmeä aukeaminen / pehmeä 
sulkeutuminen

 n 3 täysin ulosvedettävää 
teleskooppikiskoa 
lukitustoiminnolla

 n 2 valoa eri tasoilla
 n Oven sisäpuoli tasainen
 n Aqua Clean -järjestelmä

Kypsennyksen aputoiminnot
 n Säädettävä lämpötila jopa 230 
°C:seen saakka

 n 22 uunitoimintoa
 n Lihalämpömittari
 n 160 automaattista ohjelmaa
 n Sous Vide -ohjelmointi – 
lämpötilan tarkka säätely

Varusteet
 n 2 matalaa peltiä
 n 1 syvä pelti
 n 1 premium-grilliteline
 n 1 höyrypelti, josta 2/3 reikiä + 1 
höyrypelti, josta 1/3 reikiä

 n 2 XL-höyrypeltiä ilman reikiä
 n 1 XL-höyrypelti, reiällinen

Keittiö - 507872

Keittiö - 507874

3.199 €

2.999 €

Elements by 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. Laatikkoa 
voidaan käyttää ruoan valmisteluun sous vide -kypsennystä varten, 

kuten myös ruoan säilytykseen, pakkaamiseen tai annosteluun. 
Suoraan uunin alle asennettu, painamalla avattava Elements by ASKO 
-tyhjiölaatikko on erittäin miellyttävä ja helppo käyttää. Valittavana on 
kolme eri tiivistysasetusta eripaksuisille muovipusseille.

Rakenne & suorituskyky
 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.

Käyttö & joustavuus
 n Kolme tyhjiöpakkausasetusta
 n Kolme tiivistysasetusta

Vuorovaikutus & hallinta
 n Kosketusnäppäimet

Turvallisuus & huolto
 n Helposti puhdistettava laatikko 
ruostumatonta terästä

ODV8128G
Tyhjiölaatikko
Musta lasi
Tuotteen mitat (LxKxS)  59,7 x 14 × 55 cm

Tyhjiölaatikko

Keittiö - 563504

2.369 €

Useita lämpötiloja ja 
kypsennysmenetelmiä yhdellä kertaa Kypsennys höyryllä
Ammattikokit hyödyntävät ruoanvalmistuksessa eri lämpötiloja 
ja kypsennysmenetelmiä, jotta ruoan maut pääsevät 
oikeuksiinsa. Ruokaa saatetaan hauduttaa ensin pitkään 
matalassa lämpötilassa, minkä jälkeen se viimeistellään 
nopealla grillauksella. Mutta mitä sanoisit, jos voisit käyttää 
höyryä, kuumaa ilmaa ja grillausta samalla kertaa? Sinun ei 
enää tarvitse asettaa eri lämpötiloja ja kypsennysmenetelmiä 
ruoanvalmistuksen aikana itse. Valitse vain haluamasi 
vaihtoehdot valikosta ja paina käynnistyspainiketta. Anna uunin 
tehdä työ puolestasi!

Höyryn avulla voit saada aikaan ihmeitä keittiön arjessa. Kun 
hyödynnät höyryä leivän leivonnassa, leipä kohoaa paremmin, 
siitä tulee kuohkea ja sen kuori on rapea. Saat täydellisen 
lopputuloksen käyttämällä leivonnassa lämpömittaria. Näin 
tiedät tarkalleen, milloin leipä on otettava uunista. Onnistut 
takuuvarmasti!
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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 lampötilaan, 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.

Pyrolyysi

Pyrolyysipuhdistus

Pyrolyysiuunit

Ominaisuudet
 n Energiatehokkuusluokka: A+
 n Uunin sisäosan tilavuus: 71 l
 n Ultra Cool+ luukku, 4 lasia,  
3 heijastavaa kerrosta

 n Pyrolyysin kestävä laadukas 
emali

 n Sivulistat saumattomaan 
integrointiin

Mukavuus
 n 4,3” TFT-värikosketusnäyttö 
 n Pehmeä sulkeutuminen / 
pehmeä aukeaminen

 n 5 paistotasoa
 n 3 täysin ulosvedettävää 
teleskooppikiskoa 
lukitustoiminnolla

 n 2 valoa eri tasoilla
 n Oven sisäpuoli tasainen
 n Pyrolyysipuhdistusjärjestelmä

Kypsennyksen aputoiminnot
 n Säädettävä lämpötila jopa 
275°C:seen saakka

 n 18 uunitoimintoa
 n Lihalämpömittari
 n 87 automaattista ohjelmaa
 n Moottoroitu grillivarras

Varusteet
 n 1 lasipelti
 n 2 matalaa peltiä 
 n 1 syvä pelti
 n 1 premium-grilliteline

Keittiö - 507873OP8678G
Pyrolyysiuuni
Musta lasi
Tuotteen mitat (LxKxS) 59,5 × 59,5 × 54,6 cm

2.719 €
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Yhdistelmä-
mikroaaltouuni
Yhdistelmämikroaaltouunimme on suunniteltu toimiviksi ilman 
kömpelöä pyörivää alustaa. Mikroaaltojen tasaisen jakautumisen 
takaa sen sijaan uunin ulkopuolelle sijoitettu mikroaaltosekoitin. 
Elements by ASKO -yhdistelmämikroaaltouunit on myös varustettu 

invertteritekniikalla, joka tuottaa tarkan määrän tasaisia mikroaaltoja 
vähäisemmällä virrankulutuksella. Tämä mahdollistaa energiaa 
säästävän ja hellävaraisemman kypsennyksen. 

OCM8478G 
Yhdistelmämikroaaltouuni
Musta lasi
Tuotteen mitat (LxKxS) 59,5 × 45,5 × 54,6 cm

Ominaisuudet
 n Uunin sisäosan tilavuus: 50 l
 n Viileä luukku, 3 lasia, 1 
heijastava kerros

 n mikroaaltosuojaus
 n Sivulistat saumattomaan 
integrointiin

Mukavuus
 n 4,3” TFT-värikosketusnäyttö 
 n Pehmeä sulkeutuminen
 n 4 paistotasoa
 n 2 valoa eri tasoilla
 n Oven sisäpuoli tasainen

Kypsennyksen aputoiminnot
 n Säädettävä lämpötila jopa 
250°C:seen saakka

 n 19 uunitoimintoa
 n 87 automaattista ohjelmaa
 n Mikroaallot / perinteinen lämpö 
-yhdistelmäohjelmat

Varusteet
 n 1 lasipelti
 n 1 matala pelti
 n 2 premium-grillitelinettä

Lämmityslaatikko
Laajenna yhdistelymahdollisuuksia entisestäänkin Elements by 
ASKO -lämmityslaatikolla, jota voit käyttää joko lautasten tai kuppien 
lämmittämiseen tai vaikkapa ruoan hitaaseen kypsennykseen. Laatikon 
pohja on valmistettu keraamisesta lasista, joka on helppo puhdistaa.

ODW8128G  
Lämmityslaatikko
Musta lasi
Tuotteen mitat (LxKxS) 59,7 × 14 × 55 cm

Ominaisuudet ja toiminnot
 n Lämpötila-alue: 30–80 °C
 n Kiertoilmatoiminto
 n Helposti puhdistettava lasipohja
 n Aukeaa painamalla
 n Täysin avattavat 
teleskooppikiskot

 n Kylmä etupinta

 n Kuormitettavuus: 25 kg
 n Tilavuus: 20 lautasta, halkaisija 
28 cm

 n 80 kahvikuppia tai 40 teemukia
 n Hitaan kypsennyksen toiminto
 n Pohjalevyssä lämpövastus

Keittiö - 507875

2.579 €

Keittiö - 497322

909 €

Kahvinkeitin

ASKO Craft -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.

Täydelliset tulokset
Kahvinkeittimemme heijastavat ASKOn pohjoismaista perintöä 
ihanteellisella yhdistelmällä parhaita toimintoja ja tyylikästä 
muotoilua. Se on suunniteltu sopimaan täydellisesti yhteen 
muotoilultaan ASKO Craft-uunin kanssa – ja lisäksi se tekee 
myös erinomaista kahvia.

Löydä erilaiset tumman sävyt

Keittiö - 575749

3.269 €

Rakenne & suorituskyky
 n Yksiosainen kestävä 
metallikehys takaa 
ainutlaatuisen integroinnin 

 n Vesisäiliön tilavuus: 1,8 l
 n Säiliö kokonaisille kahvipavuille
 n Kahvipapusäiliön tilavuus: 200 g
 n Erillinen maitosäiliö
 n 2 lämpövastusta
 n Esihaudutusjärjestelmä
 n Esijauhatusjärjestelmä

Käyttö & joustavuus
 n Säiliö kokonaisille kahvipavuille
 n Säiliö jauhetulle kahville
 n 2 kupillisen valmistaminen yhtä 
aikaa

 n Valo
 n Valmiustila
 n Valmistus kahvipavuista ja 
jauhetusta kahvista

Ohjelmat, toiminnot ja tilat
 n Ristretto
 n Espresso
 n Normaali kahvi
 n Suuri kahvi
 n Kuuma vesi
 n Cappuccino
 n Latte macchiato
 n Café Latte
 n Kuuma maito

Vuorovaikutus & hallinta
 n Digitaalinen näyttö
 n Kosketusherkät painikkeet
 n Näytön kieliasetus

Turvallisuus & huolto
 n Irrotettava uuttoyksikkö
 n Irrotettava tippa-astia
 n Veden kovuuden testiliuska

CM8478G
Automaattinen kahvinkeitin
Musta lasi
Tuotteen mitat (LxKxS) 59,7 × 45,6 × 47 cm 



Black Steel on ruostumatonta terästä, jossa 
on tyylikäs värisävy. Värin ansiosta harjattu 
pinta pääsee hienosti oikeuksiinsa. Valo 
heijastuu laitteen pinnalta korostaen sen 
muotoilua ja kiiltävää tyylikkyyttä.

Grafiitinmustan pehmeä ja tyylikäs sävy 
täydentää keittiön muuta värimaailmaa sau-
mattomasti.  Uunien rungon pehmeä musta 
sävy sekä uuninluukun ja näytön tyylikäs 
musta luovat tasapainoisen kokonaisuuden.

Ruostumaton teräs on klassinen materiaali, 
jonka modernit ominaisuudet täydentävät 
hienosti kaikkia keittiöitä. Viistosti harjattu 
pinta heijastaa valo korostaen keittiösi muita 
materiaaleja ja käytännöllisyyttä.

18 19

ASKO Craft

ASKOn keittiölaitteet on suunniteltu yksityiskohtia kunnioittaen 
erinomaisen suorituskyvyn ja tarkkuuden saavuttamiseksi. Ne 
edustavat ammattimaisen käytön ja asiantuntemuksen inspiroimaa 
toiminnallisuuta ja kestävyyttä, joka rikastuttaa käyttäjien elämää. 
Laitteidemme miellyttävä muotoilu ja materiaalit integroituvat 
saumattomasti nykyaikaiseen sisustukseen.

”Käsityötaito on luontomme, yksityiskohdat intohimomme”. 
Jon Carlehed, Asko Appliances -yhtiön muotoilupäällikkö.
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Muotoilua, joka ylittää  
korkeimmat odotuksesi
Ainutlaatuinen muotoilu, johon kuuluu kestävä yksiosainen 
metallikehys ja saumattomasti taitetut reunat, antaa sinulle 
mahdollisuuden integroida ASKO Craft -uunit parhaalla 
mahdollisella tavalla keittiöösi. Riippumatta siitä, millä tavoin aiot 
asentaa uuden uunisi, se tulee muuttamaan keittiösi ilmeen. 

Kahva on suunniteltu mukavaksi tarttua. Sen muotoilu on 
edistyksellinen ja tarkkaan harkittu, ja se on myös kaunis katsella. 
Suuri lasiluukku korostaa uunin tilavuutta ja mahdollistaa ruoan 
vaivattoman tarkkailun kypsennyksen aikana. 

ASKO Craft -uunien käyttöliittymä on täydellinen sekoitus 
säätimien välitöntä toimintaa ja intuitiivista navigointia valikoiden 
kautta. Tämä merkitsee sitä, että käytettävissäsi on aina 
yleisnäkymä kaikista toiminnoista ja että voit käyttää suoraan 
kaikkia tärkeimpiä toimintoja.
Ohjaat itse kypsennystä ja voit nopeasti ja vaivattomasti vaihtaa 
uunin toimintoja tai asetuksia. Näin voit kypsentää ruokia eri 
tavoin ja hallita ruoanvalmistusta koko prosessin ajan ja saada 
lopuksi täydelliset tulokset.
Näytön alapuolella olevien näppäimien tausta on valaistu 
käyttöystävällisyyden parantamiseksi. Päätoiminnot valitaan 
vasemmanpuoleisella säätimellä, minkä jälkeen lämpötila ja 
haluttu aika asetetaan oikeanpuoleisella säätimellä.
Oikeanpuoleista säädintä kierretään oikean arvon löytämiseksi, 
minkä jälkeen sitä painetaan arvon valitsemiseksi ja seuraavaan 
asetukseen siirtymiseksi. Järjestelmä ohjaa sinut intuitiivisesti 
prosessin läpi.

Hyvä tuntuma ja paljon toimintoja 

Vaihda valikkoa painamalla oikeanpuoleista säädintä 
(kiertosäädin). Käännä kiertosäädintä asetusten tekemiseksi 
valikoissa tai käytä kahta nuolta (kosketusnäppäimet).

Valitse päätoiminto vasenta säädintä kääntämällä. Aktivoi 
ohjelma painamalla käynnistyspainiketta.

Näet valitun lämpötilan, jäljellä olevan ajan ja uunin nykyisen 
lämpötilan tilanäytöllä.
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Yhdistelmähöyryuunit
OCS8687A
Yhdistelmähöyryuuni, Sous Vide -toiminnolla
Grafiitinmusta
Tuotteen mitat (LxKxS) 59,5 × 59,7 × 54,6 cm

OCS8687B
Yhdistelmähöyryuuni, Sous Vide -toiminnolla
Black Steel
Tuotteen mitat (LxKxS) 59,5 × 59,7 × 54,6 cm

Rakenne & suorituskyky
 n Yksiosainen kestävä 
metallikehys takaa 
ainutlaatuisen integroinnin 

 n Laadukas emalinen uunin XL-
sisäosa

 n Monisuuntainen 
höyrysuihkujärjestelmä

 n Energiatehokkuusluokka: A+

Käyttö & joustavuus
 n Bruttotilavuus (litraa): 73
 n 5 käytettävissä olevaa 
paistotasoa

 n 2 tasolla täysin ulosvedettävät 
teleskooppikiskot 
lukitustoiminnolla

 n 2 matalaa peltiä
 n 1 syvä paistopelti
 n 1 premium-grilliteline
 n 1 GN-astia, XL, reiällinen
 n 1 GN-astia, XL, ilman reikiä
 n Lihalämpömittari

Vuorovaikutus & hallinta
 n 6,1” TFT-värikosketusnäyttö 
 n Ergonominen ohjelmanvalitsin
 n Helppokäyttöinen kiertosäädin 
asetuksia varten

 n 160 automaattiohjelmaa

Toiminnot, ohjelmat ja tilat
 n 11 manuaalista uunitoimintoa 
 n  5 sulatusohjelmaa
 n  Monivaiheinen kypsennys
 n Täyshöyrytoiminto
 n Suora höyrysuihku
 n Sous Vide -ohjelmointi – 
lämpötilan tarkka säätely

Turvallisuus & huolto
 n Pehmeästi sulkeutuva luukku
 n 4 lasia luukussa
 n Höyrypuhdistus

Rakenne & suorituskyky
 n Yksiosainen kestävä 
metallikehys takaa 
ainutlaatuisen integroinnin 

 n Laadukas emalinen uunin XL-
sisäosa

 n Monisuuntainen 
höyrysuihkujärjestelmä

 n Energiatehokkuusluokka: A+

Käyttö & joustavuus
 n Bruttotilavuus (litraa): 73
 n 5 käytettävissä olevaa 
paistotasoa

 n 2 tasolla täysin ulosvedettävät 
teleskooppikiskot 
lukitustoiminnolla

 n 2 matalaa peltiä
 n 1 syvä paistopelti
 n 1 premium-grilliteline
 n 1 GN-astia, XL, reiällinen
 n 1 GN-astia, XL, ilman reikiä
 n Lihalämpömittari

Vuorovaikutus & hallinta
 n 2,9” TFT-värikosketusnäyttö
 n Ergonominen ohjelmanvalitsin
 n Helppokäyttöinen kiertosäädin 
asetuksia varten

 n 160 automaattiohjelmaa

Toiminnot, ohjelmat ja tilat
 n 11 manuaalista uunitoimintoa 
 n  5 sulatusohjelmaa
 n  Monivaiheinen kypsennys
 n Täyshöyrytoiminto
 n Suora höyrysuihku
 n Sous Vide -ohjelmointi – 
lämpötilan tarkka säätely

Turvallisuus & huolto
 n Pehmeästi sulkeutuva luukku
 n 4 lasia luukussa
 n Höyrypuhdistus

Keittiö - 730233

Keittiö - 736348

729858OCS8664A
Yhdistelmähöyryuuni, Sous Vide -toiminnolla
Grafiitinmusta
Tuotteen mitat (LxKxS): 59,5 × 59,7 × 54,6 cm

729859OCS8664S
Yhdistelmähöyryuuni, Sous Vide -toiminnolla
Ruostumaton teräs
Tuotteen mitat (LxKxS): 59,5 × 59,7 × 54,6 cm

737315OCS8664B
Yhdistelmähöyryuuni, Sous Vide -toiminnolla
Black Steel
Tuotteen mitat (LxKxS): 59,5 × 59,7 × 54,6 cm

2.299 €

2.089 €

2.089 €

2.089 €

2.299 €

5-in-1-uuni

2.789 €

2.789 €

OCSM8487A 
Uuni jossa mikroaalto- ja höyrytoiminto
Grafiitinmusta
Tuotteen mitat (LxKxS): 59,5 × 45,5 × 54,6 cm

OCSM8487B 
Uuni jossa mikroaalto- ja höyrytoiminto
Black Steel
Tuotteen mitat (LxKxS): 59,5 × 45,5 × 54,6 cm

 734514

 734515

Yleistä
 n Äänitaso 47 dB(A)re 1 pW 
 n Höyryvoimakkuus 1200 W 
 n Liitäntäteho 3000 W 

Uuni
 n Uuni jossa mikroaalto- ja 
höyrytoiminto - 50 l

 n Erittäin suuri paistopinta-ala 
 n Uunin holvimainen rakenne 
takaa tasaisen lämmön 

 n Ohjaus TFT näyttö 
 n Vääntimien muotoilu led 
 n Invertteritekniikka: Mikroaaltojen 
tasainen jakautuminen - ei 
tarvetta pyörivälle alustalle 
uunissa 

 n Vahva ja kestävä emalointi 
 n Uunin pintalämpötilan jäähdytys 
Dynaaminen jäähdytys - DC+ 

 n Erikoisohjelmat Vaiheittainen 
paisto 

 n Uuninluukun sisämateriaali 
Irrotettava luukun sisälasi 

 n Maksimi uunin lämpötila 230 °C 
 n Lapsilukko 
 n Paisto usealla tasolla samaan 

aikaan 
 n Optimaalinen lämmönkierto 
uunissa 

 n Vesisäiliön tilavuus 1,3 l 

Toiminnot 
 n Höyrykypsennys, 
 n Höyry - kuumailma 
 n Puhdas höyry 
 n Höyrynjako 360 asteen 
höyrynjako 

 n Sous Vide -toiminto 
 n Kalkinpoisto 
 n Kaksi grillivastusta 
 n AquaClean 
 n Lämpösulake 

Varusteet
 n Peltien kannattimet 
 n Uuniritilä 
 n Höyrypannu 
 n Rei’itetty uunipelti 
höyryttämiseen 

 n Matala pannu ruostumatonta 
terästä 

 n Reijitetty höyrypannu ½ 
 n Reijitetty höyrypannu 1/3 
 n Lasinen leivinpelti 
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OCS8487A
Yhdistelmähöyryuuni, Sous Vide -toiminnolla
Grafiitinmusta
Tuotteen mitat (LxKxS) 59,5 × 45,5 × 54,6 cm

OCS8487B
Yhdistelmähöyryuuni, Sous Vide -toiminnolla
Ruostumaton teräs
Tuotteen mitat (LxKxS) 59,5 × 45,5 × 54,6 cm

Rakenne & suorituskyky
 n Yksiosainen kestävä 
metallikehys takaa 
ainutlaatuisen integroinnin 

 n Laadukas emalinen uunin XL-
sisäosa

 n Monisuuntainen 
höyrysuihkujärjestelmä

 n Energiatehokkuusluokka: A+

Käyttö & joustavuus
 n Bruttotilavuus (litraa): 50
 n 4 käytettävissä olevaa 
paistotasoa

 n 2 sisävaloa
 n 1 tasolla täysin ulosvedettävät 
teleskooppikiskot 
lukitustoiminnolla

 n 1 matala pelti
 n 1 premium-grilliteline
 n 1 GN-astia, XL, reiällinen
 n 1 GN-astia, XL, ilman reikiä

Vuorovaikutus & hallinta
 n 6,1” TFT-värikosketusnäyttö
 n Ergonominen ohjelmanvalitsin
 n Helppokäyttöinen kiertosäädin 
asetuksia varten

 n 160 automaattiohjelmaa

Toiminnot, ohjelmat ja tilat
 n 11 manuaalista uunitoimintoa 
 n 5 sulatusohjelmaa
 n Monivaiheinen kypsennys
 n Täyshöyrytoiminto
 n Suora höyrysuihku
 n Sous Vide -ohjelmointi – 
lämpötilan tarkka säätely

Turvallisuus & huolto
 n Pehmeästi sulkeutuva luukku
 n 4 lasia luukussa
 n Höyrypuhdistus

Rakenne & suorituskyky
 n Yksiosainen kestävä 
metallikehys takaa 
ainutlaatuisen integroinnin 

 n Laadukas emalinen uunin XL-
sisäosa

 n Monisuuntainen 
höyrysuihkujärjestelmä

 n Energiatehokkuusluokka: A+

Käyttö & joustavuus
 n Bruttotilavuus (litraa): 50
 n 4 käytettävissä olevaa 
paistotasoa

 n 2 sisävaloa
 n 1 tasolla täysin ulosvedettävät 
teleskooppikiskot 
lukitustoiminnolla

 n 1 matala pelti
 n 1 premium-grilliteline
 n 1 GN-astia, XL, reiällinen
 n 1 GN-astia, XL, ilman reikiä

Vuorovaikutus & hallinta
 n 2,9” TFT-värikosketusnäyttö
 n Ergonominen ohjelmanvalitsin
 n Helppokäyttöinen kiertosäädin 
asetuksia varten

 n 160 automaattiohjelmaa

Toiminnot, ohjelmat ja tilat
 n 11 manuaalista uunitoimintoa 
 n 5 sulatusohjelmaa
 n Monivaiheinen kypsennys
 n Täyshöyrytoiminto
 n Suora höyrysuihku
 n Sous Vide -ohjelmointi – 
lämpötilan tarkka säätely

Turvallisuus & huolto
 n Pehmeästi sulkeutuva luukku
 n 4 lasia luukussa
 n Höyrypuhdistus

Yhdistelmähöyryuunit
2.089 €

1.879 €

1.879 €

2.089 €

Keittiö - 730057

Keittiö - 736347

729862

729863

OCS8464A
Yhdistelmähöyryuuni, Sous Vide -toiminnolla
Grafiitinmusta
Tuotteen mitat (LxKxS): 59,5 × 45,5 × 54,6 cm

OCS8464S
Yhdistelmähöyryuuni, Sous Vide -toiminnolla
Ruostumaton teräs
Tuotteen mitat (LxKxS): 59,5 × 45,5 × 54,6 cm

Tyhjiölaatikko

Rakenne & suorituskyky
 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

Käyttö & joustavuus
 n Kolme tyhjiöpakkausasetusta
 n Kolme tiivistysasetusta

Vuorovaikutus & hallinta
 n Kosketusnäppäimet

Turvallisuus & huolto
 n Helposti puhdistettava laatikko 
ruostumatonta terästä

ODV8127A
Tyhjiölaatikko
Väri: grafiitinmusta
14 cm

ODV8127S
Tyhjiölaatikko
Väri: ruostumaton teräs
14 cm

ODV8127S
Tyhjiölaatikko
Black Steel
14 cm

Sous vide ja ruoan 
tyhjiöpakkaaminen

Helppokäyttöisen kosketuspanelin avulla voit valita kolmesta 
eri tyhjiöpakkausasetuksesta ruoan herkkyydestä riippuen. 
Liha vaatii esimerkiksi korkeamman tyhjiöpakkausasetuksen 
parhaiden mahdollisten kypsennystulosten saavuttamiseksi. 
Hedelmät sen sijaan tarvitsevat alhaisemman asetuksen, jotta 
negatiivinen ilmanpaine ei vahingoittaisi niitä.

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.

563506

731156

563505

2.229 €

2.229 €

2.229 €
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Pyrolyysiuuni
OP8687A
Pyrolyysiuuni
Grafiitinmusta
Tuotteen mitat (LxKxS) 59,5 × 59,7 × 54,6 cm

OP8687B
Pyrolyysiuuni
Ruostumaton teräs
Tuotteen mitat (LxKxS) 59,5 × 59,7 × 54,6 cm

Rakenne & suorituskyky
 n Yksiosainen kestävä 
metallikehys takaa 
ainutlaatuisen integroinnin 

 n Holvimainen rakenne parantaa 
ilmanvirtausta

 n Laadukas emalinen uunin XL-
sisäosa

 n Katossa kaksinkertaiset 
infrapunavastukset

 n Kuuma kiertoilma
 n Energiatehokkuusluokka: A+

Käyttö & joustavuus
 n Bruttotilavuus (litraa): 71
 n 5 käytettävissä olevaa 
paistotasoa

 n 2 sisävaloa
 n 2 tasolla täysin ulosvedettävät 
teleskooppikiskot 
lukitustoiminnolla

 n 2 matalaa peltiä
 n 1 syvä paistopelti
 n 1 premium-grilliteline
 n Lihalämpömittari

Vuorovaikutus & hallinta
 n 6,1” TFT-värikosketusnäyttö
 n Ergonominen ohjelmanvalitsin
 n Helppokäyttöinen kiertosäädin 
asetuksia varten

 n 87 automaattiohjelmaa

Toiminnot, ohjelmat ja tilat
 n 11 manuaalista uunitoimintoa 
 n Monivaiheinen kypsennys
 n Automaattiset paisto-ohjelmat

Turvallisuus & huolto
 n Pehmeästi sulkeutuva luukku
 n 4 lasia luukussa
 n Automaattinen 
pyrolyysipuhdistus

 n Pyrolyysipuhdistuksen kestävät 
pellit

Rakenne & suorituskyky
 n Yksiosainen kestävä 
metallikehys takaa 
ainutlaatuisen integroinnin 

 n Holvimainen rakenne parantaa 
ilmanvirtausta

 n Laadukas emalinen uunin XL-
sisäosa

 n Katossa kaksinkertaiset 
infrapunavastukset

 n Kuuma kiertoilma
 n Energiatehokkuusluokka: A+

Käyttö & joustavuus
 n Bruttotilavuus (litraa): 71
 n 5 käytettävissä olevaa 
paistotasoa

 n 2 sisävaloa
 n 2 tasolla täysin ulosvedettävät 
teleskooppikiskot 
lukitustoiminnolla

 n 2 matalaa peltiä
 n 1 syvä paistopelti
 n 1 premium-grilliteline
 n Lihalämpömittari

Vuorovaikutus & hallinta
 n 2,9” TFT-värikosketusnäyttö
 n Ergonominen ohjelmanvalitsin
 n Helppokäyttöinen kiertosäädin 
asetuksia varten

 n 87 automaattiohjelmaa

Toiminnot, ohjelmat ja tilat
 n 11 manuaalista uunitoimintoa 
 n Monivaiheinen kypsennys
 n Automaattiset paisto-ohjelmat

Turvallisuus & huolto
 n Pehmeästi sulkeutuva luukku
 n 4 lasia luukussa
 n Automaattinen 
pyrolyysipuhdistus

 n Pyrolyysipuhdistuksen kestävät 
pellit

Keittiö - 730061

Keittiö - 736350

737316OP8664B
Pyrolyysiuuni
Black Steel
Tuotteen mitat (LxKxS): 59,5 × 59,7 × 54,6 cm

729855

729854

OP8664S
Pyrolyysiuuni
Ruostumaton teräs
Tuotteen mitat (LxKxS): 59,5 × 59,7 × 54,6 cm

OP8664A
Pyrolyysiuuni
Grafiitinmusta
Tuotteen mitat (LxKxS): 59,5 × 59,7 × 54,6 cm

1.949 €

1.669 €

1.669 €

1.669 €

1.949 €

Tarkoin suunniteltua eleganssia
Asiantuntemuksemme on muuttanut uunin äärimmäisen tarkaksi 
työvälineeksi. Tuotteidemme valmistuksessa on käytetty huolellisesti 
valikoituja ja ympäristöystävällisiä materiaaleja, jotka tekevät niistä 
tyylikkään näköisiä ja kestäviä. Käsityötaitomme tuloksena on syntynyt 
mallisto, jolle on ominaista poikkeuksellinen viimeistely ja intuitiivinen 
käyttöpinta.

Olemme kehittäneet hienostuneen lasiluukun ja integroineet sen 
saumattomaan, yhdestä kappaleesta valmistettuun kehykseen. 
Suuri lasiluukku korostaa uunin tilavuutta ja mahdollistaa täydellisen 
näkyvyyden uuniin.
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731158
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OCM8487A
Yhdistelmämikroaaltouuni
Grafiitinmusta
Tuotteen mitat (LxKxS) 59,5 × 45,5 × 54,6 cm

OCM8487B
Yhdistelmämikroaaltouuni
Black Steel
Tuotteen mitat (LxKxS) 59,5 × 45,5 × 54,6 cm

Rakenne & suorituskyky
 n Yksiosainen kestävä 
metallikehys takaa 
ainutlaatuisen integroinnin 

 n XL-tilavuus ilman pyörivää 
alustaa

 n Holvimainen rakenne parantaa 
ilmanvirtausta

 n Laadukas emalinen uunin 
sisäosa

 n Inventterillä varustettu 
mikroaaltojärjestelmä

 n Mikroaaltosekoitin 
 n Katossa kaksinkertaiset 
infrapunavastukset

 n Kuuma kiertoilma
 n Mikroaaltojen tehoalue (W): 
90–1000

Käyttö & joustavuus
 n Bruttotilavuus (litraa): 50
 n 4 käytettävissä olevaa 
paistotasoa

 n 1 lasipelti
 n 1 matala pelti
 n 1 premium-grilliteline

Vuorovaikutus & hallinta
 n 6,1” TFT-värikosketusnäyttö
 n Ergonominen ohjelmanvalitsin
 n Helppokäyttöinen kiertosäädin 
asetuksia varten

 n 120 automaattiohjelmaa

Toiminnot, ohjelmat ja tilat
 n 11 manuaalista uunitoimintoa 
 n 18 sulatusohjelmaa
 n 6 mikroaaltoasetusta
 n Monivaiheinen kypsennys

Turvallisuus & huolto
 n Pehmeästi sulkeutuva luukku
 n 3 lasia luukussa

Rakenne & suorituskyky
 n Yksiosainen kestävä 
metallikehys takaa 
ainutlaatuisen integroinnin 

 n XL-tilavuus ilman pyörivää 
alustaa

 n Holvimainen rakenne parantaa 
ilmanvirtausta

 n Laadukas emalinen uunin 
sisäosa

 n Inventterillä varustettu 
mikroaaltojärjestelmä

 n Mikroaaltosekoitin 
 n Katossa kaksinkertaiset 
infrapunavastukset

 n Kuuma kiertoilma
 n Mikroaaltojen tehoalue (W): 
90–1000

Käyttö & joustavuus
 n Bruttotilavuus (litraa): 50
 n 4 käytettävissä olevaa 
paistotasoa

 n 1 lasipelti
 n 1 matala pelti
 n 1 premium-grilliteline

Vuorovaikutus & hallinta
 n 2,9” TFT-värikosketusnäyttö
 n Ergonominen ohjelmanvalitsin
 n Helppokäyttöinen kiertosäädin 
asetuksia varten

 n 120 automaattiohjelmaa

Toiminnot, ohjelmat ja tilat
 n 11 manuaalista uunitoimintoa 
 n 18 sulatusohjelmaa
 n 6 mikroaaltoasetusta
 n Monivaiheinen kypsennys

Turvallisuus & huolto
 n Pehmeästi sulkeutuva luukku
 n 3 lasia luukussa

Yhdistelmämikrot
1.949 €

1.949 €

1.669 €

1.669 €

1.669 €

Keittiö - 730055

Keittiö - 736345

737317OCM8464B
Yhdistelmämikroaaltouuni
Black Steel
Tuotteen mitat (LxKxS): 59,5 × 45,5 × 54,6 cm

729865

729864

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

OCM8464A
Yhdistelmämikroaaltouuni
Grafiitinmusta
Tuotteen mitat (LxKxS): 59,5 × 45,5 × 54,6 cm

Rakenne & suorituskyky
 n Painamalla avattava mekanismi
 n Voidaan vetää täysin ulos 
teleskooppiohjaimien ansiosta

 n Ritilän, paistopeltien, pannujen 
yms. säilytykseen

Turvallisuus & huolto
 n Helposti puhdistettava laatikko 
ruostumatonta terästä

ODA8117B
Tarvikelaatikko
Black Steel
Tuotteen mitat (LxKxS) 59,7 × 14 × 55 cm

Tarvikelaatikko

Lämmityslaatikko

ODW8127S
Lämmityslaatikko
Ruostumaton teräs
Tuotteen mitat (LxKxS) 59,7 × 14 × 55 cm 

ODW8127B
Lämmityslaatikko
Black Steel
Tuotteen mitat (LxKxS) 59,7 × 14 × 55 cm 

Rakenne & suorituskyky
 n Pohjalevyssä lämpövastus
 n Painamalla avattava mekanismi
 n Lämpötila-alue: 30-80°C
 n Puhallin takaa tasaisen 
ilmankierron

 n Laatikko helposti liukuvilla  
teleskooppiohjaimilla

Käyttö & joustavuus
 n Sulatus
 n Kupin lämmitys
 n Lautasen lämmitys
 n Ruoan lämmitys
 n Kypsennys alhaisessa 
lämpötilassa

Vuorovaikutus & hallinta
 n Säädin laatikon sisäosan 
asetusten tekemiseksi

 n Edessä merkkivalo

Turvallisuus & huolto
 n Helposti puhdistettava 
keraaminen pohjalevy

ODW8127A
Lämmityslaatikko
Grafiitinmusta
Tuotteen mitat (LxKxS) 59,7 × 14 × 55 cm 

497348

731157

497358

769 €

769 €

699 €
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Kahvinkeitin

ASKO Craft -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.

Täydelliset tulokset
Kahvinkeittimemme heijastavat ASKOn pohjoismaista perintöä 
ihanteellisella yhdistelmällä parhaita toimintoja ja tyylikästä 
muotoilua. Se on suunniteltu sopimaan täydellisesti yhteen 
muotoilultaan ASKO Craft-uunin kanssa – ja lisäksi se tekee 
myös erinomaista kahvia.

Löydä erilaiset tumman sävyt

CM8457S
Automaattinen kahvinkeitin
Ruostumaton teräs
Tuotteen mitat (LxKxS) 59,7 × 45,6 × 47 cm 

CM8477B
Automaattinen kahvinkeitin
Ruostumaton teräs
Tuotteen mitat (LxKxS) 59,7 × 45,6 × 47 cm 

Rakenne & suorituskyky
 n Yksiosainen kestävä 
metallikehys takaa 
ainutlaatuisen integroinnin 

 n Vesisäiliön tilavuus: 1,8 l
 n Säiliö kokonaisille kahvipavuille
 n Kahvipapusäiliön tilavuus: 200 g
 n Erillinen maitosäiliö
 n 2 lämpövastusta
 n Esihaudutusjärjestelmä
 n Esijauhatusjärjestelmä

Käyttö & joustavuus
 n Säiliö kokonaisille kahvipavuille
 n Säiliö jauhetulle kahville
 n 2 kupillisen valmistaminen yhtä 
aikaa

 n Valo
 n Valmiustila
 n Valmistus kahvipavuista ja 
jauhetusta kahvista

Ohjelmat, toiminnot ja tilat
 n Ristretto
 n Espresso
 n Normaali kahvi
 n Suuri kahvi
 n Kuuma vesi
 n Cappuccino
 n Latte macchiato
 n Café Latte
 n Kuuma maito

Vuorovaikutus & hallinta
 n Digitaalinen näyttö
 n Kosketusherkät painikkeet
 n Näytön kieliasetus

Turvallisuus & huolto
 n Irrotettava uuttoyksikkö
 n Irrotettava tippa-astia
 n Veden kovuuden testiliuska

CM8457A
Automaattinen kahvinkeitin
Grafiitinmusta
Tuotteen mitat (LxKxS) 59,7 × 45,6 × 47 cm 

555251

732760

555252

2.789 €

2.789 €

3.059 €

OM8334S
Upotettava mikroaaltouuni grillitoiminnolla
Uunin tilavuus: 22 l
Tuotteen mitat (LxKxS) 59,5 x 39 × 33,4 cm

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

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
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Keittotasot

Keittotason äärellä tapahtuu eniten. Aamun aikaisesta aamiaisesta 
myöhäisillan välipaloihin asti keittotaso on jatkuvassa käytössä, 
joten haluat varmasti muotoilun, joka sopii sekä tarpeisiisi että 
elämäntapaasi. ASKOn keittotasojen valikoima tuo vapautta ja 

joustavuutta keittiöön. Nopeat, tehokkaat ja helposti puhdistettavat 
keittotasot mahdollistavat hallinnan, jonka ansiosta voit valmistaa 
ateriasi nopeasti. Ja kaikki keittotasomme on suunniteltu saumattomasti 
integroitaviksi keittiölaitteiden mallistoihimme.

Keittiön ykkönen



HG1365GB
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Elements by ASKO-
kaasukeittotasot

Fusion Volcano -wokkipoltin
Fusion Volcano -wokkipoltin on erilainen kuin useimmat muut 
wokkipolttimet. Se tuottaa suuren määrän lämpöä ja suuntaa 
sen tehokkaasti pannun pohjaan, ei sen kylkiin. Se pitää myös 
lämpötilan korkeana silloinkin, kun lisäät kattilaan aineksia. 
Tämä välitön lämmönsiirto auttaa sinua luomaan täydelliset 
wokkiherkut kotonasi. Markkinoiden tehokkain wokkipoltin.

Kolminkertaista wokkipannusi teho
Fusion Volcano -wokkipolttimissa on suunnatun Volcano-liekin 
lisäksi myös ylimääräinen ulkoliekki suuremmille kattiloille ja 
matalalla lämmöllä tapahtuvalle haudutukselle. Sitä voidaan 
käyttää esimerkiksi pitämään pientä kastikekattilaa juuri 
kiehumispisteen alapuolella.
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Olemme hyödyntäneet käytettävissä olevan tilan mahdollisimman 
tehokkaasti ja maksimoineet polttimien väliset etäisyydet. Näin voit 
käyttää suuria kattiloita ja pannuja kaikilla polttimilla samanaikaisesti 
ilman että ne häiritsevät toisiaan. Kaikki kaasukeittotasomme on 

varustettu erityisen tukevilla valurautaisilla kattilatuilla. Ne tarjoavat 
täydellisen ja varman tuen myös erittäin painaville kattiloille ja pannuille 
ja on helppo irrottaa keittotason puhdistamiseksi.

Looginen polttimien sijoittelu

HG1145AB
Kaasukeittotaso
Musta lasipinta
Leveys 111 cm
2 A+ -poltinta + 2 Fusion Volcano -wokkipoltinta

Rakenne & suorituskyky
 n Emaloidut valurautakattilatuet
 n Lasikeraamiset keittotasot
 n Hyväksytty sekä pullokaasulla 
että maakaasulla käytettäväksi. 
Pullokaasusuuttimet 
asennettuina. 

 n Vasen etualue
 n Teholuokka: Fusion Volcano 
-wokkipoltin

 n Tehoalue: 300–6000 W 

 n Keskimmäinen vasen alue
 n Teholuokka: normaali poltin
 n Tehoalue: 390–2000 W 

 n Keskimmäinen vasen alue
 n Teholuokka: normaali poltin
 n Tehoalue: 390–2000 W 

 n Oikea etualue
 n Teholuokka: Fusion Volcano 
-wokkipoltin

 n Tehoalue: 300–6000 W

Käyttö & joustavuus
 n Monitoimiwokkipoltin
 n Ylimääräinen wokkituki
 n Ylimääräinen haudutustuki

Vuorovaikutus & hallinta
 n Ergonomiset nupit
 n Sytytys integroitu nuppiin
 n Jatkuva/portaaton säätö
 n Yksilölliset ajastimet

Turvallisuus & huolto
 n Terminen/sähköinen 
liekinvarmistimeen perustuva 
suojaus

 n Irrotettavat nupit
 n Helposti puhdistettavat polttimet
 n Tasainen, helposti puhdistettava 
lasipinta

Elements by ASKO-
kaasukeittotasot

2.089 €

Keittiö - 735379

Fiksusti suunnitellut A+ -polttimet
Kaikki ASKOn kaasukeittotasot on varustettu ainutlaatuisilla A+ 
-polttimilla, jotka tuottavat täydellisesti säädettävän puhtaan 
liekin, ja joiden teho ei ainoastaan ole erittäin hyvä, vaan jotka 
myös suuntaavat liekin suoraan keittoastian pohjaan. Tarkoin 
suunnitellut liekkiaukot varmistavat, että liekin ja keittoastian 
pohjan välinen etäisyys on mahdollisimman pieni. Näin energia 
voidaan käyttää paremmin hyödyksi ja lämpö jakautuu tasaisesti 
koko keittoastian pohjaan.

Kaikissa Elements by ASKO -kaasukeittotasoissa on 
automaattinen sytytys. Sinun tarvitsee vain painaa säätönuppia 
ja kääntää sitä vastapäivään, niin polttimen liekki syttyy. 
Elements by ASKO -kaasukeittotasoissa on ainutlaatuinen 
yksilöllinen ajastintoiminto jokaiselle polttimelle. Yksilöllinen 
ajastintoiminto pystyy kytkemään yhden tai useamman polttimen 
automaattisesti pois päältä. Kun asetettu aika on kulunut, kuulet 
äänimerkin, minkä jälkeen ajastinohjattu poltin kytkeytyy pois 
päältä.

Täydellisesti säädettävät polttimet

HG1935AB
Kaasukeittotaso
Musta lasipinta
Leveys 90 cm

Rakenne & suorituskyky
 n Emaloidut valurautakattilatuet
 n Lasikeraamiset keittotasot
 n Hyväksytty sekä pullokaasulla 
että maakaasulla käytettäväksi. 
Pullokaasusuuttimet 
asennettuina. 

 n Vasen keskialue
 n Teholuokka: Fusion Volcano  
-wokkipoltin

 n Tehoalue: 300–6000 W 

 n Keskimmäinen etualue
 n Teholuokka: normaali A+ -poltin
 n Tehoalue: 390–2000 W 

 n Keskimmäinen taka-alue
 n Teholuokka: normaali A+ -poltin
 n Tehoalue: 390–2000 W 

 n Oikea etualue
 n Teholuokka: nopea A+ -poltin
 n Tehoalue: 550–3000 W 

 n Oikea taka-alue
 n Teholuokka: ylimääräinen A+ 
-poltin

 n Tehoalue: 250–1000 W

Käyttö & joustavuus
 n Monitoimiwokkipoltin
 n Ylimääräinen wokkituki
 n Ylimääräinen haudutustuki
 n Vuorovaikutus & hallinta
 n Ergonomiset nupit
 n Sytytys integroitu nuppiin
 n Jatkuva/portaaton säätö

Turvallisuus & huolto
 n Terminen/sähköinen 
liekinvarmistimeen perustuva 
suojaus

 n Irrotettavat nupit
 n Helposti puhdistettavat polttimet
 n Tasainen, helposti puhdistettava 
lasipinta

HG1615AB
Kaasukeittotaso
Musta lasipinta
Leveys 60 cm

Rakenne & suorituskyky
 n Emaloidut valurautakattilatuet
 n Lasikeraamiset keittotasot
 n Hyväksytty sekä pullokaasulla 
että maakaasulla käytettäväksi. 
Pullokaasusuuttimet 
asennettuina. 

 n Vasen etualue
 n Teholuokka: nopea A+ -poltin
 n Tehoalue: 550-3000 W 

 n Vasen taka-alue
 n Teholuokka: ylimääräinen A+ 
-poltin

 n Tehoalue: 250-1000 W 

 n Oikea etualue
 n Teholuokka: normaali poltin
 n Tehoalue: 390-2000 W 

 n Oikea taka-alue
 n Teholuokka: normaali A+ -poltin
 n Tehoalue: 390-2000 W

Vuorovaikutus & hallinta
 n Ergonomiset nupit
 n Sytytys integroitu nuppiin
 n Jatkuva/portaaton säätö

Turvallisuus & huolto
 n Terminen/sähköinen 
liekinvarmistimeen perustuva 
suojaus

 n Irrotettavat nupit
 n Helposti puhdistettavat polttimet
 n Tasainen, helposti puhdistettava 
lasipinta

1.669 €

Keittiö - 735415

979 €

Keittiö - 735411
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ASKO Craft-
kaasukeittotasot

Helposti liikutettavat kattilat
Uudet kattilatuet on kehitetty ammattimaisten keittotasojen 
inspiroimana. Kattiloita on helppo siirtää suurella pinnalla ilman 
että niitä tarvitsee nostaa. Myös pienemmät kattilat seisovat 
tukevasti. Koko pinta on optimoitu kaikenlaisia kattiloita silmällä 
pitäen tarjoten yhden markkinoiden joustavimmista ratkaisuista.

A+ -hybridipoltin
ASKO Craft -malliston uusi A+ -poltin on äärimmäisen tehokas 
ja siirtää suuremman osan kaasuenergiasta suoraan kattiloiden 
ja pannujen alle. Kohollaan olevat polttimet mahdollistavat 
ilmanvirtauksen polttimen ja valumisastian välillä. Tämä pitää 
ruostumattoman teräksen tai mustan emalin viileämpänä, niin 
että niihin tarttuu ja palaa kiinni vähemmän öljytahroja. Polttimen 
pieni halkaisija on erittäin tehokas ja mahdollistaa myös 
tarkemman säätämisen.

Helposti puhdistettava pinnoitus
Uudet ruostumattomasta teräksestä valmistetut kaasu-
keittotasomme on pinnoitettu erittäin ohuella nanoteknologiaan 
perustuvalla suojakerroksella. Tämä kerros estää tahroja 
tarttumasta ja palamasta kiinni pintaan. Näin keittotaso 
on helppo puhdistaa ilman erityisiä puhdistusaineita. Kun 
keittotasoa on käytetty neljä tuntia 180 °C:n lämpötilassa, ASKOn 
helposti puhdistettava pinnoitus on helpompi puhdistaa kuin 
kilpailijoidemme vastaavat ratkaisut. Myös grafiitinmustat versiot 
on helppo puhdistaa grafiitinmustan emalipinnan ansiosta.



1.599 €
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Super Flex -wokkipoltin
Esittelyssä ASKOn uusi kaasukeittotaso: Super Flex -wokkipoltin. 0,2–
4,6 kW:n tehollaan se kattaa laajan alueen soveltuen näin kaikenlaiseen 
kypsennykseen. Haudutusasetus koostuu vain kahdesta osasta ja on 
tehokas ratkaisu, jossa liekit on suunnattu ylöspäin viistoon porattujen 

liekkiaukkojen kautta. Koska polttimen pään halkaisija on pieni, 
lämpö jää suoraan pannun alle. Polttimen pää on valmistettu yhdestä 
yhtenäisestä messinkikappaleesta ja kestää pitkään.

ASKO Craft-
kaasukeittotasot

HG1986AB
Kaasukeittotaso
Valumisastia ruostumatonta terästä
Leveys 90 cm
4 A+ -hybridipoltinta
1 Super Flex -wokkipoltin 

HG1986SB
Kaasukeittotaso
Valumisastia ruostumatonta terästä
Leveys 90 cm
4 A+ -hybridipoltinta
1 Super Flex -wokkipoltin

Rakenne & suorituskyky
 n Emaloidut valurautakattilatuet
 n Kaksoisilmanottoaukko
 n Hyväksytty sekä pullokaasulla 
että maakaasulla käytettäväksi. 
Pullokaasusuuttimet 
asennettuina. 

 n Vasen keskialue 
Teholuokka: Super Flex 
-wokkipoltin 
Tehoalue: 300–4600 W 

 n Keskimmäinen etualue 
Teholuokka: normaali poltin 
Tehoalue: 300–1000 W 

 n Keskimmäinen taka-alue 
Teholuokka: lisäpoltin 
Tehoalue: 390–2000 W 

 n Oikea etualue 
Teholuokka: pikapoltin 
Tehoalue: 550–2600 W 

 n Oikea taka-alue 
Teholuokka: normaali poltin 
Tehoalue: 390-2000 W

Käyttö & joustavuus
 n Tasainen, kattiloiden helpon 
liikuttamisen mahdollistava 
pinta

 n Monitoimiwokkipoltin
 n Tarkoin suunnitellut 15°   
kulman liekkiaukot

 n Ylimääräinen wokkituki
 n Ylimääräinen haudutustuki

Vuorovaikutus & hallinta
 n Ergonomiset nupit
 n Sytytys integroitu nuppiin
 n Jatkuva/portaaton säätö

Turvallisuus & huolto
 n Terminen/sähköinen 
liekinvarmistimeen perustuva 
suojaus

 n Helposti puhdistettava 
emalipinnoitus

 n Irrotettavat nupit
 n Yksiosaiset A+ -polttimet
 n Kaksiosainen wokkipoltin
 n Irrotettava poltinkuppi

Keittiö - 476659

Keittiö - 476665

1.599 €

1.599 €

HG1776AB
Kaasukeittotaso
Grafiitinmusta valumisastia
Leveys 75 cm
4 A+ -hybridipoltinta
1 Super Flex -wokkipoltin

HG1666AB
Kaasukeittotaso
Grafiitinmusta valumisastia
Leveys 60 cm
3 A+ -hybridipoltinta + 1 Super Flex -wokkipoltin

HG1776SB
Kaasukeittotaso
Valumisastia ruostumatonta terästä
Leveys 75 cm
4 A+ -hybridipoltinta
1 Super Flex -wokkipoltin

HG1666SB
Kaasukeittotaso
Valumisastia ruostumatonta terästä
Leveys 60 cm
3 A+ -hybridipoltinta + 1 messinkinen Super Flex -wokkipoltin 

Rakenne & suorituskyky
 n Emaloidut valurautakattilatuet
 n Kaksoisilmanottoaukko
 n Hyväksytty sekä pullokaasulla 
että maakaasulla käytettäväksi. 
Pullokaasusuuttimet 
asennettuina. 

 n Vasen keskialue 
Teholuokka: Super Flex 
-wokkipoltin 
Tehoalue: 300–4600 W 

 n Keskimmäinen etualue 
Teholuokka: normaali poltin 
Tehoalue: 390–2000 W 

 n Keskimmäinen taka-alue 
Teholuokka: normaali poltin 
Tehoalue: 390–2000 W 

 n Oikea etualue 
Teholuokka: pikapoltin 
Tehoalue: 550–2600 W 

 n Oikea taka-alue 
Teholuokka: lisäpoltin 
Tehoalue: 300–1000 W

Käyttö & joustavuus
 n Tasainen, kattiloiden helpon 
liikuttamisen mahdollistava 
pinta

 n Monitoimiwokkipoltin
 n Tarkoin suunnitellut 15° kulman 
liekkiaukot

 n Ylimääräinen wokkituki
 n Ylimääräinen haudutustuki

Vuorovaikutus & hallinta
 n Ergonomiset nupit
 n Sytytys integroitu nuppiin
 n Jatkuva/portaaton säätö

Turvallisuus & huolto
 n Terminen/sähköinen 
liekinvarmistimeen perustuva 
suojaus

 n Helposti puhdistettava 
emalipinnoitus

 n Irrotettavat nupit
 n Yksiosaiset A+ -polttimet
 n Kaksiosainen wokkipoltin
 n Irrotettava poltinkuppi

Rakenne & suorituskyky
 n Emaloidut valurautakattilatuet
 n Kaksoisilmanottoaukko
 n Hyväksytty sekä pullokaasulla 
että maakaasulla käytettäväksi. 
Pullokaasusuuttimet 
asennettuina. 

 n Vasen etualue 
Teholuokka: Super Flex 
-wokkipoltin 
Tehoalue: 300–4200 W 

 n Vasen taka-alue 
Teholuokka: normaali poltin 
Tehoalue: 390–2000 W 

 n Oikea etualue 
Teholuokka: normaali poltin 
Tehoalue: 390–2000 W 

 n Oikea taka-alue 
Teholuokka: lisäpoltin 
Tehoalue: 300–1000 W

Käyttö & joustavuus
 n Tasainen, kattiloiden helpon 
liikuttamisen mahdollistava 
pinta

 n Monitoimiwokkipoltin
 n Tarkoin suunnitellut 15°  
kulman liekkiaukot

 n Ylimääräinen wokkituki
 n Ylimääräinen haudutustuki

Vuorovaikutus & hallinta
 n Ergonomiset nupit
 n Sytytys integroitu nuppiin
 n Jatkuva/portaaton säätö

Turvallisuus & huolto
 n Terminen/sähköinen 
liekinvarmistimeen perustuva 
suojaus

 n Helposti puhdistettava 
emalipinnoitus

 n Irrotettavat nupit
 n Yksiosaiset A+ -polttimet
 n Kaksiosainen wokkipoltin
 n Irrotettava poltinkuppi

Keittiö - 476655

Keittiö - 476657

1.329 €

1.329 €

Keittiö - 476470

Keittiö - 476653

1.049 €

1.049 €
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Induktiokeittotasot
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

Kun tehokkuus on tärkeintä
Kun muiden keittotasojen tehotasot vaihtelevat tai teho jopa 
heikkenee ajan myötä, ASKO -induktiokeittotason teho pysyy 
samana koko kypsennyksen ajan. Tämä merkitsee sitä, että 
kypsennys tapahtuu tehokkaasti alusta loppuun saakka, ja saat 
nopeammat ja tasaisemmat tulokset.

Luovaa vapautta kokkitilassa
Ruoanlaittoa induktiolla toisesta näkökulmasta. Aktivoimalla 
kaikki alueet kolmella eri tehotasolla voit siirtää kattilat ja 
pannut haluamallesi alueelle tarvitsemasi kuumuuden 
mukaan. Oikeanpuoleisessa vyöhykkeessä on asetus yksi, 
keskimmäisessä asetus seitsemän ja vasemmanpuoleisessa 
asetus kaksitoista. Vyöhykkeet aktivoituvat automaattisesti, kun 
niillä havaitaan kattila. 



Erittäin nopea ja intuitiivisen helppokäyttöinen Easy Dial™ 
-toiminto vie keittotasosi ohjauksen uuteen ulottuvuuteen. 
Älykäs säätöpyörä toimii kosketuksella: virran kytkentä ja 
ajastimen säätö sujuvat kätevästi. Keittoalueiden lämpötilaa 
säädetään liu’uttamalla sormea säätöpyörällä. Nosta lämpötilaa 
myötäpäivään ja laske vastapäivään. Vastaavat asetukset 
löytyvät myös säätöpyörän keskellä olevalla painikkeella. Lukitse 
määrittämäsi asetukset painamalla lukituspainiketta viiden 
sekunnin ajan.

Intuitiivisen selkeä ja helppokäyttöinen  
Easy Dial™

4544

6 automaattista ohjelmaa  
esiasetetuilla lämpötiloilla
Keittäminen:  100 °C, merkkiääni muistuttaa, että ruoka on 

laitettava kattilaan – voidaan käyttää ainoastaan 
kannen kanssa (pasta).

Haudutus:  90–95 °C – ruoka pidetään lähellä kiehumis-
pistettä (keitto, kastike).

Lämpimänä 
pitäminen:  70–75 ºC – toimii parhaiten kannen kanssa 

(kaikki ruoat).

Wok:  optimaalinen lämpötila wok-kypsennykseen, 
laita öljy ja ruoka pannuun merkkiäänen 
kuultuasi (liha, kala, vihannekset).

Paistaminen:  optimaalinen paistolämpötila – laita voi pannuun 
merkkiäänen kuultuasi (liha, kala).

Grilli:  optimaalinen grillauslämpötila – laita ruoka 
pannuun merkkiäänen kuultuasi (liha, kala, 
vihannekset).

HI1994M
Elements by ASKO -induktiokeittotaso
Mattamusta lasi
Leveys 90 cm
5 induktiokeittoaluetta

HI1994MF  - tasoon upotettava 
Elements by ASKO -induktiokeittotaso
Matta musta lasi
Leveys 90 cm
5 induktiokeittoaluetta

Rakenne & suorituskyky
 n Alumiinirunko 
 n Lasikeraamiset keittotasot
 n 4 keittoaluetta 

 n Vasen etualue
 n Tehoalue: 40–3700 W 

 n Vasen taka-alue
 n Tehoalue: 40–3700 W 

 n Keskimmäinen keskialue
 n Tehoalue: 50–5500 W 

 n Oikea etualue
 n Tehoalue: 40–3700 W 

 n Oikea taka-alue
 n Tehoalue: 40–3700 W

Käyttö & joustavuus
 n 13 tehotasoa tehotoiminto ml.
 n 6 automaattista ohjelmaa  
esiasetetuilla lämpötiloilla

 n Yksilölliset ajastimet
 n 2 Bridge InductionTM - 
yhdistettävää keittoaluetta

 n 12 tehoasetusta ja Boost

Vuorovaikutus & hallinta
 n Easy DialTM -kosketussäätimet
 n Pannun tunnistus
 n Taukotoiminto

Turvallisuus & huolto
 n Jälkilämmön ilmaisin
 n Kypsennysajan rajoitin
 n Helposti puhdistettava tasainen 
pinta ja säätimet

Keittiö - 467600

Keittiö - 735406

2.089 €

2.089 €

Induktiokeittotasot

HI1884M 
Elements by ASKO -induktiokeittotaso
Mattamusta lasi
Leveys 77 cm

HI1884MF  -  tasoon upotettava 
Elements by ASKO -induktiokeittotaso
Mattamusta lasi
Leveys 77 cm

Rakenne & suorituskyky
 n Alumiinirunko 
 n Lasikeraamiset keittotasot
 n 4 keittoaluetta 

 n Vasen etualue 
20 cm - 2,1 kW (3,0 kW) 

 n Vasen taka-alue 
16 cm - 1,4 kW (1,6 kW) 

 n Oikea etualue 
18 x 22 cm - 1,6 kW (1,85 kW) 

 n Oikea taka-alue 
18 x 22 cm - 2,1 kW (3,0 kW)

Käyttö & joustavuus
 n 13 tehotasoa tehotoiminto ml.
 n 6 automaattista ohjelmaa  
esiasetetuilla lämpötiloilla

 n Yksilölliset ajastimet
 n 1 Bridge InductionTM - 
yhdistettävää keittoaluetta

 n 12 tehoasetusta ja Boost

Vuorovaikutus & hallinta
 n Easy DialTM -kosketussäätimet
 n Pannun tunnistus
 n Taukotoiminto

Turvallisuus & huolto
 n Jälkilämmön ilmaisin
 n Kypsennysajan rajoitin
 n Helposti puhdistettava tasainen 
pinta ja säätimet

HI1655M -  tasoon upotettava 
Induktiokeittotaso
Mattamusta lasi
Leveys 64 cm

HI1655M
Induktiokeittotaso
Mattamusta lasi
Leveys 64 cm

Rakenne & suorituskyky
 n Alumiinirunko 
 n Lasikeraamiset keittotasot
 n 4 keittoaluetta 

 n Vasen etualue
 n Tehoalue: 40–3700 W 

 n Vasen taka-alue
 n Tehoalue: 40–3700 W 

 n Oikea etualue
 n Tehoalue: 40–3700 W 

 n Oikea taka-alue
 n Tehoalue: 40–3700 W

Käyttö & joustavuus
 n 13 tehotasoa tehotoiminto ml.
 n 6 automaattista ohjelmaa  
esiasetetuilla lämpötiloilla

 n Yksilölliset ajastimet
 n 2 Bridge InductionTM - 
yhdistettävää keittoaluetta

 n 12 tehoasetusta ja Boost

Vuorovaikutus & hallinta
 n Easy SlideTM -kosketussäätimet
 n Automaattinen pannuntunnistus
 n Taukotoiminto

Turvallisuus & huolto
 n Jälkilämmön ilmaisin
 n Kypsennysajan rajoitin
 n Helposti puhdistettava tasainen 
pinta ja säätimet

Keittiö - 735404

Keittiö - 735374

1.529 €

1.529 €

Keittiö - 735403

Keittiö - 467598

1.399 €

1.399 €
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HI1995G 
Induktiokeittotaso
Koko: 90 cm

Ominaisuudet
 n 6 keittoaluetta
 n 3 Bridge InductionTM - 
yhdistettävää keittoaluetta

 n Uusi kokkitila – luo kolme 
erillistä tehovyöhykettä samalla 
kertaa

 n Kosketussäädin
 n Easy SlideTM -kosketussäätimet

Kypsennyksen aputoiminnot
 n 6 automaattista ohjelmaa  
esiasetetuilla lämpötiloilla

 n Induktio yhdistetyillä 
keittoalueilla – mahdollistaa 
erilaiset kattiloiden koot

 n Automaattinen kattilantunnistus
 n Suuritehoiset keittoalueet
 n Yksilölliset ajastimet

HI1994G
Induktiokeittotaso
Koko: 90 cm

Ominaisuudet
 n Yhteensä 5 keittoaluetta
 n 2 Bridge InductionTM - 
yhdistettävää keittoaluetta

 n Pyöreät liukusäätimet
 n Easy DialTM -kosketussäätimet 

Kypsennyksen aputoiminnot
 n 6 automaattista ohjelmaa  
esiasetetuilla lämpötiloilla

 n Pannun tunnistus
 n Suuritehoiset keittoalueet
 n Yksilölliset ajastimet

HI1655G 
Induktiokeittotaso
Koko: 64 cm

Ominaisuudet
 n 4 tehokeittoaluetta
 n 4 boosteria
 n 2 Bridge InductionTM - 
yhdistettävää keittoaluetta

 n Easy SlideTM -kosketussäätimet

Kypsennyksen aputoiminnot
 n 6 automaattista ohjelmaa  
esiasetetuilla lämpötiloilla

 n Automaattinen kattilantunnistus
 n Suuritehoiset keittoalueet
 n Yksilölliset ajastimet

Induktiokeittotasot

Keittiö - 735405

2.369 €

Keittiö - 462675

2.089 €

Keittiö - 463149

1.119 €

Domino-keittotasot
ASKO Domino -keittotasoista voit koota oman ihanteellisen keittotasosi. Ne 
voidaan asentaa vierekkäin tai yhdistellä kauniiksi täysikokoiseksi kaasu- 
tai induktiokeittotasoksi. Domino-keittotasot ovat saatavana kaasulla 

tai induktiolla toimivina, kahdella A+ -polttimella tai Fusion Volcano 
-wokkipolttimella varustettuna. Jos pidät wok-ruokien laittamisesta, mutta 
pidät induktiota parempana vaihtoehtona, valitse induktio-wok. 

Ruoanlaittoa ilman rajoja

HI1355G
Domino -induktiokeittotaso
Koko: Leveys 33 cm
Toimitukseen sisältyy liitäntäsarja kahden domino-keittotason 
rinnakkaista asennusta varten

Ominaisuudet
 n Yhteensä 2 keittoaluetta
 n 1 Bridge InductionTM - 
yhdistettävää keittoaluetta

 n Easy SlideTM -kosketussäätimet

Kypsennyksen aputoiminnot
 n 6 automaattista ohjelmaa  
esiasetetuilla lämpötiloilla

 n Automaattinen kattilantunnistus
 n Suuritehoiset keittoalueet
 n Yksilölliset ajastimet

Käyttö & joustavuus
 n 13 tehotasoa tehotoiminto ml.
 n Ajastin

Vuorovaikutus & hallinta
 n Kosketussäädin
 n Kattilantunnistus
 n Taukotoiminto

HG1365GB
Domino Fusion Volcano -wokkipoltin
Koko: 33 cm
Toimitukseen sisältyy liitäntäsarja kahden domino-keittotason 
rinnakkaista asennusta varten

Ominaisuudet
 n Fusion Volcano -wokki- 
poltin – wok-/paahto- + 
haudutustoiminnolla

 n Helposti puhdistettava 
keraaminen lasi

 n Ergonominen metallinuppi
 n Valurautakattilatuki

Rakenne & suorituskyky
 n Hyväksytty sekä pullokaasulla 
että maakaasulla käytettäväksi.

 n Pullokaasusuuttimet 
asennettuina.

Käyttö & joustavuus
 n Monitoimiwokkipoltin
 n Ylimääräinen wokkituki

Vuorovaikutus & hallinta
 n Ergonomiset nupit
 n Sytytys integroitu nuppiin
 n Jatkuva/portaaton säätö

HG1355GB
Domino -kaasukeittotaso
Koko: 33 cm
Toimitukseen sisältyy liitäntäsarja kahden domino-keittotason 
rinnakkaista asennusta varten

Ominaisuudet
 n 2 A+ -poltinta 
 n Helposti puhdistettava 
keraaminen lasi

 n Ergonomiset metallinupit
 n Valurautakattilatuet

Rakenne & suorituskyky
 n Hyväksytty sekä pullokaasulla 
että maakaasulla käytettäväksi.

 n Pullokaasusuuttimet 
asennettuina. 

 n Keskimmäinen etualue 
Teholuokka: nopea poltin 
Tehoalue: 550–3000 W 

 n Keskimmäinen taka-alue 
Teholuokka: Normaali poltin 
Tehoalue: 390–2000 W

Vuorovaikutus & hallinta
 n Ergonomiset nupit
 n Sytytys integroitu nuppiin
 n Jatkuva/portaaton säätö

Keittiö - 735402

Keittiö - 735377

Keittiö - 735376

1.119 €

1.119 €

1.119 €
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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.

Bridge Induction™  - enemmän joustavuutta

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

 n 423 x 248 mm
 n Väri antrasiitti
 n Mikrokeraaminen pinnoite
 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 ASKO Bridge Induction™  yhdistettyjen keittoalueiden 
keittotasosi grillitasoksi ilman ylimääräisten laitteiden 
hankkimista.

 n 423 x 248 mm
 n Väri antrasiitti
 n Mikrokeraaminen pinnoite
 n Kaikenlaiseen grillaukseen 
soveltuva grillilevy

 n Grillilevyn nopea esilämmitys
 n Valmistettu valuraudasta, käsin 
valettu 

Paistinpannu AD82A
Täydellinen lisä ruoanlaittovälineisiisi – soveltuu käytettäväksi 
sekä ASKO Bridge Induction™ -yhdistetyllä induktiotasolla että 
ASKO-uunissa.

 n 413 x 270 x 73 mm
 n Väri antrasiitti
 n Mikrokeraaminen pinnoite
 n Paistinpannun nopea 
esilämmitys

 n Valmistettu valuraudasta, käsin 
valettu

Bridge Induction™
lisätarvikkeet 

494186

494105

494185
249 €

259 €

229 €
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Ajatus ASKO Hood in Hob -konseptin taustalla on yksinkertainen. 
Tämä ratkaisu on suunniteltu niille, jotka haluavat nauttia keittiönsä 
tyylikkyydestä ilman häiritsevää liesituulettimen kupua. ASKO Hood 
in Hob -konseptissa liesituuletin on integroitu keittotasoon. Tämä 
avaa arkkitehdeille ja suunnittelijoille uusia ulottuvuuksia keittiöiden 
toteutukseen, koska heidän ei tarvitse miettiä keinoja liesituulettimen 
kuvun piilottamiseksi tai korostamiseksi.
Integroidun liesituulettimen ansiosta keittiösi saa täysin uuden ulkoasun. 
Koska keittiössä ei ole enää massiivista liesituulettimen kupua, 
keittiön suunnittelu voidaan toteuttaa vapaammin. Monipuolisempien 
mahdollisuuksien ansiosta voidaan luoda harmoninen, tasapainoinen ja 
saumaton kokonaisuus.

Selkeys ja tyylikkyys ovat tärkeitä ominaisuuksia myös itse 
keittotasossa. Siinä ei ole häiritsevää metallirunkoa tai koholla olevaa 
jäähdytysaukkoa. Liesituuletin on integroitu keittotason keskelle 
neliönmuotoisena kapeana urana liki huomaamattomasti. Laitteessa ei 
ole koholla olevia tai muita häiritseviä osia. Tasainen pinta muodostaa 
yhtenäisen kokonaisuuden. Keittotaso on selkeän tyylikäs ja miellyttävä 
käyttää, koska kattiloita ja pannuja voi siirrellä tasolla vapaammin.
Integroitu liesituuletinosa on helppo puhdistaa, koska se on valmistettu 
samasta materiaalista kuin keittotaso – kuumuuden kestävästä ja 
naarmuuntumattomasta keraamisesta lasista.

Selkeä ja tyylikäs keittiö puhtaasta ilmasta tinkimättä

Induktiotaso jossa 
sisäänrakennettu 
liesituuletin

Ruoanlaitossa syntyvä käry ja höyry nousevat ruoanlaittoastiasta 
hitaasti. Kiinnitimme tähän asiaan erityistä huomiota integroitujen 
Hood in Hob -liesituulettimien suunnittelussa. Liesituuletin on 
erittäin tehokas, ja se poistaa ruoanlaitossa syntyvät höyryt 
suoraan keittotasolta ruoanlaittoastian korkeudelta.

ASKOn joustavien Real Bridge™ -induktioalueiden avulla voit 
yhdistää kaksi keittoaluetta yhdeksi isoksi keittoalueeksi, jolloin 
keittotasolla on helppo käyttää suurempia kattiloita ja pannuja. 
Yhdistettyjen keittoalueiden väliin ei jää kylmiä alueita, joten voit 
käyttää suuria patoja ja pannuja ruoanlaitossa monipuolisesti.

Tehokas höyrynpoisto Joustavat Real Bridge™ -alueet

Integroidun ASKO Hood in Hob -liesituulettimen suodattimessa 
on älykäs rakenne, jonka ansiosta ilma voidaan suodattaa 
yhdessä ja samassa suodattimessa tehokkaasti kahteen 
kertaan. Suodattimen voi irrottaa keittotasosta puhdistusta 
varten. Suodattimen voi pestä astianpesukoneessa, 
jolloin se puhdistuu hygieenisesti. Kutsumme tätä 
kaksoissuodatusjärjestelmäksi.

Kahdessa vaiheessa toimiva suodatin
Rasva, joka ei siirry ilmavirran mukana suoraan suodattimeen, 
ohjautuu kaltevaa pintaa pitkin suodattimen pohjalla olevaan 
osaan. Suodattimen rasvansuodatuskapasiteetti on jopa 200 ml. 
Jos rasvaa muodostuu enemmän, ylimääräinen rasva ohjautuu 
suodattimen pohjalla olevaan osaan.

Rasvansuodatus
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731655

Puhdas ilma ja selkeä 
kokonaisuus

Liesituulettimen alue on täysin tasainen, ja se on valmistettu 
samasta mattapintaisesta ja keraamisesta karkaistusta lasista 
kuin keittotaso. Keittotaso voidaan hyödyntää monipuolisemmin, 
koska kattiloita ja pannuja on mahdollista siirrellä tasolla 
vapaammin.

Täysin tasainen pinta

HIHM934M
Induktiotaso jossa sisäänrakennettu liesituuletin
Voidaan upottaa työtasoon tai asentaa työtason päälle
Koko: 87 cm

Induktiotaso
 n Musta mattapintainen 
keraaminen lasi on naarmuun-
tumaton ja helppo puhdistaa

 n Taukotoiminto 
 n Lapsilukko
 n Keittoaluekohtainen ajastin
 n Ohjelman jatkamistoiminto
 n Multi Easy slide™ -ohjaus
 n 2 Bridge InductionTM - 
yhdistettävää keittoaluetta 

 n Vasen etualue 
18 x 22 cm (3,7KW) 

 n Vasen taka-alue 
18 x 22 cm (3,7KW) 

 n Oikea etualue 
18 x 22 cm (3,7KW) 

 n Oikea taka-alue 
18 x 22 cm (3,7KW)

Liesituuletin
 n Energiatehokkuusluokka: A
 n Liesituulettimen 
toimintopainikkeet keskeisellä 
paikalla

 n EC-moottori
 n Twin Filter suodatus
 n Suodattimen kapasiteetti 200 ml
 n Automaattinen 
puhdasilmatoiminto

 n Kierrätysilman 
aktiivihiilisuodatin: 735595

Automaattiset ohjelmat helpottavat keittiön askareita. Niitä 
käyttäessäsi voit keskittyä kaikessa rauhassa ruoanlaittoon. 
Kolmen automaattisen ohjelman avulla voit ylläpitää oikean 
lämpötilan keittämisen, sulatuksen ja haudutuksen aikana.

Automaattiset ohjelmat

4.039 €

Skandinaavisen muotoilun tunnistaa selkeistä linjoista ja 
yksityiskohtien harmoniasta. Hood in Hob on suunniteltu näitä 
perinteitä kunnioittaen. Keittotason voi upottaa samaan tasoon 
työtason kanssa tai asentaa työtason päälle.

Asennusvaihtoehdot
Liesituuletin ja moottori on sijoitettu lähelle lattiaa, joten arvostat 
varmasti myös laitteen huomattavasti alhaisempaa melutasoa.

Alhaisempi melutaso

Keittotason tyylikkään mustan mattapinnan alle integroitu 
liesituuletin poistaa kosteutta, höyryjä ja rasvaa tehokkaasti. 
Liesituulettimen erottaa vain keittotason keskellä olevasta liki 
huomaamattomasta urasta.

Pinta-asennus

Pinta-asennus Upotusasennus

Upotusasennus
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Liesituulettimet

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 hyvännäköinen
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CW41230G
Elements by ASKO
Asennus seinään, liesituuletin
Musta lasi
Leveys 120 cm

Ominaisuudet
 n Ilmanpoisto keskitetty reunojen 
alueille

 n Tasainen ilmanpoistopinta ja 
piilotetut

 n suodattimet
 n Suodattimiin pääsee helposti 
käsiksi jousimekanismin 
ansiosta

 n Pitkäikäiset suodattimet 
ruostumatonta terästä

 n Astianpesukoneen kestävät 
suodattimet

 n 2 x 5,8 W himmennettävät led-
nauhat

 n Ilmanpoistoteho: 926 m3/h
 n Maks. melutaso:  
69 dB(A)re 1 pW

 n Kosketuskäyttöpinta, jossa 
valkoiset LEDit

 n Harjaton EC-moottori
 n Energiatehokkuusluokka: A+
 n Kierrätyssarja:  
RMS104WSN / 687167

CI41230G
Elements by ASKO
Saarekemallinen liesituuletin
Musta lasi
Leveys 120 cm

Ominaisuudet
 n Ilmanpoisto keskitetty reunojen  
alueille

 n Tasainen ilmanpoistopinta ja 
piilotetut suodattimet

 n Suodattimiin pääsee helposti 
käsiksi jousimekanismin 
ansiosta

 n Pitkäikäiset suodattimet 
ruostumatonta terästä

 n Astianpesukoneen kestävät 
suodattimet

 n 2 x 5,8 W himmennettävät led-
nauhat

 n Ilmanpoistoteho: 926 m3/h
 n Maks. melutaso:  
69 dB(A)re 1 pW

 n Kosketuskäyttöpinta, jossa  
valkoiset LEDit

 n Harjaton EC-moottori
 n Energiatehokkuusluokka: A+
 n Kierrätyssarja:  
RMS105ISN / 687166

CW4930G
Elements by ASKO
Asennus seinään, liesituuletin
Musta lasi
Leveys 90 cm

Ominaisuudet
 n Ilmanpoisto keskitetty reunojen  
alueille

 n Tasainen ilmanpoistopinta ja 
piilotetut suodattimet

 n Suodattimiin pääsee helposti 
käsiksi jousimekanismin 
ansiosta

 n Pitkäikäiset suodattimet 
ruostumatonta terästä

 n Astianpesukoneen kestävät 
suodattimet

 n 2 x 5,8 W himmennettävät led-
nauhat

 n Ilmanpoistoteho: 793 m3/h
 n Maks. melutaso:  
69 dB(A)re 1 pW

 n Kosketuskäyttöpinta, jossa  
valkoiset LEDit

 n Harjaton EC-moottori
 n Energiatehokkuusluokka: A++
 n Kierrätyssarja:  
RMS104WSN / 687167

Elements 
by ASKO

Keittiö - 730880

Keittiö - 730895

Keittiö - 730900

3.089 €

2.789 €

2.509 €

Puhtaan 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 energia-
tehokkaita.

Seinälle asennettavat 
liesituulettimet

731485

573449

CD4934B
Asennus seinään, liesituuletin
Musta maalaus + musta lasi
Leveys 90 cm

CD4934G
Asennus seinään, liesituuletin
Ruostumaton teräs ja musta lasi / Musta
Leveys 90 cm

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

 n Virtausdynaamisen 
hyötysuhteen luokka: A

 n Vuotuinen energiankulutus: 41 
kWh

 n electronic-controls
 n Touch Control
 n Hormiinliitäntä tai 
aktiivihiilisuodatin

 n Ajastin
 n Valaistus: LED
 n Lamput (lukumäärä): 2
 n Yhdistetty valaisuteho: 2 W
 n Himmennystoiminto
 n Automaattinen ajoittainen 
käynnistys

 n Äänitaso min: 52 dB(A)re 1 pW
 n Äänitaso max: 62 dB(A)re 1 pW
 n Poistoputken läpimitta: 15 cm
 n 1 moottori
 n Suodattimen vaihdon 
merkkivalo

 n Rasvasuodatin alumiinia
 n Tuuletustehojen lukumäärä: 4
 n Max kapasiteetti poistoilman 
kierrätyskäytössä: 420 m³/t

 n Imuteho max.: 720 m³/t
 n Imuteho asetuksella 1: 310 m³/t
 n Imuteho asetuksella 2: 420 m³/t
 n Imuteho asetuksella 3: 580 m³/t
 n Yksisuuntainen ilmavirtaläppä: 
150 mm

Varusteet
 n Metallisuodatin: 2

731484

573408

CD4634B
Asennus seinään, liesituuletin
Musta maalaus + musta lasi
Leveys 60 cm

CD4634G
Asennus seinään, liesituuletin
Ruostumaton teräs ja musta lasi / Musta
Leveys 60 cm

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

 n Virtausdynaamisen 
hyötysuhteen luokka: A

 n Vuotuinen energiankulutus: 41 
kWh

 n electronic-controls
 n Touch Control
 n Hormiinliitäntä tai 
aktiivihiilisuodatin

 n Ajastin
 n Valaistus: LED
 n Lamput (lukumäärä): 2
 n Yhdistetty valaisuteho: 2 W
 n Himmennystoiminto
 n Automaattinen ajoittainen 
käynnistys

 n Äänitaso min: 52 dB(A)re 1 pW
 n Äänitaso max: 62 dB(A)re 1 pW

 n Poistoputken läpimitta: 15 cm
 n 1 moottori
 n Suodattimen vaihdon 
merkkivalo

 n Rasvasuodatin ruostumatonta 
terästä

 n Tuuletustehojen lukumäärä: 4
 n Max kapasiteetti poistoilman 
kierrätyskäytössä: 420 m³/t

 n Imuteho max.: 720 m³/t
 n Imuteho asetuksella 1: 310 m³/t
 n Imuteho asetuksella 2: 420 m³/t
 n Imuteho asetuksella 3: 580 m³/t
 n Yksisuuntainen ilmavirtaläppä: 
150 mm

Varusteet
 n Metallisuodatin: 1

979 €

909 €

1.049 €

979 €
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CC4727S 
Piilotettu liesituuletin
Koko: 77 cm

Ominaisuudet
 n Tasainen ilmanpoistopinta ja  
piilotettu suodatin

 n Pitkäikäiset suodattimet 
ruostumatonta terästä

 n Astianpesukoneen kestävät 
suodattimet

 n Suodattimen puhdistustarpeen 
ilmaisin

 n 2 led-spottivaloa
 n Ilmanpoistoteho: 670 m³/h
 n Maks. melutaso:  
64 dB(A)re 1 pW

 n Harjaton EC-moottori
 n Energiatehokkuusluokka: A+
 n Kierrätys: aktiivihiilisuodatin / 
467574

CC4927S 
Piilotettu liesituuletin
Koko: 86 cm

Ominaisuudet
 n Tasainen ilmanpoistopinta ja  
piilotettu suodatin

 n Pitkäikäiset suodattimet 
ruostumatonta terästä

 n Astianpesukoneen kestävät 
suodattimet

 n Suodattimen puhdistustarpeen 
ilmaisin

 n 2 led-spottivaloa
 n Ilmanpoistoteho: 670 m³/h
 n Maks. melutaso:  
64 dB(A)re 1 pW

 n Harjaton EC-moottori
 n Energiatehokkuusluokka: A+
 n Kierrätys: aktiivihiilisuodatin / 
467574

CC4527S
Tyyppi: piilotettu
Väri: ruostumaton teräs
Koko: 52 cm

Ominaisuudet
 n Tasainen ilmanpoistopinta ja  
piilotettu suodatin

 n Pitkäikäiset suodattimet 
ruostumatonta terästä

 n Astianpesukoneen kestävät 
suodattimet

 n Suodattimen puhdistustarpeen 
ilmaisin

 n 2 led-spottivaloa
 n Ilmanpoistoteho: 620 m³/h
 n Maks. melutaso:  
67 dB(A)re 1 pW

 n Harjaton EC-moottori
 n Energiatehokkuusluokka: A
 n Kierrätys: aktiivihiilisuodatin / 
467574

Integroitavat ja 
saareke liesituulettimet

Keittiö - 511976

Keittiö - 511977

Keittiö - 511975

1.119 €

839 €

909 €

Keittiö - 733664

Keittiö - 733665

Keittiö - 733670

Keittiö - 733673

Keittiö - 734292

CCT1252W
Integoitava / kattoon asennettava
Leveys: 120 cm

CCT9051S
Integoitava / kattoon asennettava
Leveys: 90 cm

CBB862W
Integoitava / kattoon asennettava
Leveys: 86 cm

CBB861S
Integoitava / kattoon asennettava
Leveys: 86 cm

CBB761S
Integoitava / kattoon asennettava
Leveys: 76 cm

Ominaisuudet
 n Energiatehokkuusluokka: A++ 
 n Ilmanpoistoteho: 750 m3/h
 n Maks. melutaso: 58 dB(A)
 n Helppo puhdistaa
 n Helppo ja joustava asennus
 n Kattoyksiköiden alhainen 
asennussyvyys (noin 200 mm)

 n Poistoputki helppo asentaa 
neljään eri suuntaan

 n Kattoyksikössä vain merkkivalot, 
ei toimintopainikkeita

 n Himmennettävät LED-palkit 
 n LED-palkkien värisävyä voidaan 
säätää (2900K lämmin – 5100K 
kirkas)

 n Ulkoinen LED-liitäntä
 n Kierrätysilman 
aktiivihiilisuodatin: 735511

Ominaisuudet
 n Energiatehokkuusluokka: A++ 
 n Ilmanpoistoteho: 750 m3/h
 n Maks. melutaso: 58 dB(A)
 n Helppo puhdistaa
 n Helppo ja joustava asennus
 n Kattoyksiköiden alhainen 
asennussyvyys (noin 200 mm)

 n Poistoputki helppo asentaa 
neljään eri suuntaan

 n Kattoyksikössä vain merkkivalot, 
ei toimintopainikkeita

 n Himmennettävät LED-palkit 
 n LED-palkkien värisävyä voidaan 
säätää (2900K lämmin – 5100K 
kirkas)

 n Ulkoinen LED-liitäntä
 n Kierrätysilman 
aktiivihiilisuodatin: 735512

Ominaisuudet
 n Energiatehokkuusluokka: A+++
 n Ilmanpoistoteho: 760 m3/h
 n Maks. melutaso: 55 dB(A)
 n Helppo puhdistaa
 n Helppo ja joustava asennus
 n Poistoputki helppo asentaa 
viiteen eri suuntaan

 n Kauko-ohjausmahdollisuus
 n Himmennettävät LED-palkit 
 n LED-palkkien värisävyä voidaan 
säätää (2900K lämmin – 5100K 
kirkas)

 n Ulkoinen LED-liitäntä
 n Kierrätysilman aktiivihiilisuodatin 
735513

Ominaisuudet
 n Energiatehokkuusluokka: A+
 n Ilmanpoistoteho: 740 m3/h
 n Maks. melutaso: 53 dB(A)
 n Helppo puhdistaa
 n Helppo ja joustava asennus
 n Poistoputki helppo asentaa 
viiteen eri suuntaan

 n Kauko-ohjausmahdollisuus
 n Himmennettävät LED-palkit  
 n LED-palkkien värisävyä voidaan 
säätää (2900K lämmin – 5100K 
kirkas)

 n Ulkoinen LED-liitäntä
 n Kierrätysilman 
aktiivihiilisuodatin: 735514

Ominaisuudet
 n Energiatehokkuusluokka: A+
 n Ilmanpoistoteho: 730 m3/h
 n Maks. melutaso: 53 dB(A)
 n Helppo puhdistaa
 n Helppo ja joustava asennus
 n Poistoputki helppo asentaa 
viiteen eri suuntaan

 n Kauko-ohjausmahdollisuus
 n Himmennettävät LED-palkit  
 n LED-palkkien värisävyä voidaan 
säätää (2900K lämmin – 5100K 
kirkas)

 n Ulkoinen LED-liitäntä
 n Kierrätysilman 
aktiivihiilisuodatin: 735514

1.809 €

1.399 €

1.259 €

2.439 €

2.789 €
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ASKO on suunnitellut ja valmistanut laadukkaita 
astianpesukoneita jo pitkän aikaa, ja kysymme aina 
itseltämme, kuinka voimme tehdä niistä entistäkin 
parempia. Jatkuvan parantamisen ajatus on 
tallennettuna DNA:ssamme, ja se elää jokaisessa 

ASKOn astianpesukoneessa. Astianpesukoneemme 
on valmistettu kunnianhimoisesti, mutta myös testattu 
tiukasti 12 500 tunnin ajan, jotta ne kestäisivät vähintään 
kaksikymmentä vuotta kovaa käyttöä.

Mikä tekee astianpesukoneestasi ASKOn? 

Astianpesukoneet
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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 viinilasin pidikkeisiin yläkoriin. Tästä alkaen herkkien 
kristallilasiesi peseminen on turvallisempaa ASKOn koneessa 
kuin käsin.

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.



58 cm

23/19 cm

6/10 cm

25 cm35/39 cm

19/17 cm

4/6 cm

6564

17 ruokalusikkaa

17 jälkiruokalusikkaa

17 teelusikkaa

3 kulhoa

1 liha-astia

2 tarjoilulusikkaa

1 tarjoiluhaarukka

Yhteensä: 194 erillistä tuotetta

XL- ja XXL-astianpesukoneidemme täyttötilavuus on markkinoiden 
suurin. Sisäinen täyttökorkeus on 58/54 cm, mikä takaa, että 
suuremmille lautasille ja pitkille laseille on riittävästi tilaa. Se merkitsee 

myös sitä, että koneeseen mahtuu 40 % enemmän astioita kuin 
vakiomalliseen koneeseen. Älykäs nelitasoinen Flexirack™-järjestelmä 
tarjoaa rajattomat mahdollisuudet.

Maailman suurin täyttötilavuus

Astianpesukoneemme ovat 
markkinoiden suurimmat sisältä, mutta 
eivät ulkoa. Sinun ei siis tarvitse pelätä, 
että ne eivät mahdu keittiöösi. Ne 
mahtuvat keittiön kaapistoihin, joiden 
koko on 863–913 mm (XXL) ja 823–873 
mm (XL).

* Lasi on kallistettava
** Koskee XXL-astianpesukoneita keskikorin ollessa poistettuna ja yläkorin ylimmässä asennossa, koska alakorin ja yläkorin välinen etäisyys on tällöin 39 
cm. Tällöin lautanen, jonka halkaisija on 40 cm, mahtuu koneeseen, koska sen alareuna työntyy hieman korin pohjan läpi. Lautanen on sijoitettava kahden 
lautaspidikkeen väliin,

Täyttö-
korkeus

Nimellis-
kuormitus

Pisin lasi
ylä-/ala-korissa*

Suurin lautanen
alakorissa**

EU-merkintä:
Energia/puhdistus/
kuivaus

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

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

17 matalaa lautasta

17 syvää lautasta

17 pientä lautasta

17 kahvilautasta

17 kuppia

17 lasia

17 haarukkaa

17 veistä 

17 kattausta,  
kuinka paljon se on?
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Voit käyttää ainutlaatuisia yläkorejamme juuri sillä tavoin kuin 
tarvitset. Sijoita viinilasit taitettaviin ja irrotettaviin viinilasin 
pidikkeisiin. Laita lautaset lautastelineeseen tai taita kaikki tuet 
alas ja täytä koko kori uuniastioilla. Taita kaikki tuet jälleen ylös 
ja täytä kori vain laseilla. Jos tarvitset enemmän tilaa alakoreihin, 
voit nostaa yläkoreja helposti ja laskea niitä jälleen, kun haluat 
täyttää niihin pidempiä astioita. 

Joustavuutta ja vapautta täyttää 
koneeseen mitä haluat

Alakorin viinilasiteline
Olemme kehittäneet ainutlaatuisen mahdollisuuden pestä 
herkkiä, mutta suurikokoisia laseja alakorissa. Viinilasitelineessä 
voit pestä turvallisesti jopa kuusi ylimääräistä erityisen pitkää 
viinilasia samalla kertaa. Lasit pysyvät turvallisesti erityisen 
syvissä terässilmukoissa ja ovat kallellaan, niin että mahdollinen 
jäljelle jäänyt kosteus katoaa niistä epäsiistejä jälkiä jättämättä. 
Viinilasiteline on saatavana lisävarusteena. 

Tehokkaasti hyödynnettävä 
ruokailuvälinekori
Kaiken kruunaa omalla suihkuvarrellaan varustettu 
muuntautumiskykyinen yläruokailuvälinekori, jossa on 
tilaa kuudentoista kattauksen aterimille tai muille välineille. 
Yläruokailuvälinekorin leveys on optimoitu, niin että yläkoriin jää 
tilaa pitkille laseille. Jos tarvitset enemmän tilaa, sinun ei tarvitse 
kuin poistaa yläruokailuvälinekori.

Suurikokoiset tai herkästi särkyvät
Alakorissa pestään useimmiten painavampia astioita, kuten 
lautasia, kulhoja, uuniastioita, kattiloita ja pannuja. Me emme 
kuitenkaan rajoita itseämme tällä tavoin. Sen sijaan alakorimme 
on yhtä muuntautumiskykyinen ja tarjoaa yhtä paljon erilaisia 
pesumahdollisuuksia kuin muutkin korimme. Erityiset alakorimme 
on varustettu jaettavilla ja taitettavilla lautaspidikkeillä, ja ne 
ovat äärimmäisen joustavia käytössä. Säädettävät lautastuet 
varmistavat, että voit pestä turvallisesti sekä pieniä astioita että 
halkaisijaltaan jopa 40 cm kokoisia lautasia.

Voit täyttää koriin suuria lautasia, joiden halkaisija on jopa 40 cm.

ASKO-astianpesukoneen ylelliset alakorit ovat myös 
markkinoiden monipuolisimmat ja tukevimmat. Koska kaikki 
koriemme osat on valmistettu laadukkaasta teräksestä, 
olemme pystyneet kehittämään joustavia koriratkaisuja, 
jotka ovat samalla äärimmäisen kestäviä ja helppokäyttöisiä. 
Hyödyntämällä osien vahvuutta ja vakautta voimme maksimoida 
hyötykuorman ja suojella herkkiä astioita. 

Vahva ja muuntautumiskykyinen 
alakori
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Olemme kehittäneet yötilan kaikille niille, jotka haluavat 
antaa astianpesukoneen työskennellä nukkuessaan, 
Tässä tilassa suihkuvarsien vedenpaine on alhaisempi, 
mikä laskee melutasoa jopa 2 dB vertailuarvoon nähden. 

Tila soveltuu myös erinomaisesti käytettäväksi avoimissa 
tilaratkaisuissa, joissa keittiö ja olohuone muodostavat 
yhden kokonaisuuden.

Hiljainen yö

Olemme luoneet erilaisia tiloja, joiden avulla voit helposti mukauttaa 
suosikkiohjelmasi uusiin tilanteisiin. Sen sijaan, että sinun olisi valittava ensin 
pitkästä erilaisten ohjelmien luettelosta ja sen jälkeen pitkästä erilaisten asetusten 
luettelosta, voit valita vain haluamasi tilan ja painaa käynnistyspainiketta.

Vihreä tila
Vihreä tila säästää sekä vettä että energiaa. Lämpötila on alhaisempi ja jokainen 
pesuvaihe pidempi veden säästämiseksi ja samojen täydellisten tulosten 
saavuttamiseksi kuin normaaleilla ohjelmilla.

Nopea tila
Jos haluat, että tiski on aikaisemmin valmis, valitse nopea tila, joka lyhentää 
ohjelma-aikaa 50 prosentilla. Ohjelma käyttää enemmän vettä ja energiaa 
saavuttaakseen parhaat mahdolliset pesutulokset käytettävissä olevassa ajassa.

Suunniteltu 
erilaisiin 
tilanteisiin

Tehokas tila
Valitse tämä tila, kun pestävänä on likaisia astioita, joihin on kuivunut kiinni ruokaa. 
Tehokas tila nostaa suihkuvarsien vedenpainetta, ja pesussa käytetään enemmän 
lämpöä ja vettä.
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Itsepuhdistusohjelma varmistaa, että putki, vedenkierrätyssäiliö 
ja suihkutusjärjestelmä puhdistetaan perusteellisesti. 
Säännöllinen puhdistaminen on välttämätöntä sekä pesutehon 
että koneen pitkän käyttöiän takaamiseksi. Käytä normaalia 
pesuainetta, sitruunahappoa tai erityistä astianpesukoneen 
puhdistusainetta.

Kuka puhdistaa astianpesukoneen?

Parantaaksemme astianpesukoneesi suorituskykyä entisestään 
olemme varustaneet sen kahdella erillisellä suuren vedenpaineen 
alaisella alakorin Power Zones™ -alueella. Wide Spray™ 
mahdollistaa kattiloiden ja pannujen erityisen tehokkaan pesun 
ja Jet Spray™ puhdistaa perusteellisesti korkeat, kapeat 
astiat, kuten tuttipullot tai maljakot. Wide Spray™ -tehovyöhyke 
muodostaa paineistetun vesisuihkun ja suutin suihkuttaa laajalle 
alueelle. Siten vesimäärä astioiden pinnalla kasvaa. Tuloksena on 
erityisen likaisten astioiden tehokas puhdistus.

Kaksi ylimääräistä voimanlähdettä 
Kaksinkertainen teho Twin Tubes™-
vyöhykkeellä
ASKOn astianpesukoneet ovat tunnettuja poikkeuksellisista 
pesutuloksistaan. Salaisuutemme on huolellisesti suunniteltu ja 
testattu huuhtelujärjestelmä, jossa on kokonaista 11 vyöhykettä, 
jotka ulottuvat astianpesukoneen jokaiseen nurkkaan. Jokai-
sessa korissa on myös oma huuhtelujärjestelmänsä, kuten 
keskikorissa, joka on varustettu Twin Tubes™ -vyöhykkeellä, 
erityisellä keskikorin huuhteluvyöhykkeellä.

Integroitava
astianpesukone

*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.

728575DFI676GXXL
Integroitava astianpesukone
Style
Tuotteen mitat (LxKxS): 59,6 × 85,9 × 57,4 cm
Ovipaneelin* korkeus 700 -800 mm  
(oven maksimipaino 3,5 – 10 Kg)

Tekniset tiedot
 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 ECO-ohjelman kesto: 325 min
 n Energiankulutus/v: 276 kWh
 n Vedenkulutus/v: 2772 l
 n Äänitaso: 39 dB(A)re 1 pW

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

 n 13: Normaalipesu; Automaatti; 
Ekopesu; Hygieniapesu; 
Päivittäispesu; Aikaohjelma; 
Muoviastiapesu; Huuhtelu; 
Yläkori; Alakori; Kristalli/lasi; 
QuickPro-pesu; Itsepuhdistus

 n Sisääntulevan veden maks. 
lämpötila: 70 °C

Ominaisuudet
 n Ohjaus: Painikkeet
 n Ekokäyttö
 n Pikakäyttö
 n Yökäyttö
 n Tehokäyttö
 n Hygieniaohjelma
 n Muistitoiminto
 n Ajastin jopa 24 tuntia
 n 4 LED lights
 n Jäljellä olevan ajan ilmaisin: 
Jäljellä olevan ajan ilmaisin

 n Ohjelman loppumisen 
merkkivalo

 n Status Light™ - älykäs pesutilan 
merkkivalo

 n Itsepuhdistuva suodatin
 n Huoltodiagnostiikka
 n Ylivuotosuojaus: Täydellinen 
AquaStop

Varusteet
 n Moottori: Hiiliharjaton moottori 
- BLDC

 n Allas ruostumatonta terästä
 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 etulevyä

 n Korkeus säädettävissä: 50 mm
 n Korkeuden säätö edestä

1.669 €
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Tämän ohjelman inspiraationa ovat olleet ammattimaiset 
astianpesukoneet, joissa nopeus on valttia. Quick Pro 
-pesuohjelma on täydellinen valinta silloin, kun tiedät tarvitsevasi 
samoja astioita, laseja tai muita välineitä useamman kerran 
samassa tilaisuudessa. Ohjelma on ihanteellinen nopeaan 
pesuun suurempien kutsujen alku- ja pääruoan välillä tai 
leivottaessa ja laitettaessa ruokaa.

Hygieniaohjelmaa voidaan käyttää tuttipullojen ja muiden 
perusteellista puhdistusta vaativien astioiden tehokkaaseen 
puhdistukseen. Pääpesun ja viimeisten huuhteluohjelmien 
lämpötila nostetaan 70 °C:seen bakteerien kasvun 
ehkäisemiseksi ja hajun poistamiseksi esimerkiksi 
leikkuulaudoista. Ohjelma soveltuu myös erinomaisesti 
hillopurkkien pesemiseen henkilöille, jotka tekevät itse hilloja ja 
hyytelöitä. Tulokset ovat puhtaat ja hygieeniset.

Syväpuhdistava hygieniaohjelmaQuick Pro -pesu

Integroitavat 
astianpesukoneet

*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.

Keittiö - 728573DFI654GXXL
Integroitava astianpesukone
Style
Tuotteen mitat (LxKxS): 59,6 × 85,9 × 55,9 cm
Ovipanelin* korkeus 700 -800 mm
(oven maksimipaino 3,5 – 10 Kg)

Tekniset tiedot
 n Energialuokka: 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 ECO-ohjelman kesto: 325 min
 n Energiankulutus/v: 239 kWh
 n Vedenkulutus/v: 2716 l
 n Äänitaso: 42 dB(A)re 1 pW

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

 n 13: Normaalipesu; Automaatti; 
Ekopesu; Hygieniapesu; 
Päivittäispesu; Aikaohjelma; 
Muoviastiapesu; Huuhtelu; 
Yläkori; Alakori; Kristalli/lasi; 
QuickPro-pesu; Itsepuhdistus

 n Sisääntulevan veden maks. 
lämpötila: 70 °C

Ominaisuudet
 n Ohjaus: Painikkeet
 n Ekokäyttö
 n Pikakäyttö
 n Yökäyttö
 n Tehokäyttö
 n Hygieniaohjelma
 n Muistitoiminto
 n Ajastin jopa 24 tuntia
 n Jäljellä olevan ajan ilmaisin: 
Jäljellä olevan ajan ilmaisin

 n Ohjelman loppumisen 
merkkivalo

 n Status Light™ - älykäs pesutilan 
merkkivalo

 n Itsepuhdistuva suodatin
 n Huoltodiagnostiikka
 n Ylivuotosuojaus: Täydellinen 
AquaStop

Varusteet
 n Moottori: Hiiliharjaton moottori 
- BLDC

 n Allas ruostumatonta terästä
 n Tehopuhdistusalue: 3
 n Suihkuvarsien lukumäärä: 2
 n Power Zone™ Ruokailuvälineet 
- ylimääräistä tiskaustehoa 
ruokailuvälinekorille

 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 Astianpesukone toimitetaan 
ilman etulevyä

 n Korkeus säädettävissä: 50 mm
 n Korkeuden säätö edestä

733640DFI654G
Integroitava astianpesukone
Style
Tuotteen mitat (LxKxS): 59,6 × 81,9 × 55,9 cm
Ovipanelin korkeus 680-760 mm
(oven maksimipaino 3,5 – 12 Kg)

1.459 €

1.189 €
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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

Integroitavat 
astianpesukoneet

*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.

732455DSD444B
Integroitava astianpesukone
Logic
Tuotteen mitat (LxKxS): 59,6 × 81,9 × 55,9 cm
Sliding Door - liukuovi sopii kaikkiin keittiökalusteratkaisuihin
(oven maksimipaino 3,5 – 12 Kg)

731929

731930

DFI444B
Integroitava astianpesukone
Logic
Tuotteen mitat (LxKxS): 59,6 × 81,9 × 55,9 cm
Ovipanelin korkeus 680-760 mm
(oven maksimipaino 3,5 – 12 Kg)

DFI444BXXL
Integroitava astianpesukone
Logic
Tuotteen mitat (LxKxS): 59,6 × 85,9 × 55,9 cm
Ovipanelin* korkeus 700 -800 mm
(oven maksimipaino 3,5 – 10 Kg)

Tekniset tiedot
 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: 9,9 l
 n ECO-ohjelman kesto: 270 min
 n Energiankulutus/v: 237 kWh
 n Vedenkulutus/v: 2772 l
 n Äänitaso: 42 dB(A)re 1 pW

Ohjelmat
 n Pesulämpötilat: 70, 65, 60, 55, 
50 °C

 n 7 ohjelmaa: Automaatti; 
Pikapesu; Tehopesu; Ekopesu; 
Hygieniapesu; Aikaohjelma; 
Huuhtelu

 n Sisääntulevan veden maks. 
lämpötila: 70 °C

Ominaisuudet
 n Ohjaus: Painikkeet
 n Pikakäyttö
 n Yökäyttö
 n Pikapesu
 n Hygieniaohjelma
 n Muistitoiminto
 n Turbo Drying+™
 n Ajastin jopa 24 tuntia
 n Jäljellä olevan ajan ilmaisin: 
Jäljellä olevan ajan ilmaisin

 n Ohjelman loppumisen 
merkkivalo

 n Status Light™ - älykäs pesutilan 
merkkivalo

 n Automaattinen oven avaus
 n Itsepuhdistuva suodatin
 n Huoltodiagnostiikka
 n Ylivuotosuojaus: Täydellinen 
AquaStop

Varusteet
 n Moottori: Hiiliharjaton moottori 
- BLDC

 n Allas ruostumatonta terästä
 n Tehopuhdistusalue: 3
 n Suihkuvarsien lukumäärä: 3
 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 etulevyä

 n Korkeus säädettävissä: 50 mm
 n Korkeuden säätö edestä

1.119 €

1.049 €

1.059 €
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Jääkaapit ja pakastimet

ASKO -kylmälaitteet voidaan integroida saumattomasti 
keittiön sisustukseen. Voit valita joko tyylikkään ja 
modernin ruostumattomasta teräksestä valmistetun 
pinnan tai kiinnittää laitteisiin omat ovesi, jotka sopivat 

keittiösi kaappeihin. ASKO -kylmälaitteet eivät ole 
ainoastaan täysin tapoihisi mukautuvia jääkaappeja/
pakastimia ja viinikaappeja, vaan antavat koko 
keittiöllesi uuden ilmeen.

Moderni skandinaavinen muotoilu 
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Vapaasti sijoitettava 
viinikeskus – viini/
pakastin ja jääkaappi

733123RWFN2684BL
Viiniyhdistelmä: viinikaappi/pakastin/jääkaappi
Black Steel
Tuotteen mitat (KxLxS): 185 × 60 × 62,5 cm

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

 n Jääkaapin käyttötilavuus 225 l 
 n Pakastimen käyttötilavuus 85 l 

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

 n Oven materiaali:  
ruostumaton teräs TouchFree-
pinnoituksella

 n LED-nauha katossa, korin luona 
ja pakastimessa

 n Hälytysääni oven jäädessä auki

Ominaisuudet
 n Viinikaappi, jossa 6 puista 
pullohyllyä ja puinen kori

 n Convertible Zone (pakastin)
 n Adaptive Temperature Control

 n ActiveAir-toiminto oikean 
lämpötilan säilyttämiseksi

 n Pakastimessa No frost -toiminto 
– ei jäätä

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

Black Steel lisävarusteet
 n Päällikansi AC212B (684896)  
viiniyhdistelmän RWFN2684BL 
asentamiseksi yhdessä mallin 
RFN2284B kanssa täydelliseksi 
viinikeskusratkaisuksi

 n Vierekkäin asennettava 
sarja FSW60B (686985) 
viiniyhdistelmän RWFN2684BL 
asentamiseksi täydelliseksi 
viinikeskusratkaisuksi yhdessä 
mallin RFN2284B kanssa

Tilavuus
 n Jääkaapin käyttötilavuus 225 l 
 n Pakastimen käyttötilavuus 85 l 

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

 n Oven materiaali:  
ruostumaton teräs TouchFree-
pinnoituksella

 n LED-nauha katossa, korin luona 
ja pakastimessa

 n Hälytysääni oven jäädessä auki

Ominaisuudet
 n Convertible Zone (pakastin)
 n Adaptive Temperature Control
 n ActiveAir-toiminto oikean 
lämpötilan säilyttämiseksi

 n Air movement: Multiflow 360 ° 
3D -ilmapuhallin

 n Adaptive Temperature Control: 
älykäs muisti

 n Super Cool™
 n Active Freshbox™ hedelmille ja 
vihanneksille

 n Oven pullohylly: Pullohylly 
kiinteillä pidikkeillä

 n NoFrost Plus
 n Automaattisulatus
 n Kytkin pikapakastusta varten
 n Super Freeze™ - erittäin 
tehokas pakastus ylimmässä 
lokerossa

Black Steel lisävarusteet
 n Päällikansi AC212B (684896)  
viiniyhdistelmän RWFN2684BL 
asentamiseksi yhdessä mallin 
RFN2284B kanssa täydelliseksi 
viinikeskusratkaisuksi

 n Vierekkäin asennettava 
sarja FSW60B (686985) 
viiniyhdistelmän RWFN2684BL 
asentamiseksi täydelliseksi 
viinikeskusratkaisuksi yhdessä 
mallin RFN2284B kanssa

733124RFN2284B
Jääkaappi/pakastin
Black Steel
Tuotteen mitat (KxLxS): 185 × 60 × 62,5 cm

3.759 €

1.459 €

Ruoka ja viini on lyömätön yhdistelmä
Oletko sitä mieltä, että viini ansaitsisi samanlaista huolenpitoa 
kuin ruokakin? Ainakin meidän mielestämme. Siksi olemme 
suunnitelleet lyömättömän yhdistelmän: jääkaappiin liitettävä 
viinikaappi muunnettavalla pakastimella. Nätisti pakattu, mukana 
yläkansi ja liitäntäsarja.
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RWFN2684SL
Viini/yhdistelmä: viinikaappi/pakastin/jääkaappi
Ruostumaton teräs
Tuotteen mitat (KxLxS): 185 × 60 × 62,5 cm

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 Oven materiaali:  
aito ruostumaton teräs 
TouchFree-pinnoituksella

 n LED-nauha katossa, korin luona 
ja pakastimessa

 n Hälytysääni oven jäädessä auki

Ominaisuudet
 n Viinikaappi, jossa 6 puista 
pullohyllyä ja puinen kori

 n Convertible Zone (pakastin)
 n Adaptive Temperature Control
 n ActiveAir-toiminto oikean 
lämpötilan säilyttämiseksi

 n Pakastimessa No frost -toiminto 
– ei jäätä

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

576633

3.759 €

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

Vapaasti sijoitetttavat 
jääkaapit, pakastimet ja 
viinikaapit



Pitää tuoreen tuoreena

Enemmän makua, vähemmän jätettä

Kun ruoka altistuu ulkoisille olosuhteille, se alkaa väistämättä 
pilaantua ja menettää ravintoarvonsa. Dura Fresh -toiminnon 
avulla pystyt luomaan manuaalisesti täydellisen mikroilmaston 
ruoalle. Sijoita liha, kala ja maitotuotteet ylempään, vähemmän 
kosteuspitoiseen laatikkoon ja hedelmät ja vihannekset alempaan 
laatikkoon, jonka kosteuspitoisuus on korkeampi, ja aseta tämän 
jälkeen sopiva lämpötila.

Uudet kalusteisiin upotettavat jääkaappimme ja pakastimemme 
säilyttävät ruoan maun ja ravintoaineet säästäen samalla sekä 
ilmastoa että lompakkoasi. Niiden sisäosa on pakattu täyteen 
älykkäitä ruokaa säästäviä ominaisuuksia samalla kun ulkopuoli 
sulautuu kauniisti jokaiseen keittiöön.

Täydellinen kosteustasapaino
Liian alhainen kosteus aiheuttaa kuivumista, kun taas liian suuri 
kosteuspitoisuus tarjoaa kasvualustan mikro-organismeille, jotka 
aiheuttavat hedelmien ja vihannesten pilaantumisen. Automaattinen 
kosteudensäätötoiminto säätelee kosteustasoa automaattisesti 
kalvotoiminnon avulla, joka avautuu, kun kosteuspitoisuus on yli 
90 %. Tämä pidentää huomattavasti hedelmiesi ja vihannestesi 
säilyvyyttä ja pitää ne pidempään tuoreina.

No Frost -toiminto estää jään 
muodostumisen
Tehokkaan No Frost -toimintomme ansiosta sulattamista ei enää 
tarvita. Pakastinta on helpompi käsitellä, ja ruokapakkaukset 
eivät tartu kiinni toisiinsa. Ilman jäätä voit käyttää pakastimen 
koko tilan hyväksesi ja hyödyntää energiaa tehokkaasti 
pakastamalla ruokaa, eikä jäätä. Säästät sekä rahaa että 
ympäristöä.
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Integroitavat  
jääkaapit ja pakastimet



Integroitavat jääkaapit Integroitavat pakastimet
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732594

Keittiö - 732593

R31831I
Kalusteisiin asennettava jääkaappi
Premium
Tuotteen mitat (LxKxS): 55,5 × 177,2 × 54,5 cm

R31842I
Kalusteisiin asennettava jääkaappi
Exclusive
Tuotteen mitat (LxKxS): 55,5 × 177,2 × 54,5 cm

Yleistä
 n Energialuokka: A++
 n Energiankulutus kWh/vrk: 0,361 
kWh

 n Liitäntäteho: 85 W
 n Sulakekoko: 10 amp
 n Jääkaapin käyttötilavuus: 300 l
 n Äänitaso: 36 dB(A)re 1 pW
 n Inverterikompressori
 n Eco Mode
 n Näyttö: LED-näyttö
 n Jäähdytyspuhallin
 n LED-valo sivussa, LED valot 
väliseinän alapuolella

 n Hälytysääni oven jäädessä auki
 n Lämpötilanäyttö: Jääkaapissa 
digitaalinen lämpötilan näyttö, 
Nollatilassa digitaalinen 
lämpötilan näyttö

 n Ääni ja merkkivalohälytys liian 
korkeasta lämpötilasta

 n Ovimateriaali: Metalli
 n Oven kätisyyden vaihto: 
Kätisyys vaihdettavissa

 n Oven saranointi: SoftClose 
saranat

Jääkaappi
 n Adaptive Temperature Control: 
älykäs muisti

 n Smart SuperCool
 n Super Cool™
 n 6 lasihyllyä
 n Säädettävät lasihyllyt
 n Oven pullohylly: 2 hyllyä jossa 
pidikkeet

 n Jääkaapin ovilokerot: 3 
ovilokeroa

 n Juusto- ja voilokeroiden 
lukumäärä: 1 MultiBox 
puukannella

Yleistä
 n Energialuokka: A++
 n Energiankulutus kWh/vrk: 0,309 
kWh

 n Liitäntäteho: 75 W
 n Sulakekoko: 10 amp
 n Jääkaapin käyttötilavuus: 301 l
 n Äänitaso: 37 dB(A)re 1 pW
 n 1 kompressori
 n Näyttö: LED-näyttö
 n Jäähdytyspuhallin
 n Led-valo
 n Hälytysääni oven jäädessä auki
 n Lämpötilanäyttö: Jääkaapissa 
digitaalinen lämpötilan näyttö

 n Ääni ja merkkivalohälytys liian 
korkeasta lämpötilasta

 n Ovimateriaali: Metalli
 n Oven kätisyyden vaihto: 
Kätisyys vaihdettavissa

 n Oven saranointi: SoftClose 
saranat

Jääkaappi
 n Adaptive Temperature Control: 
älykäs muisti

 n IonAir ja DynamiCooling
 n Smart SuperCool
 n Super Cool™
 n Coldbox™ (2-3°C)
 n 7 lasihyllyä
 n Säädettävät lasihyllyt
 n Oven pullohylly: 1 ovihylly jossa 
2 pullopidikettä

 n Pulloteline
 n Jääkaapin ovilokerot: 4 ovihyllyä
 n Juusto- ja voilokeroiden 
lukumäärä: 1 MultiBox

1.879 €

1.119 €

733860

Keittiö - 732602

FN31831I
Kalusteisiin asennettava pakastin
Premium
Tuotteen mitat (LxKxS): 55,5 × 177,2 × 54,5 cm

FN31842I
Kalusteisiin asennettava pakastin
Exclusive
Tuotteen mitat (LxKxS): 55,5 × 177,2 × 54,5 cm

Yleistä
 n Energialuokka: A++
 n Energiankulutus kWh/vrk: 0,638 
kWh

 n Liitäntäteho: 80 W
 n Sulakekoko: 10 amp
 n Pakastimen käyttötilavuus: 196 l
 n Lämpötilan nousuaika: 12 h
 n Pakastusteho kg/vrk: 10 kg/vrk
 n Äänitaso: 39 dB(A)re 1 pW
 n Inverterikompressori
 n Eco Mode
 n Näyttö: LED-näyttö
 n Pakastelokeron valaistus: Led 
valo

 n Hälytysääni oven jäädessä auki
 n Lämpötilanäyttö: Pakastimessa 
digitaalinen lämpötilanäyttö

 n Ovimateriaali: Metalli
 n Oven kätisyyden vaihto: 
Kätisyys vaihdettavissa

 n Oven saranointi: SoftClose 
saranat

Pakastin
 n No Frost
 n Auto Fast Freeze
 n Kytkin pikapakastusta varten
 n 3 lasihyllyä
 n Jääpalakotelo
 n Pakastus: 1 luukku ja 7 laatikkoa

Yleistä
 n Energialuokka: A++
 n Energiankulutus kWh/vrk: 0,665 
kWh

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

 n Hälytysääni oven jäädessä auki
 n Lämpötilanäyttö: Pakastimessa 
digitaalinen lämpötilanäyttö

 n Ovimateriaali: Metalli
 n Oven kätisyyden vaihto: 
Kätisyys vaihdettavissa

 n Oven saranointi: SoftClose 
saranat

Pakastin
 n No Frost
 n Auto Fast Freeze
 n Kytkin pikapakastusta varten
 n 7
 n Jääpalakotelo
 n Pakastus: 1 luukku ja 7 laatikkoa

1.739 €

1.529 €
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Integroitavat
jääkaappi-pakastimet 

2.089 €

1.399 €

1.119 €

732591RFN31842I
Kalusteisiin asennettava jääkaappi-pakastin
Exclusive
Tuotteen mitat (LxKxS): 55,5 × 177,2 × 54,5 cm

Yleistä
 n Energialuokka: A++
 n Energiankulutus kWh/vrk: 0,665 
kWh

 n Liitäntäteho: 90 W
 n Sulakekoko: 10 amp
 n Jääkaapin käyttötilavuus: 160 l
 n Pakastimen käyttötilavuus: 66 l
 n Lämpötilan nousuaika: 13 h
 n Pakastusteho kg/vrk: 8 kg/vrk
 n Äänitaso: 38 dB(A)re 1 pW
 n Elektroninen ohjaus, Eco Mode
 n Näyttö: LCD-näytöllä
 n Jäähdytyspuhallin
 n Pakastelokeron valaistus: Led valo
 n LED-valo sivussa, LED valot 
väliseinän alapuolella

 n Hälytysääni oven jäädessä auki
 n Lämpötilanäyttö jääkaapissa 
ja pakastimessa, Nollatilassa 
digitaalinen lämpötilan näyttö

 n Ääni ja merkkivalohälytys liian 

korkeasta lämpötilasta
 n Ovimateriaali: Metalli
 n Oven kätisyys vaihdettavissa
 n SoftClose saranat

Jääkaappi
 n Adaptive Temperature Control: 
älykäs muisti

 n Super Cool™
 n 4 lasihyllyä, Säädettävät lasihyllyt
 n Pullohylly siirreltävällä 
pidikkeellä

 n 1 ovihylly, 1 MultiBox 
puukannella

Pakastin
 n Cool Flow+ System
 n Auto Fast Freeze
 n Kytkin pikapakastusta varten
 n 1 lasihylly
 n Jääpalakotelo, 3 vetolaatikkoa

732601RF31831I
Kalusteisiin asennettava jääkaappi-pakastin
Premium
Tuotteen mitat (LxKxS): 54 × 177,2 × 54,5 cm

Yleistä
 n Energialuokka: A++
 n Energiankulutus kWh/vrk: 0,616 
kWh

 n Liitäntäteho: 100 W
 n Sulakekoko: 10 amp
 n Jääkaapin käyttötilavuus: 187 l
 n Pakastimen käyttötilavuus: 71 l
 n Lämpötilan nousuaika: 18 h
 n Pakastusteho kg/vrk: 3,5 kg/vrk
 n Äänitaso: 38 dB(A)re 1 pW
 n 1 kompressori
 n LED-näyttö, Led-valo
 n Jäähdytyspuhallin
 n Hälytysääni oven jäädessä auki
 n Jääkaapissa digitaalinen 
lämpötilan näyttö

 n Ääni ja merkkivalohälytys liian 
korkeasta lämpötilasta

 n Ovimateriaali: Metalli
 n Oven kätisyys vaihdettavissa
 n Liukukiskokiinnitys

Jääkaappi
 n Adaptive Temperature Control: 
älykäs muisti

 n IonAir ja DynamiCooling
 n 5 lasihyllyä
 n Säädettävät lasihyllyt
 n HumidityControl 
vihanneslaatikko, jossa 
ilmankosteudensäätely

 n Hidden Space
 n 1 ovihylly jossa 2 pullopidikettä, 
Pulloteline

 n 2 ovihyllyä, 1 MultiBox

Pakastin
 n Frost Less: Pakastimeen 
muodostuu vähemmän jäätä

 n Kytkin pikapakastusta varten
 n 2 lasihyllyä
 n Jääpalakotelo, 3 vetolaatikkoa

732600RFN31831I
Kalusteisiin asennettava jääkaappi-pakastin
Premium
Tuotteen mitat (LxKxS): 55,5 × 177,2 × 54,5 cm

Yleistä
 n Energialuokka: A++
 n Energiankulutus kWh/vrk: 0,63 
kWh

 n Liitäntäteho: 115 W
 n Sulakekoko: 10 amp
 n Jääkaapin käyttötilavuus: 180 l
 n Pakastimen käyttötilavuus: 68 l
 n Lämpötilan nousuaika: 12 h
 n Pakastusteho kg/vrk: 8 kg/vrk
 n Äänitaso: 39 dB(A)re 1 pW
 n 1 kompressori
 n LED-näyttö, Led-valo
 n Jäähdytyspuhallin
 n Hälytysääni oven jäädessä auki
 n Jääkaapissa digitaalinen 
lämpötilan näyttö

 n Ääni ja merkkivalohälytys liian 
korkeasta lämpötilasta

 n Ovimateriaali: Metalli
 n Oven kätisyys vaihdettavissa

 n SoftClose saranat

Jääkaappi
 n Adaptive Temperature Control: 
älykäs muisti

 n IonAir ja DynamiCooling
 n Super Cool™
 n Coldbox™ (2-3°C)
 n 5 lasihyllyä, Säädettävät lasihyllyt
 n Pullohylly kiinteillä pidikkeillä, 
Pulloteline

 n 2 ovihyllyä, 1 MultiBox

Pakastin
 n Cool Flow+ System
 n Auto Fast Freeze
 n Kytkin pikapakastusta varten
 n 2 lasihyllyä
 n Jääpalakotelo, 3 vetolaatikkoa

Pöytälevyn alle 
asennettava jääkaappi  
ja pakastin

1.119 €

1.119 €

Keittiö - 535192

Keittiö - 535173

F2282I
Tason alle integoitava pakastin
Premium
Tuotteen mitat (LxKxS): 59,6 × 82 × 54,5 cm

R2282I
Tason alle integroitava jääkaappi
Premium
Tuotteen mitat (LxKxS): 59,6 × 82 × 54,5 cm

Yleistä
 n Energialuokka: A++
 n Energiankulutus kWh/vrk: 0,254 
kWh

 n Liitäntäteho: 70 W
 n Sulakekoko: 10 amp
 n Jääkaapin käyttötilavuus: 143 l
 n Äänitaso: 36 dB(A)re 1 pW
 n 1 kompressori
 n Mekaaninen ohjaus
 n LED-valo sivussa
 n Ovimateriaali: Metalli
 n Oven kätisyyden vaihto: 
Kätisyys vaihdettavissa

 n Oven saranointi: SoftClose 
saranat

Jääkaappi
 n 3 lasihyllyä
 n 1 jaettava hylly
 n Oven pullohylly: Pullohylly
 n Jääkaapin ovilokerot: 
säädettävä ovihylly, Säädettävä 
ylähylly

 n Juusto- ja voilokeroiden 
lukumäärä: 1 MultiBox

Yleistä
 n Energialuokka: A++
 n Energiankulutus kWh/vrk: 0,392 
kWh

 n Liitäntäteho: 90 W
 n Sulakekoko: 10 amp
 n Pakastimen käyttötilavuus: 86 l
 n Lämpötilan nousuaika: 17 h
 n Pakastusteho kg/vrk: 9 kg/vrk
 n Äänitaso: 38 dB(A)re 1 pW
 n 1 kompressori
 n Elektroninen ohjaus
 n Varoitusvalo liian korkeaa 
pakastustilan lämpötilaa varten

 n Varoitusvalo liian korkeaa 
pakastustilan lämpötilaa varten

 n Ovimateriaali: Metalli
 n Oven kätisyyden vaihto: 
Kätisyys vaihdettavissa

 n Oven saranointi: SoftClose 
saranat

Pakastin
 n Kytkin pikapakastusta varten
 n Pakastus: 1 laatikko
 n Säilytys: 2 laatikkoa



Pesu ja kuivaus

Olemme toimineet alalla jo 65 vuoden ajan, mutta 
pyrimme jatkuvasti kehittämään uusia innovaatioita ja 
ratkaisuja, joiden avulla voimme tehdä tuotteistamme 
entistä parempia. Haluamme huomioida tuotteidemme 
suunnittelussa arkielämän haasteet, ja siksi olemme 
keränneet palautetta pyykinpesukoneiden ja kuivaus-
rumpujen käyttäjiltä.

Meillä on pitkä kokemus pyykinpesuun ja kuivaukseen 
tarkoitettujen tuotteiden suunnittelusta niin kotitalouksien 
kuin ammattilaistenkin käyttöön. Tämän kokemuksen 
ja asiakkailta saamamme palautteen avulla olemme 
suunnitelleet tyylikkäiden, käyttäjäystävällisten, 
innovatiivisten ja kestävien pyykinpesukoneiden ja 
kuivausrumpujen uuden sukupolven.

Ainutlaatuisia ja innovatiivisia ratkaisuja pitkän kokemuksen ansiosta

88 89
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Pesu

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™ 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.

574995

574996

W4086C.W/1
Pesukone
Logic
Valkoinen
Tuotteen mitat (LxKxS): 59,5 × 85 × 58,5 cm

W4086C.S/1
Pesukone
Logic
Ruostumaton teräs
Tuotteen mitat (LxKxS): 59,5 × 85 × 58,5 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): 8 kg
 n Pesuaika: 183 min
 n Vuosittain vedenkulutus: 10310 l
 n Suuri oviaukko: 31 cm
 n Oven avauskulma: 110 °
 n Harjaton (BLDC)

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

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

 n Kylmä pesu: Valitsin

Toiminnot
 n Henkilökohtaiset asetukset 
kaikille ohjelmille

 n Toiminto: Normal toiminto, 
Green toiminto, Allergy toiminto, 
Speed toiminto, Intensive 
toiminto

 n Esipesu
 n Lisähuuhtelu
 n Rummun puhdistusohjelma
 n Pyörimisnopeus: 
Linkousnopeuden valinta

Ominaisuudet
 n AdaptTech pesu - älykäs oppiva 
ohjelma

 n TotalWeight
 n Super Silent+
 n Näyttö: LCD-näytöllä
 n Lapsilukko
 n Mahdollisuus valita eri kieliä
 n Anturit: Vedenkorkeuden 
tunnistin

 n Allas ruostumatonta terästä
 n Aqua Block System™
 n Ylivuotosuojaus
 n Kylmävesi
 n Äänimerkki

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): 8 kg
 n Pesuaika: 183 min
 n Vuosittain vedenkulutus: 10310 l
 n Suuri oviaukko: 31 cm
 n Oven avauskulma: 110 °
 n Harjaton (BLDC)

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

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

 n Kylmä pesu: Valitsin

Toiminnot
 n Henkilökohtaiset asetukset 
kaikille ohjelmille

 n Toiminto: Normal toiminto, 
Green toiminto, Allergy toiminto, 
Speed toiminto, Intensive 
toiminto

 n Esipesu
 n Lisähuuhtelu
 n Tehopesu
 n Rummun puhdistusohjelma
 n Pyörimisnopeus: 
Linkousnopeuden valinta

Ominaisuudet
 n AdaptTech pesu - älykäs oppiva 
ohjelma

 n TotalWeight
 n Super Silent+
 n Näyttö: LCD-näytöllä
 n Lapsilukko
 n Mahdollisuus valita eri kieliä
 n Anturit: Vedenkorkeuden 
tunnistin

 n Allas ruostumatonta terästä
 n Aqua Block System™
 n Ylivuotosuojaus
 n Kylmävesi
 n Äänimerkki

Pesukoneet
1.369 €

1.209 €



586979T408HD.S
Vapaasti sijoitettava lauhdutinkuivausrumpu,  
jossa lämpöpumppu
Logic
Ruostumaton teräs
Tuotteen mitat (LxKxS): 59,5 × 85 × 65,4 cm

Yleistä
 n Energialuokka: A+++
 n Kondensointitehokkuusluokka A: 
Kondensointitehokkuusluokka A

 n Liitäntäteho: 700 W
 n Sulakekoko: 10 amp
 n Täyttömäärä (puuvilla): 8 kg
 n Rummun tilavuus: 117 l
 n Kuivausaika: 190 min
 n Energiankulutus/v: 176,8 kWh
 n Kuivausrumputyyppi: 
Vapaasti sijoitettava 
lauhdutinkuivausrumpu, jossa 
lämpöpumppu

 n Vaihtuva pyörimissuunta
 n Suuri oviaukko: 34 cm
 n Oven avauskulma: 180 °
 n Harjaton (BLDC)
 n Lämpöpumppu
 n Teräsrumpu

Ohjelmat
 n 14 ohjelmaa
 n Ohjelmat: Automaattinen 
frotee, Automaattinen farkut, 
Automaattinen normaali 
kuiva, Automaattinen 
untuvamateriaaleille, 
Automaattinen synteettiset, 
Automaattinen kuiva, 
Automaattinen silityskuiva, Auto 

erittäin kuiva, Paitaohjelma, 
Quick Pro, Raikastusohjelma 
silkille ja villalle, Ajastettu 
kuivaus, Tuuletus

Toiminnot
 n Kuivuustason asetus
 n Delayed Start
 n Rypistymisenestotoiminto
 n Raikastusohjelma
 n Ajansäästäjä

Ominaisuudet
 n TwinAir
 n Kosteussensori
 n Rummun valaistus: Joo
 n Näyttö: LCD-näytöllä
 n Näyttö
 n Sisäänrakennettu 
kondenssivesisäiliö (6 l)

 n Varoitus täyttyneestä 
kondenssivesisäiliöstä

 n Kondenssiveden poisto 
viemäriin

 n Automaattinen poiskytkentä 
luukun ollessa auki

 n Huoltotarpeen osoitus
 n Äänimerkki
 n Jäljellä olevan pesuajan näyttö
 n Lapsilukko

576719T408HD.W
Vapaasti sijoitettava lauhdutinkuivausrumpu,  
jossa lämpöpumppu
Logic
Valkoinen
Tuotteen mitat (LxKxS): 59,5 × 85 × 65,4 cm

Yleistä
 n Energialuokka: A+++
 n Kondensointitehokkuusluokka A: 
Kondensointitehokkuusluokka A

 n Liitäntäteho: 700 W
 n Sulakekoko: 10 amp
 n Täyttömäärä (puuvilla): 8 kg
 n Rummun tilavuus: 117 l
 n Kuivausaika: 190 min
 n Energiankulutus/v: 176,8 kWh
 n Kuivausrumputyyppi: 
Vapaasti sijoitettava 
lauhdutinkuivausrumpu, jossa 
lämpöpumppu

 n Vaihtuva pyörimissuunta
 n Suuri oviaukko: 34 cm
 n Oven avauskulma: 180 °
 n Harjaton (BLDC)
 n Lämpöpumppu
 n Teräsrumpu

Ohjelmat
 n 14 ohjelmaa
 n Ohjelmien: Automaattinen 
frote, Automaattinen farkut, 
Automaattinen normaali 
kuiva, Automaattinen 
ohjelma untuvamateriaaleille, 
Automaattinen synteettiset, 
Automaattinen kuiva, 
Automaattinen silityskuiva, Auto 

erittäin kuiva, Paitaohjelma, 
Quick Pro, Raikastusohjelma 
silkille ja villalle, Ajastettu 
kuivaus, Tuuletus

Toiminnot
 n Kuivuustason asetus
 n Delayed Start
 n Rypistymisenestotoiminto
 n Raikastusohjelma
 n Ajansäästäjä

Ominaisuudet
 n TwinAir
 n Kosteussensori
 n Rummun valaistus: Joo
 n Näyttö: LCD-näytöllä
 n Näyttö
 n Sisäänrakennettu 
kondenssivesisäiliö (6 l)

 n Varoitus täyttyneestä 
kondenssivesisäiliöstä

 n Kondenssiveden poisto 
viemäriin

 n Automaattinen poiskytkentä 
luukun ollessa auki

 n Huoltotarpeen osoitus
 n Äänimerkki
 n Jäljellä olevan pesuajan näyttö
 n Lapsilukko
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KuivausKuivaus

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.

Kuivausrummut
1.509 €

1.369 €
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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

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

675927DC7784HP.W
Lämpöpumppu
Valkoinen
Toimitetaan oikeakätisenä – voidaan vaihtaa
Tuotteen mitat (KxLxS) 184 × 59,5 × 67,5 cm

675342

675664

DC7784V.W
Rakennetyyppi ulospuhaltava
Valkoinen
Toimitetaan oikeakätisenä – voidaan vaihtaa
Pakkauksen mitat 192 × 65 × 69 cm

DC7784V.S
Rakennetyyppi ulospuhaltava
Ruostumaton teräs
Toimitetaan oikeakätisenä – voidaan vaihtaa
Pakkauksen mitat 192 × 65 × 69 cm

Rakenne ja suorituskyky
 n Vahvistettu ja äänieristetty ovi 
 n Ulosvedettävät, irrotettavat 
kuivausvarret helpottavat pyykin 
asettelua

 n Kuivauskapasiteetti 22 g/min 
 n Pyykkinarua 16 m 
 n Täyttömäärä 4 kg 
 n Ilmamäärä 945 m³/t 
 n Lyhin ohjelma-aika (min) 75 min 

Vuorovaikutus ja hallinta
 n Ohjelman valinta ja 
lisävalintanäppäimet 

 n Muistitoiminto 

Muotoilu ja integraatio
 n Sama asennuskorkeus 
kuin pesukoneella, Hidden 
Helpers™varusteella  ja 
kuivausrummulla

 n Mahdollisuus kaappi- tai 
seinäasennukseen 

 n Kondenssivesisäiliön sijainti: 
Alhaalla 

 n Kondenssiveden poistoputki: 
Säiliö ja poistoputki 

 n Moottorin sijoitus: Kuivaustilan 
alla 

Turvallisuus ja huolto
 n Ovikytkin 

Tekniset tiedot
 n Äänitaso: 70 dB(A)re 1 pW 
 n Sähköliitäntä: 1 -vaihe
 n Nettopaino: 63 kg 
 n Johdon pituus: 2,3 m

Rakenne ja suorituskyky
 n Kotelo Ruostumaton 
 n Vahvistettu ja äänieristetty ovi 
 n Ulosvedettävät, irrotettavat 
kuivausvarret helpottavat pyykin 
asettelua

 n Täsmä puhallus puhaltaa ilman 
suoraan kuivattaviin vaatteisiin 

 n Kuivauskapasiteetti: 17 g/min 
 n Pyykkinarua: 16 m 
 n Täyttömäärä: 4 kg 
 n Ilmamäärä: 180 m³/t 
 n Lyhin ohjelma-aika (min): 75 min 

Toiminnot, ohjelmat ja tilat
 n Automaattiohjelma 
 n Lämpimät pyyhkeet: 120 min 
 n Aikakuivaus - max 6 tuntia 
 n Kylmä kuivaus - max 12 tuntia 
 n Ajansäästö (12 min) 

Muotoilu ja integraatio
 n Sama asennuskorkeus 
kuin pesukoneella, Hidden 
Helpers™varusteella  ja 
kuivausrummulla

 n Mahdollisuus kaappi- tai 
seinäasennukseen 

 n Moottori yläosassa

Turvallisuus ja huolto
 n Ovikytkin 
 n Ylikuumenemissuoja 

Tekniset tiedot
 n Lämmitysteho: 1500 W 
 n Liitäntäteho: 1500 W 
 n Äänitaso: 60 dB(A)re 1 pW 
 n Sähköliitäntä: 1 -vaihe
 n Nettopaino: 63 kg 
 n Kierrätysmerkki 
 n Johdon pituus: 2,3 m 
 n Poistoilmaputki: 100 cm 

3.009 €

1.639 €

1.439 €
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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.

Tilaa pesukoneelle, kuivausrummulle, 
kuivauskaapille ja silityslaudalle

Hidden Helpers™

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

576552

576554

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

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. 

Ulosvedettävä silityslauta Ulosvedettävä lajittelutaso

499 €

549 €

469 €

529 €

732756

732757



Vakiovarusteet

OCS8687B
OCS8687A
OCS8664B

OCS8664A
OCS8664S

OCS8678G

OP8678G

OCS8478G

OCM8478G

OCS8487B
OCS8487A
OCS8464B

OCS8464A
OCS8464S

Elements by ASKO-etulevy – 513719

Sopii kaikkiin integroitaviin astianpesukoneisiin

ASKO Craft-etulevy – 508044

Sopii kaikkiin integroitaviin astianpesukoneisiin

Viinilasiteline – 441358

Korkeille viinilaseille. 
Sijoitetaan alakoriin.  

Sopii kaikkiin integroitaviin astianpesukoneisiin

Lisävarusteet

266 € 256 € 69 €

OP8687B
OP8687A

OP8664B
OP8664A

OP8664S

OCM8487B
OCM8487A

OCM8464B
OCM8464A

OCM8464S

98 99

1 matala pelti
1 premium-grilliteline
1 XL-höyrypeltiä ilman reikiä
1 XL-höyrypelti, reiällinen
1 lihalämpömittari

2 matalaa peltiä
1 syvä pelti
1 premium-grilliteline
2 XL-höyrypeltiä ilman reikiä
1 XL-höyrypelti, reiällinen
1 2/3-höyrypelti, reiällinen
1 1/3-höyrypelti, reiällinen
1 lihalämpömittari

1 lasipelti
2 matala pelti 
1 syvä pelti
1 premium-grilliteline 
1 grillivarras
1 lihalämpömittari

1 matala pelti
1 premium-grilliteline
2 XL-höyrypeltiä ilman reikiä
1 XL-höyrypelti, reiällinen
1 2/3-höyrypelti, reiällinen
1 1/3-höyrypelti, reiällinen
1 lihalämpömittari

1 lasipelti
1 matala pelti
2 premium-grillitelinettä

2 matalaa peltiä
1 syvä pelti
1 grilliteline
1 XL-höyrypelti ilman reikiä
1 XL-höyrypelti, reiällinen
1 lihalämpömittari

1 lasipelti
2 matalaa peltiä
1 syvä pelti
1 grilliteline
1 lihalämpömittari

1 lasipelti
1 matala pelti
1 grilliteline
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Asennuspiirustukset

min. 560

min.560

40

min.550

min.590

min.550

598547
568

597

min. 
590min. 

599

40

min.530

max. 547
4

48
10

0

0 +3*

7 (*+3 mm)

590 597
593

* Feet adjustment

OP8678G

OCS8678G

min. 560

min.560

20

min.550

min.590

min.550

598547
568

597

min. 
590min. 

599

20

min.530

max. 547
4

48
10

0

0 +3*

7 (*+3 mm)

590 597
593

* Feet adjustment

OCS8478G - OCM8478G

min. 560

min. 560

20

min. 460

min.
550

598547568

Elements ovens Pyro 45 cm Rev 1

456

20

min.530

min. 
450min. 

459

min. 
550

max. 547
4

48
10

0

0 +3*

7 (*+3 mm)

456
452450

* Feet adjustment

OP8687B - OP8687A - OP8664B
OP8664A - OP8664S

OCS8687B - OCS8687A - OCS8664B
OCS8664A - OCS8664S, 

590 597

max.547

*0+3

0

3

48

547

560-568 550

590

21

597

597 min.
590

4

21

560-568550

200 cm2

20
4

590 597

max.547

3

48

21

*0+3

547

200 cm2

590

21

597

597

min.
590

560-568550

560-568 550

0

40

ODV8128G - ODV8127B
ODV8127A - ODV8127S

550556

min.550

450

590

425

597

135
141

560-568

ODW8128G - ODW8127B
ODW8127A - ODW8127S

550556

min.550

450

590

425

597

135
141

560-568

OCS8487B - OCS8487A - OCS8464B - OCS8464A
OCS8464S - OCM8487B - OCM8487A - OCM8464B

OCM8464A - OCM8464S

4

450 458

max.547

4

48

21

*0+3

547

200 cm2

560-568550

450

21

597

458

min.
450

560-568 550

CM8478G - CM8457A - CM8457S

450

min. 
850

min.
550

min.
50

min. 80

min. 80

560

595

455

385
405

370

530



HI1994M HI1794M

490

min. 40

600

860

522

484

43

904

854

HI1655M

490

min. 40

600

560

522

484

52

644

554

HG1145AB

HG1986SB - HG1986AB

HG1935AB

HG1776SB - HG1776AB

HG1615AB

HG1666SB - HG1666AB

412

48

1114 387*

* Gas connection
* Connexion au gaz 
* Connessione gas
* Подключение газа

min 55

380

1070

412

48

1114 387*

* Gas connection
* Connexion au gaz 
* Connessione gas
* Подключение газа

min 55

380

1070

522

45

904

490

860

* Gas connection
* Connexion au gaz 
* Connessione gas
* Подключение газа

522

45

644

484 554

69*

490

600

560

60

* Gas connection
* Connexion au gaz 
* Connessione gas
* Подключение газа

522

45

644

484 554

69*

490

600

560

60

* Gas connection
* Connexion au gaz 
* Connessione gas
* Подключение газа

48

750
526594*

min.30/50

560
490

600

* Gas connection
* Connexion au gaz 
* Connessione gas
* Подключение газа

48

750
526594*

min.30/50

560
490

600

48

600
526520*

* Gas connection
* Connexion au gaz 
* Connessione gas
* Подключение газа

min.30/50

560
490

600

HI1994G

HI1355G

490

min. 40

600

860

522

484

43

904

854

HI1995G

HG1365GB

490

min. 40

600

860

522

484

43

904

854

HI1655G

HG1355GB

490

min. 40

600

560

522

484

52

644

554

284
484

522

48

330
75*

* Gas connection
* Connexion au gaz 
* Connessione gas
* Подключение газа

490

600

290

min 40

522

48

330

484
284

75*

* Gas connection
* Connexion au gaz 
* Connessione gas
* Подключение газа

490 290

min. 40
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Asennuspiirustukset



CC4727S - CC4527S

CBB862W

CD4934B - CD4934G CD4634B - CD4634G

330

435 253

Ø150

520/770/860

300

8

15

28

898

450

385

440

382

912-1172

180210

ø 150/120

598

450385

440

382

912-1172

180210

ø 150/120

CW4938G CW4934G CW4939S

min. 707
max. 1252

330

325

260

Ø150/120

330

898

260

534

85

898

470

254

45

min 875
max 1195

260330

ø 150/120

min. 950
max. 1200

330 

270

358

Ø150/125

900

600

60

CCT9051S

CBB861S CBB761S

CCT1252W

Ø150

98

280
277

73

300

860

840

Min. 15 (mm)
Max. 50 (mm)

l (mm)
w (mm)

l w kg

846 286 15

700
1200
220

213

90

1224

724

76 203

!
Min. 15 (mm)
Max. 55 (mm)

1204+4
-0

704+4
-0

480
840
220

213

90

860

504

76 203

!
Min. 15 (mm)
Max. 55 (mm)

844+4
-0

484 +4
-0

Ø150

98

280
277

73

300

860

840

Min. 15 (mm)
Max. 50 (mm)

l (mm)
w (mm)

l w kg

846 286 15

Ø150

98

280
277

73

300

760

740

Min. 15 (mm)
Max. 50 (mm)

l (mm)
w (mm)

l w kg

746 286 15

104 105

Asennuspiirustukset
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Asennuspiirustukset

DFI654GXXL

DFI444BXXL

DSD444B

DFI676GXXL

DFI654G

DFI444B

131-186

50

door 
lenght
700-800

559596

859-912

600 min.560

min.
860

A

For height 
857-859 mm 
remove nut

A

71
0 

(p
iv

ot
 p

oi
nt

)

74
0

1238
559
519

Fan nozzle
adjustment

30 (pivot point)
30-94

B

13
1-

18
6

50

Pivot point

B

74

1515
Outlet: 
di Ø19,5

Inlet

90

96
66113

1625

107

L:1825

131-186

50

door 
lenght
700-800

559596

859-912

600 min.560

min.
860

A

For height 
857-859 mm 
remove nut

A

71
0 

(p
iv

ot
 p

oi
nt

)

74
0

1238
559
519

Fan nozzle
adjustment

30 (pivot point)
30-94

B
13

1-
18

6

50

Pivot point

B

74

1515
Outlet: 
di Ø19,5

Inlet

90

96
66113

1625

107

L:1825

131-186

50

door 
lenght
700-800

559596

859-912

600 min.560

min.
860

A

For height 
857-859 mm 
remove nut

A

71
0 

(p
iv

ot
 p

oi
nt

)

74
0

1238
559
519

Fan nozzle
adjustment

30 (pivot point)
30-94

B

13
1-

18
6

50

Pivot point

B

74

1515
Outlet: 
di Ø19,5

Inlet

90

96
66113

1625

107

L:1825

131-186

50

door 
lenght
700-800

559596

859-912

600 min.560

min.
860

A

For height 
857-859 mm 
remove nut

A

71
0 

(p
iv

ot
 p

oi
nt

)

74
0

1238
559
519

Fan nozzle
adjustment

30 (pivot point)
30-94

B

13
1-

18
6

50

Pivot point

B

74

1515
Outlet: 
di Ø19,5

Inlet

90

96
66113

1625

107

L:1825

131-186

50

door 
lenght
700-800

559596

859-912

600 min.560

min.
860

A

For height 
857-859 mm 
remove nut

A

71
0 

(p
iv

ot
 p

oi
nt

)

74
0

1238
559
519

Fan nozzle
adjustment

30 (pivot point)
30-94

B

13
1-

18
6

50

Pivot point

B

74

1515
Outlet: 
di Ø19,5

Inlet

90

96
66113

1625

107

L:1825
131-186

50

door 
lenght
700-800

559596

859-912

600 min.560

min.
860

A

For height 
857-859 mm 
remove nut

A

71
0 

(p
iv

ot
 p

oi
nt

)

74
0

1238
559
519

Fan nozzle
adjustment

30 (pivot point)
30-94

B

13
1-

18
6

50

Pivot point

B

74

1515
Outlet: 
di Ø19,5

Inlet

90

96
66113

1625

107

L:1825

131-186

50

door 
lenght
700-800

559596

859-912

600 min.560

min.
860

A

For height 
857-859 mm 
remove nut

A

74

1515
Outlet: 
di Ø19,5

Inlet

90

96
66113

1625

107

L:1825 71
0 

(p
iv

ot
 p

oi
nt

)

74
0

1238
559
519

Fan nozzle
adjustment

30 (pivot point)
30-94

B

13
1-

18
6

50

Pivot point

B

131-186

50

door 
lenght
700-800

559596

859-912

600 min.560

min.
860

A

For height 
857-859 mm 
remove nut

A

74

1515
Outlet: 
di Ø19,5

Inlet

90

96
66113

1625

107

L:1825 71
0 

(p
iv

ot
 p

oi
nt

)

74
0

1238
559
519

Fan nozzle
adjustment

30 (pivot point)
30-94

B

13
1-

18
6

50

Pivot point

B

131-186

50

door 
lenght
700-800

559596

859-912

600 min.560

min.
860

A

For height 
857-859 mm 
remove nut

A

74

1515
Outlet: 
di Ø19,5

Inlet

90

96
66113

1625

107

L:1825 71
0 

(p
iv

ot
 p

oi
nt

)

74
0

1238
559
519

Fan nozzle
adjustment

30 (pivot point)
30-94

B

13
1-

18
6

50

Pivot point

B

131-186

50

door 
lenght
680-760

559596

819-872

A

For height 
817-819 mm 
remove nut

A

600 min.560

min.
820

74

1515
Outlet: 
di Ø19,5

Inlet

90

96
66113

1625

107

L:1825 67
0 

(p
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)
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0

1198
559
5199*

Fan nozzle
adjustment

30 (pivot point)
30-94

B

13
1-

18
6

50

Pivot point

B

131-186

50

door 
lenght
680-760

559596

819-872

A

For height 
817-819 mm 
remove nut

A

600 min.560

min.
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74

1515
Outlet: 
di Ø19,5

Inlet
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66113

1625
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Fan nozzle
adjustment

30 (pivot point)
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Pivot point

B

131-186
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door 
lenght
680-760

559596

819-872

A

For height 
817-819 mm 
remove nut

A

600 min.560
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1515
Outlet: 
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Inlet
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96
66113
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)
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1198
559
5199*

Fan nozzle
adjustment

30 (pivot point)
30-94

B
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1-

18
6
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Pivot point

B

131-186

50

559596

819-872

600 min.560

min.
820

680-760
(door length)
720-800
(sliding door)

A

For height 
817-819 mm 
remove nut

A
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di Ø19,5

Inlet
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66113
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1198 (fixed door) 1254 (sliding door)
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30 (pivot point)
105

B
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1-

18
6

50

Pivot point

B

131-186

50

559596

819-872

600 min.560

min.
820

680-760
(door length)
720-800
(sliding door)

A

For height 
817-819 mm 
remove nut

A
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1198 (fixed door) 1254 (sliding door)
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30 (pivot point)
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B
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Pivot point

B

131-186
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559596

819-872

600 min.560

min.
820

680-760
(door length)
720-800
(sliding door)

A

For height 
817-819 mm 
remove nut

A
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1515
Outlet: 
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Inlet
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66113
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L:1825 67
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)
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0

1198 (fixed door) 1254 (sliding door)
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30 (pivot point)
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B

13
1-

18
6

50

Pivot point

B

131-186

50

door 
lenght
680-760

559596

819-872

A

For height 
817-819 mm 
remove nut

A

600 min.560

min.
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1515
Outlet: 
di Ø19,5

Inlet
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L:1825 67
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Fan nozzle
adjustment
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Pivot point

B

131-186
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door 
lenght
680-760
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A

For height 
817-819 mm 
remove nut
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600 min.560
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adjustment
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Pivot point
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door 
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A
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remove nut
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Fan nozzle
adjustment
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Pivot point
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Tarinamme sai alkunsa 50-luvulla. Nuori maanviljelijä Jungin 
kunnassa Etelä-Ruotsissa seurasi äitinsä arkista puurtamista: 
vaatteiden käsinpesu on märkää, kylmää, kovaa ja raskasta 
työtä. Poika halusi keventää äitinsä taakkaa ja keksi oman 
koneen. Hän rakensi valuraudasta ja ruostumattomasta teräk-
sestä tukevan, vakaan ja luotettavan pesukoneen. Voi hyvin 
sanoa, että ASKO sai alkunsa kiintymyksen osoituksena.

Tulevaisuus on tuntematon, sillä muovaamme sitä yhdessä. 
Yrityksemme panostaa jatkossakin tuotekehitykseen. Valmis-
tamme ja toimitamme meille tärkeitä tuotteita, joita hiomme 
jatkuvasti entistäkin paremmiksi. Tätä valikoimaa on helppo 
esitellä ylpeydellä. Voit luottaa siihen, että ASKO-tuotteesi 
pitävät hyvää huolta vaatteistasi, ruoastasi, astioistasi – ja 
tietenkin sinusta ja rakkaistasi.

ASKO – tarina 
huolenpidosta

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 
ASKO Quality Service -palvelun ASKO-tuotteen ostopäivästä lähtien. 
Palvelu koskee kaikkia 1. tammikuuta 2012 jälkeen ostettuja ASKO-
kodinkoneita. 15.10.2017 jälkeen kuluttajan tulee rekisteröidä 
tuotteensa ASKOn kotisivuilla. ASKO Quality Service vastaa viiden 
vuoden ajan siitä, että tuotteet ja huolto toimivat laadukkaasti 
asiakkaidemme laatu- ja palveluodotusten mukaisesti. Palvelun sisältö 
on seuraava:

2 vuoden tuotetakuu
ASKO-tuotteilla on ostopäivästä lähtien 24 kuukauden takuu, jonka 
aikana tuotteen materiaali- ja valmistusvirheistä johtuneet viat korjataan 
veloituksetta.

5 vuoden ilmainen varaosapalvelu
24 kuukauden takuuajan jälkeen ASKO-tuotteille myönnetään 36 
kuukauden (vuodet 3–5) ilmainen varaosapalvelu. Tänä aikana 
normaalissa kotikäytössä mahdollisesti vioittuneiden osien tilalle 
toimitetaan varaosat vaihtoa varten veloituksetta.

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

Ensimmäisen 24 kuukauden aikana normaalissa kotikäytössä 
ilmaantuneet tuoteperäiset viat korjataan veloituksetta. Käyttövirheistä 
tai huolimattomuudesta aiheutuneita vikoja takuu ei kata. Ensimmäisen 
24 kuukauden jälkeen normaalissa kotikäytössä mahdollisesti 
vioittuneiden osien tilalle toimitetaan varaosat veloituksetta. Korjaukset 
saa tehdä ainoastaan valtuutetut Asko teknikot. Ilmainen palvelu ei kata 
asentajien työtä, matkoja tai vastaavia.

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

Quality Service
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