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Historien om ASKO startet i Sverige i 1950, da en ung og 
oppfinnsom mann drømte om å lage en vaskemaskin til moren sin, 
for å gjøre livet hennes lettere. En unik og energieffektiv maskin 
med effektivt vannforbruk, slik at den kunne gjenspeile bondens 
kjærlighet til naturen. En med overlegen rengjøringseffekt og 
pålitelighet som kunne varme opp vann og sentrifugere, og som til 
og med hadde solide tromler i rustfritt stål. 

I dag, mer enn 70 år senere, er ASKO et verdensomspennende 
varemerke som designer og produserer førsteklasses 
husholdnings-apparater til kjøkken, bad og profesjonelt bruk. 

Maskinene våre oppfyller de strengeste kravene til design, 
funksjonalitet, holdbarhet og miljøbevissthet. Produktene 
produseres i ekstremt høy kvalitet, og våre husholdningsprodukter 
lages på samme måte som de til profesjonelt bruk.

ASKO hjelper folk over hele verden med å lage mat, gjøre rent og 
ta seg av familien samtidig som miljøet bevares. Med en særegen 
skandinavisk kulturarv kombinerer ASKO prisbelønnet design 
med smarte funksjoner og løsninger. Vi lager produkter som skal 
komme til å bli en høyt verdsatt del av hjemmet og livet ditt.

Inspired by  
Scandinavia
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Elements by ASKO
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De fire elementene – ild, luft, vann og jord – refererer 
til kreftene som skaper universet. I en skandinavisk 
sammenheng vil du finne dem i rykende vulkaner og 
geysirer, i den ulende vestavinden, i de strømmende elvene 
og det dype, blå havet, og i fjellets bergarter og jordens 
mineraler. Elementer som inspirerte oss til å utvikle en ny 
serie med kjøkkenutrustning med topp ytelse.

Solid grunnfølelse, detaljert finish og intuitiv betjening 
kjennetegner de nyeste produktene våre, som innbefatter 
alt en trenger til å lage mat med virkelig sjel – fra Fusion 
Volcano wok-brennere til innebygde dampløsninger.

Designelementene
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Elements by ASKO er fruktene av 
moderne teknologi og funksjon 
kombinert med fantastisk, men enkel, 
design
I kjemi refererer elementene til de rene stoffene som ikke kan 
deles. Serien Elements by ASKO har en unik kombinasjon av 
sort perleglass med en bakgrunnsflate som består av små 
partikler i rustfritt stål. Det gir inntrykk av svart, men avhengig 
av omgivelsene ser det også ut som brunt eller grafittgrått, noe 
som gjenspeiler Skandinavias geologi. Den samme svarte fargen 
er tilgjengelig på ventilatorene og koketoppene. Ovnens kanter i 
børstet metall gjør den perfekt for innebygging og står i stil med 
gass- og induksjonstoppenes skarpskårne kanter. Gjennom 
utformingen av Elements by ASKO fremhever vi nok en gang de 
skandinaviske røttene våre. Den er raffinert og likevel enkel, med 
rene linjer og et jordnært uttrykk.

Jon Carlehed, designsjef hos Asko Appliances. 

Element by ASKO serien er raffinert 
og likevel enkel, med rene linjer og et 
jordnært uttrykk.
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De forskjellige ovnene i serien er også utformet for å passe perfekt 
ved siden av hverandre. Varmeskuffen kan for eksempel plasseres 
under en ovn på 45 cm slik at den står helt på linje med en ovn 
på 60 cm ved siden av den. Det betyr at en stor, multifunksjonell 
(pyrolyse-)ovn samt en kombidampovn på 45 cm og varmeskuffen 
på undersiden kan installeres i to nisjer rett ved siden av 
hverandre. En unik stållist på sidene sørger for at Elements by 
ASKO-ovnene kan installeres en anelse fremskutt uten synlige 
mellomrom på sidene. Listen i stål vil dessuten forbedre den 
visuelle integreringen fra forsiden ved å skjule innredningens 
kanter når døren åpnes.

I likhet med alle ASKO-ovner kan stekebrettene i Elements by 
ASKO-ovnene brukes uansett størrelse på ovnen. Dermed kan 
du for eksempel tine kjøttet i den kombinerte mikrobølgeovnen og 
deretter flytte det over i kombidampovnen med samme stekebrett 
for å fullføre stekingen. 

Samordnede funksjoner Integrering, installasjon og kombinasjon
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Elements by ASKO
produktoversigt

ODV8128G
Vakuumskuff
Størrelse: 14 cm

OP8678G 
Innebygd pyrolyseovn
Størrelse: 60 cm

ODW8128G  
Varmeskuff
Størrelse: 14 cm

CM8478G
Automatisk kaffemaskin
Størrelse: 45 cm

OCS8678G
Innebygd kombidampovn
Størrelse: 60 cm

OCM8478G 
Innebygd kombinert mikrobølgeovn
Størrelse: 45 cm

OCSM8478G 
Ovn med mikrobølger og damp
Størrelse: 45 cm
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Har du en urban livstil? Eller noe helt annet? Har du begrenset 
med plass på kjøkkenet? Eller masse plass? Våre helt nye og unike 
fem-i-en kombiovner løser mange problemer, samtidig som du får 
praktiske funksjoner som forenkler matlagingen din. 

Fem forskjellige oppvarmingsmetoder –  damp, mikrobølger, 
varme, kombinasjon av komfyr/mikrobølger og kombinasjon 
komfyr/damp – i samme ovn gjør at du sparer plass på kjøkkenet. 

Kombiner ovnen med en vakuumskuff for sous vide tilberedning 
av mat. Tilberednings-teknikken Sous Vide innebærer å forsegle 
mat i spesielle vakuumposer og deretter tilberede den i damp ved 
temperaturer mellom 40 og 100 °C.

Eller utvide matlagingsmulighetene ytterligere ved å kombinere 
den med en av våre konveksjonsovner eller Pyrolytic Self Clean™-
ovner?

Verdens mest fleksible kombiovn for innbygging

Kjøkken - 731915OCSM8478G 
Ovn med mikrobølger og damp
Sort glass
Mål (B×H×D) 59,5 × 45,5 × 54,6 cm

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

 n Dampeffekt: 1200 W 
 n Tilleggs strøm: 3000 W 

Ovn
 n Ovn med mikrobølger og damp 
- 50 ltr.

 n Stort matlavningsområde 
 n Buet ovnsrom for jevn varme 
 n Kontroll: TFT display 
 n Formen på knapp: LED 
 n Vekselretterteknologi 
 n Jevn fordeling av mikrobølger 
uten behov av roteringstallerken 

 n Motsatndsdyktig og sterk emalje 
 n Dynamic oven cooling fan DC+ - 
Dynamic Cooling+ 

 n Spesial programmer StepBake 
 n Innerdør i helglass 
 n Avtakbart flatt innerglass i 
ovnsdør 

 n Maksimum ovnstemperatur 230 
°C 

 n Barnesikring 

 n Tilberedning på flere nivåer – 
med flere stekebrett av gangen 

 n Optimal 360° varmefordeling 
 n Vannbeholder 1,3 ltr. 

Funksjoner 
 n Dampkoking, 
 n Damp og varmluft 
 n Pure Steam System 
 n Ensartet 360° dampfordeling 
 n Sous Vide program 
 n Avkalkning 
 n Dobbelvarmer 
 n AquaClean 
 n Termoelektrisk sikring 

Utstyr
 n Skinner 
 n Stekerist 
 n Steam pan 
 n Perforert stekebrett til damp 
 n 1 stekebrett 
 n 1 perforert dampbrett 1/2 
bredde

 n 1 dampbrett perforert 1/3 
bredde 

 n Glass langpanne 

Fem-i-en-ovn

10



1. Damp og Sous Vide

3. Komfyr

5. Damp/ovn

2. Mikrobølger

4. Mikrobølger/ovn

Skånsom tilberedning av grønnsaker, fisk og kjøtt. Bruk 
dampfunksjonen for å tilberede fersk fisk, grønnsaker og poteter 
samtidig, uten risiko for at maten blir tørr.

Ulike funksjoner for steking og tilberedning ved å kombinere 
overvarme, undervarme, varmluft og grillelement. Perfekt for 
bakverk og kaker.

Når du kombinerer varm luft og damp, får for eksempel brød 
mer smak og en mer tiltalende tekstur med en myk innside og en 
deilig, myk og sprø skorpe.

Spar tid når du skal varme opp mat og væsker. Veldig praktisk når 
du skal tine ingredienser. Perfekt når du for eksempel skal smelte 
sjokolade.

Retten tilberedes med en kombinasjon av mikrobølger og varm 
luft. Dette forkorter tilberedningstiden, men maten får likevel en 
fin, brun og sprø overflate.
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Kombidampovnene våre har alle dampfunksjoner i tillegg til 
damp i kombinasjon med tradisjonell konveksjonsvarme. Det 
nøye utviklede dampgenereringssystemet avgir kun ren damp, 

og dampen fordeles jevnt i ovnsrommet. Ovnene er utstyrt med 
et bredt spekter av stekebrett beregnet på både tradisjonell 
tilberedning med varmluft og damp.

Kombidampovner

OCS8678G
Kombidampovn med Sous Vide
Sort glass
Mål (HxBxD) 59,5 × 59,5 × 54,6 cm

Funksjoner
 n Energiklasse: A+
 n Ovnsrommets volum: 73 l
 n Ultra cool door,  
3 glass, 2 reflektive lag

 n Sidelister for sømløs integrering

Komfort
 n 4,3” TFT farge touch display
 n Myk åpning/myk lukking
 n 3 teleskopglideskinner med 
låsefunksjon som kan trekkes 
helt ut

 n 2 lamper på forskjellige nivåer
 n Flat innvendig dør
 n Aqua Clean-system

Kjøkkenassistent
 n Justerbar temp. opptil 230 °C
 n 22 ovnfunksjoner
 n Steketermometer
 n 160 automatiske programmer
 n Sous Vide-programmering – 
nøyaktig temperaturregulering

Utstyr
 n 2 stekebrett
 n 1 langpanne
 n 1 premium grillrist
 n 1 Gastronorm-dampbrett  
2/3 med hull

 n 1 Gastronorm-dampbrett  
1/3 med hull

 n 2 Gastronorm-dampbrett XL 
uten hull

 n 1 Gastronorm-dampbrett XL 
med hull

Kjøkken - 507872
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Elements by ASKO-vakuumskuffen gir deg en unik mulighet til å 
utføre avansert matlaging i ditt eget hjem. Skuffen som er 14 cm 
høy er både utformet og klargjort for installasjon sammen med 
kombidampovnene på både 45 og 60 cm i samme serie. Skuffen 
kan brukes ved klargjøring av mat for tilberedning ved Sous Vide, 
men også for oppbevaring, emballering eller porsjonering av mat. 

Elements by ASKO-vakuumskuffen installeres lett tilgjengelig 
rett under ovnen, og har en praktisk trykkmekanisme som åpner 
skuffen. Du kan velge blant tre forseglingsnivåer tilpasset 
plastposer av ulike tykkelser.

Vakuumskuff

Konstruksjon og ytelse
 n Sideprofiler i metall for sømløs 
integrering 

 n Mykt, svart glass med 
perleeffekt 

 n Trykkmekaniske for åpning
 n Kan trekkes helt ut på 
teleskopskinner

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

 n Pumpekapasitet: 4 m3/h
 n Perfekt i kombinasjon med 
dampovnene våre som er utstyrt 
med Sous Vide-programmer

Bruk og fleksibilitet
 n Tre vakuumnivåer
 n Tre forseglingsnivåer

Samhandling og styring
 n Berøringstaster

Sikkerhet og vedlikehold
 n Skuff i rustfritt stål som er enkel 
å rengjøre

ODV8128G
Vakuumskuff
Sort glass
Mål (BxHxD) 59,7 x 14 × 55 cm

Kjøkken - 563504

Flertrinns tilberedning Bruk damp
Profesjonelle kokker bruker alltid flere oppvarmingsmetoder for å 
gi maten mer smak. For eksempel tilberedning ved lav temperatur 
over lengre tid og avslutter tilberedningen med en rask grilling. 
Eller hvorfor ikke ved hjelp av damp, varm luft og grill i samme 
program? Istedenfor å velge forskjellige oppvarmingsmåter 
selv, velger du bare i menyen og trykker på start. La ovnen gjøre 
jobben!

Med damp kan du enkelt lage små underverk – hver eneste dag. 
Ved å bruke damp når du steker brød blir brødet mykt på innsiden, 
det hever bedre og det får en perfekt skorpe. For garantert perfekt 
resultat kan du bruke temperatursonden i brødet. Da vet du 
nøyaktig når du bør ta det ut av ovnen. Garantert perfekt resultat!
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I likhet med Grytene du bruker på kjøkkenet, krever 
ovnen regelmessig rengjøring. Det er da den nye 
Elements by ASKO-pyrolyse-ovnen er god å ha. Under 
pyrolyseprogrammet blir ovnen oppvarmet til 465  °C, 

og alt fett og alle rester blir forkullet til en fin aske som du 
enkelt kan tørke bort. Ikke minst kan du også rengjøre 
stekebrettene ved hjelp av pyrolyse.

Pyrolyserengjøring

Pyrolyse
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Pyrolyseovn

OP8678G 
Pyrolyseovn
Sort glass
Mål (B×H×D) 59,5 × 59,5 × 54,6 cm

Funksjoner
 n Energiklasse: A+
 n Ovnsrommets volum: 71 l
 n Ultra cool door+,  
4 glass, 3 reflektive lag

 n Pyrolysebestandig emalje av 
høy kvalitet

 n Sidelister for sømløs integrering

Komfort
 n 4,3” TFT farge touch display
 n Myk lukking/myk åpning
 n 5 stekenivåer
 n 3 teleskopglideskinner med 
låsefunksjon som kan trekkes 
helt ut

 n 2 lamper på forskjellige nivåer
 n Flat innvendig dør
 n System for pyrolytisk rengjøring

Kjøkkenassistent
 n Justerbar temp. opptil 275° C
 n 18 ovnfunksjoner
 n Steketermometer
 n 87 automatiske programmer
 n Grillspyd med motor

Utstyr
 n 2 glasstallerken
 n 2 stekebrett 
 n 1 langpanne
 n 1 premium grillrist

Kjøkken - 507873
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De kombinerte mikrobølgeovnene våre har ingen roterende 
tallerken. I stedet fordeles mikrobøkene jevnt ved hjelp av en vifte 
som er plassert på utsiden av ovnsrommet. I tillegg har vi utstyrt 
de kombinerte mikrobølgeovnene i serien Elements by ASKO med 

et invertersystem for generering av mikrobølger som krever mindre 
effekt for å gi en nøyaktig mengde mikrobølger på et konstant 
nivå. Derved oppnås energi-besparelser og en mer skånsom 
tilberedning av maten.

Du kan øke kombinasjonsmulighetene ytterligere med en 
Elements by ASKO-varmeskuff, som kan brukes til å varme opp 
både tallerkener og kopper eller til langsom tilberedning av mat. 
Skuffebunnen er laget av keramisk glass som er enkelt å rengjøre.

OCM8478G 
Kombinert mikrobølgeovn
Sort glass
Mål (B×H×D) 59,5 × 45,5 × 54,6 cm

Funksjoner
 n Ovnsrommets volum: 50 l
 n Kjøledør, 3 glass,  
1 reflektivt lag,  
1 mikrobølgevern

 n Sidelister for sømløs integrering

Komfort
 n 4,3” TFT farge touch display
 n Myk lukking
 n 4 stekenivåer
 n 2 lamper på forskjellige nivåer
 n Flat innvendig dør

Kjøkkenassistent
 n Justerbar temp. opptil 250° C
 n 19 ovnfunksjoner
 n 87 automatiske programmer
 n Kombinasjonsprogrammer for 
mikrobølge-/tradisjonell 
oppvarming

Utstyr
 n 1 glasstallerken
 n 1 stekebrett
 n 2 premium grillrister

ODW8128G
Varmeskuff
Sort glass
Mål (BxHxD) 59,7 x 14 × 55 cm

Egenskaper og funksjoner
 n Temperaturområde: 30–80° C
 n Luftventilert sirkulasjon
 n Glassbunn som er enkel å 
rengjøre

 n Modeller med frontpanel
 n Teleskopskinner som kan 
trekkes helt ut

 n Kald front

 n Vektkapasitet: 25 kg
 n Kapasitet: 20 tallerkener med 
diameter 28 cm 
80 kaffekopper eller 40 tekopper

 n Funksjon for langsom 
tilberedning

 n Varmeelement i bunnplaten

Kjøkken - 507875

Kjøkken - 497322

Kombinert 
mikrobølgeovn

Varmeskuff
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Kaffemaskin

ASKO Craft-kaffemaskinen lager deilig espresso, svart kaffe, 
cappuccino og kaffe latte hver gang. Styrken, mengden og 
malegraden kan justeres, slik at du får kaffe akkurat slik du liker 
den.

Våre kaffemaskiner avspeiler ASKOs Skandinaviske kulturarv. 
En ideel kominasjon av den beste funksjonalitet og et stilrent 
design. Kaffemaskinen er designet til å inngå i en estetisk vakker 
sammensetning med ASKOs Craft-ovner – og så lager den 
forøvrig utmerket kaffe.

Smaken av de mørke nyansene Perfekt resultat

Kjøkken - 736551CM8478G
Automatisk kaffemaskin
Sort glass
Mål (B×H×D) 59,7 × 45,6 × 47 cm

Konstruksjon og ytelse
 n Solid metallrammefront i ett 
stykke for unik integrering 

 n Vannbeholderens kapasitet: 1,8 l
 n Beholder for hele kaffebønner
 n Kapasitet kaffebønner: 200 g
 n Separat melkebeholder
 n 2 varmeelementer
 n Forbryggingssystem
 n Formalingssystem

Bruk og fleksibilitet
 n Beholder for hele kaffebønner
 n Beholder for ferdigmalt kaffe
 n Tilbereder 2 kopper samtidig
 n Lampe
 n Hvilemodusfunksjon
 n Tilbereder bønner og malt kaffe

Programmer, funksjon og 
moduser

 n Ristretto
 n Espresso
 n Vanlig kaffe
 n Stor kaffe
 n Varmt vann
 n Cappuccino
 n Latte macchiato
 n Café latte
 n Varm melk

Samhandling og styring
 n Digitalt display
 n Berøringsfølsomme taster
 n Vis språkinnstilling

Sikkerhet og vedlikehold
 n Avtakbar bryggerenhet
 n Avtakbar dryppanne
 n Testpinne for vannets hardhet
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ASKO Craft

ASKO-kjøkkenutrustning er laget med lidenskap for detaljer 
for å levere ytelse og presisjon. Funksjonalitet og slitestyrke 
inspirert av profesjonell bruk og ekspertise for å berike 
folks liv. Dette sørger for en designstil og materialer som 
integreres sømløst i et moderne interiør.

Med lidenskap for håndverk og detaljer 
Jon Carlehed, designsjef hos Asko Appliances.
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Black Steel er rustfritt stål med litt farge. 
Fargen gjør at det børstede mønsteret vises 
tydeligere, og lyset reflekteres på forskjellige 
måter, slik at overflaten får et glitrende uttrykk.

Grafittsvart har et myk utseende og en 
struktur som gir jevne overganger mot de 
andre fargene på kjøkkenet. For ovnene er 
det en fin balanse mellom den myke, svarte 
rammen og den svarte overflaten på døren 
og displayet.

Rustfritt stål er et klassisk, men moderne 
materiale som gir liv til kjøkkenet. Den 
børstede overflaten reflekterer lys og 
materialer og gir kjøkkenet en praktisk og 
rasjonell stil.
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Den unike utformingen med en solid metallramme i ett stykke 
med sømløst nedfelte kanter, er som skapt for å integrere 
ASKO Craft-ovner på best tenkelige måte i kjøkkenet ditt. 
Samme hvordan du velger å installere den nye ovnen, vil den gi 
kjøkkenet et helt nytt uttrykk. 

Håndtaket er laget for å være behagelig å ta tak i. Det har en 
sofistikert og taktil følelse i tillegg til at det er flott å se på. Den 
store glassdøren fremhever det romslige ovnsrommet, og 
sørger for at du har full oversikt over maten under tilberedning. 

Designet til å overgå de 
høyeste forventninger
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En hovedfunksjon velges ved å dreie på venstre bryter. 
Aktiver programmet ved å trykke på starttasten.

Bla i menyen ved å trykke på høyre bryter. Foreta en 
innstilling i hver meny ved å dreie på bryteren, eller bruk de to 
pilene (berøringstaster).

På statusskjermen kan du se valgt temperatur, tid som 
gjenstår og gjeldende ovnstemperatur.

ASKO Craft-ovnene har et grensesnitt med en god blanding 
av umiddelbar handling ved hjelp av brytere, og intuitiv 
navigering gjennom menyen. Dette innebærer at du alltid 
har oversikt over alle funksjoner, og direkte tilgang til 
nøkkelfunksjoner.
Du har full kontroll, og kan raskt og enkelt endre ovnfunksjon 
eller innstilling. Dermed kan du tilberede maten på forskjellige 
måter og styre tilberedningen gjennom hele prosessen, slik at 
du oppnår et perfekt resultat.
Brukvennligheten økes ved at tastene nedenfor displayet 
har bakgrunnsbelysning. Hovedfunksjoner velges med 
venstre bryter, og deretter velger du temperatur og ønsket 
tilberedningstid med høyre bryter.
Velg riktig verdi ved å dreie på den høyre bryteren, og 
deretter trykker du for å velge og gå til neste innstilling. 
Ved å følge denne prosessen blir du ledet intuitivt gjennom 
betjeningen.

Taktil følelse og en rekke funksjoner
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5-i-1 kombiovn

 734514

 734515

OCSM8487A 
Ovn med mikrobølger og damp
Grafittsvart
Mått (BxHxD) 59,5 × 45,5 × 54,6 cm

OCSM8487B 
Ovn med mikrobølger og damp
Black Steel
Mått (BxHxD) 59,5 × 45,5 × 54,6 cm

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

 n Dampeffekt: 1200 W 
 n Tilleggs strøm: 3000 W 

Ovn
 n Ovn med mikrobølger og damp 
- 50 ltr.

 n Stort matlavningsområde 
 n Buet ovnsrom for jevn varme 
 n Kontroll: TFT display 
 n Formen på knapp: LED 
 n Vekselretterteknologi 
 n Jevn fordeling av mikrobølger 
uten behov av roteringstallerken 

 n Motsatndsdyktig og sterk emalje 
 n Dynamic oven cooling fan DC+ - 
Dynamic Cooling+ 

 n Spesial programmer StepBake 
 n Innerdør i helglass 
 n Avtakbart flatt innerglass i 
ovnsdør 

 n Maksimum ovnstemperatur 230 °C 
 n Barnesikring 
 n Tilberedning på flere nivåer – 
med flere stekebrett av gangen 

 n Optimal 360° varmefordeling 
 n Vannbeholder 1,3 ltr. 

Funksjoner 
 n Dampkoking, 
 n Damp og varmluft 
 n Pure Steam System 
 n Ensartet 360° dampfordeling 
 n Sous Vide program 
 n Avkalkning 
 n Dobbelvarmer 
 n AquaClean 
 n Termoelektrisk sikring 

Utstyr
 n Skinner 
 n Stekerist 
 n Perforert stekebrett til damp 
 n 1 stekebrett 
 n 1 perforert dampbrett 1/2 
bredde

 n 1 dampbrett perforert 1/3 
bredde 

 n Glass langpanne 
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Kombidampovner
OCS8687A
Kombidampovn med Sous Vide
Grafittsvart
Mått (BxHxD) 59,5 × 59,7 × 54,6 cm

OCS8664A
Kombidampovn med Sous Vide
Grafittsvart
Mått (BxHxD) 59,5 × 59,7 × 54,6 cm

OCS8664S
Kombidampovn med Sous Vide
Rustfritt stål
Mått (BxHxD) 59,5 × 59,7 × 54,6 cm

OCS8664B
Kombidampovn med Sous Vide
Black Steel
Mått (BxHxD) 59,5 × 59,7 × 54,6 cm

Konstruksjon og ytelse
 n Solid metallrammefront i ett 
stykke for unik integrering 

 n XL ovnsrom i emalje av høy 
kvalitet

 n Multidampinnsprøytingssystem
 n Energiklasse: A+
 n Maksimum ovnstemperatur: 
230° C 

Bruk og fleksibilitet
 n Bruttovolum (liter): 73
 n 5 tilgjengelige stekenivåer
 n 2 nivåer av teleskopskinner med 
låsefunksjon som kan trekkes 
helt ut

 n 2 stekebrett
 n 1 langpanne
 n 1 premium grillrist
 n 1 Gastronorm-brett XL med hull
 n 1 Gastronorm-brett XL uten hull
 n Steketermometer

Samhandling og styring
 n 6,1” TFT fargedisplay
 n Fullfargedisplay
 n Ergonomisk programvelger
 n Brukervennlig bryter for 
innstillinger

 n 160 autoprogrammer
 n Elektronisk lokk til vannbeholder

Funksjoner, programmer og 
modi

 n 11 manuelle ovnfunksjoner 
 n  5 tineprogrammer
 n  Flertrinns tilberedning
 n Full dampfunksjon
 n Direkte dampinnsprøytning
 n Sous Vide-programmering – 
nøyaktig temperaturregulering

Sikkerhet og vedlikehold
 n Dør med myk lukking
 n 4 dørglass
 n Damprens

Konstruksjon og ytelse
 n Solid metallrammefront i ett 
stykke for unik integrering 

 n XL ovnsrom i emalje av høy 
kvalitet

 n Multidampinnsprøytingssystem
 n Energiklasse: A+
 n Maksimum ovnstemperatur: 
230° C

Bruk og fleksibilitet
 n Bruttovolum (liter): 73
 n 5 tilgjengelige stekenivåer
 n 2 nivåer av teleskopskinner med 
låsefunksjon som kan trekkes 
helt ut

 n 2 stekebrett
 n 1 langpanne
 n 1 premium grillrist
 n 1 Gastronorm-brett XL med hull
 n 1 Gastronorm-brett XL uten hull
 n Steketermometer

Samhandling og styring
 n 2,9” TFT fargedisplay
 n Fullfargedisplay
 n Ergonomisk programvelger
 n Brukervennlig bryter for 
innstillinger

 n 160 autoprogrammer
 n Elektronisk lokk til vannbeholder

Funksjoner, programmer og 
modi

 n 11 manuelle ovnfunksjoner 
 n  5 tineprogrammer
 n  Flertrinns tilberedning
 n Full dampfunksjon
 n Direkte dampinnsprøytning
 n Sous Vide-programmering – 
nøyaktig temperaturregulering

Sikkerhet og vedlikehold
 n Dør med myk lukking
 n 4 dørglass
 n Damprens

Kjøkken - 730233

729858

 729859

 737315

Kjøkken - 736348OCS8687B 
Kombidampovn med Sous Vide
Black Steel
Mått (BxHxD) 59,5 × 59,7 × 54,6 cm
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Sous Vide- og 
vakuumteknikk

Tilberedningsteknikken Sous Vide innebærer å forsegle mat 
i spesielle vakuumposer og deretter tilberede den i damp 
ved temperaturer mellom 40 og 100  °C. Takket være den helt 
forseglede posen, bevares naturlig smak, farge og konsistens 
i tillegg til alle viktige vitaminer og mineraler. Mat tilberedt i 
vakuumpakker trenger dessuten betydelig mindre salt enn mat 
tilberedt på tradisjonell måte.

Det brukervennlige berøringsgrensesnittet lar deg velge mellom 
tre vakuumnivåer avhengig av matens ømtålighet. Kjøtt trenger 
for eksempel et høyere vakuumnivå for at tilberedningen skal bli 
optimal. Frukt krever imidlertid et lavere vakuumnivå slik at den 
ikke blir ødelagt av det høye negative lufttrykket.

Vakuumskuff

Konstruksjon og ytelse
 n Sideprofiler i metall for sømløs 
integrering 

 n Mykt, svart glass med 
perleeffekt 

 n Trykkmekaniske for åpning
 n Kan trekkes helt ut på 
teleskopskinner

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

 n Pumpekapasitet: 4 m3/h

 n Perfekt i kombinasjon med 
dampovnene våre som er utstyrt 
med Sous Vide-programmer.

Bruk og fleksibilitet
 n Tre vakuuminivåer
 n Tre forseglingsnivåer

Samhandling og styring
 n Berøringstaster

Sikkerhet og vedlikehold
 n Skuff i rustfritt stål som er enkel 
å rengjøre

ODV8127S
Vakuumskuff
Rustfritt stål
Mål (B×H×D) 59,7 × 14 × 55 cm

ODV8127A
Vakuumskuff
Grafittsvart
Mål (B×H×D) 59,7 × 14 × 55 cm

 563505

 563506

 731156ODV8127B
Vakuumskuff
Black Steel
Mål (B×H×D) 59,7 × 14 × 55 cm
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Pyrolyseovner
OP8687A
Pyrolyseovn
Grafittsvart
Mått (BxHxD) 59,5 × 59,7 × 54,6 cm

Konstruksjon og ytelse
 n Solid metallrammefront i ett 
stykke for unik integrering 

 n Buet ovnsrom for forbedret 
luftstrøm

 n XL ovnsrom i emalje av høy 
kvalitet

 n Dobbelte infravarmere i taket
 n Varmluft
 n Energiklasse: A+
 n Maksimum ovnstemperatur: 
275° C 

Bruk og fleksibilitet
 n Bruttovolum (liter): 71
 n 5 tilgjengelige stekenivåer
 n 2 innvendige lys
 n 2 nivå av teleskopskinner med 
låsefunksjon som kan trekkes 
helt ut

 n 2 stekebrett
 n 1 langpanne
 n 1 premium grillrist
 n Steketermometer

Samhandling og styring
 n 6,1” TFT fargedisplay
 n Fullfargedisplay
 n Ergonomisk programvelger
 n Brukervennlig bryter for 
innstillinger

 n 87 autoprogrammer

Funksjoner, programmer og 
modi

 n 11 manuelle ovnfunksjoner 
 n Flertrinns tilberedning
 n Automatisk stekeprogram

Sikkerhet og vedlikehold
 n Dør med myk lukking
 n 4 dørglass
 n Automatisk pyrolytisk rengjøring
 n Pyrolysebestandige brett

Kjøkken - 730061

OP8687B
Pyrolyseovn
Black Steel
Mått (BxHxD) 59,5 × 59,7 × 54,6 cm

Kjøkken - 736350

OP8664A
Pyrolyseovn
Grafittsvart
Mått (BxHxD) 59,5 × 59,7 × 54,6 cm

OP8664S
Pyrolyseovn
Rustfritt stål
Mått (BxHxD) 59,5 × 59,7 × 54,6 cm

OP8664B
Pyrolyseovn
Black Steel
Mått (BxHxD) 59,5 × 59,7 × 54,6 cm

Konstruksjon og ytelse
 n Solid metallrammefront i ett 
stykke for unik integrering 

 n Buet ovnsrom for forbedret 
luftstrøm

 n XL ovnsrom i emalje av høy 
kvalitet

 n Dobbelte infravarmere i taket
 n Varmluft
 n Energiklasse: A+
 n Maksimum ovnstemperatur: 
275° C

Bruk og fleksibilitet
 n Bruttovolum (liter): 71
 n 5 tilgjengelige stekenivåer
 n 2 innvendige lys
 n 2 nivå av teleskopskinner med 
låsefunksjon som kan trekkes 
helt ut

 n 2 stekebrett
 n 1 langpanne
 n 1 premium grillrist
 n Steketermometer

Samhandling og styring
 n 2,9” TFT fargedisplay
 n Fullfargedisplay
 n Ergonomisk programvelger
 n Brukervennlig bryter for 
innstillinger

 n 87 autoprogrammer

Funksjoner, programmer og 
modi

 n 11 manuelle ovnfunksjoner 
 n Flertrinns tilberedning
 n Automatisk stekeprogram

Sikkerhet og vedlikehold
 n Dør med myk lukking
 n 4 dørglass
 n Automatisk pyrolytisk rengjøring
 n Pyrolysebestandige brett

729854

729855

737316
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Kombinert 
mikrobølgeovner

OCM8487A
Kombinert mikrobølgeovn
Grafittsvart
Mått (BxHxD) 59,5 × 45,5 × 54,6 cm

Konstruksjon og ytelse
 n Solid metallrammefront i ett 
stykke for unik integrering 

 n XL rom uten tallerken
 n Buet ovnsrom for forbedret 
luftstrøm

 n Emalje av høy kvalitet i 
ovnsrommet

 n Invertersystem for mikrobølger
 n Mikrobølgepropell 
 n Dobbelte infravarmere i taket
 n Varmluft
 n Mikrobølgeeffektområde (W): 
90–1000

 n Maksimum ovnstemperatur: 
250° C

Bruk og fleksibilitet
 n Bruttovolum (liter): 50
 n 4 tilgjengelige stekenivåer
 n 1 glasstallerken

 n 1 stekebrett
 n 1 premium grillrist

Samhandling og styring
 n 6,1” TFT fargedisplay
 n Fullfargedisplay
 n Ergonomisk programvelger
 n Brukervennlig bryter for 
innstillinger

 n 120 autoprogrammer

Funksjoner, programmer og 
moduser

 n 11 manuelle ovnfunksjoner 
 n 18 tineprogrammer
 n 6 mikrobølgeinnstillinger
 n Flertrinns tilberedning

Sikkerhet og vedlikehold
 n Dør med myk lukking
 n 3 dørglass

Kjøkken - 730055

Kjøkken - 736345OCM8487B
Kombinert mikrobølgeovn
Black Steel
Mått (BxHxD) 59,5 × 45,5 × 54,6 cm

OCM8464S
Kombinert mikrobølgeovn
Rustfritt stål
Mått (BxHxD) 59,5 × 45,5 × 54,6 cm

OCM8464B
Kombinert mikrobølgeovn
Black Steel
Mått (BxHxD) 59,5 × 45,5 × 54,6 cm

OCM8464A
Kombinert mikrobølgeovn
Grafittsvart
Mått (BxHxD) 59,5 × 45,5 × 54,6 cm

Konstruksjon og ytelse
 n Solid metallrammefront i ett 
stykke for unik integrering 

 n XL rom uten tallerken
 n Buet ovnsrom for forbedret 
luftstrøm

 n Emalje av høy kvalitet i 
ovnsrommet

 n Invertersystem for mikrobølger
 n Mikrobølgepropell 
 n Dobbelte infravarmere i taket
 n Varmluft
 n Mikrobølgeeffektområde (W): 
90–1000

 n Maksimum ovnstemperatur: 
250° C

Bruk og fleksibilitet
 n Bruttovolum (liter): 50
 n 4 tilgjengelige stekenivåer
 n 1 glasstallerken

 n 1 stekebrett
 n 1 premium grillrist

Samhandling og styring
 n 2,9” TFT fargedisplay
 n Fullfargedisplay
 n Ergonomisk programvelger
 n Brukervennlig bryter for 
innstillinger

 n 120 autoprogrammer

Funksjoner, programmer og 
moduser

 n 11 manuelle ovnfunksjoner 
 n 18 tineprogrammer
 n 6 mikrobølgeinnstillinger
 n Flertrinns tilberedning

Sikkerhet og vedlikehold
 n Dør med myk lukking
 n 3 dørglass

729865

737317

729864
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Varmeskuff
ODW8127S
Varmeskuff
Rustfritt stål
Mål (B×H×D) 59,7 × 14 × 55 cm

Konstruksjon og ytelse
 n Varmeelement i bunnplaten
 n Trykkmekaniske for åpning
 n Temperaturområde: 30–80 °C
 n Vifte for jevn luftsirkulasjon
 n Skuff på smarte 
teleskopskinner

Bruk og fleksibilitet
 n Tining
 n Koppoppvarming
 n Tallerkenoppvarming
 n Matoppvarming
 n Tilberedning ved lav temperatur

Samhandling og styring
 n Bryter for innstilling av innvendig 
skuff

 n Varsellampe på fronten

Sikkerhet og vedlikehold
 n Keramisk glassbunnplate som 
er enkel å rengjøre

ODW8127A
Varmeskuff
Grafittsvart
Mål (B×H×D) 59,7 × 14 × 55 cm

731157ODW8127B
Varmeskuff
Black Steel
Mål (B×H×D) 59,7 × 14 × 55 cm

497348

497358
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Kaffemaskin

CM8477A
Automatisk kaffemaskin
Grafittsvart
Mått (B×H×D) 59,2 × 45,5 × 45 cm

CM8477S
Automatisk kaffemaskin
Rustfritt stål
Mått (B×H×D) 59,2 × 45,5 × 45 cm

Konstruksjon og ytelse
 n Solid metallrammefront i ett 
stykke for unik integrering 

 n Vannbeholderens kapasitet: 1,8 l
 n Beholder for hele kaffebønner
 n Kapasitet kaffebønner: 200 g
 n Separat melkebeholder
 n 2 varmeelementer
 n Forbryggingssystem
 n Formalingssystem

Bruk og fleksibilitet
 n Beholder for hele kaffebønner
 n Beholder for ferdigmalt kaffe
 n Tilbereder 2 kopper samtidig
 n Lampe
 n Hvilemodusfunksjon
 n Tilbereder bønner og malt kaffe

Programmer, funksjon og 
moduser

 n Ristretto
 n Espresso
 n Vanlig kaffe
 n Stor kaffe
 n Varmt vann
 n Cappuccino
 n Latte macchiato
 n Café latte
 n Varm melk

Samhandling og styring
 n Digitalt display
 n Berøringsfølsomme taster
 n Vis språkinnstilling

Sikkerhet og vedlikehold
 n Avtakbar bryggerenhet
 n Avtakbar dryppanne
 n Testpinne for vannets hardhet

CM8477B
Automatisk kaffemaskin
Black Steel
Mått (B×H×D) 59,2 × 45,5 × 45 cm

736552

736260

736270

ASKO Craft-kaffemaskinen lager deilig espresso, svart kaffe, 
cappuccino og kaffe latte hver gang. Styrken, mengden og 
malegraden kan justeres, slik at du får kaffe akkurat slik du liker 
den.

Våre kaffemaskiner avspeiler ASKOs Skandinaviske kulturarv. 
En ideel kominasjon av den beste funksjonalitet og et stilrent 
design. Kaffemaskinen er designet til å inngå i en estetisk vakker 
sammensetning med ASKOs Craft-ovner – og så lager den 
forøvrig utmerket kaffe.

Smaken av de mørke nyansene Perfekt resultat
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Mikrobølgeovn

OM8334S
Innebygd mikrobølgeovn med grill
Ovnens volum: 22 l
Mål (BxHxD) 59,5 x 39 × 33,4 cm

Konstruksjon og ytelse
 n Mikrobølgeeffekt: 850 W
 n Grilleffekt: 1200 W
 n Elektronisk styring
 n Innvendig ovnsrom i rustfritt stål
 n Grillen kan felles ned for enkel 
rengjøring

Bruk og fleksibilitet
 n Rustfritt stål innvendig med 
bunn i keramikk

 n Bruningstallerken
 n Metallrist

Samhandling og styring
 n Berøringskontrollpanel med 
LCD-display

 n Trykkbryter
 n Elektronisk system for døråpning

Funksjoner, programmer og 
modus

 n Kombinert oppvarming:  
Mikrobølger + grill

 n Antall effektnivåer: 5

631001

OM8334S er utstyrt med infravarmere som gjør det mulig for 
deg å først bruke mikrobølger til tining, før du avslutter med 
grillfunksjonen for å skape en sprø skorpe. Grillelementet kan 
brettes, slik at det er mulig med enkel rengjøring av hulrommet og 
infravarmeren.

Denne romslige, kompakte mikrobølgeovnen er designet for 
maksimal ergonomi for installasjoner som er litt høyere enn vanlig 
arbeidshøyde. Du kan utnytte smart design best mulig ved å 
plassere den på litt høyere flater, for eksempel over den vanlige 
ovnen eller oppå et skap. Knappene og displayene er plassert 
lavt, slik at du enkelt kan ha kontroll over ovnen og lese statusen. 
Innsiden er nøye utformet med sider og tak av rustfritt stål. 
Sokkelen er laget av et hardt keramisk belegg som gir en raskere 
mattilberedning med mindre energi.

Mikrobølgeovn for matlaging på høyt nivå Fra frossen til sprø overflate
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Koketoppen er der det meste skjer. Fra frokost tidlig om 
morgenen til snacks sent om kvelden – koketoppen er 
konstant i bruk, så du trenger en utforming som står i stil 
med behov og livsstil. ASKOs utvalg av koketopper sørger 
for frihet og fleksibilitet på kjøkkenet. 

De er hurtige, effektive og enkle å rengjøre, og gir deg 
kontrollen du trenger for å skape herlige retter raskt. Alle 
koketoppene er dessuten utformet for sømløs integrering 
med all kjøkkenutrustningen vår.

Kjøkkenets midtpunkt

Koketopper
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Induksjonskoketopper
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Matlaging handler om timing. Med vår digitale timer kan du 
se hvor lenge du har laget mat, og når maten er ferdig slår 
kokesonen seg av automatisk. Hvis du trenger å legge til litt 
vann i stekepannen, stopper timeren automatisk når
du løfter stekepannen. Når stekepannen settes tilbake starter 
timeren igjen.

Tilberedning med induksjon er raskt, enkelt og trygt. Hver 
sone styres hver for seg, har et tidsur som holder orden på de 
ulike tilberedningstidene, og slår av sonene når den angitte 
tiden er nådd.

ASKO-induksjonstoppene er dessuten svær trygge å 
bruke. Varmen genereres kun i selve kokekaret og ikke i de 
omgivende overflatene, og sonen avkjøles raskt etter at 
kokekaret er fjernet. Ettersom koketoppen kun varmer opp 
overflaten under kokekaret, trenger du ikke å bekymre deg 
for slitsom rengjøring hvis det koker over, rett og slett fordi 
ingenting brenner seg fast på koketoppen. Hvis du søler, 
tørker du ganske enkelt bort sølet med en fuktig klut og 
rengjør overflaten med springvann.

Når en panne settes på en kokesone, lyser den tilhørende 
kontroll. Nå er det bare å angi ønsket varmeinnstilling. På 
denne måten blir bruken av koketoppen mer intuitivt; det er 
alltid klart hvor man styrer kokesonene og kokesonen trenger 
ikke slås på separat. Hvis stekepannen løftes av, settes 
sonen automatisk på pause og starter deretter på nytt når 
stekepannen er tilbake på kokesonen.

Maten fester seg ikke til induksjonsflatene våre, noe som gjør 
de at er enkle å rengjøre og vedlikeholde. Bare tørk overflaten 
av og du er ferdig.

De seks autoprogrammene angir når riktig temperatur er 
nådd, og bidrar på det viset til at du klarer å opprettholde 
riktig temperatur under koking, steking, trekking, grilling, 
woking eller når mat skal holdes varm.

Digital timer

Induksjon med høy ytelse

Automatisk registrering av panner

Overflate som er enkel å rengjøre

Velg tilberedningsmåte og overlat 
resten til autoprogrammene
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Celsius ° Cooking ™ systemet fra 
ASKO er en praktisk måte å utnytte 
smart, tilkoblet teknologi på kjøkkenet. 
Den er bygget med Hestan Cue 
matlagingsteknologi og består av en 
induksjonsplatetopp av høy kvalitet - 
en enhet som både er svært avansert 
og brukervennlig - med elektronisk 
tilkoblede gryter, panner eller et 
termometer.

Via pannene og termometerboksen 
måler du steketemperaturer og 
kjernetemperaturen til maten. Du kan 
også kontrollere temperaturene og 
den nøyaktige steketiden. Pannene 
og termometeret kommuniserer med 
koketoppen, slik at du får muligheten 
til å lese og kontrollere hva som 
skjer, og sikre det rette varmenivå 
leveres til rett tidspunkt. Du kan enten 
stille inn nøyaktige temperaturer og 

tider selv, bruk en av platetoppens 
forhåndsinnstilte programmer eller 
bruk temperaturene og tidene i den 
tilhørende app.

Koketoppen, pannene og 
termometeret kan kobles til en sentral 
app, fra Hestan Cue, som inneholder 
en stor samling av oppskrifter der 
profesjonelle kokker lærer deg, 
hvordan du får mest mulig ut av 
ditt utstyr. Celsius ° Cooking ™ gir 
selvtilliten til å prøve nye ingredienser 
og teknikker der du kan føle deg 
komfortabel i vissheten om at maten 
vil ende med et godt resultat. Det 
sparer tid og energi på kjøkkenet: Du 
beholder et virtuelt øye på maten og 
tilbereder den til perfeksjon mens du 
velger service og dekker bordet for et 
helt spesielt måltid.

Perfekte temperaturer, perfekt timing, perfekte resultater.  
Celsius ° Cooking ™ gir total kontroll over matlagingen din.

Celsius Cooking™-
system
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Celsius Cooking™-
system

ASKO Celsius ° Cooking ™ måler 
temperaturer i bunnen av tilkoblede 
gryter og panner - begge deler 
ved steking, når sausen koker eller 
via et termometer som kan settes 
direkte i maten. Oppskriftene i appen 
overvåker temperaturene i pannen 
og maten kommuniserer videre med 

koketoppen. Dette betyr at du ikke 
bare kan lese nøyaktig temperatur 
på maten. Du kan også kontrollere 
temperaturer og tider slik at du sørger 
for at alt er perfekt. Hvis det høres 
imponerende ut, så bare vent til du 
smaker på rettene, ASKO Celsius ° 
Cooking ™ hjelper deg å tilberede!

Nøyaktig temperaturkontroll 
i og utenfor maten
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ASKO Celsius°Cooking ™ termometer 
kommuniserer direkte med koketoppen. 
Termometeret kommuniserer med 
systemet for å spore når man når en 
bestemt innstillet temperatur og du 
kan med det samme se temperaturen i 
koketoppen display.

ASKO Celsius°Cooking ™ stekepanner 
er utstyrt med et avansert temperatur 
kontrollert system, dedikert til ASKO 
Celsius ° Cooking ™. Pannen er av høy 
kvalitets rustfritt stål og samtidig enkel å 
rengjøre. Stekepannen har en diameter på 
28 cm.

ASKO Celsius°Cooking™ kokkegryte 
er ideell for å tilberede større porsjoner, 
langtidstilberedning, braisering, steking og 
mye mer. Kokkegryten har en diameter på 
29,5 cm.

Kjernen i Celsius ° Cooking ™: 
sensorer og tilkobling

Celsius°Cooking™-
stekepanne

Celsius°Cooking™-
kokkegryte

Celsius°Cooking™-
termometer

Perfekt stekt kjøtt, sauser, sautering
og mer.

Bluetooth-sender for å opprette 
forbinnelse til platetoppen og Hestan
Cue app.

Temperatursensor i midten av pannens og kjelen bunn.

Tilberedning av store porsjoner, langtidstil-
beredning, braisering, steking og mer.

Matlaging, koking, langtidstilberedning, 
steking, braisering med mer.
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Induksjonstopper
HID956MC
Induksjonskokeplate
Mattsvart glass med børstet finish
Bredde 90 cm

HID945MC
Induksjonskokeplate
Mattsvart glass med børstet finish
Bredde 90 cm

HID956MFC
Induksjonskokeplate for planliming
Mattsvart glass med børstet finish
Bredde 90 cm

Celsius°Cooking™
 n Temperaturkontrollert avansert 
system

 n Wi-Fi-tilkobling
 n Trådløst termometer medfølger
 n Hestan Cue-app for direkte 
matlagingshjelp

 n Tilbehør: Stekepanne 
og kokkegryte med 
temperatursensor

Konstruksjon og ytelse
 n Kan i svart anodisert rustfritt stål 
(planliming har glasskant)

 n Samlet effekt: 11 kW
 n 6 kokesoner
 n Venstre sone foran 
19 x 22 cm / 3,7 kW

 n Venstre sone bak 
19 x 22 cm / 3,7 kW

 n Midterste sone foran 
19 x 22 cm / 3,7 kW

 n Midterste sone bak 
19 x 22 cm / 3,7 kW

 n Høyre sone foran 
19 x 22 cm / 3,7 kW

 n Høyre sone bak 
19 x 22 cm / 3,7 kW

Bruk og fleksibilitet
 n 13 effekttrinn inkl. boost
 n 6 autoprogrammer med 
forhåndsinnstilte temperaturer

 n Chef-funksjon – arbeid som en 
profesjonell kokk

 n Timer på alle soner
 n 3 Bridge Induction™ – for flere 
gryte- og pannestørrelser

Interaksjon og betjening
 n Easy DialTM 2.0 direct touch-
betjening

 n Automatisk gjenkjenning av 
kokekar

 n Pausefunksjon
 n Move-funksjoner
 n Hob-to-hood-funksjon

Sikkerhet og vedlikehold
 n Restvarmeindikator
 n Tidsbegrensning
 n Børstet overflate – 
motstandsdyktig mot riper, 
kokekar sklir ikke og enkel å 
rengjøre

Celsius°Cooking™
 n Temperaturkontrollert avansert 
system

 n Hestan Cue-app for tilkoblet 
matlagingshjelp

 n Fungerer med spesialtilbehør

Konstruksjon og ytelse
 n Kant i svart anodisert rustfritt stål
 n Samlet effekt: 11 kW
 n 5 kokesoner
 n Venstre sone foran 
19 x 22 cm / 3,7 kW

 n Venstre sone bak 
19 x 22 cm / 3,7 kW

 n Midterste sone sentrum 
26/18 cm / 5,5 kW

 n Høyre sone foran 
19 x 22 cm / 3,7 kW

 n Høyre sone bak 
19 x 22 cm / 3,7 kW

Bruk og fleksibilitet
 n 13 effekttrinn inkl. boost
 n 6 autoprogrammer med 
forhåndsinnstilte temperaturer

 n Chef-funksjon – arbeid som en 
profesjonell kokk

 n Timer på alle soner
 n 2 Bridge Induction™ – for flere 
gryte- og pannestørrelser

Interaksjon og betjening
 n Easy DialTM 2.0 direct touch-
betjening

 n Automatisk gjenkjenning av 
kokekar

 n Pausefunksjon
 n Move-funksjoner
 n Hob-to-hood-funksjon

Sikkerhet og vedlikehold
 n Restvarmeindikator
 n Tidsbegrensning
 n Børstet overflate – 
motstandsdyktig mot riper, 
kokekar sklir ikke og enkel å 
rengjøre

Kjøkken - 737822

Kjøkken - 737825

Kjøkken - 737823
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HID865MC
Induksjonskokeplate
Mattsvart glass med børstet finish
Bredde 80 cm

Celsius°Cooking™
 n Temperaturkontrollert avansert 
system

 n Wi-Fi-tilkobling
 n Trådløst termometer medfølger
 n Hestan Cue-app for direkte 
matlagingshjelp

 n Tilbehør: Stekepanne 
og kokkegryte med 
temperatursensor

Konstruksjon og ytelse
 n Kan i svart anodisert rustfritt stål 
(planliming har glasskant)

 n Samlet effekt: 7,4 kW
 n 5 kokesoner
 n Venstre sone 
21 cm / 3,7 kW

 n Midterste sone foran 
19 x 22 cm / 3,7 kW

 n Midterste sone bak 
19 x 22 cm / 3,7 kW

 n Høyre sone foran 
18 cm / 3,0 kW

 n Høyre sone bak 
18 cm / 3,0 kW

Bruk og fleksibilitet
 n 13 effekttrinn inkl. boost
 n 6 autoprogrammer med 
forhåndsinnstilte temperaturer

 n Chef-funksjon – arbeid som en 
profesjonell kokk

 n Timer på alle soner
 n 1 Bridge Induction™ – for flere 
gryte- og pannestørrelser

Interaksjon og betjening
 n Easy DialTM 2.0 direct touch-
betjening

 n Automatisk gjenkjenning av 
kokekar

 n Pausefunksjon
 n Move-funksjoner
 n Hob-to-hood-funksjon

Sikkerhet og vedlikehold
 n Restvarmeindikator
 n Tidsbegrensning
 n Børstet overflate – 
motstandsdyktig mot riper, 
kokekar sklir ikke og enkel å 
rengjøre

Kjøkken - 737794

HID865MFC
Induksjonskokeplate for planliming
Mattsvart glass med børstet finish
Bredde 80 cm

Kjøkken - 737827

HID654MC 
Induksjonskokeplate
Mattsvart glass med børstet finish
Bredde 64 cm

Celsius°Cooking™
 n Temperaturkontrollert avansert 
system

 n Wi-Fi-tilkobling
 n Trådløst termometer medfølger
 n Hestan Cue-app for direkte 
matlagingshjelp

 n Tilbehør: Stekepanne 
og kokkegryte med 
temperatursensor

Konstruksjon og ytelse
 n Kant i svart anodisert rustfritt stål
 n Samlet effekt: 7,4 kW
 n 4 kokesoner
 n Venstre sone foran 
19 x 22 cm / 3,7 kW

 n Venstre sone bak 
19 x 22 cm / 3,7 kW

 n Høyre sone foran 
19 x 22 cm / 3,7 kW

 n Høyre sone bak 
19 x 22 cm / 3,7 kW

Bruk og fleksibilitet
 n 13 effekttrinn inkl. boost
 n 6 autoprogrammer med 
forhåndsinnstilte temperaturer

 n Chef-funksjon – arbeid som en 
profesjonell kokk

 n Timer på alle soner
 n 2 Bridge Induction™ – for flere 
gryte- og pannestørrelser

Interaksjon og betjening
 n Easy DialTM 2.0 direct touch-
betjening

 n Automatisk gjenkjenning av 
kokekar

 n Pausefunksjon
 n Move-funksjoner
 n Hob-to-hood-funksjon

Sikkerhet og vedlikehold
 n Restvarmeindikator
 n Tidsbegrensning
 n Børstet overflate – 
motstandsdyktig mot riper, 
kokekar sklir ikke og enkel å 
rengjøre

Kjøkken - 737426
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Induksjonstopper

HI1994M
Induksjonstopp
Matt, svart glass
90 cm bred
5 induksjonskokesoner

Konstruksjon og ytelse
 n Aluminiumsramme 
 n Keramisk glassoverflate
 n 5 kokesoner 

 n Venstre sone foran 
18x22 cm / 3,7 kW 

 n Venstre sone bak 
18x22 cm / 3,7 kW 

 n Midtre midtsone 
25 cm / 5,5 kW 

 n Høyre sone foran 
18x22 cm / 3,7 kW 

 n Høyre sone bak 
18x22 cm / 3,7 kW

Bruk og fleksibilitet
 n 13 effektnivåer inkl. forsterker
 n 6 automatiske programmer med 
forhåndsinnstilte temperaturer

 n Individuelle tidsur
 n 2 Bridge Induction™ – gir 
rom for kokekar i varierende 
størrelser

Samhandling og styring
 n Easy DialTM-touchbetjening
 n Registrering av kokekar
 n Pausefunksjon

Sikkerhet og vedlikehold
 n Restvarmeindikator
 n Automatisk sikkerhetsutkobling
 n Glatt overflate og kontroller som 
er enkle å rengjøre

Konstruksjon og ytelse
 n Aluminiumsramme 
 n Keramisk glassoverflate
 n 4 kokesoner 

 n Venstre sone foran 
20 cm - 2,1 kW (3,0 kW) 

 n Venstre sone bak 
16 cm - 1,4 kW (1,6 kW) 

 n Høyre sone foran 
18 x 22 cm - 1,6 kW (1,85 kW) 

 n Høyre sone bak 
18 x 22 cm - 2,1 kW (3,0 kW)

Bruk og fleksibilitet
 n 13 effektnivåer inkl. forsterker
 n 6 automatiske programmer med 
forhåndsinnstilte temperaturer

 n Individuelle tidsur
 n 1 Bridge Induction™ – gir 
rom for kokekar i varierende 
størrelser

Samhandling og styring
 n Easy DialTM-touchbetjening
 n Automatisk registrering av 
kokekar

 n Pausefunksjon

Sikkerhet og vedlikehold
 n Restvarmeindikator
 n Automatisk sikkerhetsutkobling
 n Glatt overflate og kontroller som 
er enkle å rengjøre

467600

735404HI1884M
Induksjonstopp
Matt, svart glass
80 cm bred



467598

732745

HI1655M
Induksjonstopp
Matt, svart glass
64 cm bred

HI16317M
Induksjonstopp
Matt, svart glass
64 cm bred

Konstruksjon og ytelse
 n Aluminiumsramme 
 n Keramisk glassoverflate
 n 4 kokesoner 

 n Venstre sone foran 
Ø 19×22 cm, 3,7 kW 

 n Venstre sone bak 
Ø 19×22 cm, 3,7 kW 

 n Høyre sone foran 
Ø 19×22 cm, 3,7 kW 

 n Høyre sone bak 
Ø 19×22 cm, 3,7 kW

Bruk og fleksibilitet
 n 13 effektnivåer inkl. forsterker
 n 6 automatiske programmer med 
forhåndsinnstilte temperaturer

 n Individuelle tidsur
 n 2 Bridge Induction™ – gir 
rom for kokekar i varierende 
størrelser

Samhandling og styring
 n Easy SlideTM-touchbetjening
 n Automatisk registrering av 
kokekar

 n Pausefunksjon

Sikkerhet og vedlikehold
 n Restvarmeindikator
 n Automatisk sikkerhetsutkobling
 n Glatt overflate og kontroller som 
er enkle å rengjøre

Konstruksjon og ytelse
 n Aluminiumsramme 
 n Keramisk glassoverflate
 n 4 kokesoner 

 n Venstre sone foran 
Ø 19×22 cm, 3,7 kW 

 n Venstre sone bak 
Ø 19×22 cm, 3,7 kW 

 n Høyre sone foran 
Ø 19×22 cm, 3,7 kW 

 n Høyre sone bak 
Ø 19×22 cm, 3,7 kW

Bruk og fleksibilitet
 n 13 effektnivåer inkl. forsterker
 n Individuelle tidsur
 n 2 Bridge Induction™ – gir 
rom for kokekar i varierende 
størrelser

Samhandling og styring
 n Easy SlideTM-touchbetjening
 n Automatisk registrering av 
kokekar

 n Pausefunksjon

Sikkerhet og vedlikehold
 n Restvarmeindikator
 n Automatisk sikkerhetsutkobling
 n Glatt overflate og kontroller som 
er enkle å rengjøre



Induksjonstopper

HI1975G 
Induksjonskokeplate
Svart glass
Bredde: 90,4 cm

Konstruksjon og ytelse
 n Kantlist i metall
 n Samlet effekt: 11,1 kW
 n 5 kokesoner 

 n Foran i midten: 
19x22 cm, 2,3/3,7 kW 

 n Foran høyre: 
19x22 cm, 2,3/3,7 kW 

 n Bak i midten: 
19x22 cm, 2,3/3,7 kW 

 n Bak høyre: 
19x22 cm, 2,3/3,7 kW 

 n Venstre: 
Ø 26 cm, 5,5 kW

Bruk og fleksibilitet
 n 13 effekttrinn inkl. boost
 n 6 autoprogrammer med 
forhåndsinnstilte temperaturer

 n Individuelle timere
 n 2 Bridge Induction™ – for flere 
gryte- og pannestørrelser

Interaksjon og betjening
 n Multi Easy Slide™-kontroll
 n Gjenkjenning av kokekar
 n Pausefunksjon

Sikkerhet og vedlikehold
 n Restvarmeindikator
 n Tidsbegrensning
 n Rengjøringsvennlig 
glatt overflate og 
betjeningselementer

463150

 463149HI1655G 
Induksjonskokeplate
Svart glass
Bredde: 64 cm

Konstruksjon og ytelse
 n Kantlist i metall
 n Samlet effekt: 7,4 kW
 n 4 kokesoner 

 n Foran i midten: 
19x22 cm, 2,3/3,7 kW 

 n Foran høyre: 
19x22 cm, 2,3/3,7 kW 

 n Bak i midten: 
19x22 cm, 2,3/3,7 kW 

 n Bak høyre: 
19x22 cm, 2,3/3,7 kW

Bruk og fleksibilitet
 n 13 effekttrinn inkl. boost
 n 6 autoprogrammer med 
forhåndsinnstilte temperaturer

 n Individuelle timere
 n 2 Bridge Induction™ – for flere 
gryte- og pannestørrelser

Interaksjon og betjening
 n Multi Easy Slide™-kontroll
 n Gjenkjenning av kokekar
 n Pausefunksjon

Sikkerhet og vedlikehold
 n Restvarmeindikator
 n Tidsbegrensning
 n Rengjøringsvennlig 
glatt overflate og 
betjeningselementer
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HI1631G 
Induksjonskokeplate
Svart glass
Bredde: 60 cm

Konstruksjon og ytelse
 n Fasettkanter på sidene
 n Samlet effekt: 7,4 kW
 n 4 kokesoner 

 n Foran venstre: 
FlexZone 18x20 cm, 2,1/3 kW 

 n Foran høyre: 
FlexZone 18x20 cm, 1,6/1,85 kW 

 n Bak venstre: 
FlexZone 18x20 cm, 1,6/1,85 kW 

 n Bak høyre: 
FlexZone 18×20 cm, 2,1/3 kW

Bruk og fleksibilitet
 n 10 effekttrinn inkl. boost
 n Individuelle timere
 n 2 Bridge Induction™ – for flere 
gryte- og pannestørrelser

Interaksjon og betjening
 n Multi Easy Slide™-kontroll
 n Gjenkjenning av kokekar
 n Recall-funksjon

Sikkerhet og vedlikehold
 n Restvarmeindikator
 n Tidsbegrensning
 n Rengjøringsvennlig 
glatt overflate og 
betjeningselementer

730457
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ASKO  
Craft-gasstopper
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Den nye A+brenneren i ASKO Craft-serien er svært effektiv, 
og retter mer av gassenergien direkte under kasseroller og 
stekepanner. Hevede brennere sørger for en luftstrøm mellom 
brenneren og dryppannen. Dette sørger for kjøligere rustfritt 
stål og svart emalje, og færre oljeflekker vil sette seg fast og 
brenne. Den lille brennerdiameteren sørger for høy ytelse og 
gjør dessuten styringen mer nøyaktig.

Super Flex wokbrenneren er ekstremt effektiv grunnet 
høypresisjonsproduksjon av hullene (22° vinkel), tillater den 
effektive retningen av flammen i bunnen av wok-pannen. På 
grunn av brennerplatens lille diameter, forblir varmen under 
wok-pannen. Super Flex wokbrenner er laget av messing, 
som er et ønskelig materiale på grunn av mostand mot rust, 
enkelt vedlikehold og profesjonelt utseende.

Våre nye gasstopper i rustfritt stål er basert på nanoteknologi, 
og er utstyrt med et svært tynt, beskyttende belegg. Dette 
laget forhindrer at flekker brenner og klistrer seg til overflaten. 
Koketoppen blir derved svært enkel å rengjøre uten 
behov for spesielle rengjøringsmidler. Etter fire timer med 
tilberedning ved 180  °C, er det enklere å rengjøre ASKO-
belegget enn løsningene som konkurrentene våre bruker. 
Versjonen i grafittsvart er også enkel å rengjør som følge av 
emaljeoverflaten i grafittsvart.

Den nye holderen for kokekar er utviklet med inspirasjon 
fra profesjonelle koketopper. Kokekar forflyttes enkelt frem 
og tilbake på den store overflaten uten at du trenger å løfte 
dem. Selv små kokekar står støtt og godt. Hele overflaten 
er optimert for alle typer kokekar, og dette er én av de mest 
fleksible løsningene på markedet.

A+hybridbrenner

Super Flex Wok™ brenner

Belegg som er enkelt å holde rent

Enkel forflytning av kokekar
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ASKO  
Craft-gasstopper

HG1776AB/S1
Gasstopp
Dryppanne i grafittsvart
75 cm bred
4 A+hybridbrennere
1 Super Flex wok-brenner

Konstruksjon og ytelse
 n Rist for kokekar av emaljert 
støpejern

 n Dobbelt luftinntak
 n Godkjent for flaskegass og 
naturgass 

 n Dyser for flaskegass er montert 

 n Effektklasse for 
venstre midtsone: Effektområde 
for Super Flex wok-brenner: 
300–4600 W 

 n Effektklasse for 
midtre sone foran: Effektområde 
for normal brenner: 390–2000 W 

 n Effektklasse for 
midtre sone bak: Effektområde 
for normal brenner: 390–2000 W 

 n Effektklasse for 
høyre sone foran: Effektområde 
for hurtigbrenner: 550–2600 W 

 n Effektklasse for 
høyre sone bak: Effektområde 
for hjelpebrenner: 300–1000 W

Bruk og fleksibilitet
 n Flatt overflateområde for enkel 
forflytning

 n Multifunksjonell wok-brenner
 n Nøye konstruerte flammehull 
med vinkel på 15°

 n Ekstra wok-rist
 n Ekstra rist for simring

Samhandling og styring
 n Ergonomiske brytere
 n Tenning integrert i bryter
 n Kontinuerlig/trinnløs innstilling

Sikkerhet og vedlikehold
 n Termisk-elektrisk 
flammesviktbeskyttelse

 n Emaljebelegg på overflaten for 
enkel rengjøring

 n Avtakbare brytere
 n A+brenner i ett stykke
 n Todelt wok-brenner
 n Demonterbar brennerskål

Kjøkken - 476655

46



HG1666AB/S1
Gasstopp
Dryppanne i grafittsvart
60 cm bred
3 A+hybridbrennere + 1 Super Flex wok-brenner

Konstruksjon og ytelse
 n Rist for kokekar av emaljert 
støpejern

 n Dobbelt luftinntak
 n Godkjent for flaskegass og 
naturgass 

 n Dyser for flaskegass er montert 

 n Effektklasse for 
venstre sone foran: 
Effektområde for Super Flex 
wok-brenner: 300–4200 W 

 n Effektklasse for 
venstre sone bak: Effektområde 
for normal brenner: 390–2000 W 

 n Effektklasse for 
høyre sone foran: Effektområde 
for normal brenner: 390–2000 W 

 n Effektklasse for 
høyre sone bak: Effektområde 
for hjelpebrenner: 300–1000 W

Bruk og fleksibilitet
 n Flatt overflateområde for enkel 
forflytning

 n Multifunksjonell wok-brenner
 n Nøye konstruerte flammehull 
med vinkel på 15°

 n Ekstra wok-rist
 n Ekstra rist for simring

Samhandling og styring
 n Ergonomiske brytere
 n Tenning integrert i bryter
 n Kontinuerlig/trinnløs innstilling

Sikkerhet og vedlikehold
 n Termisk-elektrisk 
flammesviktbeskyttelse

 n Emalje på overflaten for enkel 
rengjøring

 n Avtakbare brytere
 n A+brenner i ett stykke
 n Todelt wok-brenner
 n Demonterbar brennerskål

Kjøkken - 476470
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Domino gasstopper  
by ASKO
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Fusion Volcano wok-brenneren skiller seg fra de fleste wok-
brennere. Den genererer svært mye varme, og retter den 
effektiv mot bunnen av kokekaret i stedet for rundt på sidene. 
Dessuten bevarer den en høy temperatur selv når du tilsetter 
flere ingredienser. Denne øyeblikkelige varmeoverføringen 
bidrar til at du kan lage perfekte wok-retter i ditt eget hjem. 
Det gjør den til den mest effektive wok-brenneren på 
markedet.

I tillegg til Volcano-funksjonen med rettet flamme, har Fusion 
Volcano wok-brenneren en ekstra ytre flamme for større 
kokekar og en innstilling for trekking som holder en lavere 
varmere. Denne kan for eksempel brukes for å holde en liten 
kasserolle med saus like under kokepunktet.

Fusion Volcano wok-brenneren

Flere wok-funksjoner i ett

49



Domino-koketopper

HID352GC
Elements by ASKO induksjonskokeplate
Mattsvart glass
Bredde 38,4 cm
2 induksjonssoner

Konstruksjon og ytelse
 n Dekorativ list i svart
 n Glasskeramisk overflate
 n PowerBoost
 n 2 koke 
soner

 n Foran: 
19×22 cm, 2,3/3,7 kW 

 n Bak: 
19×22 cm, 2,3/3,7 kW

Celsius°Cooking™
 n Temperaturkontrollert avansert 
system

 n Hestan Cue-app for tilkoblet 
matlagingshjelp

 n Fungerer med spesialtilbehør

Bruk og fleksibilitet
 n Gjenkjenning av kokekar: 
Automatisk gjenkjenning av 
kokekar

 n Integrasjon i ConnectLife

Interaksjon og betjening
 n Wi-Fi: Integrert

Funksjoner, programmer og 
moduser

 n Induksjonskokeplatens 
funksjoner: Automatisk 
oppvarming, Grilling, Koking, 
Småkoking, Flytt, Bro

Sikkerhet og vedlikehold
 n Restvarmeindikator

Valgfritt tilbehør
 n Termometer for å koble til 
Celsius°Cooking™-system

 n Kokkegryte med 
temperatursensor for å koble til 
Celsius°Cooking™-system

 n Stekepanne med 
temperatursensor for å koble til 
Celsius°Cooking™-system

 n Grillplate
 n Teppanyakiplate

Kjøkken - 737834

Du kan sette sammen koketopp etter ønske med ASKO Domino-
koketopper. De kan bygges ved siden av hverandre, eller 
kombineres elegant med en gass- eller induksjonstopp i full 
størrelse. Domino-koketoppene finnes som induksjon eller gass 

med to A+brennere eller med en Fusion Volcano wok-brenner. 
Hvis du liker å wokke, men foretrekker induksjon, velger du en 
induksjon-wok.

Matlaging uten grenser
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HG1365GB
Domino Fusion
1 Fusion Volcano wok-brenner
33 cm bred
Tilkoblingslist følger med for montering av to Domino-
koketopper ved siden av hverandre.

Funksjoner
 n Dual Fusion Vulcano wok 
Brenner med wok-/steke- + 
trekkefunksjon

 n Keramisk glass som er enkelt å 
rengjøre

 n Ergonomisk metallbryter
 n Rist for kokekar av støpejern

Bruk og fleksibilitet
 n Multifunksjonell wok-brenner
 n Ekstra wok-rist

Samhandling og styring
 n Ergonomiske brytere
 n Tenning integrert i bryter
 n Kontinuerlig/trinnløs innstilling

HG1355GB
Domino-gasstopp
33 cm bred
Tilkoblingslist følger med for montering av to Domino-
koketopper ved siden av hverandre.

Funksjoner
 n 2 A+brennere 
 n Keramisk glass som er enkelt å 
rengjøre

 n Ergonomiske metallbryter
 n Rist for kokekar av støpejern

Konstruksjon og ytelse
 n Godkjent for flaskegass og 
naturgass

 n Dyser for flaskegass er montert 

 n Midtre sone foran 
Effektklasse: Hurtigbrenner 
Effektområde: 550–3000 W 

 n Midtre sone bak 
Effektklasse: Normal brenner 
Effektområde: 390–2000 W

Samhandling og styring
 n Ergonomiske brytere
 n Tenning integrert i bryter
 n Kontinuerlig/trinnløs innstilling

Kjøkken - 735377

Kjøkken - 735376

51



52



Teppanyaki-plate AT12A
Ett perfekt tilbehør til kokeutstyret, som kan brukes  
på ASKO-Bridge Induction™-soner og derved omdanne  
din ASKO-induksjonsplate til en teppanyaki. 

 n 423 x 248 mm
 n Farge antrasitt
 n MicroCeramic-belegg
 n Variable kokesoner som styres 
av ASKO-Bridge Induction™

 n En teppanyaki-plate for steking 
av kjøtt eller sjømat  
ifølge japanske oppskrifter

 n Hurtig forvarming av 
teppanyaki-platen

 n Laget av aluminiumsstøpegods, 
håndstøpt

Grillplate AG12A
Ett perfekt tilbehør til kokeutstyret, som kan brukes  
på ASKO-Bridge Induction™-soner og derved omdanne  
din ASKO-induksjonsplate til en grillplate.

 n 423 x 248 mm
 n Farge antrasitt
 n MicroCeramic-belegg
 n Variable kokesoner som styres 
av ASKO-Bridge Induction™

 n En grillplate som er egner for 
alle typer grilling

 n Hurtig forvarming av grillplaten
 n Laget av aluminiumsstøpegods, 
håndstøpt

Stekeform AD82A
Ett perfekt tilbehør til kokeutstyret, som kan  
brukes på ASKO-Bridge Induction™-soner  
og i ASKO-ovner.

 n 413 x 270 x 73 mm
 n Farge antrasitt
 n MicroCeramic-belegg
 n Variable kokesoner som styres 
av ASKO-Bridge Induction™

 n Hurtig forvarming av 
stekeformen

 n Laget av aluminiumsstøpegods, 
håndstøpt

494186

494105

494185

Tilbehør til
Bridge Induction™
ASKOs Bridge Induction™ gjør det mulig å koble sammen to 
kokesoner for å danne én stor kokesone, slik at du kan optimere 
tilberedningsplassen. 

Bridge Induction™ gir den ideelle størrelsen på sonen for store 
kasseroller og stekepanner, slik at du får uendelige muligheter på 
induksjonstoppen.

Utvidet utvalgt med Bridge Induction™
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Tanken bak ASKO induksjonsplate med innbygd ventilator 
er enkel. Den passer perfekt til deg som vil nyte ditt vakre 
kjøkken uten å bli distrahert av en stor ventilator. For 
arkitekter og designere åpner ASKO induksjonsplate med 
innbygd ventilator helt nye muligheter for kjøkkendesign, 
siden de slipper å finne måter å skjule eller fremheve 
ventilatoren på.
Vår induksjonsplate med innbygd ventilator gir kjøkkenet 
ditt en helt ny stil. Uten en stor ventilator på kjøkkenet, får 
kjøkkendesignet mer oppmerksomhet, slik at du får bedre 
muligheter til å skape et harmonisk kjøkken uten avbrudd 
og forstyrrende elementer.

God utsikt gjelder også for selve koketoppen. Ingen 
distraherende metallkabinetter eller forhøyede luftinntak. 
Det eneste som kan avsløre ventilatoren, er den smale 
åpningen som er plassert i en firkant midt på koketoppen. 
Det er ingen deksler eller andre enheter som må brettes ut 
– bare en glatt overflate. Det gir koketoppen et rent uttrykk, 
samtidig som den blir enklere å bruke fordi du fritt kan flytte 
gryter og kjeler over hele koketoppen.
Den integrerte ventilatoroverflaten er også svært enkel å 
holde ren, siden den er laget av det samme materialet som 
resten av koketoppen – ekstremt varme- og ripebestandig 
keramisk glass.

Forestill deg et kjøkken med god utsikt og ren luft

Induksjonsplate med 
innbygd ventilator
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Røyk og damp fra matlagingen stiger saktere nær kilden enn 
høyere opp. Dette er noe vi har utnyttet i designet av vår effektive 
induksjonsplate med innbygd ventilator. Den betydelig høyere 
lufthastigheten fra viften suger inn dampen der den oppstår, på 
koketoppen.

Fettet som luftstrømmen ikke klarer å transportere direkte til filteret, 
havner på en skrå overflate der den til slutt renner ned i filteret. 
Filteret rommer opptil 200 ml fett. Overskytende fett havner nederst 
i filteret, der det er ekstra oppbevaring.

ASKOs fleksible Real Bridge™ induksjonssoner lar deg kombinere 
to kokesoner til én stor sone, slik at du kan bruke større gryter og 
kjeler. Den minimale avstanden mellom de kombinerte sonene 
sørger for at det ikke blir noen kalde områder, noe som er optimalt 
for større gryter og kjeler, slik at du får uendelige muligheter når du 
skal lage mat.

ASKO induksjonsplate med innbygd ventilator er utstyrt med en 
smart filterløsning som effektivt renser luften to ganger i samme 
filter. Når filteret skal rengjøres, løfter du det bare fra koketoppen 
og legger det i oppvaskmaskinen, slik at det kan rengjøres på best 
mulig måte. Vi kaller det Twin Filter System.

Effektiv fjerning av damp

Høy fettkapasitet

Flexible Real Bridge™ Zones

Et filter med dobbel funksjon
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Ren luft og  
god utsikt

Ventilasjonssonen er helt flat og laget av det samme matte, 
keramisk herdede glasset som resten av koketoppen. Dette øker 
mengden tilgjengelig plass, slik at du fritt kan flytte rundt på gryter 
og kjeler.

Våre automatiske programmer forenkler hverdagen på 
kjøkkenet. Hvis du bruker dem, kan du fokusere på all den andre 
matlagingen. De tre automatiske programmene hjelper deg med å 
velge riktig temperatur når du skal koke, smelte og trekke.

Helt flat overflate Automatiske programmer

HIHM934M
Induktionskogeplade med integreret emhætte
Velegnet til både planforsænkning og topmontering
Størrelse: 87 cm

Induktionsplade
 n Matsort keramisk glasflade – 
ridsefast og nem at rengøre

 n Pausefunktion
 n Børnesikring
 n Timer til hver zone
 n Genoptagelsesfunktion
 n Multi Easy slide™ control
 n 4 kogezoner -  
2 Bridge Induction™ 

 n Venstre zone forrest 
18 x 22 cm (3,7KW) 

 n Venstre zone bagest 
18 x 22 cm (3,7KW) 

 n Højre zone forrest 
18 x 22 cm (3,7KW) 

 n Højre zone bagest 
18 x 22 cm (3,7KW)

Emhætte
 n Energiklasse: A
 n Central styring af kogezoner
 n EC-motor
 n Twin Filter System
 n 200 ml filterfugtkapacitet
 n Automatisk luftrensningsfunktion
 n Kulfilter til recirkulation: 735595
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Built-dimensions (for flush installation)Appliance dimensions
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Siden ventilatoren og motoren er plassert nær gulvet og ikke i 
høyde med hodet ditt, blir støynivået betydelig lavere.

Skandinavisk design er synonymt med rene linjer og harmoni 
i hver minste detalj. I tråd med den samme tradisjonen, har vi 
designet induksjonsplate med innbygd ventilator slik at den 
kan installeres plant med benkeplaten. Den kan naturligvis også 
monteres oppå benkeplaten.

Skjult under den stilrene og matte svarte overflaten på koketoppen 
ligger ventilatoren som effektivt fjerner fuktighet, damp og fett. Det 
eneste beviset på at den er der, er den diskrete ventilatorsonen 
som er plassert midt på koketoppen.

Et annet støynivå Planliming

Tradisjonell installasjon

Planliming

Mål til tradisjonell installasjon Mål til planliming
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Ventilatoren er vanligvis det første du legger merke til i et 
kjøkken. Vi har derfor laget ventilatorer som skal gjøre et 
strålende inntrykk på avstand, bare for å bli enda flottere 

jo nærmere du kommer. Hvis du tar en nærmere titt, vil du 
oppdage at hver eneste detalj har en fantastisk finish, og at 
det er brukt bærekraftige materialer overalt.

Sterk, stillegående og flott

Ventilatorer
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ASKO-ventilatorene er utstyrt med en slitesterk, børsteløs motor 
med avtrekkssonen konsentrert til kantene av filtrene, slik at mest 
mulig fjerning av matos oppnås.

ASKO-ventilatorene er ekstremt effektive selv på lave innstillinger, 
slik at de er både stillegående og energieffektive.

Lyden av ren luft

573408

731484

731485

CD4634G
Vegghengt ventilator
Rustfritt stål og svart glass
60 cm bred

CD4634B 
Vegghengt ventilator
Rustfritt stål og svart glass
60 cm bred

CD4934B 
Vegghengt ventilator
Rustfritt stål og svart glass
90 cm bred

Funksjoner
 n Energiklasse: A+
 n Belysningseffektivitet: A
 n Fettrensningseffektivitet: D
 n Utsugningseffektivitet: A
 n Årlig energiforbruk: 41 kWt
 n Elektronisk panel
 n Touch kontroll
 n Drift indikator
 n Ekstraksjon eller resirkulasjon
 n Automatisk intervallutsugning
 n Timerfunksjon
 n Lamp type: LED
 n Lysdemper

 n Belysning: LED belysning:  
2 × 1 W

 n Antall hastighet nivåer: 4
 n Maksimum kapasitet ved 
ekstraksjon: 720 m³/t

 n Lydnivå (min.): 52 dB(A)
 n Lydnivå (max.): 62 dB(A)
 n Diameter utløp: 15 cm
 n 1 motor
 n Indikator for rensing af filter
 n Aluminium

Utstyr
 n Metallfilter: 2 (467574)

Funksjoner
 n Energiklasse: A+
 n Belysningseffektivitet: A
 n Fettrensningseffektivitet: D
 n Utsugningseffektivitet: A
 n Årlig energiforbruk: 41 kWt
 n Elektronisk panel
 n Touch kontroll
 n Drift indikator
 n Ekstraksjon eller resirkulasjon
 n Automatisk intervallutsugning
 n Timerfunksjon
 n Lamp type: LED
 n Lysdemper

 n Belysning: LED belysning:  
2 × 1 W

 n Antall hastighet nivåer: 4
 n Maksimum kapasitet ved 
ekstraksjon: 720 m³/t

 n Lydnivå (min.): 52 dB(A)
 n Lydnivå (max.): 62 dB(A)
 n Diameter utløp: 15 cm
 n 1 motor
 n Indikator for rensing af filter
 n Fettfilter av rustfritt stål

Utstyr
 n Metallfilter: 1 (467574)

Vegghengte ventilatorer
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Ventilator til integrert 
og takinstallasjon

CCT1252W
Integrert ventilator i tak
120 cm bred

CCT9051S
Integrert ventilator i tak
90 cm bred

Funksjoner
 n Energiklasse: A++ 
 n Avtrekkskapasitet: 750 m3/h
 n Maks. støynivå: 58 dB(A)
 n Lett å holde ren
 n Enkel og fleksibel installasjon
 n Lav installasjonsdybde for 
takenheter (cirka 200 mm)

 n Utløpet kan enkelt veksles 
mellom fire retninger

 n Ingen kontroll på takenheten, 
kun indikasjon

 n Dimbare LED-lister
 n LED-lister med farge som kan 
justeres mellom 2900 K (varmt) 
og 5100 K (kaldt)

 n Ekstern LED-tilkobling
 n Resirkulasjon: Kullfilter / 735511

Funksjoner
 n Energiklasse: A++ 
 n Avtrekkskapasitet: 750 m3/h
 n Maks. støynivå: 58 dB(A)
 n Lett å holde ren
 n Enkel og fleksibel installasjon
 n Lav installasjonsdybde for 
takenheter (cirka 200 mm)

 n Utløpet kan enkelt veksles 
mellom fire retninger

 n Ingen kontroll på takenheten, 
kun indikasjon

 n Dimbare LED-spotter 
 n LED-lister med farge som kan 
justeres mellom 2900 K (varmt) 
og 5100 K (kaldt)

 n Ekstern LED-tilkobling
 n Resirkulasjon: Kullfilter / 735512

Kjøkken - 733664

Kjøkken - 733665
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CBB862W
Integrert ventilator i tak
86 cm bred

CBB861S
Integrert ventilator i tak
86 cm bred

CBB761S
Integrert ventilator i tak
76 cm bred

Funksjoner
 n Energiklasse: A+++
 n Avtrekkskapasitet: 760 m3/h
 n Maks. støynivå: 55 dB(A)
 n Lett å holde ren
 n Enkel og fleksibel installasjon
 n Utløpet kan enkelt veksles 
mellom fem retninger

 n Kan eventuelt styres med 
fjernkontroll

 n Dimbare LED-lister
 n LED-lister med farge som kan 
justeres mellom 2900 K (varmt) 
og 5100 K (kaldt)

 n Ekstern LED-tilkobling
 n Resirkulasjon: Kullfilter / 735513

Funksjoner
 n Energiklasse: A+
 n Avtrekkskapasitet: 740 m3/h
 n Maks. støynivå: 53 dB(A)
 n Lett å holde ren
 n Enkel og fleksibel installasjon
 n Utløpet kan enkelt veksles 
mellom fem retninger

 n Kan eventuelt styres med 
fjernkontroll

 n Dimbare LED-spotter 
 n LED-spotter med farge som kan 
justeres mellom 2900 K (varmt) 
og 5100 K (kaldt)

 n Ekstern LED-tilkobling
 n Resirkulasjon: Kullfilter / 735514

Funksjoner
 n Energiklasse: A+
 n Avtrekkskapasitet: 730 m3/h
 n Maks. støynivå: 53 dB(A)
 n Lett å holde ren
 n Enkel og fleksibel installasjon
 n Utløpet kan enkelt veksles 
mellom fem retninger

 n Kan eventuelt styres med 
fjernkontroll

 n Dimbare LED-spotter 
 n LED-spotter med farge som kan 
justeres mellom 2900 K (varmt) 
og 5100 K (kaldt)

 n Ekstern LED-tilkobling
 n Resirkulasjon: Kullfilter / 735514

Kjøkken - 733670

Kjøkken - 733673

Kjøkken - 734292
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I dag går bærekraft og ansvarlighet hånd i hånd. Så når 
vi designer produktene våre, er det vårt ansvar ikke bare 
å lage produkter som holder, men som også gjør tingene 
bedre – for kundene våre og for planeten.

Det var den tankegangen som førte til vår nyeste 
oppvaskmaskin: DW60. Ansvarlig utviklet. Designet for å 
gjøre en forskjell. Og bygd for å bringe glede i de neste 20 
årene.

En oppvaskmaskin designet til å holde i 20 år

Oppvaskmaskiner
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Aksentfarge
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Når du åpner døren til vår nye oppvaskmaskin, kan den 
åpne øynene for noen nye ting. Kanskje er det første du 
legger merke til, stålet av høy kvalitet. Siden kan det være 
en av maskinens mange smarte funksjoner. De er fremhevet 

med en farge som etterligner måten naturen setter fokus 
på ting på. Når du lukker døren, kommer maskinen 
tilbake på plass – der den ikke konkurrerer om plass eller 
oppmerksomhet – men gjør i stedet rommet komplett.

Fokuspunkter – et snev av natur
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Hos ASKO bygger vi oppvaskmaskiner for næringsbruk og 
industriell bruk – fra sykehjem, barnehager, hoteller, frisører 
og campingplasser. I disse miljøene skal oppvaskmaskiner 
brukes mange ganger om dagen, så de må bygges for å 
vare. Vi vet hva som skal til for å designe, utvikle og bygge 
maskiner som kan håndtere kravene til kommersiell bruk.

Vi ønsker at du skal oppleve de samme fordelene og det 
samme ytelsesnivået som profesjonelle. Derfor bruker 
vi samme utforming av våre oppvaskmaskiner for bruk i 
hjemmet og for profesjonelle. Det gjelder standarder for 
ytelse, pålitelighet og kvalitet. Hos ASKO mener vi at alle 
fortjener kvalitet. Fordi for oss er kvalitet alt.

Kvalitet er alt

1 Ikke-magnetisk beholder i rustfritt stål

2 Ikke-magnetiske sprayarmer i rustfritt stål

3 Ikke-magnetiske sprøyterør i rustfritt

4 Nylonbelagte stålhyller

5 Solid ytre sokkel i ett stykke

6 Ikke-magnetisk finfilter i rustfritt stål

7 Stålføtter med plasthylster for å beskytte gulvet

8 Ikke-magnetisk innside på døren i rustfritt stål

Ingen andre materialer varer så lenge som stål. Og ingen 
andre oppvaskmaskiner har så mange detaljer laget av stål 
i stedet for plast som oppvaskmaskiner fra ASKO. Faktisk 
er åtte av de viktigste komponentene i oppvaskmaskinene 
våre laget av kvalitetsstål i stedet for plast: beholderen, 
hyllene, sprayarmene, silene, utsiden av sokkelen, føttene 
og innsiden av døren. Ved å bruke mer stål og mindre plast 
får vi maskinene våre til å vare lenger.

8 Steel™ 
– mer stål enn plast
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Integrert 
oppvaskmaskin

739403 DFI777UXXL
Fullt integrerbar oppvaskmaskin 
med automatisk dosering 
Mål (HxBxD): 85,9-91,2 × 59,6 × 55,9 cm
Dybde med dør åpen: 123,8 cm
Monteres med 700–800 mm høye kjøkkendører 
(maksvekt på dør 3,5–10 kg)*

Konstruksjon og ytelse
 n Beholder i sveiset stål
 n 8 Steel™ . 8 av de viktigste 
delene er i slitesterkt rustfritt stål

 n SCS – Super Cleaning System™
 n Sensi Clean™-sensor – måler 
smussnivået

 n Antall spylearmer: 3
 n Antall spylesoner: 9
 n Twin Tubes™ – separat 
spraysone i den midterste 
kurven

 n Turbo Combi Drying™
 n Power Zone Cutlery™ – ekstra 
rengjøring av bestikket

Bruk og fleksibilitet
 n Antall kuverter: 17 kuverter
 n Antall kurver: 4
 n Toppbrett/kurv: Lett 
høydejustering; Med 
teleskopskinner; Håndtak; 
Uttakbart

 n Overkurv: Eksklusiv – fullt 
fleksibel med nedfellbare 
pinnerekker og LightLock™ for 
lette gjenstander

 n Toppkurv – justerbar: Full
 n Lettglidende teleskopskinner 
med kulelager til den øverste 
kurven

 n China Guard – beskytter skjøre 
gjenstander mot den roterende 
spylearmen

 n Midtkurv: Flyttbar kurv for store 
kjøkkenredskaper; Flyttbar kurv 
for skåler, kopper og glass; 
Håndtak; Midtkurvens tilkobling 
er utstyrt med kontraventil; 
Lettglidende teleskopskinner 
med kulelager

 n Midtkurvens tilkobling er utstyrt 
med kontraventil

 n Underkurv: Eksklusiv – fullt 
fleksibel med nedfellbare 
pinnerekker samt vase- og 
flaskeholder

 n Vase- og flaskeholder plassert 
over Jet Spray™-dysen

 n Tett trådmønster i både øverste 
og nederste kurv

 n Bestikkurv
 n Belysning: 4 LED-lys

Interaksjon og betjening
 n Wi-Fi: Integrert
 n Displaytype: TFT-display
 n Antall programmer: 15
 n Antall tilvalg: 9
 n Status Light™ – smart 
fargeindikasjon av 
oppvaskprosessen

 n Indikator for gjenværende tid
 n Indikator for avsluttet oppvask: 
Vises med lyd og lys

Funksjoner, programmer og 
moduser

 n 15 programmer: Autoprogram; 
Intensivprogram; Øko-program; 
Hygieneprogram; Tidsprogram; 
Plast; Skyll-og-hold-program; 
Universal; H.vask,oppe; 
H.vask,nede; Krystallglass; 
Quick Pro-vask; Selvrens; 
Forvarmet

 n Utsatt start: Ja
 n Angi tid
 n Green-funksjon
 n Speed-funksjon
 n Night-funksjon
 n Intensive-funksjon
 n Automatisk døråpning
 n Superskylling

Design og integrasjon
 n Dørfjær kan justeres fra fronten
 n Bakfoten kan justeres fra fronten
 n Enkel installasjon med integrert 
vannlås

 n Push-to-open-funksjon – ideelt 
for grepsfrie kjøkken

Sikkerhet og vedlikehold
 n Aqua Safe™ – Sikrer mot 
vannskader

 n Kid Safe™ – Knapplås
 n Avspenningsindikator: Beskjed 
på display

 n Saltindikator: Saltindikator

Tekniske data
 n Kan kobles til kaldt eller varmt 
vann – størrelse 3/4”

 n Lydnivå (maks): 38 dB(A)re 1 pW
 n Varighet av ECO-program: 
225 min.

 n Energiforbruk kWh/år: 220 kWh
 n Anslått årlig forbruk av vann: 
2772 l

 n Vannforbruk pr. oppvask: 9,9 l
 n Energiklasse: C
 n Støyklasse: A

*Ved montering av dører på mellom 70–72 cm vil noe av hengselet være synlig under døren. Ved montering av svært lette eller svært tunge kjøkkendører på integrerte oppvaskmaskiner kan det være behov 
for kjøp av andre fjærer til dørens åpnings-/lukkemekanisme. Dette vil typisk være tyngre fjærer for vanlige 82–87 cm høye oppvaskmaskiner og mindre kraftige fjærer for XXL 86–91 cm høye oppvaskmaskiner.
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Med ConnectLife-appen kan du betjene og overvåke din ASKO-
oppvaskmaskin med smarttelefonen eller nettbrettet uten å være 
i nærheten. Du kan slå opp i den elektroniske brukerveiledningen, 
endre innstillinger, sjekke statusen til maskinen og mer. Du kan 
også starte, stoppe og sette programmer på pause mens du er på 
farten. Appen inneholder en trinn-for-trinn-guide for å hjelpe deg 
med å finne de beste programmene for deg avhengig av hva du 
vasker, og hvordan du foretrekker å vaske dem.

Gjennom år med forskning har vi identifisert den nøyaktige 
mengden oppvaskmiddel som kreves for å levere konsekvent 
perfekte rengjøringsresultater. Det er jobben vår. Vi forventer 
selvfølgelig ikke at du bruker tid på å tenke på dette. Det er derfor 
vi har designet AutoDose.

Autodoseringsplassen i våre oppvaskmaskiner kan inneholde 
opptil 30 dagers behov for oppvaskmiddel. Det betyr at du bare 
trenger å fylle den en gang i måneden. Bare still tallerkener, 
bestikk og andre ting i maskinen, så er du klar. Helt problemfritt, 
akkurat som det bør være.

”Når det gjelder å få tallerkener og bestikk skikkelig rent, så trengst 
det fire viktige ingredienser: temperatur, kjemi, mekanisk handling 
og tid. Da vi utviklet vår nye DW60-serie med oppvaskmaskiner, 
ville vi løfte renhet og hygiene til det høyeste nivået. Vi la derfor til 
en femte og uventet ingrediens – lys. UV-lys for å være nøyaktig. 
For våre kropper er moderat eksponering for UV-lys en god kilde 
til vitamin D. Det kan bidra til et bedre humør og booste energien 
vår. Men hva med våre tallerkener og bestikk? Det er dokumentert 
at UV-lys også dreper bakterier. Derfor bestemte vi oss for å 
konstruere vår siste oppvaskinnovasjon rundt nemlig dette, som 
også gjør det mulig å eliminere opptil 99,99999 % bakterier.”

En oppvaskmaskin 
du virkelig kan connecte med

Automatisk dosering 
- krever mindre av deg

La det bli lys!

Dispenser for automatisk dosering, 
for oppvaskgelé.

Standard dispenser for
oppvaskmiddel/pulver og skyllemiddel.

Fleksibelt valg mellom standard og 
automatisk dosering
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Integrert 
oppvaskmaskin

Kjøkken - 739437 DFI756MUXXL
Fullt integrerbar oppvaskmaskin 
med automatisk dosering
Mål (HxBxD): 85,9-91,2 × 59,6 × 55,9 cm
Dybde med dør åpen: 123,8 cm
Monteres med 700–800 mm høye kjøkkendører 
(vekt på dør 3,5–10 kg)*

Konstruksjon og ytelse
 n Beholder i sveiset stål
 n 8 Steel™ . 8 av de viktigste 
delene er i slitesterkt rustfritt stål

 n SCS – Super Cleaning System™
 n Sensi Clean™-sensor – måler 
smussnivået

 n Antall spylearmer: 2
 n Antall spylesoner: 9
 n Twin Tubes™ – separat 
spraysone i den midterste 
kurven

 n Turbo Combi Drying™
 n Power Zone Cutlery™ – ekstra 
rengjøring av bestikket

Bruk og fleksibilitet
 n Antall kuverter: 15 kuverter
 n Antall kurver: 3
 n Overkurv: Eksklusiv – fullt 
fleksibel med nedfellbare 
pinnerekker og LightLock™ for 
lette gjenstander

 n Toppkurv – justerbar: Full
 n Lettglidende teleskopskinner 
med kulelager til den øverste 
kurven

 n China Guard – beskytter skjøre 
gjenstander mot den roterende 
spylearmen

 n Midtkurv: Flyttbar kurv for store 
kjøkkenredskaper; Flyttbar kurv 
for skåler, kopper og glass; 
Håndtak; Midtkurvens tilkobling 
er utstyrt med kontraventil; 
Lettglidende teleskopskinner 
med kulelager

 n Midtkurvens tilkobling er utstyrt 
med kontraventil

 n Underkurv: Eksklusiv – fullt 
fleksibel med nedfellbare 
pinnerekker samt vase- og 
flaskeholder

 n Vase- og flaskeholder plassert 
over Jet Spray™-dysen

 n Tett trådmønster i både øverste 
og nederste kurv

 n Bestikkurv
 n Belysning: 2 LED-lamper

Interaksjon og betjening
 n Wi-Fi: Integrert
 n Displaytype: TFT-display
 n Antall programmer: 15
 n Antall tilvalg: 9
 n Status Light™ – smart 
fargeindikasjon av 
oppvaskprosessen

 n Indikator for gjenværende tid
 n Indikator for avsluttet oppvask: 
Vises med lyd og lys

Funksjoner, programmer og 
moduser

 n 15 programmer: Autoprogram; 
Intensivprogram; Øko-program; 
Hygieneprogram; Tidsprogram; 
Plast; Skyll-og-hold-program; 
Universal; H.vask,oppe; 
H.vask,nede; Krystallglass; 
Quick Pro-vask; Selvrens; 
Forvarmet

 n Utsatt start: Ja
 n Angi tid
 n Green-funksjon
 n Speed-funksjon
 n Night-funksjon
 n Intensive-funksjon
 n Automatisk døråpning
 n Superskylling

Design og integrasjon
 n Dørfjær kan justeres fra fronten
 n Bakfoten kan justeres fra fronten
 n Enkel installasjon med integrert 
vannlås

 n Push-to-open-funksjon – ideelt 
for grepsfrie kjøkken

Sikkerhet og vedlikehold
 n Aqua Safe™ – Sikrer mot 
vannskader

 n Kid Safe™ – Knapplås
 n Avspenningsindikator: Beskjed 
på display

 n Saltindikator: Saltindikator

Tekniske data
 n Kan kobles til kaldt eller varmt 
vann – størrelse 3/4”

 n Lydnivå (maks): 39 dB(A)re 1 pW
 n Varighet av ECO-program: 
210 min

 n Energiforbruk kWh/år: 188 kWh
 n Anslått årlig forbruk av vann: 
2772 l

 n Vannforbruk pr. oppvask: 9,6 l
 n Energiklasse: B
 n Støyklasse: B

*Ved montering av dører på mellom 70–72 cm vil noe av hengselet være synlig under døren. Ved montering av svært lette eller svært tunge kjøkkendører på integrerte oppvaskmaskiner kan det være behov 
for kjøp av andre fjærer til dørens åpnings-/lukkemekanisme. Dette vil typisk være tyngre fjærer for vanlige 82–87 cm høye oppvaskmaskiner og mindre kraftige fjærer for XXL 86–91 cm høye oppvaskmaskiner.
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For å gi et allerede kraftig system enda mer kraft, har vi laget to 
justerbare «kraftsoner» med to forskjellige sprøytemønstre. 
Kraftsonene produserer enten en konsentrert, hard høytrykksstråle 
for ekstra oppvaskkraft til høye, smale ting som flasker eller vaser, 
eller en bredere spray for større tallerkener, gryter og panner. Det 
er også en «brofunksjon» hvor begge effektsonene er satt til den 
brede spraymodusen for veldig store tallerkener eller kjøkkenutstyr. 
Strømsonene betjenes manuelt, så når 
du ikke trenger dem slår du dem 
bare av.

Instant Lift™-løftene gjør det enkelt å ta de øvre kurvene og 
øverste bestikkskuffer enkelt og raskt ut. Instant Lift™ er inkludert 
til utvalgte kurver øverst og alle versjoner av den øvre bestikkskuff.

Justerbare kraftsoner

Instant Lift™-løftere

Med ConnectLife-appen kan du betjene og overvåke din ASKO-
oppvaskmaskin med smarttelefonen eller nettbrettet uten å være 
i nærheten. Du kan slå opp i den elektroniske brukerveiledningen, 
endre innstillinger, sjekke statusen til maskinen og mer. Du kan 
også starte, stoppe og sette programmer på pause mens du er på 
farten. Appen inneholder en trinn-for-trinn-guide for å hjelpe deg 
med å finne de beste programmene for deg avhengig av hva du 
vasker, og hvordan du foretrekker å vaske dem.

Hyllene i den nye DW60-serien er helt unike. Enten du vasker gryter og 
panner, glass, store kjøkkenredskaper eller stekebrett, kan hyllene lett 
justeres for å passe til det du putter i oppvaskmaskinen. Enkelt, smart og 
veldig praktisk.

Flexi Racks™-sortiment

Hyller unikt designet 
til alle typer av service
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Integrert 
oppvaskmaskin

Kjøkken - 739524 DFI746MU
Fullt integrerbar oppvaskmaskin 
med automatisk dosering
Mål (HxBxD): 81,9-87,2 × 59,6 × 55,9 cm
Dybde med dør åpen: 119,8 cm
Monteres med 680–760 mm høye kjøkkendører 
(vekt på dør 3,5–12 kg)*

Konstruksjon og ytelse
 n Beholder i sveiset stål
 n 8 Steel™ . 8 av de viktigste 
delene er i slitesterkt rustfritt stål

 n SCS – Super Cleaning System™
 n Sensi Clean™-sensor – måler 
smussnivået

 n Antall spylearmer: 2
 n Antall spylesoner: 9
 n Twin Tubes™ – separat 
spraysone i den midterste 
kurven

 n Turbo Combi Drying™
 n Power Zone Cutlery™ – ekstra 
rengjøring av bestikket

Bruk og fleksibilitet
 n Antall kuverter: 14
 n Antall kurver: 3
 n Overkurv: Eksklusiv – fullt 
fleksibel med nedfellbare 
pinnerekker og LightLock™ for 
lette gjenstander

 n China Guard – beskytter skjøre 
gjenstander mot den roterende 
spylearmen

 n Midtkurv: Flyttbar kurv for store 
kjøkkenredskaper; Flyttbar kurv 
for skåler, kopper og glass; 
Håndtak; Midtkurvens tilkobling 
er utstyrt med kontraventil; 
Lettglidende teleskopskinner 
med kulelager

 n Midtkurvens tilkobling er utstyrt 
med kontraventil

 n Underkurv: Eksklusiv – fullt 
fleksibel med nedfellbare 
pinnerekker samt vase- og 
flaskeholder

 n Vase- og flaskeholder plassert 
over Jet Spray™-dysen

 n Tett trådmønster i både øverste 
og nederste kurv

 n Bestikkurv
 n Belysning: 2 LED-lamper

Interaksjon og betjening
 n Wi-Fi: Integrert
 n Displaytype: TFT-display
 n Antall programmer: 15
 n Antall tilvalg: 9
 n Status Light™ – smart 
fargeindikasjon av 
oppvaskprosessen

 n Indikator for gjenværende tid
 n Indikator for avsluttet oppvask: 
Vises med lyd og lys

Funksjoner, programmer og 
moduser

 n 15 programmer: Autoprogram; 
Intensivprogram; Øko-program; 
Hygieneprogram; Tidsprogram; 
Plast; Skyll-og-hold-program; 
Universal; H.vask,oppe; 
H.vask,nede; Krystallglass; 
Quick Pro-vask; Selvrens; 
Forvarmet

 n Utsatt start: Ja
 n Angi tid
 n Green-funksjon
 n Speed-funksjon
 n Night-funksjon
 n Intensive-funksjon
 n Automatisk døråpning
 n Superskylling

Design og integrasjon
 n Dørfjær kan justeres fra fronten
 n Bakfoten kan justeres fra fronten
 n Enkel installasjon med integrert 
vannlås

 n Push-to-open-funksjon – ideelt 
for grepsfrie kjøkken

Sikkerhet og vedlikehold
 n Aqua Safe™ – Sikrer mot 
vannskader

 n Kid Safe™ – Knapplås
 n Avspenningsindikator: Beskjed 
på display

 n Saltindikator: Saltindikator

Tekniske data
 n Kan kobles til kaldt eller varmt 
vann – størrelse 3/4”

 n Lydnivå (maks): 
39 dB(A)re 1 pW

 n Varighet av ECO-program: 
195 min.

 n Energiforbruk kWh/år: 180 kWh
 n Anslått årlig forbruk av vann: 
2772 l

 n Vannforbruk pr. oppvask: 9,6 l
 n Energiklasse: B
 n Støyklasse: B

*Ved montering av dører på mellom 70–72 cm vil noe av hengselet være synlig under døren. Ved montering av svært lette eller svært tunge kjøkkendører på integrerte oppvaskmaskiner kan det være behov 
for kjøp av andre fjærer til dørens åpnings-/lukkemekanisme. Dette vil typisk være tyngre fjærer for vanlige 82–87 cm høye oppvaskmaskiner og mindre kraftige fjærer for XXL 86–91 cm høye oppvaskmaskiner.
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Det er opptil fire høyeffektive LED-lamper i våre 
oppvaskmaskiner. Lyset tennes når du åpner døren og 
lyser opp hele maskinen og den åpne døren. Det gjør det 

enklere å fylle og tømme maskinen, og gjøre det enklere å 
finne bestikk eller andre ting du kan ha mistet i maskinen.

Praktisk og stilfull innvendig belysning
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Med vår DW60-serie har vi designet en rekke moduser, så du enkelt kan 
tilpasse rettene dine for å passe til livet ditt – enten du ønsker å spare tid, 
spare energi eller ta oppvasken mens du sover. Så i stedet for å velge 
fra en lang liste med programmer, etterfulgt av ett like lang liste over 
alternativer og innstillinger, velger du bare modus og trykker på start. 
Enkelt.

Grønn modus sparer både vann og energi. Temperaturen er lavere, og 
hvert trinn i oppvasksyklusen forlenges for å spare vann og likevel oppnå 
de samme perfekte rengjøringsresultatene som med et vanlig program. 
Modeller med AUTO-program har et vannforbruk helt ned til 7,5 l, 
inkludert to skyllinger med ferskvann avhengig av hvor skittent serviset er.

Hvis du vil at tallerkenene dine skal rengjøres raskere, kan du velge 
hurtigfunksjonen, der programmet kjøres 50 % raskere. For å oppnå best 
mulig vaskeresultat brukes det mer vann og energi.

Velg denne modusen hvis du har skitne tallerkener med inntørkede rester. 
Den intensive modusen øker trykket i sprøytearmen, derfor brukes det 
mer varme og vann i syklusen.

Grønn modus

Hurtig-funksjon

Intensiv funksjon

Designet 
for livet

For dem som ønsker å la maskinen vaske opp mens de sover, har vi 
laget en nattmodus. I denne modusen senkes trykket i spylearmene, 
som reduserer støynivået med hele 2 dB i forhold til den testede 
verdien. Denne roligere modusen er også perfekt for boliger med åpen 
planløsning.

Vannet i siste skylling renses med UV-lys og varme for å ta knekken på 
mikroorganismer. Oppvaskmaskinen bruker mer energi, og programtiden 
forlenges.

Nattmodus

UV-rensetilstand
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Integrert 
oppvaskmaskin

739512DSD545KXXL
Fullt integrerbar oppvaskmaskin
Mål (HxBxD): 85,9-91,2 × 59,6 × 55,9 cm
Dybde med dør åpen: 129,4 cm
Brukerdefinerte dørmål 760–840 mm
Sliding Door – glidebeslag som passer til alle dører og 
sokler (vekt på dør 3,5–12 kg)*

Konstruksjon og ytelse
 n Beholder i sveiset stål
 n 8 Steel™ . 8 av de viktigste 
delene er i slitesterkt rustfritt stål

 n SCS – Super Cleaning System™
 n Sensi Clean™-sensor – måler 
smussnivået

 n Antall spylearmer: 3
 n Antall spylesoner: 9
 n Power Zone Cutlery™ – ekstra 
rengjøring av bestikket

Bruk og fleksibilitet
 n Antall kuverter: 14
 n Antall kurver: 3
 n Toppbrett/kurv: Lett 
høydejustering; Håndtak; 
Uttakbart

 n Overkurv: Premium
 n Toppkurv – justerbar: Full
 n Underkurv: Premium
 n Tett trådmønster i både øverste 
og nederste kurv

 n Bestikkurv
 n Belysning: 2 LED-lamper

Interaksjon og betjening
 n Wi-Fi: Integrert
 n Displaytype: LCD-display
 n Antall programmer: 8
 n Antall tilvalg: 6
 n Status Light™ – smart 
fargeindikasjon av 
oppvaskprosessen

 n Indikator for gjenværende tid
 n Indikator for avsluttet oppvask: 
Vises med lyd og lys

Funksjoner, programmer og 
moduser

 n 8 programmer: Autoprogram; 
Intensivprogram; Øko-program; 
Hygieneprogram; Tidsprogram; 
Skyll-og-hold-program; Quick 
Pro-vask; Selvrens

 n Utsatt start: Ja
 n Angi tid
 n Green-funksjon
 n Speed-funksjon
 n Night-funksjon
 n Automatisk døråpning
 n Superskylling

Design og integrasjon
 n Dørfjær kan justeres fra fronten
 n Bakfoten kan justeres fra fronten
 n Enkel installasjon med integrert 
vannlås

Sikkerhet og vedlikehold
 n Aqua Safe™ – Sikrer mot 
vannskader

 n Kid Safe™ – Knapplås
 n Avspenningsindikator: Beskjed 
på display

 n Saltindikator: Saltindikator

Tekniske data
 n Kan kobles til kaldt eller varmt 
vann – størrelse 3/4”

 n Lydnivå (maks): 
40 dB(A)re 1 pW

 n Varighet av ECO-program: 
195 min.

 n Energiforbruk kWh/år: 184 kWh
 n Anslått årlig forbruk av vann: 
2576 l

 n Vannforbruk pr. oppvask: 9,2 l
 n Energiklasse: B
 n Støyklasse: B

*Ved montering av dører på mellom 70–72 cm vil noe av hengselet være synlig under døren. Ved montering av svært lette eller svært tunge kjøkkendører på integrerte oppvaskmaskiner kan det være behov 
for kjøp av andre fjærer til dørens åpnings-/lukkemekanisme. Dette vil typisk være tyngre fjærer for vanlige 82–87 cm høye oppvaskmaskiner og mindre kraftige fjærer for XXL 86–91 cm høye oppvaskmaskiner.
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Integrert 
oppvaskmaskin

739486 DFI544DXXL
Fullt integrerbar oppvaskmaskin
Mål (HxBxD): 85,9-91,2 × 59,6 × 55,9 cm
Dybde med dør åpen: 123,8 cm
Monteres med 700–800 mm høye kjøkkendører 
(vekt på dør 3,5–10 kg)*

Konstruksjon og ytelse
 n Beholder i sveiset stål
 n 8 Steel™ . 8 av de viktigste 
delene er i slitesterkt rustfritt stål

 n SCS – Super Cleaning System™
 n Antall spylearmer: 3
 n Antall spylesoner: 9
 n Turbo Combi Drying™
 n Power Zone Cutlery™ – ekstra 
rengjøring av bestikket

Bruk og fleksibilitet
 n Antall kuverter: 14
 n Antall kurver: 3
 n Toppbrett/kurv: Lett 
høydejustering; Håndtak; 
Uttakbart

 n Overkurv: Premium
 n Underkurv: Premium
 n Tett trådmønster i både øverste 
og nederste kurv

 n Bestikkurv

Interaksjon og betjening
 n Displaytype: LCD-display
 n Antall programmer: 9
 n Antall tilvalg: 5
 n Status Light™ – smart 
fargeindikasjon av 
oppvaskprosessen

 n Indikator for gjenværende tid
 n Indikator for avsluttet oppvask: 
Vises med lyd og lys

Funksjoner, programmer og 
moduser

 n 9 programmer: Hurtigprogram; 
Intensivprogram; Øko-program; 
Hygieneprogram; Tidsprogram; 
Skyll-og-hold-program; 
Universal; Selvrens

 n Utsatt start: Ja
 n Angi tid
 n Speed-funksjon
 n Night-funksjon
 n Automatisk døråpning
 n Superskylling

Design og integrasjon
 n Dørfjær kan justeres fra fronten
 n Bakfoten kan justeres fra fronten
 n Enkel installasjon med integrert 
vannlås

Sikkerhet og vedlikehold
 n Aqua Safe™ – Sikrer mot 
vannskader

 n Kid Safe™ – Knapplås
 n Avspenningsindikator Beskjed 
på display

 n Saltindikator: Saltindikator

Tekniske data
 n Kan kobles til kaldt eller varmt 
vann – størrelse 3/4”

 n Lydnivå (maks): 
42 dB(A)re 1 pW

 n Varighet av ECO-program: 
195 min.

 n Energiforbruk kWh/år: 184 kWh
 n Anslått årlig forbruk av vann: 
2576 l

 n Vannforbruk pr. oppvask: 9,2 l
 n Energiklasse: B
 n Støyklasse: B

*Ved montering av dører på mellom 70–72 cm vil noe av hengselet være synlig under døren. Ved montering av svært lette eller svært tunge kjøkkendører på integrerte oppvaskmaskiner kan det være behov 
for kjøp av andre fjærer til dørens åpnings-/lukkemekanisme. Dette vil typisk være tyngre fjærer for vanlige 82–87 cm høye oppvaskmaskiner og mindre kraftige fjærer for XXL 86–91 cm høye oppvaskmaskiner.
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58 cm

4/6 cm

17/19 cm

6/10 cm

25/27 cm

Oppvaskmaskinene våre har plass til opptil 17 kuverter og kan 
fylles på mange forskjellige måter med alle typer kjøkkenutstyr – 
også ting med en annerledes form. Våre XL-oppvaskmaskiner 
har en fyllingshøyde på 54 cm, mens våre XXL-oppvaskmaskiner 

har en fyllingshøyde på 58 cm. Det gir god plass til store fat og 
høye vinglass. Avhengig av modell gir oppvaskmaskiner fra ASKO 
mulighet for å fylle servise på to, tre eller fire nivåer.

XL eller XXL på 4 nivåer

Våre oppvaskmaskiner tilbyr den 
største mengden plass som kan 
utnyttes, samtidig som det ytre 
standardmålet opprettholdes. 
Maskinene kan stå på en plass på 
860–915 mm (XXL) eller 820–875 
mm (XL).

Frihøyde

Spesi-
fisert 
kapasitet

Høyeste glass i 
over-/underkurv*

Største tallerken 
i underkurv**

EU-merking: 
Energi

XXL 86 cm 58 cm 17 kuv. 27 cm 39 cm B

XL 82 cm 54 cm 15 kuv. 25 cm 35 cm B

 * Glass bør plasseres på skrå.
 ** Gjelder oppvaskmaskiner der den midtre hyllen er tatt ut eller der den høyeste hyllen er satt i høyeste posisjon. I XXL-oppvaskmaskinen er 

avstanden mellom nedre og øvre hylle 39 cm. Det gjør det mulig å plassere et fat på 40 cm i diameter, vel vitende om at den vil stikke litt utover 
hyllestrukturen. Fatet må plasseres mellom to rader med føringer.
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Våre XXL-oppvaskmaskiner kan vaske opptil 17 standard kuverter samtidig. En kuvert inneholder 1 av hver av:

Stor kapasitet med plass til opptil 17 kuverter

Middagstallerken 9
Desserttallerken 9
Dessertskål 9
Krus 9
Glass 17
Gaffel 17
Kniv 17
Suppeskje 17
Dessertskje 17
Teskje 17
Suppetallerken 8
Melamin-desserttallerken 8
Underkopp 8
Kopp 8
Liten gryte 1
Ovnsfat 1
Glass-skål 1
Ovalt fat 1
Melamin-skål 2
Serveringsskje 2
Serveringsgaffel 1
Sauseskje 1
TOTALT 180
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Integrert 
oppvaskmaskin

739487DSD544D
Fullt integrerbar oppvaskmaskin
Mål (HxBxD): 81,9-87,2 × 59,6 × 55,9 cm
Dybde med dør åpen: 125,4 cm
Kan monteres med 700–800 mm høye kjøkkendører
Sliding Door – glidebeslag som passer til alle dører og 
sokler (vekt på dør 3,5–12 kg)*

Konstruksjon og ytelse
 n Beholder i sveiset stål
 n 8 Steel™ . 8 av de viktigste 
delene er i slitesterkt rustfritt stål

 n SCS – Super Cleaning System™
 n Antall spylearmer: 3
 n Antall spylesoner: 9
 n Power Zone Cutlery™ – ekstra 
rengjøring av bestikket

Bruk og fleksibilitet
 n Antall kuverter: 14
 n Antall kurver: 3
 n Toppbrett/kurv: Lett 
høydejustering; Håndtak; 
Uttakbart

 n Overkurv: Premium
 n Underkurv: Premium
 n Tett trådmønster i både øverste 
og nederste kurv

 n Bestikkurv

Interaksjon og betjening
 n Displaytype: LCD-display
 n Antall programmer: 8
 n Antall tilvalg: 5
 n Status Light™ – smart 
fargeindikasjon av 
oppvaskprosessen

 n Indikator for gjenværende tid
 n Indikator for avsluttet oppvask: 
Vises med lyd og lys

Funksjoner, programmer og 
moduser

 n 8 programmer: Hurtigprogram; 
Intensivprogram; Øko-program; 
Hygieneprogram; Tidsprogram; 
Skyll-og-hold-program; 
Universal; Selvrens

 n Utsatt start: Ja
 n Angi tid
 n Speed-funksjon
 n Night-funksjon
 n Automatisk døråpning
 n Superskylling

Design og integrasjon
 n Dørfjær kan justeres fra fronten
 n Bakfoten kan justeres fra fronten
 n Enkel installasjon med integrert 
vannlås

Sikkerhet og vedlikehold
 n Aqua Safe™ – Sikrer mot 
vannskader

 n Kid Safe™ – Knapplås
 n Avspenningsindikator: Beskjed 
på display

 n Saltindikator: Saltindikator

Tekniske data
 n Kan kobles til kaldt eller varmt 
vann – størrelse 3/4”

 n Lydnivå (maks): 
42 dB(A)re 1 pW

 n Varighet av ECO-program: 
195 min.

 n Energiforbruk kWh/år: 184 kWh
 n Anslått årlig forbruk av vann: 
2576 l

 n Vannforbruk pr. oppvask: 9,2 l
 n Energiklasse: B
 n Støyklasse: B

*Ved montering av dører på mellom 70–72 cm vil noe av hengselet være synlig under døren. Ved montering av svært lette eller svært tunge kjøkkendører på integrerte oppvaskmaskiner kan det være behov 
for kjøp av andre fjærer til dørens åpnings-/lukkemekanisme. Dette vil typisk være tyngre fjærer for vanlige 82–87 cm høye oppvaskmaskiner og mindre kraftige fjærer for XXL 86–91 cm høye oppvaskmaskiner.
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Integrert 
oppvaskmaskin

739485DFI544D
Fullt integrerbar oppvaskmaskin
Mål (HxBxD): 81,9-87,2 × 59,6 × 55,9 cm
Dybde med dør åpen: 119,8 cm
Monteres med 680–760 mm høye kjøkkendører 
(vekt på dør 3,5–12 kg)*

Konstruksjon og ytelse
 n Beholder i sveiset stål
 n 8 Steel™ . 8 av de viktigste 
delene er i slitesterkt rustfritt stål

 n SCS – Super Cleaning System™
 n Antall spylearmer: 3
 n Antall spylesoner: 9
 n Turbo Combi Drying™
 n Power Zone Cutlery™ – ekstra 
rengjøring av bestikket

Bruk og fleksibilitet
 n Antall kuverter: 14
 n Antall kurver: 3
 n Toppbrett/kurv: Lett 
høydejustering; Håndtak; 
Uttakbart

 n Overkurv: Premium
 n Underkurv: Premium
 n Tett trådmønster i både øverste 
og nederste kurv

 n Bestikkurv

Interaksjon og betjening
 n Displaytype: LCD-display
 n Antall programmer: 9
 n Antall tilvalg: 5
 n Status Light™ – smart 
fargeindikasjon av 
oppvaskprosessen

 n Indikator for gjenværende tid
 n Indikator for avsluttet oppvask: 
Vises med lyd og lys

Funksjoner, programmer og 
moduser

 n 9 programmer: Hurtigprogram; 
Intensivprogram; Øko-program; 
Hygieneprogram; Tidsprogram; 
Skyll-og-hold-program; 
Universal; Selvrens

 n Utsatt start: Ja
 n Angi tid
 n Speed-funksjon
 n Night-funksjon
 n Automatisk døråpning
 n Superskylling

Design og integrasjon
 n Dørfjær kan justeres fra fronten
 n Bakfoten kan justeres fra fronten
 n Enkel installasjon med integrert 
vannlås

Sikkerhet og vedlikehold
 n Aqua Safe™ – Sikrer mot 
vannskader

 n Kid Safe™ – Knapplås
 n Avspenningsindikator: Beskjed 
på display

 n Saltindikator: Saltindikator

Tekniske data
 n Kan kobles til kaldt eller varmt 
vann – størrelse 3/4”

 n Lydnivå (maks): 
42 dB(A)re 1 pW

 n Varighet av ECO-program: 
195 min.

 n Energiforbruk kWh/år: 184 kWh
 n Anslått årlig forbruk av vann: 
2576 l

 n Vannforbruk pr. oppvask: 9,2 l
 n Energiklasse: B
 n Støyklasse: B

*Ved montering av dører på mellom 70–72 cm vil noe av hengselet være synlig under døren. Ved montering av svært lette eller svært tunge kjøkkendører på integrerte oppvaskmaskiner kan det være behov 
for kjøp av andre fjærer til dørens åpnings-/lukkemekanisme. Dette vil typisk være tyngre fjærer for vanlige 82–87 cm høye oppvaskmaskiner og mindre kraftige fjærer for XXL 86–91 cm høye oppvaskmaskiner.

79



En oppvaskmaskin fra ASKO er svært stillegående, helt ned til 38 
dB, så vi har designet en praktisk funksjon: Status Light™. Blått 
forteller deg at du kan åpne døren for å sette inn flere ting, rødt 

betyr at det er for sent å gjøre det, og grønt viser at servise er klart 
til å bli tatt ut av maskinen.

For dem av oss som lar oppvaskmaskinen gå mens vi sover, 
har vi laget en nattmodus. I denne modusen senkes trykket i 
spylearmene, som reduserer støynivået med hele 2 dB i forhold til 

den testede verdien. Denne modusen er også perfekt for enheter i 
åpen planløsning der kjøkken og oppholdsrom ikke er delt.

Status Light™

Stille natt

Blått lys
Programmet har startet, men du kan fortsatt fylle 
på ting (ikke noe oppvaskmiddel i maskinen).

Rødt lys
Det anbefales ikke å fylle på flere ting i maskinen 
(oppvaskmiddel i maskinen).

Grønt lys
Programmet er ferdig, standby i 2 timer.

Blinkende rødt lys
Feil med vanntilførsel, lekkasje i ventil ved 
vannforsyning, overfylling og/eller feil på 
vannuttak.
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Skyvedørsystemet sikrer enkel montering og et integrert utseende 
på kjøkkenet uten overganger. Oppvaskmaskinens dekorative 
dør glir opp når oppvaskmaskinen er åpen, og blir skjøvet ned 
når den er lukket, noe som betyr at det kun er et mellomrom på 2 
mm mellom underkanten av oppvaskmaskinens dør og sokkelen 
eller skuffen plassert under (hvis oppvaskmaskinen er utstyrt med 
Status Light™,˝vil plassen være 3,6 mm).

Skyvedørsystemet, som er praktisk og fint å se på, kan fjerne 
behovet for å skjære inn i sokkelen og sikrer enklere montering 
i høyden. Det sørger også for at oppvaskmaskinen fungerer i 
perfekt harmoni med kjøkkenet ditt – uansett hvilket design du 
ønsker.

Det er vår mest avanserte tørkemetode. Den er basert på 
de samme prinsippene som Turbo Combi Drying, men den 
automatiske døråpningen styres av en sensor som måler 
temperaturen på kjøkkenet ditt. Hvis kjøkkenet er kaldere enn 
vanlig, åpnes døren på et senere tidspunkt. Hvis det er varmere, 
åpnes døren tidligere. Dette gjør at energi til tørkingen brukes mer 
effektivt.

Anti-lukt-funksjonen hjelper til med å forhindre at dårlig lukt utvikler 
seg i maskinen. Det kan være forårsaket av skitne tallerkener 
som har vært i oppvaskmaskinen for lenge. Oppvaskmaskinens 
integrerte vifte i døren aktiveres automatisk hver andre time i 
maksimalt 72 timer. Den ventilerer innsiden av oppvaskmaskinen, 
samtidig som den minimerer fuktighet. Anti-lukt-funksjonen er 
tilgjengelig på alle modeller med Turbo Combi Tørking™.

DW60 er designet for å spare energi mens du vasker servise, 
dette ved å bruke et smart innebygd varmevekslersystem. 
Varme som genereres av oppvaskmaskinen, kombineres med 
omgivelsestemperaturen i rommet for å varme opp en hel 
vanntank. Dette vannet brukes på flere stadier i renseprosessen. 
Det sparer energi som normalt ville blitt brukt til å varme opp vann 
fra et kaldt innløpsrør.

Skyvedørsystem

Turbo Combi Drying™ 
med sensorkontroll

Anti-lukt-funksjon

Varmeveksler
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Vinlagringskap

Nesten alle funksjonene som er blitt bygd inn i skapet for 
å gi samlingen din den omsorgen den fortjener, har hentet 
inspirasjon fra vinkjellere – som jo i flere hundre år har vært 
selve innbegrepet av det a ta vare pa vin. 

Dette vinlagringsskapet har forskjellige temperatursoner for 
ulike vintyper, og hver av disse kan reguleres nøyaktig. Det 
sørger for perfekte lysforhold, det overvaker fuktigheten, 
og det er praktisk talt fritt for vibrasjoner. Men til forskjell fra 
en vinkjeller dokumenterer og katalogiserer det og gir deg 
informasjon om vinen din. Så på den maten gir det deg 
det beste fra begge verdener. Og det tar seg også flott ut i 
stuen din – eller hvor du måtte velge å plassere det.
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ASKO vinlagringsskap med klimasoner bruker 
banebrytende design og teknologi for å ta vare på vinen på 
en måte som er blitt perfeksjonert i løpet av århundrene. Alt 
vi vet om hvordan man lagrer vin på best mulig måte, finner 
man her, i et førsteklasses, apptilkoblet, multifunksjonelt 
vinlagringsskap som kan gjøres like unikt som din egen 
vinsamling – og der du stolt kan vise den frem.

Det har alle de avanserte funksjonene for omsorg og 
oppbevaring som en verdifull samling fortjener. Det har 
plass til å oppbevare en stor samling – opptil 190 flasker 
– i de riktige forholdene for lagring eller servering. Det 
har tre individuelt kontrollerbare temperatursoner, ren 
kullfiltrert luft, praktisk talt vibrasjonsfrie kompressorer og et 
sofistikert hyllesystem og layout. De tre temperatursonene 
er perfekt adskilt fra hverandre, fuktigheten blir overvåket, 
og glasset i dørene beskytter innholdet mot UV-lys.

Teknologi møter tradisjon.  
Koble deg til vinen din.
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Powered by:

En verden av kunnskap og erfaring. Andreas Larsson 
er en av verdens fremste vineksperter, en sommelier, 
en vinformidler – og vinneren av tittelen Verdens beste 
sommelier (2007 ASI). Han har en skarp gane og er 
lidenskapelig opptatt av vin, i tillegg til alt annet som har 
med vinproduksjon å gjøre. Han er ikke bare kjent for sine 
utrolige smaksevner og omfattende kunnskap, men også 
for sin vennlige og profesjonelle tilnærming. Andreas er en 

svært ettertraktet vinsmaker, taler og formidler innen feltene 
vin og gastronomi. 

I tillegg til sin travle rolle som vinsmaker, konsulent 
og sommelier vier han i dag mye av tiden sin på å 
undervise og inspirere neste generasjon av vineksperter 
og vinentusiaster. Vi ba ham om å dele sine råd for å 
oppbevare og servere vin med oss.

En verden av kunnskap og erfaring.

Hovedfunksjoner. Perfekte forhold. Vinskapet har flere avanserte 
funksjoner som er utformet for å gi en omsorg som det tok flere 
århundrer å lære. Med tanke på maskinvare innebærer det 
sofistikerte og praktisk talt vibrasjonsfrie kompressorer, justerbare 
temperatursoner, ren, aktivert kullfiltrert luft og optimale lysforhold. 

Dette suppleres av flere programvarefunksjoner – siden skapet 
er fullstendig tilkoblet til internett, vil du bli varslet dersom noe 
går galt, om noe må undersøkes, og til og med når vinen er klar 
til å åpnes. Det kombinerer kunnskap med informasjon, et virkelig 
smart produkt.

Hovedfunksjoner.  
Perfekte forhold.

For meg var vin livets skole. 
Takket være vin lærte jeg meg 
språk, jeg lærte historie, jeg 
lærte kultur, og jeg fikk reise 
rundt i verden. Enda så mye jeg 
elsker «ånden i flasken», liker 
jeg alt rundt det enda mer. 

Andreas Larsson,  
verdensmester sommelier, 2007

“
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737091

738664

WCN311942G
Svart innfatning / herdet glass
Vinlagringsskap, 192 cm
Frittstående
Mål (BxHxD) 70,0 × 192,0 × 79,7 cm
Dybde med døren åpnet: 143,5 cm

WCN111942G
Svart innfatning / herdet glass
Vinlagringsskap, 192 cm
Frittstående
Mål (BxHxD) 70,0 × 192,0 × 79,7 cm
Dybde med døren åpnet: 143,5 cm

Generelt
 n Optimal fuktighet: Fuktigheten 
holdes på ca. 70 % 

 n Stillhet for boområder og null 
vibrasjon for bedre oppbevaring: 
Kompressor av høy kvalitet 
plassert oppå dempere 

 n Ikke noe skadelig lys: UV-
beskyttelsesfilter i glasset i døren 

 n Perfekte temperaturer for lagring 
og servering: Tre adskilte 
temperatursoner 

 n Minimale temperaturvariasjoner 
for bedre oppbevaring og 
aldring: Presis temperaturkontroll 
veksling ≤ 0,3 °C 

 n Fullstendig tilkoblet for 
kontinuerlig overvåkning: 
Connect Life 

 n Få all den informasjonen du 
trenger om vinen din: Drevet av 
Vivino

Funksjoner
 n Sensorer for fuktighet, 
temperatur og vibrasjon med 
varsler på displayet og i appen.

 n TFT-display med fullstendig 
berøring og kamera for å skanne 
vinetiketter.

 n Serveringsområde med brett, 
flaskeholder og skuff med 
vintilbehør.

 n Tavler på hver hylle for å merke 
vinen.

 n Trehyller som kan trekkes helt ut, 
med myk lukking.

 n RGB-lys for perfekt innstilling av 
omgivelseslys.

 n Connect Life-app: Undersøk/
endre innstillinger, inventarliste, 
fuktighet, temperatur.

 n Drevet av Vivino: Skann 
etiketten med mobiltelefonen 
din eller med kameraet på 
brukergrensesnittet og få tilgang 
til mer informasjon om vinen din.

 n Inventarsystem: Se hvor vinen 
din befinner seg, lagringstid og 
severingstempertur.

Tekniske data
 n Spenning: 220–240 V
 n Frekvens: 50 Hz
 n Strøm: 10 A
 n Faser: 1
 n Tilkoblingslast: 160 W
 n Strømforbruk per dag:  
0,389 kWh/24 h

 n Strømforbruk per år: 142 kWh/år
 n Klimaklasse: T, ST, SN
 n Wi-Fi/TILKOBLING

Generelt
 n Plass til 261 flasker (standard 
Bordeaux)

 n Optimal fuktighet: Fuktigheten 
holdes på ca. 70 %

 n Lydsvak og ingen vibrasjoner 
for bedre oppbevaring og 
beskyttelse: Kompressor av høy 
kvalitet oppå dempere

 n Ikke noe skadelig lys: Dørglass 
med UV-beskyttelsesfilter

 n Perfekte temperaturer for 
oppbevaring i samme temperatur

 n Minimale temperaturvariasjoner 
for bedre beskyttelse og aldring: 
Presis temperaturkontroll 
veksling ≤ 0,3°C

 n Komplett tilkoblet for kontinuerlig 
overvåkning: Connect Life

 n Få all den informasjonen du 
trenger om vinen din: Drevet av 
Vivino

Egenskaper
 n Fuktighets-, temperatur- og 
vibrasjonssensorer med 
advarsler på displayet og i 
appen

 n Krittavler for merking av hver 
hylle

 n Fullt uttrekkbare trehyller med 
myk lukking

 n LED-lys for perfekt innstilling av 
omgivende lys

 n Connect Life-app: Undersøk/
endre innstillinger, inventarliste, 
fuktighet, temperatur.

 n Drevet av Vivino: Skann etiketten 
med mobiltelefonen din og få 
tilgang til mer informasjon om 
vinen

 n Vinlistesystem: Se hvor vinen din 
er plassert, oppbevaringstiden 
og serveringstemperaturen

Tekniske data
 n Spenning: 220–240 V
 n Frekvens: 50 Hz
 n Strømstyrke: 10 A
 n Faser: 1
 n Tilkoblingseffekt: 160 W
 n Energiforbruk per dag og flaske: 
0,389 kWh/24 h

 n Energiforbruk per år og flaske: 
142 kWh/år

 n F i energiklasse
 n 38 dBA(A) / C i lydnivå
 n Klimaklasse: T, ST, SN
 n Wi-Fi/TILKOBLING
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Integrert 
kjøle- og fryseskap
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Med de nye innebygde kjøleskapene og fryserne vil du 
bevare smaken og næringsstoffene i maten, samtidig som 
du gjør en innsats for både klimaet og lommeboken. De er 
fulle av smarte matbevarende funksjoner på innsiden, mens 
utsiden glir godt inn i ethvert kjøkkenmiljø.

Når maten blir utsatt for ytre forhold, vil den til slutt 
begynne å bli dårlig og miste næringsverdien. Med Dura 
Fresh-funksjonen kan du manuelt opprette det perfekte 
mikroklimaet for maten. Plasser kjøtt, fisk og melkeprodukter 
i den øvre skuffen med lav fuktighet, og plasser frukt og 
grønnsaker i de nedre skuffene med høy fuktighet. Angi 
deretter egnet temperatur.

For lite fuktighet gjør at maten tørker ut, mens for mye 
fuktighet skaper gode forhold for mikroorganismer som vil 
bryte ned frukt og grønnsaker. Med funksjonen for automatisk 
fuktighetskontroll styres fuktighetsnivået automatisk av en 
membranfunksjon som åpnes når fuktighetsinnholdet er over 
90 %. Dette vil gjøre at frukt og grønnsaker holder seg ferske 
lenger.

Med vår effektive No Frost-funksjon er avriming ikke 
nødvendig. Fryseren vil generelt være lettere å håndtere, fordi 
matemballasjen ikke kleber seg fast til annen emballasje. 
Uten is kan du bruke hele rommet i fryseren, og du kan bruke 
energien effektivt til å fryse mat og ikke is. Du sparer både 
penger og miljøet.

Mer smak, mindre søppel

Holder maten fersk

Perfekt fuktighetsbalanse

Ingen frost er god frost
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Integrert kjøleskap

732594

Kjøkken - 732593

R31831I
Integrerbart kjøleskap
Advanced Line
Mål (BxHxD) 55,5 × 177,2 × 54,5 cm

R31842I
Integrerbart kjøleskap
Premium+
Mål (BxHxD) 55,5 × 177,2 × 54,5 cm

Beskrivelse
 n Energiklasse: D
 n Energiforbruk kWh/år: 120 kWh
 n Tilleggs strøm: 85 W
 n Sikringsstørrelse: 10 amp
 n Netto kapasitet kjøl: 300 ltr.
 n Lydnivå klasse C / 36 dB(A)
 n inverterkompressor
 n Eco Mode
 n Display: LED display
 n Sirkulasjonsvifte
 n LED lys på siden, Led striper 
under skillevegg

 n Lydalarm for åpen dør
 n Digital indikator for kjøleskap, 
Digital temperatur indikator for 
null sone skuffen

 n Lyd og visuelt signal for høy 
temperatur i kjøleskapet: hvitt lys

 n Dørmateriell: Stål
 n Døråpning: Døren kan 
omhengsles

 n SoftClose hengsel dør til dør

Kjøl
 n Adaptive Temperature Control - 
intelligent minne

 n Smart SuperCool
 n Super Cool™
 n 6 glasshyller
 n Justerbar glasshylle
 n 2 dørhyller med justerbar holder
 n 3 dørhyller
 n 1 Multibox med tre lokk

Beskrivelse
 n Energiklasse: F
 n Energiforbruk kWh/år: 141 kWh
 n Tilleggs strøm: 75 W
 n Sikringsstørrelse: 10 amp
 n Netto kapasitet kjøl: 301 ltr.
 n Lydnivå klasse C / 37 dB(A)
 n 1 kompressor
 n Display: LED display
 n Sirkulasjonsvifte
 n LED belysning
 n Lydalarm for åpen dør
 n Temperatur indikator: Digital 
indikator for kjøleskap

 n Lyd og visuelt signal for høy 
temperatur i kjøleskapet: hvitt lys

 n Dørmateriell: Stål
 n Døren kan omhengsles
 n SoftClose hengsel dør til dør

Kjøl
 n Adaptive Temperature Control - 
intelligent minne

 n IonAir med DynamiCooling
 n Smart SuperCool
 n Super Cool™
 n Coldbox™ (2-3°C)
 n 7 glass hyller
 n Justerbar glasshylle
 n 2 dørhyller med flaskeholdere
 n Flaskeholder
 n 4 dørhyller
 n 1 MultiBox
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Integrert fryseskap

733860

Kjøkken - 732602

FN31831I
Integrerbart fryseskap
Premium+
Mål (BxHxD) 55,5 × 177,2 × 54,5 cm

FN31842I
Integrerbart fryseskap
Premium+
Mål (BxHxD) 55,5 × 177,2 × 54,5 cm

Beskrivelse
 n Energiklasse: F
 n Energiforbruk kWh/år: 293 kWh
 n Tilleggs strøm: 80 W
 n Sikringsstørrelse: 10 amp
 n Netto kapasitet frys: 196 ltr.
 n Oppbevaringstid ved 
strømbrudd: 12 t

 n Innfrysingskapasitet: 10 kg/24 t
 n Lydnivå klasse C / 39 dB(A)
 n inverterkompressor
 n Eco Mode
 n Display: LED display
 n Opplyst innside i 
fryseseksjonen: LED

 n Lydalarm for åpen dør
 n Digital temperaturindikator på 
fryseren

 n Dørmateriell: Stål
 n Døren kan omhengsles
 n SoftClose hengsel dør til dør

Frys
 n NoFrost
 n Auto Fast Freeze
 n Super innfrysing
 n 3 glasshyller
 n Isterningform
 n Innfrysing: 1 dør, 7 skuffer

Beskrivelse
 n Energiklasse: F
 n Energiforbruk kWh/år: 295 kWh
 n Tilleggs strøm: 80 W
 n Sikringsstørrelse: 10 amp
 n Netto kapasitet frys: 212 ltr.
 n Oppbevaringstid ved 
strømbrudd: 12 t

 n Innfrysingskapasitet: 10 kg/24 t
 n Lydnivå klasse C / 39 dB(A)
 n inverterkompressor
 n Display: LED display
 n Opplyst innside i 
fryseseksjonen: LED

 n Lydalarm for åpen dør
 n Digital temperaturindikator på 
fryseren

 n Dørmateriell: Stål
 n Døren kan omhengsles
 n SoftClose hengsel dør til dør

Frys
 n NoFrost
 n Auto Fast Freeze
 n Super innfrysing
 n 7 glasshyller
 n Innfrysing: 1 dør, 7 skuffer
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Integrert  
kombiskap

Kjøkken - 732591RFN31842I
Integrerbart kombiskap
Premium+
Mål (BxHxD) 55,5 × 177,2 × 54,5 cm

Beskrivelse
 n Energiklasse: E
 n Energiforbruk kWh/år: 294 kWh
 n Tilleggs strøm: 90 W
 n Sikringsstørrelse: 10 amp
 n Netto kapasitet kjøl: 160 ltr.
 n Netto kapasitet frys: 66 ltr.
 n Oppbevaringstid ved 
strømbrudd: 13 t

 n Innfrysingskapasitet: 8 kg/24 t
 n Lydnivå klasse C / 38 dB(A)
 n Eco Mode
 n Display: LCD panel
 n Sirkulasjonsvifte
 n Opplyst innside i 
fryseseksjonen: LED

 n LED lys på siden, Led striper 
under skillevegg

 n Lydalarm for åpen dør
 n Digital temperaturindikator for kjøl 
og frys og for null sone skuffen

 n Dørmateriell: Stål
 n Døren kan omhengsles
 n SoftClose hengsel dør til dør

Kjøl
 n Adaptive Temperature Control - 
intelligent minne

 n Super Cool™
 n Lyd og visuelt signal for høy 
temperatur: hvitt lys

 n 4 glass hyller
 n Justerbar glasshylle
 n 1 dørhylle med flyttbar holder
 n 1 dørhylle
 n 1 Multibox med tre lokk

Frys
 n Cool Flow+ System
 n Auto Fast Freeze
 n Super innfrysing
 n Flyttbare glasshyller
 n Isterningform
 n Innfrysing: 3 skuffer
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732600RFN31831I
Integrerbart kombiskap
Advanced Line
Mål (BxHxD) 55,5 × 177,2 × 54,5 cm

732601RF31831I
Integrerbart kombiskap
Advanced Line
Mål (BxHxD) 54 × 177,2 × 54,5 cm

Beskrivelse
 n Energiklasse: E
 n Energiforbruk kWh/år: 281 kWh
 n Tilleggs strøm: 115 W
 n Sikringsstørrelse: 10 amp
 n Netto kapasitet kjøl: 180 ltr.
 n Netto kapasitet frys: 68 ltr.
 n Oppbevaringstid ved 
strømbrudd: 16 t

 n Innfrysingskapasitet: 8 kg/24 t
 n Lydnivå klasse C / 39 dB(A)
 n 1 kompressor
 n Display: LED display
 n Sirkulasjonsvifte
 n LED belysning
 n Lydalarm for åpen dør
 n Digital indikator for kjøleskap
 n Dørmateriell: Stål
 n Døren kan omhengsles
 n SoftClose hengsel dør til dør

Kjøl
 n Adaptive Temperature Control - 
intelligent minne

 n IonAir med DynamiCooling
 n Super Cool™
 n Lyd og visuelt signal for høy 
temperatur: hvitt lys

 n Coldbox™ (2-3°C)
 n 5 glasshyller
 n Justerbar glasshylle
 n 1 dørhylle med holder
 n Flaskeholder
 n 2 dørhyller
 n 1 MultiBox

Frys
 n Cool Flow+ System
 n Auto Fast Freeze
 n Super innfrysing
 n 2 glasshyller
 n Innfrysing: 3 skuffer

Beskrivelse
 n Energiklasse: F
 n Energiforbruk kWh/år: 272 kWh
 n Tilleggs strøm: 100 W
 n Sikringsstørrelse: 10 amp
 n Netto kapasitet kjøl: 187 ltr.
 n Netto kapasitet frys: 71 ltr.
 n Oppbevaringstid ved 
strømbrudd: 18 t

 n Innfrysingskapasitet: 3,5 kg/24 t
 n Lydnivå klasse C / 38 dB(A)
 n 1 kompressor
 n Display: LED display
 n Sirkulasjonsvifte
 n LED belysning
 n Lydalarm for åpen dør
 n Digital indikator for kjøleskap
 n Dørmateriell: Stål
 n Døren kan omhengsles
 n Glidebeslag

Kjøl
 n Adaptive Temperature Control - 
intelligent minne

 n IonAir med DynamiCooling
 n Lyd og visuelt signal for høy 
temperatur: hvitt lys

 n 5 glasshyller
 n Justerbar glasshylle
 n Stor grønsaksskuffe med 
fuktighetskontroll

 n Ekstra skjult oppbevaringsplass
 n 2 dørhyller med flaskeholdere
 n Flaskeholder
 n 2 dørhyller
 n 1 MultiBox

Frys
 n Frost Less: Mindre isdannelse i 
fryseren

 n Super innfrysing
 n 2 glasshyller
 n Innfrysing: 3 skuffer
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Vask og tørk

Til tross for å ha vært i bransjen mer enn 70 år, hviler vi 
ikke på våre laurbær. Vi streber alltid etter å forstå hvordan 
vi kan gjøre produktene våre enda bedre. Denne gangen 
har vi gjort vårt beste for å lære fra virkelige mennesker og 
for å finne ut hva de mener er de største utfordringene på 
vaskerommet.

Vi kombinerte denne informasjonen med vår lange erfaring 
fra både private og kommersielle vaskerom for å skape 
en ny generasjon elegante, brukervennlige, innovative og 
slitesterke vaskemaskiner og tørketromler.

Vi går vår egen vei
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Vask

Støy- og vibrasjonskontroll blir viktigere og viktigere ettersom det 
blir mer og mer vanlig å bo i leiligheter hvor vaskerommet er i 
nærheten av oppholdsrommene. Vårt bidrag til en bedre hverdag 
for personer som har vaskemaskinen tett på livet, heter Quattro 
Construction™. Dette er et unikt, men enkelt system med fire 
støtdempere, som overfører vibrasjonsenergien fra den ytterste 
trommelen til maskinens bunnplate. Hele konstruksjonen står 
faktisk inne i kabinettet, og selv sentrifugering med maksimal 
omdreining er så å si uten vibrasjoner. Quattro-systemet er 
ekstremt holdbart og forlenger hele maskinens levetid.

Et fellestrekk ved alle profesjonelle vaskemaskiner, enten de 
brukes på hoteller, sykehjem eller i skjønnhetssalonger, er at de 
ikke er utstyrt med gummibelg. Det er det god grunn til. Vasken 
blir mer hygienisk når du eliminerer dørpakninger av gummi, som 
kan forringes over tid og samle opp skitt og smuss. Steel Seal™-
døren gjør det også lettere å fylle og tømme maskinen. Alle ASKO-
vaskemaskiner til private husholdninger er utstyrt med denne 
slitesterke dørløsningen.

Quattro Construction™ Steel Seal™-dør
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Vaskemaskiner

Beskrivelse
 n Energiklasse: B
 n Sentrifugeringsevne: A
 n Sound class: C / 77 db
 n Restfuktighet: 43 %
 n Sentrifugeringshastighet:  
1800 rpm

 n Kapasitet (bomull): 9 kg
 n Vasketid: 210 min
 n Vannforbruk per vask: 48 ltr.
 n Stor dør: 31 cm

Programmer
 n 21 programmer
 n Programmer: Bomull, Normal, 
hvit/farge, Delikat og silke, 
Tidsprogram, QuickWash, Mix 
Syntetisk, Ull/hånd

 n Spesielle programmer: Anti 
allergi, Anti-allergi bomull, Anti 
midder, PerfectBlack, Autovask, 
Skjorter, Intensiv vask, Quick Pro

 n Evne til å skape egne 
programmer: Memory program

 n Funksjoner: Normal funksjon, 
Green funksjoner, Allergy 
funksjon, Speed funksjon, 
Intensive funksjon

Egenskap
 n Adapt Tech vasking - Intelligent 
minne

 n BLDC motor
 n Total Weight
 n Sensorer: Vann nivå kontroll
 n Super Silent+
 n Display: LCD panel
 n Barnesikring
 n Språkvalg
 n Rustfri stål innvendig
 n Aqua Block System™
 n PEX inntaksslange
 n Overløpskontroll
 n Kaldt vann

Funksjoner
 n Sentrifugehastighet
 n Temperaturinnstillinger
 n Forvask
 n Skyllestopp
 n Intensiv vask
 n Drum Cleaning
 n Valg av sentrifugeringshastighet

737530W6098X.W/2 
Vaskemaskin
Hvit
Mål (HxBxD): 85-88 × 59,5 × 58 cm

Beskrivelse
 n Energiklasse: B
 n Sentrifugeringsevne: A
 n Sound class: B / 76 db
 n Restfuktighet: 44 %
 n Sentrifugeringshastighet:  
1600 rpm

 n Kapasitet (bomull): 8 kg
 n Vasketid: 200 min
 n Vannforbruk per vask: 46 ltr.
 n Stor dør: 31 cm

Programmer
 n 21 programmer
 n Programmer: Bomull, Normal, 
hvit/farge, Delikat og silke, 
Tidsprogram, QuickWash, Mix 
Syntetisk, Ull/hånd

 n Spesielle programmer: Anti 
allergi, Anti-allergi bomull, Anti 
midder, PerfectBlack, Autovask, 
Skjorter, Intensiv vask, Quick Pro

 n Evne til å skape egne 
programmer: Memory program

 n Funksjoner: Normal funksjon, 
Green funksjoner, Allergy 
funksjon, Speed funksjon, 
Intensive funksjon

Egenskap
 n Adapt Tech vasking - Intelligent 
minne

 n BLDC motor
 n Total Weight
 n Sensorer: Vann nivå kontroll
 n Super Silent+
 n Display: LCD panel
 n Barnesikring
 n Språkvalg
 n Rustfri stål innvendig
 n Aqua Block System™
 n PEX inntaksslange
 n Overløpskontroll
 n Kaldt vann

Funksjoner
 n Sentrifugehastighet
 n Temperaturinnstillinger
 n Forvask
 n Skyllestopp
 n Intensiv vask
 n Drum Cleaning
 n Valg av sentrifugeringshastighet

737540 W4086C.S/2
Vaskemaskin
Rustfritt stål
Mål (HxBxD): 85-88 × 59,5 × 58 cm
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ASKOs tørketromler med varmepumpe er lukkede systemer hvor 
prosessluften sirkuleres konstant i tørketrommelen. Dette betyr 
at tørketromlene kan installeres i små, lukkede rom. Fuktigheten 
i luften fjernes med en fordamper, slik at temperaturen i 
tørkeprosessen kan senkes. Dermed blir tørkingen mer skånsom 
for tøyet uten at det går ut over tørkekapasiteten eller effektiviteten. 
I tillegg til mer skånsom tørking reduserer tørketrommelen med 
varmepumpe faren for at tøyet krymper. Du kan også tørke svært 
delikate tekstiler. Kombinasjonen av varmepumpeteknologien, 
det smarte Sensi Dry-systemet vårt og autoprogrammene, gjør at 
ASKOs tørketromler med varmepumpe er ekstremt energieffektive. 
Dette er gode nyheter både for miljøet og lommeboken.

Soft Drum™ er en løsning som er utviklet for å bedre luft-
gjennomstrømningen rundt tøyet og dermed øke tørkeeffekten. 
De runde fordypninger med avrundede kanter virker dessuten 
som støtdempere som reduserer slitasjen på tøyet. Det nye 
trommeldesignet gir jevn, skånsom tørking av både store og små 
tøymengder. Frembringerne har også fått nytt design. De nye 
Air Lift™-frembringerne er designet slik at tøyet løftes så høyt 
som mulig og blir værende lenger i luftstrømmen. Dette gir bedre 
tørkeeffekt og kortere tørketid. Air Lift™-frembringerne fordeler 
tøyet jevnt i trommelen og hindrer at det klumper seg sammen. 
Korte, tilbakegående trommelbevegelser er også lagt til for å 
hindre sammenfiltring.

Skånsom tørking med varmepumpe Soft Drum™ og Air Lift™-frembringere

Tørk
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Tørketromler

Beskrivelse
 n Energiklasse: A+++
 n Kapasitet (bomull): 8 kg
 n Trommelvolum: 117 ltr.
 n Tørketid: 190 min
 n Energiforbruk kWh/år: 177 kWt
 n Stor dør: 34 cm
 n Rustfri trommel

Programmer
 n 12 programmer
 n Programmer: Auto Terry - , Auto 
jeans, Auto normalt tørt, Auto 
down, Auto synthetic, Auto tørt, 
Auto stryketørt, Auto meget 
tørt, Programme for bedding 
and other large items, Shirts 
programme, Quick Pro, Tidsstyrt 
tørking, Refresh

Funksjoner
 n Additional drying function
 n Lavere tørketemperatur
 n Antikrøllfunksjon etter 
programslutt

 n Oppfriskning
 n Delayed Start
 n Funksjonen tidssparing

Beskrivelse
 n Lavere tørketemperatur
 n Antikrøllfunksjon etter 
programslutt

 n Lys i trommel
 n Display: LCD panel
 n Drying phase indicator
 n Varmepumpe
 n Integrert vannbeholder (3,5 ltr.)
 n Signal for full vannbeholder
 n Fuktsensor
 n Slukker automatisk når døren 
åpnes

 n Lavere tørketemperatur
 n TwinAir
 n BLDC motor

Beskrivelse
 n Energiklasse: A+++
 n Kapasitet (bomull): 8 kg
 n Trommelvolum: 117 ltr.
 n Tørketid: 190 min
 n Energiforbruk kWh/år: 177 kWt
 n Stor dør: 34 cm
 n Rustfri trommel

Programmer
 n 12 programmer
 n Programmer: Auto Terry - , Auto 
jeans, Auto normalt tørt, Auto 
down, Auto synthetic, Auto tørt, 
Auto stryketørt, Auto meget 
tørt, Programme for bedding 
and other large items, Shirts 
programme, Quick Pro, Tidsstyrt 
tørking, Refresh

Funksjoner
 n Additional drying function
 n Lavere tørketemperatur
 n Antikrøllfunksjon etter 
programslutt

 n Oppfriskning
 n Delayed Start
 n Funksjonen tidssparing

Beskrivelse
 n Lavere tørketemperatur
 n Antikrøllfunksjon etter 
programslutt

 n Lys i trommel
 n Display: LCD panel
 n Drying phase indicator
 n Varmepumpe
 n Integrert vannbeholder (3,5 ltr.)
 n Signal for full vannbeholder
 n Fuktsensor
 n Slukker automatisk når døren 
åpnes

 n Lavere tørketemperatur
 n TwinAir
 n BLDC motor

586979

576706

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

T608HX.W 
Kondenstørketrommel med varmepumpe
Hvit
Mål (HxBxD): 85-88 × 59,5 × 65,4 cm
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Tørkeskap egner seg godt til å tørke alle tekstiler du ikke får plass 
til i tørketrommelen eller som tørkes bedre ved lavere temperatur 
eller bør henges opp: Sko og støvler, sarte tekstiler som ull og 
silke, fritids- og sportsklær, som f.eks. regntøy, kjeledresser, 
rideutstyr, fiskeutstyr, skiutstyr mm.

Barn elsker å hoppe i sølepytter, leke i regnet og rulle seg i sand 
og snø. Og hvis regntøy og kjeledress skal overleve strabasene, er 
det viktig at man får tørket dem raskt. Her er tørkeskapet ideelt. På 
bare to timer er tøyet helt tørt og klart til nye utfordringer.

Kan tørke alt Hurtig tørking

Tørkeskap
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Hvem elsker ikke å kunne smyge sig inn i et deilig og varmt 
håndkle etter dusjen? Det kan du med et tørkeskap. Takket være 
den tidsforsinkede starten kan du også stille inn tørkeskapet slik at 
støvlene dine er varme før du tar dem på deg en kald og bitende 
vintermorgen.

Våre tørkeskap har tre rekker med opphengsbøyler, noe som 
tilsvarer til 16-18 meter klessnor (3,5 kg tøy). Hanskeholderen på 
døren til tørkeskapet er perfekt til tørking av luer, votter, skjerf og 
lignende, og det praktiske skostativet har plass til to rader sko i 
bunnen av skapet.

Varme håndklær og lune vinterstøvler Stor kapasitet og fleksibilitet

Konstruksjon og ytelse 
 n Forsterket og lydisolert dør 
 n Dørguide for perfekt justering 
 n Avfuktningskapasitet 22 g/min 
 n Klessnor 16 m 
 n Kapasitet 4 kg 
 n Luftstrøm 945 m³/t 
 n Korteste program (min.) 75 min 

Interaksjon og kontroll 
 n Programvelger med taster for 
valgmuligheter 

 n Intelligent minnesfunksjon 

Design og tilpasning 
 n Omhengsling av dør 
 n Justerbar højde for å 
kunne passe sammen med 
vaskemaskiner, tørketrommler 
og Hidden Helpers™ 

 n Mulig å innstallere i skapet 
 n Veggmontering er mulig 
 n Kondensbeholder plasering 
under 

 n Kondensavløp: Beholder og 
avløp 

 n Motor lokalasjon: Under 
tørkerommet 

Sikkerhet og vedlikehold 
 n Dørkontakt 

Tekniske data 
 n Lydnivå (maks.):  
70 dB(A) 

 n Kabelstikk kobling Euro 
 n Antall faser 1 
 n Frekvens 50 Hz 
 n Netto vekt 63 kg 
 n ISO 14001 

Beskrivelse
 n Blow air directly to the 
production

 n Utfellbare og uttrekkbare 
opphengsstenger

 n Velge tid
 n Tørkesnor på ca. 16 m
 n Velge tid
 n Capacity of about 3.5 kg

Teknisk information
 n Klessnor: 16 m
 n Kapasitet: 4 kg
 n Heating power: 1500 W
 n Luftstrøm: 180 m³/t
 n Tilleggs strøm: 1500 W

Spesifikasjoner
 n Tørkesystem: Avtrekk 
 n Kapasitet: 3,5 kg 
 n Tørkesnorlengde: 16 meter 
 n Styring: Elektronisk sensor
 n Display: Programtid, resttid, 
feilmeldinger 

 n Programmer: 6 
 n Energiforbruk: 0,8 kWh/kg
 n Gjennomsnittlig tørketid: 105 
min 

 n Støynivå: 56 dB(A) 
 n Varmeelementeffekt: 2000 W
 n Luftgjennomstrømming i skapet: 
200 m3/time 

 n Vendbar dør: Ja 

675927

675664

675342

DC7784HP.W 
Frittstående tørkeskap med varmepumpe
Hvit
Leveres høyrehengslet – kan omhengsles
Mål (HxBxD) 184 × 59,5 × 67,5 cm

DC7784V.S
Tørkeskap
Rustfritt stål
Leveres høyrehengslet – kan omhengsles
Mål (HxBxD): 193 × 59,5 × 67,5 cm

DC7784V.W
Tørkeskap
Hvit
Leveres høyrehengslet – kan omhengsles
Mål (HxBxD): 193 × 59,5 × 67,5 cm
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Hidden HelpersTM

Få plass til mer
Med ASKOs unike hvitevarer til hjemmet får du plass til 
vaskemaskin, tørketrommel, tørkeskap (DC7784V) og strykebrett 
på mindre enn 1 m² (0,72 m² for å være helt nøyaktig). Dermed går 

hele vaskeprosessen fra vasking og tørking til sortering og stryking 
enklere og mer lettvint. Det eneste problemet er hva du skal gjøre 
med all plassen du får til overs.
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Strykeskuffen er en praktisk og funksjonell løsning. Skuffen er bare 
15 cm høy og kan monteres oppå maskinene ved plassering side 
ved side eller mellom maskinene ved plassering i søyle. Et enkelt 
trykk på den elegante, håndtaks-frie fronten åpner skuffen og du 
får tilgang til strykebrettet.

En annen praktisk og funksjonell løsning er sorteringsskuffen. 
Den er også 15 cm høy og kan monteres oppå maskinene ved 
plassering side ved side eller mellom maskinene ved plassering i 
søyle. Når skuffen er trukket ut, får du et praktisk sorteringsbrett til 
sortering og sammenlegging og dessuten en trådkurv som du kan 
bære tøyet i.

Strykeskuff Sorteringsskuff

Beskrivelse
 n Praktisk og funksjonell løsning
 n  Elegant, håndtaksfri del som 
kan dras ut

 n Strykebrettets mål:  
B × D: 93 × 31 cm

 n Tar ingen plass når den er innfelt

 n Monteres over vaskemaskin og 
eventuelt med tørketrommel på 
toppen

Beskrivelse
 n Praktisk og funksjonell løsning
 n Elegant, håndtaksfri del som kan 
dras ut

 n Uttrekkbar sorteringsshylle
 n Trådkurv til at sortere vasken
 n Tar ingen plass når den er innfelt

 n Monteres over vaskemaskin og 
eventuelt med tørketrommel på 
toppen

732756

576552

732757

576554

HI1153S
Uttrekkbart strykebrett
Rustfritt stål
Mål: HxBxD 15x59,5x58,5 cm

HI1153W
Uttrekkbart strykebrett
Hvit
Mål: HxBxD 15x59,5x58,5 cm

HDB1153S
Sorteringshyller og trådkurverr
Rustfritt stål
Mål: HxBxD 15x59,5x58,5 cm

HDB1153W
Sorteringshyller og trådkurverr
Hvit
Mål: HxBxD 15x59,5x58,5 cm
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Tilbehør medfølger

OCS8687B
OCS8687A

OCS8664B
OCS8664A

OCS8664S

OCS8678G

OP8678G

OCM8478G

OP8687B
OP8687A

OP8664B
OP8664A

OP8664S

2 stekebrett
1 langpanne
1 premium grillrist
2 dampbrett XL uten hull
1 dampbrett XL med hull
1 dampbrett 2/3 med hull
1 dampbrett 1/3 med hull
1 steketermometer

1 glasstallerken
2 stekebrett 
1 langpanne
1 premium grillrist 
1 grillspyd
1 steketermometer

1 glasstallerken
1 stekebrett
2 premium grillrister

2 stekebrett
1 langpanne
1 grillrist
1 dampbrett XL uten hull
1 dampbrett XL med hull
1 steketermometer

1 glasstallerken
2 stekebrett
1 langpanne
1 grillrist
1 steketermometer
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Tilbehør tilkjøpes

OCM8487B
OCM8487A

OCM8464B
OCM8464A

OCM8464S
1 glasstallerken
1 stekebrett
1 grillrist

Elements by ASKO front
Passer til alle helintegrerte  

oppvaskmaskiner.

ASKO Craft front
Passer til alle helintegrerte  

oppvaskmaskiner.

Vinglasshylle
Holder til ekstra høye vinglass. 

Plasseres i underkurven.  
Passer til alle helintegrerte  

oppvaskmaskiner.

513719 508044 490854
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Installasjonstegninger

OCS8678G - OP8678G

ODV8128G - ODW8128G

OCSM8487A - OCSM8487B - OCM8478G

OP8678G OCS8687B - OCS8687A - OCS8664B
OCS8664A - OCS8664S

OP8678G - OP8687B - OP8687A
OP8664B - OP8664A - OP8664S
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DW60 Fully integrated dishwasher XXL
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Fully integrated dishwasher XL

Sliding Door DW60 dishwasher XL
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Sliding Door DW60 dishwasher XXL
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Historien vår startet på 50-tallet. En ung bonde i Jung, sør for 
Lidköping i Sverige, så hvordan moren slet – vasking for hånd 
er vått, kaldt, hardt og tungt arbeid. Han ville hjelpe henne, 
så han fant opp sin egen maskin – en solid, stabil og pålitelig 
vaskemaskin av støpejern og rustfritt stål. ASKOs start var en 
kjærlighetshandling – intet mer, intet mindre.

Vi vet ikke ennå hva fremtiden bringer, fordi vi former den sammen. 
Men vi vet at vi skal fortsette å utvikle og forbedre produktene vi 
elsker å lage – og er stolte over å tilby. Du kan stole på at ASKOs 
produkter tar seg av klærne dine, maten din, oppvasken din – og 
derfor også deg og de du bryr deg om.

ASKO –  
en kjærlighets-handling



Les mer og registrer på ASKOs hjemmeside

Quality 
Service

2 års garanti på profesjonelle produkter
ASKOs garanti på profesjonelle produkter garanterer at 
produktene lever opp til en god kvalitet og service. Gjelder for 
ASKO profesjonelle produkter kjøpt etter 1. september 2012.

10 års reservedelsgaranti
I vår reservedelsgaranti garanterer vi at vi kan levere reservedeler 
til ditt profesjonelle ASKO-produkt i minimum 10 år fra 
kjøpsdatoen. Gjelder for ASKO profesjonelle produkter kjøpt etter 
1. september 2012.

10 års motorgaranti
ASKO ønsker å gi deg ekstra garanti for din nyinnkjøpte 
vaskemaskin, tørketrommel og/eller oppvaskmaskin. Derfor gir vi 
10 års motorgaranti både på vaskemaskinens, tørketrommelens 
og oppvaskmaskinens BLDC motor.

ASKO ønsker å gi deg ekstra garanti på ditt nyinnkjøpte produkt. 
Derfor gir vi 10 års motorgaranti på både vaskemaskinens, 
tørketrommelens, kjøleskapets og/eller oppvaskmaskinens motor. 
Gjelder for alle kjøleskap med inventer kompressor, som er 
kjøpt etter 1. desember 2020 og gjelder for alle vaskemaskiner, 
tørketromler og oppvaskmaskiner med kullfri motor som er kjøpt 
etter 1. juni 2013. Du skal registrere produktet nedenfor for å kunne 
oppnå denne ekstra fordelen.

De fleste av våre vaskemaskiner, tørketromler og 
oppvaskmaskiner er utstyrt med kullfri motor. Denne 
robuste motoren gjør maskinen i stand til å takle de høye 
sentrifugeringshastighetene, og dessuten reduserer den 
støynivået og øker maskinens levetid.

Garantier
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