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ASKOs historie begyndte i Sverige i 1950 med en innovativ ung 
mands drøm om at bygge en vaskemaskine til sin mor for at 
gøre hendes liv nemmere. En unik maskine, som med effektiv 
udnyttelse af vand og energi kunne afspejle en landmands 
kærlighed til naturen. Med overlegen vaskeevne og pålidelighed, 
med mulighed for selv at opvarme vandet og slynge vasketøjet 
rundt, og oven i købet med en holdbar tromle i rustfrit stål. 

I dag, mere end 70 år senere, er ASKO et globalt brand, som 
designer og udvikler førsteklasses hvidevarer til køkkenet og 
vaskerummet i hjemmet samt til professionel brug. Vores produkter 

opfylder de strengeste krav til design, funktion, holdbarhed og 
bæredygtighed. Vi fremstiller vores produkter efter ekstremt høje 
kvalitetskrav og bygger vores produkter til privat brug på samme 
måde, som vi bygger vores produkter til professionel brug.

ASKO hjælper mennesker over hele verden med madlavning, 
rengøring og pleje, samtidig med at vi værner om miljøet. Med sin 
unikke skandinaviske kulturelle arv kombinerer ASKO prisbelønnet 
design med smarte funktioner og løsninger. Vi skaber produkter, 
som er dømt til at blive en meget populær del af hjemmet og dit liv.

Inspired by  
Scandinavia
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De fire elementer ild, luft, vand og jord er de kræfter, som 
udgør universet. I Skandinavien finder du dem i rygende 
vulkaner og gejsere, i den hylende vestenvind, i de 
brusende floder og det dybblå hav, i bjergklipperne og i 
jordens mineraler. Elementer, som har inspireret os til at 
skabe en ny serie af førende hvidevarer.

Solidt design, detaljeret finish og intuitiv betjening 
kendetegner vores nye produktserie, som har alt, hvad 
du behøver til at tilberede inspirerende retter fra Fusion 
Volcano Wok-brændere til integrerede dampløsninger.

Designelementerne
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Elements by ASKO kombinerer 
avanceret teknologi og funktionalitet 
med fantastiske, rene designlinjer
I kemiens verden er elementerne de rene grundstoffer, som 
ikke kan splittes. Elements by ASKO-serien har en unik 
kombination af sort perleglas med en baggrundsoverflade 
bestående af små partikler i rustfrit stål. Det kommer til udtryk 
ved smukke changerende brunlige og sorte nuancer eller et 
grafitgråt, afhængigt af omgivelserne og leder tankerne hen på 
Skandinaviens særlige geologi. Den samme sorte farve går igen 
i seriens emhætter og kogeplader. Ovnenes børstede metalkanter 
gør dem endvidere særligt velegnede til indbygning og matcher 
gas- og induktionskogepladernes skarpe linjer. Elements by 
ASKO-seriens design er endnu en understregning af vores 
skandinaviske rødder. Den er raffineret og enkel med rene linjer 
og uden overflødige detaljer.

Jon Carlehed, designchef hos Asko Appliances.

"Elements by ASKO-serien er raffineret 
og enkel med rene linjer og uden 
overflødige detaljer."
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Seriens forskellige ovne er også designet til at passe perfekt ved 
siden af hinanden. Varmeskuffen kan f.eks. anbringes under en 
45 cm ovn og med en 60 cm ovn ved siden af. Dermed bliver 
det muligt at installere en stor multifunktionsovn (pyrolyse) og en 
45 cm kombinationsdampovn med varmeskuffe nedenunder i to 
fordybninger ved siden af hinanden. Elements by ASKO-ovnenes 
særlige stålkant gør det muligt at installere ovnene let fremskudt 
uden synlige åbninger i siderne. Stålkanten skjuler samtidig 
køkkenelementet, når lågen er åben, så forsiden af ovnen får et 
ekstra visuelt touch.

Elements by ASKO-ovne har ligesom alle andre ASKO-ovne 
bageplader, der kan bruges i alle ovne uanset størrelse. Det gør 
det f.eks. muligt at optø kød i den kombinerede mikrobølgeovn og 
blot flytte pladen til kombidampovnen for at tilberede det. 

Koordineret funktionalitet Indbygning, installation og kombination
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Elements by ASKO
produktoversigt

ODV8128G
Vakuumskuffe
Sort glas
Højde: 14 cm

OP8678G 
Pyrolyseovn
Højde: 60 cm

ODW8128G  
Varmeskuffe
Sort glas 
Højde: 14 cm

CM8478G
Automatisk kaffemaskine
Højde: 45 cm

OCS8678G
3i1 Kombiovn med damp
Højde: 60 cm 

OCM8478G 
3i1 Kombiovn med mikrobølger
Højde: 45 cm

OCSM8478G 
5i1 Kombiovn med mikrobølger og damp
Højde: 45 cm
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Er du en vaskeægte bybo? Eller det modsatte? Kæmper med du 
med begrænset plads i dit køkken? Eller er det slet ikke noget 
problem? Vores helt nye og unikke 5-i-1 kombiovne løser mange 
problemer og giver masser af merværdi til din madlavning. 

Fem forskellige tilberedningsmetoder – fuld damp/sous vide, 
mikrobølger, varme, kombineret varme/damp og kombineret 
varme/mikrobølger – i én og samme ovn sparer og giver plads i dit 
køkken.  

Kombiner ovnen med en vakuumskuffe for sous vide tilberedning 
af mad. Med Sous Vide-teknikken er det muligt at tilberede 
madvarer som er forseglet i særlige vakuumposer og derefter 
damptilberede dem ved temperaturer mellem 40 og 100 °C.
  
Eller udvid dine madlavnings-muligheder endnu mere ved at 
kombinere den med en af vores multifunktions- eller Self Clean™-
pyrolyseovne.

Verdens mest fleksible indbygningskombiovn

Køkken - 731915OCSM8478G 
5i1 Kombiovn med mikrobølger og damp
Sort glas
45 × 56 × 55 cm

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

 n Dampeffekt 1200 W 
 n Tilslutningseffekt 3000 W 

Ovn
 n Ovn type Mikroovn med damp 
- 50 ltr.

 n Stort madlavningsområde 
 n Bueformet ovnrum for jævn 
varmefordeling 

 n Kontrol TFT touch display 
 n Knap LED 
 n Inverter-teknologi 
 n Jævn fordeling af mikrobølger 
uden behov af drejetallerken 

 n Modstandsdygtig og stærk 
emalje 

 n Køleventilator 
 n Tilberedning I flere niveauer 
 n Aftagelig flad indvendig 
dørglasoverflade 

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

 n Varmefordeling: Optimal 360º 
cirkulation af varmen 

 n Vandbeholder 1,3 ltr. 

Funktioner 
 n Damptilberedning, 
 n Damp og varmluft 
 n Damp Pure Steam System 
 n Ensartet 360º dampfordeling 
 n Sous Vide program 
 n Afkalkning 
 n Dobbelt varmelegeme 
 n Steam Clean 
 n Termoelektrisk sikring 

Udstyr
 n Ovnskinner 1x trådriller 
 n 1 bagerist 1 bagerist 
 n Bageplade til damp Bageplade 
til damp 

 n 1 perforeret bageplade til damp 
 n Lav pande af rustfrit stål 
 n 1 perforeret dampfad - 1/2 
bredde 

 n 1 perforeret dampfad - 1/3 
bredde  

 n Glas bradepande 

5 i 1 ovn

Kr. 24.795,-
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1. Damp og Sous Vide

3. Ovn

5. Damp/varme

2. Mikrobølger

4. Mikrobølger/varme

Blid, tilberedning af grøntsager, fisk og kød. Brug fuld 
dampfunktion til tilberedning af frisk fisk, grøntsager og kartofler 
på samme tid uden risiko for overtilberedning.

Forskellige funktioner til bagning og tilberedning med kombineret 
over- og undervarme, varmluft og grill. Perfekt til bagværk og 
kager.

Forskellige funktioner til bagning og tilberedning med kombineret 
over- og undervarme, varmluft og grill. Perfekt til bagværk og 
kager.

Mikrobølger sparer dig for en masse tid, når du vil genopvarme 
mad eller opvarme flydende mad. Er også god til optøning.Perfekt 
til at smelte chokolade.

Retten tilberedes med en kombination af
mikrobølger og varmluft. Dette forkorter tilberedningstiden, men 
retterne får stadig en fin brun og sprød overflade. 
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Vores kombidampovne har fuld dampfunktionalitet samt damp 
kombineret med almindelig varmluft. Det omhyggeligt designede 
dampsystem sikrer, at der kun genereres ren damp, som fordeles 

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

Kombidampovne

OCS8678G
3i1 Kombidampovn med Sous Vide
Sort glas
Mål (HxBxD) 59,5 × 59,5 × 54,6 cm

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

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

 n Dampeffekt: 1200 W
 n Tilslutningseffekt: 3400 W

Ovn
 n Kombi-/dampovn - 73 ltr.
 n Stort madlavningsområde
 n Perfekt tilberedningsresultat: 
Afrundet ovnrum

 n TFT touch display
 n Modstandsdygtig og stærk 
emalje

 n Køleventilator
 n Fire glaslag med dobbelt 
varmeafleder

 n Specielle programmer: 
Tilberedning I flere niveauer

 n Aftagelig flad indvendig 
dørglasoverflade

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

 n Optimal 360º cirkulation af 
varmen

 n Vandbeholder: 1,3 ltr.

Funktioner
 n Undervarme, Damptilberedning, 
Damp og varmluft, Grill

 n Pure Steam System
 n Ensartet 360º dampfordeling
 n Sous Vide program
 n Afkalkning
 n Dobbelt varmelegeme
 n Steam Clean
 n Termoelektrisk sikring

Udstyr
 n Ovnskinner: Fuldt udtrækbare 
teleskopskin ner på 3 niveauer 
med stop-funktion

 n 1 bagerist
 n Ekstra dyb bradepande
 n 1 perforeret bageplade til damp
 n 1 dyb pande af rustfrit stål
 n 2 lave pander af rustfrit stål
 n 1 perforeret dampfad - 1/2 
bredde

 n 1 perforeret dampfad - 1/3 
bredde

 n Stegetermometer

Køkken - 507872

Kr. 24.795,-
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Med vakuumskuffen i serien Elements by ASKO får du en 
unik mulighed for at introducere avanceret madlavning i dit 
eget køkken. Den 14 cm høje skuffe er designet og forberedt til 
installation sammen med både 45 og 60 cm kombidampovne fra 
samme serie. Skuffen kan anvendes til forberedelse af mad til 
Sous Vide-tilberedning, men også til opbevaring, emballering eller 

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

Kombidampovne

Konstruktion og ydelse
 n Sideprofiler i metal til perfekt 
integration 

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

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

 n Pumpekapacitet: 4 m3/h
 n Perfekt i kombination med vores 
dampovne, som er udstyret med 
Sous Vide-programmer

Brug og fleksibilitet
 n Tre vakuumniveauer
 n Tre forseglingsniveauer

Interaktion og betjening
 n Berøringsfølsomme knapper

Sikkerhed og vedligeholdelse
 n Rengøringsvenlig beholder i 
rustfrit stål

ODV8128G
Vakuumskuffe
Sort glas
Mål (BxHxD) 59,7 x 14 × 55 cm 

Køkken - 563504

Madlavning i flere trin Tilsæt damp
Professionelle kokke anvender altid forskellige opvarmnings-
metoder for at give maden mere smag. Det kan f.eks. være 
langtidsstegning ved lave temperaturer efterfulgt af bruning 
under grillen. Eller hvorfor ikke bruge damp, varmluft og grill i ét 
og samme program? I stedet for selv at indstille de forskellige 
opvarmningsmetoder vælger du bare ét program i menuen og 
trykker på start. Lad ovnen gøre arbejdet!

Damp gør det nemt at udrette små mirakler – i den daglige 
madlavning. Hvis du tilsætter damp, når du bager brød, bliver 
brødet luftigt indeni, og det hæver bedre og får en perfekt skorpe. 
Hvis du bruger stegetermometer til brødet, er du sikker på 
perfekte resultater. Så ved du præcist, hvornår brødet skal tages 
ud af ovnen. Garanteret tilfredshed!

Kr. 18.195,-
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På samme måde som andet kogegrej, du bruger i 
køkkenet, skal ovnen rengøres med regelmæssige 
mellemrum. Her kommer din nye Elements by ASKO-
pyrolyseovn til sin ret. Under pyrolyseprogrammet 

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

Pyrolyserengøring

Pyrolyse
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Pyrolyseovn

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

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

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

 n Tilslutningseffekt: 3400 W

Ovn
 n Multifunktionsovn - 71 ltr.Stort 
madlavningsområde

 n Perfekt tilberedningsresultat: 
Afrundet ovnrum

 n TFT touch display
 n Modstandsdygtig og stærk 
emalje

 n Køleventilator
 n Fire glaslag med dobbelt 
varmeafleder

 n Specielle programmer: 
Tilberedning I flere niveauer

 n Aftagelig flad indvendig 
dørglasoverflade

 n Soft Close™
 n Maksimal ovntemperatur: 300 °C
 n Bagning på forskellige niveauer 
på samme tid

 n Optimal 360º cirkulation af 
varmen

 n Termoelektrisk sikring

Funktioner
 n Undervarme, Grill
 n Pyrolyserengøring
 n Dobbelt varmelegeme

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

 n 1 bagerist
 n Ekstra dyb bradepande
 n 1 dyb pande af rustfrit stål
 n 2 lave pander af rustfrit stål
 n Glas bradepande
 n Stegetermometer

Køkken - 507873

Kr. 20.995,-
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Vores kombimikroovne har ikke nogen pladskrævende 
dreje-tallerken. Mikrobølgerne fordeles i stedet jævnt ved 
hjælp af en mikrobølgefordeler, som er placeret uden for 
ovnrummet. Elements by ASKO-kombimikroovne har også 

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

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

OCM8478G 
3i1 Mikrokombiovn
Sort glas
Mål (B×H×D) 59,5 × 45,5 × 54,6 cm 

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

 n Tilslutningseffekt: 3000 W

Komfort
 n Kombi-/mikroovn til indbygning 
- 50 ltr.

 n Stort madlavningsområde
 n Bueformet ovnrum for jævn 
varmefordeling

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

 n Modstandsdygtig og stærk 
emalje

 n Køleventilator
 n Specielle programmer: 
Tilberedning I flere niveauer

 n Aftagelig flad indvendig 
dørglasoverflade

 n Maksimal ovntemperatur: 250 °C

 n Bagning på forskellige niveauer 
på samme tid

 n Optimal 360º cirkulation af 
varmen

 n Undervarme, Grill
 n Dobbelt varmelegeme
 n Termoelektrisk sikring

Tilberedningshjælp
 n Indstillelig temperatur op til 
250° C

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

Udstyr
 n Ovnskinner: 1x trådriller
 n 1 bagerist
 n Ekstra dyb bradepande
 n Lav pande af rustfrit stål
 n Glas bradepande

ODW8128G
Varmeskuffe
Sort glas
Mål (BxHxD) 59,7 x 14 × 55 cm 

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

 n Kold front

 n Belastning: 25 kg
 n Kapacitet: 20 tallerkener med en 
diameter på 28 cm, 
80 kaffekopper eller  
40 tekopper

 n Funktion til langtidstilberedning
 n Varmeelement i bundplade

Køkken - 507875

Køkken - 497322

Kombimikroovn

Varmeskuffe

Kr. 19.995,-

Kr. 6.895,-
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Kaffemaskine

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

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

Opdag de mørke toner Perfekte resultater

Køkken - 736551CM8478G
Automatisk kaffemaskine
Sort glas
Mål (B×H×D) 59,7 × 45,6 × 47 cm 

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

 n Vandbeholderkapacitet: 2,4 L
 n Beholder til hele kaffebønner
 n Kaffebønnebeholderens 
kapacitet: 200 g

 n Separat mælkebeholder
 n 2 varmeelementer
 n Forbrygningssystem
 n Formalingssystem

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

 n Lys
 n Standbyfunktion
 n Til hele kaffebønner og malet 
kaffe

Programmer, funktioner og 
indstillinger

 n Ristretto
 n Espresso
 n Normal kaffe
 n Stor kaffe
 n Varmt vand
 n Cappuccino
 n Latte macchiato
 n Café Latte
 n Varm mælk

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

Sikkerhed og vedligeholdelse
 n Udtagelig bryggeenhed
 n Udtagelig drypbakke
 n Stick til test af vandets 
hårdhedsgrad

Kr. 25.295,-
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ASKO Craft

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

”Håndværket er vores dna, detaljen vores passion.”  
Jon Carlehed, designchef hos Asko Appliances.
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Black Steel i rustfrit stål tilsat et strejf af farve. 
Farven får det børstede mønster til at virke 
klarere, og lyset reflekteres på forskellige 
måder, så overfladen virker levende og får et 
skinnende udtryk.

Graphite Black har et blødt udseende og 
en struktur, som sikrer en blidere overgang 
til farverne i det omgivende køkken. Når det 
gælder ovnene, er der en smuk balance 
mellem den bløde sorte ramme og hårde 
sorte overflade på glaslågen og displayet.

Stainless Steel er et klassisk, men alligevel 
moderne materiale, der skaber liv i ethvert 
køkken. Den børstede overflade reflekterer 
lyset og de omgivende materialer og giver 
køkkenet et praktisk og rationelt udtryk.
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Det unikke design med en robust helstøbt metalramme med 
perfekt bukkede hjørner gør det muligt at integrere ASKO Craft-
ovne på optimal vis i dit køkken. Uanset hvordan du vælger at 
installere din nye ovn, vil den give dit køkken et nyt udtryk. 

Grebet har et gribevenligt design. Det har en sofistikeret og 
behagelig fornemmelse, ud over at det er smukt at se på. Den 
store glaslåge understreger det rummelige ovnrum og giver 
brugeren fuldt overblik over maden under tilberedningen. 

Designet til at overgå de 
højeste forventninger
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Vælg en hovedfunktion ved at dreje på den venstre 
drejeknap. Tryk på startknappen for at aktivere programmet.

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

På statusdisplayet kan du se valgt temperatur, resterende tid 
og aktuel ovntemperatur.

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

Taktil fornemmelse og masser af 
funktioner 
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5 i 1 ovn

 734514

 734515

OCSM8487A 
5i1 ovn med mikrobølger og damp
Grafitsort
Mål (H×B×D) 45 × 56 × 55 cm

OCSM8487B 
5i1 ovn med mikrobølger og damp
Black Steel
Mål (H×B×D) 45 × 56 × 55 cm

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

 n Dampeffekt 1200 W 
 n Tilslutningseffekt 3000 W 

Ovn
 n Ovn type Mikroovn med damp 
- 50 ltr.

 n Stort madlavningsområde 
 n Bueformet ovnrum for jævn 
varmefordeling 

 n Kontrol TFT touch display 
 n Knap LED 
 n Inverter-teknologi 
 n Jævn fordeling af mikrobølger 
uden behov af drejetallerken 

 n Modstandsdygtig og stærk 
emalje 

 n Køleventilator 
 n Tilberedning I flere niveauer 
 n Aftagelig flad indvendig 
dørglasoverflade 

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

 n Varmefordeling: Optimal 360º 
cirkulation af varmen 

 n Vandbeholder 1,3 ltr. 

Funktioner 
 n Damptilberedning, 
 n Damp og varmluft 
 n Damp Pure Steam System 
 n Ensartet 360º dampfordeling 
 n Sous Vide program 
 n Afkalkning 
 n Dobbelt varmelegeme 
 n Steam Clean 
 n Termoelektrisk sikring 

Udstyr
 n Ovnskinner 1x trådriller 
 n 1 bagerist 1 bagerist 
 n Bageplade til damp Bageplade 
til damp 

 n 1 perforeret bageplade til damp 
 n Lav pande af rustfrit stål 
 n 1 perforeret dampfad - 1/2 
bredde 

 n 1 perforeret dampfad - 1/3 
bredde  

 n Glas bradepande 

Kr. 21.495,-

Kr. 21.495,-
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Kombidampovne
OCS8687A
3i1 Kombidampovn med Sous Vide
Grafitsort
Mål (HxBxD): 59,7 × 59,5 × 54,6 cm

OCS8664A
3i1 Kombidampovn med Sous Vide
Grafitsort
Mål (B×H×D) 59,5 × 59,7 × 54,6 cm

OCS8664S
3i1 Kombidampovn med Sous Vide
Rustfrit stål
Mål (B×H×D) 59,5 × 59,7 × 54,6 cm

OCS8664B
3i1 Kombidampovn med Sous Vide
Black Steel
Mål (B×H×D) 59,5 × 59,7 × 54,6 cm

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

 n Førsteklasses XL-ovnrum i 
emalje

 n Multidampindsprøjtningssystem
 n Energiklasse: A+
 n Maksimal ovntemperatur:  
230° C 

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

 n 2 riller med fuldt udtrækkelige 
teleskopskinner med 
låsefunktion

 n 2 bageplader
 n 1 bradepande
 n 1 premium-grillrist
 n 1 Gastronorm-bakke str. XL  
med huller

 n 1 Gastronorm-bakke str. XL  
uden huller

 n Stegetermometer

Interaktion og betjening
 n 6,1” TFT farvedisplay
 n Farvedisplay
 n Ergonomisk programvælger
 n Brugervenlig drejevalgknap til 
indstillinger

 n 160 autoprogrammer

Funktioner, programmer og 
indstillinger

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

Sikkerhed og vedligeholdelse
 n Låge med soft-luk
 n Firedobbelt glas i lågen
 n Damprensning

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

 n Førsteklasses XL-ovnrum i 
emalje

 n Multidampindsprøjtningssystem
 n Energiklasse: A+
 n Maksimal ovntemperatur:  
230° C

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

 n 2 riller med fuldt udtrækkelige 
teleskopskinner med 
låsefunktion

 n 2 bageplader
 n 1 bradepande
 n 1 premium-grillrist
 n 1 Gastronorm-bakke str. XL  
med huller

 n 1 Gastronorm-bakke str. XL  
uden huller

 n Stegetermometer

Interaktion og betjening
 n 2,9” TFT farvedisplay
 n Farvedisplay
 n Ergonomisk programvælger
 n Brugervenlig drejevalgknap til 
indstillinger

 n 160 autoprogrammer

Funktioner, programmer og 
indstillinger

 n 11 manuelle ovnfunktioner 
 n  5 optøningsprogrammer
 n Komplet dampfunktion
 n Direkte dampindsprøjtning
 n Sous Vide-programmering – 
præcis temperaturstyring

Sikkerhed og vedligeholdelse
 n Låge med soft-luk
 n Firedobbelt glas i lågen
 n Damprensning

Køkken - 730233

729858

 729859

 737315

Køkken - 736348OCS8687B 
3i1 Kombidampovn med Sous Vide
Black Steel
Mål (HxBxD): 59,7 × 59,5 × 54,6 cm

Kr. 17.695,-

Kr. 17.695,-

Kr. 16.095,-

Kr. 16.095,-

Kr. 16.095,-
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Sous Vide- og 
vakuumteknik

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

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

Vakuumskuffe

Konstruktion og ydelse
 n Sideprofiler i metal til perfekt 
integration 

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

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

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

Brug og fleksibilitet
 n Tre vakuumniveauer
 n Tre forseglingsniveauer

Interaktion og betjening
 n Berøringsfølsomme knapper

Sikkerhed og vedligeholdelse
 n Rengøringsvenlig beholder i 
rustfrit stål

ODV8127S
Vakuumskuffe
Rustfrit stål
Mål (BxHxD) 59,7 x 14 × 55 cm 

ODV8127A
Vakuumskuffe
Grafitsort
Mål (BxHxD) 59,7 x 14 × 55 cm 

 563505

 563506

 731156ODV8127B
Vakuumskuffe
Black Steel
Mål (BxHxD) 59,7 x 14 × 55 cm 

Kr. 17.095,-

Kr. 17.095,-

Kr. 17.095,-
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Pyrolyseovne
OP8687A
Pyrolyseovn
Grafitsort
Mål (HxBxD): 59,7 × 59,5 × 54,6 cm

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

 n Hvælvet ovnrum af hensyn til 
forbedret luftgennemstrømning

 n Førsteklasses XL-ovnrum i 
emalje

 n Dobbelte infrarøde 
varmelegemer i ovnloftet

 n Varmluft
 n Energiklasse: A+
 n Maksimal ovntemperatur:  
275° C

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

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

 n 2 bageplader

 n 1 bradepande
 n 1 premium-grillrist
 n Stegetermometer

Interaktion og betjening
 n 6,1” TFT farvedisplay
 n Farvedisplay
 n Ergonomisk programvælger
 n Brugervenlig drejevalgknap til 
indstillinger

 n 87 autoprogrammer

Funktioner, programmer og 
indstillinger

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

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

Køkken - 730061

OP8687B
Pyrolyseovn
Black Steel
Mål (HxBxD): 59,7 × 59,5 × 54,6 cm

Køkken - 736350

OP8664A
Pyrolyseovn
Grafitsort
Mål (B×H×D) 59,5 × 59,7 × 54,6 cm

OP8664S
Pyrolyseovn
Rustfrit stål
Mål (B×H×D) 59,5 × 59,7 × 54,6 cm

OP8664B
Pyrolyseovn
Black Steel
Mål (B×H×D) 59,5 × 59,7 × 54,6 cm

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

 n Hvælvet ovnrum af hensyn til 
forbedret luftgennemstrømning

 n Førsteklasses XL-ovnrum i 
emalje

 n Dobbelte infrarøde 
varmelegemer i ovnloftet

 n Varmluft
 n Energiklasse: A+
 n Maksimal ovntemperatur:  
275° C

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

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

 n 2 bageplader

 n 1 bradepande
 n 1 premium-grillrist
 n Stegetermometer

Interaktion og betjening
 n 2,9” TFT farvedisplay
 n Farvedisplay
 n Ergonomisk programvælger
 n Brugervenlig drejevalgknap til 
indstillinger

 n 87 autoprogrammer

Funktioner, programmer og 
indstillinger

 n 11 manuelle ovnfunktioner 
 n Automatisk stegeprogram

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

729854

729855

737316

Kr. 15.095,-

Kr. 15.095,-

Kr. 12.795,-

Kr. 12.795,-

Kr. 12.795,-
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Kombimikroovne
OCM8487A
3i1 Kombimikroovn
Grafitsort
Mål (B×H×D) 59,5 × 45,5 × 54,6 cm

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

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

 n Førsteklasses emalje i ovnrum
 n Inverter-teknologi
 n Jævn fordeling af mikrobølger 
uden behov af drejetallerken 

 n Dobbelte infrarøde 
varmelegemer i ovnloftet

 n Varmluft
 n Mikrobølgeeffektområde (W): 
90-1000

 n Maksimal ovntemperatur: 
250° C

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

 n 1 glasfad
 n 1 bageplade
 n 1 premium-grillrist

Interaktion og betjening
 n 6,1” TFT farvedisplay
 n Farvedisplay
 n Ergonomisk programvælger
 n Brugervenlig drejevalgknap til 
indstillinger

 n 120 autoprogrammer

Funktioner, programmer og 
indstillinger

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

Sikkerhed og vedligeholdelse
 n Låge med soft-luk
 n Tredobbelt glas i lågen

Udstyr
 n 1x trådriller 
 n 1 bagerist 
 n Ekstra dyb bradepande 
 n Glas bradepande 

Køkken - 730055

Køkken - 736345OCM8487B
3i1 Kombimikroovn
Black Steel
Mål (B×H×D) 59,5 × 45,5 × 54,6 cm 

OCM8464S
3i1 Kombimikroovn
Rustfrit stål
Mål (B×H×D) 59,5 × 45,5 × 54,6 cm

OCM8464B
3i1 Kombimikroovn
Black Steel
Mål (B×H×D) 59,5 × 45,5 × 54,6 cm

OCM8464A
3i1 Kombimikroovn
Grafitsort
Mål (B×H×D) 59,5 × 45,5 × 54,6 cm

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

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

 n Førsteklasses emalje i ovnrum
 n Inverter-teknologi
 n Jævn fordeling af mikrobølger 
uden behov af drejetallerken 

 n Dobbelte infrarøde 
varmelegemer i ovnloftet

 n Varmluft
 n Mikrobølgeeffektområde (W): 
90-1000

 n Maksimal ovntemperatur: 250° C

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

 n 1 glasfad
 n 1 bageplade
 n 1 premium-grillrist

Interaktion og betjening
 n 2,9” TFT farvedisplay
 n Farvedisplay
 n Ergonomisk programvælger
 n Brugervenlig drejevalgknap til 
indstillinger

 n 120 autoprogrammer

Funktioner, programmer og 
indstillinger

 n 11 manuelle ovnfunktioner 
 n 18 optøningsprogrammer
 n 6 mikrobølgeindstillinger

Sikkerhed og vedligeholdelse
 n Låge med soft-luk
 n Tredobbelt glas i lågen

729865

737317

729864

Kr. 15.095,-

Kr. 15.095,-

Kr. 12.795,-

Kr. 12.795,-

Kr. 12.795,-
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Varmeskuffe
ODW8127S
Varmeskuffe
Rustfrit stål
Mål (B×H×D) 59,7 × 14 × 55 cm 

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

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

Interaktion og betjening
 n Drejeknap til indstilling af 
indvendig skuffe

 n Indikator på fronten

Sikkerhed og vedligeholdelse
 n Rengøringsvenlig glaskeramisk 
bundplade

ODW8127A
Varmeskuffe
Grafitsort
Mål (B×H×D) 59,7 × 14 × 55 cm 

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

497348

497358

Kr. 5.895,-

Kr. 5.895,-

Kr. 5.395,-
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Kaffemaskine

CM8477A
Automatisk kaffemaskine
Grafitsort
Mål (B×H×D) 59,2 × 45,5 × 45 cm 

CM8477S
Automatisk kaffemaskine
Rustfrit stål
Mål (B×H×D) 59,2 × 45,5 × 45 cm 

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

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

 n Separat mælkebeholder
 n 2 varmeelementer
 n Forbrygningssystem
 n Formalingssystem

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

 n Lys
 n Standbyfunktion
 n Til hele kaffebønner og malet 
kaffe

Programmer, funktioner og 
indstillinger

 n Ristretto
 n Espresso
 n Normal kaffe
 n Stor kaffe
 n Varmt vand
 n Cappuccino
 n Latte macchiato
 n Café Latte
 n Varm mælk

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

Sikkerhed og vedligeholdelse
 n Udtagelig bryggeenhed
 n Udtagelig drypbakke
 n Stick til test af vandets 
hårdhedsgrad

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

736552

736260

736270

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

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

Opdag de mørke toner Perfekte resultater

Kr. 23.495,-

Kr. 21.495,-

Kr. 21.495,-
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Mikrobølgeovn

OM8334S
Indbygget mikrobølgeovn med grillfunktion
Til indbygning i overskab
Ovnvolumen: 22 l
Mål (BxHxD) 59,5 x 39 × 33,4 cm

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

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

 n Bruningsplade
 n Metalrist

Interaktion og betjening
 n Touchbetjening med LCD-
display

 n Pop-up-betjeningsknapper
 n Elektronisk lågeåbningssystem

Funktioner, programmer og 
indstillinger

 n Kombineret varme:  
Mikrobølger + grill

 n Antal effekttrin: 5

631001

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

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

Mikrobølgeovn til krævende madlavning Fra frost til sprød overflade

Kr. 5.495,-
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Kogepladen er køkkenets travleste enhed. Kogepladen 
er konstant i brug fra tilberedningen af morgenmaden i 
de tidlige morgentimer til natmad i de sene aftentimer, 
så det er vigtigt at finde et design, som passer til dine 
behov og din livsstil. ASKOs udvalg af kogeplader giver 

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

Køkkenets omdrejningspunkt

Kogeplader

30
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Induktionskogeplader
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Cooking is timing. With our digital timer you can see for how 
long you have been cooking, and when time is completed the 
cooking zone switches off automatically. If you need to add 
some water to your pan, the timer automatically pauses when 
you lift the pan. When the pan is placed back the timer starts 
again.

Tilberedning med induktion er hurtigt, nemt og sikkert. Hver 
zone har individuel styring og en timer, som holder styr på til-
beredningstider og slukker zonerne, når den indstillede tid er 
gået.

Induktionskogeplader fra ASKO er også meget sikre. Der 
genereres kun varme i selve gryden, uden at det omgivende 
område varmes op, og zonen afkøles hurtigt, når gryden 
fjernes. Kogepladen opvarmer kun overfladen under gryden, 
så grydens indhold ikke kan brænde fast, hvis det koger 
over. Eventuelt spild tørres nemt væk med en fugtig klud, og 
overfladen rengøres med almindeligt vand.

Når en pande er sat på en kogezone, oplyses den 
tilhørende styring. Nu skal du bare indstille den ønskede 
varmeindstilling. På denne måde bliver brugen af komfuret 
mere intuitiv; det er altid klart, hvilken styring en kogezone 
tilhører, og kogezonen behøver ikke at tændes separat. 
Hvis gryden løftes af, sættes zonen automatisk på pause og 
starter derefter igen, når gryden stilles tilbage.

Maden klæber ikke til vores induktionsoverflader, hvilket gør 
dem nemme at rengøre og vedligeholde. Bare tør overfladen 
af, og du er færdig.

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

Digital timers

Højeffektiv induktion

Automatisk registrering af pander

Overflade, der er nem at rengøre

Vælg tilberedningsmåde og overlad 
resten til autoprogrammerne
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Celsius°Cooking™-systemet fra 
ASKO er en praktisk måde at 
udnytte smart, connected  teknologi 
i køkkenet. Det er bygget med 
Hestan Cue madlavningsteknologi 
og består af en induktionskogeplade 
af høj kvalitet – et apparat, der både 
er stærkt avanceret og virkelig 
brugervenligt – med elektronisk 
forbundne gryder, pander eller et 
termometer. 

Via panderne og termometeret kan 
du måle madlavningstemperaturer 
og madens kernetemperatur, helt 
præcist. Du kan også kontrollere 
temperaturerne og de nøjagtige 
tider. Panderne og termometeret 
kommunikerer med kogepladen, 
så du får mulighed for at aflæse og 
kontrollere, hvad der sker, med høj 
præcision, hvilket sikrer, at det rigtige 
varmeniveau leveres på det rigtige 

tidspunkt. Du kan enten indstille 
temperaturene og tiderne nøjagtigt 
selv, bruge en af kogepladens 
forudindstillede tilstande eller bruge 
temperaturene og tiderne i den 
tilhorende app.

Kogepladen, panderne og 
termometeret kan forbindes med 
en central app, fra Hestan Cue, 
som indeholder en stor samling 
opskrifter, hvori kokke lærer dig, 
hvordan du far mest muligt ud af 
udstyret. Celsius°Cooking™ giver 
dig selvtilliden til at prove nye 
ingredienser og teknikker, hvor du kan 
føle dig tryg i den viden, at maden 
vil ende i et godt resultat. Det sparer 
tid og energi i køkkenet: Du holder et 
virtuelt øje på maden og tilbereder 
den til perfektion, mens du vælger 
service og dækker bord til et helt 
særligt maltid.

Perfekte temperaturer, perfekt tidtagning, perfekte resultater. 
Celsius°Cooking™ giver total kontrol over din madlavning.

Celsius Cooking™-
system
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Celsius Cooking™-
system

ASKO Celsius°Cooking™ måler 
temperaturer i bunden af de 
forbundne gryder og pander – både 
når du steger, når saucen simrer 
– eller via et termometer, der kan 
sattes direkte i maden. Opskrifterne 
i appen overvåger temperaturer i 
panden, og maden kommunikerer på 
den måde med kogepladen. Dette 

betyder, at du ikke blot kan aflæse 
madens temperatur nøjagtigt. Du 
kan også kontrollere temperaturer 
og tider, så du sikrer, at alt er perfekt. 
Hvis det lyder imponerende, så bare 
vent til du smager de retter, ASKO 
Celsius°Cooking™ hjælper dig med at 
tilberede!

Præcis kontrol af temperatur 
i og uden for maden
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ASKO Celsius°Cooking™ termometer 
kommunikerer direkte med kogepladen. 
Termometeret kommunikerer med 
systemet for at spore når en bestemt 
indstillet temperatur, og du kan med det 
samme se temperaturen i kogepladens 
display. 

ASKO Celsius°Cooking™ stegepanden 
er udstyret med et avanceret temperatur 
kontrolleret system, dedikeret til ASKO 
Celsius°Cooking™. Panden er af høj 
kvalitets rustfrit stål og samtidig nem at 
gøre ren. Stegepanden har en diameter på 
28 cm. 

ASKO Celsius°Cooking™ kokkegryde er 
ideel til tilberedning af større portioner, 
langsom tilberedning, braisering, stegning 
og meget mere. Kokkegryden har en 
diameter på 29,5 cm.

Kernen af Celsius°Cooking™:  
sensorer og forbindelse

Celsius°Cooking™-
stegepande

Celsius°Cooking™-
kokkegryde

Celsius°Cooking™-
termometer

Perfekt stegt kød, pande-saucer, sautering 
og mere. 

Bluetooth-transmitter til at oprette 
forbindelse med kogepladen og Hestan 
Cue-appen.

Temperatursensor midt i pandens og grydens bund.

Tilberedning af stor portion, slowcooking, 
braisering, stegning med mere.

Madlavning, kogning, slowcooking, braise-
ring med mere.
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Induktionskogeplader
HID956MC
Induktionskogeplade
Mat sort glas med børstet finish
Bredde 90 cm

HID945MC
Induktionskogeplade
Mat sort glas med børstet finish
Bredde 90 cm

HID956MFC 
Induktionskogeplade til planlimning
Mat sort glas med børstet finish
Bredde 90 cm

Celsius°Cooking™
 n Temperaturkontrolleret 
advanceret system

 n Wifi forbindelse
 n Trådløs termometer medfølger
 n Hestan Cue-app for direkte 
madlavningshjalp

 n Tilbehør: Stegepande 
og kokkegryde med 
temperatursensor

Konstruktion og ydelse
 n Sort anodiseret rustfrit stål kant 
(planlimning har glaskant)

 n Total effekt: 11 kW
 n 6 kogezoner
 n Venstre zone forrest  
19x22 cm / 3,7 kW

 n Venstre zone bagest  
19x22 cm / 3,7 kW

 n Midterste zone forrest  
19x22 cm / 3,7 kW

 n Midterste zone bagerst  
19x22 cm / 3,7 kW

 n Højre zone forrest  
19x22 cm / 3,7 kW

 n Højre zone bagest  
19x22 cm / 3,7 kW

Brug og fleksibilitet
 n 13 effekttrin inkl. boost
 n 6 autoprogrammer med 
forudindstillede temperaturer

 n Chef funtion - arbejd som en 
professional kok

 n Timer på alle zoner
 n 3 Bridge Induction™ – til flere 
gryde- og pandestorrelser

Interaktion og betjening
 n Easy DialTM 2.0 direct touch 
betjening

 n Auto detektering af kogegrej
 n Pause funktion
 n Move funktioner
 n Hob-to-hood-funktion

Sikkerhed og vedligeholdelse
 n Restvarmeindikator
 n Tidsbegransning
 n Børstet overflade - 
modstandsdygtig mod ridser, 
kogegrej glider ikke og nem at 
rengøre

Celsius°Cooking™
 n Temperaturkontrolleret 
avanceret system

 n Hestan Cue-app til forbundet 
madlavningshjælp

 n Kan arbejde samme med 
special tilbehør

Konstruktion og ydelse
 n Sort anodiseret rustfrit stål kant
 n Total effekt: 11 kW
 n 5 kogezoner
 n Venstre zone forrest  
19x22 cm / 3,7 kW

 n Venstre zone bagest  
19x22 cm / 3,7 kW

 n Midterste zone centrum  
26/18 cm / 5,5 kW

 n Højre zone forrest  
19x22 cm / 3,7 kW

 n Højre zone bagest  
19x22 cm / 3,7 kW

Brug og fleksibilitet
 n 13 effekttrin inkl. boost
 n 6 autoprogrammer med 
forudindstillede temperaturer

 n Chef funtion - arbejd som en 
professional kok

 n Timer på alle zoner
 n 2 Bridge Induction™ – til flere 
gryde- og pandestorrelser

Interaktion og betjening
 n Easy DialTM 2.0 direct touch 
betjening

 n Auto detektering af kogegrej
 n Pause funktion
 n Move funktioner
 n Hob-to-hood-funktion

Sikkerhed og vedligeholdelse
 n Restvarmeindikator
 n Tidsbegransning
 n Børstet overflade - 
modstandsdygtig mod ridser, 
kogegrej glider ikke og nem at 
rengøre

Køkken - 737822

Køkken - 737825

Køkken - 737823

Kr. 18.495,-

Kr. 15.495,-

Kr. 18.495,-
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HID865MC
Induktionskogeplade
Mat sort glas med børstet finish
Bredde 80 cm

Celsius°Cooking™
 n Temperaturkontrolleret 
advanceret system

 n Wifi forbindelse
 n Trådløs termometer medfølger
 n Hestan Cue-app for direkte 
madlavningshjalp

 n Tilbehør: Stegepande 
og kokkegryde med 
temperatursensor

Konstruktion og ydelse
 n Sort anodiseret rustfrit stål kant 
(planlimning har glaskant)

 n Total effekt: 7,4 kW
 n 5 kogezoner
 n Venstre zone 21 cm / 3,7 kW
 n Midterste zone forrest  
19x22 cm / 3,7 kW

 n Midterste zone bagerst  
19x22 cm / 3,7 kW

 n Højre zone forrest  
18 cm / 3,0 kW

 n Højre zone bagest  
18 cm / 3,0 kW

Brug og fleksibilitet
 n 13 effekttrin inkl. boost
 n 6 autoprogrammer med 
forudindstillede temperaturer

 n Chef funtion - arbejd som en 
professional kok

 n Timer på alle zoner
 n 1 Bridge Induction™ – til flere 
gryde- og pandestorrelser 

Interaktion og betjening
 n Easy DialTM 2.0 direct touch 
betjening

 n Auto detektering af kogegrej
 n Pause funktion
 n Move funktioner
 n Hob-to-hood-funktion

Sikkerhed og vedligeholdelse
 n Restvarmeindikator
 n Tidsbegransning
 n Børstet overflade - 
modstandsdygtig mod ridser, 
kogegrej glider ikke og nem at 
rengøre

Køkken - 737794

HID865MFC
Induktionskogeplade til planlimning
Mat sort glas med børstet finish
Bredde 80 cm

Køkken - 737827

HID654MC 
Induktionskogeplade
Mat sort glas med børstet finish
Bredde 64 cm

Celsius°Cooking™
 n Temperaturkontrolleret 
advanceret system

 n Wifi forbindelse
 n Trådløs termometer medfølger
 n Hestan Cue-app for direkte 
madlavningshjalp

 n Tilbehør: Stegepande 
og kokkegryde med 
temperatursensor

Konstruktion og ydelse
 n Sort anodiseret rustfrit stål kant
 n Total effekt: 7,4 kW
 n 4 kogezoner
 n Venstre zone forrest  
19x22 cm / 3,7 kW

 n Venstre zone bagest  
19x22 cm / 3,7 kW

 n Højre zone forrest  
19x22 cm / 3,7 kW

 n Højre zone bagest  
19x22 cm / 3,7 kW

Brug og fleksibilitet
 n 13 effekttrin inkl. boost
 n 6 autoprogrammer med 
forudindstillede temperaturer

 n Chef funtion - arbejd som en 
professional kok

 n Timer på alle zoner
 n 2 Bridge Induction™ – til flere 
gryde- og pandestorrelser

Interaktion og betjening
 n Easy DialTM 2.0 direct touch 
betjening

 n Auto detektering af kogegrej
 n Pause funktion
 n Move funktioner
 n Hob-to-hood-funktion

Sikkerhed og vedligeholdelse
 n Restvarmeindikator
 n Tidsbegransning
 n Børstet overflade - 
modstandsdygtig mod ridser, 
kogegrej glider ikke og nem at 
rengøre

Køkken - 737426

Kr. 13.495,-

Kr. 13.495,-

Kr. 11.995,-
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Induktionskogeplader

HI1994M
Induktionskogeplade
Mat sort glas med børstet finish
Bredde 90 cm

Konstruktion og ydelse
 n Aluminiumsramme 
 n Total effekt: 11,1 kW
 n 4 kogezoner 

 n Venstre zone forrest 
18x22 cm / 3,7 kW 

 n Venstre zone bagest 
18x22 cm / 3,7 kW 

 n Midterste zone centrum 
25 cm / 5,5 kW 

 n Højre zone forrest 
18x22 cm / 3,7 kW 

 n Højre zone bagest 
18x22 cm / 3,7 kW

Brug og fleksibilitet
 n 13 effekttrin inkl. boost
 n 6 autoprogrammer med  
forudindstillede temperaturer

 n Individuelle timere
 n 2 Bridge Induction™ – til flere 
gryde- og pandestørrelser

Interaktion og betjening
 n Easy DialTM-touchbetjening
 n Detektering af kogegrej
 n Pausefunktion

Sikkerhed og vedligeholdelse
 n Restvarmeindikator
 n Tidsbegrænsning
 n Rengøringsvenlig glat overflade 
og betjeningselementer

Konstruktion og ydelse
 n Aluminiumsramme 
 n Total effekt: 7,4 kW
 n 4 kogezoner 

 n Venstre zone forrest 
20 cm - 2,1 kW (3,0 kW) 

 n Venstre zone bagest 
16 cm - 1,4 kW (1,6 kW) 

 n Højre zone forrest 
18 x 22 cm - 1,6 kW (1,85 kW) 

 n Højre zone bagest 
18 x 22 cm - 2,1 kW (3,0 kW)

Brug og fleksibilitet
 n 13 effekttrin inkl. boost
 n 6 autoprogrammer med  
forudindstillede temperaturer

 n Individuelle timere
 n 1 Bridge Induction™ – til flere 
gryde- og pandestørrelser

Interaktion og betjening
 n Easy DialTM-touchbetjening
 n Detektering af kogegrej
 n Pausefunktion

Sikkerhed og vedligeholdelse
 n Restvarmeindikator
 n Tidsbegrænsning
 n Rengøringsvenlig glat overflade 
og betjeningselementer

467600

735404HI1884M
Induktionskogeplade
Mat sort glas med børstet finish
Bredde 80 cm

Kr. 12.995,-

Kr. 9.895,-



467598

732745

HI1655M
Induktionskogeplade
Mat sort glas med børstet finish
Bredde 64 cm

HI16317M
Induktionskogeplade
Mat sort glas med børstet finish
Bredde 60 cm

Konstruktion og ydelse
 n Aluminiumsramme 
 n Total effekt: 7,4 kW
 n 4 kogezoner 

 n Venstre zone forrest 
Ø 19×22 cm, 3,7 kW 

 n Venstre zone bagest 
Ø 19×22 cm, 3,7 kW 

 n Højre zone forrest 
Ø 19×22 cm, 3,7 kW 

 n Højre zone bagest 
Ø 19×22 cm, 3,7 kW

Brug og fleksibilitet
 n 13 effekttrin inkl. boost
 n 6 autoprogrammer med  
forudindstillede 
temperaturerIndividuelle timere

 n 2 Bridge Induction™ – til flere 
gryde- og pandestørrelser

Interaktion og betjening
 n Easy Slide™-touchbetjening
 n Automatisk detektering af 
kogegrej

 n Pausefunktion

Sikkerhed og vedligeholdelse
 n Restvarmeindikator
 n Tidsbegrænsning
 n Rengøringsvenlig glat overflade 
og betjeningselementer

Konstruktion og ydelse
 n Aluminiumsramme 
 n Total effekt: 7,4 kW
 n 4 kogezoner 

 n Venstre zone forrest 
Ø 20x20 cm, 3 kW  

 n Venstre zone bagest 
Ø 20x20 cm, 1,85 kW  

 n Højre zone forrest 
Ø 20x20 cm, 1,85 kW  

 n Højre zone bagest 
Ø 20x20 cm, 3 kW 

Brug og fleksibilitet
 n 13 effekttrin inkl. boost
 n 2 Bridge Induction™ – til flere 
gryde- og pandestørrelser

Interaktion og betjening
 n SliderTouch-touchbetjening
 n Automatisk detektering af 
kogegrej

 n Pausefunktion

Sikkerhed og vedligeholdelse
 n Restvarmeindikator
 n Tidsbegrænsning
 n Rengøringsvenlig glat overflade 
og betjeningselementer

Kr. 8.895,-

Kr. 7.695,-



Induktionskogeplader

HI1975G 
Induktionskogeplade 
Sort glas
Bredde: 90,4 cm

Konstruktion og ydelse
 n Metal kantliste  
 n Total effekt: 11,1 kW
 n 5 kogezoner 

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

 n Forreste hojre: 
19x22 cm, 2,3/3,7 kW 

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

 n Bagerste hojre: 
19x22 cm, 2,3/3,7 kW 

 n Venstre: 
Ø 26 cm, 5,5 kW

Brug og fleksibilitet
 n 13 effekttrin inkl. boost
 n 6 autoprogrammer med 
forudindstillede temperaturer

 n Individuelle timere
 n 2 Bridge Induction™ – til flere 
gryde- og pandestorrelser

Interaktion og betjening
 n Multi Easy slide™ control
 n Detektering af kogegrej
 n Pausefunktion

Sikkerhed og vedligeholdelse
 n Restvarmeindikator
 n Tidsbegransning
 n Rengoringsvenlig glat overflade 
og betjeningselementer

463150

 463149HI1655G 
Induktionskogeplade
Sort glas
Bredde: 64 cm

Konstruktion og ydelse
 n Metal kantliste
 n Total effekt: 7,4 kW
 n 4 kogezoner 

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

 n Forreste hojre: 
19x22 cm, 2,3/3,7 kW 

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

 n Bagerste hojre: 
19x22 cm, 2,3/3,7 kW

Brug og fleksibilitet
 n 13 effekttrin inkl. boost
 n 6 autoprogrammer med 
forudindstillede temperaturer

 n Individuelle timere
 n 2 Bridge Induction™ – til flere 
gryde- og pandestorrelser

Interaktion og betjening
 n Multi Easy slide™ control
 n Detektering af kogegrej
 n Pausefunktion

Sikkerhed og vedligeholdelse
 n Restvarmeindikator
 n Tidsbegransning
 n Rengoringsvenlig glat overflade 
og betjeningselementer

Kr. 10.395,-

Kr. 7.895,-
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HI1631G 
Induktionskogeplade 
Sort glas
Bredde: 60 cm

Konstruktion og ydelse
 n Facetkanter i siderne
 n Total effekt: 7,4 kW
 n 4 kogezoner 

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

 n Forreste hojre:  
FlexZone 18x20 cm, 1,6/1,85 kW 

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

 n Bagerste hojre: 
FlexZone 18×20 cm, 2,1/3 kW

Brug og fleksibilitet
 n 10 effekttrin inkl. boost
 n Individuelle timere
 n 2 Bridge Induction™ – til flere 
gryde- og pandestorrelser

Interaktion og betjening
 n Central Easy slide™ control
 n Detektering af kogegrej
 n Recall funktion

Sikkerhed og vedligeholdelse
 n Restvarmeindikator
 n Tidsbegransning
 n Rengoringsvenlig glat overflade 
og betjeningselementer

730457

Kr. 6.695,-
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ASKO Craft 
gaskogeplader
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Den nye A+brænder i ASKO Craft-serien er yderst effektiv 
og overfører mere af gasenergien direkte til gryderne og 
panderne. Forhøjede brændere gør det muligt at skabe 
luftgennemstrømning mellem brænderen og drypbakken. 
Det betyder, at det rustfri stål eller den sorte emalje virker 
køligere, ligesom det giver færre oliepletter, der brænder sig 
fast. Den lille brænderdiameter giver en høj ydelse og en 
mere præcis kontrol af varmen.

The Super Flex wok burner is very efficient because of 
the high-precision manufacturing of its holes (22° angle), 
allowing the effective direction of the flame at the bottom of 
the recipient. Due to the burner plate’s small diameter, the 
heat remains under the recipient. The Super Flex wok burner 
is made of brass, which is a desirable material due to its rust 
resistance, easy maintenance and professional appearance.

Ved hjælp af nanoteknologi har vi forsynet vores nye 
gaskogeplader i rustfrit stål med en meget tynd beskyttende 
belægning. Dette lag forhindrer, at pletter brænder eller 
sætter sig fast på overfladen. Kogepladerne er derfor utroligt 
lette at rengøre, uden særlige rengøringsmidler. Efter fire 
timers tilberedning ved 180° C kan den rengøringsvenlige 
ASKO-belægning rengøres lettere end de løsninger, vores 
konkurrenter tilbyder. De grafitsorte modeller er også lette at 
rengøre takket være den grafitsorte emaljeoverflade.

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

A+hybridbrænder

Super Flex Wok™ burner

Rengøringsvenlig belægning

Nem flytning af gryder og pander
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ASKO Craft 
gaskogeplader

HG1776AB/S1
Gaskogeplade
Grafitsort drypbakke
Bredde 75 cm
4 A+hybridbrændere
1 Super Flex-wokbrænder

Konstruktion og ydelse
 n Emaljeret støbejernsholder
 n Dobbelt luftindsugning
 n Godkendt til flaskegas og 
naturgas 

 n Flaskegasdyser monteret
 n Forberedt til naturgas 

 n Midterste zone til venstre 
Effektklasse: Super Flex-
wokbrænder 
Effektområde: 300-4600 W 

 n Midterste zone forrest 
Effektklasse: Normal brænder 
Effektområde: 390-2000 W 

 n Midterste zone bagest 
Effektklasse: Normal brænder 
Effektområde: 390-2000 W 

 n Højre zone forrest 
Effektklasse: Hurtig brænder 
Effektområde: 550-2600 W 

 n Højre zone bagest 
Effektklasse: Ekstern brænder 
Effektområde: 300-1000 W

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

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

 n Ekstra wokholder
 n Ekstra simreholder

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

Sikkerhed og vedligeholdelse
 n Termoelektrisk 
flammefejlsbeskyttelse

 n Rengøringsvenlig 
emaljebelægning

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

Køkken - 476655

Kr. 9.895,-
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HG1666AB/S1
Gaskogeplade
Grafitsort drypbakke
Bredde 60 cm
3 Hybrid A+brændere og 1 Super Flex-wokbrænder

Konstruktion og ydelse
 n Emaljeret støbejernsholder
 n Dobbelt luftindsugning
 n Godkendt til flaskegas og 
naturgas 

 n Flaskegasdyser monteret
 n Forberedt til naturgas 

 n Venstre zone forrest 
Effektklasse: Super Flex-
wokbrænder 
Effektområde: 300-4200 W 

 n Venstre zone bagest 
Effektklasse: Normal brænder 
Effektområde: 390-2000 W 

 n Højre zone forrest 
Effektklasse: Normal brænder 
Effektområde: 390-2000 W 

 n Højre zone bagest 
Effektklasse: Ekstern brænder 
Effektområde: 300-1000 W

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

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

 n Ekstra wokholder
 n Ekstra simreholder

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

Sikkerhed og vedligeholdelse
 n Termoelektrisk 
flammefejlsbeskyttelse

 n Rengøringsvenlig 
emaljebelægning

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

Køkken - 476470

Kr. 7.695,-
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Domino gaskogeplader 
by ASKO
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Fusion Volcano Wok-brænderen er anderledes end de fleste 
andre wokbrændere. Den genererer store mængder varme, 
som dirigeres mod bunden af gryden i stedet for langs 
siderne. Den opretholder også en høj temperatur, selv når du 
tilsætter flere ingredienser. Den øjeblikkelige varmeoverførsel 
hjælper dig med at skabe perfekte wokretter hjemme i 
dit eget køkken. Det gør den til markedets mest effektive 
wokbrænder.

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

Fusion Volcano Wok-brænder

Tredobbelt wokfunktion
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Domino-kogeplader

HID352GC
Elements by ASKO induktionskogeplade
Mat sort glas
Bredde 38,4 cm
2 induktionszoner

Konstruktion og ydelse
 n Dekorationsliste i sort
 n Glaskeramisk overflade
 n PowerBoost
 n 2 kogezoner 

 n Forreste:  
19×22 cm, 2,3/3,7 kW  

 n Bagerste:  
19×22 cm, 2,3/3,7 kW

Celsius°Cooking™
 n Temperaturkontrolleret 
avanceret system

 n Hestan Cue-app til forbundet 
madlavningshjalp

 n Kan arbejde samme med 
special tilbehør

Brug og fleksibilitet
 n Registrering af kogegrej:  
Auto pan detection

 n Integration in ConnectLife

Interaktion og kontrol
 n Wi-Fi: Integreret

Funktioner, programmer og 
modes

 n Induction hob functions: 
Auto heat, Grilling, Boiling, 
Simmering, Move, Bridge

Sikkerhed og vedligeholdelse
 n Restvarmeindikator

Valgfrit tilbehør
 n Termometer til at forbinde til 
Celsius°Cooking™-system

 n Kokkegryde med 
temperatursensor til at forbinde 
til Celsius°Cooking™-system

 n Stegepande med 
temperatursensor til at forbinde 
til Celsius°Cooking™-system

 n Grillplade
 n Teppanyakiplade

Køkken - 737834

Skab din perfekte kogeplade med ASKO Domino-
kogeplademoduler. De kan indbygges ved siden af hinanden 
eller kombineres med en gas- eller induktionskogeplade i fuld 
størrelse. Domino-kogeplader fås med induktion eller gas med to 

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

Madlavning uden grænser 

Kr. 8.995,-
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HG1365GB
Domino Fusion Volcano Wok-brænder
Størrelse: 33 cm
Forbindelsesliste til montering af to Domino-kogeplader  
side om side medfølger.

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

 n Rengøringsvenligt keramisk glas
 n Ergonomisk metalgreb
 n Støbejernsholder

Konstruktion og ydelse
 n Godkendt til flaskegas og 
naturgas 

 n Flaskegasdyser monteret

Brug og fleksibilitet
 n Multifunktionel wokbrænder
 n Ekstra wokholder

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

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

Funktioner
 n 2 A+brændere 
 n Rengøringsvenligt keramisk glas
 n Ergonomiske metalgreb
 n Støbejernsholdere

Konstruktion og ydelse
 n Godkendt til flaskegas og 
naturgas 

 n Flaskegasdyser monteret

 n Midterste zone forrest 
Effektklasse: Rapid-brænder 
Effektområde: 550-3000 W 

 n Midterste zone bagest 
Effektklasse: Normal brænder 
Effektområde: 390-2000 W

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

Køkken - 735377

Køkken - 735376

Kr. 8.395,-

Kr. 8.395,-
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Teppanyaki-plade AT12A
Et perfekt supplement til dit kogegrej, som kan  
bruges på ASKO Bridge Induction™-zoner  
og derved omdanner din ASKO induktionsplade til en teppanyaki.

 n 423 x 248 mm
 n Antracitfarvet
 n Mikrokeramisk belægning
 n Variable tilberedningszoner, som 
styres via Bridge Induction™

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

 n Hurtig forvarmning af 
teppanyaki-pladen

 n Fremstillet i støbt aluminium, 
håndstøbt

Grillplade AG12A
Et perfekt supplement til dit kogegrej, som kan  
bruges på ASKO Bridge Induction™-zoner og 
derved omdanner din ASKO induktionsplade til en grillplade.

 n 423 x 248 mm
 n Antracitfarvet
 n Mikrokeramisk belægning
 n Variable tilberedningszoner, som 
styres via Bridge Induction™

 n En grillplade, som er velegnet til 
alle typer grilning

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

Stegepande AD82A
Et perfekt supplement til dit kogegrej, som  
kan bruges både på ASKO Bridge Induction™-zoner  
og i en ASKO-ovn.

 n 413 x 270 x 73 mm
 n Antracitfarvet
 n Mikrokeramisk belægning
 n Variable tilberedningszoner, som 
styres via Bridge Induction™

 n Hurtig forvarmning af 
stegepanden

 n Fremstillet i støbt aluminium, 
håndstøbt

494186

494105

494185

Tilbehør til 
Bridge Induction™
ASKOs Bridge Induction™ giver dig mulighed for at kombinere 
to kogezoner til én stor kogezone, så tilberedningspladsen 
optimeres. 

Med Bridge Induction™ får du den perfekte plads til store gryder 
og pander og stort set endeløse tilberedningsmuligheder.

Udvidet serie med Bridge Induction™

Kr. 1.795,-

Kr. 1.895,-

Kr. 1.695,-
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Konceptet bag ASKO induktionskogeplade med integreret 
emhætte er enkelt. Løsningen til alle, der gerne vil 
nyde et smukt designet køkken uden en emhætte, som 
forstyrrer helheden. For arkitekter og designere giver 
ASKOs induktionskogeplade med integreret emhætte nye 
muligheder inden for køkkendesign, hvor de ikke behøver 
at tage stilling til, om de vil skjule eller fremhæve emhætten.
Vores induktionskogeplade med integreret emhætte 
giver dit køkken et helt nyt look. Uden en pladskrævende 
emhætte i køkkenet er der større fokus på selve 
køkkendesignet, hvilket giver dig bedre mulighed for 
at skabe et harmonisk design uden afbrydelser og 
forstyrrelser.

Det frie udsyn fremhæver også selve kogepladen. Ingen 
generende metalkappe eller forhøjet luftindsugning. 
Det eneste tegn på udsugningen er den smalle spalte 
placeret i et kvadrat midt på kogepladen. Der er ingen låg 
eller andet, der skal foldes ud, kun en glat overflade. Det 
giver kogepladen et rent udtryk og er mere brugervenligt, 
fordi det er muligt at flytte gryder og pander frit over hele 
kogepladen.
Den integrerede udsugningsflade er også meget nem at 
rengøre, fordi den er fremstillet af det samme materiale 
som resten af kogepladen – ekstremt varmebestandigt og 
ridsefast keramisk glas.

Forestil dig et køkken med både rene linjer og ren luft

Induktionskogeplade  
med integreret emhætte
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Mados og dampe fra madlavningen stiger langsommere og 
tættere på overfladen. Det var en stor fordel, da vi designede 
vores effektive induktionskogeplade med integreret emhætte. 
Den betydeligt højere lufthastighed, som blæseren skaber, fjerner 
madosen direkte ved kogepladen, hvor den opstår.

Det fedt, som luftstrømmen ikke transporterer direkte til filteret, 
ender på en hældende overflade, hvorfra det flyder ned i filteret. 
Filteret kan indeholde op til 200 ml fedt. Store mængder fedt ender 
i bunden af filteret, hvor der er ekstra god plads.

ASKOs fleksible Real Bridge™-induktionszoner gør det muligt at 
kombinere to kogezoner i én stor zone til større gryder og pander. 
Takket være den minimale afstand mellem de forbundne zoner er 
der ingen kolde områder, hvilket er optimalt for større gryder og 
pander og giver uendelige muligheder.

ASKOs induktionskogeplade med integreret emhætte er forsynet 
med en smart filterkonstruktion, der effektivt renser luften to gange 
i ét og samme filter. Når filteret skal rengøres, skal det bare løftes 
op fra pladen og sættes i opvaskemaskinen – så rengøres det på 
den mest hygiejniske måde. Det kalder vi Twin Filter System.

Effektiv udsugning af mados

Stor fedtkapacitet

Fleksible Real Bridge™-zoner

Dobbeltvirkende filter
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Ren luft og  
god udsigt

Udsugningszonen er helt flad og fremstillet af det samme matte 
keramisk hærdede glas som resten af kogepladen. Dette øger det 
brugbare område på kogepladen og gør det muligt at flytte gryder 
og pander frit omkring.

Vores automatiske programmer hjælper med at gøre arbejdet 
i køkkenet lidt lettere. Hvis du bruger dem, kan du fokusere 
på andre ting i forbindelse med madlavningen. De tre 
autoprogrammer hjælper dig med at sikre den rigtige temperatur, 
når maden koger, smelter eller simrer.

Helt flad overflade 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

Kr. 30.195,-

731655
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Built-dimensions (for flush installation)Appliance dimensions
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Du vil opleve et betydeligt lavere støjniveau, fordi udsugningen og 
motoren er placeret tæt på gulvet i stedet for i hovedhøjde.

Det skandinaviske design giver harmoni og rene linjer til 
mindste detalje. Ud fra samme tradition har vi designet 
induktionskogepladen med integreret emhætte, så den kan 
installeres planforsænket i køkkenbordet. Den kan naturligvis også 
installeres oven på køkkenbordet

Skjult dybt under kogepladens elegante matsorte overflade findes 
udsugningen, som effektivt fjerner fugt, damp og fedt. Det eneste, 
der kan ses, er den diskrete udsugningszone midt på kogepladen.

Et helt andet støjniveau Planforsænket installation

Traditionel installation

Planforsænket installation

Mål til traditionel installation Mål til planforsænket installation
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Emhætten er typisk det første, du lægger mærke til i et 
køkken. Vores emhætter er derfor designet til at give et 
fantastisk indtryk på afstand, som bliver endnu bedre, 

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

Stærk, stille og lækker

Emhætter
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ASKOs emhætter har en robust børsteløs motor. 
Udsugningszonen er koncentreret om kanterne af filtrene for at 
give det bedste aftræk.

ASKOs emhætter er ekstremt effektive selv ved lave indstillinger 
og er både støjsvage og energivenlige.

Lyden af frisk luft

573408

731484

731485

CD4634G
Vægmonteret emhætte
Rustfri/sort glas
Bredde 60 cm

CD4634B 
Vægmonteret emhætte
Black Steel/sort glas
Bredde 60 cm

CD4934B 
Vægmonteret emhætte
Black Steel/sort glas
Bredde 90 cm

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

 n Belysning: LED belysning:  
2 × 1 W

 n Antal hastighedsniveauer: 4
 n Max. kapacitet ved udsugning: 
720 m³/t

 n Lydniveau (min.): 52 dB(A)
 n Lydniveau (max.): 62 dB(A)
 n Aftræksdiameter: 15 cm
 n 1 motor
 n Indikator for rensning af filtre
 n Aluminium fedtfilter

Udstyr
 n Metalfilter: 2 (467574)

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

 n Belysning: LED belysning:  
2 × 1 W

 n Antal hastighedsniveauer: 4
 n Max. kapacitet ved udsugning: 
720 m³/t

 n Lydniveau (min.): 52 dB(A)
 n Lydniveau (max.): 62 dB(A)
 n Aftræksdiameter: 15 cm
 n 1 motor
 n Indikator for rensning af filtre
 n Fedtfilter af rustfrit stål

Udstyr
 n Metalfilter: 1 (467574)

Vægmonterede 
emhætter

Kr. 6.195,-

Kr. 5.695,-

Kr. 5.695,- 
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Emhætter til 
indbygning og  
loftinstallation

CCT1252W
Integreret loftemhætte
Størrelse: 120 cm

CCT9051S
Integreret loftemhætte
Størrelse: 90 cm

Funktioner
 n Energiklasse: A++ 
 n Aftrækskapacitet: 750 m3/h
 n Maks. støjniveau: 58 dB(A)
 n Nem at rengøre
 n Nem og fleksibel installation
 n Loftsenhederne har lav 
installationsdybde (ca. 200 mm)

 n Aftrækket indstilles nemt i fire 
retninger

 n Ingen knapper på loftsenheden, 
kun visning

 n Dæmpbare LED-strips
 n Farvejusterbare LED-strips på 
mellem 2900K (varm) og 5100K 
(kold)

 n Ekstern LED-tilslutning
 n Recirkulation: Kulfilter / 735511

Funktioner
 n Energiklasse: A++ 
 n Aftrækskapacitet: 750 m3/h
 n Maks. støjniveau: 58 dB(A)
 n Nem at rengøre
 n Nem og fleksibel installation
 n Loftsenhederne har lav 
installationsdybde (ca. 200 mm)

 n Aftrækket indstilles nemt i fire 
retninger

 n Ingen knapper på loftsenheden, 
kun visning

 n Dæmpbare LED-spots 
 n Farvejusterbare LED-strips på 
mellem 2900K (varm) og 5100K 
(kold)

 n Ekstern LED-tilslutning
 n Recirkulation: Kulfilter / 735512

Køkken - 733664

Køkken - 733665

Kr. 20.795,-

Kr. 18.195,-
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CBB862W
Integreret loftemhætte
Størrelse: 86 cm

CBB861S
Indbygnings emhætte i overskab
Størrelse: 86 cm

CBB761S
Indbygnings emhætte i overskab
Størrelse: 76 cm

Funktioner
 n Energiklasse: A+++
 n Aftrækskapacitet: 760 m3/h
 n Maks. støjniveau: 55 dB(A)
 n Nem at rengøre
 n Nem og fleksibel installation
 n Aftrækket indstilles nemt i fem 
retninger

 n Mulighed for styring med 
fjernbetjening

 n Dæmpbare LED-strips 
 n Farvejusterbare LED-strips på 
mellem 2900K (varm) og 5100K 
(kold)

 n Ekstern LED-tilslutning
 n Recirkulation: Kulfilter / 735513

Funktioner
 n Energiklasse: A+
 n Aftrækskapacitet: 740 m3/h
 n Maks. støjniveau: 53 dB(A)
 n Nem at rengøre
 n Nem og fleksibel installation
 n Aftrækket indstilles nemt i fem 
retninger

 n Mulighed for styring med 
fjernbetjening

 n Dæmpbare LED-spots 
 n Farvejusterbare LED-spots på 
mellem 2900K (varm) og 5100K 
(kold)

 n Ekstern LED-tilslutning
 n Recirkulation: Kulfilter / 735514

Funktioner
 n Energiklasse: A+
 n Aftrækskapacitet: 730 m3/h
 n Maks. støjniveau: 53 dB(A)
 n Nem at rengøre
 n Nem og fleksibel installation
 n Aftrækket indstilles nemt i fem 
retninger

 n Mulighed for styring med 
fjernbetjening

 n Dæmpbare LED-spots 
 n Farvejusterbare LED-spots på 
mellem 2900K (varm) og 5100K 
(kold)

 n Ekstern LED-tilslutning
 n Recirkulation: Kulfilter / 735514

Køkken - 733670

Køkken - 733673

Køkken - 734292

Kr. 13.595,-

Kr. 10.395,-

Kr. 9.395,-
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I dag går bæredygtighed og ansvarlighed hånd i hånd. 
Så når vi designer vores produkter, er det vores ansvar 
ikke bare at lave produkter, der holder, men som også gør 
tingene bedre - for vores kunder og for planeten. 

Det var den tankegang, der førte til vores seneste 
opvaskemaskine: DW60. Udviklet ansvarligt. Designet til at 
gøre en forskel. Og bygget til at bringe glæde i de næste 
20 år.

En opvaskemaskine designet til at holde i 20 år

Opvaskemaskiner
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Accentfarve
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Når du åbner lågen til vores nye opvaskemaskine, kan den 
åbne dine øjne for et par nye ting. Måske lægger du først 
mærke til stålet i høj kvalitet. Bagefter er det måske en af 
maskinens mange smarte funktioner. De bliver fremhævet 

med en farve, der imiterer de måder, naturen sætter fokus 
på ting på. Når du lukker lågen, kommer maskinen tilbage 
på sin plads - hvor den ikke konkurrerer om plads eller 
opmærksomhed - men i stedet fuldender rummet.

Fokuspunkter - et strejf af natur
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Hos ASKO bygger vi opvaskemaskiner til kommerciel og 
industriel brug - fra plejehjem, børnehaver og vuggestuer 
til hoteller, frisører og campingpladser. I disse miljøer bliver 
opvaskemaskiner brugt mange gange om dagen, så de 
skal være bygget til at holde. Vi ved, hvad der skal til for 
at designe, udvikle og bygge maskiner, der kan håndtere 
kravene til kommerciel brug.

Vi ønsker, at du skal opleve de samme fordele og de 
samme præstationsniveauer som de professionelle. Så når 
det kommer til design af vores opvaskemaskiner til brug 
i hjemmet, bruger vi den samme tilgang og anvender de 
samme omfattende standarder til ydeevne, pålidelighed og 
kvalitet. Hos ASKO mener vi, at alle fortjener kvalitet. Fordi 
for os er kvalitet alt.

Kvalitet er alt

1 Ikke-magnetisk beholder i rustfrit stål

2 Ikke-magnetiske sprøjtearme i rustfrit stål

3 Ikke-magnetiske sprøjterør i rustfrit stål

4 Nylonbelagte stålhylder 

5 Solid ydre base i ét stykke stål 

6 Ikke-magnetisk fint filter i rustfrit stål 

7 Stålfødder med plastkapper for at beskytte gulvet

8 Ikke-magnetisk indre låge i rustfrit stål

Ingen andre materialer holder så længe som stål. Og ingen 
andre opvaskemaskiner har så mange detaljer lavet af stål 
i stedet for plastik som ASKO opvaskemaskiner. Faktisk er 
otte af de vigtigste komponenter i vores opvaskemaskiner 
fremstillet af højkvalitetsstål i stedet for plastik: beholderen, 
hylderne, sprayarmene, sierne, den ydre base, fødderne 
og den indvendige låge. Ved at bruge mere stål og mindre 
plastik får vi vores maskiner til at holde længere.

8 Steel™  
- mere stål end plastik
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Fuldintegrerbar 
opvaskemaskine

739403 DFI777UXXL
Fuldintegrerbar opvaskemaskine med autodosering
Mål (HxBxD): 85,9-91,2 × 59,6 × 55,9 cm
Dybde med dør åben: 123,8 cm
Monteres med 700-800 mm høje køkkenlåger     
(max vægt på dør 3,5 – 10 Kg)*

Markedslancering efterår 2022

Konstruktion og Ydeevne
 n Svejset stålkar
 n 8 Steel™ . 8 af de vigtigste dele 
er i slidstærkt rustfrit stål

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

 n Antal spulearme: 3
 n Antal spulezoner: 9
 n Twin Tubes™ - separat 
sprayzone i den midterste kurv

 n Turbo Combi Drying™
 n Power Zone Cutlery™ - ekstra 
rengøring af bestikket

Brug og fleksibilitet
 n Antal kuverter: 17 kuverter
 n Antal kurve: 4
 n Top bakke/kurv: Let 
højdejustering; Med 
teleskopskinner; Håndtag; 
Udtagelig

 n Overkurv: Eksklusiv – fuldt 
fleksibel med nedfældelige 
pinderækker og LightLock™ til 
lette genstande

 n Topkurv - justerbar: Fuld
 n Letglidende teleskopskinner 
med kuglelejer til den øverste 
kurv

 n China Guard – beskytter 
skrøbelig last mod den 
roterende spulearm

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

 n Mellemkurvens tilslutning er 
udstyret med kontraventil

 n Underkurv: Eksklusiv – fuldt 
fleksibel med nedfældelige 
pinderækker samt vase- og 
flaskeholder

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

 n Tæt trådmønster i både øverste 
og nederste kurv

 n Bestikkurv
 n Belysning: 4 LED lys

Interaktion og kontrol
 n Wi-Fi: Integreret
 n Display type: TFT display
 n Antal programmer: 15
 n Antal tilvalg: 9
 n Status Light™ – smart 
farveindikering af 
opvaskeprocessen

 n Indikator for resterende tid
 n Indikator for afsluttet vask:  
Vises med lyd og lys

Funktioner, programmer og 
modes

 n 15 programmer: Autoprogram; 
Intensivprogram; Eco program; 
Hygiejne program; Tidsprogram; 
Plastik; Skyl og hold program; 
Universal; H.vask,oppe; 
H.vask,nede; Krystalglas; Kvik 
Pro-vask; Selvrens; Forvarmet

 n Udskudt start: Ja
 n Sæt tid
 n Green funktion
 n Speed funktion
 n Night funktion
 n Intensive funktion
 n Automatisk døråbning
 n Superskylning

Design og integration
 n Dørfjeder kan justeres fra fronten
 n Den bageste fod kan justeres fra 
fronten

 n Nem installation med integreret 
anti-sifon

 n Push to open function – ideelt til 
håndtagsfrie køkkener

Sikkerhed og Vedligeholdelse
 n Aqua Safe™ - Sikrer mod 
vandskader

 n Kid Safe™ - Knaplås
 n Afspændingsindikator:  
Besked i display

 n Saltindikator: Saltindikator

Tekniske data
 n Kan tilsluttes kold eller varmt 
vand – størrelse 3/4”

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

 n Varighed af ECO program:  
225 min

 n Energiforbrug kWh/år: 220 kWh
 n Anslået årligt forbrug af vand: 
2772 ltr.

 n Vandforbrug pr. opvask: 9,9 ltr.
 n Energiklasse: C
 n Støjklasse: A

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

Kr. 13.495,- 
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Med ConnectLife-appen kan du betjene og overvåge din ASKO 
opvaskemaskine med din smartphone eller tablet uden at være 
i nærheden. Du kan slå op i den online brugervejledning, ændre 
indstillinger, kontrollere maskinens status og mere. Du kan også 
starte, stoppe og pausere programmer, mens du er på farten. 
Appen inkluderer en vejledning trin for trin, der hjælper dig med at 
finde de bedste programmer til dig afhængigt af, hvad du vasker, 
og hvordan du foretrækker at vaske det.

Gennem årevis af forskning har vi identificeret den præcise 
mængde opvaskemiddel, der skal til, for at levere konsistent 
perfekte rengøringsresultater. Det er vores arbejde. Vi forventer 
selvfølgelig ikke, at du bruger tid på at tænke på det. Derfor har vi 
designet Auto Dose. 

Autodoserings-rummet i vores opvaskemaskiner kan indeholde 
op til 30 dages behov for opvaskemiddel. Det betyder, at du kun 
behøver fylde det én gang om måneden. Bare stil tallerkener, 
bestik og andre ting ind, og så er du klar. Helt problemfrit, som det 
burde være.

“Når det handler om at få tallerkener og bestik rigtigt rent, er der 
fire vigtige ingredienser: temperatur, kemi, mekanisk handling og 
tid. Da vi udviklede vores nye DW60-serie af opvaskemaskiner, 
ville vi løfte renhed og hygiejne til det højeste niveau. Så vi 
tilføjede en femte og uventet ingrediens - lys. UV-lys for at være 
helt præcis. For vores kroppe er moderat eksponering til UV-lys 
en god kilde til D-vitamin. Det sætter os i bedre humør og booster 
vores energi. Men hvad med vores tallerkener og bestik? Der er 
dokumenteret, at UV-lys også dræber bakterier. Derfor besluttede 
vi at konstruere vores seneste opvaske-innovation omkring det, 
hvilket muliggør eliminering af op til 99,99999% bakterier.”

En opvaskemaskine  
du virkelig kan connecte med

Automatisk dosering  
- kræver mindre af dig

Lad der blive lys!

Dispenser til automatisk dosering,  
til opvaskegel.

Standard-dispenser til opvasketabs/
pulver og skyllemiddel.

Fleksibelt valg mellem standard og 
automatisk dosering
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Fuldintegrerbar 
opvaskemaskine

Køkken - 739437 DFI756MUXXL
Fuldintegrerbar opvaskemaskine med autodosering
Mål (HxBxD): 85,9-91,2 × 59,6 × 55,9 cm
Dybde med dør åben: 123,8 cm
Monteres med 700-800 mm høje køkkenlåger     
(max vægt på dør 3,5 – 10 Kg)*

Konstruktion og Ydeevne
 n Svejset stålkar
 n 8 Steel™ . 8 af de vigtigste dele 
er i slidstærkt rustfrit stål

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

 n Antal spulearme: 2
 n Antal spulezoner: 9
 n Twin Tubes™ - separat 
sprayzone i den midterste kurv

 n Turbo Combi Drying™
 n Power Zone Cutlery™ - ekstra 
rengøring af bestikket

Brug og fleksibilitet
 n Antal kuverter: 15 kuverter
 n Antal kurve: 3
 n Overkurv: Eksklusiv – fuldt 
fleksibel med nedfældelige 
pinderækker og LightLock™ til 
lette genstande

 n Topkurv - justerbar: Fuld
 n Letglidende teleskopskinner 
med kuglelejer til den øverste 
kurv

 n China Guard – beskytter 
skrøbelig last mod den 
roterende spulearm

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

 n Mellemkurvens tilslutning er 
udstyret med kontraventil

 n Underkurv: Eksklusiv – fuldt 
fleksibel med nedfældelige 
pinderækker samt vase- og 
flaskeholder

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

 n Tæt trådmønster i både øverste 
og nederste kurv

 n Bestikkurv
 n Belysning: 2 LED lamper

Interaktion og kontrol
 n Wi-Fi: Integreret
 n Display type: TFT display
 n Antal programmer: 15
 n Antal tilvalg: 9
 n Status Light™ – smart 
farveindikering af 
opvaskeprocessen

 n Indikator for resterende tid
 n Indikator for afsluttet vask:  
Vises med lyd og lys

Funktioner, programmer og 
modes

 n 15 programmer: Autoprogram; 
Intensivprogram; Eco program; 
Hygiejne program; Tidsprogram; 
Plastik; Skyl og hold program; 
Universal; H.vask,oppe; 
H.vask,nede; Krystalglas; Kvik 
Pro-vask; Selvrens; Forvarmet

 n Udskudt start: Ja
 n Sæt tid
 n Green funktion
 n Speed funktion
 n Night funktion
 n Intensive funktion
 n Automatisk døråbning
 n Superskylning

Design og integration
 n Dørfjeder kan justeres fra fronten
 n Den bageste fod kan justeres fra 
fronten

 n Nem installation med integreret 
anti-sifon

 n Push to open function – ideelt til 
håndtagsfrie køkkener

Sikkerhed og Vedligeholdelse
 n Aqua Safe™ - Sikrer mod 
vandskader

 n Kid Safe™ - Knaplås
 n Afspændingsindikator:  
Besked i display

 n Saltindikator: Saltindikator

Tekniske data
 n Kan tilsluttes kold eller varmt 
vand – størrelse 3/4”

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

 n Varighed af ECO program:  
210 min

 n Energiforbrug kWh/år: 188 kWh
 n Anslået årligt forbrug af vand: 
2772 ltr.

 n Vandforbrug pr. opvask: 9,6 ltr.
 n Energiklasse: B
 n Støjklasse: B

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

Markedslancering efterår 2022

Kr. 11.495,- 
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For at give et allerede kraftfuldt system endnu mere power, har vi 
lavet to justerbare “power-zoner” med to forskellige sprøjtemønstre. 
Power-zonerne producerer enten en koncentreret, hård højtryks-
jetstråle til ekstra opvaskekraft til højre, smalle ting som flasker eller 
vaser, eller en bredere sprøjtning til større fade, gryder og pander. 
Der er også en “bro-funktion”, hvor begge power-zoner indstilles til 
den brede sprøjtetilstand til meget store fade eller køkkenutensilier. 
Power-zonerne betjenes manuelt, så når 
du ikke har brug for dem, slukker du 
bare for dem. 

Instant Lift™-løfterne gør det nemt at tage de øvre kurve og de 
øverste bestikskuffer ud nemt og hurtigt. Instant Lift™ er inkluderet 
til udvalgte kurve foroven og alle versioner af den øverste 
bestikskuffe. 

Justerbare power-zoner

Instant Lift™-løftere

Med ConnectLife-appen kan du betjene og overvåge din ASKO 
opvaskemaskine med din smartphone eller tablet uden at være 
i nærheden. Du kan slå op i den online brugervejledning, ændre 
indstillinger, kontrollere maskinens status og mere. Du kan også 
starte, stoppe og pausere programmer, mens du er på farten. 
Appen inkluderer en vejledning trin for trin, der hjælper dig med at 
finde de bedste programmer til dig afhængigt af, hvad du vasker, 
og hvordan du foretrækker at vaske det.

Hylderne i den nye DW60-serie er helt unikke. Uanset om du vasker gryder 
og pander, glas, store køkkenutensilier eller bageplader, kan hylderne 
nemt tilpasses, så de passer til det, du sætter i opvaskemaskinen. Enkelt, 
smart og meget praktisk. 

Flexi Racks™-sortiment

Hylder unikt designet  
til alle typer service

70



Fuldintegrerbar 
opvaskemaskine

Køkken - 739524 DFI746MU
Fuldintegrerbar opvaskemaskine med autodosering
Mål (HxBxD): 81,9-87,2 × 59,6 × 55,9 cm
Dybde med dør åben: 119,8 cm
Monteres med 680-760 mm høje køkkenlåger     
(max vægt på dør 3,5 – 12 Kg)*

Konstruktion og Ydeevne
 n Svejset stålkar
 n 8 Steel™ . 8 af de vigtigste dele 
er i slidstærkt rustfrit stål

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

 n Antal spulearme: 2
 n Antal spulezoner: 9
 n Twin Tubes™ - separat 
sprayzone i den midterste kurv

 n Turbo Combi Drying™
 n Power Zone Cutlery™ - ekstra 
rengøring af bestikket

Brug og fleksibilitet
 n Antal kuverter: 14
 n Antal kurve: 3
 n Overkurv: Eksklusiv – fuldt 
fleksibel med nedfældelige 
pinderækker og LightLock™ til 
lette genstande

 n China Guard – beskytter 
skrøbelig last mod den 
roterende spulearm

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

 n Mellemkurvens tilslutning er 
udstyret med kontraventil

 n Underkurv: Eksklusiv – fuldt 
fleksibel med nedfældelige 
pinderækker samt vase- og 
flaskeholder

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

 n Tæt trådmønster i både øverste 
og nederste kurv

 n Bestikkurv
 n Belysning: 2 LED lamper

Interaktion og kontrol
 n Wi-Fi: Integreret
 n Display type: TFT display
 n Antal programmer: 15
 n Antal tilvalg: 9
 n Status Light™ – smart 
farveindikering af 
opvaskeprocessen

 n Indikator for resterende tid 
 n Indikator for afsluttet vask:  
Vises med lyd og lys

Funktioner, programmer og 
modes

 n 15 programmer: Autoprogram; 
Intensivprogram; Eco program; 
Hygiejne program; Tidsprogram; 
Plastik; Skyl og hold program; 
Universal; H.vask,oppe; 
H.vask,nede; Krystalglas; Kvik 
Pro-vask; Selvrens; Forvarmet

 n Udskudt start: Ja
 n Sæt tid
 n Green funktion
 n Speed funktion
 n Night funktion
 n Intensive funktion
 n Automatisk døråbning
 n Superskylning

Design og integration
 n Dørfjeder kan justeres fra fronten
 n Den bageste fod kan justeres fra 
fronten

 n Nem installation med integreret 
anti-sifon

 n Push to open function – ideelt til 
håndtagsfrie køkkener

Sikkerhed og Vedligeholdelse
 n Aqua Safe™ - Sikrer mod 
vandskader

 n Kid Safe™ - Knaplås
 n Afspændingsindikator:  
Besked i display

 n Saltindikator: Saltindikator

Tekniske data
 n Kan tilsluttes kold eller varmt 
vand – størrelse 3/4”

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

 n Varighed af ECO program:  
195 min

 n Energiforbrug kWh/år: 180 kWh
 n Anslået årligt forbrug af vand: 
2772 ltr.

 n Vandforbrug pr. opvask: 9,6 ltr.
 n Energiklasse: B
 n Støjklasse: B

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

Markedslancering efterår 2022

Kr. 10.995,- 
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Der er op til fire højeffektive LED-lamper i vores 
opvaskemaskiner. Lyset tænder, når du åbner lågen og 
oplyser hele maskinen og den åbne låge. Det gør det 

nemmere at fylde og tømme opvaskemaskinen, og gør det 
nemmere at finde bestik eller andre ting, du måske har tabt 
i maskinen.

Praktisk og stilfuld indvendig belysning
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Med vores DW60-serie har vi designet en række forskellige tilstande, så 
du nemt kan tilpasse din opvask, så den passer til dit liv - uanset om du 
ønsker at spare tid, spare energi eller klare opvasken, mens du sover. Det 
vil sige, i stedet for at vælge i en lang liste af programmer, efterfulgt af en 
lige så lang liste med valgmuligheder og indstillinger, skal du bare vælge 
tilstanden og trykke start. Enkelt. 

Grøn tilstand sparer både vand og energi. Temperaturen er lavere, og 
hvert trin i opvaskecyklussen forlænges for at spare vand og alligevel 
opnå de samme perfekte rengøringsresultater som med et normalt 
program. Modeller med AUTO-program har et vandforbrug helt ned til 
7,5 l, inklusive to skylninger med friskt vand afhængigt af, hvor beskidt 
servicet er.

Hvis du vil have dine tallerkener rene hurtigere, kan du vælge hurtig-
funktionen, hvorved programmet køres igennem 50% hurtigere. For at 
opnå de bedst mulige vaskeresultater på den givne tid, bruges der mere 
vand og energi.

Vælg denne tilstand, hvis du har beskidte tallerkener med indtørrede 
madrester. Den intensive tilstand øger trykket i sprøjtearmen, ligesom der 
bruges mere varme og vand i cyklussen.

Grøn funktion

Hurtig-funktion

Intensiv funktion

Designet  
til livet

For dem, der gerne vil lade maskinen vaske op, mens de sover, har vi 
lavet en nattilstand. I denne tilstand sænkes trykket i sprøjtearmene, 
hvilket reducerer støjniveauet med så meget som 2 dB i forhold 
til den testede værdi. Denne mere stille tilstand er også perfekt til 
boligindretninger i åbent plan. 

Vandet i den sidste skylning renses med UV-lys og varme for at 
dræbe mikroorganismer. Opvaskemaskinen bruger mere energi, og 
programtiden forlænges.

Nattilstand

UV-rensetilstand
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Fuldintegrerbar 
opvaskemaskine

739512  DSD545KXXL
Fuldintegrerbar opvaskemaskine
Mål (HxBxD): 85,9-91,2 × 59,6 × 55,9 cm
Dybde med dør åben: 129,4 cm
Brugerdefinerede dørmål 760-840 mm    
Sliding Door - glidebeslag som passer til alle låger og 
sokler (max vægt på dør 3,5 – 12 Kg)*

Konstruktion og Ydeevne
 n Svejset stålkar
 n 8 Steel™ . 8 af de vigtigste dele 
er i slidstærkt rustfrit stål

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

 n Antal spulearme: 3
 n Antal spulezoner: 9
 n Power Zone Cutlery™ - ekstra 
rengøring af bestikket

Brug og fleksibilitet
 n Antal kuverter: 14
 n Antal kurve: 3
 n Top bakke/kurv: Let 
højdejustering; Håndtag; 
Udtagelig

 n Overkurv: Premium
 n Topkurv - justerbar: Fuld
 n Underkurv: Premium
 n Tæt trådmønster i både øverste 
og nederste kurv

 n Bestikkurv
 n Belysning: 2 LED lamper

Interaktion og kontrol
 n Wi-Fi: Integreret
 n Display type: LCD-display
 n Antal programmer: 8
 n Antal tilvalg: 6
 n Status Light™ – smart 
farveindikering af 
opvaskeprocessen

 n Indikator for resterende tid
 n Indikator for afsluttet vask:  
Vises med lyd og lys

Funktioner, programmer og 
modes

 n 8 programmer: Autoprogram; 
Intensivprogram; Eco program; 
Hygiejne program; Tidsprogram; 
Skyl og hold program; Kvik Pro-
vask; Selvrens

 n Udskudt start: Ja
 n Sæt tid
 n Green funktion
 n Speed funktion
 n Night funktion
 n Automatisk døråbning
 n Superskylning

Design og integration
 n Dørfjeder kan justeres fra fronten
 n Den bageste fod kan justeres fra 
fronten

 n Nem installation med integreret 
anti-sifon

Sikkerhed og Vedligeholdelse
 n Aqua Safe™ - Sikrer mod 
vandskader

 n Kid Safe™ - Knaplås
 n Afspændingsindikator:  
Besked i display

 n Saltindikator: Saltindikator

Tekniske data
 n Kan tilsluttes kold eller varmt 
vand – størrelse 3/4”

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

 n Varighed af ECO program:  
195 min

 n Energiforbrug kWh/år: 184 kWh
 n Anslået årligt forbrug af vand: 
2576 ltr.

 n Vandforbrug pr. opvask: 9,2 ltr.
 n Energiklasse: B
 n Støjklasse: B

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

Markedslancering efterår 2022

Kr. 9.995,- 
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Fuldintegrerbar 
opvaskemaskine

739486   DFI544DXXL  
Fuldintegrerbar opvaskemaskine
Mål (HxBxD): 85,9-91,2 × 59,6 × 55,9 cm
Dybde med dør åben: 123,8 cm
Monteres med 700-800 mm høje køkkenlåger  
(max vægt på dør 3,5 – 10 Kg)

Konstruktion og Ydeevne
 n Svejset stålkar
 n 8 Steel™ . 8 af de vigtigste dele 
er i slidstærkt rustfrit stål

 n SCS - Super Cleaning System™
 n Antal spulearme: 3
 n Antal spulezoner: 9
 n Turbo Combi Drying™
 n Power Zone Cutlery™ - ekstra 
rengøring af bestikket

Brug og fleksibilitet
 n Antal kuverter: 14
 n Antal kurve: 3
 n Top bakke/kurv: Let 
højdejustering; Håndtag; 
Udtagelig

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

 n Bestikkurv

Interaktion og kontrol
 n Display type: LCD-display
 n Antal programmer: 9
 n Antal tilvalg: 5
 n Status Light™ – smart 
farveindikering af 
opvaskeprocessen

 n Indikator for resterende tid
 n Indikator for afsluttet vask:  
Vises med lyd og lys

Funktioner, programmer og 
modes

 n 9 programmer: Kvikprogram; 
Intensivprogram; Eco program; 
Hygiejne program; Tidsprogram; 
Skyl og hold program; Universal; 
Selvrens

 n Udskudt start: Ja
 n Sæt tid
 n Speed funktion
 n Night funktion
 n Automatisk døråbning
 n Superskylning

Design og integration
 n Dørfjeder kan justeres fra fronten
 n Den bageste fod kan justeres fra 
fronten

 n Nem installation med integreret 
anti-sifon

Sikkerhed og Vedligeholdelse
 n Aqua Safe™ - Sikrer mod 
vandskader

 n Kid Safe™ - Knaplås
 n Afspændingsindikator 
Besked i display

 n Saltindikator: Saltindikator

Tekniske data
 n Kan tilsluttes kold eller varmt 
vand – størrelse 3/4”

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

 n Varighed af ECO program:  
195 min

 n Energiforbrug kWh/år: 184 kWh
 n Anslået årligt forbrug af vand: 
2576 ltr.

 n Vandforbrug pr. opvask: 9,2 ltr.
 n Energiklasse: B
 n Støjklasse: B

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

Markedslancering efterår 2022

Kr. 9.495,- 
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58 cm

4/6 cm

17/19 cm

6/10 cm

25/27 cm

Vores opvaskemaskiner har plads til op til 17 kuverter og kan 
fyldes på mange forskellige måder med alle typer køkkenudstyr 
- også ting i underlige former. Vores XL-opvaskemaskiner har en 
fyldningshøjde på 54 cm, mens vores XXL-opvaskemaskiner 

har en fyldningshøjde på 58 cm. Det giver masser af plads til 
store fade og høje vinglas. Afhængigt af modellen giver ASKO 
opvaskemaskiner mulighed for at fylde service i på to, tre eller fire 
niveauer.

XL- eller XXL-fyldning på 4 niveauer

Vores opvaskemaskiner tilbyder  
den største mængde 
fyldningsplads, mens de ydre 
standardmål bibeholdes. De kan 
stå på en plads på 860-915 mm 
(XXL) eller 820-875 mm (XL). 

Fri-højde
Angivet
kapacitet

Højeste glas i
over-/underkurv*

Største tallerken  
i underkurv**

EU-mærkning:
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

 * Glas skal placeres i en vinkel.
 ** Gælder opvaskemaskiner, hvor den midterste hylde er blevet fjernet, eller hvor den højeste hylde sættes i højeste position. I XXL-

opvaskemaskiner er afstanden mellem den nederste hylde og den øverste hylde 39 cm. Det giver mulighed for at placere et fad på 40 cm i 
diameter, velvidende at det vil rage en smule ud forbi hyldestrukturen. Fadet skal placeres mellem to styrerækker. 
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Vores XXL-opvaskemaskiner kan vaske op til 17 standard kuverter på én gang. En kuvert omfatter - helt ufatteligt - 1 af hver af:

Stor kapacitet med plads til op til 17 kuverter

Middagstallerken 9
Desserttallerken 9
Dessertskål 9
Krus 9
Glas 17
Gaffel 17
Kniv 17
Suppeske 17
Dessertske 17
Teske 17
Suppetallerken 8
Melamin-desserttallerken 8
Underkop 8
Kop 8
Lille gryde 1
Ovnfad 1
Glasskål 1
Ovalt fad 1
Melamin-skål 2
Serveringsske 2
Serveringsgaffel 1
Sovseske 1
TOTAL 180
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Fuldintegrerbare 
opvaskemaskiner

739487  DSD544D
Fuldintegrerbar opvaskemaskine
Mål (HxBxD): 81,9-87,2 × 59,6 × 55,9 cm
Dybde med dør åben: 125,4 cm
Kan monteres med 700-800 mm høje køkkenlåger
Sliding Door - glidebeslag som passer til alle låger og 
sokler (max vægt på dør 3,5 – 12 Kg)*

Konstruktion og Ydeevne
 n Svejset stålkar
 n 8 Steel™ . 8 af de vigtigste dele 
er i slidstærkt rustfrit stål

 n SCS - Super Cleaning System™
 n Antal spulearme: 3
 n Antal spulezoner: 9
 n Power Zone Cutlery™ - ekstra 
rengøring af bestikket

Brug og fleksibilitet
 n Antal kuverter: 14
 n Antal kurve: 3
 n Top bakke/kurv: Let 
højdejustering; Håndtag; 
Udtagelig

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

 n Bestikkurv

Interaktion og kontrol
 n Display type: LCD-display
 n Antal programmer: 8
 n Antal tilvalg: 5
 n Status Light™ – smart 
farveindikering af 
opvaskeprocessen

 n Indikator for resterende tid
 n Indikator for afsluttet vask:  
Vises med lyd og lys

Funktioner, programmer og 
modes

 n 8 programmer: Kvikprogram; 
Intensivprogram; Eco program; 
Hygiejne program; Tidsprogram; 
Skyl og hold program; Universal; 
Selvrens

 n Udskudt start: Ja
 n Sæt tid
 n Speed funktion
 n Night funktion
 n Automatisk døråbning
 n Superskylning

Design og integration
 n Dørfjeder kan justeres fra fronten
 n Den bageste fod kan justeres fra 
fronten

 n Nem installation med integreret 
anti-sifon

Sikkerhed og Vedligeholdelse
 n Aqua Safe™ - Sikrer mod 
vandskader

 n Kid Safe™ - Knaplås
 n Afspændingsindikator:  
Besked i display

 n Saltindikator: Saltindikator

Tekniske data
 n Kan tilsluttes kold eller varmt 
vand – størrelse 3/4”

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

 n Varighed af ECO program:  
195 min

 n Energiforbrug kWh/år: 184 kWh
 n Anslået årligt forbrug af vand: 
2576 ltr.

 n Vandforbrug pr. opvask: 9,2 ltr.
 n Energiklasse: B
 n Støjklasse: B

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

Markedslancering efterår 2022

Kr. 8.995,- 
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Fuldintegrerbare 
opvaskemaskiner

739485  DFI544D
Fuldintegrerbar opvaskemaskine
Mål (HxBxD): 81,9-87,2 × 59,6 × 55,9 cm
Dybde med dør åben: 119,8 cm
Monteres med 680-760 mm høje køkkenlåger  
(max vægt på dør 3,5 – 12 Kg)

Konstruktion og Ydeevne
 n Svejset stålkar
 n 8 Steel™ . 8 af de vigtigste dele 
er i slidstærkt rustfrit stål

 n SCS - Super Cleaning System™
 n Antal spulearme: 3
 n Antal spulezoner: 9
 n Turbo Combi Drying™
 n Power Zone Cutlery™ - ekstra 
rengøring af bestikket

Brug og fleksibilitet
 n Antal kuverter: 14
 n Antal kurve: 3
 n Top bakke/kurv: Let 
højdejustering; Håndtag; 
Udtagelig

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

 n Bestikkurv

Interaktion og kontrol
 n Display type: LCD-display
 n Antal programmer: 9
 n Antal tilvalg: 5
 n Status Light™ – smart 
farveindikering af 
opvaskeprocessen

 n Indikator for resterende tid
 n Indikator for afsluttet vask:  
Vises med lyd og lys

Funktioner, programmer og 
modes

 n 9 programmer: Kvikprogram; 
Intensivprogram; Eco program; 
Hygiejne program; Tidsprogram; 
Skyl og hold program; Universal; 
Selvrens

 n Udskudt start: Ja
 n Sæt tid
 n Speed funktion
 n Night funktion
 n Automatisk døråbning
 n Superskylning

Design og integration
 n Dørfjeder kan justeres fra fronten
 n Den bageste fod kan justeres fra 
fronten

 n Nem installation med integreret 
anti-sifon

Sikkerhed og Vedligeholdelse
 n Aqua Safe™ - Sikrer mod 
vandskader

 n Kid Safe™ - Knaplås
 n Afspændingsindikator:  
Besked i display

 n Saltindikator: Saltindikator

Tekniske data
 n Kan tilsluttes kold eller varmt 
vand – størrelse 3/4”

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

 n Varighed af ECO program:  
195 min

 n Energiforbrug kWh/år: 184 kWh
 n Anslået årligt forbrug af vand: 
2576 ltr.

 n Vandforbrug pr. opvask: 9,2 ltr.
 n Energiklasse: B
 n Støjklasse: B

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

Markedslancering efterår 2022

Kr. 8.995,- 
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Din ASKO opvaskemaskine er så stille, ned til 38 dB, at vi har 
designet en praktisk funktion: Status Light™. Blå fortæller dig, at 
du kan åbne lågen for at sætte flere ting ind, rød betyder, at det er 

for sent at gøre det, og grøn viser, at dit service er klart til at blive 
taget ud. 

Til os, der lader opvaskemaskinen køre, mens vi sover, har vi skabt 
nattilstanden. I denne tilstand sænkes trykket i sprøjtearmene, 
hvilket reducerer støjniveauet med så meget som 2 dB i forhold til 

den testede værdi. Denne tilstand er også perfekt til indretninger i 
åbent plan, hvor køkken og opholdsrum ikke er opdelt.

Status Light™

Stille nat

Blåt lys
Programmet er startet, men du kan stadig fylde 
ting i (intet opvaskemiddel i maskinen).

Rødt lys
Det anbefales ikke at fylde mere i 
(opvaskemiddel i maskinen).

Grønt lys
Programmet er færdigt, standby i 2 timer.

Blinkende rødt lys
Fejl på vandtilførsel, lækage på ventil ved 
vandtilførsel, overfyldning og fejl på vandudtag.
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Skydelågesystemet sikrer nem installation og et problemfrit 
integreret look i dit køkken uden overgange. Opvaskemaskinens 
dekorative låge skydes op, når opvaskemaskinen er åben, og 
skydes ned, når den er lukket, hvilket betyder, at der kun er et 
mellemrum på 2 mm mellem underkanten af opvaskemaskinens 
låge og soklen eller skuffen placeret nedenunder (hvis 
opvaskemaskinen monteres med Status Light™, vil mellemrummet 
være 3,6 mm). 

Skydelågesystemet, der er praktisk og pænt at se på, kan fjerne 
behovet for at skære i soklen og sikrer nemmere installation i 
højden. Det sikrer også, at opvaskemaskinen fungerer i perfekt 
harmoni med dit køkken - uanset, hvilket design du ønsker.

Det er vores mest avancerede tørremetode. Den er baseret på de 
samme principper som Turbo Combi Drying, men den automatiske 
lågeåbning styres af en sensor, der måler temperaturen i dit 
køkken. Hvis køkkenet er koldere end normalt, vil lågen åbne på et 
senere tidspunkt. Hvis det er varmere, åbnes lågen tidligere. Dette 
betyder, at energi til tørring bruges mere effektivt.

Anti-lugt funktionen medvirker til at forhindre eventuel grim lugt i at 
udvikle sig i maskinen, som kan forårsages af beskidte tallerkener, 
der har stået i opvaskemaskinen for længe. Opvaskemaskinens 
integrerede ventilator i lågen aktiveres automatisk hver 
anden time i en maksimal periode på 72 timer.  Den ventilerer 
opvaskemaskinens indre, samtidig med den minimerer fugt. Anti-
lugt funktionen er tilgængelig på alle modeller med Turbo Combi 
Drying. ™

DW60 er designet til at spare energi, samtidig med den vasker 
servicet ved at bruge et smart indbygget varmevekslersystem. 
Varme genereret af opvaskemaskinen kombineres med 
omgivelsestemperaturen i rummet til at varme en tankfuld vand op. 
Dette vand bruges på flere stadier i rengøringsprocessen. Dette 
sparer energi, der normalt ville blive brugt til at varme vand op fra 
et koldt tilløbsrør. 

Skydelåge-åbningssystem

Turbo Combi Drying™  
med sensorkontrol

Anti-lugt funktion

Varmeveksler
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Vin - serverings- og 
opbevaringsskab

Næsten alle de funktioner og egenskaber, vi har indbygget 
for at give din samling den pleje, den fortjener, er inspireret 
af vinkældre - som jo har været brugt gennem århundreder 
og er indbegrebet af vinpleje.

Serverings- og opbevaringsskabet indeholder forskellige 
temperaturzoner til forskellige typer vin, som kan styres 
hver for sig helt præcist. Det giver perfekte lysforhold, 
det overvåger fugtighed, og det er nærmest helt frit 
for vibrationer. Men i modsætning til en vinkælder 
dokumenterer og katalogiserer det din vin og giver dig 
oplysninger om den. Så i den henseende får du det bedste 
fra to verdener - og så ser det også flot ud i din stue eller et 
andet sted, du vil stille det.
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ASKO serverings- og opbevaringsskab bruger 
banebrydende design og teknologi til at passe på vin på 
en måde, som er blevet perfektioneret i århundreder. Alt, 
hvad vi ved om, hvordan din vin opbevares på den bedst 
mulige måde, kan findes her i et førsteklasses, serverings-
og opbevaringsskab, som kan gøres ligeså unikt som din 
egen samling – og hvor du kan give den en æresplads.

Det indeholder alle de avancerede pleje- og 
opbevaringsfunktioner, som en værdifuld samling fortjener. 
Det har kapacitet til at opbevare en stor samling – op 
til 190 flasker – under de rette forhold til opbevaring og 
servering. Det indeholder tre individuelt kontrollerbare 
temperaturzoner, ren kulfiltreret luft, stort set vibrationsfri 
kompressorer og et sofistikeret hyldesystem og layout. 
De tre temperaturzoner er perfekt forseglet fra hinanden, 
fugtigheden overvåges og dørens glas beskytter indholdet 
mod UV-lys.

Teknologi møder tradition. 
Bliv forbundet med din vin.
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Powered by: 

Andreas Larsson er en af verdens førende vineksperter, 
en sommelier, en underviser i vin – og vinder af Best 
Sommelier of the World titlen (2007 ASI). Han har 
veludviklede smagsløg, en kvalitetsbevidst gane og har en 
dyb passion for vin, og for nærmest alt andet i forbindelse 
med vinproduktion. Han er ikke alene kendt for sine utrolige 
smagsevner og sin encyklopædiske viden, men også for 
sin venlige og professionelle tilgang. Andreas er en meget 

efterspurgt smager, foredragsholder og underviser inden 
for det enorme område af vin og gastronomi.

Ud over hans meget travle rolle som smager, konsulent 
og sommelier vier han i dag meget af sin tid til at uddanne 
og inspirere den næste generation af vineksperter og 
-entusiaster. Vi bad ham om at dele sine råd til opbevaring 
og servering af vin med os.

En verden af viden og erfaring.

Ved at bruge enten skabets indbyggede kamera eller den 
medfølgende app på din smartphone kan du scanne etiketterne 
på dine flasker og registrere dem på din oversigt over dine vine. 
Den vil holde styr på, hvad du har, give dig oplysninger lige ved 
hånden, og kan også fortælle dig, på hvilken hylde hver flaske 
ligger. 

Du kan også tilføje »noter« til særlige flasker - der kan hjælpe dig 
med at huske, hvem du fik dem af, eller minde dig om, hvornår de 
skal åbnes.

Lær din vin at kende. 
Forbundne features.

For mig er vin livets skole. 
Takket være vin, har jeg lært 
sprog, historie og kultur, og jeg 
har fået mulighed for at rejse 
rundt i verden. Selv om jeg 
elsker de dyre dråber, elsker 
jeg alt det, der er omkring dem, 
endnu mere.

Andreas Larsson,  
verdens bedste sommelier, 2007

“
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737091

738664

WCN311942G
Sort indfatning/hærdet glas
Serverings- og opbevaringsskab 192 cm
Fritstående
Mål (B×H×D) 70,0 × 192,0 × 79,7 cm
Dybde med åben dør: 143,5 cm

WCN111942G
Sort indfatning/hærdet glas
Serverings- og opbevaringsskab 192 cm
Fritstående
Mål (B×H×D) 70,0 × 192,0 × 79,7 cm
Dybde med åben dør: 143,5 cm

Generelt
 n Plads til 189 flasker (standard 
Bordeaux)

 n Optimal fugtighed: Fugtighed 
holdes på omkring 70% 

 n Lydsvag og ingen vibrationer 
for bedre opbevaring og 
beskyttelse: Kompressor i høj 
kvalitet stående på dæmpere 

 n Intet skadeligt lys: UV-
beskyttelsesfilter i dørglasset 

 n Perfekte temperaturer til 
opbevaring og servering: Tre 
separate temperaturzoner 

 n Minimale temperaturvariationer 
for bedre beskyttelse og aldring: 
Præcis temperaturkontrol 
Udsving ≤ 0,3°C 

 n Komplet forbundet til 
kontinuerlig overvågning: 
Connect Life 

 n Få al den information om din vin, 
du har brug for: Drevet af Vivino

Egenskaber
 n Fugtigheds-, temperatur- og 
vibrationssensorer med 
advarsler i displayet og appen.

 n Full Touch TFT-display 
med kamera til scanning af 
vinetiketter.

 n Serveringsområde med 
serveringsbakke, flaskeholder 
og skuffe til vintilbehør.

 n Kridttavle til navnemærkning på 
hver hylde.

 n Komplet udtrækkelige træhylder 
med soft-close funktion.

 n RGB-lys til perfekt indstilling af 
omgivende lys.

 n Connect Life app: Kontrollere/
ændre indstillinger, vinliste, 
fugtighed, temperatur.

 n Drevet af Vivino: Scan etiketten 
med din mobil eller med UI-
kamera og få adgang til mere 
information om din vin.

 n Vinliste-system: Se placeringen 
af din vin, opbevaringstiden og 
serveringstemperaturen.

Tekniske data
 n Spænding: 220-240 V
 n Frekvens: 50 Hz
 n Strømstyrke: 10 A
 n Faser: 1
 n Tilslutningseffekt: 160 W
 n Energiforbrug pr. dag og flaske: 
0,389 kWh/24 h

 n Energiforbrug pr. år og flaske: 
140 kWh/år

 n F i energi klasse
 n 38 dBA(A) / C i lydniveau
 n Klimaklasse: T, ST, SN
 n WiFi / TILSLUTNING

Generelt
 n Plads til 261 flasker (standard 
Bordeaux)

 n Optimal fugtighed: Fugtighed 
holdes pa omkring 70%

 n Lydsvag og ingen vibrationer 
for bedre opbevaring og 
beskyttelse: Kompressor i hoj 
kvalitet staende pa dampere

 n Intet skadeligt lys: 
UVbeskyttelsesfilter dorglasset

 n Perfekte temperaturer til 
opbevaring i samme temperatur

 n Minimale temperaturvariationer 
for bedre beskyttelse og aldring: 
Pracis temperaturkontrol

 n Udsving ≤ 0,3°C
 n Komplet forbundet til 
kontinuerlig overvagning: 
Connect Life

 n Fa al den information om din vin, 
du har brug for: Drevet af Vivino

Egenskaber
 n Fugtigheds-, temperatur- og 
vibrationssensorer med 
advarsler i displayet og appen

 n Kridttavler til navnemarkning pa 
hver hylde

 n Komplet udtrakkelige trahylder 
med soft-close funktion

 n LED-lys til perfekt indstilling af 
omgivende lys

 n Connect Life app: Kontrollere/ 
andre indstillinger, vinliste, 
fugtighed, temperatur

 n Drevet af Vivino: Scan etiketten 
med din mobil og fa adgang til 
mere information om din vin

 n Vinliste-system: Se placeringen 
af din vin, opbevaringstiden og

 n serveringstemperaturen

Tekniske data
 n Spanding: 220-240 V
 n Frekvens: 50 Hz
 n Stromstyrke: 10 A
 n Faser: 1
 n Tilslutningseffekt: 160 W
 n Energiforbrug pr. dag og flaske: 
0,389 kWh/24 h

 n Energiforbrug pr. ar og flaske: 
142 kWh/ar

 n F i energi klasse
 n 38 dBA(A) / C i lydniveau
 n Klimaklasse: T, ST, SN
 n WiFi / TILSLUTNING

Kr. 50.495,-

Kr. 38.495,-
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Fuldintegrerbare  
køle- og fryseskabe

86



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

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

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

Med vores effektive No Frost-funktion er optøning ikke 
nødvendig. Generelt vil fryseren være nemmere at håndtere, 
da frostvarerne ikke fryser sammen. Uden is kan du bruge 
hele fryseren, og du bruger energien effektivt til frysning 
af madvarer, ikke is. Du sparer både penge og værner om 
miljøet.

Mere smag, mindre spild

Længere friskhed

Perfekt fugtbalance

Ingen frost er lig med bedre frost
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Fuldintegrerbare 
køleskabe

732594

Køkken - 732593

R31831I
Fuldintergrerbart køleskab
Advanced Line
Mål (B×H×D) 55,5 × 177,2 × 54,5 cm 

R31842I
Fuldintergrerbart køleskab
Premium+
Mål (B×H×D) 55,5 × 177,2 × 54,5 cm 

Generelt
 n Energiklasse: D
 n Energiforbrug kWh/24h: 0,361 
kWh

 n Nettorumfang kølerum: 300 ltr.
 n Lydniveau (maks.): 36 dB(A)
 n Inverterkompressor
 n Eco Mode
 n Display type: LED display
 n Køleventilator
 n LED stribe på siden, LED stribe 
under skillevæggen

 n Lydalarm ved åben dør
 n Temperatur indikator: Digital 
temperaturindikator (køl), Digital 
temperatur indikator for nul zone 
skuffen

 n Lyd og visuel signal ved for høj 
temperatur i køleskab: hvidt 
signal

 n Dør materiale: Stål
 n Døråbning: Vendbare døre
 n Dørhængsel: SoftClose hængsel 
- dør til dør

Køleskab
 n Adaptive Temperature Control
 n Super Cool
 n Super Cool™ funktion
 n 6 glashylder
 n Justerbare glashylder
 n Dørhylde til flasker: 2 dørhylder 
med glidestop

 n Hylder i køleskabsdøren: 3 
dørhylder

 n Antal pladser til ost og smør: 1 
Multi Box med trælåg

Generelt
 n Energiklasse: F
 n Energiforbrug kWh/24h: 0,309 
kWh

 n Nettorumfang kølerum: 301 ltr.
 n Lydniveau (maks.): 37 dB(A)
 n 1 kompressor
 n Display type: LED display
 n Køleventilator
 n LED lys
 n Lydalarm ved åben dør
 n Temperatur indikator: Digital 
temperaturindikator (køl)

 n Lyd og visuel signal ved for høj 
temperatur i køleskab: hvidt 
signal

 n Dør materiale: Stål
 n Døråbning: Vendbare døre
 n Dørhængsel: SoftClose hængsel 
- dør til dør

Køleskab
 n Adaptive Temperature Control
 n IonAir med DynamiCooling
 n Super Cool
 n Super Cool™ funktion
 n Coldbox™ (2-3° C)
 n 7 glashylder
 n Justerbare glashylder
 n Dørhylde til flasker: 1 dørhylde 
med 2 flaskeholdere

 n Flaskeholder
 n Hylder i køleskabsdøren: 4 
dørhylder

 n Antal pladser til ost og smør: 1 
MultiBox

Kr. 15.995,- 

Kr. 9.495,- 
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Fuldintegrerbare 
fryseskabe

733860

Køkken - 732602

FN31831I
Fuldintergrerbart fryseskab
Premium+
Mål (B×H×D) 55,5 × 177,2 × 54,5 cm

FN31842I
Fuldintergrerbart fryseskab
Premium+
Mål (B×H×D) 55,5 × 177,2 × 54,5 cm

Generelt
 n Energiklasse: F
 n Energiforbrug kWh/24h: 0,638 
kWh

 n Nettorumfang frostrum: 196 ltr.
 n Optøningstid ved 
strømafbrydelse: 12 t

 n Indfrysningskapacitet: 10 kg/
døgn

 n Lydniveau (maks.): 39 dB(A)
 n Inverterkompressor
 n Eco Mode
 n Display type: LED display
 n Lys i fryserummet: LED
 n Lydalarm ved åben dør
 n Temperatur indikator: Digital 
temperaturindikator på fryseren

 n Dør materiale: Stål
 n Døråbning: Vendbare døre
 n Dørhængsel: SoftClose hængsel 
- dør til dør

Frys
 n No Frost
 n Auto Fast Freeze
 n Fast Freeze
 n 3 glashylder
 n Isterningform
 n Indfrysning: 1 låge, 7 skuffer

Generelt
 n Energiklasse: F
 n Energiforbrug kWh/24h: 0,665 
kWh

 n Nettorumfang frostrum: 212 ltr.
 n Optøningstid ved 
strømafbrydelse: 12 t

 n Indfrysningskapacitet: 10 kg/
døgn

 n Lydniveau (maks.): 39 dB(A)
 n Inverterkompressor
 n Display type: LED display
 n Lys i fryserummet: LED
 n Lydalarm ved åben dør
 n Temperatur indikator: Digital 
temperaturindikator på fryseren

 n Dør materiale: Stål
 n Døråbning: Vendbare døre
 n Dørhængsel: SoftClose hængsel 
- dør til dør

Frys
 n No Frost
 n Auto Fast Freeze
 n Fast Freeze
 n 7 glashylder
 n Indfrysning: 1 låge, 7 skuffer

Kr. 14.795,- 

Kr. 12.895,- 
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Fuldintegrerbare  
køle-/fryseskabe

Køkken - 732591RFN31842I
Fuldintegrerbart køle-/fryseskab
Premium+
Mål (B×H×D) 55,5 × 177,2 × 54,5 cm 

Generelt
 n Energiklasse: E
 n Energiforbrug kWh/24h: 0,66 kWh
 n Nettorumfang kølerum: 160 ltr.
 n Nettorumfang frostrum: 66 ltr.
 n Optøningstid ved 
strømafbrydelse: 13 t

 n Indfrysningskapacitet: 8 kg/døgn
 n Lydniveau (maks.): 38 dB(A)
 n Eco Mode
 n Display type: LCD-display
 n Køleventilator
 n Lys i fryserummet: LED
 n LED stribe på siden, LED stribe 
under skillevæggen

 n Lydalarm ved åben dør
 n Digital temperaturindikator 
 n Digital temperatur indikator for 
nul zone skuffen

 n Dør materiale: Stål
 n Døråbning: Vendbare døre
 n SoftClose hængsel - dør til dør

Køleaskab
 n Adaptive Temperature Control
 n Super Cool™ funktion
 n Lyd og visuel signal ved for høj 
temperatur: hvidt signal

 n 4 glashylder
 n Justerbare glashylder
 n 1 dørhylde med flytbar holder
 n 1 dørhylde
 n 1 Multi Box med trælåg

Frys
 n Cool Flow+ System
 n Auto Fast Freeze
 n Fast Freeze
 n 1 glashylde
 n Isterningform
 n Indfrysning: 3 skuffer

Kr. 17.595,- 
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732600RFN31831I
Fuldintegrerbart køle-/fryseskab
Advanced Line
Mål (B×H×D) 55,5 × 177,2 × 54,5 cm 

732601RF31831I
Fuldintegrerbart køle-/fryseskab
Advanced Line
Mål (B×H×D) 54 × 177,2 × 54,5 cm 

Generelt
 n Energiklasse: F
 n Energiforbrug kWh/24h: 0,63 kWh
 n Nettorumfang kølerum: 180 ltr.
 n Nettorumfang frostrum: 68 ltr.
 n Optøningstid ved 
strømafbrydelse: 16 t

 n Indfrysningskapacitet: 8 kg/døgn
 n Lydniveau (maks.): 39 dB(A)
 n 1 kompressor
 n Display type: LED display
 n Køleventilator
 n LED lys
 n Lydalarm ved åben dør
 n Digital temperaturindikator (køl)
 n Dør materiale: Stål
 n Døråbning: Vendbare døre
 n SoftClose hængsel - dør til dør

Køleskab
 n Adaptive Temperature Control
 n IonAir med DynamiCooling
 n Super Cool™ funktion
 n Lyd og visuel signal ved for høj 
temperatur: hvidt signal

 n Coldbox™ (2-3° C)
 n 5 glashylder
 n Justerbare glashylder
 n 1 dørhylde med 1 flaskeholder
 n Flaskeholder
 n 2 dørhylder
 n 1 MultiBox

Frys
 n Cool Flow+ System
 n Auto Fast Freeze
 n Fast Freeze
 n 2 glashylder
 n Indfrysning: 3 skuffer

Generelt
 n Energiklasse: F
 n Energiforbrug kWh/24h: 0,62 kWh
 n Nettorumfang kølerum: 187 ltr.
 n Nettorumfang frostrum: 71 ltr.
 n Optøningstid ved 
strømafbrydelse: 18 t

 n Indfrysningskapacitet: 3,5 kg/
døgn

 n Lydniveau (maks.): 38 dB(A)
 n Display type: LED display
 n Køleventilator
 n LED lys
 n Lydalarm ved åben dør
 n Digital temperaturindikator (køl)
 n Dør materiale: Stål
 n Døråbning: Vendbare døre
 n Glidende dørhængsel

Køleskab
 n Adaptive Temperature Control
 n IonAir med DynamiCooling
 n Lyd og visuel signal ved for høj 
temperatur: hvidt signal

 n 5 glashylder
 n Justerbare glashylder
 n Automatic Humidity Control
 n Ekstra skjult opbevaringsplads
 n 1 dørhylde med 2 flaskeholdere
 n Flaskeholder
 n 2 dørhylder
 n 1 MultiBox

Frys
 n Mindre rimdannelse i fryseren
 n Fast Freeze
 n 2 glashylder
 n Indfrysning: 3 skuffer

Kr. 9.495,- 

Kr. 11.795,- 
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Vask og tør

På trods af mere end 70 år i branchen hviler vi ikke på laur-
bærrene, og vi stræber hele tiden efter at forstå, hvordan vi 
kan gøre vores produkter endnu bedre. Denne gang har vi 
bestræbt os på at lære af mennesker i den virkelige verden 
og finde ud af, hvad de største problemer i vaskerummet 
er.

Denne viden har vi kombineret med vores mange års 
erfaring inden for tøjvask til både husholdninger og 
vaskerier for at skabe en ny generation af flotte, bruger-
venlige, innovative vaskemaskiner og tørretumblere med 
lang levetid.

Vi går vores egne veje
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Vask

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

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

Quattro Construction™ Steel Seal™-låge
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Vaskemaskiner

Generelt
 n Energiklasse: B
 n Centrifugeringsevne: A
 n Restfugtighed: 43 %
 n Centrifugeringshastighed: 1800 
omdr.

 n Kapacitet: 9 kg
 n Vasketid: 183 min
 n Energiforbrug kWh/år: 185 kWh
 n Årligt vandforbrug: 10590 ltr.
 n Døråbning: 31 cm
 n Lys i tromlen

Programmer
 n 26 programmer
 n Programmer: Bomuld, Standard 
bomuld, Finvask, Tidsprogram, 
QuickWash, Mix syntetisk, Uld-/
håndvask

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

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

Egenskaber
 n Sensi Save™
 n Kulfri (BLDC) motor
 n Automatisk vægtkontrol
 n Sensorer: Vandniveau kontrol
 n Super Silent+
 n Type display: LCD display
 n Børnesikring
 n Sprogvalg
 n Rustfrit kar
 n Aqua Block System™
 n Overløbskontrol
 n Kan tilsluttes kold og varmt vand

Funktioner
 n Personlige indstillinger for alle 
programmer

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

737530W6098X.W/2 
Vaskemaskine med autodosering
Hvid
Mål (HxBxD): 85-88 × 59,5 × 58 cm

Generelt
 n Energiklasse: B
 n Centrifugeringsevne: A
 n Restfugtighed: 44 %
 n Centrifugeringshastighed: 1600 
omdr.

 n Kapacitet: 8 kg
 n Vasketid: 183 min
 n Energiforbrug kWh/år: 175 kWh
 n Årligt vandforbrug: 10310 ltr.
 n Døråbning: 31 cm

Programmer
 n 23 programmer
 n Programmer: Bomuld, Standard 
bomuld, Finvask, Tidsprogram, 
QuickWash, Mix syntetisk, Uld-/
håndvask

 n Specielle programmer: Anti 
allergi, Anti-allergi (bomuld), 
Anti mider, Perfect Black, 
Autoprogram, Skjorter, Intensiv 
vask

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

Egenskaber
 n Sensi Save™
 n Kulfri (BLDC) motor
 n Automatisk vægtkontrol
 n Sensorer: Vandniveau kontrol
 n Super Silent+
 n Type display: LCD display
 n Børnesikring
 n Sprogvalg
 n Rustfrit kar
 n Aqua Block System™
 n Overløbskontrol
 n Kan tilsluttes kold og varmt vand

Funktioner
 n Personlige indstillinger for alle 
programmer

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

737540 W4086C.S/2
Vaskemaskine
Rustfrit stål
Mål (HxBxD): 85-88 × 59,5 × 58 cm

Kr. 13.295,-

Kr. 11.595,-
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ASKOs tørretumblere med varmepumpe er lukkede systemer, 
hvori procesluften konstant cirkulerer inde i tørretumbleren, hvilket 
gør det muligt at installere dem i små lukkede rum. Luften affugtes 
ved hjælp af en fordamper, så det er muligt at anvende en lavere 
temperatur i tørreprocessen. Dette betyder igen, at tørringen er 
mere skånsom for tøjet, uden at det går ud over tørrekapaciteten 
eller -effektiviteten. Ud over en mere skånsom tørring nedsætter 
tørretumbleren med varmepumpe desuden risikoen for, 
at tøjet kryber, og selv meget delikate tekstiler kan tørres. 
Varmepumpeteknologien kombineret med vores smarte Sensi Dry-
system og autoprogrammer betyder, at ASKOs tørretumblere med 
varmepumpe er ekstremt energieffektive. Det er gode nyheder for 
både miljøet og din pengepung.

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

Skånsom tørring med varmepumpe Soft Drum™ and Air Lift™-frembringere

Tør
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Tørretumblere

Generelt
 n Energiklasse: A+++
 n Kapacitet: 8 kg
 n Tromlevolumen: 117 ltr.
 n Tørretid: 190 min
 n Energiforbrug kWh/år: 176,8 kWh
 n Døråbning: 34 cm
 n Rustfri tromle

Programmer
 n 18 programmer
 n Programmer: Auto frotté, Auto 
Jeans, Auto Normal Dry, Auto 
Down, Auto Synthetic, Auto Dry, 
Auto Iron Dry, Auto Very Dry, 
Bedding, Shirts, Quick Pro, Silk 
Wool, Timed Drying, Refresh, 
Dampprogram

Funktioner
 n øIndstilling af tørringsniveau
 n Lav tørringstemperaturen
 n Antikrølfunktion
 n Opfrisknings funktion
 n Udskudt start
 n Spar tid

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

 n Advarsel for fuld 
kondensbeholder

 n Restfugtighedssensor
 n Slukker automatisk når døren 
åbnes

 n ButterFly Drying™
 n Kulfri motor (BLDC)

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

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

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

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

 n Advarsel for fuld 
kondensbeholder

 n Restfugtighedssensor
 n Slukker automatisk når døren 
åbnes

 n Lav tørringstemperaturen
 n ButterFly Drying™
 n BLDC motor

586979

576706

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

T608HX.W 
Kondenstørretumbler med varmepumpe
Hvid
Mål (HxBxD): 85-88 × 59,5 × 65,4 cm

Kr. 11.795,-

Kr. 11.595,-
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Tørreskabe er velegnede til tørring af alle tekstiler, der ikke får 
plads i tørretumbleren eller tørres bedre ved lavere temperatur 
eller ved hængetørring: Sko og støvler, sarte tekstiler som uld 
og silke samt fritids- og sportsbeklædning, som f.eks. regntøj, 
flyverdragter, rideudstyr, fiskeudstyr, skiudstyr mm.

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

Kan tørre alt Hurtig tørring

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

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

Varme håndklæder og lune vinterstøvler Stor kapacitet og fleksibilitet

Konstruktion og Ydeevne 
 n Forstærket og lydisoleret dør 
 n Dørguide for perfekt justering 
 n Afvandingskapacitet 22 g/min 
 n Tørresnor 16 m 
 n Kapacitet 4 kg 
 n Ventilatorkapacitet 945 m³/t 
 n Korteste program (min.) 75 min 

Interaktion og kontrol 
 n Programvælger og taster for 
valgmuligheder 

 n Intelligent hukommelsessystem 

Design og integration 
 n Samme installationshøjde 
som vaskemaskine, Hidden 

Helpers™ og tørretumbler 
 n Muligt at installere i skab 
 n Mulighed for vægmontering 
 n Kondensafløb: Beholder og 
afløb 

 n Motorens placering: Under 
tørrerummet 

Sikkerhed og Vedligeholdelse 
 n Dørkontakt 

Tekniske data 
 n Lydniveau (maks.): 70 dB(A) 
 n Stiktype Euro stik 
 n Faser 1 
 n Frekvens 50 Hz 
 n Nettovægt 63 kg 
 n Længde på strømkabel 2,29 m 

Generelt
 n Blæser luft direkte ind i 
tørreskabet

 n Fæld- og udtræksbare 
ophængningsstænger

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

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

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

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

 n Vendbar dør: Ja

675927

675664

675342

DC7784HP.W 
Fritstående tørreskab m. varmepumpe
Hvid
Leveres højrehængt - kan omhængsles
Mål (HxBxD) 184 × 59,5 × 67,5 cm

DC7784V.S
Tørreskab
Rustfrit stål
Leveres højrehængt - kan omhængsles
Mål (HxBxD): 184 × 59,5 × 67,5 cm

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

Kr. 23.995,-

Kr. 11.495,-

Kr. 12.995,-
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Hidden Helpers™

Skånsom tørring med varmepumpe
Med ASKOs unikke hvidevarer til dit hjem får du plads til 
vaskemaskine, tørre-tumbler, tørreskab (DC7784V) og stryge-bræt 
på mindre end 1 m² (0,72 m² for at være helt præcis). Dermed kan 

du klare hele vaskeprocessen fra vask og tørring til sortering og 
strygning lettere og mere enkelt. Det eneste problem er, hvad du 
skal stille op med al den ekstra plads.

100



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

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

Strygeskuffe Sorteringsskuffe

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

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

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

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

 n Udtrækbar sorteringsbakke
 n Trådkurv til det sammenlagte 
sorterede tøj

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

732756

576552

732757

576554

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

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

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

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

Kr. 3.499,-

Kr. 3.899,-

Kr. 3.699,-

Kr. 4.099,-
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Tilbehør der medfølger

OCS8687B
OCS8687A

OCS8664B
OCS8664A

OCS8664S

OCS8678G

OP8678G

OCM8478G

OP8687B
OP8687A

OP8664B
OP8664A

OP8664S

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

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

1 glasfad
1 bageplade
2 premium-grillriste

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

1 glasfad
2 bageplader
1 bradepande
1 grillrist
1 stegetermometer
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Tilbehør der tilkøbes

OCM8487B
OCM8487A

OCM8464B
OCM8464A

OCM8464S
1 glasfad
1 bageplade
1 grillrist

Elements by ASKO front
Passer til alle fuldt integrerede 

opvaskemaskiner 

ASKO Craft front
Passer til alle fuldt integrerede 

opvaskemaskiner

Vinglashylde 

Holder til ekstra høje vinglas. 
Placeres i underkurven.  

Passer til alle fuldt integrerede 
opvaskemaskiner

513719 508044 490854Kr. 1.899,- Kr. 499,-Kr. 1.999,-
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Indbygningstegninger

OCS8678G - OP8678G

ODV8128G - ODW8128G

OCSM8487A - OCSM8487B - OCM8478G

OP8678G OCS8687B - OCS8687A - OCS8664B
OCS8664A - OCS8664S

OP8678G - OP8687B - OP8687A
OP8664B - OP8664A - OP8664S
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382

912-1172

180210

ø 150/120

700
1200
220

213

90

1224

724

76 203

480
840
220

213

90

860

504

76 203

Ø150

98

280
277

73

300

860

840

Ø150

98

280
277

73

300

860

840

Ø150

98

280
277

73

300

760

740

522

48

330

484
284

75*

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

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

1204+4
-0

704+4
-0

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

844+4
-0

484 +4
-0

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

l (mm)
w (mm)

l w kg

846 286 15

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

l (mm)
w (mm)

l w kg

846 286 15

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

l (mm)
w (mm)

l w kg

746 286 15

490 290

min. 40

CCT1252W CCT9051S CBB862W

CBB861S CBB761S

HG1355GB CD4934B CD4634B - CD4634G
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Vores historie tog sin begyndelse i 1950’erne. En ung landmand 
fra Jung, som ligger syd for Lidköping i Sverige, så, hvordan 
hans mor sled og slæbte: at vaske tøj i hånden er et vådt, koldt, 
hårdt og tungt arbejde. Han ville gerne lette hendes hverdag, 
så han opfandt sin egen maskine – en robust, stabil og pålidelig 
vaskemaskine i støbejern og rustfrit stål. ASKO begyndte altså 
med intet mindre end en kærlighedshandling .

Vi ved endnu ikke, hvad fremtiden vil bringe, for vi er alle i gang 
med at skabe den sammen. Men vi ved, at vi vil fortsætte med 
at udvikle og forbedre de produkter, vi elsker at lave og er stolte 
over at kunne levere. Så du kan trygt sætte din lid til, at dit ASKO-
produkt tager hånd om dit tøj, din mad, din opvask – og dermed 
også om dig og dine kære.

ASKO – en kærligheds-
handling



Læs mere og registrér på ASKO.dk/garanti

Quality 
Service

Få tryghed med ASKO
Vi vil gerne sikre vores kunder størst mulig tilfredshed og tryghed 
med deres ASKO produkt, både nu og i fremtiden. Derfor giver vi 
Quality Service til alle vores kunder fra den dag et ASKO produkt 
købes. 

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

Quality Service er en 5-årig sikkerhed for at produkterne lever op 
til vores kunders forventning til kvalitet og service. Den består af 
følgende:

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

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

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

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

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

Sådan modtager De deres Quality 
Service certifikat
For at modtage Quality Service certifikat skal forbrugeren 
registrere produktet på ASKOs hjemmeside. Registreringen skal 
være udført senest otte uger efter fakturadato. Ved at registrere 
produktet giver forbrugeren sit samtykke til, at dennes data 
gemmes. Efter udført registrering skal certifikatet udskrives. 
Sammen med fakturaen udgør certifikatet grundlaget for 
at kunne aktivere Quality Service. Ved reklamationer i løbet 
af serviceperioden, skal forbrugeren bruge Quality Service 
certifikatet og fakturaen for at kontakte den autoriserede 
servicepartner.

Quality Service
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