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ASKOn tarina alkoi vuonna 1950 Varassa, 
Ruotsissa, kekseliään nuoren miehen toivomuksesta 
rakentaa äidilleen pesukone, joka auttaisi häntä  
jokapäiväisissä askareissaan. Kyseessä oli ainutlaatuinen, 
energiaa ja vettä säästävä kone, jossa heijastui maanviljelijän 
rakkaus luontoon. Kone, jonka pesutulos ja toimintavarmuus 
olivat huippuluokkaa, joka pystyi sekä lämmittämään veden että 
linkoamaan ja jonka rumpu oli kestävää ruostumatonta terästä. 

Tänä päivänä, yli 70 vuotta myöhemmin, ASKO on 
maailmanlaajuinen brändi, joka suunnittelee ja valmistaa 
ensiluokkaisia keittiö- ja pyykinhuoltolaitteita sekä ammattikäyttöön 

tarkoitettuja laitteita. Koneemme täyttävät tiukimmatkin muotoilulle, 
toimivuudelle, kestävyydelle ja ympäristöystävällisyydelle 
asetettavat vaatimukset. Noudatamme tuotannossa äärimmäisen 
korkeita laatuvaatimuksia ja rakennamme kotitalouskäyttöön 
tarkoitetut koneet samoja periaatteita noudattaen kuin 
ammattikäyttöön tarkoitetut.

ASKO auttaa ihmisiä eri puolilla maailmaa ruoanlaitossa, 
pyykinpesussa ja muissa kotiaskareissa – ympäristöä kunnioittaen. 
Yhdistämme palkitun muotoilun nerokkaisiin omaisuuksiin ja 
ratkaisuihin. Luomme laitteita, jotka tuovat iloa kotiisi ja elämääsi.

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

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

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

Jon Carlehed, Asko Appliances -yhtiön muotoilupäällikkö.

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

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

Koordinoitua toimivuutta Integrointi, asennus ja yhdistely
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Elements by ASKO
-tuotteet

ODV8128G
Tyhjiölaatikko
Korkeus: 14 cm

OP8678G 
Pyrolyysiuuni
Korkeus: 60 cm

ODW8128G  
Lämmityslaatikko
Korkeus: 14 cm

CM8478G
Automaattinen kahvinkeitin
Korkeus: 45 cm

OCS8678G
Yhdistelmähöyryuuni
Korkeus: 60 cm

OCM8478G 
Yhdistelmämikroaaltouuni
Korkeus: 45 cm

OCSM8478G 
Uuni mikroaalto- ja höyrytoiminnoilla
Korkeus: 45 cm
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Nautitko kaupungin sykkeestä? Vai ehkä mieluummin 
rauhallisemmasta elämänmenosta? Onko keittiösi tila rajallinen? 
Vai onko neliöitä yllin kyllin? Upouudet ja ainutlaatuiset 5-in-1-
yhdistelmäuunimme sopivat moniin eri käyttökohteisiin ja tuovat 
uusia ulottuvuuksia ruoanlaittoon. 

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

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

Voi myös laajentaa ruoanlaiton eri mahdollisuuksia valitsemalla 
Self Clean™ -toiminnolla varustetun pyrolyysiuunin.

Maailman monipuolisin yhdistelmäuuni

Keittiö - 731915OCSM8478G 
Uuni mikroaalto- ja höyrytoiminnoilla
Musta lasi
Tuotteen mitat (LxKxS) 59,5 × 45,5 × 54,6 cm

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

Ovn
 n Uuni jossa mikroaalto- ja 
höyrytoiminto - 50 l

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

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

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

 n Erikoisohjelmat Vaiheittainen 
paisto 

 n Uuninluukun sisämateriaali 
Irrotettava luukun sisälasi 

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

 n Optimaalinen lämmönkierto 
uunissa 

 n Vesisäiliön tilavuus 1,3 l

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

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

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

 n Matala pannu ruostumatonta 
terästä 

 n Reijitetty höyrypannu 1/2 
 n Reijitetty höyrypannu 1/3 
 n Lasinen leivinpelti

5-in-1-uuni
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1. Höyry ja Sous Vide

3. Uuni

5. Höyry/uuni

2. Mikroaallot

4. Mikroaallot/uuni

Vihannesten, kalan ja lihan hellävaraiseen, paineettomaan 
kypsennykseen. Voit kypsentää höyryllä yhtä aikaa tuoretta 
kalaa, vihanneksia ja perunoita. Sinun ei enää tarvitse huolehtia 
aterioiden ylikypsennyksestä.

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

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

Säästät aikaa, kun lämmität ruokaa uudelleen ja kuumennat 
nesteitä. Sopii loistavasti myös esimerkiksi suklaan sulatukseen.

Ruoan kypsennyksessä käytetään mikroaaltoja ja kuumaa ilmaa. 
Vaikka kypsennysaika lyhenee, saat aterioihin maukkaan rapean 
pinnan. 
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Yhdistelmähöyryuunimme on varustettu sekä täydellisellä höyry-
toiminnolla että perinteiseen kiertoilmalämpöön yhdistetyllä höyry-
toiminnolla. Tarkoin suunniteltu höyrynmuodostusjärjestelmä 
tuottaa ainoastaan puhdasta höyryä, joka jakautuu tasaisesti 

koko uuniin. Uunit on varustettu suurella valikoimalla erilaisia 
paistopeltejä sekä perinteisellä lämmöllä että höyryllä 
kypsentämistä varten.

Yhdistelmähöyryuunit

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

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

 n Sivulistat saumattomaan 
integrointiin

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

 n 3 täysin ulosvedettävää 
teleskooppikiskoa 
lukitustoiminnolla

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

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

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

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

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

Keittiö - 507872
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Elements by ASKO -tyhjiölaatikko tarjoaa ainutlaatuisen mahdol-
lisuuden edistykselliseen ruoanlaittoon omassa keittiössäsi. 
14 cm:n korkuinen laatikko on suunniteltu ja valmisteltu 
asennettavaksi yhdessä saman malliston 45 cm ja 60 cm 
yhdistelmähöyryuunien kanssa. Laatikkoa voidaan käyttää ruoan 
valmisteluun sous vide -kypsennystä varten, kuten myös ruoan 
säilytykseen, pakkaamiseen tai annosteluun. 

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

Tyhjiölaatikko

Rakenne & suorituskyky
 n Metalliset sivuprofiilit 
mahdollistavat saumattoman 
integroinnin kalusteisiin 

 n Sileä musta helmiäisen hohtava 
lasi 

 n Painamalla avattava mekanismi
 n Voidaan vetää täysin ulos 
teleskooppiohjaimien ansiosta

 n Tilavuus: 8 litraa
 n Suurin pussikoko: 250 x 350 mm
 n Pumpun kapasiteetti: 4 m3/h
 n Sopii täydellisesti sous vide 
-ohjelmilla varustettujen 
yhdistelmähöyryuuniemme 
kanssa käytettäväksi.

Käyttö & joustavuus
 n Kolme tyhjiöpakkausasetusta
 n Kolme tiivistysasetusta

Vuorovaikutus & hallinta
 n Kosketusnäppäimet

Turvallisuus & huolto
 n Helposti puhdistettava laatikko 
ruostumatonta terästä

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

Keittiö - 563504

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

Höyryn avulla voit saada aikaan ihmeitä keittiön arjessa. Kun 
hyödynnät höyryä leivän leivonnassa, leipä kohoaa paremmin, 
siitä tulee kuohkeaa ja sen kuoresta rapeaa. Saat täydellisen 
lopputuloksen käyttämällä leivonnassa lämpömittaria. Näin 
tiedät tarkalleen, milloin leipä on otettava uunista. Onnistut 
takuuvarmasti!
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Aivan kuin käyttämäsi keittoastiatkin, myös uuni on 
puhdistettava säännöllisesti. Ja juuri tämä on uuden 
Elements by ASKO -pyrolyysiuunin kätevimpiä puolia. 
Pyrolyysiohjelman aikana uuni kuumenee 465°C 

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

Pyrolyysipuhdistus

Pyrolyysi
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Pyrolyysiuunit

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

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

 n Pyrolyysin kestävä laadukas 
emali

 n Sivulistat saumattomaan 
integrointiin

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

 n 5 paistotasoa
 n 3 täysin ulosvedettävää 
teleskooppikiskoa 
lukitustoiminnolla

 n 2 valoa eri tasoilla
 n Oven sisäpuoli tasainen
 n Pyrolyysipuhdistusjärjestelmä

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

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

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

Keittiö - 507873
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Yhdistelmämikroaaltouunimme on suunniteltu toimiviksi ilman 
kömpelöä pyörivää alustaa. Mikroaaltojen tasaisen jakautumisen 
takaa sen sijaan uunin ulkopuolelle sijoitettu mikroaaltosekoitin. 
Elements by ASKO -yhdistelmämikroaaltouunit on myös 

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

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

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

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

 n mikroaaltosuojaus
 n Sivulistat saumattomaan 
integrointiin

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

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

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

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

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

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

 n Kylmä etupinta

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

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

Keittiö - 507875

Keittiö - 497322

Yhdistelmä-
mikroaaltouuni

Lämmityslaatikko
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Kahvinkeitin

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

Kahvinkeittimemme heijastavat ASKO:n pohjoismaista perintöä 
yhdistelemällä ihanteellisesti älykkäitä toimintoja ja tyylikästä 
muotoilua. Kahvinkeitin on suunniteltu sopimaan täydellisesti 
yhteen muotoilultaan ASKO Craft-uunin kanssa – ja lisäksi se 
valmistaa myös erinomaista kahvia.

Löydä erilaiset tumman sävyt Täydelliset tulokset

Keittiö - 736551CM8478G
Automaattinen kahvinkeitin
Musta lasi
Tuotteen mitat (LxKxS) 59,7 × 45,6 × 47 cm

Rakenne & suorituskyky
 n Yksiosainen kestävä 
metallikehys takaa 
ainutlaatuisen integroinnin 

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

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

 n Valo
 n Valmiustila
 n Valmistus kahvipavuista ja 
jauhetusta kahvista

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

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

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

ASKO:n keittiölaitteet on sunniteltu yksityiskohtia kunnioittaen, 
mikä takaa erinomaisen suorituskyvyn ja tarkkuuden. Ne 
edustavat ammattimaisen käytön ja asiantuntemuksen inspiroimaa 
toiminnallisuuta ja kestävyyttä, joka rikastuttaa käyttäjien elämää. 
Laitteidemme miellyttävä muotoilu ja materiaalit integroituvat 
saumattomasti nykyaikaiseen sisustukseen.

”Käsityötaito on luontomme, yksityiskohdat intohimomme”. 
Jon Carlehed, Asko Appliances -yhtiön muotoilupäällikkö.
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Black Steel on ruostumatonta terästä, jossa 
on tyylikäs värisävy. Värin ansiosta harjattu 
pinta pääsee hienosti oikeuksiinsa. Valo 
heijastuu laitteen pinnalta korostaen sen 
muotoilua ja kiiltävää tyylikkyyttä.

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

Ruostumaton teräs on klassinen materiaali, 
jonka modernit ominaisuudet täydentävät 
hienosti kaikkia keittiöitä. Viistosti harjattu 
pinta heijastaa valoa, korostaen keittiösi muita 
materiaaleja ja käytännöllisyyttä.
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Ainutlaatuinen muotoilu, johon kuuluu kestävä yksiosainen 
metallikehys ja saumattomasti taitetut reunat, antaa sinulle 
mahdollisuuden integroida ASKO Craft -uunit parhaalla 
mahdollisella tavalla keittiöösi. Riippumatta siitä, millä tavoin aiot 
asentaa uuden uunisi, se tulee muuttamaan keittiösi ilmeen. 

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

Muotoilu, joka ylittää  
korkeimmat odotuksesi
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Valitse päätoiminto vasenta säädintä kääntämällä. Aktivoi 
ohjelma painamalla käynnistyspainiketta.

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

Näet valitun lämpötilan, jäljellä olevan ajan ja uunin nykyisen 
lämpötilan tilanäytöllä.

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

Hyvä tuntuma, monipuoliset 
toiminnot
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5-in-1-uuni

 734514

 734515

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

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

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

Uuni
 n Uuni jossa mikroaalto- ja 
höyrytoiminto - 50 l

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

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

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

 n Erikoisohjelmat Vaiheittainen 
paisto 

 n Uuninluukun sisämateriaali 
Irrotettava luukun sisälasi 

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

 n Optimaalinen lämmönkierto 
uunissa 

 n Vesisäiliön tilavuus 1,3 l 

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

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

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

 n Matala pannu ruostumatonta 
terästä 

 n Reijitetty höyrypannu ½ 
 n Reijitetty höyrypannu 1/3 
 n Lasinen leivinpelti 
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Yhdistelmähöyryuunit
OCS8687A
Yhdistelmähöyryuuni, Sous Vide -toiminnolla
Grafiitinmusta
Tuotteen mitat (LxKxS) 59,5 × 59,7 × 54,6 cm

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

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

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

Rakenne & suorituskyky
 n Yksiosainen kestävä 
metallikehys takaa 
ainutlaatuisen integroinnin 

 n Laadukas emalinen uunin XL-
sisäosa

 n Monisuuntainen 
höyrysuihkujärjestelmä

 n Energiatehokkuusluokka: A+

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

 n 2 tasolla täysin ulosvedettävät 
teleskooppikiskot 
lukitustoiminnolla

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

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

 n 160 automaattiohjelmaa

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

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

Rakenne & suorituskyky
 n Yksiosainen kestävä 
metallikehys takaa 
ainutlaatuisen integroinnin 

 n Laadukas emalinen uunin XL-
sisäosa

 n Monisuuntainen 
höyrysuihkujärjestelmä

 n Energiatehokkuusluokka: A+

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

 n 2 tasolla täysin ulosvedettävät 
teleskooppikiskot 
lukitustoiminnolla

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

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

 n 160 automaattiohjelmaa

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

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

Keittiö - 730233

729858

 729859

 737315

Keittiö - 736348OCS8687B 
Yhdistelmähöyryuuni, Sous Vide -toiminnolla
Black Steel
Tuotteen mitat (LxKxS) 59,5 × 59,7 × 54,6 cm
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Sous vide ja ruoan 
tyhjiöpakkaaminen

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

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

Tyhjiölaatikko

Rakenne & suorituskyky
 n Metalliset sivuprofiilit 
mahdollistavat saumattoman 
integroinnin kalusteisiin 

 n Sileä musta helmiäisen hohtava 
lasi 

 n Painamalla avattava mekanismi
 n Voidaan vetää täysin ulos 
teleskooppiohjaimien ansiosta

 n Tilavuus: 8 litraa
 n Suurin pussikoko: 250 x 350 mm
 n Pumpun kapasiteetti: 4 m3/h
 n Sopii täydellisesti sous vide 
-ohjelmilla varustettujen 
yhdistelmähöyryuuniemme 
kanssa käytettäväksi

Käyttö & joustavuus
 n Kolme tyhjiöpakkausasetusta
 n Kolme tiivistysasetusta

Vuorovaikutus & hallinta
 n Kosketusnäppäimet

Turvallisuus & huolto
 n Helposti puhdistettava laatikko 
ruostumatonta terästä

ODV8127S
Tyhjiölaatikko
Väri: ruostumaton teräs
14 cm

ODV8127A
Tyhjiölaatikko
Väri: grafiitinmusta
14 cm

 563505

 563506

 731156ODV8127B
Tyhjiölaatikko
Black Steel
14 cm
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Pyrolyysiuuni
OP8687A
Pyrolyysiuuni
Grafiitinmusta
Tuotteen mitat (LxKxS) 59,5 × 59,7 × 54,6 cm

Rakenne & suorituskyky
 n Yksiosainen kestävä 
metallikehys takaa 
ainutlaatuisen integroinnin 

 n Holvimainen rakenne parantaa 
ilmanvirtausta

 n Laadukas emalinen uunin XL-
sisäosa

 n Katossa kaksinkertaiset 
infrapunavastukset

 n Kuuma kiertoilma
 n Energiatehokkuusluokka: A+

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

 n 2 sisävaloa
 n 2 tasolla täysin ulosvedettävät 
teleskooppikiskot 
lukitustoiminnolla

 n 2 matalaa peltiä
 n 1 syvä paistopelti

 n 1 premium-grilliteline
 n Lihalämpömittari

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

 n 87 automaattiohjelmaa

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

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

 n Pyrolyysipuhdistuksen kestävät 
pellit

Keittiö - 730061

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

Keittiö - 736350

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

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

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

Rakenne & suorituskyky
 n Yksiosainen kestävä 
metallikehys takaa 
ainutlaatuisen integroinnin 

 n Holvimainen rakenne parantaa 
ilmanvirtausta

 n Laadukas emalinen uunin XL-
sisäosa

 n Katossa kaksinkertaiset 
infrapunavastukset

 n Kuuma kiertoilma
 n Energiatehokkuusluokka: A+

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

 n 2 sisävaloa
 n 2 tasolla täysin ulosvedettävät 
teleskooppikiskot 
lukitustoiminnolla

 n 2 matalaa peltiä
 n 1 syvä paistopelti

 n 1 premium-grilliteline
 n Lihalämpömittari

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

 n 87 automaattiohjelmaa

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

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

 n Pyrolyysipuhdistuksen kestävät 
pellit

729854

729855

737316
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Yhdistelmämikrot
OCM8487A
Yhdistelmämikroaaltouuni
Grafiitinmusta
Tuotteen mitat (LxKxS) 59,5 × 45,5 × 54,6 cm

Rakenne & suorituskyky
 n Yksiosainen kestävä 
metallikehys takaa 
ainutlaatuisen integroinnin 

 n XL-tilavuus ilman pyörivää 
alustaa

 n Holvimainen rakenne parantaa 
ilmanvirtausta

 n Laadukas emalinen uunin 
sisäosa

 n Inventterillä varustettu 
mikroaaltojärjestelmä

 n Mikroaaltosekoitin 
 n Katossa kaksinkertaiset 
infrapunavastukset

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

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

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

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

 n 120 automaattiohjelmaa

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

Turvallisuus & huolto
 n Pehmeästi sulkeutuva luukku
 n 3 lasia luukussa

Keittiö - 730055

Keittiö - 736345OCM8487B
Yhdistelmämikroaaltouuni
Black Steel
Tuotteen mitat (LxKxS) 59,5 × 45,5 × 54,6 cm

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

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

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

Rakenne & suorituskyky
 n Yksiosainen kestävä 
metallikehys takaa 
ainutlaatuisen integroinnin 

 n XL-tilavuus ilman pyörivää 
alustaa

 n Holvimainen rakenne parantaa 
ilmanvirtausta

 n Laadukas emalinen uunin 
sisäosa

 n Inventterillä varustettu 
mikroaaltojärjestelmä

 n Mikroaaltosekoitin 
 n Katossa kaksinkertaiset 
infrapunavastukset

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

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

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

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

 n 120 automaattiohjelmaa

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

Turvallisuus & huolto
 n Pehmeästi sulkeutuva luukku
 n 3 lasia luukussa

729865

737317

729864
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Lämmityslaatikko
ODW8127S
Lämmityslaatikko
Ruostumaton teräs
Tuotteen mitat (LxKxS) 59,7 × 14 × 55 cm

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

 n Laatikko helposti liukuvilla  
teleskooppiohjaimilla

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

Vuorovaikutus & hallinta
 n Säädin laatikon sisäosan 
asetusten tekemiseksi

 n Edessä merkkivalo

Turvallisuus & huolto
 n Helposti puhdistettava 
keraaminen pohjalevy

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

731157ODW8127B
Lämmityslaatikko
Black Steel
Tuotteen mitat (LxKxS) 59,7 × 14 × 55 cm

497348

497358
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Kahvinkeittimet

CM8477A
Automaattinen kahvinkeitin
Grafiitinmusta
Tuotteen mitat (LxKxS) 59,7 × 45,6 × 47 cm

CM8477S
Automaattinen kahvinkeitin
Ruostumaton teräs
Tuotteen mitat (LxKxS) 59,7 × 45,6 × 47 cm

Rakenne & suorituskyky
 n Yksiosainen kestävä 
metallikehys takaa 
ainutlaatuisen integroinnin 

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

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

 n Valo
 n Valmiustila
 n Valmistus kahvipavuista ja 
jauhetusta kahvista

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

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

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

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

736552

736260

736270

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

Kahvinkeittimemme heijastavat ASKOn pohjoismaista perintöä 
ihanteellisella yhdistelmällä parhaita toimintoja ja tyylikästä 
muotoilua. Ne on suunniteltu sopimaan täydellisesti yhteen 
muotoilultaan ASKO Craft-uunin kanssa – ja lisäksi ne valmistavat 
erinomaista kahvia.

Löydä erilaiset tumman sävyt Täydelliset tulokset
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Mikroaaltouuni

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

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

Käyttö & joustavuus
 n Sisäosa ruostumatonta terästä, 
pohja keramiikkaa

 n Ruskistuslevy
 n Metalliritilä

Vuorovaikutus & hallinta
 n LCD-näytöllä varustettu 
kosketusnäyttö

 n Ulos ponnahtavat säätimet
 n Elektroninen oven 
avausjärjestelmä

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

 n Tehotasojen lukumäärä: 5

631001

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

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

Mikroaaltouuni korkeatasoiseen 
ruoanlaittoon Pakasteesta rapeaan pintaan
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Keittotason äärellä tapahtuu eniten. Aamun aikaisesta 
aamiaisesta myöhäisillan välipaloihin asti keittotaso on 
jatkuvassa käytössä, joten haluat varmasti muotoilun, 
joka sopii sekä tarpeisiisi että elämäntapaasi. ASKO-
keittotasojen valikoima tuo vapautta ja joustavuutta  

keittiöön. Nopeiden, tehokkaiden ja helposti puhdistetta-
vien keittotasojen ansiosta ateriat valmistuvat nopeasti. 
Kaikki keittotasomme on suunniteltu saumattomasti 
integroitaviksi keittiölaitteiden mallistoihimme.

Keittiön ykkönen

Keittotasot
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Induktiokeittotasot
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Ruoanlaitossa on kyse ajoituksesta. Digitaalisen 
ajastimemme avulla näet, kuinka kauan olet kypsentänyt, 
ja kun vaadittu aika on kulunut, kypsennysalue sammuu 
automaattisesti. Jos pannulle on lisättävä vettä, ajastin 
pysähtyy automaattisesti, kun nostat pannun. Kun pannu 
asetetaan takaisin, ajastin käynnistyy uudelleen.

Ruoanlaitto induktiomenetelmällä on nopeaa, helppoa ja 
turvallista. Jokaisella keittoalueella on oma säätimensä 
sekä ajastin, joka valvoo erilaisia kypsennysaikoja ja kytkee 
keittoalueen pois päältä, kun asetettu aika on kulunut.

ASKO -induktiokeittotasot ovat myös erittäin turvallisia. 
Lämpö muodostetaan ainoastaan kattilan pohjaan, eikä 
ympäröiviin pintoihin, ja keittoalue jäähtyy nopeasti sen 
jälkeen, kun kattila on poistettu. Koska keittotaso lämmittää 
ainoastaan kattilan alla olevan pinnan, sinun ei tarvitse kantaa 
huolta puhdistamisesta, jos jotain kiehuu yli – mikään ei pala 
kiinni keittotasoon. Jos ruokaa läikkyy keittotasolle, sinun ei 
tarvitse kuin pyyhkiä se pois kostealla liinalla ja puhdistaa 
pinta vesijohtovedellä.

Kun pannu asetetaan keittoalueelle, vastaava 
säädin näytetään, jonka jälkeen voit valita haluamasi 
lämpöasetuksen. Näin tason käyttö intuitiivisempaa; on aina 
selvää, mihin säätimeen keittoalue kuuluu, eikä keittoaluetta 
tarvitse kytkeä päälle erikseen. Jos pannu nostetaan pois 
vyöhykkeeltä, se keskeytyy automaattisesti.

Ruoka ei kiinnity induktiopintoihin, mikä tekee niiden 
puhdistamisesta ja huoltamisesta helpompaa. Kuivaa vain 
pinta ja olet valmis.

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

Digitaaliset ajastimet

Tehokas induktio

Automaattinen pannujen tunnistus

Helposti puhdistettava pinta

Valitse kypsennystapa – 
automaattiohjelma hoitaa loput
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ASKO:n Celsius°Cooking™-teknolo-
gia on todella käytännönläheinen tapa 
hyödyntää älykästä, yhdistettyä tek-
nologiaa keittiössä. Se on rakennettu 
liitetyllä Hestan Cue -keittotekniikalla 
ja koostuu korkealaatuisesta induktio-
keittotasosta, joka on sekä edistyksel-
linen että todella käyttäjäystävällinen 
elektronisesti linkitettyjen kattiloiden, 
pannujen sekä lämpötila-anturin an-
siosta.

Pannujen ja anturin avulla voit mitata 
kypsennyslämpötilat ja ruoan ytimen 
lämpötilan tarkasti. Pannut ja anturi 
kommunikoivat keittotason kanssa, 
joten voit seurata ja hallita tapahtumia 
todella tarkasti varmistaen, että käy-
tössä on aina oikea lämpötila oikeaan 
aikaan. Voit joko asettaa lämpötilat ja 

ajoitukset tarkasti itse, käyttää valitse-
maasi keittotason esiasetettua kyp-
sennystilaa tai säätää lämpötiloja ja 
ajoituksia oheissovelluksessa.

Keittotaso, pannut ja anturi voidaan 
yhdistää Hestan Cuen keskusso-
vellukseen, joka sisältää suuren ko-
koelman reseptejä, joiden avulla opit 
ottamaan kaiken irti laitteista. Cel-
sius°Cooking™ antaa sinulle itse-
luottamusta kokeilla uusia ainesosia 
ja tekniikoita turvallisesti tietäen, että 
lopputulos on aina ensiluokkainen. Se 
säästää aikaa ja vaivaa keittiössä pitä-
mällä virtuaalisesti silmällä ruokaa ja 
kypsentämällä sen täydelliseksi. Sinä 
voit keskittyä herkullisen aterian tarjoi-
luun ja nauttimiseen.

Täydelliset lämpötilat, täydellinen ajoitus, täydellinen lopputulos. 
Celsius°Cooking™ antaa ohjat käsiisi.

Celsius Cooking™
-teknologia
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Celsius Cooking™ 
-teknologia

ASKO Celsius°Cooking™ mittaa 
lämpötiloja liitettyjen kattiloiden ja 
pannujen pohjasta sekä ruokaan 
asetettavien antureiden kautta. Tämä 
on kätevää esimerkiksi paistaessa 
että kypsentäessä hienostuneita 
kastikkeita, jotka voivat helposti 
tarttua pohjaan kiinni tai palaa. 
Sovelluksen reseptit tarkkailevat 
sekä pannun että ruoan lämpötilaa 

ja kommunikoivat sitten keittotason 
kanssa. Tämä tarkoittaa, että et vain 
seuraa ruokasi lämpötilaa tarkasti, 
vaan voit myös hallita lämpötiloja ja 
ajoitusta varmistaaksesi, että kaikki 
sujuu odotetusti. Jos tämä kuulostaa 
sinusta vaikuttavalta, odota vain, 
kunnes maistat ruokia, joita tekniikka 
auttaa sinua valmistamaan!

Todella tarkka lämpötilan hallinta sekä ruoan 
sisä- että ulkopuolelta
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ASKO Celsius ° Cooking™ -lämpömittari 
kommunikoi suoraan keittotason kanssa. 
Lämpömittari kommunikoi järjestelmää 
seuraamaan, milloin tietty lämpötila on 
saavutettu. Samalla näet keittotason 
lämpötilan näytöltä.

ASKO Celsius° Cooking™ -paistinpannut 
on varustettu edistyneellä lämpötilalla ohjat-
tavalla järjestelmällä, joka on yhteensopiva 
ASKO Celsius° Cooking ™:n kanssa. Pannu 
on valmistettu laadukkaasta ruostumatto-
masta teräksestä ja on helppo pitää puh-
taana. Paistinpannun halkaisija on 28 cm.

ASKO Celsius°Cooking™ -kokin pata 
on ihanteellinen isompien annosten 
valmistukseen, hitaaseen kypsennykseen, 
hauduttamiseen, paistamiseen ja moneen 
muuhun. Sen halkaisija on 29,5 cm.

Celsius°Cooking™:n ydin: 
anturit ja liitettävyys

Celsius°Cooking™ 
paistinpannu

Celsius°Cooking™  
kokin pata

Celsius°Cooking™  
anturi

Celsius°Cooking™ paistinpannu Täydel-
linen lihan paistamiseen, kastikkeisiin ja 
kuullottamiseen.

Bluetooth-lähetin luo yhteyden 
keittotason ja Hestan Cue -sovelluksen 
välille.

Lämpötila-anturi pannun keskellä ja pohjassa.

Suurien määrien valmistamiseen, hitaa-
seen kypsennykseen,  hauduttamiseen, ja 
paistamiseen paljon muuhun.

Tukee kypsennystä, keittämistä,  hidasta 
kypsennystä ja  haudutusta.
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Induktiokeittotasot
HID956MC
Induktioliesi
Mattamusta lasi harjatulla viimeistelyllä
Leveys 90 cm

HID945MC
Lämpötilaohjattava edistyksellinen järjestelmä
Hestan Cue -sovellus suoraa ruoanlaittoapua varten
Yhteensopiva erikoistarvikkeiden kanssa

HID956MFC 
Työtasoon upotettava induktioliesi
Mattamusta lasi harjatulla viimeistelyllä
Leveys 90 cm

Celsius°Cooking™
 n Lämpötilaohjattava 
edistyksellinen järjestelmä

 n Wifi-yhteys
 n Mukana langaton lämpömittari
 n Hestan Cue -sovellus suoraa 
ruoanlaittoapua varten

 n Lisävarusteet: Paistinpannu ja 
kattila lämpötila-anturilla

Rakenne ja suorituskyky
 n Musta anodisoitu 
ruostumattomasta teräksestä 
valmistettu reuna (tasaisesti 
liimattava lasireuna)

 n Kokonaisteho: 11 kW
 n 6 keittoaluetta
 n Vasen vyöhyke edessä 
19x22 cm / 3,7 kW

 n Vasen vyöhyke takana 
19x22 cm / 3,7 kW

 n Keskivyöhyke edessä 
19x22 cm / 3,7 kW

 n Keskivyöhyke takana 
19x22 cm / 3,7 kW

 n Oikea vyöhyke edessä 
19x22 cm / 3,7 kW

 n Oikea vyöhyke takana 
19x22 cm / 3,7 kW

Käyttö ja joustavuus
 n 13 tehotasoa, sis. Boost
 n 6 automaattista ohjelmaa 
esiasetetuilla lämpötiloilla

 n Chef’s function – työskentele 
kuin ammattikokki

 n Ajastin kaikilla vyöhykkeillä
 n 3 Bridge Induction™ - useille 
pannu- ja pannukokoille

Vuorovaikutus ja toiminta
 n Easy Dial™ 2.0 -suora 
kosketustoiminto

 n Keittoastioiden automaattinen 
tunnistus

 n Taukotoiminto
 n Siirrä-toiminnot
 n Hood-in-hob-toiminto

Turvallisuus ja huolto
 n Jälkilämmön ilmaisin
 n Määräaika
 n Harjattu pinta - 
naarmuuntumaton, keittoastiat 
eivät liu’u ja ovat helppo 
puhdistaa

Celsius°Cooking™
 n Temperaturkontrolleret 
avanceret system

 n Hestan Cue-app til forbundet 
madlavningshjælp

 n Kan arbejde samme med 
special tilbehør

Rakenne ja suorituskyky
 n Rakenne ja suorituskyky
 n Musta anodisoitu ruostumaton 
teräsreuna

 n Kokonaisteho: 11 kW
 n 5 keittoaluetta
 n Vasen vyöhyke edessä 
19x22 cm / 3,7 kW

 n Vasen vyöhyke takana 
19x22 cm / 3,7 kW

 n Keskialueen keskus 
26/18 cm / 5,5 kW

 n Oikea vyöhyke edessä 
19x22 cm / 3,7 kW

 n Oikea vyöhyke takana 
19x22 cm / 3,7 kW

Käyttö ja joustavuus
 n 13 tehotasoa, sis. Boost
 n 6 automaattista ohjelmaa 
esiasetetuilla lämpötiloilla

 n Chef’s function – työskentele 
kuin ammattikokki

 n Ajastin kaikilla vyöhykkeillä
 n 3 Bridge Induction™ - useille 
pannu- ja pannukokoille

Vuorovaikutus ja toiminta
 n Easy Dial™ 2.0 -suora 
kosketustoiminto

 n Keittoastioiden automaattinen 
tunnistus

 n Taukotoiminto
 n Siirrä-toiminnot
 n Hood-in-hob-toiminto

Turvallisuus ja huolto
 n Jälkilämmön ilmaisin
 n Määräaika
 n Harjattu pinta - 
naarmuuntumaton, keittoastiat 
eivät liu’u ja ovat helppo 
puhdistaa

Keittiö - 737822

Keittiö - 737825

Keittiö - 737823
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HID865MC
Induktioliesi
Mattamusta lasi harjatulla viimeistelyllä
Leveys 80 cm

Celsius°Cooking™
 n Lämpötilaohjattu edistyksellinen 
järjestelmä

 n Wifi-yhteys
 n Mukana langaton lämpömittari
 n Hestan Cue -sovellus suoraa 
ruoanlaittoapua varten

 n Lisävarusteet: Paistinpannu ja 
kattila lämpötila-anturilla

Rakenne ja suorituskyky
 n Musta anodisoitu 
ruostumattomasta teräksestä 
valmistettu reuna (tasaisessa 
liimauksessa lasireuna)

 n Kokonaisteho: 7,4 kW
 n 5 keittoaluetta
 n Vasen vyöhyke  
21 cm / 3,7 kW

 n Keskivyöhyke edessä 
19x22 cm / 3,7 kW

 n Keskivyöhyke takana 
19x22 cm / 3,7 kW

 n Oikea vyöhyke edessä 
18 cm / 3,0 kW

 n Oikea vyöhyke takana 
18 cm / 3,0 kW

Käyttö ja joustavuus
 n 13 tehotasoa, sis. Boost
 n 6 automaattista ohjelmaa 
esiasetetuilla lämpötiloilla

 n Chef’s function – työskentele 
kuin ammattikokki

 n Ajastin kaikilla vyöhykkeillä
 n 1 Bridge Induction™ - useille 
pannu- ja pannukooille

Vuorovaikutus ja toiminta
 n Easy Dial™ 2.0 -suora 
kosketustoiminto

 n Keittoastioiden automaattinen 
tunnistus

 n Taukotoiminto
 n Siirrä-toiminnot
 n Hood-in-hob-toiminto

Turvallisuus ja huolto
 n Jälkilämmön ilmaisin
 n Määräaika
 n Harjattu pinta - 
naarmuuntumaton, keittoastiat 
eivät liu’u ja ovat helppo 
puhdistaa

Keittiö - 737794

HID865MFC
Induktioliesi suunnitelman liimaamiseen
Mattamusta lasi harjatulla viimeistelyllä
Leveys 80 cm

Keittiö - 737827

HID654MC 
Induktioliesi
Mattamusta lasi harjatulla viimeistelyllä
Leveys 64 cm

Celsius°Cooking™
 n Lämpötilaohjattu edistyksellinen 
järjestelmä

 n Wifi-yhteys
 n Mukana langaton lämpömittari
 n Hestan Cue -sovellus suoraa 
ruoanlaittoapua varten

 n Lisävarusteet: Paistinpannu ja 
kattila lämpötila-anturilla

Rakenne ja suorituskyky
 n Musta anodisoitu ruostumaton 
teräsreuna

 n Kokonaisteho: 7,4 kW
 n 4 keittoaluetta
 n Vasen vyöhyke edessä 
19x22 cm / 3,7 kW

 n Vasen vyöhyke takana 
19x22 cm / 3,7 kW

 n Oikea vyöhyke edessä 
19x22 cm / 3,7 kW

 n Oikea vyöhyke takana 
19x22 cm / 3,7 kW

Käyttö ja joustavuus
 n 13 tehotasoa, sis. Boost
 n 6 automaattista ohjelmaa 
esiasetetuilla lämpötiloilla

 n Chef’s function – työskentele 
kuin ammattikokki

 n Ajastin kaikilla vyöhykkeillä
 n 2 Bridge Induction ™ - useille 
pannu- ja pannukokoille

Vuorovaikutus ja toiminta
 n Easy Dial™ 2.0 -suora 
kosketustoiminto

 n Keittoastioiden automaattinen 
tunnistus

 n Taukotoiminto
 n Siirrä-toiminnot
 n Hood-in-hob-toiminto

Turvallisuus ja huolto
 n Jälkilämmön ilmaisin
 n Määräaika
 n Harjattu pinta - 
naarmuuntumaton, keittoastiat 
eivät liu’u ja ovat helppo 
puhdistaa

Keittiö - 737426
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Induktiokeittotasot

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

Rakenne & suorituskyky
 n Alumiinirunko 
 n Lasikeraamiset keittotasot
 n 4 keittoaluetta 

 n Vasen etualue
 n Tehoalue: 40–3700 W 

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

 n Keskimmäinen keskialue
 n Tehoalue: 50–5500 W 

 n Oikea etualue
 n Tehoalue: 40–3700 W 

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

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

 n Yksilölliset ajastimet
 n 2 Bridge InductionTM - 
yhdistettävää keittoaluetta

 n 12 tehoasetusta ja Boost

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

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

Rakenne & suorituskyky
 n Alumiinirunko 
 n Lasikeraamiset keittotasot
 n 4 keittoaluetta 

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

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

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

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

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

 n Yksilölliset ajastimet
 n 1 Bridge InductionTM - 
yhdistettävää keittoaluetta

 n 12 tehoasetusta ja Boost

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

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

467600

735404HI1884M
Elements by ASKO -induktiokeittotaso
Mattamusta lasi
Leveys 77 cm



467598

732745

HI1655M
Induktiokeittotaso
Mattamusta lasi
Leveys 64 cm

HI16317M
Induktiokeittotaso
Mattamusta lasi
Leveys 64 cm

Rakenne & suorituskyky
 n Alumiinirunko 
 n Lasikeraamiset keittotasot
 n 4 keittoaluetta 

 n Vasen etualue
 n Tehoalue: 40–3700 W 

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

 n Oikea etualue
 n Tehoalue: 40–3700 W 

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

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

 n Yksilölliset ajastimet
 n 2 Bridge InductionTM - 
yhdistettävää keittoaluetta

 n 12 tehoasetusta ja Boost

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

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

Rakenne & suorituskyky
 n Alumiinirunko 
 n Lasikeraamiset keittotasot
 n 4 keittoaluetta 

 n Vasen etualue
 n Tehoalue: 40–3700 W 

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

 n Oikea etualue
 n Tehoalue: 40–3700 W 

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

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

 n Yksilölliset ajastimet
 n 2 Bridge InductionTM - 
yhdistettävää keittoaluetta

 n 12 tehoasetusta ja Boost

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

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



Induktiokeittotasot

HI1975G 
Induktioliesi
Musta lasi
Leveys: 90,4 cm

Rakenne ja suorituskyky
 n Metallireunus
 n Kokonaisteho: 11,1 kW
 n 5 keittoaluetta 

 n Edessä keskellä: 
19x22 cm, 2,3 / 3,7 kW 

 n Etu-oikea: 
19x22 cm, 2,3 / 3,7 kW 

 n Takana keskellä: 
19x22 cm, 2,3 / 3,7 kW 

 n Taka-oikea: 
19x22 cm, 2,3 / 3,7 kW 

 n Vasen: 
Ø 26 cm, 5,5 kW

Käyttö ja joustavuus
 n 13 tehotasoa, sis. Boost
 n 6 automaattista ohjelmaa 
esiasetetuilla lämpötiloilla

 n Yksittäiset ajastimet
 n 2 Bridge Induction™ - useille 
pannu- ja pannukooille

Vuorovaikutus ja toiminta
 n Multi Easy -liukuohjaus
 n Keittoastioiden tunnistus
 n Taukotoiminto

Turvallisuus ja huolto
 n Jälkilämmön ilmaisin
 n Määräaika
 n Helposti puhdistettava sileä 
pinta ja säätimet

463150

 463149HI1655G 
Induktioliesi
Musta lasi
Leveys: 64 cm

Rakenne ja suorituskyky
 n Kokonaisteho: 7,4 kW
 n 4 keittoaluetta 

 n Edessä keskellä: 
19x22 cm, 2,3 / 3,7 kW 

 n Etuoikea: 
19x22 cm, 2,3 / 3,7 kW 

 n Takana keskellä: 
19x22 cm, 2,3 / 3,7 kW 

 n Taka oikea: 
19x22 cm, 2,3 / 3,7 kW

Käyttö ja joustavuus
 n 13 tehotasoa, sis. Boost
 n 6 automaattista ohjelmaa 
esiasetetuilla lämpötiloilla

 n Yksittäiset ajastimet
 n 2 Bridge Induction™ - useille 
pannu- ja pannukooille

Vuorovaikutus ja toiminta
 n Multi Easy -liukuohjaus
 n Keittoastioiden tunnistus
 n Taukotoiminto

Turvallisuus ja huolto
 n Jälkilämmön ilmaisin
 n Määräaika
 n Helposti puhdistettava sileä 
pinta ja säätimet
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HI1631G 
Induktioliesi
Musta lasi
Leveys: 60 cm

Rakenne ja suorituskyky
 n Reunukset sivuilla
 n Kokonaisteho: 7,4 kW
 n 4 keittoaluetta 

 n Etu-vasen: 
FlexZone 18x20 cm, 2,1 / 3 kW 

 n Etu-oikea: 
FlexZone 18x20 cm, 1,6 / 1,85 kW 

 n Taka-vasen: 
FlexZone 18x20 cm, 1,6 / 1,85 kW 

 n Taka-oikea: 
FlexZone 18 × 20 cm, 2,1 / 3 kW

Käyttö ja joustavuus
 n 10 tehotasoa sis. tehostaa
 n Yksittäiset ajastimet
 n 2 Bridge Induction ™ - useille 
pannu- ja pannukokoille

Vuorovaikutus ja toiminta
 n Central Easy slide™ -liukuohjain
 n Keittoastioiden tunnistus
 n Palautustoiminto

Turvallisuus ja huolto
 n Jälkilämmön ilmaisin
 n Määräaika
 n Helposti puhdistettava sileä 
pinta ja säätimet

730457
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ASKO Craft-
kaasukeittotasot
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ASKO Craft -malliston uusi A+ -poltin on äärimmäisen 
tehokas ja siirtää suuremman osan kaasuenergiasta suoraan 
kattiloiden ja pannujen alle. Kohollaan olevat polttimet 
mahdollistavat ilmanvirtauksen polttimen ja valumisastian 
välillä. Tämä pitää ruostumattoman teräksen tai mustan 
emalin viileämpänä, niin että niihin tarttuu ja palaa kiinni 
vähemmän öljytahroja. Polttimen pieni halkaisija on erittäin 
tehokas ja mahdollistaa myös tarkemman säätämisen.

Esittelyssä ASKOn uusi kaasukeittotaso: Super Flex 
-wokkipoltin. 0,2–4,6 kW:n tehollaan se kattaa laajan 
alueen soveltuen näin kaikenlaiseen kypsennykseen. 
Haudutusasetus koostuu vain kahdesta osasta ja on tehokas 
ratkaisu, jossa liekit on suunnattu ylöspäin viistoon porattujen 
liekkiaukkojen kautta. Koska polttimen pään halkaisija on 
pieni, lämpö jää suoraan pannun alle. Polttimen pää on 
valmistettu yhdestä yhtenäisestä messinkikappaleesta ja 
kestää pitkään.

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

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

A+ -hybridipoltin

Super Flex -wokkipoltin

Helposti puhdistettava pinnoitus

Helposti liikutettavat kattilat
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ASKO Craft-
kaasukeittotasot

HG1776AB/S1
Kaasukeittotaso
Grafiitinmusta valumisastia
Leveys 75 cm
4 A+ -hybridipoltinta
1 Super Flex -wokkipoltin

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

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

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

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

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

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

Käyttö & joustavuus
 n Tasainen, kattiloiden helpon 
liikuttamisen mahdollistava pinta

 n Monitoimiwokkipoltin
 n Tarkoin suunnitellut 15° kulman 
liekkiaukot

 n Ylimääräinen wokkituki
 n Ylimääräinen haudutustuki

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

Turvallisuus & huolto
 n Terminen/sähköinen 
liekinvarmistimeen perustuva 
suojaus

 n Helposti puhdistettava 
emalipinnoitus

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

Keittiö - 476655
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HG1666AB/S1
Kaasukeittotaso
Grafiitinmusta valumisastia
Leveys 60 cm
3 A+ -hybridipoltinta + 1 Super Flex -wokkipoltin

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

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

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

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

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

Käyttö & joustavuus
 n Tasainen, kattiloiden helpon 
liikuttamisen mahdollistava pinta

 n Monitoimiwokkipoltin
 n Tarkoin suunnitellut 15°  
kulman liekkiaukot

 n Ylimääräinen wokkituki
 n Ylimääräinen haudutustuki

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

Turvallisuus & huolto
 n Terminen/sähköinen 
liekinvarmistimeen perustuva 
suojaus

 n Helposti puhdistettava 
emalipinnoitus

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

Keittiö - 476470
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ASKO:n Domino-
keittotasot

48



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

Fusion Volcano -wokkipolttimissa on suunnatun Volcano-liekin 
lisäksi myös ylimääräinen ulkoliekki suuremmille kattiloille ja 
matalalla lämmöllä tapahtuvalle haudutukselle. Sitä voidaan 
käyttää esimerkiksi pitämään pientä kastikekattilaa juuri 
kiehumispisteen alapuolella.

Fusion Volcano -wokkipoltin

Kolminkertaista wokkipannusi teho
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Domino-keittotasot

HID352GC
ASKO Elements - induktioliesi
Mattamusta lasi
Leveys 38,4 cm
2 induktioaluetta

Rakenne ja suorituskyky
 n Musta koristelista
 n Lasikeraaminen pinta
 n PowerBoost
 n 2 keittoaluetta 

 n Edessä: 
19 × 22 cm, 2,3 / 3,7 kW 

 n Takaosa: 
19 × 22 cm, 2,3 / 3,7 kW

Celsius°Cooking™
 n Lämpötilaohjattu edistyksellinen 
järjestelmä

 n Hestan Cue -sovellus: suoraa 
ruoanlaittoapua

 n Yhteensopiva erikoistarvikkeiden 
kanssa

Käyttö ja joustavuus
 n Keittoastioiden rekisteröinti: 
Automaattinen pannun tunnistus

 n Integrointi ConnectLifeen

Vuorovaikutus ja ohjaus
 n Wi-Fi: Integroitu

Ominaisuudet, ohjelmat ja 
tilat

 n Induktiokeittotason toiminnot: 
Automaattinen lämmitys, 
Grillaus, Keittäminen, 
Hauduttaminen, Siirrä, 
BridgeZone

Turvallisuus ja huolto
 n Jälkilämmön ilmaisin

Valinnainen lisävaruste
 n Lämpömittari, joka liitetään 
Celsius° Cooking™ 
-järjestelmään

 n Keittoastia lämpötila-
anturilla Celsius° Cooking™ 
-järjestelmään liittämistä varten

 n Paistinpannu lämpötila-
anturilla Celsius° Cooking™ 
-järjestelmään liittämistä varten

 n Grillilevy
 n Teppanyaki-pannu

Keittiö - 737834

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

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

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

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

 n Helposti puhdistettava 
keraaminen lasi

 n Ergonominen metallinuppi
 n Valurautakattilatuki

Rakenne & suorituskyky
 n Hyväksytty sekä pullokaasulla 
että maakaasulla käytettäväksi.

 n Pullokaasusuuttimet 
asennettuina.

Käyttö & joustavuus
 n Monitoimiwokkipoltin
 n Ylimääräinen wokkituki

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

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

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

 n Ergonomiset metallinupit
 n Valurautakattilatuet

Rakenne & suorituskyky
 n Hyväksytty sekä pullokaasulla 
että maakaasulla käytettäväksi.

 n Pullokaasusuuttimet 
asennettuina.

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

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

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

Keittiö - 735377

Keittiö - 735376
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Teppanyaki-levy AT12A
Täydellinen lisä ruoanlaittovälineisiisi – tarjoaa 
mahdollisuuden muuntaa ASKO Bridge Induction™ 
yhdistettyjen keittoalueiden keittotasosi teppanyaki-
grilliksi ilman ylimääräisten laitteiden hankkimista.

 n 423 x 248 mm
 n Väri antrasiitti
 n Mikrokeraaminen pinnoite
 n Teppanyaki-levy lihan tai meren 
elävien paistamiseen  
japanilaisten reseptien mukaan

 n Teppanyakin nopean 
esilämmitys

 n Valmistettu valuraudasta, käsin 
valettu

Grillilevy AG12A
Täydellinen lisä ruoanlaittovälineisiisi – tarjoaa 
mahdollisuuden muuntaa ASKO Bridge Induction™  
yhdistettyjen keittoalueiden keittotasosi grillitasoksi 
ilman ylimääräisten laitteiden hankkimista.

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

 n Grillilevyn nopea esilämmitys
 n Valmistettu valuraudasta, käsin 
valettu 

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

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

 n Valmistettu valuraudasta, käsin 
valettu

494186

494105

494185

Bridge Induction™
lisätarvikkeet
ASKO:n joustavien keittoalueiden avulla voit yhdistää toisiinsa 
kaksi keittoaluetta ja saada näin yhden suuren keittoalueen. 
Näin voit optimoida ruoanlaittoon tarvitsemasi tilan. Yhdistetyt 

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

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

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

Selkeä ja tyylikäs keittiö puhtaasta ilmasta tinkimättä

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

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

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

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

Tehokas höyrynpoisto

Rasvansuodatus

Joustavat Real Bridge™ -alueet

Kahdessa vaiheessa toimiva suodatin
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Puhdas ilma ja selkeä 
kokonaisuus

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

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

Täysin tasainen pinta Automaattiset ohjelmat

HIHM934M
Induktiotaso sisäänrakennetulla liesituulettimella
Voidaan upottaa työtasoon tai asentaa työtason päälle
Koko: 87 cm

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

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

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

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

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

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

Liesituuletin
 n Energiatehokkuusluokka: A
 n Liesituulettimen 
toimintopainikkeet keskeisellä 
paikalla

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

 n Kierrätysilman 
aktiivihiilisuodatin: 735595

731655
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Built-dimensions (for flush installation)Appliance dimensions
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Liesituuletin ja moottori on sijoitettu lähelle lattiaa, joten arvostat 
varmasti myös laitteen huomattavasti alhaisempaa melutasoa.

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

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

Alhaisempi melutaso Asennusvaihtoehdot

Pinta-asennus

Upotusasennus

Pinta-asennus Upotusasennus
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Liesituuletin on yleensä ensimmäinen asia, johon huomio 
kiinnittyy keittiössä. Tästä syystä olemme suunnitelleet 
liesituulettimemme niin, että saat niistä upean vaikutelman 
kaukaa katsottuna – ja vaikutelma sen kuin paranee, mitä 

lähemmäksi tulet. Lähempää tarkasteltaessa huomiosi 
kiinnittyy huolellisesti viimeisteltyihin yksityiskohtiin ja 
ympäristöystävällisiin materiaaleihin.

Tehokas, hiljainen ja hyvännäköinen

Liesituulettimet
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Elements by ASKO -liesituulettimet on varustettu kestävillä 
harjattomilla moottoreilla, joiden kärynpoistokyky on jopa 926 
m³/h. Ilmanpoistoalue on keskitetty suodattimien reunoille parhaan 
mahdollisen kärynpoiston takaamiseksi.

ASKO Elements -liesituulettimet ovat erittäin tehokkaita myös 
alhaisemmilla asetuksilla, joten ne ovat sekä hiljaisia että energia-
tehokkaita.

Puhtaan ilman ääni

573408

731484

731485

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

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

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

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

 n Virtausdynaamisen 
hyötysuhteen luokka: A

 n Vuotuinen energiankulutus: 41 
kWh

 n electronic-controls
 n Touch Control
 n Hormiinliitäntä tai 
aktiivihiilisuodatin

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

 n Äänitaso min: 52 dB(A)re 1 pW
 n Äänitaso max: 62 dB(A)re 1 pW
 n Poistoputken läpimitta: 15 cm
 n 1 moottori
 n Suodattimen vaihdon merkkivalo
 n Rasvasuodatin alumiinia
 n Tuuletustehojen lukumäärä: 4
 n Max kapasiteetti poistoilman 
kierrätyskäytössä: 420 m³/t

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

Varusteet
 n Metallisuodatin: 2

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

 n Virtausdynaamisen 
hyötysuhteen luokka: A

 n Vuotuinen energiankulutus: 41 
kWh

 n electronic-controls
 n Touch Control
 n Hormiinliitäntä tai 
aktiivihiilisuodatin

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

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

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

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

Varusteet
 n Metallisuodatin: 1

Seinälle asennettavat 
liesituulettimet
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Integroitavat ja 
saarekeliesituulettimet

CCT1252W
Integoitava / kattoon asennettava
Leveys: 120 cm

CCT9051S
Integoitava / kattoon asennettava
Leveys: 90 cm

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

 n Poistoputki helppo asentaa 
neljään eri suuntaan

 n Kattoyksikössä vain merkkivalot, 
ei toimintopainikkeita

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

 n Ulkoinen LED-liitäntä
 n Kierrätysilman 
aktiivihiilisuodatin: 735511

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

 n Poistoputki helppo asentaa 
neljään eri suuntaan

 n Kattoyksikössä vain merkkivalot, 
ei toimintopainikkeita

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

 n Ulkoinen LED-liitäntä
 n Kierrätysilman 
aktiivihiilisuodatin: 735512

Keittiö - 733664

Keittiö - 733665
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CBB862W
Integoitava / kattoon asennettava
Leveys: 86 cm

CBB861S
Integoitava / kattoon asennettava
Leveys: 86 cm

CBB761S
Integoitava / kattoon asennettava
Leveys: 76 cm

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

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

 n Ulkoinen LED-liitäntä
 n Kierrätysilman aktiivihiilisuodatin 
735513

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

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

 n Ulkoinen LED-liitäntä
 n Kierrätysilman 
aktiivihiilisuodatin: 735514

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

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

 n Ulkoinen LED-liitäntä
 n Kierrätysilman 
aktiivihiilisuodatin: 735514

Keittiö - 733670

Keittiö - 733673

Keittiö - 734292
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Nykyään kestävä kehitys ja vastuu kulkevat käsi kädessä. 
Myös meidän vastuullamme on valmistaa tuotteita, jotka 
kestävät ja ovat parempia niin asiakkaillemme kuin 
planeetallemmekin. Kehitämme astianpesukoneitamme 

vastuullisesti ja mahdollisimman ympäristöystävällisesti. 
Siksi tehdastestamme ne varmistaaksemme, että ne 
kestävät jopa 20 vuotta käytössä.

Astianpesukoneet, jotka on suunniteltu kestämään 20 vuotta

Astianpesukoneet
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Korostusväri
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Saatat huomata jotain uutta avatessasi astianpesukoneen 
luukun. Ehkä ensimmäisenä huomiosi kiinnittyy 
laadukkaaseen teräkseen. Sitten saatat huomata 
astianpesukoneen monet fiksut toiminnot. Nämä ovat 

korostettu luonnosta tutuilla väreillä. Astianpesukoneen 
luukun sulkeminen asettaa koneen takaisin paikalleen – 
missä se ei kilpaile huomiosta tai tilasta, vaan pikemminkin 
täydentää sisustusta.

Korostusvärit - ripaus luontoa
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ASKO:lla valmistamme astianpesukoneita kaupalliseen 
ja teolliseen käyttöön hoitokodeista ja päiväkodeista 
hotelleihin, kampaamoihin ja leirintäalueisiin. Näissä 
paikoissa astianpesukoneita voidaan käyttää useita kertoja 
päivässä, joten niistä on tehtävä kestäviä. Tiedämme, mitä 
vaaditaan sellaisten koneiden suunnitteluun, kehittämiseen 
ja valmistamiseen, jotka pystyvät vastaamaan kaupallisen 
käytön vaatimuksiin.

Haluamme, että koet samat edut ja suorituskyvyn 
ammattilaisten kanssa. Joten, kun on kyse 
astianpesukoneiden suunnittelusta kotikäyttöön, 
noudatamme samaa lähestymistapaa ja sovellamme 
samoja tiukkoja standardeja suorituskyvyn, luotettavuuden 
ja laadun suhteen. ASKO:lla uskomme, että kaikki 
ansaitsevat laatua. Koska meille laatu on kaikki kaikessa. 

Laatu on kaikki kaikessa

1 Ei-magneettinen rumpu ruostumatonta terästä

2 Ei-magneettiset suihkuvarret ruostumatonta terästä

3 Ei-magneettiset suihkuputket ruostumatonta terästä

4 Päätelineet nailonpinnoitettua terästä 

5 Yksiosainen ulkopohja täysterästä 

6 Ei-magneettinen suodatin ruostumatonta terästä 

7 Teräsjalat lattiaa suojaavilla muovikärjillä

8 Ei-magneettinen sisäovi ruostumatonta terästä

Mikään muu materiaali ei ole yhtä kestävää kuin teräs. 
Eikä mistään muista markkinoiden astianpesukoneista 
löydy yhtä paljon teräksisiä yksityiskohtia kuin ASKO:n. 
Itseasiassa koneidemme kahdeksan tärkeintä osaa on 
valmistettu teräksestä muovin sijaan: kotelo, telineet, 
pesuputki ja -varret, siivilät, ulko-osa, jalat ja sisäluukku. 
Tämän ansiosta koneemme ovat pitkäikäisempiä.

8 Steel™ - vähemmän muovia, 
enemmän terästä
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Täysin integroitava 
astianpesukone

739403 DFI777UXXL
Täysin integroitava astianpesukone Auto Dose 
-järjestelmällä
Mitat (KxLxS): 85,9-91,2 × 59,6 × 55,9 cm
Syvyys luukun ollessa auki: 123,8 cm
Asennetaan 700-800 mm korkeilla keittiöovilla
(oven maksimipaino 3,5 - 10 kg) *

Rakentaminen ja 
suorituskyky

 n Hitsattu teräsallas
 n 8 Steel ™: 8 tärkeintä osaa ovat 
kestävää ruostumatonta terästä

 n SCS - Super Cleaning System™
 n Sensi Clean ™ -anturi - mittaa 
lian tason

 n Pesuvarsien lukumäärä: 3
 n Huuhteluvyöhykkeiden 
lukumäärä: 9

 n Twin Tubes™ - erillinen tehoalue 
keskikorissa

 n Turbo Combi Drying™
 n Power Zone Cutlery ekstra - 
ruokailuvälineiden lisäpuhdistus

Käyttö ja joustavuus
 n Kauttausten määrä: 17
 n Korien lukumäärä: 4
 n Ylätaso/kori: Helppo 
korkeudensäätö; 
Teleskooppikiskot; Kahva; 
Irrotettava

 n Yläkori: Ainutlaatuinen - täysin 
joustava, taitettavat piikkirivit ja 
LightLock ™ kevyille esineille

 n Yläkori: Täysin säädettävä
 n Hieman liukuvat, 
kuulalaakeroidut 
teleskooppikiskot yläkoriin

 n China Guard - suojaa herkkiä 
astioita pyörivältä suihkuvarrelta

 n Keskikori: Siirrettävä kori 
suurille keittiövälineille; 
Siirrettävä kori kulhoille, 
kupeille ja laseille; Kahva; 
Välikorin liitäntä on varustettu 
takaiskuventtiilillä; Helposti 
liukuvat kuulalaakeroidut 
teleskooppikiskot

 n Välikorin liitäntä on varustettu 
takaiskuventtiilillä

 n Alakori: Ainutlaatuinen - täysin 
joustava, taitettavat rivit sekä 
maljakko- ja pullonpidike

 n Maljakko ja pullonpidike 
sijaitsevat Jet Spray™ 
-suuttimen yläpuolella

 n Ruokailuvälinekori
 n Valaistus: 4 LED-valoa

Vuorovaikutus ja ohjaus
 n Wi-Fi: Integroitu
 n Näyttötyyppi: TFT-näyttö
 n Ohjelmien määrä: 15
 n Vaihtoehtojen määrä: 9
 n Status Light ™ - älykäs tilavalo 
astianpesuprosessista

 n Jäljellä olevan ajan ilmaisin
 n Pesun päättymisen merkkivalo: 
Näkyy äänen ja valon kanssa

Ominaisuudet,  
ohjelmat ja tilat

 n 15 ohjelmaa: Automaattinen 
ohjelma; Intensiivinen ohjelma; 
Eco-ohjelma; Hygienia-ohjelma; 
Aika-ohjelma; Muovi; Rinse 
and hold -ohjelma; Universal; 
Pikapesu, ylä; Pikapesu, 
ala; Kristallit; Quick Pro 
-pesu; Itsepuhdistusohjelma; 
Esilämmitetty

 n Käynnistyksen viivästys: Kyllä
 n Aseta aika
 n Vihreä tila
 n Nopea tila
 n Yötila
 n Tehotoiminto
 n Automaattinen oven avaus
 n Super-huuhtelu

Suunnittelu ja integrointi
 n Luukun jousi on säädettävissä 
edestä

 n Takajalka on säädettävissä 
edestä

 n Helppo asennus integroidulla 
anti-sifonilla

 n Push to open -toiminto – 
ihanteellinen kahvattomiin 
keittiöihin

Turvallisuus ja huolto
 n Aqua Safe™ - Suojaa 
vesivahingoilta

 n Kid Safe™ - Painikelukko
 n Lisää suolaa -ilmaisin: kyllä

Tekniset tiedot
 n Voidaan liittää kylmään tai 
kuumaan veteen - koko 3/4”

 n Äänitaso (max.):  
38 dB (A) re 1 pW

 n ECO-ohjelman kesto: 225 min
 n Energiankulutus kWh / vuosi: 
220 kWh

 n Arvioitu vuotuinen vedenkulutus: 
2772 litraa

 n Vedenkulutus per pesu: 9,9 ltr.
 n Energialuokka: C
 n Melutasoluokka: A

*Kun asennat ovia välillä 70-72 cm, pieni osa saranasta näkyy oven alla. Kun asennat erittäin kevyitä tai erittäin raskaita keittiö-ovia täysin integroituihin astianpesukoneisiin, voi olla tarpeen muiden jousien ostamiseen 
oven avaus-/sulkemismekanismia varten. Nämä ovat tyypillisesti tehokkaampia jousia tavallisille 82-87 cm korkeille astianpesukoneille ja vähemmän tehokkaille jousille XXL 86-91 cm korkeille astianpesukoneille.
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ConnectLife-sovelluksen avulla voit ohjata ja valvoa ASKO-
astianpesukonettasi etänä älypuhelimen tai tabletin kautta. Voit 
etsiä online-käyttöoppaan, muuttaa asetuksia, tarkistaa koneen 
tilan ja paljon muuta. Voit jopa käynnistää, pysäyttää ja keskeyttää 
ohjelmia liikkeellä ollessasi. Sovellus sisältää vaiheittaisen oppaan, 
joka auttaa sinua löytämään parhaat ohjelmat itsellesi riippuen 
siitä, mitä peset ja miten haluat pestä.

Kiitos vuosien tutkimuksen, olemme saaneet selville juuri 
oikean astianpesuainemäärän, joka varmistaa täydelliset 
pesutulokset joka kerta. Se on työtämme, mutta emme tietenkään 
odota sinulta vastaavaa. Siksi olemme kehittäneet Auto Dose 
-automaattiannostelijan.

Astianpesukoneidemme Auto Dose -lokeroon mahtuu 
astianpesuainetta 30 päivän edestä, jonka ansiosta sinun tarvitsee 
täyttää se vain kerran kuussa. Täytä astianpesukone, valitse 
pesuohjelma ja anna koneen hoitaa loput. Helppoa, kuten pitääkin.

Todella puhtaisiin astioihin ja ruokailuvälineisiin vaikuttaa 
seuraavat asiat: lämpötila, kemia, mekaaniset toiminnot ja aika. 
Kehittäessämme uutta DW60-astianpesukonemallistoamme 
hygienia ja puhtaus olivat tärkeimpiä kriteereitämme. Siksi 
lisäsimme niihin viidennen yllättävän ominaisuuden – UV valon. 
Kohtuu määrä D-vitamiinia on hyväksi kehoillemme, mielellemme 
ja energiatasoillemme, mutta UV-valo tuhoaa myös todistetusti 
bakteereja tiskeistä. Siksi päätimme hyödyntää sitä uudessa 
astianpesu-innovaatiossamme, joka tuhoaa 99,99999 % 
bakteereista.

Astianpesukone,  
joka on täysin yhdistettävissä

Auto Dose  
– vaatii sinulta vähemmän

UV-puhdistus

Annostelija automaattiseen 
annosteluun, pesuainegeelille.

Vakioannostelija tableteille/jauheelle 
ja huuhteluaineelle.

Joustava valinta vakio- ja automaattisen 
annostelun väliltä
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Täysin integroitava 
astianpesukone

Keittiö - 739437 DFI756MUXXL
Täysin integroitava astianpesukone Auto Dose 
-järjestelmällä
Mitat (KxLxS): 85,9-91,2 × 59,6 × 55,9 cm
Syvyys luukun ollessa auki: 123,8 cm
Asennetaan 700-800 mm korkeilla keittiöovilla
(oven maksimipaino 3,5 - 10 kg)*

Rakentaminen ja 
suorituskyky

 n Hitsattu teräsallas
 n 8 Steel ™. 8 tärkeintä osaa ovat 
kestävää ruostumatonta terästä

 n SCS - Super Cleaning System™
 n Sensi Clean™ -anturi - mittaa 
lian tason

 n Pesuvarsien lukumäärä: 2
 n Huuhteluvyöhykkeiden 
lukumäärä: 9

 n Twin Tubes™ - erillinen 
ruiskutusalue keskikorissa

 n Turbo Combi Drying™
 n Power Zone Cutlery ekstra - 
ruokailuvälineiden lisäpuhdistus

Käyttö ja joustavuus
 n Kattausten lukumäärä: 15
 n Pesuvarsien lukumäärä: 3
 n Yläkori: Ainutlaatuinen - täysin 
joustava, taitettavat piikkirivit ja 
LightLock™ kevyille esineille

 n Yläkori: täydin säädettävä
 n Hieman liukuvat, 
kuulalaakeroidut 
teleskooppikiskot yläkoriin

 n China Guard - suojaa herkkää 
lastia pyörivältä suihkuvarrelta

 n Keskikori: Siirrettävä kori 
suurille keittiövälineille; 
Siirrettävä kori kulhoille, 
kupeille ja laseille; Kahva; 
Välikorin liitäntä on varustettu 
takaiskuventtiilillä; Helposti 
liukuvat kuulalaakeroidut 
teleskooppikiskot

 n Välikorin liitäntä on varustettu 
takaiskuventtiilillä

 n Alakori: Ainutlaatuinen - täysin 
joustava, taitettavat piikkirivit 
sekä maljakko- ja pullonpidike

 n Maljakko ja pullonpidike 
sijaitsevat Jet Spray™ 
-suuttimen yläpuolella

 n Laadukas lankakuvio sekä ylä- 
että alakorissa

 n Ruokailuvälinekori
 n Valaistus: 2 LED-lamppua

Vuorovaikutus ja ohjaus
 n Wi-Fi: Integroitu
 n Näyttötyyppi: TFT-näyttö
 n Ohjelmien määrä: 15
 n Vaihtoehtojen määrä: 9
 n Status Light™ - älykäs tilavalo 
astianpesuprosessista

 n Jäljellä olevan ajan ilmaisin
 n Pesun päättymisen merkkivalo: 
Näkyy äänen ja valon kanssa

Ominaisuudet,  
ohjelmat ja tilat

 n 15 ohjelmaa: Automaattinen 
ohjelma; Intensiivinen ohjelma; 
Eco-ohjelma; Hygienia-
ohjelma; Aika-ohjelma; Muovi; 
Rinse and hold -ohjelma; 
Universal; Pikapesu, ala; 
Pikapesu,ylä; Kristallit; Quick 
Pro pesu; Itsepuhdistusohjelma; 
Esilämmitetty

 n Käynnistyksen viivästys: Kyllä
 n Aseta aika
 n Vihreä tila
 n Nopea tila
 n Yötila
 n Intensiivinen toiminto
 n Automaattinen oven avaus
 n Super-huuhtelu

Suunnittelu ja integrointi
 n Oven jousi on säädettävissä 
edestä

 n Takajalka on säädettävissä 
edestä

 n Helppo asennus integroidulla 
anti-sifonilla

 n Push to open -toiminto – 
ihanteellinen kahvattomiin 
keittiöihin

Turvallisuus ja huolto
 n Aqua Safe™ - Suojaa 
vesivahingoilta

 n Kid Safe™ - Painikelukko
 n Lisää suolaa -ilmaisin: kyllä

Tekniset tiedot
 n Voidaan liittää kylmään tai 
kuumaan veteen - koko 3/4”

 n Äänitaso (max.):  
39 dB (A) re 1 pW

 n ECO-ohjelman kesto: 210 min
 n Energiankulutus kWh / vuosi: 
188 kWh

 n Arvioitu vuotuinen vedenkulutus: 
2772 litraa.

 n Vedenkulutus per pesu: 9,6 ltr.
 n Energialuokka: B
 n Melutasoluokka: B

*Kun asennat ovia välillä 70-72 cm, pieni osa saranasta näkyy oven alla. Kun asennat erittäin kevyitä tai erittäin raskaita keittiö-ovia täysin integroituihin astianpesukoneisiin, voi olla tarpeen muiden jousien ostamiseen 
oven avaus-/sulkemismekanismia varten. Nämä ovat tyypillisesti tehokkaampia jousia tavallisille 82-87 cm korkeille astianpesukoneille ja vähemmän tehokkaille jousille XXL 86-91 cm korkeille astianpesukoneille.
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Tehdäksemme tehokkaasta pesujärjestelmästä entistäkin tehok-
kaamman, olemme kehittäneet kaksi säädettävää ”tehovyöhykettä”, 
jotka suihkuttavat vettä eri tavoin. Tehoalueet tuottavat joko tehostet-
tua, kovapaineista suihkua korkeille, kapeille astioille kuten pulloil-
le ja vaaseille, leveämpää suihkua lautasille, pannuille ja kattiloille.  
Astianpesukoneessa on myös “silta”-toiminto, jossa molemmat te-
hoalueet voidaan asentaa tuottamaan levämpää suihketta isommille 
astioille ja aterimille. Tehoalueita säädetään ma-
nuaalisesti, joten kun et tarvitse niitä, voit 
yksinkertaisesti kytkeä ne pois päältä.

Instant Lift™ -vivut tekevät yläkorien ja yläruokailuvälinekorien 
poistamisesta nopeaa ja helppoa. Instant Lift™ sisältyy tiettyihin 
yläkoreihin ja kaikkiin versioihin yläruokailuvälinekoreista. 

Säädettävät tehoalueet

Instant Lift™ -vivut

ASKO Flexiracks™ -korijärjestelmä valmistetaan kestävästä, 
nailonpinnoitetusta teräksestä. Korien korkeutta on helppo säätää 
koneen täyttötarpeen mukaan.

Uuden DW60-sarjan korit ovat täysin ainutlaatuiset. Pesit sitten kattiloita,
tai pannuja, laseja, suuria keittiövälineitä tai leivinlevyjä, koritasot voidaan 
sovittaa helposti siihen, mitä astianpesukoneeseen laitat. Yksinkertainen, 
fiksu ja erittäin kätevä.

Joustava korijärjestelmä

Täysin uniikisti suunnitellut koritasot
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Täysin integroitava 
astianpesukone

Keittiö - 739524 DFI746MU
Täysin integroitava astianpesukone Auto Dose 
-järjestelmällä
Mitat (KxLxS): 81,9-87,2 × 59,6 × 55,9 cm
Syvyys luukun ollessa auki: 119,8 cm
Asennettu 680-760 mm korkeilla keittiöovilla
(oven maksimipaino 3,5 - 12 kg) *

Rakentaminen ja 
suorituskyky

 n Hitsattu teräsallas
 n 8 Steel™. 8 tärkeintä osaa ovat 
kestävää ruostumatonta terästä

 n SCS - Super Cleaning System™
 n Sensi Clean™ -anturi - mittaa 
lian tason

 n Pesuvarsien lukumäärä: 2
 n Huuhteluvyöhykkeiden 
lukumäärä: 9

 n Twin Tubes™ - erillinen tehoalue 
keskikorissa

 n Turbo Combi Drying™
 n Power Zone Cutlery ekstra - 
ruokailuvälineiden lisäpuhdistus

Käyttö ja joustavuus
 n Kattausten määrä: 14
 n Pesuvarsien lukumäärä: 3
 n Yläkori: Ainutlaatuinen - täysin 
joustava, taitettavat piikkirivit ja 
LightLock™ kevyille esineille

 n China Guard - suojaa herkkiä 
astioita pyörivältä suihkuvarrelta

 n Keskikori: Siirrettävä kori 
suurille keittiövälineille; 
Siirrettävä kori kulhoille, 
kupeille ja laseille; Kahva; 
Välikorin liitäntä on varustettu 
takaiskuventtiilillä; Helposti 
liukuvat kuulalaakeroidut 
teleskooppikiskot

 n Välikorin liitäntä on varustettu 
takaiskuventtiilillä

 n Alakori: Ainutlaatuinen - täysin 
joustava, taitettavat piikkirivit 
sekä maljakko- ja pullonpidike

 n Maljakko- ja pullonpidike 
sijaitsevat Jet Spray™ 
-suuttimen yläpuolella

 n Ruokailuvälinekori
 n Valaistus: 2 LED-lamppua

Vuorovaikutus ja ohjaus
 n Wi-Fi: Integroitu
 n Näyttötyyppi: TFT-näyttö
 n Ohjelmien määrä: 15
 n Vaihtoehtojen määrä: 9
 n Status Light™ - älykäs tilavalo 
astianpesuprosessista

 n Jäljellä olevan ajan ilmaisin
 n Pesun päättymisen merkkivalo: 
Näkyy äänen ja valon kanssa

Ominaisuudet,  
ohjelmat ja tilat

 n 15 ohjelmaa: Auto-ohjelma; 
Intensiivinen ohjelma; Eco-
ohjelma; Hygieniaohjelma; 
Aikaohjelma; Muovi; Rinse 
and hold -ohjelma; Universal; 
Pikapesu, ylä; Pikapesu, 
ala; Kristallit; Quick Pro-
pesu; Itsepuhdistusohjelma; 
Esilämmitetty

 n Viivästetty käynnistys: Kyllä
 n Aseta aika
 n Vihreä tila
 n Nopea tila
 n Yötila
 n Intensiivinen toiminto
 n Automaattinen oven avaus
 n Superhuuhtelu

Suunnittelu ja integrointi
 n Luukun jousi voidaan säätää 
edestä

 n Takajalkaa voidaan säätää 
edestä

 n Helppo asennus integroidulla 
sifoninestolla

 n Push to open -toiminto – 
ihanteellinen kahvattomiin 
keittiöihin

Turvallisuus ja huolto
 n Aqua Safe™ - Suojaa 
vesivahingoilta

 n Kid Safe™ - painikkeen lukitus
 n Lisää suolaa -ilmaisin: Kyllä

Tekniset tiedot
 n Voidaan liittää kylmään tai 
kuumaan veteen - koko 3/4”

 n Äänitaso (max.):  
39 dB(A)re 1 pW

 n ECO-ohjelman kesto: 195 min
 n Energiankulutus kWh / vuosi: 
180 kWh

 n Arvioitu vuotuinen vedenkulutus: 
2772 ltr.

 n Vedenkulutus per pesu: 9,6 ltr.
 n Energialuokka: B
 n Melutasoluokka: B

*Kun asennat ovia välillä 70-72 cm, pieni osa saranasta näkyy oven alla. Kun asennat erittäin kevyitä tai erittäin raskaita keittiö-ovia täysin integroituihin astianpesukoneisiin, voi olla tarpeen muiden jousien ostamiseen 
oven avaus-/sulkemismekanismia varten. Nämä ovat tyypillisesti tehokkaampia jousia tavallisille 82-87 cm korkeille astianpesukoneille ja vähemmän tehokkaille jousille XXL 86-91 cm korkeille astianpesukoneille.
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Astianpesukoneissamme on neljä erittäin tehokasta LED-
valoa. Valo syttyy, kun avaat oven ja valaisee koko koneen 
ja avoimen oven. Se helpottaa astioiden lataamista ja 

purkamista ja helpottaa ruokailuvälineiden tai muiden 
esineiden löytämistä, jotka olet saattanut pudottaa koneen 
sisälle.

Käytännöllinen ja tyylikäs sisävalaistus
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Olemme suunnitelleet DW60-sarjaamme erilaisia tiloja, jotta voit helposti 
mukauttaa astianpesun elämääsi sopivaksi – halusitpa sitten säästää 
aikaa, energiaa tai puhdistaa astiat nukkuessasi. Sen sijaan, että valitsisit 
pitkästä ohjelmaluettelosta, jota seuraa pitkä luettelo vaihtoehtoja ja 
asetuksia, sinun tarvitsee vain valita haluamasi tila ja painaa käynnistä. 
Yksinkertaista. 

Vihreä ohjelma säästää sekä vettä että energiaa. Lämpötilaa lasketaan ja 
ohjelman jokaista vaihetta pidennetään veden säästämiseksi ja samojen 
täydellisten puhdistustulosten saavuttamiseksi kuin normaalilla ohjelmalla. 
Mallit, joissa on automaattiset ohjelmat, käyttävät vettä vain 7,5 l, joka 
käsittää myös kaksi huuhtelukertaa riippuen pyykin likaisuudesta.

Jos haluat, että astiat puhdistetaan nopeammin, valitse pikapesu 
lyhentääksesi ohjelma-aikaa 50 %:lla. Parhaan mahdollisen pesutuloksen 
saavuttamiseksi käytettävissä olevassa ajassa, pesemiseen käytetään 
enemmän vettä ja energiaa.

Valitse tämä ohjelma, kun astiasi ovat likaiset ja niissä on kuivuneita 
ruokajäämiä. Intensiivinen tila lisää painetta ruiskutusvarressa, ja samalla 
ohjelman aikana käytetään enemmän lämpöä ja vettä.

Vihreä toiminto

Pikapesu

Intensiivinen toiminto

Suunniteltu 
arkeen

Heille, jotka haluavat astianpesukoneen hoitaa astioiden puhdistus 
nukkuessaan, olemme luoneet yötilan. Tässä tilassa ruiskutusvarsien 
vedenpainetta lasketaan, mikä vähentää melutasoa jopa 2 dB testattuun 
arvoon verrattuna. Tämä hiljaisempi tila sopii erinomaisesti myös avoimiin 
asuintiloihin. 

Viimeisessä huuhtelussa käytettävä vesi puhdistetaan UV-valolla ja 
lämmöllä mikro-organismien tappamiseksi. Astianpesukone kuluttaa 
enemmän energiaa ja ohjelma-aika pidentyy.

Yötila

UV-puhdistustila
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Täysin integroitava 
astianpesukone

739512  DSD545KXXL
Mitat (KxLxS): 85,9-91,2 × 59,6 × 55,9 cm
Syvyys oven ollessa auki: 129,4 cm
Ovien mitat 760-840 mm   
Liukuovi - liukukiinnike, joka sopii kaikkiin oviin ja 
sokkeliin (oven enimmäispaino 3,5 – 12 kg)*

Rakentaminen ja 
suorituskyky

 n Hitsattu teräsastia
 n 8 Steel™: 8 tärkeintä osaa ovat 
kestävää ruostumatonta terästä

 n SCS - Super Cleaning System™
 n Sensi Clean™ anturi – mittaa 
lian tasoa

 n Ruiskuvarsien määrä: 3
 n Huuhteluvyöhykkeiden 
lukumäärä: 9

 n Power Zone Cutlery™ - 
ruokailuvälineiden lisäpuhdistus

Käyttö ja joustavuus
 n Kirjekuorien määrä: 14
 n Korien määrä: 3
 n Ylälokero/kori: Helppo 
korkeudensäätö; Kahvat; 
Irrotettava

 n Ylempi kori: Premium
 n Yläkori: Täysin säädettävä
 n Alakori: Premium
 n Ruokailuvälinekori
 n Valaistus: 2 LED-lamppua

Vuorovaikutus ja hallinta
 n Wi-Fi: Integroitu
 n Näytön tyyppi: LCD-näyttö
 n Ohjelmien määrä: 8
 n Vaihtoehtojen määrä: 6
 n Status Light™ – älykäs tilavalo 
astianpesuprosessista

 n Jäljellä olevan ajan ilmaisin
 n Pesun päättymisen merkkivalo: 
Näkyy äänen ja valon kanssa

Ominaisuudet,  
ohjelmat ja tilat

 n 8 ohjelmaa: Auto-ohjelma, 
Intensiivinen ohjelma; Eco-
ohjelma; Hygieniaohjelma; 
Aikaohjelma; Rinse and hold 
-ohjelma; Quick Pro-pesu; 
Itsepuhdistusohjelma

 n Lykätty aloitus: Kyllä
 n Aseta aika
 n Vihreä tila
 n Nopea tila
 n Yötila
 n Automaattinen oven avaus
 n Superhuuhtelu

Suunnittelu ja integrointi
 n Oven jousi voidaan säätää 
edestä

 n Takajalkaa voidaan säätää 
edestä

 n Helppo asennus integroidulla 
sifoninestolla

Turvallisuus ja huolto
 n Aqua Safe™ - Suojaa 
vesivahingoilta

 n Kid Safe™ - painikkeen lukitus
 n Lisää suolaa -ilmaisin: Kyllä

Tekniset tiedot
 n Voidaan liittää kylmään tai 
kuumaan veteen - koko 3/4”

 n Äänitaso (enintään):  
40 dB(A)re 1 pW

 n ECO-ohjelman kesto: 195 min
 n Energiankulutus kWh / vuosi:  
184 kWh

 n Arvioitu vuotuinen vedenkulutus: 
2576 ltr.

 n Vedenkulutus per pesu: 9,2 ltr.
 n Energialuokka: B
 n Melutasoluokka: B

*Kun asennat ovia välillä 70-72 cm, pieni osa saranasta näkyy oven alla. Kun asennat erittäin kevyitä tai erittäin raskaita keittiö-ovia täysin integroituihin astianpesukoneisiin, voi olla tarpeen muiden jousien ostamiseen 
oven avaus-/sulkemismekanismia varten. Nämä ovat tyypillisesti tehokkaampia jousia tavallisille 82-87 cm korkeille astianpesukoneille ja vähemmän tehokkaille jousille XXL 86-91 cm korkeille astianpesukoneille.
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Täysin integroitava 
astianpesukone

739486   DFI544DXXL  
Mitat (KxLxS): 85,9-91,2 × 59,6 × 55,9 cm
Syvyys oven ollessa auki: 123,8 cm
Asennettu 700-800 mm korkeilla keittiön ovilla 
(oven enimmäispaino 3,5–10 kg)

Rakentaminen ja 
suorituskyky

 n Hitsattu teräallas
 n 8 Teräs™ . 8 tärkeintä osaa 
kestävää ruostumatonta terästä

 n SCS - Super Cleaning System™
 n Pesuvarsien määrä: 3
 n Huuhteluvyöhykkeiden 
lukumäärä: 9

 n Turbo Combi Kuivaus™
 n Power Zone Cutlery™ - 
ruokailuvälineiden lisäpuhdistus

Käyttö ja joustavuus
 n Kattausteb määrä: 14
 n Korien määrä: 3
 n Ylälokero/kori: Helppo 
korkeudensäätö; Irrotettavat 
kahvat

 n Yläkori: Premium
 n Alakori: Premium
 n Ruokailuvälinekori

Vuorovaikutus ja hallinta
 n Näytön tyyppi: LCD-näyttö
 n Ohjelmien määrä: 9
 n Vaihtoehtojen määrä: 5
 n Status Light™ – älykäs 
värinäyttö astianpesuprosessista

 n Jäljellä olevan ajan ilmaisin
 n Pesun päättymisen merkkivalo: 
Näytetään äänellä ja valolla

Ominaisuudet,  
ohjelmat ja tilat

 n 9 ohjelmaa: Pikaohjelma; 
Intensiivinen ohjelma; Eco-
ohjelma; Hygieniaohjelma; 
Aikaohjelma; Rinse and 
hold -ohjelma; Universal; 
Itsepuhdistusohjelma

 n Käynnistyksen viivästys: Kyllä
 n Aseta aika
 n Nopea tila
 n Yötila
 n Automaattinen oven avaus
 n Superhuuhtelu

Suunnittelu ja integrointi
 n Oven jousi voidaan säätää 
edestä

 n Takajalkaa voidaan säätää 
edestä

 n Helppo asennus integroidulla 
sifoninestolla

Turvallisuus ja huolto
 n Aqua Safe™ - Suojaa 
vesivahingoilta

 n Kid Safe™ - painikkeen lukitus
 n Lisää suolaa -ilmaisin: Kyllä

Tekniset tiedot
 n Voidaan liittää kylmään tai 
kuumaan veteen - koko 3/4”

 n Äänitaso (enintään):  
42 dB(A)re 1 pW

 n ECO-ohjelman kesto: 195 min
 n Energiankulutus kWh / vuosi:  
184 kWh

 n Arvioitu vuotuinen vedenkulutus: 
2576 ltr.

 n Vedenkulutus per pesu: 9,2 ltr.
 n Energialuokka: B
 n Melutasoluokka: B

*Kun asennat ovia välillä 70-72 cm, pieni osa saranasta näkyy oven alla. Kun asennat erittäin kevyitä tai erittäin raskaita keittiö-ovia täysin integroituihin astianpesukoneisiin, voi olla tarpeen muiden jousien ostamiseen 
oven avaus-/sulkemismekanismia varten. Nämä ovat tyypillisesti tehokkaampia jousia tavallisille 82-87 cm korkeille astianpesukoneille ja vähemmän tehokkaille jousille XXL 86-91 cm korkeille astianpesukoneille.
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58 cm

4/6 cm

17/19 cm

6/10 cm

25/27 cm

Astianpesukoneissamme on tilaa jopa 17 hengen kattaukselle ja 
niissä on runsaasti täyttövaihtoehtoja kaikenlaisille keittiötuotteille 
– jopa oudon muotoisille esineille. XL-astianpesukoneidemme 
täyttökorkeus on 54 cm, kun taas XXL-astianpesukoneidemme 

täyttökorkeus on 58 cm. Tämä tarjoaa runsaasti tilaa suurille 
lautasille ja korkeille viinilaseille. Mallista riippuen ASKO-
astianpesukoneet tarjoavat mahdollisuuden ladata astiat kahdelle, 
kolmelle tai neljälle tasolle.

XL- tai XXL-kuormitus 4 tasolla

Astianpesukoneissamme on 
suurin määrä täyttötilaa samalla, 
kun ne säilyttävät normaalit 
ulkoiset mitat. Ne mahtuvat 860-
915 mm (XXL) tai 820-875 mm 
(XL) kokoiseen tilaan. 

Vapaa 
korkeus

Määritet-
ty kapa-
siteetti

Lasin maks. 
korkeus ylä/ala-
korissa*

Suurin leveys 
alakorissa**

EU 
-energia 
-merkintä

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

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

 * Lasit on asetettava vinottain.
 ** Koskee astianpesukoneita, kun keskiteline on irrotettu tai kun korkein teline on asetettu korkeimpaan asentoonsa. XXL-astianpesukoneiden 

alatelineen ja ylätelineen välinen etäisyys on 39 cm. Tämä mahdollistaa halkaisijaltaan 40 cm:n kokoisten lautasten puhdistamisen siten, että ne 
työntyvät hieman ulos korirakenteesta. Lautanen on sijoitettava kahden ohjainrivin väliin. 
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XXL-astianpesukoneemme voivat pestä jopa 17 hengen kattauksen yhdellä kertaa. Tähän sisältyy:

Suuri kapasiteetti ja tilaa jopa 17 hengen kattaukselle

Ruokalautanen 9
Jälkiruokalautanen 9
Jälkiruokakulho 9
Muki 9
Lasi 17
Haarukka 17
Veitsi 17
Keittolusikka 17
Jälkiruokalusikka 17
Teelusikka 17
Keittolautanen 8
Melamiinijälkiruokalautanen 8
Aluslautanen 8
Kuppi 8
Pieni kattila 1
Uunipata 1
Lasikulho 1
Soikea lautanen 1
Melamiinikulho 2
Tarjoilulusikka 2
Tarjoiluhaarukka 1
Kastikekauha 1
YHTEENSÄ 180
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Täysin integroitava 
astianpesukone

739487  DSD544D
Mitat (KxLxS): 81,9-87,2 × 59,6 × 55,9 cm
Syvyys luukun ollessa auki: 125,4 cm
Voidaan asentaa 700-800 mm korkeilla keittiön ovilla
Liukuovi - liukukiinnike, joka sopii kaikkiin oviin ja 
sokkeliin (oven enimmäispaino 3,5 – 12 kg)*

Rakentaminen ja 
suorituskyky

 n Hitsattu teräsallas
 n 8 Teräs™ . 8 tärkeintä on 
kestävää ruostumatonta terästä

 n SCS - Super Cleaning System™
 n Pesuvarsien määrä: 3
 n Huuhteluvyöhykkeiden 
lukumäärä: 9

 n Power Zone Cutlery™ - 
ruokailuvälineiden lisäpuhdistus

Käyttö ja joustavuus
 n Kattausten määrä: 14
 n Korien määrä: 3
 n Ylälokero/kori: Helppo 
korkeudensäätö; Irrotettavat 
kahvat

 n Ylempi kori: Premium
 n Alakori: Premium
 n Ruokailuvälinekori

Vuorovaikutus ja hallinta
 n Näytön tyyppi: LCD-näyttö
 n Ohjelmien määrä: 8
 n Vaihtoehtojen määrä: 5
 n Status Light™ – älykäs 
värinäyttö astianpesuprosessista

 n Jäljellä olevan ajan ilmaisin
 n Pesun päättymisen merkkivalo: 
Näytetään äänellä ja valolla

Ominaisuudet,  
ohjelmat ja tilat

 n 8 ohjelmaa: Pikaohjelma; 
Intensiivinen ohjelma; Eco-
ohjelma; Hygieniaohjelma; 
Aikaohjelma; Rinse and 
Hold -ohjelma; Universal; 
Itsepuhdistusohjelma

 n Käynnistyksen viivästys: Kyllä
 n Aseta aika
 n Nopea tila
 n Yötila
 n Automaattinen oven avaus
 n Superhuuhtelu

Suunnittelu ja integrointi
 n Oven jousi voidaan säätää 
edestä

 n Takajalkaa voidaan säätää 
edestä

 n Helppo asennus integroidulla 
sifoninestolla

Turvallisuus ja huolto
 n Aqua Safe™ - Suojaa 
vesivahingoilta

 n Kid Safe™ - painikkeen lukitus
 n Lisää suolaa -ilmaisin: kyllä

Tekniset tiedot
 n Voidaan liittää kylmään tai 
kuumaan veteen - koko 3/4”

 n Äänitaso (enintään):  
42 dB(A)re 1 pW

 n ECO-ohjelman kesto: 195 min
 n Energiankulutus kWh / vuosi: 
184 kWh

 n Arvioitu vuotuinen vedenkulutus: 
2576 ltr.

 n Vedenkulutus per pesu: 9,2 ltr.
 n Energialuokka: B
 n Melutasoluokka: B

*Kun asennat ovia välillä 70-72 cm, pieni osa saranasta näkyy oven alla. Kun asennat erittäin kevyitä tai erittäin raskaita keittiö-ovia täysin integroituihin astianpesukoneisiin, voi olla tarpeen muiden jousien ostamiseen 
oven avaus-/sulkemismekanismia varten. Nämä ovat tyypillisesti tehokkaampia jousia tavallisille 82-87 cm korkeille astianpesukoneille ja vähemmän tehokkaille jousille XXL 86-91 cm korkeille astianpesukoneille.
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Täysin integroitava 
astianpesukone

739485  DFI544D
Täysin integroitu astianpesukone
Mitat (KxLxS): 81,9-87,2 × 59,6 × 55,9 cm
Syvyys oven ollessa auki: 119,8 cm
Kiinnikkeet, joissa on 680-760 mm korkeat keittiö-ovet 
(oven enimmäispaino 3,5–12 kg)

Rakentaminen ja 
suorituskyky

 n Hitsattu teräsallas
 n 8 Steel™ . 8 tärkeintä osaa on 
kestävää ruostumatonta terästä

 n SCS - Super Cleaning System™
 n Pesuvarsien määrä: 3
 n Huuhteluvyöhykkeiden 
lukumäärä: 9

 n Turbo Combi Drying™
 n Power Zone Cutlery™ - 
ruokailuvälineiden lisäpuhdistus

Käyttö ja joustavuus
 n Kattausten määrä: 14
 n Korien määrä: 3
 n Ylälokero/kori: Helppo 
korkeudensäätö; Kahvat; 
Irrotettava

 n Ylempi kori: Premium
 n Alakori: Premium
 n Ruokailuvälinekori

Vuorovaikutus ja hallinta
 n Näytön tyyppi: LCD-näyttö
 n Ohjelmien määrä: 9
 n Vaihtoehtojen määrä: 5
 n Status Light™ – älykäs tilavalo 
astianpesuprosessista

 n Jäljellä olevan ajan ilmaisin
 n Pesun päättymisen merkkivalo: 
Näytetään äänellä ja valolla

Ominaisuudet,  
ohjelmat ja tilat

 n 9 ohjelmaa: Pikaohjelma; 
Intensiivinen ohjelma; Eco-
ohjelma; Hygieniaohjelma; 
Aikaohjelma; Rinse and 
hold -ohjelma; Universal; 
Itsepuhdistusohjelma

 n Käynnistyksen viivästys: Kyllä
 n Aseta aika
 n Nopea tila
 n Yötila
 n Automaattinen luukun avaus
 n Superhuuhtelu

Suunnittelu ja integrointi
 n Oven jousi voidaan säätää 
edestä

 n Takajalkaa voidaan säätää 
edestä

 n Helppo asennus integroidulla 
sifoninestolla

Turvallisuus ja huolto
 n Aqua Safe™ - Suojaa 
vesivahingoilta

 n Kid Safe™ - painikkeen lukitus
 n Lisää suolaa -ilmaisin: kyllä

Tekniset tiedot
 n Voidaan liittää kylmään tai 
kuumaan veteen - koko 3/4”

 n Äänitaso (enintään): 42 dB(A)
re 1 pW

 n ECO-ohjelman kesto: 195 min
 n Energiankulutus kWh / vuosi: 
184 kWh

 n Arvioitu vuotuinen vedenkulutus: 
2576 ltr.

 n Vedenkulutus per pesu: 9,2 ltr.
 n Energialuokka: B
 n Melutasoluokka: B

*Kun asennat ovia välillä 70-72 cm, pieni osa saranasta näkyy oven alla. Kun asennat erittäin kevyitä tai erittäin raskaita keittiö-ovia täysin integroituihin astianpesukoneisiin, voi olla tarpeen muiden jousien ostamiseen 
oven avaus-/sulkemismekanismia varten. Nämä ovat tyypillisesti tehokkaampia jousia tavallisille 82-87 cm korkeille astianpesukoneille ja vähemmän tehokkaille jousille XXL 86-91 cm korkeille astianpesukoneille.
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ASKO-astianpesukoneesi on niin hiljainen, vain 38 dB, että meidän 
täytyi suunnitella kätevä ominaisuus: Status Light™ -tilavalo. 
Sininen merkkivalo kertoo, että voit vielä avata oven lisätäksesi 

astioita, punainen, kun on liian myöhäistä tehdä niin, ja vihreä, kun 
astiat on pesty. 

Meille kaikille, jotka annamme astianpesukoneen hoitaa 
työnsä, kun nukumme, olemme luoneet yötilan. Tässä tilassa 
ruiskutusvarsien vedenpainetta lasketaan, mikä vähentää 

melutasoa jopa 2 dB testattuun arvoon verrattuna. Tämä tila 
sopii erinomaisesti myös avoimiin tilaratkaisuihin, joissa keittiö ja 
asuintilat ovat yhdessä.

Status Light™ -tilavalo

Hiljainen yötila

Sininen valo
Ohjelma on käynnistetty, mutta voit silti lisätä 
astioita (koneessa ei astianpesuainetta).

Punainen valo
Astioiden lisäämistä ei suositella 
(koneessa astianpesuainetta).

Vihreä valo
Ohjelma on valmis, valmiustilassa 2 tuntia.

Vilkkuva punainen valo
Veden tulovika, tuloventtiilin vuoto, ylitäyttö tai 
vedenpoistovirhe.
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Liukuovijärjestelmä takaa helpon asennuksen ja saumattoman 
ja integroidun ilmeen keittiöösi. Astianpesukoneen koriste-ovi 
liukuu ylös, kun astianpesukone on auki, ja liukuu alas, kun se on 
kiinni, mikä tarkoittaa, että astianpesukoneen oven pohjan ja sen 
alapuolella olevan pohjalevyn tai laatikon välillä on vain kahden 
millimetrin rako (jos astianpesukoneessa on Status Light™ 
-tilavalo, aukko on 3,6 mm). 

Tämä on käytännöllinen ja miellyttävä silmälle, sillä 
liukuovijärjestelmän ansiosta jalkalistaa ei ole tarpeen leikata ja 
kone on myös helpompi asentaa korkealle. Se varmistaa myös, 
että astianpesukone toimii täydellisessä sopusoinnussa keittiösi 
kanssa – tyylistäsi riippumatta.

Tämä on edistynein kuivausmenetelmämme. Se perustuu 
samoihin periaatteisiin kuin Turbo Combi Drying, mutta 
automaattista oviaukkoa säätelee anturi, joka mittaa keittiön 
lämpötilaa. Jos keittiö on normaalia kylmempi, luukku avautuu 
myöhemmin. Jos se on lämpimämpi, luukku avautuu aikaisemmin. 
Tämä tarkoittaa, että kuivausenergiaa käytetään tehokkaammin.

Hajunestotoiminto auttaa pysäyttämään koneessa kehittyvien 
ikävien hajujen muodostumisen, joka voi johtua likaisista astioista, 
jotka ovat jääneet astianpesukoneeseen liian pitkäksi aikaa. 
Astianpesukoneen integroitu ovituuletin aktivoituu automaattisesti 
kahdesti tunnissa enintään 96 tunnin ajan. Tämä tuulettaa altaan, 
estää hajuja ja minimoi kosteuden. Hajunestotoiminto on saatavilla 
kaikissa malleissa, joissa on Turbo Combi Drying™.

DW60 on suunniteltu säästämään energiaa puhdistuksen aikana 
käyttämällä älykästä sisäänrakennettua lämmönsiirrinjärjestelmää. 
Astianpesukoneen tuottama lämpö yhdistyy huoneen lämpötilaan 
ja lämmittää vettä täynnä olevan säiliön. Tätä vettä käytetään 
sitten lukuisissa puhdistusprosessin vaiheissa. Näin säästetään 
energiaa, joka muuten käytettäisiin vedenottoletkun kautta tulevan 
kylmän veden lämmittämiseen. 

Liukuovi-avausjärjestelmä

Turbo Combi Drying™  
med sensorkontrol

Hajunestotoiminto

Lämmönsiirrin
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Viinin  
varastointikaappi

Lähes kaikki ominaisuudet on rakennettu tarjoamaan 
kokoelmal-lesi sen ansaitsemaa hoivaa ja arvostusta. 
Inspiraationa ovat to-imineet perinteiset viinikellarit, joita on 
jo vuosisatoja käytetty viinistä huolehtimiseen.

Tämä viinin varastointikaappi sisältää erilaisia lämpötilavyö-
hykkeitä erityyppisille viineille, joista jokaista voidaan 
hallita pik-kutarkasti. Se tarjoaa täydelliset valo-olosuhteet, 
valvoo kosteutta ja on käytännössä täysin tärinätön. Mutta 
toisin kuin viinikellari, se dokumentoi, luetteloi ja antaa 
sinulle tietoja viineistäsi. Näin ollen saat parhaat puolet 
molemmista maailmoista. Lisäksi se näyttää hyvältä 
kotonasi – tai minne päätätkin sen sijoittaa.
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ASKO:n viinin varastointikaappi on huippuunsa 
muotoiltu, ja sen teknologia huolehtii viinistä tavalla, 
jota on hiottu vuosisatojen ajan. Kaikki, mitä tiedämme 
viinin säilyttämisestä on sisällistetty tähän premium-
kylmäkaappiin. Voi tehdä siitä yhtä ainutlaatuisen kuin 
kokoelmastasikin – ja tuoda sen ylpeästi esille.

Se sisältää kaikki kehittyneet hoito- ja säilytysominaisuudet, 
jotka arvokas kokoelmasi ansaitsee. Kaappi tarjoaa 
juuri oikeat ominaisuudet suurellekin kokoelmalle – 
jopa 190 pullolle. Siitä pitävät huolen kolme erillistä 
säädettävää lämpötilavyöhykettä, puhdas hiilisuodatettu 
ilma, käytönnössä tärinättömät kompressorit ja 
hienostunut hyllyjärjestelmä. Kaappi sisältää kolme eri 
lämpötilavyöhykettä, joiden kosteutta seurataan. Lisäksi 
kaapinoven lasi suojaa sisältöä UV-valolta.

Teknologia kohtaa perinteet.  
Luo yhteys viiniisi.
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Powered by: 

Andreas Larsson on yksi maailman johtavista 
viiniasiantuntijoista, sommelieeri, viinikouluttaja – ja 
Maailman paras sommelieeri-tittelin (2007 ASI) voittaja. 
Hänellä on tarkka makuaisti ja syvä intohimo viiniin sekä 
lähes kaikkeen muuhunkin viininvalmistukses-sa. Hänet 
tunnetaan paitsi uskomattoman tarkasta makuaistista ja 
tietosanakirjaan verrattavissa olevasta viinin tuntemuksesta, 
myös ystävällisestä ja ammattimaisesta lähestymistavasta. 
Andreas on erittäin haluttu maistaja, puhuja ja kouluttaja 
viinin ja gastronomian laajoissa piireissä.

Nykyään, erittäin kiireisen maistajan, konsultin ja 
sommelieerin roolin lisäksi, hän käyttää suuren osan 
ajastaan uuden sukupolven viiniasiantuntijoiden ja 
-harrastajien kouluttamiseen ja innostamiseen. 

Pyysimme häntä jakamaan meille neuvoja viinin 
säilyttämisestä ja tarjoilusta.

Tiedon ja kokemuksen maailma.

Voit skannata pullojen etiketit ja kirjata ne inventaarioosi 
joko kaapin sisäänrakennetun kameran tai älypuhelimen 
oheissovelluksen avulla. Sovellus seuraa, mitä sinulla kaapissasi 
on, tarjoaa tiedot ulottuvillesi ja kertoo jopa, miltä hyllyltä pullot 
löytyvät. 

Voit myös lisätä ”muistiinpanoja” erikoispulloille – ne muistuttavat, 
kuka pullon on antanut tai milloin se pitäisi avata.

Opi tuntemaan viinisi.  
Integroidut ominaisuudet.

Viini on ollut minulle 
elämänkoulu. Sen ansiosta olen 
oppinut kieliä, historiaa, 
kulttuuria ja päässyt 
matkustamaan ympäri maailmaa. 
Niin paljon kuin rakastankin 
“pullonhenkeä”, pidän kaikesta 
sitä ympäröivästä sitäkin 
enemmän.

Andreas Larsson,  
sommelieeri, maailmanmestari

“
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737091

738664

WCN311942G
Musta kotelo / karkaistu lasi
Viinin varastointikaappi 192 cm
Vapaasti seisova
Tuote (L×K×S) 70,0 × 192,0 × 79,7 cm
Syvyys ovi auki: 143,5 cm

WCN111942G
Musta runko / karkaistu lasi
Tarjoilu- ja säilytyskaappi 192 cm
Vapaasti seisova
Mitat (L×H×D) 70,0 × 192,0 × 79,7 cm
Syvyys avoimella ovella: 143,5 cm

Yleisesti
 n Optimaalinen ilmankosteus: 
Kosteus pidetään noin 70 %.

 n Ssa hiljainen oleskelu-alueilla, 
tärinättömyys parantaa 
säilyvyyttä: Laadukas 
kompressori, joka seisoo 
vaimentimilla.

 n Ei haitallista valoa: Ovilasissa 
UV-suojasuodatin. 

 n Täydelliset lämpö-tilat 
säilytykseen ja tarjoiluun: Kolme 
erillistä lämpötilavyöhykettä. 

 n Minimaaliset lämpötilavaihtelut 
takaavat paremman säilymisen ja 
kypsymisen: Tarkka lämpö-tilan 
säätö, Vaihtelu ≤ 0,3 °C. 

 n Täysin integroitu jatkuvaan 
seurantaan: Connect Life. 

 n Saat kaikki tarvitsemasi tiedot 
viinistäsi: Palvelun tarjoaa Vivino.

Ominaisuudet
 n Kosteus-, lämpötila- ja 
tärinäanturit, jotka antavat 
varoituksen näytössä ja 
sovelluksessa.

 n TFT-kosketusnäyttö ja kamera 
viinietikettien skannaamiseen.

 n Tarjoilualue, jossa on 
tarjoilualusta, pulloteline ja 
lokero tarvikkeille.

 n Liitutaulumerkit jokaisessa 
telineessä.

 n Täysin laajennettavat 
puutelineet, joissa on pehmeä 
sulkemistoiminto.

 n RGB-valo takaa täydellisen 
ympäröivän valon asetuksen.

 n Connect Life -sovellus: 
Tarkista / muuta asetuksia, 
inventaarioluetteloa, kosteutta, 
lämpötilaa.

 n Palvelun tarjoaa Vivino: Skannaa 
etiketti matkapuhelimella tai 
käyttöliittymäkame-ralla ja saat 
lisätietoja viinistäsi.

 n Inventaariojärjestelmä: Katso 
viinisi sijainti, säilytysaika ja 
tarjoilulämpötila.

Tekniset tiedot
 n Jännite: 220-240 V
 n Taajuus: 50 Hz
 n Sähkövirta: 10 A
 n Vaiheet: 1
 n Liitännän kuormitus: 160 W
 n Energian kulutus päivää ja 
pulloa kohden: 0,389 kWh/24 h

 n Energian kulutus vuotta ja pulloa 
kohden: 142 kWh/vuosi

 n Ilmastoluokka: T, ST, SN
 n WiFi / YHTEYDET

Yleistä
 n Tilaa 261 pullolle (bordeaux-
standardi)

 n Optimaalinen kosteus: Kosteus 
pidetään noin 70 prosentissa

 n Hiljainen ja tärinätön paremman 
varastoinnin ja suojauksen 
takaamiseksi: Korkealaatuinen 
kompressoripino höyrystimiin

 n Ei haitallista valoa: UV-suojattu 
lasiovi

 n Täydelliset lämpötilat 
varastointiin samassa 
lämpötilassa

 n Minimaaliset lämpötilavaihtelut 
parantavat suojausta ja 
ikääntymistä: Pracin lämpötilan 
säätö

 n Lämpötilan vaihtelut ≤ 0,3°C
 n Täysin kytketty varaston 
jatkuvaan seurantaan: Connect 
Life

 n Hanki kaikki tarvitsemasi tiedot 
viinistäsi Vivino-tietokannan 
avulla

Ominaisuudet
 n Kosteus-, lämpötila- ja 
tärinäanturit, joissa on 

varoitukset näytössä ja 
sovelluksessa

 n Liitutaulut nimimerkintää varten 
jokaisella hyllyllä

 n Puuhyllyt pehmeällä 
sulkumekanismilla

 n LED-valot takaavat täydellisen 
ympäristön valaistuksen

 n Connect Life -sovellus: Tarkistus 
/ muut asetukset, Viiniluettelo, 
Kosteus, Lämpötila

Tekniset tiedot
 n Kesto: 220-240 V
 n Taajuus: 50 Hz
 n Strombon vahvuus: 10 A
 n Vaiheet: 1
 n Liitäntäteho: 160 W
 n Energiankulutus päivässä ja 
pullo: 0,389 kWh/24 h

 n Energiankulutus vuotta ja  
pulloa kohti: 142 kWh

 n Energialuokka: F
 n 38 dBA(A) / C äänitasolla
 n Ilmastoluokka: T, ST, SN
 n WiFi / Yhdistettävissä
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Integroitavat  
jääkaapit ja pakastimet
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Uudet kalusteisiin upotettavat jääkaappimme ja 
pakastimemme säilyttävät ruoan maun ja ravintoaineet 
säästäen samalla sekä ilmastoa että lompakkoasi. Niiden 
sisäosa on pakattu täyteen älykkäitä ruokaa säästäviä 
ominaisuuksia samalla, kun ulkopuoli sulautuu kauniisti 
jokaiseen keittiöön.

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

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

Tehokkaan No Frost -toimintomme ansiosta voit 
unohtaa sulatuksen. Pakastinta on helpompi käsitellä, ja 
ruokapakkaukset eivät tartu kiinni toisiinsa. Ilman jäätä 
voit käyttää pakastimen koko tilan hyväksesi ja hyödyntää 
energiaa tehokkaasti pakastamalla ruokaa, eikä jäätä. 
Säästät sekä rahaa että ympäristöä.

Enemmän makua, vähemmän jätettä

Pitää tuoreen tuoreena

Täydellinen kosteustasapaino

No Frost -toiminto estää jään 
muodostumisen
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Integroitavat jääkaapit

732594

Keittiö - 732593

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

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

Yleistä
 n Energialuokka: D
 n Arvioitu vuotuinen 
energiankulutus: 120 kWh

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

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

 n Ääni ja merkkivalohälytys liian 
korkeasta lämpötilasta

 n Ovimateriaali: Metalli
 n Oven kätisyyden vaihto: 
Kätisyys vaihdettavissa

 n Oven saranointi: SoftClose 
saranat

Jääkaappi
 n Adaptive Temperature Control: 
älykäs muisti

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

 n Jääkaapin ovilokerot: 3 
ovilokeroa

 n Juusto- ja voilokeroiden 
lukumäärä: 1 MultiBox 
puukannella

Yleistä
 n Energialuokka: F
 n Arvioitu vuotuinen 
energiankulutus: 141 kWh

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

 n Ääni ja merkkivalohälytys liian 
korkeasta lämpötilasta

 n Ovimateriaali: Metalli
 n Oven kätisyyden vaihto: 
Kätisyys vaihdettavissa

 n Oven saranointi: SoftClose 
saranat

Jääkaappi
 n Adaptive Temperature Control: 
älykäs muisti

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

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

733860

Keittiö - 732602

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

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

Yleistä
 n Energialuokka: F
 n Arvioitu vuotuinen 
energiankulutus: 293 kWh

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

 n Hälytysääni oven jäädessä auki
 n Lämpötilanäyttö: Pakastimessa 
digitaalinen lämpötilanäyttö

 n Ovimateriaali: Metalli
 n Oven kätisyyden vaihto: 
Kätisyys vaihdettavissa

 n Oven saranointi: SoftClose 
saranat

Pakastin
 n No Frost

 n Auto Fast Freeze
 n Kytkin pikapakastusta varten
 n 3 lasihyllyä
 n Jääpalakotelo
 n Pakastus: 1 luukku ja 7 laatikkoa

Yleistä
 n Energialuokka: F
 n Arvioitu vuotuinen 
energiankulutus: 295 kWh

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

 n Hälytysääni oven jäädessä auki
 n Lämpötilanäyttö: Pakastimessa 
digitaalinen lämpötilanäyttö

 n Ovimateriaali: Metalli
 n Oven kätisyyden vaihto: 
Kätisyys vaihdettavissa

 n Oven saranointi: SoftClose 
saranat

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

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

Yleistä
 n Energialuokka: F
 n Arvioitu vuotuinen 
energiankulutus: 294 kWh

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

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

 n Ääni ja merkkivalohälytys liian 
korkeasta lämpötilasta

 n Ovimateriaali: Metalli
 n Oven kätisyys vaihdettavissa
 n SoftClose saranat

Jääkaappi
 n Adaptive Temperature Control: 
älykäs muisti

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

 n 1 ovihylly, 1 MultiBox 
puukannella

Pakastin
 n Cool Flow+ System
 n Auto Fast Freeze
 n Kytkin pikapakastusta varten
 n 1 lasihylly
 n Jääpalakotelo, 3 vetolaatikkoa
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732600RFN31831I
Kalusteisiin asennettava jääkaappi-pakastin
Premium
Tuotteen mitat (LxKxS): 55,5 × 177,2 × 54,5 cm

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

Yleistä
 n Energialuokka: E
 n Arvioitu vuotuinen 
energiankulutus: 281 kWh

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

 n Ääni ja merkkivalohälytys liian 
korkeasta lämpötilasta

 n Ovimateriaali: Metalli
 n Oven kätisyys vaihdettavissa
 n SoftClose saranat

Jääkaappi
 n Adaptive Temperature Control: 
älykäs muisti

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

 n 2 ovihyllyä, 1 MultiBox

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

Yleistä
 n Energialuokka: F
 n Arvioitu vuotuinen 
energiankulutus: 272 kWh

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

 n Ääni ja merkkivalohälytys liian 
korkeasta lämpötilasta

 n Ovimateriaali: Metalli
 n Oven kätisyys vaihdettavissa
 n Liukukiskokiinnitys

Jääkaappi
 n Adaptive Temperature Control: 
älykäs muisti

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

 n Hidden Space
 n 1 ovihylly jossa 2 pullopidikettä, 
Pulloteline

 n 2 ovihyllyä, 1 MultiBox

Pakastin
 n Frost Less: Pakastimeen 
muodostuu vähemmän jäätä

 n Kytkin pikapakastusta varten
 n 2 lasihyllyä
 n Jääpalakotelo, 3 vetolaatikkoa
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Pesu ja kuivaus

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

Vuosien mittaan kerryttämämme palautteen ansioista olem-
me suunnitelleet uuden sarjan tyylikkäitä, käyttäjäystävälli-
siä, innovatiivisia ja kestäviä pyykinpesukoneita ja kuivaus-
rumpuja.

Ainutlaatuisia ja innovatiivisia ratkaisuja – kiitos pitkän kokemuksen
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Pesu

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

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

Quattro Construction™ Steel Seal™ -luukku
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Pyykinpesukoneet

Yleistä
 n Energialuokka: B
 n Kuivaustulos: A
 n Jäännöskosteus: 43 %
 n Linkousnopeus: 1800 kierrosta
 n Täyttömäärä (puuvilla): 9 kg
 n Pesuaika: 210 min
 n Vedenkulutus 48 l 
 n Suuri oviaukko: 31 cm

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

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

 n Kylmä pesu: Valitsin

Toiminnot
 n Henkilökohtaiset asetukset 
kaikille ohjelmille

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

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

Ominaisuudet
 n AdaptTech pesu - älykäs oppiva 
ohjelma

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

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

737530W6098X.W/2 
Pesukone
Logic
Valkoinen
Tuotteen mitat (LxKxS): 59,5 × 85 × 58,5 cm

Yleistä
 n Energialuokka: B
 n Kuivaustulos: A
 n Jäännöskosteus: 44 %
 n Linkousnopeus: 1600 kierrosta
 n Täyttömäärä (puuvilla): 8 kg
 n Pesuaika: 210 min
 n Vedenkulutus 46 l 
 n Suuri oviaukko: 31 cm

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

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

 n Kylmä pesu: Valitsin

Toiminnot
 n Henkilökohtaiset asetukset 
kaikille ohjelmille

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

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

Ominaisuudet
 n AdaptTech pesu - älykäs oppiva 
ohjelma

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

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

737540 W4086C.S/2
Pesukone
Logic
Ruostumaton teräs
Tuotteen mitat (LxKxS): 59,5 × 85 × 58,5 cm
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ASKO:n lämpöpumpulla varustetut kuivausrummut ovat suljettuja 
järjestelmiä, joissa ilma kiertää jatkuvasti kuivausrummun 
sisäpuolella. Siksi ne voidaan asentaa ahtaaseenkin tilaan. 
Kosteus poistetaan ilmasta haihduttimella, mikä tarkoittaa, että 
kuivaamiseen riittää pienempikin lämpötila. Tämä puolestaan 
tekee kuivaamisesta hellävaraisempaa vaatteille vaikuttamatta 
kuitenkaan koneen kuivauskapasiteettiin tai tehokkuuteen. 
Hellävaraisemman kuivaamisen lisäksi lämpöpumpulla varustettu 
kuivausrumpu vähentää vaatteiden kutistumisen riskiä, joten myös 
hyvin herkkiä tekstiilejä voidaan kuivata. Lämpöpumpputeknologia 
yhdessä älykkään Sensi Dry -järjestelmän ja automaattisten 
ohjelmien kanssa tekee ASKO:n lämpöpumpuilla varustetuista 
kuivausrummuista erittäin energiatehokkaita. Se on hyvä asia sekä 
ympäristön että ostajan kukkaron kannalta.

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

Hellävaraista lämpöpumppukuivausta Soft Drum™ ja Air Lift™ -olakkeet

KuivausKuivaus
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Kuivausrummut

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

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

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

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

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

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

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

 n Varoitus täyttyneestä 
kondenssivesisäiliöstä

 n Kondenssiveden poisto 
viemäriin

 n Automaattinen poiskytkentä 
luukun ollessa auki

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

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

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

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

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

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

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

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

 n Varoitus täyttyneestä 
kondenssivesisäiliöstä

 n Kondenssiveden poisto 
viemäriin

 n Automaattinen poiskytkentä 
luukun ollessa auki

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

586979

576706

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

T608HX.W 
Vapaasti sijoitettava lauhdutinkuivausrumpu,  
jossa lämpöpumppu
Logic
Valkoinen
Tuotteen mitat (LxKxS): 59,5 × 85 × 65,4 cm
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Kuivauskaapit sopivat kaikkien tekstiilien kuivaukseen, jotka 
eivät mahdu kuivausrumpuun tai jotka kuivuvat paremmin 
alhaisemmassa lämpötilassa tai ripustettuina: näihin kuuluvat mm. 
kengät, saappaat, arat tekstiilit kuten villa- ja silkkivaatteet, vapaa-
ajan ja urheiluvaatteet kuten sadevaatteet, haalarit, ratsastus-, 
kalastus- ja hiihtovaatteet.

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

Kuivaa kaiken Nopea kuivaus

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

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

Lämpimät pyyhkeet ja talvisaapikkaat Suuri kapasiteetti ja joustavuus

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

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

Vuorovaikutus ja hallinta
 n Ohjelman valinta ja 
lisävalintanäppäimet 

 n Muistitoiminto 

Muotoilu ja integraatio
 n Sama asennuskorkeus 
kuin pesukoneella, Hidden 

Helpers™varusteella  ja 
kuivausrummulla

 n Mahdollisuus kaappi- tai 
seinäasennukseen 

 n Kondenssivesisäiliön sijainti: 
Alhaalla 

 n Kondenssiveden poistoputki: 
Säiliö ja poistoputki 

 n Moottorin sijoitus: Kuivaustilan 
alla 

Turvallisuus ja huolto
 n Ovikytkin 

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

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

 n Täsmä puhallus puhaltaa ilman 
suoraan kuivattaviin vaatteisiin 

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

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

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

 n Mahdollisuus kaappi- tai 
seinäasennukseen 

 n Moottori yläosassa

Turvallisuus ja huolto
 n Ovikytkin 
 n Ylikuumenemissuoja 

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

675927

675664

675342

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

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

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

Tilaa pesukoneelle, kuivausrummulle, 
kuivauskaapille ja silityslaudalle
ASKOn ainutlaatuisten kodinkoneiden ansiosta saat kotiisi tilaa 
pesukoneelle, kuivausrummulle, kuivauskaapille (DC7784V) 
ja silityslaudalle. Kaikki mahtuvat alle 1 m²:n alalle (tarkemmin 

ilmaistuna 0,72 m²:n alalle). Voit huolehtia koko prosessista 
pesusta kuivaukseen, lajitteluun ja silitykseen. Ainoaksi pulmaksesi 
jää, mihin käytät ylimääräisen tilan.
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Ulosvedettävä silityslauta on käytännöllinen ja toimiva ratkaisu. Se 
on vain 15 cm:n korkuinen ja voidaan asentaa joko rinnakkaiden 
asennettujen koneiden yläpuolelle tai päällekkäiden asennettujen 
koneiden väliin. Saat silityslaudan käyttöön painamalla kerran 
tyylikästä kahvatonta etulevyä.

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

Ulosvedettävä silityslauta Ulosvedettävä lajittelutaso

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

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

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

Yleistä
 n Käytännöllinen ja toimiva 
ratkaisu

 n Tyylikäs kahvaton pop-out-
päällyslevy

 n Ulos vedettävä lajittelutaso
 n Teräslankakori lajitellulle pyykille

 n Ei vie tilaa, kun laatikko on kiinni
 n Voidaan asentaa vierekkäin 
sijoitettujen koneiden päälle tai 
koneiden väliin pesutorniin

732756

576552

732757

576554

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

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

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

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

OCS8687B
OCS8687A

OCS8664B
OCS8664A

OCS8664S

OCS8678G

OP8678G

OCM8478G

OP8687B
OP8687A

OP8664B
OP8664A

OP8664S

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

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

1 lasipelti
1 matala pelti
2 premium-grillitelinettä

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

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

OCM8487B
OCM8487A

OCM8464B
OCM8464A

OCM8464S
1 lasipelti
1 matala pelti
1 grilliteline

Elements by ASKO-etulevy
Sopii kaikkiin integroitaviin 

astianpesukoneisiin

ASKO Craft-etulevy
Sopii kaikkiin integroitaviin 

astianpesukoneisiin

Viinilasiteline
Korkeille viinilaseille. 
Sijoitetaan alakoriin.  

Sopii kaikkiin integroitaviin 
astianpesukoneisiin

513719 508044 490854
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Asennuspiirrokset

OCS8678G - OP8678G

ODV8128G - ODW8128G

OCSM8487A - OCSM8487B - OCM8478G

OP8678G OCS8687B - OCS8687A - OCS8664B
OCS8664A - OCS8664S

OP8678G - OP8687B - OP8687A
OP8664B - OP8664A - OP8664S
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522

46
904

50

522

46
904

50

510

46
800

50 

522
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904

50

522

46

644

50

522

46
804

50

522

484

43
904

854

490-492

min. 40

600

860-862

6
R6

12

22
6

R6

514-515

min 600

904-905

860-862>40

490-492

y

y

y

x

x

x

6
R6

12

17
6

R6

514-515

600

804-805

770-772>40

490-492

y

y

y

x

x

x

490-492

min. 40

600

860-862

490-492

600

560-562

min 40

490-492

min. 40

770-772

600

490

min. 40

600

860

522

484

43

644

554

490

600

560

min 40

HID956MFC

HID865MFC

HID945MC

HID654MC

HID956MC

HID865MC

HI1994M HI1884M HI1655M
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522

484

43

904

854

522

484

52

644

554
520

54

600

284
484

522

48

330
75*

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

520

54

600

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

48

750
526594*

48

600
526520*

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

522

484

43

644

554

522

46

384

50

490

min. 40

600

860

490

min. 40

600

560
490

40

560

490

600

290

min 40

490

40

560

min.30/50

560
490

600

min.30/50

560
490

600

490

600

560

min 40

490-492

600

350-352

min 40

Asennuspiirrokset

HI1975GHI1655G HI16317M

HG1365GB

HI1631G HG1776AB/S1

HG1666AB/S1

HI1655G

HID352GC
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48

330
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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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DW60 Fully integrated dishwasher XXL
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50

door 
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131-186
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L:1825

Fully integrated dishwasher XL

Sliding Door DW60 dishwasher XL
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Tarinamme sai alkunsa 50-luvulla. Nuori maanviljelijä Jungin 
kunnassa Etelä-Ruotsissa seurasi äitinsä arkista puurtamista: 
vaatteiden käsinpesu on märkää, kylmää, kovaa ja raskasta 
työtä. Poika halusi keventää äitinsä taakkaa ja keksikin oman 
koneen. Tukeva, vakaa ja luotettava pesukone oli rakennettu 
ruostumattomasta teräksestä, joten voi hyvinkin sanoa, että ASKO 
syntyi rakkaudesta laatuun.

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

ASKO – tarina 
huolenpidosta



Rekisteröi tuotteesi ASKO:n kotisivuilla

Quality 
Service

Lisäturvaa ASKO-tuotteelle
Haluamme varmistaa, että asiakkaamme ovat mahdollisimman 
tyytyväisiä ja voivat luottaa täysin ASKO-tuotteensa toimintaan 
nyt ja tulevaisuudessa. Sen vuoksi kaikki asiakkaamme saavat 
käyttöönsä ASKO Quality Service -palvelun ASKO-tuotteen 
ostopäivästä lähtien. Palvelu koskee kaikkia 1. tammikuuta 
2012 jälkeen ostettuja ASKO-kodinkoneita. 15.10.2017 jälkeen 
kuluttajan tulee rekisteröidä tuotteensa ASKOn kotisivuilla. 
ASKO Quality Service vastaa viiden vuoden ajan siitä, että 
tuotteet ja huolto toimivat laadukkaasti asiakkaidemme laatu- ja 
palveluodotusten mukaisesti. Palvelun sisältö on seuraava:

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

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

10 vuoden varaosien toimitusvarmuus

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

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

Kuinka saat Quality Service 
-takuutodistuksen
Quality Service -takuun saamiseksi asiakkaan on rekisteröitävä 
ostettu laite ASKO:n kotisivuilla. Rekisteröidessään tuotteen 
asiakas hyväksyy, että häntä koskevat tiedot tallennetaan. Kun 
rekisteröinti on suoritettu, asiakkaalle lähetetään vahvistus 
rekisteröinnistä sähköpostiin, joka toimii myös takuutodistuksena. 
Suosittelemme sen tulostamista ja liittämistä ostokuittiin, 
jotta mahdollisten ongelmatilanteiden selvittäminen olisi 
mahdollisimman helppoa.

Quality Service
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