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Skandinavisk 
innovation

Vår Craft-serie har samma rötter som all annan skandinavisk innovation. Sann 
hantverksanda och en tradition av rationell och praktisk problemlösning. 
När skandinavisk innovation möter skandinavisk design uppstår magi. 
Ett exempel på detta är när en svensk uppfinnare patenterade den helt 
revolutionerande skiftnyckeln1892.

Skiftnyckeln kallas faktiskt för ”svensk nyckel” i många länder, och är ett 
robust och väldigt användbart verktyg som dessutom är visuellt tilldragande 
och både ergonomiskt och enkelt att använda. Denna fantastiska 
skandinaviska uppfinning består av endast tre delar i härdat stål och är en 
riktigt bra sammanfattning av den skandinaviska traditionen för form och 
innovation.

Om du nu vänder blicken mot våra Craft-ugnar kommer du att se något 
liknande. En perfekt formad front i ett stycke, ett robust och ergonomiskt 
stålhandtag och två vred i solid metall. Tillsammans är de noga sammansatta 
med perfekta linjer och sömlösa kanter där ingenting har lämnats åt slumpen. 
Craft är skandinavisk perfektion för kreativa matälskare.
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Scandinavian
innovation
tradition
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Med ett öga 
för detaljer
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Jon Carlehed, Head of Design at Asko Appliances.

“Craftsmanship is our nature, 
detail our passion”

Detaljer. Det är de som gör såsen extra krämig, brödet saftigare och 
köket ännu mysigare. Produkterna i vår Craft tål att synas i sömmarna, här 
ingenting har lämnats åt slumpen.

Black Steel är tillverkad i rostfritt stål med en klick färg. Färgen lyfter fram 
det borstade stålet och ljus reflekteras på olika sätt, vilket verkligen gör 
ytan skimrande och levande.

Ett liv utan kök är helt otänkbart. Precis som ett kök utan liv. ASKOs nya 
Black Steel-sortiment lever både upp till dina gastronomiska ambitioner 
och dina höga krav på det visuella.
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Inspirationen kommer som vanligt från Skandinavien. Vårt nya Black Steel-sortiment 
påminner om en sval, färgsprakande höstdag, midnattssolen som aldrig går ner eller 
kanske havet på en molnig dag. Black Steel är en modern tolkning av det klassiska 
rostfria stålet med en extra färgklick. Det horisontella mönstret på ytan tillsammans med 
färgen reflekterar och sprider ljuset och skapar en elegant, skimrande och exklusiv 
känsla.

Som havet en 
molnig dag
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Gillar du vitvaror i rostfritt stål men vill att ditt kök ska ha någonting alldeles extra? Då 
kanske du vill titta lite närmare på vårt Craft Black Steel-sortiment. Det svarta stålet 
anpassar sig efter ljusförhållandena och färgerna i omgivningen på ett otroligt sätt. Det 
gör att Black Steel-produkterna passar lika bra in i alla typer av kök – oavsett om de är 
inredda i en modern, industriell eller lantlig stil. Black Steel har inte bara en färg utan flera 
samtidigt. Det är en levande färg.

Stålsätt dig
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Sous Vide
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En vakuumlåda och kombiångugn med sous vide-program är en helt oslagbar kombination. 
Placera lådan direkt under ångugnen för att skämma bort kroppen med både fantastisk mat 
och god ergonomi.

Matlagning med sous vide kräver en noggrann temperatur som hålls jämnt under hela 
tillagningstiden. Temperaturen i våra Craft-kombiångugnar kan ställas in på exakta grader. 
Ångan frisläpps långsamt och jämnt, och räcker även till mat som behöver en extra lång 
tillagningstid.

Packad med smak
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Matlagning med ånga
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Matlagning med ånga

Bevarar de naturliga smakerna

Ta fram nya smaker genom att laga mat med ånga och varmluft, eller 
tillaga riktigt hälsosam mat med bara ånga. Detta kommer att bevara 
mineralsalterna och smakerna i maten tillsammans med både färg och 
textur. Tillaga kött, fisk och grönsaker samtidigt: ställ vara in tiden efter 
det livsmedel som behöver längst tillagningstid. Då finns ingen risk att 
någonting blir överkokt.

Det här läget värmer försiktigt upp mat som tillagats tidigare. Ångan som 
används ser till att kvaliteten på maten bevaras. Både smak och textur 
håller sig lika fräscha som när rätten precis tillagats. Den här funktionen 
kan användas med de flesta rätter. Man kan dessutom värma upp flera 
rätter samtidigt.

Uppvärmning

Bara ren ånga

Våra kombiångugnar har ett unikt ångsystem som skapar helt ren 
ånga. Detta är möjligt tack vare flödessensorn. Den ser till att ugnen 
använder rätt mängd vatten, och därefter separeras ren rena ångan och 
kondenserat vatten av separatorn. Det kondenserade vattnet faller ner till 
botten av ugnen, och där värms det upp igen och blir till ny ånga. På så 
sätt blir din mat ångad och inte kokt.

Matlagning med hjälp av ånga

Med kombiugnsfunktionerna sprayas ångan in i ugnen i regelbundna 
intervaller. Kombinationen av ånga och varmluft är ett utmärkt sätt att 
förbättra värmeöverföringen och samtidigt få fin färg på maten. Ångan gör 
uppvärmningen effektivare och förhindrar att maten torkar ut, vilket gör 
maten saftig och härlig. Det är ju precis det vi vill ha när vi tillagar t.ex. kött 
och kyckling.

Ånga används dagligen av professionella kockar för att framhäva smaken 
i maten och för att få extra frasig skorpa på bröd och bakverk. Ångan 
är skonsam mot maten, vilket innebär att vitaminer och näringsämnen 
bevaras bättre än vid traditionell kokning. Ångan är både hälsosam, 
naturlig och bevarar matens alla smaker.

Den här matlagningsmetoden ger ingen matos, och man behöver inte 
tillsätta salt, örter eller kryddor i vattnet. Med våra kombiångugnar kan du 
kombinera traditionell varmluft med ånga i ett och samma program eller 
använda dem var för sig.
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Ugnar

Konstruktion och prestanda

 n Solid frontram i ett stycke för unik 
integrering 
 n Högkvalitativ emalj, XL-ugn
 n MultiSteam insprutningssystem
 n Energieffektivitetsklass A+
 n Max. ugnstemperatur: 230° C

Användning och flexibilitet

 n Bruttovolym (liter): 73
 n 5 tillgängliga tillagningsnivåer
 n Fullt utdragbara teleskopskenor med 
låsfunktion på två nivåer
 n 2 bakplåtar
 n 1 långpanna
 n 1 ugnsgaller, premium
 n 1 Gastronorm-tallrik, XL med hål
 n 1 Gastronorm-fat, XL med hål
 n Köttermometer

Interaktion och kontroll

 n 2,9” TFT färgdisplay
 n Färgdisplay
 n Ergonomisk programväljare
 n Lättanvänd ratt för val av inställningar
 n 160 automatiska program
 n Elektronisk lucka till vattenbehållaren

Funktioner, program och lägen

 n 11 manuella ugnsfunktioner 
 n  5 upptiningsprogram
 n  Flerfastillagning i steg
 n Full ångfunktion
 n Direkt ånginjektion
 n Sous Vide-programmering – exakt 
temperaturreglering

Säkerhet och underhåll

 n Mjukstängande lucka
 n 4 luckglas
 n Ångrengöring

OCS8664B

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

Konstruktion och prestanda

 n Solid frontram i ett stycke för unik 
integrering 
 n Välvt ugnsutrymme för bättre luftflöde
 n Högkvalitativ emalj, XL-ugn
 n Dubbla infravärmare i taket
 n Varmluftskonvektion
 n Energieffektivitetsklass A+
 n Max. ugnstemperatur: 275° C

Användning och flexibilitet

 n Bruttovolym (liter): 71
 n 5 tillgängliga tillagningsnivåer
 n 2 innerlampor
 n Fullt utdragbara teleskopskenor med 
låsfunktion på 2 nivåer 
 n 2 bakplåtar
 n 1 långpanna
 n 1 ugnsgaller, premium
 n Köttermometer

Interaktion och kontroll

 n 2,9” TFT färgdisplay
 n Färgdisplay
 n Ergonomisk programväljare
 n Lättanvänd ratt för val av inställningar
 n 87 automatiska program

Funktioner, program och lägen

 n 11 manuella ugnsfunktioner 
 n Flerfastillagning i steg
 n Program för automatisk stekning

Säkerhet och underhåll

 n Mjukstängande lucka
 n 4 luckglas
 n Automatisk pyrolysrengöring
 n Pyrolytiska plåtar

OP8664B

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

Black Steel Pyrolysungar

Black Steel Kombiångugnar
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Konstruktion och prestanda

 n Solid frontram i ett stycke för unik 
integrering 
 n XL-ugnsutrymme utan tallrik
 n Välvt ugnsutrymme för bättre luftflöde
 n Högkvalitativ emalj i ugnsutrymmet
 n Invertermikrovågssystem
 n Mikrovågsomrörare 
 n Dubbla infravärmare i taket
 n Varmluftskonvektion
 n Mikrovågsugnens effektområde (W): 
90-1000
 n Max. ugnstemperatur: 250° C

Användning och flexibilitet

 n Bruttovolym (liter): 50
 n 4 tillgängliga tillagningsnivåer
 n 1 glastallrik
 n 1 bakplåt
 n 1 ugnsgaller, premium

Interaktion och kontroll

 n 2,9” TFT färgdisplay
 n Färgdisplay
 n Ergonomisk programväljare
 n Lättanvänd ratt för val av inställningar
 n 120 automatiska program

Funktioner, program och lägen

 n 11 manuella ugnsfunktioner 
 n 18 upptiningsprogram
 n 6 mikrovågsinställningar
 n Flerfastillagning i steg

Säkerhet och underhåll

 n Mjukstängande lucka
 n 3 luckglas

OCM8464B

Kombimikrovågsugn
Black Steel
Mått (BxHxD) 59,5 × 45,5 × 54,6 cm

Black Steel Kombimikrovågsugnar
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Kaffemaskin

ASKO Craft-kaffemaskinen lagar utsökt espresso, svart kaffe, cappuccino eller 
caffè latte gång på gång. Styrkan, mängden och malningsgraden kan justeras för 
perfekt önskat resultat.

Perfekt resultat

Vår kaffemaskin återspeglar det skandinaviska kulturarvet hos ASKO. En 
idealistisk kombination av de bästa funktionerna och en stilren design. Den är 
designad för att ingå i en estetiskt vacker sammansättning med ASKO Craft 
ugnar – och så gör den för övrigt ett underbart kaffe.

Upptäck de mörka tonerna
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Konstruktion och prestanda

 n Solid frontram i ett stycke för unik 
integrering 
 n Vattenbehållarens volym: 1,8 l
 n Kaffebehållare för hela bönor
 n Kaffebehållarens kapacitet: 200 g
 n Separat mjölkbehållare
 n 2 värmeelement
 n Förbryggningssystem
 n Förmalningssystem

Användning och flexibilitet

 n Kaffebehållare för hela bönor
 n Behållare för förmalt kaffe
 n Tillagning av 2 koppar samtidigt
 n Ljus
 n Standby-funktion
 n Beredning av bönor och malet kaffe

Program, funktion och lägen

 n Ristretto
 n Espresso
 n Normalt kaffe
 n Café lungo 
 n Varmvatten
 n Cappuccino
 n Latte macchiato
 n Café Latte
 n Varm mjölk

Interaktion och kontroll

 n Digital display
 n Tryckkänsliga knappar
 n Inställning av displayspråk

Säkerhet och underhåll

 n Avtagbar bryggarenhet
 n Avtagbar droppbricka
 n Testremsa för vattnets hårdhet

CM8477B

Automatisk kaffemaskin
Black Steel
Mått (BxHxD) 59,7 × 45,6 × 47 cm 

Black Steel Kaffemaskin
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Lådor

Få ännu fler möjligheter med ASKO Craft-lådor. I Craft-serien finns en rad 
olika lådor för en rad olika behov. Vakuumlådan är ett perfekt komplement till 
kombiångugnen där du vakuumförpackar mat som du sedan tillagar på ugnens 
sous vide-läge. Våra Craft-värmelådor använder du för att antingen värma 
tallrikar och muggar, för att hålla maten varm eller till och med för slow cooking. 
Tillbehörslådan är helt enkelt smidig förvaring.

ASKO Craft-vakuumlådan gör det möjligt att tillaga avancerade rätter i ditt 
eget hem. Den 14 cm höga lådan har utformats och förberetts för att användas 
tillsammans med kombiångugnarna på både 45 och 60 cm i samma serie. Lådan 
kan användas för förberedelse av mat som ska tillagas med sous vide, men även 
för förvaring, förpackning och uppdelning av mat.
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Konstruktion och prestanda

 n Värmeelement i bottenplattan
 n Tryck för att öppna-mekanism
 n Temperaturområde: 30–80° C
 n Fläkt för jämn luftcirkulation
 n Låda på lättglidande teleskopskenor

Användning och flexibilitet

 n Upptining
 n Koppvärmning
 n Tallriksvärmning
 n Värmning av mat
 n Matlagning vid låg temperatur

Interaktion och kontroll

 n Vred för inställning av lådan på 
insidan
 n Indikationslampa på framsidan

Säkerhet och underhåll

 n Lättrengjord bottenplatta i keramiskt 
glas 

ODW8127B

Värmelåda
Black Steel
Mått (BxHxD) 59,7 × 14 × 55 cm 

Konstruktion och prestanda

 n Sidoprofiler i metall för sömlös 
integrering 
 n Matt svart glas med pärleffekt 
 n Tryck för att öppna-mekanism
 n Fullt utdragbara teleskopskenor.
 n Kapacitet: 8 liter
 n Maximal påsstorlek: 250 x 350 mm
 n Pumpvolym: 4 m3/h
 n Perfekt tillsammans med våra 
ångugnar som är utrustade med Sous 
Vide-program.

Användning och flexibilitet

 n Tre vakuumnivåer
 n Tre förseglingsnivåer

Interaktion och kontroll

 n Touchknappar

Säkerhet och underhåll

 n Lättrengjort fack i rostfritt stål

ODV8127B

Vakuumlåda
Black Steel
Mått (B×H×D) 59,7 x 14 × 55 cm 

Konstruktion och prestanda

 n Tryck för att öppna-mekanism
 n Fullt utdragbara teleskopskenor.
 n För förvaring av galler, bakplåtar, 
pannor osv.

Säkerhet och underhåll

 n Lättrengjort fack i rostfritt stål

ODA8117B

Tillbehörslåda
Black Steel
Mått (BxHxD) 59,7 × 14 × 55 cm

Black Steel Värmelåda

Black Steel Värmelåda

Black Steel Tillbehörslåda
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Köksfläkten är ofta det första som dina gäster kommer att lägga märke 
till när de kommer in i köket. Fläkten sitter i ögonhöjd, så den måste 
vara något speciellt. Våra diagonala köksfläktar är inte bara snygga, 
de är dessutom både effektiva och tysta. Perfekta för moderna, öppna 
kök.

Köksfläktar
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Det är viktigt att rengöra filtret regelbundet för 
att fläkten ska kunna suga ut matos och ånga så 
effektivt som möjligt. För att du inte ska glömma 
bort rengöringen kommer köksfläkten faktiskt att 
påminna dig när det är dags. Filtren är enkla att 
komma åt och kan rengöras i diskmaskinen.

Boostfunktionen får jobbet blir gjort. Det är speciellt viktigt när köket sitter ihop med 
vardagsrummet. Boostfunktionen på ASKOs köksfläktar leder ut ungefär fyra gånger så 
mycket luft i timmen än vad som finns i en genomsnittlig bostad.

Effektiv boostfunktion
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Black Steel Väggmonterad fläkt

Black Steel Väggmonterad fläkt

Väggmonterad fläktar

Funktioner

 n Energiklass: A+
 n Belysningseffektivitet: A
 n Fettrensningseffektivitet: D
 n Frånluftseffektivitet: A
 n Årlig energiförbrukning: 41 kWh
 n Elektronisk panel
 n Touch kontroll
 n Driftsindikering
 n Utvinning eller återcirkulation
 n Automatisk intervallutvinning
 n Timerfunktion
 n Lamptyp: LED
 n Dimmerfunktion
 n Belysning: LED belysning:  
2 × 1 W

 n Antal hastighetslägen: 4
 n Maximal kapacitet vid utsug:  
720 m³/h
 n Ljudnivå (min.): 52 dB(A)
 n Max. ljudnivå: 62 dB(A)
 n Diameter, ventilationsrör: 15 cm
 n 1 motor
 n Indikering för filterrengöring
 n Rostfritt metallfilter

Utrustning

 n Metallfilter: 1 (467574)

CD4634B

Väggmonterad fläkt
Rostfritt stål och svart glas
Storlek: 60

Funktioner

 n Energiklass: A+
 n Belysningseffektivitet: A
 n Fettrensningseffektivitet: D
 n Frånluftseffektivitet: A
 n Årlig energiförbrukning: 41 kWh
 n Elektronisk panel
 n Touch kontroll
 n Driftsindikering
 n Utvinning eller återcirkulation
 n Automatisk intervallutvinning
 n Timerfunktion
 n Lamptyp: LED
 n Dimmerfunktion
 n Belysning: LED belysning:  
2 × 1 W

 n Antal hastighetslägen: 4
 n Maximal kapacitet vid utsug:  
720 m³/h
 n Ljudnivå (min.): 52 dB(A)
 n Max. ljudnivå: 62 dB(A)
 n Diameter, ventilationsrör: 15 cm
 n 1 motor
 n Indikering för filterrengöring
 n Aluminium metallfilter

Utrustning

 n Metallfilter: 2 (467574)

CD4934B

Väggmonterad fläkt
Rostfritt stål och svart glas
Storlek: 90
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Induktionshällar
The hob is where most of the action happens. From early morning breakfast to late night snacks, 
the hob is in constant use, so you want a design that caters to your needs and lifestyle. ASKO’s 
range of hobs offers freedom and flexibility in the kitchen. Fast, efficient and easy to clean, they give 
you the control you need to create great meals quickly. And all our hobs are designed to integrate 
seamlessly with our full range of kitchen appliances.
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Kreativ frihet med Chef-läget
Detta är matlagning på induktion från en annan vinkel. 
Genom att aktivera alla zoner på tre olika effektnivåer kan du 
flytta kastrullerna till önskad zon beroende på vilken värme 
du behöver. Den högra zonen på inställning ett, den mittre 
på inställning sju och den vänstra zonen på inställning tolv. 
Zonerna aktiveras automatiskt när en kastrull detekteras. 

Det är snabbt, enkelt och säkert att laga mat med induktion. 
Varje zon har sin egen individuella kontroll och en timer som 
håller reda på olika tillagningstider och stänger av zonerna när 
den inställda tiden nåtts.

ASKO-induktionshällar är också mycket säkra. Värmen 
genereras endast i själva kastrullen och inte i de omgivande 
ytorna och zonen svalnar fort när kastrullen tagits bort. Då 
hällen bara värmer ytan under kastrullen behöver du inte oroa 
dig för rengöring om det kokar över eftersom inget bränns på 
hällen. Om du spiller något torkar du bara bort det med en 
fuktad trasa och rengör ytan med kranvatten.

När prestanda har första prioritet

Högeffektiv induktion

Medan andra hällar varierar i effektnivå eller till och med 
minskar med tiden håller och bibehåller en Elements by ASKO-
induktionshäll samma effekt genom hela effektcykeln. Detta 
betyder att tillagningscykeln är effektiv från början till slut, vilket 
ger en jämnare och snabbare tillagningssekvens.

De sex automatiska programmen indikerar när rätt temperaturer 
nåtts för att hjälpa dig att behålla rätt temperatur vid kokning, 
stekning, sjudning, grillning, woktillagning eller varmhållning av 
mat. 

Välj tillagningsområde och låt 
autoprogrammet göra resten
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Konstruktion och prestanda

 n Aluminiumram 
 n Keramisk glasyta
 n 4 kokzoner

 n Vänster fram:  
FlexZone 20×20 cm, 2,1/3 kW

 n Vänster bak:  
FlexZone 20×20 cm, 1,6/1,85 kW

 n Höger fram:  
FlexZone 20×20 cm, 1,6/1,85 kW

 n Höger bak:  
FlexZone 20×20 cm, 2,1/3 kW

Användning och flexibilitet

 n Real Bridge™ 
 n FlexInduction
 n Paus-funktion

Interaktion och kontroll

 n SliderTouch-kontrollpanel 

Säkerhet och skötsel

 n Indikator för restvärme 

HI16317M

Induktionshäll
Mattsvart glas
60 cm bred

Konstruktion och prestanda

 n Aluminiumram 
 n Keramisk glasyta
 n 4 kokzoner

 n Vänster frontzon 
18x22 cm / 3,7 kW

 n Vänster mittzon 
18x22 cm / 3,7 kW

 n Mittre mittzon 
25 cm / 5,5 kW

 n Höger frontzon 
18x22 cm / 3,7 kW

 n Höger bakre zon 
18x22 cm / 3,7 kW

Användning och flexibilitet

 n 13 effektnivåer inkl. boost
 n 6 automatiska program med 
förinställda temperaturer
 n Individuella timers
 n 2 Bridge Induction™ – medger 
flexibla kastrullmått
 n 12 Power Levels och Boost

Interaktion och kontroll

 n Easy Dial™ touchkontroll
 n Avkänning av kokkärl
 n Pausfunktion

Säkerhet och underhåll

 n Indikator för restvärme
 n Begränsare för tillagningstid
 n Slät yta och reglage som är lätta 
att rengöra

HI1994M

Induktionshäll
Mattsvart glas
90 cm bred
5 induktionskokzoner

Induktionshällar
Black Steel Induktionshäll

Black Steel Induktionshäll
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På ASKO har vi designat och tillverkat högkvalitativa diskmaskiner 
under en lång tid och vi frågar oss alltid hur vi kan göra dem ännu 
bättre. Oavbruten förbättring ligger i vårt DNA och det finns i alla 
ASKO-diskmaskiner. Våra diskmaskiner är ambitiöst konstruerade men 
också rigoröst testade i 12 500 timmar så att de håller i minst tjugo år 
vid hård användning.

Diskmaskiner
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Skrymmande eller ömtålig
Den nedre korgen används normalt för att diska tyngre artiklar 
som tallrikar, fat, ugnsfasta formar, kastruller och grytor. Vi 
begränsar oss dock inte på det sättet. Istället erbjuder vi lika 
mycket flexibilitet och lika många möjligheter för kombinerad 
diskning med våra andra korgar. Våra exklusiva underkorgar är 
maximalt flexibla med delbara och fällbara trådrader överallt. 
De justerbara tallriksstöden ser till att du säkert kan diska både 
små tallrikar och fat som är högst 40 cm.

Vinglashylla i nedre korgen
Vi har skapat en unik möjlighet att diska ömtåliga men 
skrymmande glas i den nedre korgen. Med vinglashyllan kan du 
säkert diska upp till sex ytterligare extrahöga vinglas samtidigt. 
Glasen vilar säkert i de extradjupa stålslingorna och är vinklade 
så att eventuell restfukt försvinner utan att lämna några fula 
märken. Vinglashyllan finns att köpa som tillbehör.

Bestickbricka med toppfunktion
Högst upp finns en flexibel bestickbricka med egen spolarm 
och plats för sexton uppsättningar bestick eller andra 
köksredskap. Bredden på den översta bestickbrickan har 
optimerats för att göra plats för höga glas i den övre korgen. Om 
mer plats behövs tar du bara bort bestickbrickan.

Lasta stora fat med en diameter på högst 40 cm.

De exklusivaste underkorgarna i en ASKO-diskmaskin är också 
de mest flexibla och stabila på marknaden. Eftersom alla delar i 
våra korgar är gjorda av högkvalitativt stål kan vi skapa flexibla 
korglösningar som är extremt hållbara och lätta att använda. 
Vi utnyttjar styrkan och stabiliteten för att maximera nyttolasten 
och skydda känsliga tallrikar. 

Stark och flexibel underkorg

30



Black Steel Integrerbar diskmaskin

DBI644MIB.BS/1

Inbyggnads diskmaskin
Style
Mått (H×B×D): 81,9 × 59,6 × 55,9 cm

Tekniska specifikationer

 n Energiklass: C
 n Anslutningseffekt: 1900 W
 n Säkring: 10 amp

Normalprogram

 n El-förbrukning för det 
 n testade programmet: 0,74 kWh
 n Diskeffekt: 
 n Torkeffekt: 
 n Antal kuvert: 14
 n Vattenanvändning i liter  
[per cykel]: 9,4 L
 n Programtid för standardprogram: 
220 min
 n Energiförbrukning/år: 211 kWh
 n Vattenförbrukning/år: 2632 l
 n Ljudnivå (max.): 42 dB(A)

Program

 n Disktemperaturer: 70, 65, 60, 55, 
50, 45 °C
 n 12 program: Autodisk; Ecodisk; 
Hygiendisk; Tidsprogram; 
Plastdisk; Avspolning; Universell; 
Överkorgsdisk; Underkorgsdisk; 
Kristall/Glas; Självrengöring; Pre 
Heated
 n Enkorgs disk: Överkorg; 
Underkorg 
 n Möjligt att upprätta egna 
program: Minnesprogram 
 n Autodisk: Autoprogram 
 n Max temp. inkommande 
varmvatten: 70 °C

Funktioner

 n Antal kuvert 14 kuvert 
 n Automatisk lucköppning 
Automatisk lucköppning 
 n Super Rinse™ - Två extra 
sköljningar. Super Rinse™ - Två 
extra sköljningar. 
 n Tidsinställning Tidsinställning 
 n Funktion 3 i 1 Funktion 3 i 1 
 n Status Light™ - visuell 
statusindikering av 
diskprocessen. Status Light™ 
- visuell statusindikering av 
diskprocessen. 
 n Indikering programslut Visas 
med ljus- och ljudsignal 

Tillbehör

 n Motor: Kolfri motor - BLDC
 n Antal korgar 3 
 n Övre korgsystem Högt justerbar 
 n Antal spolarmar 3 
 n Antal spolarmar 2 
 n Filtersystem Självrensande filter 
 n Övre korg Korg med tätt 
trådmönster; Handtag; Handtag 
med logotyp i rostfritt stål; Fällbar 
vinhylla - höger; Fällbar/delbar 
vinhylla - vänster; Två fällbara 
glasstöd; Bred knivhållare; 
China Guard - Skyddar känsligt 
diskgods från den roterande 
spolarmen.; LightLock; Perfekt 
ergonomi med lättglidande 
teleskopsskenor för överkorgen. 
 n Mellankorg Flyttbar korg för 
stora köksredskap; Flyttbar 
korg för skålar, koppar och 
glas; Handtag; Mellankorgens 
anslutning utrustad med 
backventil; Perfekt ergonomi med 
lättglidande teleskopsskenor för 
överkorgen. 
 n Nedre korg Täta korgtrådar 
- gör det lättare att lasta och 
förhindrar små föremål från att 
falla igenom.; Handtag; Handtag 
med logotyp i rostfritt stål; Vikbar 
pinnrad bak; Vikbar pinnrad 
fram; Vas/flask-hållare för höga 
smala objekt som exempelvis 
nappflaskor.; Bestickskorg 

Integrerbar diskmaskin
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Integrerbara  
kyl- och frysskåp
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På ASKO har vi designat och tillverkat högkvalitativa diskmaskiner 
under en lång tid och vi frågar oss alltid hur vi kan göra dem ännu 
bättre. Oavbruten förbättring ligger i vårt DNA och det finns i alla 
ASKO-diskmaskiner. Våra diskmaskiner är ambitiöst konstruerade men 
också rigoröst testade i 12 500 timmar så att de håller i minst tjugo år 
vid hård användning.
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Håll färsk mat färskMer smak, mindre avfall
När mat utsätts för externa förhållanden kommer den 
att börja försämras och förlora sitt näringsvärde. Med 
funktionen Dura Fresh kan du manuellt skapa det perfekta 
mikroklimatet för maten. Placera kött, fisk och mejeriprodukter 
i den övre luftfuktighetslådan och frukt och grönsaker i de lägre 
luftfuktighetslådorna och ställ in lämplig temperatur.

Med våra nya integrerade kylar och frysar kan du bevara 
smak och näringsämnen i maten medan du gör en insats för 
både miljön och plånboken. De har massor av matbevarande 
funktioner på insidan, samtidigt som utsidan smälter in i alla 
köksmiljöer.

Perfekt fuktbalans
För lite fukt torkar ut och för mycket fukt skapar grogrund 
för mikroorganismer som försämrar frukt och grönsaker. 
Med funktionen Automatic Humidity Control kontrolleras 
luftfuktigheten automatiskt med hjälp av en membranfunktion 
som öppnas när luftfuktigheten är över 90 %. Detta förlänger 
fruktens och grönsakernas hållbarhet och färskhet markant.

Ingen avfrostning med No Frost
Med vår nya funktion No Frost behöver du inte frosta av frysen. 
Frysen kommer generellt att bli enklare att hantera och maten 
fryser inte ihop i klumpar. Utan is kan du använda frysens hela 
utrymme och energin mer effektivt eftersom du fryser mat och 
inte is. Du sparar både pengar och miljö.
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Black Steel Kyl/frysskåp

Black Steel Kyl/frysskåp

Kyl/frysskåp

RFN232041B
Kyl/frysskåp
Premium design
Mått (BxHxD): 200 × 60 × 66,3 cm

RFN23841B
Kyl/frysskåp
Premium design
Mått (BxHxD): 185 × 60 × 66,3 cm

Allmänt

 n Energiklass: C
 n Energiförbrukning kWh/24h: 
0,509 kWh
 n Anslutningseffekt: 110 W
 n Nominell ström: 0,9 amp 
 n Nettokapacitet för frys: 121 l
 n Säkerhetstid vid strömavbrott: 
9 Tim
 n Fryskapacitet: 13 kg/dygn
 n Ljudnivå (max.): 35 dB(A)
 n Inverterkompressor
 n Displaytyp: LCD display
 n Invändig belysning: LED-ljus
 n Ljudalarm vid öppen dörr
 n Invändig belysning LED-ljus 
 n Glashyllor 5 glashyllor 
 n Flaskhållare Flaskhållare 
 n Hyllor i skåpsdörren 3 flaskhyllor 
 n Dörrhylla för flaskor 1 dörrhylla 
med 1 flaskhållare 
 n Antal förvaringsfack för ost och 
smör 1 MultiBox 

 n Stor grönsakslåda med 
fuktighetsreglering 
 n Färg på Multiflow Rostfritt stål 
 n Convert FreshZone Convert 
FreshZone 
 n Convertible Zone (konvertera 
frysskåp till Active ColdBox™) 
 n Luftcirkulation Optimal 360 
graders luftcirkulation 
 n FreshAir™: Jonisator i kylskåpet 
 n IonAir med MetalCool 360° 
 n Adaptive Temperature Control: 
Intelligent minnessystem 
 n Slot-in: Möjlighet att placera 
apparaten i en köksnisch på 60 
cm 
 n No Frost 
 n Frys knapp Fast Freeze 

Frys

 n BigBox låda: SpaceBox 38 l. 
 n Super Freeze™: mycket intensiv 
frysning i den övre fryslådan 
 n Frysfack: 3 lådor 

Allmänt

 n Energiklass: C
 n Energiförbrukning kWh/24h: 
0,49 kWh
 n Anslutningseffekt: 110 W
 n Nominell ström: 0,9 amp 
 n Nettokapacitet för frys: 106 l
 n Säkerhetstid vid strömavbrott: 
9 Tim
 n Fryskapacitet: 13 kg/dygn
 n Ljudnivå (max.): 35 dB(A)
 n Inverterkompressor
 n Displaytyp: LCD display
 n Invändig belysning: LED-ljus
 n Ljudalarm vid öppen dörr
 n ConvertActive: Convertible Zone 
(konvertera frysskåp till Active 
ColdBox™) 
 n Luftcirkulation Optimal 360 
graders luftcirkulation 
 n FreshAir™: Jonisator i kylskåpet 
 n IonAir med MetalCool 360° 

 n Adaptive Temperature Control: 
Intelligent minnessystem 
 n Slot-in: Möjlighet att placera 
apparaten i en köksnisch på 60 
cm 
 n No Frost 
 n Frys knapp: Fast Freeze 
 n Invändig belysning LED-ljus 
 n Glashyllor 4 glashyllor 
 n Hyllor i skåpsdörren 2 dörrhyllor 
 n Dörrhylla för flaskor 1 dörrhylla 
med 1 flaskhållare 
 n Antal förvaringsfack för ost och 
smör 1 MultiBox 
 n CrispZone med SmartHumidity 
 n Färg på Multiflow Rostfritt stål 
 n Convert FreshZone 

Frys

 n BigBox låda: SpaceBox 38 l. 
 n Super Freeze™: mycket intensiv 
frysning i den övre fryslådan 
 n Frysfack: 3 lådor 
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SAP Model 
737315 OCS8664B Same products as in catalouge
737316 OP8664B Same products as in catalouge
737317 OCM8464B Same products as in catalouge
732760 CM8477B NEW product 
731157 ODW8127B Same products as in catalouge
731158 ODA8117B Same products as in catalouge
731156 ODV8127B Same products as in catalouge
467600 HI1994M NEW category 
732745 HI16317M NEW category 
    
731485 CD4934B Same products as in catalouge
731484 CD4634B Same products as in catalouge
    
736916 DBI644MIB.BS/1 NEW category 
    
737793 RFN232041B NEW product 
737707 RFN23841B NEW product 
729970 R2283B NEW product 
729969 FN2283B NEW product 

Black Steel Kylskåp

Black Steel Frysskåp

Kylskåp och frysskåp

R2283B
Kylskåp
Craft design
Mått (BxHxD): 185 × 60 × 62,5 cm

FN2283B
Frysskåp
Craft design
Mått (BxHxD): 185 × 60 × 62,5 cm

Allmänt

 n Energiklass: E
 n Energiförbrukning kWh/24h: 
0,312 kWh
 n Anslutningseffekt: 60 W
 n Nominell ström: 0,7 amp
 n Nettokapacitet för kylskåp: 368 l
 n Säkerhetstid vid strömavbrott: 
 n Ljudnivå (max.): 38 dB(A)
 n Antal kompressorer: 1 
kompressor 
 n Displaytyp: LED display
 n Digital indikator för kylskåp
 n Adaptive Temperature Control: 
Intelligent minnessystem 
 n Slot-in: Möjlighet att placera 
apparaten i en köksnisch på 
60 cm 
 n IonAir med DynamiCooling 
 n Snabbkylning Super Cool 
funktion 

Kyl

 n Invändig belysning LED-ljus 
 n 7 glashyllor 
 n Flaskhållare 
 n Hyllor i skåpsdörren: 3 
justerbara dörrhyllor, Justerbar 
hylla 
 n Dörrhylla för flaskor: 1 dörrhylla 
med 1 flaskhållare, 1 dörrhylla 
 n Antal förvaringsfack för ost och 
smör: 1 MultiBox 
 n Stor grönsakslåda med 
fuktighetsreglering 
 n Grönsakslåda 
 n Coldbox™ (2-3°C) 

Allmänt

 n Energiklass: E
 n Energiförbrukning kWh/24h: 
0,649 kWh
 n Anslutningseffekt: 100 W
 n Nominell ström: 1 amp 
 n Nettokapacitet för frys: 243 l
 n Säkerhetstid vid strömavbrott: 
11 Tim
 n Fryskapacitet: 14 kg/dygn
 n Ljudnivå (max.): 42 dB(A)
 n Antal kompressorer: 1 
kompressor 
 n Displaytyp: LED display
 n Slot-in: Möjlighet att placera 
apparaten i en köksnisch på 
60 cm 
 n Digital temperaturindikator för 
frys 

Frys
 n Automatisk avfrostning -  
No Frost
 n Fast Freeze
 n 6 glashyllor
 n Infrysning: 1 dörr, 6 dörrfack
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ASKO – en historia om omtanke

Var historia borjar pa 1950-talet. En ung bonde i Jung, soder 
om Lidkoping, sag hur besvarligt hans mor hade det; att tvatta 
for hand ar blott, kallt, tungt och ett otroligt slitsamt arbete. 
Han ville latta pa hennes borda och uppfann darfor sin egen 
maskin – en robust, stadig och palitlig tvattmaskin i gjutjarn 
och rostfritt stal. ASKO foddes genom omtanke, varken mer 
eller mindre.

Vi vet annu inte vad framtiden kommer att fora med sig och 
just nu haller vi pa att forma den tillsammans. Vad vi vet ar att 
vi kommer att forsatta att utveckla och forfina de produkter vi 
alskar att tillverka och ar stolta over att kunna leverera. Du kan 
kanna dig trygg med att din ASKO-produkt tar hand om dina 
klader, din mat och din disk – och i forlangningen aven dig och 
dina nara och kara.



Notes
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