ASKO Astianpesukoneet

Täyttömäärä ja joustavuus maailman parhaimpia
Tavoitteenamme on, että tuotteemme helpottavat arkea.
Olemme sen vuoksi tehneet vuosien ajan kovaa työtä
markkinoiden suurimpiin ja joustavimpiin kuuluvien korijärjestelmien kehittämiseksi. Olemme ensin selvittäneet
huolella, mitä ihmiset todella laittavat astianpesukoneeseen, ja kehittäneet sen jälkeen ainutlaatuisia, innovatiivisia
ja käytännöllisiä koriratkaisuja.
Parannusten jälkeen tohdimme epäröimättä sanoa, että

kehittämämme korit kuuluvat maailman parhaisiin. ASKO
XXL -astianpesukoneisiin mahtuu jopa 18 astiastoa, pesuja kuivaustulos on täydellinen ja energialuokitus on kaiken
lisäksi A+++. On kiistaton tosiasia, että ASKO-astianpesukoneisiin mahtuu enemmän kuin mihinkään muihin
astianpesukoneisiin maailmassa.

Huippukori yltää huippusuorituksiin

Yläkorissa osiin jaettavat telineet

Viimeisin lisäys korijärjestelmään on joustavasti käytettävä yläkori,
jossa on oma huuhteluvarsi ja tilaa 16-osaiselle aterimien, astioiden tai muiden hankalasti sijoitettavien välineiden sarjalle. Korissa
on ainutlaatuinen InstantLift™-korkeudensäätöjärjestelmä, ja voit
nostaa tai laskea yläkoria helposti yhdellä kädellä tarvitessasi
lisätilaa.

Lautas- ja lasitelineet varmistavat, että astiasto pysyy turvallisesti
paikallaan ohjelman ajan. Joskus telineet voivat kuitenkin olla tiellä
erityisesti silloin, kun yrität asettaa erilaisia välineitä samaan koriin.
Sen vuoksi olemme suunnitelleet yläkorin telineistä osiin jaettavia.
Se lisää reilusti joustavuutta.

Ainutlaatuinen keskikori

Alakorissa useita vaihtoehtoja

Keskikorissa on otettu käyttöön Dual TwinTubes™ -tekniikka, jossa
korin vasemmalla ja oikealla puolella olevat erilliset huuhteluvyöhykkeet tuottavat entistä paremman pesutuloksen*. Vaikka välineen
koneeseen asettaminen olisi mielestäsi ”hankalaa”, haluamallesi
astiastolle on aina tilaa ainutlaatuisessa ja käytännöllisessä keskikorissa, jonka täyttökorkeus on jopa 10 cm.

Ainutlaatuisessa korissa osiin jaettavat ja taitettavat telineet maksimoivat joustavuuden ja Crystal GlassCare™ tukee erikoishauraita
viinilaseja**. Voit helposti ja tehokkaasti pestä kukkamaljakot, tuttipullot ja muut korkeat ja kapeat esineet. Säädettävä teline varmistaa
sekä pienten että suurten, enintään 39 cm:n korkuisten astioiden
turvallisen pesun.
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XXL - erikoissuuri täyttömäärä

Suuri täyttömäärä

XXL-malleihin, joissa on ylä- ja keskikori, mahtuu jopa 18 astiastoa.
Sisäkorkeus on 58 cm, ja korkeussäädettävän yläkorin korkeus voi
olla 17–23 cm. Keski- ja alakorin täyttökorkeus vaihtelee samassa
suhteessa. Ylä- ja/tai keskikori voidaan irrottaa, kun käytettävissä
olevaa korkeutta halutaan kasvattaa ylä- tai alapuolella olevassa
korissa.

Tavallisissa keskikorilla varustetuissa malleissamme on tilaa jopa
16 astiastolle tai huippukori. Sisäkorkeus on 54 cm, ja korkeussäädettävän yläkorin korkeus voi olla 17–23 cm. Alakorin täyttökorkeus
vaihtelee samassa suhteessa.

* Vain D5896XXLFI
** Standardi D5896XXLFI-mallissa; saatavilla lisävarusteena muihin malleihin

Mikä tekee ASKO-astianpesukoneista erityisiä?
ASKO-astianpesukoneet tunnetaan poikkeuksellisesta
pesutuloksestaan. Salaisuutena on huolellisesti suunniteltu ja testattu huuhtelujärjestelmä, jossa on peräti 11
erittäin tehokasta huuhteluvyöhykettä. Ne kattavat joka
nurkkauksen astianpesukoneesta. Kaikissa koreissa on
lisäksi erilliset huuhteluvyöhykkeet. Esimerkiksi keskikorissa, jossa on otettu käyttöön Dual TwinTubes™ -tekniikka,
vasemmalla ja oikealla puolella olevat erilliset huuhteluvyöhykkeet tuottavat vielä aiempaakin paremman pesutuloksen.

Kaksi lisähuuhteluvyöhykettä
Astianpesukoneen suorituskyvyn parantamiseksi olemme lisäksi ottaneet käyttöön kaksi erillistä painesuutinta
alakoria varten. WideClean Powerzone ™ tehostaa kattiloiden ja pannujen pesua ja HiClean Powerzone ™ tuttipullojen ja maljakoiden kaltaisten korkeiden ja kapeiden
esineiden pesua. WideClean Powerzone ™ luo painevesisuihkun. Suutin levittää vesisuihkun laajalle alalle, mikä
lisää vesimäärää astioiden pinnalla. Tuloksena likaiset
astiat, kattilat ja pannut puhdistuvat tehokkaasti.

Seitsemän ruostumattoman
teräksistä etua

Säästä vettä SCS+-järjestelmän
avulla

ASKO-astianpesukoneessa kaikki pääosat on valmistettu ensiluokkaisesta kestävästä ruostumattomasta teräksestä muovin sijaan:
allas, huuhteluvarret/-putket, ovi, teleskooppitangot, suodatin, kori
ja jalat. Sen ansiosta kone kestää pitempään ja antaa paremman
pesutuloksen.

ASKO-astianpesukonetta käytettäessä astioita ei tarvitse huuhdella
etukäteen. SCS+-järjestelmä puhdistaa suodattimen esipesun jälkeen ja huuhtoo pois kaikki ruoantähteet. Siksi kone on täysin puhdas, kun varsinainen pesu alkaa uudella vedellä. Tämän ansiosta
pesutulos on täydellinen!

XXL-pesu – 40 % enemmän

Saa paljon aikaan hyvin pienellä
vesimäärällä!

XXL-kokoinen astianpesukone tarjoaa suuren kapasiteetin ja parhaan
joustavuuden. Tilaa on jopa 18 hengen astiastolle, ja koska suurin
sisäkorkeus on 58 cm, koneessa on peräti 4 koritasoa. 18 hengen
astiasto sisältää 206 astiaa. Se on 40 % enemmän kuin tavallisen
astianpesukoneen tilavuus, joka vastaa 13 astiastoa.

Ruokalautanen, syvä lautanen, jälkiruokalautanen, kuppi, aluslautanen, lasi, haarukka, keittolusikka, veitsi, teelusikka ja jälkiruokalusikka. Niin paljon ASKO XXL -astianpesukone pystyy huuhtelemaan ja
pesemään kirkkaan puhtaaksi vain ½ litralla vettä!

Säästä aikaa ja rahaa

Erikoisnopea ja -tehokas kuivaus

ASKOn astianpesukone voidaan liittää lämpimään veteen kylmän
veden sijaan. Näin voit säästää rahaa, kun vettä ei tarvitse lämmittää ja ohjelma-aika jää lyhyemmäksi.

Turbo Drying Express™ + tuottaa entistäkin paremman kuivaustuloksen ja lyhentää merkittävästi ohjelma-aikaa. Normaalista
pesuohjelmasta tulee noin 30 minuuttia lyhyempi, ja Turbo Drying
Express™ + antaa samalla täydellisen kuivaustuloksen, vaikka
koneessa olisi runsaasti muoviastioita tai se olisi osittain tyhjä.

Täysin kalusteisiin asennettavat astianpesukoneet XXL - 86-91 cm
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Hinta:
SAP: 490902

1.279

Hinta:
SAP: 490898

D5896XXLFI

D5556XXLFI

Astianpesukoneet, jotka voidaan asentaa täysin 86–91
cm:n korkuisiin keittiökalusteisiin. Yhteensopiva keittiökalusteiden 70–80 cm:n korkuisten etupaneelien* tai
ruostumattomien/valkoinen etupaneelien kanssa

Astianpesukoneet, jotka voidaan asentaa täysin 86–91
cm:n korkuisiin keittiökalusteisiin. Yhteensopiva keittiökalusteiden 70–80 cm:n korkuisten etupaneelien* tai
ruostumattomien/valkoinen etupaneelien kanssa

- EU-luokitukset: energialuokka1/pesutulos3/kuivaustulos3:
A+++, A, A
- Energian kulutus/v2: 236 kWh
- Vedenkulutus4: 9,4 liter / 0,52 litraa per astiasto
- Vedenkulutus/v2: 2646 litraa
- Äänitaso: 41 dB(A) jalustalla
- Ekstra Suuri täyttömäärä: 18 hengen astiasto (testattu 14
hengen astiastolla)
- 4 koria: InstantLift™ yläkori, nostettava/laskettava
yläkori/exclusive, kaksiosainen keskikori (kulho/kulho) ja
alakori/exclusive kanssa Crystal GlassCare™
- Erikoissuuri täyttömäärä: 5,8/23/10/29 cm
- Touch-ohjaus ja LCD-näyttö, joka esittää jäljellä olevan
pesuajan
- 13 ohjelmaa, mm. ajastus-, muovi- ja hygieniaohjelma
- 5 lisävalintaa, mm. ajastin 1–24 tuntia ja ajan säästö
- Turbo Drying Express Plus™ - muovien tehokas kuivaus
ja entistä lyhyempi kuivausaika
- 11 huuhteluvyöhykettä, mm. WideClean PowerZone™ ja
HiClean PowerZone™ ja Dual TwinTubes™ keskikori
- Sisävalaistus LED
- Sisävalaistus ja luukussa Status Light™
- Mitat cm (K×L×S): 86-91x59,6x55

- EU-luokitukset: energialuokka1/pesutulos3/kuivaustulos3:
A++, A, A
- Energian kulutus/v2: 273 kWh
- Vedenkulutus4: 9,4 liter / 0,52 litraa per astiasto
- Vedenkulutus/v2: 2646 litraa
- Äänitaso: 42 dB(A) jalustalla
- Ekstra Suuri täyttömäärä: 18 hengen astiasto (testattu 16
hengen astiastolla)
- 4 koria: InstantLift™ yläkori, nostettava/laskettava
yläkori/exclusive, kaksiosainen keskikori (kulho/aterimet)
ja alakori/exclusive
- Erikoissuuri täyttömäärä: 5,8/23/10/29 cm
- Touch-ohjaus ja LCD-näyttö, joka esittää jäljellä olevan
pesuajan
- 12 ohjelmaa, mm. ajastus-, eko- ja hygieniaohjelma
- 5 lisävalintaa, mm. ajastin 1–24 tuntia ja ajan säästö
- Turbo Drying Plus™ - astiaston tehokas kuivaus
- 10 huuhteluvyöhykettä, mm. WideClean PowerZone™ ja
HiClean PowerZone™ ja Dual TwinTubes™ keskikori
- Sisävalaistus LED
- Sisävalaistus ja luukussa Status Light™
- Mitat cm (K×L×S): 86-91x59,6x55

1.409

Hinta:
SAP: 490901

D5546XXLFI

D5536XXLFI

Astianpesukoneet, jotka voidaan asentaa täysin 86–91
cm:n korkuisiin keittiökalusteisiin. Yhteensopiva keittiökalusteiden 70–80 cm:n korkuisten etupaneelien* tai
ruostumattomien/valkoinen etupaneelien kanssa

Astianpesukoneet, jotka voidaan asentaa täysin 86–91
cm:n korkuisiin keittiökalusteisiin. Yhteensopiva keittiökalusteiden 70–80 cm:n korkuisten etupaneelien* tai
ruostumattomien/valkoinen etupaneelien kanssa

- EU-luokitukset: energialuokka1/pesutulos3/kuivaustulos3:
A+++, A, A
- Energian kulutus/v2: 236 kWh
- Vedenkulutus4: 9,4 liter / 0,58 litraa per astiasto
- Vedenkulutus/v2: 2646 litraa
- Äänitaso: 42 dB(A) jalustalla
- Suuri täyttömäärä: 16 hengen astiasto (testattu 14
hengen astiastolla)
- 3 koria: InstantLift™ yläkori, yläkori/premium ja alakori/
premium
- Erikoissuuri täyttömäärä: 5,8/23/35 cm
- Touch-ohjaus ja LCD-näyttö, joka esittää jäljellä olevan
pesuajan
- 12 ohjelmaa, mm. ajastus-, eko- ja hygieniaohjelma
- 4 lisävalintaa, mm. ajastin 1–24 tuntia ja lämpötilan
valinta
- Turbo Drying Plus™ - astiaston tehokas kuivaus
- 9 huuhteluvyöhykettä, mm. WideClean PowerZone™ ja
HiClean PowerZone™
- Sisävalaistus ja luukussa Status Light™
- Mitat cm (K×L×S): 86-91x59,6x55

- EU-luokitukset: energialuokka1/pesutulos3/kuivaustulos3:
A++, A, A
- Energian kulutus/v2: 264 kWh
- Vedenkulutus4: 9,4 liter / 0,58 litraa per astiasto
- Vedenkulutus/v2: 2646 litraa
- Äänitaso: 44 dB(A) jalustalla
- Suuri täyttömäärä: 16 hengen astiasto (testattu 14
hengen astiastolla)
- 3 koria: InstantLift™ yläkori, yläkori/premium ja alakori/
premium
- Erikoissuuri täyttömäärä: 5,8/23/35 cm
- Touch-ohjaus ja LCD-näyttö, joka esittää jäljellä olevan
pesuajan
- 11 ohjelmaa, mm. automaattinen, pika- ja eko-ohjelma
- 3 lisävalintaa, mm. ajastin 1–24 tuntia
- Turbo Drying Plus™ - astiaston tehokas kuivaus
- 9 huuhteluvyöhykettä, mm. WideClean PowerZone™ ja
HiClean PowerZone™
- Sisävalaistus ja luukussa Status Light™
- Mitat cm (K×L×S): 86-91x59,6x55

1.139

Hinta:
SAP: 490896

Täysin kalusteisiin asennettavat astianpesukoneet - 82-87 cm
D5556FI

D5546FI

- EU-luokitukset: energialuokka1/pesutulos3/kuivaustulos3:
A++, A, A
- Energian kulutus/v2: 270 kWh
- Vedenkulutus4: 9,4 liter / 0,58 litraa per astiasto
- Vedenkulutus/v2: 2646 litraa
- Äänitaso: 42 db(A) jalustalla
- Suuri täyttömäärä: 16 hengen astiasto (testattu 15
hengen astiastolla)
- 3 koria: Yläkori/exclusive, kaksiosainen keskikori (kulho/
aterimet) ja alakori/exclusive
- Erikoissuuri täyttömäärä: 19/7/28 cm
- Touch-ohjaus ja LCD-näyttö, joka esittää jäljellä olevan
pesuajan
- 12 ohjelmaa, mm. ajastus-, eko- ja hygieniaohjelma
- 5 lisävalintaa, mm. ajastin 1–24 tuntia ja ajan säästö
- Turbo Drying Plus™ - astiaston tehokas kuivaus
- 9 huuhteluvyöhykettä, mm. WideClean PowerZone™,
HiClean PowerZone™ ja Dual TwinTubes™ keskikorissa
- Sisävalaistus LED
- Sisävalaistus ja luukussa Status Light™
- Mitat cm (K×L×S): 82-87x59,6x55

- EU-luokitukset: energialuokka1/pesutulos3/kuivaustulos3:
A+++, A, A
- Energian kulutus/v2: 236 kWh
- Vedenkulutus4: 9,4 liter / 0,58 litraa per astiasto
- Vedenkulutus/v2: 2646 litraa
- Äänitaso: 42 db(A) jalustalla
- Suuri täyttömäärä: 16 hengen astiasto (testattu 14
hengen astiastolla)
- 3 koria: InstantLift™ yläkori, yläkori/premium ja alakori/
premium
- Erikoissuuri täyttömäärä: 5,8/23/31 cm
- Touch-ohjaus ja LCD-näyttö, joka esittää jäljellä olevan
pesuajan
- 12 ohjelmaa, mm. ajastus-, eko- ja hygieniaohjelma
- 4 lisävalintaa, mm. ajastin 1–24 tuntia ja lämpötilan
valinta
- Turbo Drying Plus™ - astiaston tehokas kuivaus
- 9 huuhteluvyöhykettä, mm. WideClean PowerZone™ ja
HiClean PowerZone™
- Sisävalaistus ja luukussa Status Light™
- Mitat cm (K×L×S): 82-87x59,6x55

Astianpesukoneet, jotka voidaan asentaa täysin 82–87
cm:n korkuisiin keittiökalusteisiin. Yhteensopiva keittiökalusteiden 68–76 cm:n korkuisten etupaneelien tai
ruostumattomien/valkoinen etupaneelien kanssa

1.279

Hinta:
SAP: 490900

Astianpesukoneet, jotka voidaan asentaa täysin 82–87
cm:n korkuisiin keittiökalusteisiin. Yhteensopiva keittiökalusteiden 68–76 cm:n korkuisten etupaneelien tai
ruostumattomien/valkoinen etupaneelien kanssa

1.139

Hinta:
SAP: 490897

Kaikki astianpesukoneet toimitetaan ilman kansi- ja sivulevyjä. Ne voidaan ostaa lisävarusteena (katso hinnat hinnaston lopusta).
* erillisiä 70–72 cm leveitä ovia käytettäessä saranat jäävät hieman näkyviin.
Erilliset värilliset luukut ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut Sense-kahvat sopivat täysin integroitaviin astianpesukoneisiimme. Ne on helppo asentaa kuudella ruuvilla (mitat, K×L: 715×595 mm).Ne on helppo asentaa
kuudella ruuvilla (mitat, K×L: 715×595 mm).

D5536FI

D5526FI

- EU-luokitukset: energialuokka1/pesutulos3/kuivaustulos3:
A++, A, A
- Energian kulutus/v2: 264 kWh
- Vedenkulutus4: 9,4 liter / 0,58 litraa per astiasto
- Vedenkulutus/v2: 2646 litraa
- Äänitaso: 44 db(A) jalustalla
- Suuri täyttömäärä: 16 hengen astiasto (testattu 14
hengen astiastolla)
- 3 koria: InstantLift™ yläkori, yläkori/premium ja alakori/
premium
- Erikoissuuri täyttömäärä: 5,8/23/31 cm
- Touch-ohjaus ja LCD-näyttö, joka esittää jäljellä olevan
pesuajan
- 11 ohjelmaa, mm. automaattinen, pika- ja eko-ohjelma
- 3 lisävalintaa, mm. ajastin 1–24 tuntia
- Turbo Drying Plus™ - astiaston tehokas kuivaus
- 9 huuhteluvyöhykettä, mm. WideClean PowerZone™ ja
HiClean PowerZone™
- Sisävalaistus ja luukussa Status Light™
- Mitat cm (K×L×S): 82-87x59,6x55

- EU-luokitukset: energialuokka1/pesutulos3/kuivaustulos3:
A+++, A, A
- Energian kulutus/v2: 233 kWh
- Vedenkulutus4: 10,45 liter / 0,69 litraa per astiasto
- Vedenkulutus/v2: 2926 litraa
- Äänitaso: 46 db(A) jalustalla
- Suuri täyttömäärä: 15 hengen astiasto (testattu 13
hengen astiastolla)
- 2 koria: Yläkori/standardi ja alakori/standardi
- Erikoissuuri täyttömäärä:23/31 cm
- Touch-ohjaus ja LCD-näyttö, joka esittää jäljellä olevan
pesuajan
- 10 ohjelmaa, mm. pika-, eko- ja hygieniaohjelma
- 2 lisävalintaa; Korkea lämpötila ja pitkä kuivaus
- Turbo Drying Plus™ - astiaston tehokas kuivaus
- 7 huuhteluvyöhykettä, mm.
- 4 säädettävää jalkaa
- Mitat cm (K×L×S): 82-87x59,6x55

Astianpesukoneet, jotka voidaan asentaa täysin 82–87
cm:n korkuisiin keittiökalusteisiin. Yhteensopiva keittiökalusteiden 68–76 cm:n korkuisten etupaneelien tai
ruostumattomien/valkoinen etupaneelien kanssa

1.009

Hinta:
SAP: 490878

Astianpesukoneet, jotka voidaan asentaa täysin 82–87
cm:n korkuisiin keittiökalusteisiin. Yhteensopiva keittiökalusteiden 68–76 cm:n korkuisten etupaneelien tai
ruostumattomien/valkoinen etupaneelien kanssa

869

Hinta:
SAP: 492572

Astianpesukoneet - 82-87 cm

1.339

Hinta:
SAP: 490876

1.139

Hinta:
SAP: 490865

1.169

Hinta:
SAP: 490863

1
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D5556RS - TouchProof™ terästä

D5546RS - TouchProof™ terästä

Astianpesukone, kalusteisiin sijoitettava, 82-87 cm

Astianpesukone, kalusteisiin sijoitettava, 82-87 cm

- EU-luokitukset: energialuokka1/pesutulos3/kuivaustulos3:
A++, A, A
- Energian kulutus/v2: 270 kWh
- Vedenkulutus4: 9,4 liter / 0,62 litraa per astiasto
- Vedenkulutus/v2: 2646 litraa
- Äänitaso: 42 db(A)
- Suuri täyttömäärä: 16 hengen astiasto (testattu 15
hengen astiastolla)
- 3 koria: Yläkori/exclusive, kaksiosainen keskikori (kulho/
aterimet) ja alakori/exclusive
- Erikoissuuri täyttömäärä:19/7/28 cm
- Touch-ohjaus ja LCD-näyttö, joka esittää jäljellä olevan
pesuajan
- 12 ohjelmaa, mm. ajastus-, eko- ja hygieniaohjelma
- 5 lisävalintaa, mm. ajastin 1–24 tuntia ja ajan säästö
- Turbo Drying Plus™ - astiaston tehokas kuivaus
- 9 huuhteluvyöhykettä, mm. WideClean PowerZone™,
HiClean PowerZone™ ja Dual TwinTubes™ keskikorissa
- Sisävalaistus ja luukussa Status Light™
- Mitat cm (K×L×S): 82-87x59,6x55

- EU-luokitukset: energialuokka1/pesutulos3/kuivaustulos3:
A++, A, A
- Energian kulutus/v2: 264 kWh
- Vedenkulutus4: 9,4 liter / 0,58 litraa per astiasto
- Vedenkulutus/v2: 2646 litraa
- Äänitaso: 42 db(A)
- Suuri täyttömäärä: 16 hengen astiasto (testattu 14
hengen astiastolla)
- 3 koria: InstantLift™ yläkori, nostettava/laskettava
yläkori/exclusive ja alakori/exclusive
- Erikoissuuri täyttömäärä:5,8/23/35 cm
- Touch-ohjaus ja LCD-näyttö, joka esittää jäljellä olevan
pesuajan
- 12 ohjelmaa, mm. ajastus-, eko- ja hygieniaohjelma
- 4 lisävalintaa, mm. ajastin 1–24 tuntia ja lämpötilan
valinta
- Turbo Drying Plus™ - astiaston tehokas kuivaus
- 9 huuhteluvyöhykettä, mm. WideClean PowerZone™ ja
HiClean PowerZone™
- Sisävalaistus ja luukussa Status Light™
- Mitat cm (K×L×S): 82-87x59,6x55

1.209

Hinta:
SAP: 490873

D5546RW - Valkoinen

D5536IS - TouchProof™ terästä

Astianpesukone, kalusteisiin sijoitettava, 82-87 cm

Astianpesukone, kalusteisiin sijoitettava, 82-87 cm

- EU-luokitukset: energialuokka1/pesutulos3/kuivaustulos3:
A++, A, A
- Energian kulutus/v2: 264 kWh
- Vedenkulutus4: 9,4 liter / 0,58 litraa per astiasto
- Vedenkulutus/v2: 2646 litraa
- Äänitaso: 42 db(A)
- Suuri täyttömäärä: 16 hengen astiasto (testattu 14
hengen astiastolla)
- 3 koria: InstantLift™ yläkori, nostettava/laskettava
yläkori/exclusive ja alakori/exclusive
- Erikoissuuri täyttömäärä: 5,8/23/35 cm
- Touch-ohjaus ja LCD-näyttö, joka esittää jäljellä olevan
pesuajan
- 12 ohjelmaa, mm. ajastus-, eko- ja hygieniaohjelma
- 4 lisävalintaa, mm. ajastin 1–24 tuntia ja lämpötilan
valinta
- Turbo Drying Plus™ - astiaston tehokas kuivaus
- 9 huuhteluvyöhykettä, mm. WideClean PowerZone™ ja
HiClean PowerZone™
- Sisävalaistus ja luukussa Status Light™
- Mitat cm (K×L×S): 82-87x59,6x55

- EU-luokitukset: energialuokka1/pesutulos3/kuivaustulos3:
A+++, A, A
- Energian kulutus/v2: 236 kWh
- Vedenkulutus4: 9,4 liter / 0,58 litraa per astiasto
- Vedenkulutus/v2: 2646 litraa
- Äänitaso: 42 db(A)
- Suuri täyttömäärä: 16 hengen astiasto (testattu 14
hengen astiastolla)
- 3 koria: InstantLift™ yläkori, yläkori/premium ja alakori/
premium
- Erikoissuuri täyttömäärä: 5,8/23/31 cm
- Touch-ohjaus ja LCD-näyttö, joka esittää jäljellä olevan
pesuajan
- Pieni LCD-näyttö etupaneelissa esittää ohjelma-ajan ja
jäljellä olevan pesuajan
- 11 ohjelmaa, mm. automaattinen, pika- ja eko-ohjelma
- 3 lisävalintaa, mm. ajastin 1–24 tuntia
- Turbo Drying Plus™ - astiaston tehokas kuivaus
- 9 huuhteluvyöhykettä, mm. WideClean PowerZone™ ja
HiClean PowerZone™
- Sisävalaistus ja luukussa Status Light™
- Mitat cm (K×L×S): 82-87x59,6x55

1.209

Hinta:
SAP: 490864

D5536IB - Musta

D5536IW - Valkoinen

Astianpesukone, kalusteisiin sijoitettava, 82-87 cm

Astianpesukone, kalusteisiin sijoitettava, 82-87 cm

- EU-luokitukset: energialuokka1/pesutulos3/kuivaustulos3:
A+++, A, A
- Energian kulutus/v2: 236 kWh
- Vedenkulutus4: 9,4 liter / 0,58 litraa per astiasto
- Vedenkulutus/v2: 2646 litraa
- Äänitaso: 42 db(A)
- Suuri täyttömäärä: 16 hengen astiasto (testattu 14
hengen astiastolla)
- 3 koria: InstantLift™ yläkori, yläkori/premium ja alakori/
premium
- Erikoissuuri täyttömäärä: 5,8/23/31 cm
- Touch-ohjaus ja LCD-näyttö, joka esittää jäljellä olevan
pesuajan
- Pieni LCD-näyttö etupaneelissa esittää ohjelma-ajan ja
jäljellä olevan pesuajan
- 11 ohjelmaa, mm. automaattinen, pika- ja eko-ohjelma
- 3 lisävalintaa, mm. ajastin 1–24 tuntia
- Turbo Drying Plus™ - astiaston tehokas kuivaus
- 9 huuhteluvyöhykettä, mm. WideClean PowerZone™ ja
HiClean PowerZone™
- Sisävalaistus ja luukussa Status Light™
- Mitat cm (K×L×S): 82-87x59,6x55

- EU-luokitukset: energialuokka1/pesutulos3/kuivaustulos3:
A+++, A, A
- Energian kulutus/v2: 236 kWh
- Vedenkulutus4: 9,4 liter / 0,58 litraa per astiasto
- Vedenkulutus/v2: 2646 litraa
- Äänitaso: 42 db(A)
- Suuri täyttömäärä: 16 hengen astiasto (testattu 14
hengen astiastolla)
- 3 koria: InstantLift™ yläkori, yläkori/premium ja alakori/
premium
- Erikoissuuri täyttömäärä: 5,8/23/31 cm
- Touch-ohjaus ja LCD-näyttö, joka esittää jäljellä olevan
pesuajan
- Pieni LCD-näyttö etupaneelissa esittää ohjelma-ajan ja
jäljellä olevan pesuajan
- 11 ohjelmaa, mm. automaattinen, pika- ja eko-ohjelma
- 3 lisävalintaa, mm. ajastin 1–24 tuntia
- Turbo Drying Plus™ - astiaston tehokas kuivaus
- 9 huuhteluvyöhykettä, mm. WideClean PowerZone™ ja
HiClean PowerZone™
- Sisävalaistus ja luukussa Status Light™
- Mitat cm (K×L×S): 82-87x59,6x55

1.139

Hinta:
SAP: 490830

Suhteellinen virrankulutus asteikolla A (pieni kulutus) – G (suuri kulutus). 2 Arvioitu vuotuinen kulutus (220 pesukertaa) 3 Pesu- ja kuivaustulos asteikolla A (erinomainen) – G (huono).
Energiankulutus pesukertaa kohden käytettäessä vakiotestiä ja normaaliohjelmaa sekä koneen ollessa yhdistettynä kylmävesiliitäntään. Todellinen kulutus määräytyy laitteen käytön mukaan.

Astianpesukoneet - 82-87 cm

1.009

Hinta:
SAP: 490828

D5436IS - TouchProof™ terästä

D5436IW – Valkoinen

Astianpesukone, kalusteisiin sijoitettava, 82-87 cm

Astianpesukone, kalusteisiin sijoitettava, 82-87 cm

- EU-luokitukset: energialuokka1/pesutulos3/kuivaustulos3:
A++, A, A
- Energian kulutus/v2: 264 kWh
- Vedenkulutus4: 9,4 liter / 0,58 litraa per astiasto
- Vedenkulutus/v2: 2646 litraa
- Äänitaso: 44 db(A)
- Suuri täyttömäärä: 16 hengen astiasto (testattu 14
hengen astiastolla)
- 3 koria: InstantLift™ yläkori, yläkori/premium ja alakori/
premium
- Erikoissuuri täyttömäärä: 5,8/23/31 cm
- Touch-ohjaus ja LCD-näyttö, josta näkyy jäljellä oleva
aika
- 6 ohjelmaa, mm. automaattinen ja pikaohjelma
- 3 lisävalintaa, mm. ajastin 1–24 tuntia
- Turbo Drying Plus™ - astiaston tehokas kuivaus
- 9 huuhteluvyöhykettä, mm. WideClean PowerZone™ ja
HiClean PowerZone™
- Sisävalaistus
- Mitat cm (K×L×S): 82-87x59,6x55

- EU-luokitukset: energialuokka1/pesutulos3/kuivaustulos3:
A++, A, A
- Energian kulutus/v2: 264 kWh
- Vedenkulutus4: 9,4 liter / 0,58 litraa per astiasto
- Vedenkulutus/v2: 2646 litraa
- Äänitaso: 44 db(A)
- Suuri täyttömäärä: 16 hengen astiasto (testattu 14
hengen astiastolla)
- 3 koria: InstantLift™ yläkori, yläkori/premium ja alakori/
premium
- Erikoissuuri täyttömäärä: 5,8/23/31 cm
- Touch-ohjaus ja LCD-näyttö, josta näkyy jäljellä oleva
aika
- 6 ohjelmaa, mm. automaattinen ja pikaohjelma
- 3 lisävalintaa, mm. ajastin 1–24 tuntia
- Turbo Drying Plus™ - astiaston tehokas kuivaus
- 9 huuhteluvyöhykettä, mm. WideClean PowerZone™ ja
HiClean PowerZone™
- Sisävalaistus
- Mitat cm (K×L×S): 82-87x59,6x55

939

Hinta:
SAP: 490815

D5426IW - Valkoinen
Astianpesukone, kalusteisiin sijoitettava, 82-87 cm

869

Hinta:
SAP: 490789

- EU-luokitukset: energialuokka1/pesutulos3/kuivaustulos3:
A++, A, A
- Energian kulutus/v2: 264 kWh
- Vedenkulutus4: 10,4 liter / 0,69 litraa per astiasto
- Vedenkulutus/v2: 2926 litraa
- Äänitaso: 46 db(A)
- Suuri täyttömäärä: 15 hengen astiasto (testattu 13
hengen astiastolla)
- 2 koria: Yläkori/standardi ja alakori/standardi
- Erikoissuuri täyttömäärä: 23/31 cm
- Touch-ohjaus ja LCD-näyttö, josta näkyy jäljellä oleva
aika
- 6 ohjelmaa, mm. pikaohjelma
- 2 lisävalintaa, mm. ajastin 1–24 tuntia
- Turbo Drying Plus™ - astiaston tehokas kuivaus
- 7 huuhteluvyöhykettä, mm.HiClean PowerZone™
- Sisävalaistus
- Mitat cm (K×L×S): 82-87x59,6x55

Astianpesukoneen luukku

Pro Series™ - TouchProof™ ruostumatonta terästä
Yksilöllinen Pro Series™ -kahvalla varustettu ovi
Sopii kaikkiin integroitaviin astianpesukonemalleihin

329

Hinta:
SAP: 462510

Sense
Yksilöllinen Pro Series™ -kahvalla varustettu ovi
Sopii kaikkiin integroitaviin astianpesukonemalleihin

TouchProof™ ruostumatonta terästä
Hinta: 308
SAP: 449995

Valkoinen
Hinta: 252
SAP: 449939

Kaikki astianpesukoneet toimitetaan ilman kansi- ja sivulevyjä. Ne voidaan ostaa lisävarusteena (katso hinnat hinnaston lopusta).
* erillisiä 70–72 cm leveitä ovia käytettäessä saranat jäävät hieman näkyviin.
Erilliset värilliset luukut ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut Sense-kahvat sopivat täysin integroitaviin astianpesukoneisiimme. Ne on helppo asentaa kuudella ruuvilla (mitat, K×L: 715×595 mm).Ne on helppo asentaa
kuudella ruuvilla (mitat, K×L: 715×595 mm).

