ASKO Oppvaskemaskiner

Verdensledende når det gjelder kapasitet og fleksibilitet
Målet vårt er at produktene våre skal gjøre hverdagen
enklere. Derfor har vi arbeidet intenst i mange år med å
utvikle markedets største og mest fleksible kurvesystemer. Denne gangen har vi gått grundig til verks for å finne
ut hva folk egentlig legger i oppvaskmaskinen. Den innsamlede informasjonen har vi brukt til å utvikle en rekke,
unike, nyskapende og praktiske kurveløsninger.

Med disse forbedringene nøler vi ikke med å påstå at
kurvene våre er de beste i verden! XXL-oppvaskmaskinene våre kan vaske så mye som 18 kuverter med perfekt
vaske- og tørkeresultat, og likevel oppfyller de kravene til
energiklasse A+++. Det er derfor et ubestridt faktum at
en ASKO-oppvaskmaskin rommer mer enn noen annen
oppvaskmaskin i hele verden.

Toppkurv med toppytelse

Overkurv med delbare rader

Det aller nyeste tilskuddet til kurvesystemet vårt er en fleksibel
toppkurv med egen spylearm og plass til 16 sett bestikk, skåler
eller redskaper som kan være vanskelige å plassere. Med vår unike
høydejustering InstantLift™ kan du regulere den øverste kurven opp
eller ned og få enda mer plass i den øverste kurven med et enkelt
håndgrep.

Tallerkenradene og glasstøttene er nødvendige for å sikre at serviset ditt står støtt under vaskingen. Men noen ganger kan de være
i veien, spesielt når du ønsker å sette forskjellige typer servise i
samme kurv. Derfor har vi gjort radene og støttene i de øverste kurvene delbare. Det gir mye mer fleksibilitet.

Unik mellomkurv

Underkurv med valgmuligheter

I mellomkurven har vi satt inn Dual TwinTubes™, med separate spylesoner for venstre og høyre side av kurven for å gi deg enda bedre
vaskeresultater*. Og uansett hva du mener med ”vanskelig å plassere”, vil du alltid finne plass til serviset ditt i vår unike og praktiske
mellomkurv med inntil 10 cm påfyllingshøyde.

Våre eksklusive underkurver har optimal fleksibilitet med delbare
og nedfellbare rader overalt og Crystal GlassCare™ som støtte til
ekstra høye og skjøre vinglass**. Det er ikke noe problem å vaske
blomstervaser, tåteflasker og andre høye og smale gjenstander, og
med den regulerbare støtten kan du trygt vaske både små og store
fat, faktisk så store som 39 cm.
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XXL - Ekstra kapasitet

Stor kapasitet

I XXL-modellene med toppkurv og midtkurv er det plass til 18
kuverter. Den innvendige høyden er på hele 58 cm, og med den
høydejusterbare overkurven kan høyden varieres mellom 17 og 23
cm. Påfyllingshøyden for midtkurven og underkurven vil endre seg
tilsvarende. Topp- og/eller midtkurven kan eventuelt fjernes for ekstra høyde i over- og underkurven.

I våre vanlige modeller er det plass til opp til 16 kuverter i modellene med midtkurv eller toppkurv. Den innvendige høyden er 54
cm, og med den høydejusterbare overkurv kan høyden varieres
mellom 19 og 23 cm. Påfyllingshøyden for underkurvern vil endre
seg tilsvarende.

* Bare D5896XXLFI
** Standard på D5896XXLFI, men kan også kjøpes som tilbehør

Hva er det spesielle med en ASKO-oppvaskmaskin?
ASKOs oppvaskmaskiner er kjent for sine glimrende
vaskeresultater. Hemmeligheten er vårt omhyggelig
utformede og testede spylesystem, som består av inntil
11 hypereffektive spylesoner, som dekker alle hjørnene
av oppvaskmaskinen. I tillegg har hver kurv sine egne
spylesoner, og for mellomkurven innfører vi nå Dual TwinTubes™, med separate spylesoner for venstre og høyre
side av kurven for å gi deg enda bedre vaskeresultater.

To ekstra spylesoner
For å forbedre ytelsen til oppvaskmaskinen enda mer
har vi også innført to separate høytrykksdyser til underkurven. WideClean Powerzone™ for ekstra effektiv vask
av kasseroller og stekepanner og HiClean Powerzone™
til vask av høye og smale gjenstander, for eksempel
tåteflasker og blomstervaser. WideClean Powerzone™
skaper en trykkvannsstråle mens dysen sørger for bred
spredning, og dette øker vannmengden på overflaten av
serviset. Resultatet er effektiv rengjøring av servise, kasseroller og stekepanner som er ekstra skitne.

Sju rustfrie fordeler

Spar vann med SCS+

I en ASKO-oppvaskmaskin er alle hoveddelene fremstilt av førsteklasses, holdbart rustfritt stål i stedet for plast. Bunnkar, spylearmer/spylerør, dør, teleskopstenger, filter, kurver og ben. Dette gir
lengre holdbarhet og bedre oppvaskresultat.

I en ASKO oppvaskmaskin behøver du ikke at skylle serviset før
du setter det inn. SCS+ systemet renser selv filteret efter forvasken
og skyller bort alle matrester. Dette betyr at maskinen er helt ren
når hovedvasken starter med nytt friskt vann. Og det gir et perfekt
resultat!

XXL oppvask – 40 % mer

Nå langt med svært lite vann!

En XXL oppvaskmaskin gir størst kapasitet og best fleksibilitet. Med
plass til hele 18 kuverter og den største interne høyden på 58 cm
rommer maskinen hele 4 kurvnivåer. 18 kuverter svarer til hele 206
enheter servise. Det er 40 % mer enn en vanlig oppvaskmaskin
med plass til 13 kuverter.

En middagstallerken, en dyp tallerken, en desserttallerken, en
kopp, en skål, et glass, en gaffel, en suppeskje, en kniv, en teskje
og en dessertskje. Alt dette kan en ASKO XXL oppvaskmaskin
skylle og vaske skinnende rent med kun ½ l vann!

Spar tid og penger

Ekstra hurtig og effektiv tørking

En ASKO oppvaskmaskin kan kobles til varmt vann i stedet for
kaldt. På den måten kan du spare penger på å varme opp vannet,
og samtidig blir programtiden kortere.

Turbo Drying Express Plus™ gir enda bedre tørkeresultat og forkorter programtiden vesentlig. Et normalt vaskeprogram blir omkring
30 minutter kortere, og Turbo Drying Express Plus™ + gir samtidig
et perfekt tørkeresultat, selv med mange plastgjenstander og når
maskinen ikke er full.

Fulltintegrert oppvaskemaskiner XXL - 86-91 cm

16.095

Pris:
SAP: 490902

10.895

Pris:
SAP: 490898

D5896XXLFI

D5556XXLFI

Oppvaskmaskin for 86–91 cm benkehøyde, fullintegrert.
Kan monteres med 70-80 cm høye kjøkkenfronter* eller
rustfri/hvit dørfront

Oppvaskmaskin for 86–91 cm benkehøyde, fullintegrert.
Kan monteres med 70-80 cm høye kjøkkenfronter* eller
rustfri/hvit dørfront

- EU-merkning energi1/oppvask3/tørkning3: A+++, A, A
- Energiforbruk kWh/år2: 236 kWh
- Vannforbruk pr oppvask4: 9,4 liter / 0,52 liter pr. kuvert
- Vannforbruk/år2: 2646 ltr.
- Lydnivå: 41 dB(A) med sokkel
- Ekstra stor kapasitet: 18 kuverter (testet med 14)
- 4 kurver: InstantLift™ toppkurv, heve/senkbar overkurv/
eksklusiv, to-delt midtkurv (skåle/skåle) og underkurv/
eksklusiv med Crystal GlassCare™
- Maks. lastehøyde: 5,8/23/10/29 cm
- Touch toppstyring med LCD display og programinfo
- 13 programmer inkl. tids-, plastik- og hygieneprogram
- 6 tilvalg inkl. reduser programtid og Super Rinse
- Turbo Drying Express Plus™ - effektiv tørking av plast
samt redusert tørketid
- 11 spylesoner inkl. WideClean PowerZone™ og HiClean
PowerZone™ samt Dual TwinTubes™ i midtkurven
- Innvendig LED lys
- Lydsignal og StatusLight™ nede på døren
- Mål i cm HxBxD: 86-91x59,6x55

- EU-merkning energi1/oppvask3/tørkning3: A++, A, A
- Energiforbruk kWh/år2: 273 kWh
- Vannforbruk pr oppvask4: 9,4 liter / 0,52 liter pr. kuvert
- Vannforbruk/år2: 2646 ltr.
- Lydnivå: 42 dB(A) med sokkel
- Ekstra stor kapasitet: 18 kuverter (testet med 16)
- 4 kurver: InstantLift™ toppkurv, heve/senkbar overkurv/
eksklusiv, to-delt midtkurv (skåle/bestikk) og underkurv/
eksklusiv
- Maks. lastehøyde: 5,8/23/10/29 cm
- Touch toppstyring med LCD display og programinfo
- 12 programmer inkl. tids-, eco- og hygieneprogram
- 5 tilvalg inkl. forsinket start 1-24 timer og reduser
programtid
- Turbo Drying Plus™ - effektiv tørking av service
- 10 spylesoner inkl. WideClean PowerZone™ og HiClean
PowerZone™ samt Dual TwinTubes™ i midtkurven
- Innvendig LED lys
- Lydsignal og StatusLight™ nede på døren
- Mål i cm HxBxD: 86-91x59,6x55

12.095

Pris:
SAP: 490901

D5546XXLFI

D5536XXLFI

Oppvaskmaskin for 86–91 cm benkehøyde, fullintegrert.
Kan monteres med 70-80 cm høye kjøkkenfronter* eller
rustfri/hvit dørfront

Oppvaskmaskin for 86–91 cm benkehøyde, fullintegrert.
Kan monteres med 70-80 cm høye kjøkkenfronter* eller
rustfri/hvit dørfront

- EU-merkning energi1/oppvask3/tørkning3: A+++, A, A
- Energiforbruk kWh/år2: 236 kWh
- Vannforbruk pr oppvask4: 9,4 liter / 0,58 liter pr. kuvert
- Vannforbruk/år2: 2646 ltr.
- Lydnivå: 42 dB(A) med sokkel
- Stor kapasitet: 16 kuverter (testet med 14)
- 3 kurver: InstantLift™ toppkurv, overkurv/premium og
underkurv/premium
- Maks. lastehøyde: 5,8/23/35 cm
- Touch toppstyring med LCD display og programinfo
- 12 programmer inkl. tids-, eco- og hygieneprogram
- 4 tilvalg inkl. forsinket start 1-24 timer og velg temperatur
- Turbo Drying Plus™ - effektiv tørking av service
- 9 spylesoner inkl. inkl. WideClean PowerZone™ og
HiClean PowerZone™
- Lydsignal og StatusLight™ nede på døren
- Mål i cm HxBxD: 86-91x59,6x55

- EU-merkning energi1/oppvask3/tørkning3: A++, A, A
- Energiforbruk kWh/år2: 264 kWh
- Vannforbruk pr oppvask4: 9,4 liter / 0,58 liter pr. kuvert
- Vannforbruk/år2: 2646 ltr.
- Lydnivå: 44 dB(A) med sokkel
- Stor kapasitet: 16 kuverter (testet med 14)
- 3 kurver: InstantLift™ toppkurv, overkurv/premium og
underkurv/premium
- Maks. lastehøyde: 5,8/23/35 cm
- Touch toppstyring med LCD display og programinfo
- 11 programmer inkl. Auto-, Super hurtig- og Eco
program
- 3 tilvalg inkl. utsatt start 1-24 timer
- Turbo Drying Plus™ - effektiv tørking av service
- 9 spylesoner inkl. inkl. WideClean PowerZone™ og
HiClean PowerZone™
- Lydsignal og StatusLight™ nede på døren
- Mål i cm HxBxD: 86-91x59,6x55

9.795

Pris:
SAP: 490896

Fulltintegrert oppvaskemaskiner - 82-87 cm
D5556FI

D5546FI

- EU-merkning energi1/oppvask3/tørkning3: A++, A, A
- Energiforbruk kWh/år2: 270 kWh
- Vannforbruk pr oppvask4: 9,4 liter / 0,58 liter pr. kuvert
- Vannforbruk/år2: 2646 ltr.
- Lydnivå: 42 db(A) med sokkel
- Stor kapasitet: 16 kuverter (testet med 15)
- 3 kurver: Overkurv/eksklusiv, to-delt midtkurv (skåle/
bestikk) og underkurv/eksklusiv
- Maks. lastehøyde: 19/7/28 cm
- Touch toppstyring med LCD display og programinfo
- 12 programmer inkl. tids-, eco- og hygieneprogram
- 5 tilvalg inkl. forsinket start 1-24 timer og reduser
programtid
- Turbo Drying Plus™ - effektiv tørking av service
- 9 spylesoner inkl. WideClean PowerZone™ og HiClean
PowerZone™ samt Dual TwinTubes™ i midtkurven
- Innvendig LED lys
- Lydsignal og StatusLight™ nede på døren
- Mål i cm HxBxD: 82-87x59,6x55

- EU-merkning energi1/oppvask3/tørkning3: A+++, A, A
- Energiforbruk kWh/år2: 236 kWh
- Vannforbruk pr oppvask4: 9,4 liter / 0,58 liter pr. kuvert
- Vannforbruk/år2: 2646 ltr.
- Lydnivå: 42 db(A) med sokkel
- Stor kapasitet: 16 kuverter (testet med 14)
- 3 kurver: InstantLift™ toppkurv, overkurv/premium og
underkurv/premium
- Maks. lastehøyde: 5,8/23/31 cm
- Touch toppstyring med LCD display og programinfo
- 12 programmer inkl. tids-, eco- og hygieneprogram
- 4 tilvalg inkl. forsinket start 1-24 timer og velg temperatur
- Turbo Drying Plus™ - effektiv tørking av service
- 9 spylesoner inkl. WideClean PowerZone™ og HiClean
PowerZone™
- Lydsignal og StatusLight™ nede på døren
- Mål i cm HxBxD: 82-87x59,6x55

Oppvaskmaskin for 82-87 cm benkehøyde, fullintegrert.
Kan monteres med 68-76 cm høye kjøkkenfronter eller
rustfri/hvit dørfront

10.895

Pris:
SAP: 490900

Oppvaskmaskin for 82-87 cm benkehøyde, fullintegrert.
Kan monteres med 68-76 cm høye kjøkkenfronter eller
rustfri/hvit dørfront

9.795

Pris:
SAP: 490897

D5536FI

D5526FI

- EU-merkning energi1/oppvask3/tørkning3: A++, A, A
- Energiforbruk kWh/år2: 264 kWh
- Vannforbruk pr oppvask4: 9,4 liter / 0,58 liter pr. kuvert
- Vannforbruk/år2: 2646 ltr.
- Lydnivå: 44 db(A) med sokkel
- Stor kapasitet: 16 kuverter (testet med 14)
- 3 kurver: InstantLift™ toppkurv, overkurv/premium og
underkurv/premium
- Maks. lastehøyde: 5,8/23/31 cm
- Touch toppstyring med LCD display og programinfo
- 11 programmer inkl. Auto-, Super hurtig- og eco
program
- 3 tilvalg inkl. utsatt start 1-24 timer
- Turbo Drying Plus™ - effektiv tørking av service
- 9 spylesoner inkl. WideClean PowerZone™ og HiClean
PowerZone™
- Lydsignal og StatusLight™ nede på døren
- Mål i cm HxBxD: 82-87x59,6x55

- EU-merkning energi1/oppvask3/tørkning3: A+++, A, A
- Energiforbruk kWh/år2: 233 kWh
- Vannforbruk pr oppvask4: 10,45 liter / 0,69 liter pr. kuvert
- Vannforbruk/år2: 2926 ltr.
- Lydnivå: 46 db(A) med sokkel
- Stor kapasitet: 15 kuverter (testet med 13)
- 2 kurver: Overkurv/standard og underkurv/standard
- Maks. lastehøyde:23/31 cm
- Touch toppstyring med LCD display og programinfo
- 10 programmer inkl. Super hurtig-, eco- og hygieneprogram
- 2 tilvalg, høj temperatur og lang tørkning
- Turbo Drying Plus™ - effektiv tørking av service
- 7 spylesoner inkl. HiClean PowerZone™
- Lydsignal
- 4 stilbare føtter
- Mål i cm HxBxD: 82-87x59,6x55

Oppvaskmaskin for 82-87 cm benkehøyde, fullintegrert.
Kan monteres med 68-76 cm høye kjøkkenfronter eller
rustfri/hvit dørfront

8.595

Pris:
SAP: 490878

Oppvaskmaskin for 82-87 cm benkehøyde, fullintegrert.
Kan monteres med 68-76 cm høye kjøkkenfronter eller
rustfri/hvit dørfront

7.495

Pris:
SAP: 492572

Alle oppvaskemaskiner leveres uden top & sideplader - kan tilkøbes (se priser bagerst i produktoversigten)
* ved montering av dørfronter på mellom 70–72 cm vil en del av hengslene synes under døren
Individuelle dørfarger med Sense-håndtak i rustfritt stål kan kjøpes til våre fullintegrerte oppvaskmaskiner og monteres enkelt med 6 skruer (mål H × B: 715 × 595 mm).

Oppvaskemaskiner - 82-87 cm

11.495

Pris:
SAP: 490876

9.795

Pris:
SAP: 490865

9.995

Pris:
SAP: 490863

8.595

Pris:
SAP: 490828
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D5556RS - Rustfri TouchProof™

D5546RS - Rustfri TouchProof™

Oppvaskmaskin för 82-87 benkehøyde

Oppvaskmaskin för 82-87 benkehøyde

- EU-merkning energi1/oppvask3/tørkning3: A++, A, A
- Energiforbruk kWh/år2: 270 kWh
- Vannforbruk pr oppvask4: 9,4 liter / 0,62 liter pr. kuvert
- Vannforbruk/år2: 2646 ltr.
- Lydnivå: 42 db(A)
- Stor kapasitet: 16 kuverter (testet med 15)
- 3 kurver: Overkurv/eksklusiv, to-delt midtkurv (skåle/
bestikk) og underkurv/eksklusiv
- Maks. lastehøyde:19/7/28 cm
- Touch toppstyring med LCD display og programinfo
- 12 programmer inkl. tids-, eco- og hygieneprogram
- 5 tilvalg inkl. forsinket start 1-24 timer og reduser
programtid
- Turbo Drying Plus™ - effektiv tørking av service
- 9 spylesoner inkl. WideClean PowerZone™ og HiClean
PowerZone™ samt Dual TwinTubes™ i midtkurven
- Innvendig LED lys
- Lydsignal og StatusLight™ nede på døren
- Mål i cm HxBxD: 82-87x59,6x55

- EU-merkning energi1/oppvask3/tørkning3: A++, A, A
- Energiforbruk kWh/år2: 264 kWh
- Vannforbruk pr oppvask4: 9,4 liter / 0,58 liter pr. kuvert
- Vannforbruk/år2: 2646 ltr.
- Lydnivå: 42 db(A)
- Stor kapasitet: 16 kuverter (testet med 14)
- 3 kurver: InstantLift™ toppkurv, heve/senkbar overkurv/
eksklusiv og underkurv/eksklusiv
- Maks. lastehøyde:5,8/23/35 cm
- Touch toppstyring med LCD display og programinfo
- 12 programmer inkl. tids-, eco- og hygieneprogram
- 4 tilvalg inkl. forsinket start 1-24 timer og velg temperatur
- Turbo Drying Plus™ - effektiv tørking av service
- 9 spylesoner inkl. WideClean PowerZone™ og HiClean
PowerZone™
- Lydsignal og StatusLight™ nede på døren
- Mål i cm HxBxD: 82-87x59,6x55

10.395

Pris:
SAP: 490873

D5546RW - Hvid

D5536IS - Rustfri TouchProof™

Oppvaskmaskin för 82-87 benkehøyde

Oppvaskmaskin för 82-87 benkehøyde

- EU-merkning energi1/oppvask3/tørkning3: A++, A, A
- Energiforbruk kWh/år2: 264 kWh
- Vannforbruk pr oppvask4: 9,4 liter / 0,58 liter pr. kuvert
- Vannforbruk/år2: 2646 ltr.
- Lydnivå: 42 db(A)
- Stor kapasitet: 16 kuverter (testet med 14)
- 3 kurver: InstantLift™ toppkurv, heve/senkbar overkurv/
eksklusiv og underkurv/eksklusiv
- Maks. lastehøyde: 5,8/23/35 cm
- Touch toppstyring med LCD display og programinfo
- 12 programmer inkl. tids-, eco- og hygieneprogram
- 4 tilvalg inkl. forsinket start 1-24 timer og velg temperatur
- Turbo Drying Plus™ - effektiv tørking av service
- 9 spylesoner inkl. WideClean PowerZone™ og HiClean
PowerZone™
- Lydsignal og StatusLight™ nede på døren
- Mål i cm HxBxD: 82-87x59,6x55

- EU-merkning energi1/oppvask3/tørkning3: A+++, A, A
- Energiforbruk kWh/år2: 236 kWh
- Vannforbruk pr oppvask4: 9,4 liter / 0,58 liter pr. kuvert
- Vannforbruk/år2: 2646 ltr.
- Lydnivå: 42 db(A)
- Stor kapasitet: 16 kuverter (testet med 14)
- 3 kurver: InstantLift™ toppkurv, overkurv/premium og
underkurv/premium
- Maks. lastehøyde: 5,8/23/31 cm
- Touch toppstyring med LCD display og programinfo
- Lite display på fronten viser programtid og resttid
- 11 programmer inkl. Auto-, Super hurtig- og eco
program
- 3 tilvalg inkl. utsatt start 1-24 timer
- Turbo Drying Plus™ - effektiv tørking av service
- 9 spylesoner inkl. WideClean PowerZone™ og HiClean
PowerZone™
- Lydsignal og StatusLight™ nede på døren
- Mål i cm HxBxD: 82-87x59,6x55

10.295

Pris:
SAP: 490864

D5536IB - Sort

D5536IW - Hvid

Oppvaskmaskin för 82-87 benkehøyde

Oppvaskmaskin för 82-87 benkehøyde

- EU-merkning energi1/oppvask3/tørkning3: A+++, A, A
- Energiforbruk kWh/år2: 236 kWh
- Vannforbruk pr oppvask4: 9,4 liter / 0,58 liter pr. kuvert
- Vannforbruk/år2: 2646 ltr.
- Lydnivå: 42 db(A)
- Stor kapasitet: 16 kuverter (testet med 14)
- 3 kurver: InstantLift™ toppkurv, overkurv/premium og
underkurv/premium
- Maks. lastehøyde: 5,8/23/31 cm
- Touch toppstyring med LCD display og programinfo
- Lite display på fronten viser programtid og resttid
- 11 programmer inkl. Auto-, Super hurtig- og eco
program
- 3 tilvalg inkl. utsatt start 1-24 timer
- Turbo Drying Plus™ - effektiv tørking av service
- 9 spylesoner inkl. WideClean PowerZone™ og HiClean
PowerZone™
- Lydsignal og StatusLight™ nede på døren
- Mål i cm HxBxD: 82-87x59,6x55

- EU-merkning energi1/oppvask3/tørkning3: A+++, A, A
- Energiforbruk kWh/år2: 236 kWh
- Vannforbruk pr oppvask4: 9,4 liter / 0,58 liter pr. kuvert
- Vannforbruk/år2: 2646 ltr.
- Lydnivå: 42 db(A)
- Stor kapasitet: 16 kuverter (testet med 14)
- 3 kurver: InstantLift™ toppkurv, overkurv/premium og
underkurv/premium
- Maks. lastehøyde: 5,8/23/31 cm
- Touch toppstyring med LCD display og programinfo
- Lite display på fronten viser programtid og resttid
- 11 programmer inkl. Auto-, Super hurtig- og eco
program
- 3 tilvalg inkl. utsatt start 1-24 timer
- Turbo Drying Plus™ - effektiv tørking av service
- 9 spylesoner inkl. WideClean PowerZone™ og HiClean
PowerZone™
- Lydsignal og StatusLight™ nede på døren
- Mål i cm HxBxD: 82-87x59,6x55

9.795

Pris:
SAP: 490830

D5436IS - Rustfri TouchProof™

D5436IW – Hvid

Oppvaskmaskin för 82-87 benkehøyde

Oppvaskmaskin för 82-87 benkehøyde

- EU-merkning energi1/oppvask3/tørkning3: A++, A, A
- Energiforbruk kWh/år2: 264 kWh
- Vannforbruk pr oppvask4: 9,4 liter / 0,58 liter pr. kuvert
- Vannforbruk/år2: 2646 ltr.
- Lydnivå: 44 db(A)
- Stor kapasitet: 16 kuverter (testet med 14)
- 3 kurver: InstantLift™ toppkurv, overkurv/premium og
underkurv/premium
- Maks. lastehøyde: 5,8/23/31 cm
- Touch front styring med LCD display og resttid
- 6 programmer inkl. Auto- og super hurtigprogram
- 3 tilvalg inkl. utsatt start 1-24 timer
- Turbo Drying Plus™ - effektiv tørking av service
- 9 spylesoner inkl. WideClean PowerZone™ og HiClean
PowerZone™
- Lydsignal
- Mål i cm HxBxD: 82-87x59,6x55

- EU-merkning energi1/oppvask3/tørkning3: A++, A, A
- Energiforbruk kWh/år2: 264 kWh
- Vannforbruk pr oppvask4: 9,4 liter / 0,58 liter pr. kuvert
- Vannforbruk/år2: 2646 ltr.
- Lydnivå: 44 db(A)
- Stor kapasitet: 16 kuverter (testet med 14)
- 3 kurver: InstantLift™ toppkurv, overkurv/premium og
underkurv/premium
- Maks. lastehøyde: 5,8/23/31 cm
- Touch front styring med LCD display og resttid
- 6 programmer inkl. Auto- og super hurtigprogram
- 3 tilvalg inkl. utsatt start 1-24 timer
- Turbo Drying Plus™ - effektiv tørking av service
- 9 spylesoner inkl. WideClean PowerZone™ og HiClean
PowerZone™
- Lydsignal
- Mål i cm HxBxD: 82-87x59,6x55

7.995

Pris:
SAP: 490815

Relativt energiforbruk på skalaen fra A (lavt forbruk) til G (høyt forbruk). 2 Anslått årlig forbruk (220 oppvasker). 3 Oppvask- og tørkeevne på skalaen fra A (høy) til G (lav).
Energiforbruk per oppvask på grunnlag av standardtest med normalprogram med maskinen koblet til kaldt vann. Det faktiske forbruket avhenger av hvordan apparatet brukes.

Oppvaskemaskiner - 82-87 cm
D5426IW - Hvid
Oppvaskmaskin för 82-87 benkehøyde
- EU-merkning energi1/oppvask3/tørkning3: A++, A, A
- Energiforbruk kWh/år2: 233 kWh
- Vannforbruk pr oppvask4: 10,4 liter / 0,69 liter pr. kuvert
- Vannforbruk/år2: 2926 ltr.
- Lydnivå: 46 db(A)
- Kapasitet: 15 kuverter (testet med 13)
- 2 kurver: Overkurv/standard og underkurv/standard
- Maks. lastehøyde: 23/31 cm
- Touch front styring med LCD display og resttid
- 6 programmer inkl. Super hurtigprogram
- 2 tilvalg inkl. utsatt start 1-24 timer
- Turbo Drying Plus™ - effektiv tørking av service
- 7 spylesoner inkl. HiClean PowerZone™
- Lydsignal
- Mål i cm HxBxD: 82-87x59,6x55

7.495

Pris:
SAP: 490789

Dør til oppvaskmaskin

Pro Series™ - Rustfritt TouchProof™

Sense

Passer til alle helintegrerte oppvaskmaskinmodeller

Passer til alle helintegrerte oppvaskmaskinmodeller

2.895

Pris:
SAP: 462510

Rustfritt TouchProof™
Pris: 2.299
SAP: 449995

Hvit
Pris: 1.899
SAP: 449939

