ASKO Diskmaskiner

Världsbäst i kapacitet och flexibilitet
Vårt mål är att våra produkter ska bidra till att din vardag
blir enklare. Det är därför vi genom årens lopp har arbetat
så hårt med att utveckla marknadens största och mest
flexibla korgsystem. Eftersom korgarna är det som du
använder mest så presenterar vi återigen en rad förbättringar som sammantaget gör ett redan världsledande
koncept ännu bättre. Den här gången har vi varit extra
noga med att först ta reda på vad det faktiskt är som man
lastar i sina diskmaskiner och sedan omsatt våra nyvun-

na kunskaper till en rad unika, innovativa och praktiska
korglösningar.
Med dessa förbättringar vågar vi lova att våra korgar är
de bästa i världen! Våra XXL-diskmaskiner kan diska upp
till 18 kuvert med perfekt disk- och torkresultat och dessutom med energiklass A+++ . Det är därför ett obestritt
faktum att en ASKO-diskmaskin rymmer mer än någon
annan diskmaskin i världen.

Toppkorg med topprestanda

Överkorg med delbara hyllor

Det senaste tillskottet i vårt korgsystem är en flexibel toppkorg med
en egen spolarm och plats för sexton set bestick, skålar eller andra
redskap som kan vara svåra att placera. Med den unika höjdjusteringen, InstantLift™, justerar du den enkelt ned.

Pinnrader och glasstöd behövs för att ditt porslin ska stå stabilt
under diskningen. Ibland är de dock i vägen, speciellt när du behöver lasta olika typer av diskgods i samma korg - och det är mer
regel än undantag. Därför har vi sett till att pinnraderna och det ena
vinglasstället är delbara i våra överkorgar. Du kan därmed lasta
olika lastgods inte bara i samma korg utan också i samma rad.

Mellankorg med eget spolsystem

Underkorg med maximal valfrihet

I mittkorgen har vi lagt till Dual TwinTubes™ med separata spolzoner för vänster och höger sida av korgen för att ge dig ännu bättre
diskresultat*. Och oavsett hur du definierar ”svårt att placera” så
kommer du att hitta en plats för porslinet i vår unika och praktiska
mittkorg med en höjd på upp till 10 cm.

Vår exklusiva underkorg har optimal flexibilitet med delbara och fällbara pinnrader överallt och Crystal GlassCare™ som stöd för extra
höga och sköra vinglas**. Du kan enkelt och effektivt diska blomvaser, nappflaskor och andra höga, smala föremål och det justerbara
stödet säkerställer att du tryggt kan diska både små och stora fat
på upp till 39 cm.
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XXL – Extra kapacitet

Stor kapacitet

I XXL-modellerna med toppkorg och mellankorg finns det plats för
hela 18 kuvert. Innerhöjden är på hela 58 cm och med den höjdjusterbara överkorgen kan du variera höjden mellan 17 och 23 cm.
Fyllningshöjden i mellankorg och underkorg ändrar sig därefter.
Mellankorgen kan också tas bort för extra höjd i över- och underkorgen.

I våra vanliga modeller finns det plats för upp till 16 kuvert i modeller med mittkorg eller toppkorg. Innerhöjden är på 54 cm och med
den höjdjusterbara överkorgen kan du variera höjden mellan 17 och
23 cm. Fyllningshöjden i underkorgen ändrar sig därefter.

* Endast D5896XXLFI
** Standard i D5896XXLFI men finns också som separat tillbehör

Vad gör en ASKO-diskmaskin speciell?
ASKOs diskmaskiner är kända för sina utmärkta diskresultat. Hemligheten är vårt noggrant designade och
testade spolsystem som består av helt upp till 11 mycket
effektiva spolzoner som täcker varje hörn av diskmaskinen. Varje korg har också sina egna spolzoner, såsom
den mittersta korgen, där vi nu inför Dual TwinTubes™,
med separata spolzoner för vänster och höger sida av
korgen för att ge dig ännu bättre diskresultat.

Två extra spolzoner
För att förbättra din diskmaskins kapacitet ytterligare
har vi också infört två separata högtrycksmunstycken
till den nedersta korgen. WideClean Powerzone™ för
extra effektiv diskning av grytor och pannor och HiClean
Powerzone™ för diskning av höga, smala föremål, t.ex.
nappflaskor eller vaser. WideClean Powerzone™ skapar
en tryckvattenstråle, medan munstycket ger en bred
spridning, vilket ökar mängden vatten på skålarnas yta.
Resultatet är effektiv rengöring av riktigt smutsiga tallrikar,
grytor och pannor.

Sju rostfria fördelar

Spara vatten med SCS+

I en ASKO-diskmaskin är alla huvuddelar tillverkade i förstklassigt,
hållbart rostfritt stål istället för plast: Behållare, spolarm/sprutrör,
dörr, teleskopstänger, filter, korgar och fötter. Det ger en längre
hållbarhet och bättre diskresultat.

I en ASKO diskmaskin behöver du inte skölja disken innan du sätter i den. SCS+-systemet rensar själv filtret efter fördiskningen och
sköljer bort alla matrester. Det innebär att maskinen är helt ren när
huvuddisken startas med nytt, friskt vatten. Och det ger ett perfekt
resultat!

XXL-disk – 40% mer

Nå långt med väldigt lite vatten!

En XXL-diskmaskin ger dig störst kapacitet och bäst flexibilitet. Med
plats för hela 18 kuvert och en innerhöjd på 58 cm finns det plats
för hela 4 korgnivåer. 18 kuvert motsvarar hela 206 servisdelar. Det
är 40% mer än en vanlig diskmaskin med plats för 13 kuvert.

En middagstallrik, en djup tallrik, en desserttallrik, en kopp, ett tefat,
ett glas, en gaffel, en soppsked, en kniv, en tesked och en dessertsked. Så mycket kan en ASKO XXL-diskmaskin skölja och diska
skinande rent med bara ½ l vatten!

Spara tid och pengar

Extra snabb och effektiv torkning

En ASKO diskmaskin kan anslutas till varmt vatten istället för kallt
vatten. På så sätt kan du spara pengar på uppvärmning av vattnet
och samtidigt blir programtiden kortare.

Turbo Drying Express Plus™ ger ett ännu bättre torkresultat och förkortar programtiden väsentligt. Ett normalt diskprogram blir omkring
30 minuter kortare och Turbo Drying Express Plus™ ger samtidigt
ett perfekt torkresultat, även med många plastföremål och när
maskinen inte är helt fylld.

Fullintegrerade diskmaskiner XXL - 86-91 cm

17.295

Pris:
SAP: 490902

11.695

Pris:
SAP: 490898

D5896XXLFI

D5556XXLFI

Diskmaskin 86-91 cm fullintegrerad. Klarar montering av
70-80 cm höga köksluckor* eller rostfri/vit frontlucka.

Diskmaskin 86-91 cm fullintegrerad. Klarar montering av
70-80 cm höga köksluckor* eller rostfri/vit frontlucka

- EU-märkning energi1/disk3/tork3: A+++, A, A
- Energiförbrukning kWh/år2: 236 kWh
- Vattenförbrukning per disk4: 9,4 liter / 0,52 liter per
kuvert
- Vattenförbrukning/år2: 2646 liter
- Ljudnivå: 41 dB(A) med sockel
- Extra stor kapacitet: 18 kuvert (testad med 14)
- 4 korgar: InstantLift™ toppkorg, höj/sänkbar överkorg/
exklusiv, tvådelad mittkorg (skålar/skålar) och underkorg/exklusiv med Crystal GlassCare™
- Max lasthöjd: 5,8/23/10/29 cm
- Touch-toppstyrning med LCD display och programinfo
- 13 program inkl. tids-, plast- och hygienprogram
- 6 tillval inkl. tidsbesparing och Super Rinse
- Turbo Drying Express Plus™ - effektiv torkning av plast
samt reducerad torkning
- 11 spolzoner inkl. WideClean PowerZone™ och HiClean
PowerZone™ samt Dual TwinTubes™ i mittkorgen
- Invändig LED belysning
- Ljudsignal och StatusLight™ nederst på luckan
- Mått i cm HxBxD: 86-91x59,6x55

- EU-märkning energi1/disk3/tork3: A++, A, A
- Energiförbrukning kWh/år2: 273 kWh
- Vattenförbrukning per disk4: 9,4 liter / 0,52 liter per
kuvert
- Vattenförbrukning/år2: 2646 liter
- Ljudnivå: 42 dB(A) med sockel
- Extra stor kapacitet: 18 kuvert (testad med 16)
- 4 korgar: InstantLift™ toppkorg, höj/sänkbar överkorg/
exklusiv, tvådelad mittkorg (skålar/bestick) och underkorg/exklusiv
- Max lasthöjd: 5,8/23/10/29 cm
- Touch-toppstyrning med LCD display och programinfo
- 12 program inkl. tids-, Eco- och hygienprogram
- 5 tillval inkl. fördröjd start 1-24 timmar och tidsbesparing
- Turbo Drying Plus™ - effektiv torkning av disk
- 10 spolzoner inkl. WideClean PowerZone™ och HiClean
PowerZone™ samt Dual TwinTubes™ i mittkorgen
- Invändig LED belysning
- Ljudsignal och StatusLight™ nederst på luckan
- Mått i cm HxBxD: 86-91x59,6x55

12.995

Pris:
SAP: 490901

D5546XXLFI

D5536XXLFI

Diskmaskin 86-91 cm fullintegrerad. Klarar montering av
70-80 cm höga köksluckor* eller rostfri/vit frontlucka

Diskmaskin 86-91 cm fullintegrerad. Klarar montering av
70-80 cm höga köksluckor* eller rostfri/vit frontlucka

- EU-märkning energi1/disk3/tork3: A+++, A, A
- Energiförbrukning kWh/år2: 236 kWh
- Vattenförbrukning per disk4: 9,4 liter / 0,58 liter per
kuvert
- Vattenförbrukning/år2: 2646 liter
- Ljudnivå: 42 dB(A) med sockel
- Stor kapacitet: 16 kuvert (testad med 14)
- 3 korgar: InstantLift™ toppkorg, överkorg/premium och
underkorg/premium
- Max lasthöjd: 5,8/23/35 cm
- Touch-toppstyrning med LCD display och programinfo
- 12 program inkl. tids-, Eco- och hygienprogram
- 4 tillval inkl. fördröjd start 1-24 timmar och temperaturval
- Turbo Drying Plus™ - effektiv torkning av disk
- 9 spolzoner inkl. WideClean PowerZone™ och HiClean
PowerZone™
- Ljudsignal och StatusLight™ nederst på luckan
- Mått i cm HxBxD: 86-91x59,6x55

- EU-märkning energi1/disk3/tork3: A++, A, A
- Energiförbrukning kWh/år2: 264 kWh
- Vattenförbrukning per disk4: 9,4 liter / 0,58 liter per
kuvert
- Vattenförbrukning/år2: 2646 liter
- Ljudnivå: 44 dB(A) med sockel
- Stor kapacitet: 16 kuvert (testad med 14)
- 3 korgar: InstantLift™ toppkorg, överkorg/premium och
underkorg/premium
- Max lasthöjd: 5,8/23/35 cm
- Touch-toppstyrning med LCD display och programinfo
- 11 program inkl. Auto-, Supersnabb- og Eco program
- 3 tillval inkl. fördröjd start 1-24 timmar
- Turbo Drying Plus™ - effektiv torkning av disk
- 9 spolzoner inkl. WideClean PowerZone™ och HiClean
PowerZone™
- Ljudsignal och StatusLight™ nederst på luckan
- Mått i cm HxBxD: 86-91x59,6x55

10.495

Pris:
SAP: 490896

Fullintegrerade diskmaskiner - 82-87 cm
D5556FI

D5546FI

Diskmaskin 82–87 cm fullintegrerad. Klarar montering av
68–76 cm höga köksluckor eller rostfri/vit frontlucka

Diskmaskin 82–87 cm fullintegrerad. Klarar montering av
68–76 cm höga köksluckor eller rostfri/vit frontlucka

- EU-märkning energi /disk /tork : A++, A, A
- Energiförbrukning kWh/år2: 270 kWh
- Vattenförbrukning per disk4: 9,4 liter / 0,58 liter per
kuvert
- Vattenförbrukning/år2: 2646 liter
- Ljudnivå: 42 db(A) med sockel
- Stor kapacitet: 16 kuvert (testad med 15)
- 3 korgar: Överkorg/exklusiv, tvådelad mittkorg (skålar/
bestick) och underkorg/exklusiv
- Max lasthöjd: 19/7/28 cm
- Touch-toppstyrning med LCD display och programinfo
- 12 program inkl. tids-, Eco- och hygienprogram
- 5 tillval inkl. fördröjd start 1-24 timmar och tidsbesparing
- Turbo Drying Plus™ - effektiv torkning av disk
- 9 spolzoner inkl. WideClean PowerZone™ och HiClean
PowerZone™ samt Dual TwinTubes™ i mittkorgen
- Invändig LED belysning
- Ljudsignal och StatusLight™ nederst på luckan
- Mått i cm HxBxD: 82-87x59,6x55

- EU-märkning energi1/disk3/tork3: A+++, A, A
- Energiförbrukning kWh/år2: 236 kWh
- Vattenförbrukning per disk4: 9,4 liter / 0,58 liter per
kuvert
- Vattenförbrukning/år2: 2646 liter
- Ljudnivå: 42 db(A) med sockel
- Stor kapacitet: 16 kuvert (testad med 14)
- 3 korgar: InstantLift™ toppkorg, överkorg/premium och
underkorg/premium
- Max lasthöjd: 5,8/23/31 cm
- Touch-toppstyrning med LCD display och programinfo
- 12 program inkl. tids-, Eco- och hygienprogram
- 4 tillval inkl. fördröjd start 1-24 timmar och temperaturval
- Turbo Drying Plus™ - effektiv torkning av disk
- 9 spolzoner inkl. WideClean PowerZone™ och HiClean
PowerZone™
- Ljudsignal och StatusLight™ nederst på luckan
- Mått i cm HxBxD: 82-87x59,6x55
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11.695

Pris:
SAP: 490900

9.295

Pris:
SAP: 490878
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10.495

Pris:
SAP: 490897

D5536FI

D5526FI

Diskmaskin 82–87 cm fullintegrerad. Klarar montering av
68–76 cm höga köksluckor eller rostfri/vit frontlucka

Diskmaskin 82–87 cm fullintegrerad. Klarar montering av
68–76 cm höga köksluckor eller rostfri/vit frontlucka

- EU-märkning energi1/disk3/tork3: A++, A, A
- Energiförbrukning kWh/år2: 264 kWh
- Vattenförbrukning per disk4: 9,4 liter / 0,58 liter per
kuvert
- Vattenförbrukning/år2: 2646 liter
- Ljudnivå: 44 db(A) med sockel
- Stor kapacitet: 16 kuvert (testad med 14)
- 3 korgar: InstantLift™ toppkorg, överkorg/premium och
underkorg/premium
- Max lasthöjd: 5,8/23/31 cm
- Touch-toppstyrning med LCD display och programinfo
- 11 program inkl. Auto-, Supersnabb- og Eco program
- 3 tillval inkl. fördröjd start 1-24 timmar
- Turbo Drying Plus™ - effektiv torkning av disk
- 9 spolzoner inkl. WideClean PowerZone™ och HiClean
PowerZone™
- Ljudsignal och StatusLight™ nederst på luckan
- Mått i cm HxBxD: 82-87x59,6x55

- EU-märkning energi1/disk3/tork3: A+++, A, A
- Energiförbrukning kWh/år2: 233 kWh
- Vattenförbrukning per disk4: 10,45 liter / 0,69 liter per
kuvert
- Vattenförbrukning/år2: 2926 liter
- Ljudnivå: 46 db(A) med sockel
- Stor kapacitet: 15 kuvert (testad med 13)
- 2 korgar: Överkorg/standard och underkorg/standard
- Max lasthöjd:23/31 cm
- Touch-toppstyrning med LCD display och programinfo
- 10 program inkl. Supersnabb-, Eco- och hygienprogram
- 2 tillval, hög temperatur och lång torkning
- Turbo Drying Plus™ - effektiv torkning av disk
- 7 spolzoner inkl. HiClean PowerZone™
- Ljudsignal
- 4 justerbara fötter
- Mått i cm HxBxD: 82-87x59,6x55

7.995

Pris:
SAP: 492572

Relativ energiförbrukning på skalan från A (låg energiförbrukning) till G (hög energiförbrukning). 2 Uppskattad årlig förbrukning (220 diskningar) 3 Disk och tork på en skala från A (hög) till G (låg).
Energiförbrukning per disk baserat på standardtest på normalprogram med maskinen ansluten till kallvatten. Den faktiska energiförbrukningen beror på hushållsmaskinens användning.

Diskmaskiner - 82-87 cm

12.295

Pris:
SAP: 490876

10.495

Pris:
SAP: 490865

10.695

Pris:
SAP: 490863

9.295

Pris:
SAP: 490828

D5556RS - Rostfri TouchProof™

D5546RS - Rostfri TouchProof™

Diskmaskin 82-87 inbyggd

Diskmaskin 82-87 inbyggd

- EU-märkning energi1/disk3/tork3: A++, A, A
- Energiförbrukning kWh/år2: 270 kWh
- Vattenförbrukning per disk4: 9,4 liter / 0,62 liter per
kuvert
- Vattenförbrukning/år2: 2646 liter
- Ljudnivå: 42 db(A)
- Stor kapacitet: 16 kuvert (testad med 15)
- 3 korgar: Överkorg/exklusiv, tvådelad mittkorg (skålar/
bestick) och underkorg/exklusiv
- Max lasthöjd:19/7/28 cm
- Touch-toppstyrning med LCD display och programinfo
- 12 program inkl. tids-, Eco- och hygienprogram
- 5 tillval inkl. fördröjd start 1-24 timmar och tidsbesparing
- Turbo Drying Plus™ - effektiv torkning av disk
- 9 spolzoner inkl. WideClean PowerZone™ och HiClean
PowerZone™ samt Dual TwinTubes™ i mittkorgen
- Invändig LED belysning
- Ljudsignal och StatusLight™ nederst på luckan
- Mått i cm HxBxD: 82-87x59,6x55

- EU-märkning energi1/disk3/tork3: A++, A, A
- Energiförbrukning kWh/år2: 264 kWh
- Vattenförbrukning per disk4: 9,4 liter / 0,58 liter per
kuvert
- Vattenförbrukning/år2: 2646 liter
- Ljudnivå: 42 db(A)
- Stor kapacitet: 16 kuvert (testad med 14)
- 3 korgar: InstantLift™ toppkorg, höj/sänkbar överkorg/
exklusiv och underkorg/exklusiv
- Max lasthöjd:5,8/23/35 cm
- Touch-toppstyrning med LCD display och programinfo
- 12 program inkl. tids-, Eco- och hygienprogram
- 4 tillval inkl. fördröjd start 1-24 timmar och temperaturval
- Turbo Drying Plus™ - effektiv torkning av disk
- 9 spolzoner inkl. WideClean PowerZone™ och HiClean
PowerZone™
- Ljudsignal och StatusLight™ nederst på luckan
- Mått i cm HxBxD: 82-87x59,6x55

11.095

Pris:
SAP: 490873

D5546RW - Vit

D5536IS - Rostfri TouchProof™

Diskmaskin 82-87 inbyggd

Diskmaskin 82-87 inbyggd

- EU-märkning energi1/disk3/tork3: A++, A, A
- Energiförbrukning kWh/år2: 264 kWh
- Vattenförbrukning per disk4: 9,4 liter / 0,58 liter per
kuvert
- Vattenförbrukning/år2: 2646 liter
- Ljudnivå: 42 db(A)
- Stor kapacitet: 16 kuvert (testad med 14)
- 3 korgar: InstantLift™ toppkorg, höj/sänkbar överkorg/
exklusiv och underkorg/exklusiv
- Max lasthöjd: 5,8/23/35 cm
- Touch-toppstyrning med LCD display och programinfo
- 12 program inkl. tids-, Eco- och hygienprogram
- 4 tillval inkl. fördröjd start 1-24 timmar och temperaturval
- Turbo Drying Plus™ - effektiv torkning av disk
- 9 spolzoner inkl. WideClean PowerZone™ och HiClean
PowerZone™
- Ljudsignal och StatusLight™ nederst på luckan
- Mått i cm HxBxD: 82-87x59,6x55

- EU-märkning energi1/disk3/tork3: A+++, A, A
- Energiförbrukning kWh/år2: 236 kWh
- Vattenförbrukning per disk4: 9,4 liter / 0,58 liter per
kuvert
- Vattenförbrukning/år2: 2646 liter
- Ljudnivå: 42 db(A)
- Stor kapacitet: 16 kuvert (testad med 14)
- 3 korgar: InstantLift™ toppkorg, överkorg/premium och
underkorg/premium
- Max lasthöjd: 5,8/23/31 cm
- Touch-toppstyrning med LCD display och programinfo
- Liten LCD-display på fronten visar programtid och
återstående tid
- 11 program inkl. Auto-, Supersnabb- og Eco program
- 3 tillval inkl. fördröjd start 1-24 timmar
- Turbo Drying Plus™ - effektiv torkning av disk
- 9 spolzoner inkl. WideClean PowerZone™ och HiClean
PowerZone™
- Ljudsignal och StatusLight™ nederst på luckan
- Mått i cm HxBxD: 82-87x59,6x55

11.095

Pris:
SAP: 490864

D5536IB - Svart

D5536IW - Vit

Diskmaskin 82-87 inbyggd

Diskmaskin 82-87 inbyggd

- EU-märkning energi1/disk3/tork3: A+++, A, A
- Energiförbrukning kWh/år2: 236 kWh
- Vattenförbrukning per disk4: 9,4 liter / 0,58 liter per
kuvert
- Vattenförbrukning/år2: 2646 liter
- Ljudnivå: 42 db(A)
- Stor kapacitet: 16 kuvert (testad med 14)
- 3 korgar: InstantLift™ toppkorg, överkorg/premium och
underkorg/premium
- Max lasthöjd: 5,8/23/31 cm
- Touch-toppstyrning med LCD display och programinfo
- Liten LCD-display på fronten visar programtid och
återstående tid
- 11 program inkl. Auto-, Supersnabb- og Eco program
- 3 tillval inkl. fördröjd start 1-24 timmar
- Turbo Drying Plus™ - effektiv torkning av disk
- 9 spolzoner inkl. WideClean PowerZone™ och HiClean
PowerZone™
- Ljudsignal och StatusLight™ nederst på luckan
- Mått i cm HxBxD: 82-87x59,6x55

- EU-märkning energi1/disk3/tork3: A+++, A, A
- Energiförbrukning kWh/år2: 236 kWh
- Vattenförbrukning per disk4: 9,4 liter / 0,58 liter per
kuvert
- Vattenförbrukning/år2: 2646 liter
- Ljudnivå: 42 db(A)
- Stor kapacitet: 16 kuvert (testad med 14)
- 3 korgar: InstantLift™ toppkorg, överkorg/premium och
underkorg/premium
- Max lasthöjd: 5,8/23/31 cm
- Touch-toppstyrning med LCD display och programinfo
- Liten LCD-display på fronten visar programtid och
återstående tid
- 11 program inkl. Auto-, Supersnabb- og Eco program
- 3 tillval inkl. fördröjd start 1-24 timmar
- Turbo Drying Plus™ - effektiv torkning av disk
- 9 spolzoner inkl. WideClean PowerZone™ och HiClean
PowerZone™
- Ljudsignal och StatusLight™ nederst på luckan
- Mått i cm HxBxD: 82-87x59,6x55

10.495

Pris:
SAP: 490830

D5436IS - Rostfri TouchProof™

D5436IW – Vit

Diskmaskin 82-87 inbyggd

Diskmaskin 82-87 inbyggd

- EU-märkning energi1/disk3/tork3: A++, A, A
- Energiförbrukning kWh/år2: 264 kWh
- Vattenförbrukning per disk4: 9,4 liter / 0,58 liter per
kuvert
- Vattenförbrukning/år2: 2646 liter
- Ljudnivå: 44 db(A)
- Stor kapacitet: 16 kuvert (testad med 14)
- 3 korgar: InstantLift™ toppkorg, överkorg/premium och
underkorg/premium
- Max lasthöjd: 5,8/23/31 cm
- Touch front styring med LCD display och återstående tid
- 6 program inkl. Auto- och supersnabbprogram
- 3 tillval inkl. fördröjd start 1-24 timmar
- Turbo Drying Plus™ - effektiv torkning av disk
- 9 spolzoner inkl. WideClean PowerZone™ och HiClean
PowerZone™
- Ljudsignal
- Mått i cm HxBxD: 82-87x59,6x55

- EU-märkning energi1/disk3/tork3: A++, A, A
- Energiförbrukning kWh/år2: 264 kWh
- Vattenförbrukning per disk4: 9,4 liter / 0,58 liter per
kuvert
- Vattenförbrukning/år2: 2646 liter
- Ljudnivå: 44 db(A)
- Stor kapacitet: 16 kuvert (testad med 14)
- 3 korgar: InstantLift™ toppkorg, överkorg/premium och
underkorg/premium
- Max lasthöjd: 5,8/23/31 cm
- Touch front styring med LCD display och återstående tid
- 6 program inkl. Auto- och supersnabbprogram
- 3 tillval inkl. fördröjd start 1-24 timmar
- Turbo Drying Plus™ - effektiv torkning av disk
- 9 spolzoner inkl. WideClean PowerZone™ och HiClean
PowerZone™
- Ljudsignal
- Mått i cm HxBxD: 82-87x59,6x55

8.595

Pris:
SAP: 490815

Alla diskmaskiner levereras utan övre plåt och sidoplåtar – kan köpas till (se priset längst bak i produktöversikten)
* vid montering av luckor mellan 70–72 cm kommer en del av gångjärnen att synas under luckan
Individuella luckfärger med rostfritt Sense-handtag kan köpas till våra fullintegrerade diskmaskiner och enkelt monteras med 6 skruvar (mått H×B: 715×595 mm)

Diskmaskiner - 82-87 cm
D5426IW - Vit
Diskmaskin 82-87 inbyggd
- EU-märkning energi1/disk3/tork3: A++, A, A
- Energiförbrukning kWh/år2: 233 kWh
- Vattenförbrukning per disk4: 10,4 liter / 0,69 liter per
kuvert
- Vattenförbrukning/år2: 2926 liter
- Ljudnivå: 46 db(A)
- Kapacitet: 15 kuvert (testad med 13)
- 2 korgar: Överkorg/standard och underkorg/standard
- Max lasthöjd: 23/31 cm
- Touch front-styring med LCD display och återstående tid
- 6 program inkl. Supersnabbprogram
- 2 tillval inkl. fördröjd start 1-24 timmar
- Turbo Drying Plus™ - effektiv torkning av disk
- 7 spolzoner inkl. HiClean PowerZone™
- Ljudsignal
- Mått i cm HxBxD: 82-87x59,6x55

7.995

Pris:
SAP: 490789

Diskmaskinslucka

Pro Series™ - Rostfri TouchProof™

Sense

Passar alla fullintegrerade diskmaskinsmodeller

Passar alla fullintegrerade diskmaskinsmodeller

3.095

Pris:
SAP: 462510

RostfriTouchProof™
Pris: 2.190
SAP: 449995

Vit
1.490

Pris:
SAP: 449939

Alla diskmaskiner levereras utan övre plåt och sidoplåtar – kan köpas till (se priset längst bak i produktöversikten)
* vid montering av luckor mellan 70–72 cm kommer en del av gångjärnen att synas under luckan
Individuella luckfärger med rostfritt Sense-handtag kan köpas till våra fullintegrerade diskmaskiner och enkelt monteras med 6 skruvar (mått H×B: 715×595 mm)

