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ASKO | Uvod

Dolge, temne zime s kratkimi nastopi svetlega 

poletja; narava je ključnega pomena in je 

naš glavni vir navdiha. Zaradi nje smo postali 

to, kar smo – bitja, ki hrepenijo po toploti in 

svetlobi.

Zaradi nje smo tudi spoznali, kaj vse imamo 

– gozdove, gore, ravnine in otočja, morske in 

kopenske pokrajine, razdeljene z vijugastimi in 

ostrimi obalnimi črtami; obilico lepote.

Funkcionalnost je že od nekdaj bistvena 

za preživetje, saj je bilo podnebje ostro, 

viri pa redki. Zato se zdi, da sta oblika in 

funkcionalnost nerazdružljivi in se nahajata v 

samem srcu skandinavskega oblikovanja; je 

to, kar je, povsem praktično in preprosto lepo. 

Prav to velja tudi za ASKO.

Po navdihu 
Skandinavije
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ASKO | Uvod

Skandinavska narava navdihuje naš 

slog – navdušuje s svojo preprostostjo, 

funkcionalnostjo in naravnimi barvami. To je 

slog, ki je brezčasen. To je ASKO.
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ASKO | Uvod

Oblikovalsko središče ASKO je kot stičišče, 

kjer zbiramo ideje iz notranjih in zunanjih 

virov, s katerimi uresničujemo našo željo po 

razvijanju vrhunskih naprav.

Poleg preproste uporabe ter odličnih 

uporabniških rešitev morajo naprave 

ASKO i z raža t i  naše  skand inavske 

oblikovalske vrednote – s pravimi materiali 

in minimalističnim oblikovanjem, ki nevsiljivo 

obogati vaš dom.

 

Svoje izdelke sooblikujemo, ker želimo, da bi 

podpirali in bogatili svoje okolje. Želimo, da bi 

bilo vaše doživljanje kuhinje manj zasičeno ter 

bolj sproščeno in prijetno.

Več, kot vidijo 
oči



7

ASKO | Uvod

Vendar pa je za nas oblikovanje več kot le 

videz. Gre tudi za prijaznost do uporabnika, 

funkcionalnost, kakovost in okolje. Z razvojem 

izdelkov z dolgo življenjsko dobo prispevamo 

k manjšemu okoljskemu odtisu in nizkim 

stroškom življenjskega cikla za naše stranke. 

Ker imajo naši izdelki daljšo življenjsko dobo, 

jih opremimo tudi z brezčasnim dizajnom, 

da ostanejo estetski. ASKO, po navdihu 

Skandinavije.
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ASKO | Uvod

Menimo, da je pomembno imeti kuhinjo, ki 

ustreza vaši osebnosti in načinu življenja. 

Oblikovalske linije ASKO ponujajo široko 

paleto izdelkov, ki so zasnovani za ustvarjanje 

vašega sanjskega doma.

Ne glede na to, katero serijo izberete, je dizajn 

brezčasen, a hkrati trendovski, da bo občutek 

novosti vaše kuhinje ostal dolgo časa.

Oblikovalski 
programi
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ASKO | Uvod

V kemiji se štirje elementi nanašajo na čiste snovi, ki jih ni mogoče 

razdeliti in sestavljajo naše vesolje – ogenj, zrak, voda in zemlja. 

Skandinavska geologija se kaže v skrivnostnem, ekskluzivnem videzu, 

ki daje vtis črne, vendar zaradi dvoslojne površinske prevleke prehaja 

v rjavo ali sivo. Je prefinjen, a preprost. Pristen in prizemljen. To je 

program Elements podjetja ASKO.

Elements
Ta oblikovalski program je naš poklon skandinavski zgodovini izdelave, 

oblikovanja in izumov. Strastno skrbimo za podrobnosti, da ustvarimo 

trdno in brezhibno kuhinjsko izkušnjo. Nerjaveče jeklo, masivni kovinski 

gumbi in čvrsti jekleni ročaji bodo pripomogli vašemu uspehu v kuhinji. 

Izbirate lahko med nerjavečim jeklom, grafitno črnim in črnim jeklom.

Craft
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Pečice ASKO so natančni stroji. Uporabljamo 

skrbno izbrane in trajnostne materiale za 

eleganten videz in dolgo življenjsko dobo. 

Zasnovane so za popolno integracijo v vašo 

kuhinjo in razvite za ustvarjanje domiselnih jedi 

za vse priložnosti

Pečice
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ASKO  |  Pečice

Kot preostalo kuhinjsko opremo je treba tudi 

pečico redno čistiti. Pri tem vam lahko koristi 

pirolizna pečica ASKO Pyrolytic Self Clean™ 

Oven. Med programom pirolize se pečica 

segreje na 465 °C, vsa maščoba in ostanki 

pa se zoglenijo v droben pepel, ki ga nato 

preprosto obrišete. Še več, s pirolizo lahko 

očistite tudi pekače

Z našimi kombiniranimi mikrovalovnimi 

pečicami vam je voljo vsa prilagodljivost 

kombiniranega kuhanja. Ponujajo štiri različne 

načine kuhanja: kuhanje z mikrovalovi, 

konvekcijsko kuhanje z ventilatorjem, peka z 

žarom in kombinirano kuhanje v klasični pečici 

s pomočjo mikrovalov. V istem programu 

lahko odtajate, preklopite na tradicionalno 

konvekcijo in zaključite s kratkim pečenjem z 

žarom.

Z našimi kombiniranimi parnimi pečicami 

lahko združite tradicionalno konvekcijo in 

paro v enem samem programu kuhanja ali pa 

preprosto uporabljate samo vroč zrak ali paro. 

Kuhanje s paro je nežno do hrane ter bolje 

ohranja vitamine in hranilne snovi kot običajno 

kuhanje. Je zdravo in naravno, saj ohranja 

poln okus živil.

Kombinirane parne pečice Pirolizne pečice Kombinirane mikro pečice
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Če pri kuhanju potrebujete le toploto in veliko 

prilagodljivosti, je prava izbira tradicionalna 

pečica ASKO. S funkcijo Auto Pro Roast 

pripravite popoln zrezek ali pa se prepustite 

enemu od pametnih samodejnih programov, 

ki vas vodi pri peki.

Pet različnih načinov segrevanja - vključno 

s polno paro, mikrovalovi, vročim zrakom, 

kombinacijo vročega zraka in pare ter 

kombinacijo vročega zraka in mikrovalov - 

vse v eni pečici. S tem prihranite prostor v 

kuhinji za druge aparate in povečate vrednost 

kuhanja.

Tradicionalne pečice Kombinirane pečice 5 v 1
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ASKO  |  Pečice

Osvežite svojo ustvarjalnost
KOMBINIRANE PARNE PEČICE

Da, z njimi bo vaš brokoli ostal lepo hrustljav. 

Toda izkoriščanje moči pare pri kuhanju je 

več kot le način za pripravo zdrave hrane. 

Hkrati vam bo pomagalo ustvariti sodobne 

jedi restavracijske kakovosti, povzdigniti 

peko na višjo raven, optimizirati potek dela v 

kuhinji in izboljšati vaše kuharske spretnosti. 

Zahval jujoč pametnim programom in 

funkcijam ASKO pa nadzor nad paro še nikoli 

ni bil tako enostaven.
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Hrana naj ostane 
sveža, barvita, 
hrustljava in zdrava

S kuhanjem zelenjave v pari se ohranja dober 

okus in videz živil, poleg tega pa tudi bolje 

ohranja njihove hranilne vrednosti kot kuhanje 

ali dušenje. Pomembno je, da se zelenjava pri 

kuhanju v pari ne premeša tako kot v loncu 

z vrelo vodo ali juho, zato tudi bolje ohrani 

svojo obliko in teksturo. Seveda lahko koristi 

kuhanja s paro uporabimo tudi za druge jedi, 

kot so ribe, školjke, cmoki, žemlje in jajca.

Kuhanje s paro po 
metodi ASKO

Sistem ASKO Pure Steam je posebej 

zasnovan tako, da preprečuje kondenzacijo 

vode – v nasprotju s številnimi drugimi 

standardnimi parnimi ali kombiniranimi 

pečicami ohranja vso vlago med celotnim 

postopkom kuhanja. Tako bodo vaše 

sestavine bolje ohranile svoj okus, poleg tega 

pa je manj verjetno, da bi se razmočile in da 

bi se njihove občutljive površine poškodovale, 

kar močno olajša predstavitev.

Dodajte svoji peki 
nekaj posebnega

V prvih trenutkih peke, ko hlebec začne hitro 

vzhajati, para v pečici poskrbi, da je skorja 

mehka in raztegljiva, kar pomeni, da lahko dlje 

časa vzhaja. Deluje tudi na sladkorje in škrob 

na površini kruha, tako da pomaga oblikovati 

tanko skorjo, ki ostane enakomerna, bleščeča 

in hrustljava ter ima bogato in privlačno barvo.

Rezultati kot iz 
restavracije

Z uporabo kombinacije pare in konvekcije 

zraka – kar je mogoče v programirljivi 

kombinirani pečici  – lahko dvignete 

temperaturo in poskrbite, da se hrana 

zapeče do popolnega izgleda in slastnega 

okusa, hkrati pa izkoristite prednosti boljšega 

prenosa toplote in enakomernejšega pečenja.
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ASKO  |  Pečice

Z vgrajenim  
generatorjem pare

KOMBINIRANE PARNE PEČICE

Kombinirane parne pečice ASKO imajo 

vgrajen generator pare. Takšna rešitev 

prinaša edinstvene prednosti pri pečenju, 

med drugim največjo kakovost pare, 

natančne meritve in stabilno temperaturo.

Hkrati je pečico lažje očistiti, saj se na njenih 

stenah ne nabira vodni kamen.
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Ekskluzivni sistem Pure 
Steam za popolno paro

Prednosti kombiniranih 
parnih pečic

Sistem izboljša okus in hranljivost živil in 

jedi, ki jih pripravljate. Sistem ASKO Pure 

Steam ločuje paro od kapljic kondenzata v 

pečici in skrbi, da se živila med pečenjem ne 

namakajo v vodi. V pečico tako prihaja samo 

para, sestavljena iz zelo drobnih kapljic, in s 

prodiranjem v hrano zagotavlja optimalno 

pečenje. Odvečne kapljice vode se med 

pečenjem ločijo in ponovno uporabijo.

Za enakomerno pečenje se para v pečico 

dovaja skozi pet dovodnih odprtin v rednih 

intervalih.

• Prehranska vrednost živil, med drugim 

vitamini in minerali, se skoraj v celoti ohrani, 

saj se živila ne namakajo v vodi.

• Ta način pečenja je najboljši način za 

ohranjanje vitaminov in mineralov, saj 

zagotavlja do 22 % več vitaminov in 36 % 

manj maščobe.

• Pečenje s paro ohranja okus in barvo živil, 

ker para sama nima okusa. Para tudi ohrani 

teksturo živil.

• Hitreje: 20 % krajše pečenje v primerjavi z 

običajnim, ker para hitreje sprošča toploto.

• Pečenje s paro ne povzroča dodatnih 

vonjav. Ni tveganja za zažgane jedi.

• Ta način priprave je zlasti priporočljiv za 

zelenjavo, ribe, perutnino in nekatere 

sladice, a se ne priporoča za rdeče 

meso, jedi s sirom in za jedi, ki morajo biti 

hrustljavo zapečene.
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ASKO  |  Pečice

Polni okusa
VAKUUMSKI PREDALI

Naše kombinirane parne pečice imajo 

tudi programe sous vide. V kombinaciji 

z vakuumskim predalom (za higiensko 

zapiranje živil) in temperaturno sondo lahko v 

svoji kuhinji uporabite metodo, ki se pogosto 

uporablja v vrhunskih restavracijah.

Para se med celotnim postopkom kuhanja 

enakomerno spušča v prostor in obda zaprto 

živilo, pri čemer se ves čas ohranja točno 

določena temperatura.

 

Jed se skuha enakomerno, doseže idealno 

temperaturo in pogosto jo je treba le na hitro 

prepražiti, da postaneta njen videz in okus 

naravnost neverjetna.



19



20

ASKO  |  Pečice

Osrčje vsake kuhinje
PEČICE

V življenju je le malo stvari, ki se lahko 

primerjajo s čudovitim obrokom z ljudmi, 

ki jih imate radi. S pečicami ASKO postane 

to preprosto. Opremljene so s pametnimi 

funkcijami, ki odpravljajo vsa ugibanja pri 

kuhanju, zato boste že prvi dan pripravljali 

obroke kot iz restavracije.

Ne glede na to, ali gre za družinsko pojedino 

ali slasten gurmanski prigrizek, bo nabor 

pečic ASKO dopolnil vašo strast do odličnega 

kuhanja in poskrbel, da bo vsak trenutek v 

kuhinji veselje.



21

Izjemno hladna vrata z 
mehkim odpiranjem in 
zapiranjem

Inverterski 
mikrovalovni
sistem

Vrata pečice so izdelana za največjo varnost 

s štirimi visokokakovostnimi varnostnimi stekli 

in tremi plastmi, ki odbijajo toploto. Skupaj 

s hladilnim ventilatorjem zagotavljajo, da se 

zunanja stran vrat pečice ohranja na običajni 

sobni temperaturi, tudi če je temperatura v 

notranjosti 240 °C. Zaradi varnosti in udobja 

smo tečaje vrat opremili tudi z vgrajenimi 

blažilniki, ki omogočajo mehko odpiranje in 

zapiranje.

V običajni mikrovalovni pečici se moč 

sprošča v impulzih. Z edinstvenim sistemom 

inverterske mikrovalovne pečice, ki ga 

najdete v vseh mikrovalovnih in kombiniranih 

mikrovalovnih pečicah ASKO, pa je dovajanje 

moči neprekinjeno. Rezultat je enakomerno 

in skrbno segrevanje hrane, manjša poraba 

energije in manj hrupa.

Pečice z izjemno
veliko prostornino

60-centimetrske pečice so izjemno velike 

s prostornino do 73 litrov in možnostjo 

hkratnega pečenja na petih ravneh. S tem 

prihranite čas in denar ter rešujete planet, saj 

učinkoviteje porabljate električno energijo.

Enako velja za kombinirano pečico s 

prostornino 50 litrov, v kateri lahko hkrati 

pečete na treh ravneh. Ena največjih 

45-centimetrskih pečic na trgu.

Natančno
kuhanje z oboki

Enostavno čiščenje 
vrat pečice

Vse pečice ASKO imajo notranji prostor, ki 

temelji na generacijah peči na drva. Oblika 

naših pečic z obokanim stropom ter povsem 

ravnim hrbtiščem in vrati omogoča bolj 

enakomerno kroženje vročega zraka. Da bi 

še izboljšali učinek porazdelitve, so prostor za 

peko in pekači prekriti z visokokakovostnim 

emajlom, ki učinkovito absorbira in odbija 

toploto. Rezultat je vedno popolna kuha.

Čiščenje vrat pečice še nikoli ni bilo tako hitro. 

Vsa stekla za vrata lahko preprosto razstavite 

v nekaj preprostih korakih, jih očistite in nato 

ponovno sestavite.
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ASKO  |  Pečice

Ustvarjene za zagotavljanje 
rezultatov

PEČICE

Vse pečice so pametno izdelane za popoln 

rezultat pri kuhanju. Prostor pečice se 

zgleduje po tradicionalnih pečeh na drva in 

ima obokan strop, ki zagotavlja učinkovitejšo 

cirkulacijo in enakomerno porazdelitev toplote 

po celotnem prostoru pečice.

Da bi zagotovili optimalno porazdelitev 

toplote, smo skrbno načrtovali delovanje in 

namestitev grelnih elementov v naših pečicah 

ASKO™.
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Teleskopska vodila

Ravnanje z velikimi in težkimi posodami v 

vroči pečici je lahko okorno in tvegano. V 

teh primerih vam bodo koristila teleskopska 

vodila z enostavnim drsenjem in funkcijo 

samodejnega zaklepanja. Omogočajo 

priročno in varno polnjenje in praznjenje 

pečice, ne glede na to, kako težka in vroča je 

vaša posoda.

Profesionalni način 
pečenja

Najprej meso z vročim zrakom in zgornjim 

grelnim elementom zakrkne pri visoki 

temperaturi. Nato se jed počasi kuha pri nizki, 

vnaprej nastavljeni temperaturi z zgornjim in 

spodnjim grelnim telesom. Na mesu, perutnini 

in ribah se ustvari slastna hrustljava skorjica.

Dodajte svoje 
priljubljene

V meni s priljubljenimi programi dodajte 

najpogosteje uporabljene programe in 

nastavitve. Dodate lahko vse svoje prejšnje 

kuharske kombinacije in jih uporabite vsakič, 

ko pripravljate svojo najljubšo jed.

Pirolizno čiščenje
Self Clean™

Kot preostalo kuhinjsko opremo je treba tudi 

pečico redno čistiti. Pri tem vam lahko koristi 

pirolizna pečica ASKO Pyrolytic Self Clean™ 

Oven. Med programom samodejnega 

čiščenja se pečica segreje na 465 °C, vsa 

maščoba in ostanki pa zoglenijo v droben 

pepel, ki ga nato preprosto obrišete. Še več, 

s samodejnim čiščenjem lahko očistite tudi 

pekače.
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ASKO  |  Pečice

1

2 3

4 5

Sistem kroženja 
zračnega toka s 5 dovodi

PEČICE

Vse pečice ASKO so opremljene s prostorom 

za peko, ki se zgleduje po tradicionalnih 

lesenih pečicah. Ta ekskluzivna oblika 

prostora za peko s petimi dovodi zraka, 

nameščenimi na različnih ravneh, omogoča 

bolj enakomerno kroženje vročega zraka, kar 

zagotavlja popolnoma enakomerno kuhanje.

Da bi še izboljšali učinek razpršitve, so 

posoda, rešetke in pekači za kapljanje 

prevlečeni z visokokakovostnim emajlom, ki 

učinkovito absorbira in odbija toploto, zato se 

vse vaše jedi odlično pripravijo.
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Stopenjsko pečenje

Odvisno od modela pečice lahko s funkcijo 

stopenjskega pečenja zaporedoma nastavite 

do tri različne načine pečenja. Izberite različne 

načine in nastavitve, da ustvarite program 

po svoji izbiri. Funkcija, ki vam omogoča, da 

izkusite moč kombiniranega kuhanja.

Temperaturna sonda*

Naše pečice so opremljene s termometrom za 

živila, zato bodo vaše meso, terine in pecivo 

popolni. Postavite termometer na sredino 

jedi in nastavite želeno temperaturo, ki se 

bo prikazala na zaslonu. Ko je temperatura 

dosežena, pečica predvaja zvočni signal in se 

izklopi.

* Odvisno od modela
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ASKO  |  Pečice

Stalen pretok 
mikrovalov

MIKROVALOVNA PEČICA Z INVERTERJEM

Inverterska tehnologija omogoča 

neprekinjeno oddajanje mikrovalov, kar 

omogoča celo kuhanje omake z mikrovalovi, 

ne da bi jo zavreli.

Kombinirane mikrovalovne pečice 

ASKO ponujajo tudi vso prilagodljivost 

kombiniranega kuhanja. V istem programu 

lahko jed odmrznete, nadaljujete s kuhanjem 

in dokončate s hitrim pečenjem na žaru.
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Prednosti kombiniranih 
mikrovalovnih pečic

Naše kombinirane mikrovalovne pečice 

imajo vse prednosti mikrovalov in klasičnega 

segrevanja. V istem programu lahko 

odmrznete piščanca in ga nato spečete ali 

pospešite kuhanje goveje pečenke tako, da 

najprej uporabite mikrovalove, nato pa še 

tradicionalno pečenje.

V kombiniranih mikrovalovnih pečicah ASKO 

lahko kuhate omako, ne da bi jo zavreli, 

zahvaljujoč inverterski tehnologiji, ki proizvaja 

neprekinjen tok mikrovalov in ne impulzov 

kot pri običajnih mikrovalovnih pečicah. Vse 

naše kombinirane mikrovalovne pečice imajo 

funkcijo stopenjskega pečenja, s katero lahko 

v enem programu nastavite do tri različne 

načine pečenja.

Mešalnik za 
mikrovalovno pečico

Z mešalnim ventilatorjem se mikrovalovi 

enakomerno porazdelijo po hrani, zaradi 

česar ni potrebna prostorna vrtljiva plošča. 

Enakomerno porazdeljeni mikrovalovni 

valovi prav tako pripomorejo k temeljitemu 

in enakomernemu segrevanju hrane. Več 

prostora in boljše ogrevanje - kot nalašč, če 

morate poskrbeti za večjo skupino.
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Načini kuhanja od najbolj 
tradicionalnih do strokovnih 
metod

NAČINI KUHANJA
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Konvekcijsko 
ogrevanje

Zgornji grelec Spodnji grelec

Pri tradicionalni peki uporabite ta način za 

sadne pite, polnozrnati kruh in jagnječje 

kotlete. Zgornji in spodnji grelec delujeta 

istočasno.

Ta način uporabite za porjavitev zgornjih delov 

jedi. Toplota prihaja izključno iz zgornjega 

grelnika na vrhu pečice.

V tem načinu se bodo jedi grele od spodaj. 

Toploto proizvaja izključno grelec na dnu 

pečice. Ta način lahko uporabite za jedi in 

pecivo, ki zahteva izrazito spodnjo skorjo.

Žar in veliki žar Žar in ventilator Vroč zrak in spodnji 
grelnik

Peka na žaru je zdrav način priprave hrane, ki 

odpravlja vsebnost maščob in je še posebej 

primeren za meso in ribe. Omogoča tudi 

pripravo toastov ter hitro in dosledno praženje 

jedi z žarom ter gratiniranih jedi. Zgornji grelni 

element in element žara delujeta hkrati, kar 

poveča učinek segrevanja.

Ta način je še posebej primeren za peko 

velikih kosov mesa in perutnine. Priporočen 

je tudi za gratinirane jedi. Žar in ventilator 

delujeta hkrati.

Ta način je priporočljiv za pice, sadno pecivo, 

pecivo s pekovskim kvasom in pecivo s torto. 

Peči je mogoče na več ravneh hkrati. Spodnji 

grelec deluje hkrati z ventilatorjem in krožnim 

elementom.

Kuhanje z vročim 
zrakom

Spodnji grelec in 
ventilator

Pro Roast

Ta način je priporočljiv za peko mesa ali peciva 

na več ravneh hkrati. Ventilator na hrbtni strani 

pečice kroži toploto, ki jo proizvaja krožni 

element, okoli pečenke ali peciva. Delujeta 

sočasno.

Ta način je priporočljiv za peko kvašenega 

peciva z zmernim vzhajanjem ter za 

sterilizacijo sadnih in zelenjavnih konzerv. 

Spodnji grelec deluje hkrati z ventilatorjem.

Način Pro Roast je programiran za peko mesa 

ali perutnine. Najprej meso zapeče pri visoki 

temperaturi, nato pa se ohladi in pusti, da se 

meso peče, dokler ni pripravljeno.
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NAČINI KUHANJA

Načini kuhanja od najbolj 
tradicionalnih do strokovnih 
metod
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Mikrovalovi in 
konvekcijska toplota

Predsegrevanje Odtaljevanje

V istem programu lahko odmrznete piščanca 

in ga nato spečete ali pospešite kuhanje 

goveje pečenke tako, da najprej uporabite 

mikrovalove, nato pa še tradicionalno pečenje.

S to funkcijo čim hitreje segrejete pečico 

na želeno temperaturo. Ko je nastavljena 

temperatura dosežena, se predsegrevanje 

konča, pečica pa javi zvočni signal. Ko 

posodo postavite v pečico, se program 

nadaljuje in pečenje poteka v skladu z 

izbranimi nastavitvami.

Ta funkcija se uporablja za počasno 

odtaljevanje zamrznjenih živil (pecivo in 

slaščice, kruh, sadje).

Zrak v pečici kroži, ne da bi se elementi vklopili. 

Deluje samo ventilator. Z izbiro ustreznih ikon 

lahko določite vrsto živila in njegovo težo ali 

začetni in končni čas postopka odmrzovanja.

Kuhanje v pari pri 
temperaturi do 100 °C

Natančno kuhanje 
s paro pri nizki 
temperaturi do 95 °C

Dodatni načini kuhanja 
s konvekcijsko toploto 
in paro

S polnim načinom kuhanja v pari lahko 

ohranite tekočine v jedeh in vitamine v živilih. 

Pri tem načinu kuhanja se ne sproščajo 

vonjave, zato ni smiselno dodajati zelišč ali 

začimb ali soliti vode.

Poleg tega, da lahko kuhate s paro pri nizkih 

temperaturah, vam ta način natančnega 

kuhanja omogoča tudi uporabo vrečk sous 

vide, tako da se živila popolnoma skuhajo v 

lastnih sokovih.

Na voljo so tri stopnje intenzivnosti dovajanja 

pare: Visoka (escalope, manjši kos mesa) / 

Srednja (segrevanje hladnih ali zamrznjenih 

jedi, gratinirana zelenjava) / Nizka (pečenke, 

perutnina, kruh, lazanja).

Vbrizgavanje pare skupaj s konvekcijsko 

toploto omogoča hitro in učinkovito kuhanje 

živil, ne da bi se spremenila njihova barva ali 

videz, pa tudi odtaljevanje živil.
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Kombinirana mikrovalovna pečica, 
program Elements

ombinirana pečica 5 v 1,
program Elements

OCS8678G OCS8478G

OP8678G OP8478G

OCM8478G

OCSM8478G

Črno steklo
60 cm / 73 l

Črno steklo
45 cm / 50 l

Črno steklo
60 cm / 71 l

Črno steklo
60 cm / 71 l

Črno steklo 
45 cm / 50 l

Črno steklo
45 cm / 50 l

Kombinirana parna pečica, 
program Elements

Pirolizna pečica Self Clean™, program 
Elements
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Kombinirana parna pečica, 
program Craft

OCS8687A / S / B

Velikost:60 cm / 73 l 

Barva: Grafitno črna

Nerjaveče jeklo

Črno jeklo

OCS8664A / S / B

OCS8487A / S / B

OCS8464A / S 

Pirolizna pečica Self Clean™, 
program Craft

OP8687A / S / B

Velikost:60 cm / 73 l 

Barva: Grafitno črna

Nerjaveče jeklo

Črno jeklo

Velikost:45 cm / 50 l 

Barva: Grafitno črna

Nerjaveče jeklo

Črno jeklo

Velikost:45 cm / 50 l 

Barva: Grafitno črna

Nerjaveče jeklo

Velikost:60 cm / 71 l 

Barva: Grafitno črna

Nerjaveče jeklo

Črno jeklo
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Pirolizna pečica Self Clean™, 
program Craft

OP8664A / S / B

OP8637A / S 

Kombinirana mikrovalovna 
pečica, program Craft

OCM8487A / S / B

OCM8464A / S / B

OM8487B

OM8464A / S 

Mikrovalovna pečica, 
program Craft

Velikost:60 cm / 71 l 

Barva: Grafitno črna

Nerjaveče jeklo

Črno jeklo

Velikost:60 cm / 71 l 

Barva: Grafitno črna

Nerjaveče jeklo

Velikost:45 cm / 50 l 

Barva: Grafitno črna

Nerjaveče jeklo

Črno jeklo

Velikost:45 cm / 50 l 

Barva: Grafitno črna

Nerjaveče jeklo

Črno jeklo

Velikost:45 cm / 50 l 

Barva: Črno jeklo

Velikost:45 cm / 50 l 

Barva: Grafitno črna

Nerjaveče jeklo
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OT8464S

OT8664A / S

OT8637A / S

Večfunkcijska pečica, 
program Craft

OT8687B

OCSM8487A OCSM8487S OCSM8487B

Grafitno črna
45 cm / 50 l

Nerjaveče jeklo 
45 cm / 50 l

Črno jeklo 
45 cm / 50 l

5 v 1 kombinirana pečica, 
program Craft

Velikost:60 cm / 73 l 

Barva: Grafitno črna

Nerjaveče jeklo

Velikost:60 cm / 73 l 

Barva: Črno jeklo

Velikost:60 cm / 73 l 

Barva: Grafitno črna

Nerjaveče jeklo

Velikost:45 cm / 50 l

Barva: Nerjaveče jeklo
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Izpopolnjevanje 
skandinavskega oblikovanja

PEČICE ELEMENTS
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Program Elements odlikuje kombinacija 

znanja, funkcionalnosti in prefinjene zasnove. 

Elements ponuja kombinacijo edinstvenih 

materialov, vkl jučno z mehkim črnim 

bisernim steklom, enodelnimi aluminijastimi 

ročaji, steklom na vratih, prevlečenim s 

kovinskim filtrom, in aluminijastimi stranskimi 

obrobami, zaradi česar se odlično vključijo 

v vsako kuhinjo. Elements je linija izdelkov, 

razvita v skandinavskem duhu, s popolno 

prefinjenostjo, čistim dizajnom in zanesljivo 

konstrukcijo.

 

Ko si jih ogledate od blizu, boste videli 

raven podrobnosti in izjemno kakovost 

zaključnih obdelav. Elements je ekskluzivna 

linija izdelkov, ki vsebuje najboljše kuhinjske 

aparate. Pečice Elements so zasnovane 

tako, da jih lahko kombinirate glede na vaše 

potrebe in estetiko vaše kuhinje. Po želji jih 

lahko postavite vodoravno ali navpično.
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Meni z neposrednim 
dostopom

PEČICE ELEMENTS - ENOSTAVEN TFT ZASLON

Z glavnimi meniji za neposreden dostop boste 

lahko ustvarili odlične jedi. Pečice Elements 

so idealen spremljevalec pri vaši strasti do 

visoke kulinarike.

 

Ne glede na to, katero pečico Elements 

boste izbrali, bo ta opremljena z vrhunskim 

emajlom. Ta emajl je odporen proti visokim 

temperaturam in vlagi, kar mu omogoča 

obstojnost v ekstremnih pogojih, na primer pri 

piroliznem ali parnem čiščenju.
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Zaslon TFT na dotik

Zaslon stanja Nasveti in informacije

Samodejni programi Stopenjsko pečenje

Pečice Elements by ASKO imajo edinstveno 

filozofijo interakcije, ki temelji na zaslonu 

TFT na dotik, na katerem so najpogosteje 

uporabljene funkcije takoj dostopne. Vmesnik 

je enostaven in privlačen za uporabo ter vas 

spodbuja k raziskovanju vseh lastnosti in 

funkcij pečice. Ta pečica je pameten način za 

izboljšanje vaše kuhe.

Barvno označeni in informativni zasloni stanja 

zagotavljajo takojšnje povratne informacije 

o trenutni in izbrani temperaturi, trajanju in 

načinu pečenja v obliki besedila in grafike.

Vmesnik je  opreml jen s  kor is tn imi 

informacijami, ki vas spodbujajo k raziskovanju 

vseh funkcij pečic Elements by ASKO.

Če potrebujete pomoč pri kuhi, izberite 

katerega koli od 160 samodejnih programov 

v pečicah Elements by ASKO. Jed preprosto 

izberete s seznama vnaprej programiranih 

jedi, nato pa po potrebi prilagodite težo in 

intenzivnost.

Stopenjsko pečenje omogoča združevanje do 

treh funkcij v enem procesu. Izberite različne 

funkcije in nastavitve, da sestavite postopek 

pečenja po svojih željah. Funkcija, ki vam 

omogoča, da izkusite moč kombiniranega 

pečenja.
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Ohranja 
naravne okuse

PEČICE ELEMENTS - KOMBINIRANA PARNA PEČICA

Uživajte v novih okusih in kuhajte zdrave 

obroke z načinom kuhanja v pari. Ta način 

kuhanja ohranja minerale, vitamine in okus 

hrane, hkrati pa ohranja tudi njeno barvo in 

teksturo.

Pri tem načinu kuhanja se ne sproščajo 

vonjave, zato ni smiselno dodajati zelišč ali 

začimb ali soliti vode.
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Optimizirana 
zmogljivost

PEČICE ELEMENTS - KOMPAKTNA KOMBINIRANA MIKROVALOVNA PEČICA

Medtem ko tradicionalni sistemi pošiljajo 

mikrovalove v obliki impulzov, inverterski 

sistem ustvarja neprekinjen tok mikrovalov, 

kar omogoča temeljito in enakomerno 

segrevanje hrane.

Inverterski mikrovalovni sistem ima tudi 

manjšo porabo električne energije kot 

tradicionalni sistem.
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Eleganca in natančnost
PEČICE CRAFT
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Pečice ASKO Craft s trdnim enodelnim 

kovinskim okvirjem imajo edinstveno obliko, 

zaradi katere se odlično ujemajo z vašo 

kuhinjo, hkrati pa ji dodajo nov pridih. Izbirate 

lahko med brušenim črnim jeklom*, brušenim 

nerjavnim jeklom ali mat grafitno črno.

 

Pečice iz kolekcije Craft so izdelane s strastjo 

do podrobnosti ter zagotavljajo zmogljivost 

in natančnost. Pridobili smo znanja, ki nam 

omogočajo ustvarjanje te kolekcije, za 

katero so značilni izjemni zaključki in intuitivni 

vmesniki.

*Za kolekcijo Craft Black Steel smo pri ASKO uporabili nerjavno jeklo 443, ki je posebna in edinstvena vrsta nerjavnega jekla. 

Vsebuje 21 % kroma, pa tudi titan, kar zagotavlja stabilnost materiala pri visokih temperaturah. Ta nevsakdanja zlitina se bolje 

upira elementom, kot so vlaga, sol in rja. To je vrsta nerjavnega jekla, ki je dolgoročno najbolj odporna proti rjavenju.

Postopek barvanja z nanodelci, ki se uporablja za kolekcijo Craft Black Steel, omogoča pridobitev črnega nerjavnega jekla z bleščečim brušenim 

zaključkom in učinkom vodoravne teksture.
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Navigacija z intuitivnim 
gumbom in zaslonom na 
dotik

PEČICE CRAFT - NATANČNO PEČENJE S POPOLNIM NADZOROM

Vmesnik pečic ASKO Craft je popolna 

kombinacija takojšnjega delovanja masivnega 

kovinskega gumba za glavne funkcije in 

zaslona na dotik na spodnjem območju za 

sekundarne funkcije.

Zaslon visoke ločljivosti ima zelo jasen prikaz 

in je lahko berljiv. Vedno imate pregled nad 

vsemi funkcijami.
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Z vrtenjem levega gumba izberite glavno 

funkcijo.

S pritiskom na desni gumb (gumb za 

pomikanje) aktivirajte ali deaktivirajte meni. 

Za nastavitev v vsakem meniju obrnite gumb 

za pomikanje ali uporabite puščici (gumba na 

dotik <>).

Ko je pečica vklopljena, lahko z enim 

pogledom na zaslon preverite način pečenja, 

trenutno temperaturo in preostali čas.

Vključite program tako, da pritisnete gumb 

Apply (A) v desno.

Zaslon na dotik in gumbi so zaradi lažje 

uporabe in edinstvene berljivosti osvetljeni.

 

Najprej z vrtljivim gumbom na levi strani 

izberite glavne funkcije, nato pa z vrtljivim 

gumbom na desni strani izberite temperaturo 

in čas kuhanja.

Z vrtenjem desnega gumba izberite vrednost, 

pritisnite ga, da uporabite nastavitev in 

preidete na naslednjo nastavitev. Ta postopek 

vas bo intuitivno vodil po celotnem procesu.



46

ASKO  |  Pečice

Nežna priprava hrane
PEČICE CRAFT - KOMBINIRANA PARNA PEČICA

Kuhanje v pari je nežnejše do živil ter bolje 

ohranja vitamine in hranilne snovi kot 

tradicionalno kuhanje v vreli vodi. Kuhanje v 

pari je zdrava in naravna metoda, ki ohrani vse 

okuse hrane.

 

Pri tem načinu kuhanja se ne sproščajo 

vonjave, zato ni smiselno dodajati zelišč ali 

začimb ali soliti vode. Z našimi kombiniranimi 

parnimi pečicami lahko kuhate izključno s 

paro, kombinirate paro s konvekcijsko toploto 

ali uporabljate tradicionalno kuhanje.
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Mikrovalovna pečica z 
inverterjem

PEČICE CRAFT - KOMPAKTNA KOMBINIRANA MIKROVALOVNA PEČICA

Kombinirane mikrovalovne pečice ASKO 

Craft omogočajo kuhanje omake, ne da bi ta 

zavrela. To omogoča inverterska tehnologija, 

ki ustvarja stalen tok mikrovalov z natančno 

želeno močjo. Ta tehnologija v kombinaciji 

z ventilatorjem mikrovalovnega mešalnika 

omogoča enakomerno porazde l i tev 

mikrovalov v notranjosti pečice.

Iz tega razloga ni potrebna uporaba vrtečega 

pladnja, na voljo pa je večja uporabna 

prostornina. Naše kombinirane mikrovalovne 

pečice so s prostornino 50 litrov med 

najprostornejšimi na trgu.
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Namestitev

Podrobnosti s strani Vgradnja visoke omare Vgradnja pod pultom

Mehko črno steklo z bisernim učinkom
Kombinirana parna pečica, 60 cm/73 litrov

OCS8678G

Ohranjena hranilna vrednost: vbrizgavanje fine pare prek sistema Pure Steam, Optimalna količina pare in 
temperaturna stabilnost: Generator Pure Steam, Enakomerno kuhanje: 5-smerni sistem za dovod vročega 
zraka in pare, enostavna navigacija: Barvni zaslon na dotik TFT, Kuhanje do sredice: termometer za živila, 
Nastavitev 3 zaporednih načinov kuhanja: Funkcija stopenjskega kuhanja, Priročnost: Teleskopska vodila v 
3 ravneh

23 funkcij

Vroč zrak, ECO vroč zrak, Zgornji + spodnji grelec, Vroč zrak + spodnji grelec, Spodnji grelec + ventilator, 
Spodnji grelec, Zgornji grelec, Žar, Veliki žar, Veliki žar + ventilator, Samodejno pečenje, Polna para, 
Nizkotemperaturna para, Sous Vide, Kombinirano vroč zrak + para 1. stopnje, Kombinirano vroč zrak + para 
2. stopnje, Kombinirano vroč zrak + para 3. stopnje, Hitro predgretje, Regeneracija, Segrevanje krožnikov, 
Odmrzovanje, Ohranjanje toplote, Parno čiščenje

Lastnosti

 n Kategorija energetske učinkovitosti: A+
 n Prostornina prostora za peko: 73 L
 n Hladna vrata: Štirislojno steklo in toplotni reflektorji
 n zjemno gladka emajlna prevleka, odporna proti vročini in vlagi
 n Funkcija parnega čiščenja

Pomoč pri kuhanju

 n Generator čiste pare za proizvodnjo suhe pare, ki omogoča izvrstno in zdravo kuhanje
 n 100-odstotno kuhanje v pari z dovajanjem skozi 4 enakomerno nameščene dovode
 n 1,3 l rezervoar za vodo za 80 minut kuhanja
 n 5 Sistem za dovod vročega zraka Air Flow za enakomerno kuhanje 
 n Elektronska regulacija temperature: 30°C do 230°C 
 n 132 vnaprej pripravljenih programov
 n Stopenjsko pečenje (nastavitev 3 zaporednih načinov pečenja)
 n Funkcija dodajanja časa na koncu kuhanja
 n Način priljubljenih za shranjevanje 16 najljubših receptov
 n Termometer za hrano z alarmom za doseženo temperaturo, za doseganje popolnih rezultatov pri kuhanju
 n 2 stopnji žara za enakomerno pečenje 2700 W

Udobje / varnost

 n Osvetljen interaktivni barvni zaslon TFT na dotik
 n Neposreden dostop do 3 glavnih menijev: Načini kuhanja - Dodatki - Para
 n Intuitivni vmesnik na dotik, ki podpira raziskovanje funkcij
 n Teleskopska vodila v 3 ravneh, 100-odstotno pomična in odstranljiva
 n Vrata pečice z mehkim zapiranjem in odpiranjem
 n Dvojna halogenska osvetlitev
 n Enostavno odstranljivo steklo vrat za čiščenje
 n Samodejni program za odstranjevanje vodnega kamna
 n Hladilni sistem s podaljšanim prezračevanjem
 n Nastavljive noge

Mere

 n Dimenzije naprave (V / Š / G): 595 / 597 / 547+21* mm
 n Zahtevane dimenzije prostora (V / Š / G): 590 / 560–568 / 550 mm
 n Dolžina / lokacija napajalnega kabla: 1500 mm / Zadnja desna stran

Tehnični podatki

 n Električni priključek 3,4 kW / 220–240 V / 50–60 Hz / 16 A
 n Največja moč (žar / konvekcijska toplota / generator pare): 2,7 kW / 1,6 kW / 1,2 kW

* 21 mm je debelina kovinskega okvirja pečice.

Standard accessories

 n 1 Majhen perforiran pekač iz nerjavečega jekla (1/3 
celotne širine)

 n 1 Majhen perforiran pekač iz nerjavečega jekla (1/2 
celotne širine)

 n 1 Perforiran pekač iz nerjavečega jekla s polno širino
 n 2 Neperforirana pekača iz nerjavečega jekla s polno 
širino

 n 2 Plitva pekača z emajlirano prevleko s polno širino
 n 1 Globok pekač z emajlirano prevleko s polno širino
 n 2 Rešetki za peko na žaru
 n 1 Temperaturna sonda
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Namestitev

Podrobnosti s strani Vgradnja visoke omare Vgradnja pod pultom

Mehko črno steklo z bisernim učinkom
Kombinirana parna pečica, 45 cm/50 litrov

OCS8478G

Standardna oprema

Ohranjena hranilna vrednost: vbrizgavanje fine pare prek vrtinčnega sistema, Optimalna količina pare in 
temperaturna stabilnost: zunanji generator pare, Enakomerno kuhanje: 5-smerni sistem za dovod vročega 
zraka in pare, Enostavna navigacija: Barvni zaslon na dotik TFT, Kuhanje do sredice: termometer za živila, 
Nastavitev 3 zaporednih načinov kuhanja: Funkcija stopenjskega kuhanja, priročnost: Teleskopska vodila 
V 2 ravneh

23 funkcij

Vroč zrak, ECO vroč zrak, Zgornji + spodnji grelec, Vroč zrak + spodnji grelec, Spodnji grelec + ventilator, 
Spodnji grelec, Zgornji grelec, Žar, Veliki žar, Veliki žar + ventilator, Samodejno pečenje, Polna para, 
Nizkotemperaturna para, Sous Vide, Kombinirano vroč zrak + para 1. stopnje, Kombinirano vroč zrak + para 
2. stopnje, Kombinirano vroč zrak + para 3. stopnje, Hitro predgretje, Regeneracija, Segrevanje krožnikov, 
Odmrzovanje, Ohranjanje toplote, Parno čiščenje

Lastnosti

 n Kategorija energetske učinkovitosti: A+
 n Prostornina prostora za peko: 73 L
 n Hladna vrata: Štirislojno steklo in toplotni reflektorji
 n Izjemno gladka emajlna prevleka, odporna proti vročini in vlagi
 n Funkcija parnega čiščenja

Pomoč pri kuhanju

 n Generator čiste pare za proizvodnjo suhe pare, ki omogoča izvrstno in zdravo kuhanje
 n 100-odstotno kuhanje v pari z dovajanjem skozi 4 enakomerno nameščene dovode
 n 1,3 l rezervoar za vodo za 80 minut kuhanja
 n 5 Sistem za dovod vročega zraka Air Flow za enakomerno kuhanje 
 n Elektronska regulacija temperature: 30°C do 230°C n 132 vnaprej pripravljenih programov
 n Stopenjsko pečenje (nastavitev 3 zaporednih načinov pečenja)
 n Funkcija dodajanja časa na koncu kuhanja
 n Način priljubljenih za shranjevanje 16 najljubših receptov
 n Termometer za hrano z alarmom za doseženo temperaturo, za doseganje popolnih rezultatov pri kuhanju
 n 2 stopnji žara za enakomerno pečenje 2200 W

Udobje / varnost

 n Osvetljen interaktivni barvni zaslon TFT na dotik
 n Neposreden dostop do 3 glavnih menijev: Načini kuhanja - Dodatki - Para
 n Intuitivni vmesnik na dotik, ki podpira raziskovanje funkcij
 n Teleskopska vodila v 2 ravneh, 100-odstotno pomična in odstranljiva
 n Vrata pečice z mehkim zapiranjem in odpiranjem
 n Dvojna halogenska osvetlitev
 n Enostavno odstranljivo steklo vrat za čiščenje
 n Samodejni program za odstranjevanje vodnega kamna
 n Hladilni sistem s podaljšanim prezračevanjem
 n Nastavljive noge

Mere

 n Dimenzije naprave (V / Š / G): 455 / 597 / 547+21* mm
 n Zahtevane dimenzije prostora (V / Š / G): 450 / 560–568 / 550 mm
 n Dolžina / lokacija napajalnega kabla: 1500 mm / Zadnja desna stran

Technical data

 n Električni priključek 2,9 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
 n Največja moč (žar / konvekcijska toplota / generator pare): 2,2 kW / 1,6 kW / 1,2 kW

* 21 mm je debelina kovinskega okvirja pečice.

 n 1 Majhen perforiran pekač iz nerjavečega jekla (1/3 
celotne širine)

 n 1 Majhen perforiran pekač iz nerjavečega jekla (1/2 
celotne širine)

 n 1 Perforiran pekač iz nerjavečega jekla s polno širino
 n 1 Neperforiran pekač iz nerjavečega jekla s polno 
širino

 n 1 Plitev pekač z emajlirano prevleko s polno širino
 n 1 Rešetka za peko na žaru
 n 1 Temperaturna sonda
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Namestitev

Podrobnosti s strani Vgradnja visoke omare Vgradnja pod pultom

Mehko črno steklo z bisernim učinkom
Pirolizna pečica, 60 cm/71 litrov

OP8678G

Enakomerno kuhanje: 5-smerni sistem za dovod vročega zraka in pare, Enostavna navigacija: Barvni zaslon 
na dotik TFT, Kuhanje do sredice: termometer za živila, Nastavitev 3 zaporednih načinov kuhanja: Funkcija 
stopenjskega kuhanja, Priročnost: Teleskopska vodila v 3 ravneh

17 funkcij

Vroč zrak, ECO vroč zrak, Zgornji + spodnji grelec, Vroč zrak + spodnji grelec, Spodnji grelec + ventilator, 
Spodnji grelec, Zgornji grelec, Žar, Veliki žar, Veliki žar + ventilator, Samodejno pečenje, Hitro segrevanje, 
Segrevanje krožnikov, Odmrzovanje, Ohranjanje toplote, Pirolizno čiščenje

Lastnosti

 n Kategorija energetske učinkovitosti: A+
 n Prostornina prostora za peko: 71 L
 n Hladna vrata: Štirislojno steklo in toplotni reflektorji
 n Izjemno gladka emajlna prevleka, odporna proti vročini in vlagi
 n Pirolizno čiščenje: 3 stopnje (150/180/210 minut)

Pomoč pri kuhanju

 n 5 Sistem za dovod vročega zraka Air Flow za enakomerno kuhanje 
 n Elektronska regulacija temperature: 30°C do 300°C n 69 prednastavljenih programov
 n Stopenjsko pečenje (nastavitev 3 zaporednih načinov pečenja)
 n Funkcija dodajanja časa na koncu kuhanja
 n Način priljubljenih za shranjevanje 16 najljubših receptov
 n Termometer za hrano z alarmom za doseženo temperaturo, za doseganje popolnih rezultatov pri kuhanju
 n 2 stopnji žara za enakomerno pečenje 2700 W

Udobje / varnost

 n Osvetljen interaktivni barvni zaslon TFT na dotik
 n Neposreden dostop do 3 glavnih menijev: Načini kuhanja - Dodatki - Para
 n Intuitivni vmesnik na dotik, ki podpira raziskovanje funkcij
 n Teleskopska vodila v 3 ravneh, 100-odstotno pomična in odstranljiva
 n Vrata pečice z mehkim zapiranjem in odpiranjem
 n Dvojna halogenska osvetlitev
 n Enostavno odstranljivo steklo vrat za čiščenje 
 n Hladilni sistem s podaljšanim prezračevanjem
 n Nastavljive noge

Mere

 n Dimenzije naprave (V / Š / G): 595 / 597 / 547+21* mm
 n Zahtevane dimenzije prostora (V / Š / G): 590 / 560–568 / 550 mm
 n Dolžina / lokacija napajalnega kabla: 1500 mm / Zadnja desna stran

Tehnični podatki

 n Električni priključek 3,4 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
 n Največja moč (žar / konvekcijska toplota): 2,7 kW / 1,6 kW

* 21 mm je debelina kovinskega okvirja pečice

 n 2 Plitva pekača z emajlirano prevleko s polno širino
 n 1 Globok pekač z emajlirano prevleko s polno širino
 n 1 Rešetka za peko na žaru
 n 1 Steklen pekač
 n 1 Temperaturna sonda

Standardna oprema
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Namestitev

Podrobnosti s strani Vgradnja visoke omare Vgradnja pod pultom

Mehko črno steklo z bisernim učinkom 
Pirolizna pečica, 45 cm/48 litrov

OP8478G

Enakomerno kuhanje: 5-smerni sistem za dovod vročega zraka in pare, Enostavna navigacija: Barvni zaslon 
na dotik TFT, Kuhanje do sredice: termometer za živila, Nastavitev 3 zaporednih načinov kuhanja: Funkcija 
stopenjskega kuhanja, Priročnost: Teleskopska vodila V 2 ravneh

17 funkcij

Vroč zrak, ECO vroč zrak, Zgornji + spodnji grelec, Vroč zrak + spodnji grelec, Spodnji grelec + ventilator, 
Spodnji grelec, Zgornji grelec, Žar, Veliki žar, Veliki žar + ventilator, Samodejno pečenje, Hitro segrevanje, 
Segrevanje krožnikov, Odmrzovanje, Ohranjanje toplote, Pirolizno čiščenje

Lastnosti

 n Kategorija energetske učinkovitosti: A+
 n Prostornina prostora za peko: 71 L
 n Hladna vrata: Štirislojno steklo in toplotni reflektorji
 n Izjemno gladka emajlna prevleka, odporna proti vročini in vlagi
 n Pirolizno čiščenje: 3 stopnje (150/180/210 minut)

Pomoč pri kuhanju

 n 5 Sistem za dovod vročega zraka Air Flow za enakomerno kuhanje 
 n Elektronska regulacija temperature: 30°C do 300°C 
 n 69 prednastavljenih programov
 n Stopenjsko pečenje (nastavitev 3 zaporednih načinov pečenja)
 n Funkcija dodajanja časa na koncu kuhanja
 n Način priljubljenih za shranjevanje 16 najljubših receptov
 n Termometer za hrano z alarmom za doseženo temperaturo, za doseganje popolnih rezultatov pri kuhanju
 n 2 stopnji žara za enakomerno pečenje 2700 W

Udobje / varnost

 n Osvetljen interaktivni barvni zaslon TFT na dotik
 n Neposreden dostop do 3 glavnih menijev: Načini kuhanja - Dodatki - Para
 n Intuitivni vmesnik na dotik, ki podpira raziskovanje funkcij
 n Teleskopska vodila v 2 ravneh, 100-odstotno pomična in odstranljiva
 n Vrata pečice z mehkim zapiranjem in odpiranjem
 n Dvojna halogenska osvetlitev
 n Enostavno odstranljivo steklo vrat za čiščenje 
 n Hladilni sistem s podaljšanim prezračevanjem 
 n Nastavljive noge

Mere

 n Dimenzije naprave (V / Š / G): 455 / 597 / 547+21* mm
 n Zahtevane dimenzije prostora (V / Š / G): 450 / 560–568 / 550 mm
 n Dolžina / lokacija napajalnega kabla: 1500 mm / Zadnja desna stran

Tehnični podatki

 n Električni priključek 3,4 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
 n Največja moč (žar / konvekcijska toplota): 2,7 kW / 1,6 kW

* 21 mm je debelina kovinskega okvirja pečice.

 n 2 Plitva pekača z emajlirano prevleko s polno širino
 n 1 Globok pekač z emajlirano prevleko s polno širino
 n 1 Rešetka za peko na žaru
 n 1 Steklen pekač
 n 1 Temperaturna sonda

Standardna oprema
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Namestitev

Podrobnosti s strani Vgradnja visoke omare Vgradnja pod pultom

Mehko črno steklo z bisernim učinkom
Kombinirana mikrovalovna pečica, 45 cm/50 litrov

OCM8478G

Standardna oprema

Enakomerno kuhanje: 5-smerni sistem za dovod vročega zraka in pare, Enostavna navigacija: Barvni zaslon 
na dotik TFT, Nastavitev 3 zaporednih načinov kuhanja: Funkcija stopenjskega kuhanja, Nežno kuhanje z 
mikrovalovi: Inverter ustvarja stalen tok mikrovalov tudi pri nizki moči

19 funkcij

Vroč zrak, ECO vroč zrak, Gretje zgoraj in spodaj, Vroč zrak + spodnji grelec, Spodnji grelec + ventilator, 
Spodnji grelec, Zgornji grelec, Žar, Veliki žar, Veliki žar + ventilator, Samodejno pečenje, Mikrovalovi, Žar + 
ventilator + mikrovalovi, Hitro segrevanje, Segrevanje krožnikov, Odmrzovanje, Ohranjanje toplote, Vodno 
čiščenje

Lastnosti

 n Prostornina prostora za peko: 50 L
 n Hladna vrata: 3-slojna steklena vrata in odsevniki toplote/mikrovalov
 n Izjemno gladka emajlna prevleka, odporna proti vročini in vlagi
 n Funkcija Aqua Clean

Pomoč pri kuhanju

 n 5 Sistem za dovod vročega zraka Air Flow za enakomerno kuhanje 
 n Elektronska regulacija temperature: 30°C do 250°C n 128 prednastavljenih programov
 n Stopenjsko pečenje (nastavitev 3 zaporednih načinov pečenja)
 n Funkcija dodajanja časa na koncu kuhanja
 n Način priljubljenih za shranjevanje 16 najljubših receptov
 n 2 stopnji žara za enakomerno pečenje 2200 W
 n Razpon moči mikrovalov: 6 stopenj od 90 do 1000 W
 n Inverter ustvarja stalen tok mikrovalov tudi pri nizki moči

Udobje / varnost

 n Osvetljen interaktivni barvni zaslon TFT na dotik
 n Neposreden dostop do 3 glavnih menijev: Načini kuhanja - Dodatki - Para
 n Intuitivni vmesnik na dotik, ki podpira raziskovanje funkcij
 n Dvojna halogenska osvetlitev
 n Hladilni sistem s podaljšanim prezračevanjem
 n Nastavljive noge

Mere

 n Dimenzije naprave (V / Š / G): 455 / 597 / 547+21* mm
 n Zahtevane dimenzije prostora (V / Š / G): 450 / 560–568 / 550 mm
 n Dolžina / lokacija napajalnega kabla: 1500 mm / Zadnja desna stran

Tehnični podatki

 n Električni priključek 3,0 kW / 220–240V / 50-60 Hz / 16 A
 n Največja moč (žar / konvekcijska toplota): 2,2 kW / 1,6 kW 

* 21 mm je debelina kovinskega okvirja pečice.

 n 1 Plitev pekač z emajlirano prevleko s polno širino
 n 2 Rešetki za peko na žaru
 n 1 Steklen pekač
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Namestitev

Podrobnosti s strani Vgradnja visoke omare Vgradnja pod pultom

Grafitno črna
Kombinirana parna pečica, 60 cm/ 73 l

OCS8687A
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Ohranjena hranilna vrednost: vbrizgavanje fine pare prek sistema Pure Steam, Optimalna količina pare in 
temperaturna stabilnost: Generator Pure Steam, Enakomerno kuhanje: 5-smerni sistem za dovod vročega 
zraka in pare, Enostavna navigacija: 6-palčni barvni zaslon TFT in otipljivi gumbi, Kuhanje do sredice: 
termometer za živila, Nastavitev 3 zaporednih načinov kuhanja: Funkcija stopenjskega kuhanja, 

21 funkcij

Vroč zrak, Vroč zrak + spodnji grelec, Zgornji + spodnji grelec, Veliki žar, Žar, Veliki žar + ventilator, Zgornji grelec, 
Spodnji grelec, Spodnji grelec + ventilator, Samodejno pečenje, ECO vroč zrak, Polna para, Nizkotemperaturna para, 
Sous Vide, Kombinirano vroč zrak + para 1. stopnje, Kombinirano vroč zrak + para 2. stopnje, Kombinirano vroč zrak 
+ para 3. stopnje, Ogrevanje, Parno čiščenje, Odtajanje, Hitro segrevanje

Lastnosti

 n Kategorija energetske učinkovitosti: A+
 n Prostornina prostora za peko: 73 L
 n Hladna vrata: Štirislojno steklo in toplotni reflektorji
 n Izjemno gladka emajlna prevleka, odporna proti vročini in vlagi
 n Funkcija parnega čiščenja

Pomoč pri kuhanju

 n Generator čiste pare za proizvodnjo suhe pare, ki omogoča izvrstno in zdravo kuhanje
 n 100-odstotno kuhanje v pari z dovajanjem skozi 4 enakomerno nameščene dovode
 n 1,3 l rezervoar za vodo za 80 minut kuhanja
 n 5 Sistem za dovod vročega zraka Air Flow za enakomerno kuhanje 
 n Elektronska regulacija temperature: 30°C do 230°C n 132 vnaprej pripravljenih programov
 n Stopenjsko pečenje (nastavitev 3 zaporednih načinov pečenja)
 n Funkcija dodajanja časa na koncu kuhanja
 n Način priljubljenih za shranjevanje 10 najljubših receptov
 n Termometer za hrano z alarmom za doseženo temperaturo, za doseganje popolnih rezultatov pri kuhanju
 n 2 stopnji žara za enakomerno pečenje 2700 W

Udobje / varnost

 n 6-palčni barvni zaslon TFT z osvetlitvijo
 n Intuitivna navigacija s kombinacijo gumbov in zaslona na dotik 
 n Teleskopska vodila v dveh ravneh, 100-odstotno pomična in odstranljiva 
 n Vrata pečice z mehkim zapiranjem
 n Dvojna halogenska osvetlitev
 n Enostavno odstranljivo steklo vrat za čiščenje
 n Samodejni program za odstranjevanje vodnega kamna
 n Hladilni sistem s podaljšanim prezračevanjem
 n Nastavljive noge

Mere

 n Dimenzije naprave (V / Š / G): 597 / 597 / 547+21* mm
 n Zahtevane dimenzije prostora (V / Š / G): 590 / 560–568 / 550 mm
 n Dolžina / lokacija napajalnega kabla: 1500 mm / Zadnja desna stran

Tehnični podatki

 n Električni priključek 3,4 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
 n Največja moč (žar / konvekcijska toplota / generator pare): 2,7 kW / 1,6 kW / 1,2 kW

* 21 mm je debelina kovinskega okvirja pečice.

Standard accessories

 n 1 Perforiran pekač iz nerjavečega jekla s polno širino
 n 1 Neperforiran pekač iz nerjavečega jekla s polno 
širino

 n 2 Plitva pekača z emajlirano prevleko s polno širino
 n 1 Globok pekač z emajlirano prevleko s polno širino
 n 1 Rešetka za peko na žaru
 n 1 Temperaturna sonda

PROGRAM
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Namestitev

Podrobnosti s strani Vgradnja visoke omare Vgradnja pod pultom

Nerjaveče jeklo
Kombinirana parna pečica, 60 cm/ 73 l

OCS8687S

Ohranjena hranilna vrednost: vbrizgavanje fine pare prek sistema Pure Steam, Optimalna količina pare in 
temperaturna stabilnost: Generator Pure Steam, Enakomerno kuhanje: 5-smerni sistem za dovod vročega 
zraka in pare, enostavna navigacija: 6-palčni barvni zaslon TFT in otipljivi gumbi, Kuhanje do sredice: 
termometer za živila, Nastavitev 3 zaporednih načinov kuhanja: Funkcija stopenjskega kuhanja, Priročnost: 
Teleskopska vodila V 2 ravneh

21 funkcij

Vroč zrak, Vroč zrak + spodnji grelec, Zgornji + spodnji grelec, Veliki žar, Žar, Veliki žar + ventilator, Zgornji grelec, 
Spodnji grelec, Spodnji grelec + ventilator, Samodejno pečenje, ECO vroč zrak, Polna para, Nizkotemperaturna para, 
Sous Vide, Kombinirano vroč zrak + para 1. stopnje, Kombinirano vroč zrak + para 2. stopnje, Kombinirano vroč zrak 
+ para 3. stopnje, Ogrevanje, Parno čiščenje, Odtajanje, Hitro segrevanje

Lastnosti

 n Kategorija energetske učinkovitosti: A+
 n Prostornina prostora za peko: 73 L
 n Hladna vrata: Štirislojno steklo in toplotni reflektorji
 n Izjemno gladka emajlna prevleka, odporna proti vročini in vlagi
 n Funkcija parnega čiščenja

Pomoč pri kuhanju

 n Generator čiste pare za proizvodnjo suhe pare, ki omogoča izvrstno in zdravo kuhanje
 n 100-odstotno kuhanje v pari z dovajanjem skozi 4 enakomerno nameščene dovode
 n 1,3 l rezervoar za vodo za 80 minut kuhanja
 n 5 Sistem za dovod vročega zraka Air Flow za enakomerno kuhanje 
 n Elektronska regulacija temperature: 30°C do 230°C 
 n 132 vnaprej pripravljenih programov
 n Stopenjsko pečenje (nastavitev 3 zaporednih načinov pečenja)
 n Funkcija dodajanja časa na koncu kuhanja
 n Način priljubljenih za shranjevanje 10 najljubših receptov
 n Termometer za hrano z alarmom za doseženo temperaturo, za doseganje popolnih rezultatov pri kuhanju
 n 2 stopnji žara za enakomerno pečenje 2700 W

Udobje / varnost

 n 6-palčni barvni zaslon TFT z osvetlitvijo
 n Intuitivna navigacija s kombinacijo gumbov in zaslona na dotik 
 n Teleskopska vodila v dveh ravneh, 100-odstotno pomična in odstranljiva 
 n Vrata pečice z mehkim zapiranjem
 n Dvojna halogenska osvetlitev
 n Enostavno odstranljivo steklo vrat za čiščenje
 n Samodejni program za odstranjevanje vodnega kamna
 n Hladilni sistem s podaljšanim prezračevanjem
 n Nastavljive noge

Mere

 n Dimenzije naprave (V / Š / G): 597 / 597 / 547+21* mm
 n Zahtevane dimenzije prostora (V / Š / G): 590 / 560–568 / 550 mm
 n Dolžina / lokacija napajalnega kabla: 1500 mm / Zadnja desna stran

Tehnični podatki

 n Električni priključek 3,4 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
 n Največja moč (žar / konvekcijska toplota / generator pare): 2,7 kW / 1,6 kW / 1,2 kW

* 21 mm je debelina kovinskega okvirja pečice.

Standardna oprema

 n 1 Perforiran pekač iz nerjavečega jekla s polno širino
 n 1 Neperforiran pekač iz nerjavečega jekla s polno 
širino

 n 2 Plitva pekača z emajlirano prevleko s polno širino
 n 1 Globok pekač z emajlirano prevleko s polno širino
 n 1 Rešetka za peko na žaru
 n 1 Temperaturna sonda
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Namestitev

Podrobnosti s strani Vgradnja visoke omare Vgradnja pod pultom

Črno jeklo
Kombinirana parna pečica, 60 cm/ 73 l

OCS8687B

Ohranjena hranilna vrednost: vbrizgavanje fine pare prek sistema Pure Steam, Optimalna količina pare in 
temperaturna stabilnost: Generator Pure Steam, enakomerno kuhanje: 5-smerni sistem za dovod vročega 
zraka in pare, Enostavna navigacija: 6-palčni barvni zaslon TFT in otipljivi gumbi, Kuhanje do sredice: 
termometer za živila, Nastavitev 3 zaporednih načinov kuhanja: Funkcija stopenjskega kuhanja, Priročnost: 
Teleskopska vodila V 2 ravneh

21 funkcij

Vroč zrak, Vroč zrak + spodnji grelec, Zgornji + spodnji grelec, Veliki žar, Žar, Veliki žar + ventilator, Zgornji grelec, 
Spodnji grelec, Spodnji grelec + ventilator, Samodejno pečenje, ECO vroč zrak, Polna para, Nizkotemperaturna para, 
Sous Vide, Kombinirano vroč zrak + para 1. stopnje, Kombinirano vroč zrak + para 2. stopnje, Kombinirano vroč zrak 
+ para 3. stopnje, Ogrevanje, Parno čiščenje, Odtajanje, Hitro segrevanje

 Lastnosti

 n Kategorija energetske učinkovitosti: A+
 n Prostornina prostora za peko: 73 L
 n Hladna vrata: Štirislojno steklo in toplotni reflektorji
 n Izjemno gladka emajlna prevleka, odporna proti vročini in vlagi
 n Funkcija parnega čiščenja

Pomoč pri kuhanju

 n Generator čiste pare za proizvodnjo suhe pare, ki omogoča izvrstno in zdravo kuhanje
 n 100-odstotno kuhanje v pari z dovajanjem skozi 4 enakomerno nameščene dovode
 n 1,3 l rezervoar za vodo za 80 minut kuhanja
 n 5 Sistem za dovod vročega zraka Air Flow za enakomerno kuhanje 
 n Elektronska regulacija temperature: 30°C do 230°C 
 n 132 vnaprej pripravljenih programov
 n Stopenjsko pečenje (nastavitev 3 zaporednih načinov pečenja)
 n Funkcija dodajanja časa na koncu kuhanja
 n Način priljubljenih za shranjevanje 10 najljubših receptov
 n Termometer za hrano z alarmom za doseženo temperaturo, za doseganje popolnih rezultatov pri kuhanju
 n 2 stopnji žara za enakomerno pečenje 2700 W

 Udobje / varnost

 n 6-palčni barvni zaslon TFT z osvetlitvijo
 n Intuitivna navigacija s kombinacijo gumbov in zaslona na dotik 
 n Teleskopska vodila v dveh ravneh, 100-odstotno pomična in odstranljiva 
 n Vrata pečice z mehkim zapiranjem
 n Dvojna halogenska osvetlitev
 n Enostavno odstranljivo steklo vrat za čiščenje
 n Samodejni program za odstranjevanje vodnega kamna
 n Hladilni sistem s podaljšanim prezračevanjem
 n Nastavljive noge

Mere

 n Dimenzije naprave (V / Š / G): 597 / 597 / 547+21* mm
 n Zahtevane dimenzije prostora (V / Š / G): 590 / 560–568 / 550 mm
 n Dolžina / lokacija napajalnega kabla: 1500 mm / Zadnja desna stran

Technical data

 n Električni priključek 3,4 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
 n Največja moč (žar / konvekcijska toplota / generator pare): 2,7 kW / 1,6 kW / 1,2 kW

* 21 mm je debelina kovinskega okvirja pečice.

Standardna oprema

 n 1 Perforiran pekač iz nerjavečega jekla s polno širino
 n 1 Neperforiran pekač iz nerjavečega jekla s polno 
širino

 n 2 Plitva pekača z emajlirano prevleko s polno širino
 n 1 Globok pekač z emajlirano prevleko s polno širino
 n 1 Rešetka za peko na žaru
 n 1 Temperaturna sonda
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Namestitev

Podrobnosti s strani Vgradnja visoke omare Vgradnja pod pultom

Grafitno črna
Kombinirana parna pečica, 60 cm/ 73 l

OCS8664A

Ohranjena hranilna vrednost: vbrizgavanje fine pare prek sistema Pure Steam, Optimalna količina pare in 
temperaturna stabilnost: Generator Pure Steam, enakomerno kuhanje: 5-smerni sistem za dovod vročega 
zraka in pare, Enostavna navigacija: 2,9-palčni barvni zaslon TFT in otipljivi gumbi, Kuhanje do sredice: 
termometer za živila, Priročnost: Teleskopska vodila v 1 ravni

2.9

21 funkcij

Vroč zrak, Vroč zrak + spodnji grelec, Zgornji + spodnji grelec, Veliki žar, Žar, Veliki žar + ventilator, Zgornji grelec, 
Spodnji grelec, Spodnji grelec + ventilator, Samodejno pečenje, ECO vroč zrak, Polna para, Nizkotemperaturna para, 
Sous Vide, Kombinirano vroč zrak + para 1. stopnje, Kombinirano vroč zrak + para 2. stopnje, Kombinirano vroč zrak 
+ para 3. stopnje, Ogrevanje, Parno čiščenje, Odtajanje, Hitro segrevanje

Lastnosti

 n Kategorija energetske učinkovitosti: A+
 n Prostornina prostora za peko: 73 L
 n Hladna vrata: Štirislojno steklo in toplotni reflektorji
 n Izjemno gladka emajlna prevleka, odporna proti vročini in vlagi
 n Funkcija parnega čiščenja

Pomoč pri kuhanju

 n Generator čiste pare za proizvodnjo suhe pare, ki omogoča izvrstno in zdravo kuhanje
 n 100-odstotno kuhanje v pari z dovajanjem skozi 4 enakomerno nameščene dovode
 n 1,3 l rezervoar za vodo za 80 minut kuhanja
 n 5 Sistem za dovod vročega zraka Air Flow za enakomerno kuhanje
 n Elektronska regulacija temperature: 30°C do 230°C 
 n 132 vnaprej pripravljenih programov
 n Funkcija dodajanja časa na koncu kuhanja
 n Termometer za hrano z alarmom za doseženo temperaturo, za doseganje popolnih rezultatov pri kuhanju
 n 2 stopnji žara za enakomerno pečenje 2700 W

Udobje / varnost

 n 2,9-palčni barvni zaslon TFT z osvetlitvijo
 n Intuitivna navigacija s kombinacijo gumbov in zaslona na dotik
 n Teleskopska vodila v eni ravni, 100-odstotno pomična in odstranljiva
 n Vrata pečice z mehkim zapiranjem
 n Dvojna halogenska osvetlitev
 n Enostavno odstranljivo steklo vrat za čiščenje
 n Samodejni program za odstranjevanje vodnega kamna
 n Hladilni sistem s podaljšanim prezračevanjem
 n Nastavljive noge

Mere

 n Dimenzije naprave (V / Š / G): 597 / 597 / 547+21* mm
 n Zahtevane dimenzije prostora (V / Š / G): 590 / 560–568 / 550 mm
 n Dolžina / lokacija napajalnega kabla: 1500 mm / Zadnja desna stran

Tehnični podatki

 n Električni priključek 3,4 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
 n Največja moč (žar / konvekcijska toplota / generator pare): 2,7 kW / 1,6 kW / 1,2 kW

* 21 mm je debelina kovinskega okvirja pečice.

Standardna oprema

 n 1 Perforiran pekač iz nerjavečega jekla s polno širino
 n 1 Neperforiran pekač iz nerjavečega jekla s polno 
širino

 n 2 Plitva pekača z emajlirano prevleko s polno širino
 n 1 Globok pekač z emajlirano prevleko s polno širino
 n 1 Rešetka za peko na žaru
 n 1 Temperaturna sonda
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Namestitev

Podrobnosti s strani Vgradnja visoke omare Vgradnja pod pultom

Nerjaveče jeklo
Kombinirana parna pečica, 60 cm/ 73 l

OCS8664S

Ohranjena hranilna vrednost: vbrizgavanje fine pare prek sistema Pure Steam, Optimalna količina pare in 
temperaturna stabilnost: Generator Pure Steam, Enakomerno kuhanje: 5-smerni sistem za dovod vročega 
zraka in pare, enostavna navigacija: 2,9-palčni barvni zaslon TFT in otipljivi gumbi, Kuhanje do sredice: 
termometer za živila, Priročnost: Teleskopska vodila v 1 ravni

2.9

21 funkcij

Vroč zrak, Vroč zrak + spodnji grelec, Zgornji + spodnji grelec, Veliki žar, Žar, Veliki žar + ventilator, Zgornji grelec, 
Spodnji grelec, Spodnji grelec + ventilator, Samodejno pečenje, ECO vroč zrak, Polna para, Nizkotemperaturna para, 
Sous Vide, Kombinirano vroč zrak + para 1. stopnje, Kombinirano vroč zrak + para 2. stopnje, Kombinirano vroč zrak 
+ para 3. stopnje, Ogrevanje, Parno čiščenje, Odtajanje, Hitro segrevanje

Lastnosti

 n Kategorija energetske učinkovitosti: A+
 n Prostornina prostora za peko: 73 L
 n Hladna vrata: Štirislojno steklo in toplotni reflektorji
 n Izjemno gladka emajlna prevleka, odporna proti vročini in vlagi
 n Funkcija parnega čiščenja

Pomoč pri kuhanju

 n Generator čiste pare za proizvodnjo suhe pare, ki omogoča izvrstno in zdravo kuhanje
 n 100-odstotno kuhanje v pari z dovajanjem skozi 4 enakomerno nameščene dovode
 n 1,3 l rezervoar za vodo za 80 minut kuhanja
 n 5 Sistem za dovod vročega zraka Air Flow za enakomerno kuhanje 
 n Elektronska regulacija temperature: 30°C do 230°C 
 n 1 vnaprej pripravljenih programov
 n Funkcija dodajanja časa na koncu kuhanja
 n Termometer za hrano z alarmom za doseženo temperaturo, za doseganje popolnih rezultatov pri kuhanju
 n 2 stopnji žara za enakomerno pečenje 2700 W

Udobje / varnost

 n 2,9-palčni barvni zaslon TFT z osvetlitvijo
 n Intuitivna navigacija s kombinacijo gumbov in zaslona na dotik
 n Teleskopska vodila v eni ravni, 100-odstotno pomična in odstranljiva
 n Vrata pečice z mehkim zapiranjem
 n Dvojna halogenska osvetlitev
 n Enostavno odstranljivo steklo vrat za čiščenje
 n Samodejni program za odstranjevanje vodnega kamna
 n Hladilni sistem s podaljšanim prezračevanjem
 n Nastavljive noge

Mere

 n Dimenzije naprave (V / Š / G): 597 / 597 / 547+21* mm
 n Zahtevane dimenzije prostora (V / Š / G): 590 / 560–568 / 550 mm
 n Dolžina / lokacija napajalnega kabla: 1500 mm / Zadnja desna stran

Tehnični podatki

 n Električni priključek 3,4 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
 n Največja moč (žar / konvekcijska toplota / generator pare): 2,7 kW / 1,6 kW / 1,2 kW

* 21 mm je debelina kovinskega okvirja pečice.

Standardna oprema

 n 1 Perforiran pekač iz nerjavečega jekla s polno širino
 n 1 Neperforiran pekač iz nerjavečega jekla s polno 
širino

 n 2 Plitva pekača z emajlirano prevleko s polno širino
 n 1 Globok pekač z emajlirano prevleko s polno širino
 n 1 Rešetka za peko na žaru
 n 1 Temperaturna sonda
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Namestitev

Podrobnosti s strani Vgradnja visoke omare Vgradnja pod pultom

Črno jeklo
Kombinirana parna pečica, 60 cm/ 73 l

OCS8664B

Ohranjena hranilna vrednost: vbrizgavanje fine pare prek sistema Pure Steam, Optimalna količina pare in 
temperaturna stabilnost: Generator Pure Steam, Enakomerno kuhanje: 5-smerni sistem za dovod vročega 
zraka in pare, Enostavna navigacija: 2,9-palčni barvni zaslon TFT in otipljivi gumbi, Kuhanje do sredice: 
termometer za živila, Priročnost: Teleskopska vodila v 1 ravni

2.9

21 funkcij

Vroč zrak, Vroč zrak + spodnji grelec, Zgornji + spodnji grelec, Veliki žar, Žar, Veliki žar + ventilator, Zgornji grelec, 
Spodnji grelec, Spodnji grelec + ventilator, Samodejno pečenje, ECO vroč zrak, Polna para, Nizkotemperaturna para, 
Sous Vide, Kombinirano vroč zrak + para 1. stopnje, Kombinirano vroč zrak + para 2. stopnje, Kombinirano vroč zrak 
+ para 3. stopnje, Ogrevanje, Parno čiščenje, Odtajanje, Hitro segrevanje 

Lastnosti

 n Kategorija energetske učinkovitosti: A+
 n Prostornina prostora za peko: 73 L
 n Hladna vrata: Štirislojno steklo in toplotni reflektorji
 n Izjemno gladka emajlna prevleka, odporna proti vročini in vlagi
 n Funkcija parnega čiščenja

Pomoč pri kuhanju

 n Generator čiste pare za proizvodnjo suhe pare, ki omogoča izvrstno in zdravo kuhanje
 n 100-odstotno kuhanje v pari z dovajanjem skozi 4 enakomerno nameščene dovode
 n 1,3 l rezervoar za vodo za 80 minut kuhanja
 n 5 Sistem za dovod vročega zraka Air Flow za enakomerno kuhanje 
 n Elektronska regulacija temperature: 30°C do 230°C
 n 132 vnaprej pripravljenih programov
 n Funkcija dodajanja časa na koncu kuhanja
 n Termometer za hrano z alarmom za doseženo temperaturo, za doseganje popolnih rezultatov pri kuhanju
 n 2 stopnji žara za enakomerno pečenje 2700 W

Udobje / varnost

 n 2,9-palčni barvni zaslon TFT z osvetlitvijo
 n Intuitivna navigacija s kombinacijo gumbov in zaslona na dotik
 n Teleskopska vodila v eni ravni, 100-odstotno pomična in odstranljiva
 n Vrata pečice z mehkim zapiranjem
 n Dvojna halogenska osvetlitev
 n Enostavno odstranljivo steklo vrat za čiščenje
 n Samodejni program za odstranjevanje vodnega kamna
 n Hladilni sistem s podaljšanim prezračevanjem
 n Nastavljive noge

Mere

 n Dimenzije naprave (V / Š / G): 597 / 597 / 547+21* mm
 n Zahtevane dimenzije prostora (V / Š / G): 590 / 560–568 / 550 mm
 n Dolžina / lokacija napajalnega kabla: 1500 mm / Zadnja desna stran

Tehnični podatki

 n Električni priključek 3,4 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
 n Največja moč (žar / konvekcijska toplota / generator pare): 2,7 kW / 1,6 kW / 1,2 kW

* 21 mm je debelina kovinskega okvirja pečice.

Standardna oprema

 n 1 Perforiran pekač iz nerjavečega jekla s polno širino
 n 1 Neperforiran pekač iz nerjavečega jekla s polno 
širino

 n 2 Plitva pekača z emajlirano prevleko s polno širino
 n 1 Globok pekač z emajlirano prevleko s polno širino
 n 1 Rešetka za peko na žaru
 n 1 Temperaturna sonda
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Namestitev

Podrobnosti s strani Vgradnja visoke omare Vgradnja pod pultom

Grafitno črna
Kombinirana parna pečica, 45 cm / 50 l

OCS8487A

Ohranjena hranilna vrednost: vbrizgavanje fine pare prek sistema Pure Steam, Optimalna količina pare in 
temperaturna stabilnost: Generator Pure Steam, Enakomerno kuhanje: 5-smerni sistem za dovod vročega 
zraka in pare, Enostavna navigacija: 6-palčni barvni zaslon TFT in otipljivi gumbi, Kuhanje do sredice: 
termometer za živila, Nastavitev 3 zaporednih načinov kuhanja: Funkcija stopenjskega kuhanja, Priročnost: 
Teleskopska vodila v 1 ravni

21 funkcij

Vroč zrak, Vroč zrak + spodnji grelec, Zgornji + spodnji grelec, Veliki žar, Žar, Veliki žar + ventilator, Zgornji grelec, 
Spodnji grelec, Spodnji grelec + ventilator, Samodejno pečenje, ECO vroč zrak, Polna para, Nizkotemperaturna para, 
Sous Vide, Kombinirano vroč zrak + para 1. stopnje, Kombinirano vroč zrak + para 2. stopnje, Kombinirano vroč zrak 
+ para 3. stopnje, Ogrevanje, Parno čiščenje, Odtajanje, Hitro segrevanje

Lastnosti

 n Kategorija energetske učinkovitosti: A+
 n Prostornina prostora za peko: 50 L
 n Hladna vrata: Štirislojno steklo in toplotni reflektorji
 n Izjemno gladka emajlna prevleka, odporna proti vročini in vlagi
 n Funkcija parnega čiščenja

Pomoč pri kuhanju

 n Generator čiste pare za proizvodnjo suhe pare, ki omogoča izvrstno in zdravo kuhanje
 n 100-odstotno kuhanje v pari z dovajanjem skozi 4 enakomerno nameščene dovode
 n 1,3 l rezervoar za vodo za 80 minut kuhanja
 n 5 Sistem za dovod vročega zraka Air Flow za enakomerno kuhanje 
 n Elektronska regulacija temperature: 30°C do 230°C 
 n 132 vnaprej pripravljenih programov
 n Stopenjsko pečenje (nastavitev 3 zaporednih načinov pečenja)
 n Funkcija dodajanja časa na koncu kuhanja
 n Način priljubljenih za shranjevanje 10 najljubših receptov
 n Termometer za hrano z alarmom za doseženo temperaturo, za doseganje popolnih rezultatov pri kuhanju
 n 2 stopnji žara za enakomerno pečenje 2200 W

Udobje / varnost

 n 6-palčni barvni zaslon TFT z osvetlitvijo
 n Intuitivna navigacija s kombinacijo gumbov in zaslona na dotik
 n Teleskopska vodila v eni ravni, 100-odstotno pomična in odstranljiva
 n Vrata pečice z mehkim zapiranjem
 n Dvojna halogenska osvetlitev
 n Enostavno odstranljivo steklo vrat za čiščenje
 n Samodejni program za odstranjevanje vodnega kamna
 n Hladilni sistem s podaljšanim prezračevanjem
 n Nastavljive noge

Mere

 n Dimenzije naprave (V / Š / G): 458 / 597 / 547+21* mm
 n Zahtevane dimenzije prostora (V / Š / G): 450 / 560–568 / 550 mm
 n Dolžina / lokacija napajalnega kabla: 1500 mm / Zadnja desna stran

Tehnični podatki

 n Električni priključek 2,9 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
 n Največja moč (žar / konvekcijska toplota / generator pare): 2,2 kW / 1,6 kW / 1,2 kW

* 21 mm je debelina kovinskega okvirja pečice.

Standardna oprema

 n 1 Perforiran pekač iz nerjavečega jekla s polno širino
 n 1 Neperforiran pekač iz nerjavečega jekla s polno 
širino

 n 1 Plitev pekač z emajlirano prevleko s polno širino
 n 1 Rešetka za peko na žaru
 n 1 Temperaturna sonda
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Namestitev

Podrobnosti s strani Vgradnja visoke omare Vgradnja pod pultom

Nerjaveče jeklo
Kombinirana parna pečica, 45 cm / 50 l

OCS8487S

Ohranjena hranilna vrednost: vbrizgavanje fine pare prek sistema Pure Steam, Optimalna količina pare in 
temperaturna stabilnost: Generator Pure Steam, Enakomerno kuhanje: 5-smerni sistem za dovod vročega 
zraka in pare, enostavna navigacija: 6-palčni barvni zaslon TFT in otipljivi gumbi, Kuhanje do sredice: 
termometer za živila, Nastavitev 3 zaporednih načinov kuhanja: Funkcija stopenjskega kuhanja, Priročnost: 
Teleskopska vodila v 1 ravni

21 funkcij

Vroč zrak, Vroč zrak + spodnji grelec, Zgornji + spodnji grelec, Veliki žar, Žar, Veliki žar + ventilator, Zgornji grelec, 
Spodnji grelec, Spodnji grelec + ventilator, Samodejno pečenje, ECO vroč zrak, Polna para, Nizkotemperaturna para, 
Sous Vide, Kombinirano vroč zrak + para 1. stopnje, Kombinirano vroč zrak + para 2. stopnje, Kombinirano vroč zrak 
+ para 3. stopnje, Ogrevanje, Parno čiščenje, Odtajanje, Hitro segrevanje

Lastnosti

 n Kategorija energetske učinkovitosti: A+
 n Prostornina prostora za peko: 50 L
 n Hladna vrata: Štirislojno steklo in toplotni reflektorji
 n Izjemno gladka emajlna prevleka, odporna proti vročini in vlagi
 n Funkcija parnega čiščenja

Pomoč pri kuhanju

 n Generator čiste pare za proizvodnjo suhe pare, ki omogoča izvrstno in zdravo kuhanje
 n 100-odstotno kuhanje v pari z dovajanjem skozi 4 enakomerno nameščene dovode
 n 1,3 l rezervoar za vodo za 80 minut kuhanja
 n 5 Sistem za dovod vročega zraka Air Flow za enakomerno kuhanje
 n Elektronska regulacija temperature: 30°C do 230°C
 n 132 vnaprej pripravljenih programov
 n Stopenjsko pečenje (nastavitev 3 zaporednih načinov pečenja)
 n Funkcija dodajanja časa na koncu kuhanja
 n Način priljubljenih za shranjevanje 10 najljubših receptov
 n Termometer za hrano z alarmom za doseženo temperaturo, za doseganje popolnih rezultatov pri kuhanju
 n 2 stopnji žara za enakomerno pečenje 2200 W

Udobje / varnost

 n 6-palčni barvni zaslon TFT z osvetlitvijo
 n Intuitivna navigacija s kombinacijo gumbov in zaslona na dotik
 n Teleskopska vodila v eni ravni, 100-odstotno pomična in odstranljiva
 n Vrata pečice z mehkim zapiranjem
 n Dvojna halogenska osvetlitev
 n Enostavno odstranljivo steklo vrat za čiščenje
 n Samodejni program za odstranjevanje vodnega kamna
 n Hladilni sistem s podaljšanim prezračevanjem
 n Nastavljive noge

Mere

 n Dimenzije naprave (V / Š / G): 458 / 597 / 547+21* mm
 n Zahtevane dimenzije prostora (V / Š / G): 450 / 560–568 / 550 mm
 n Dolžina / lokacija napajalnega kabla: 1500 mm / Zadnja desna stran

Tehnični podatki

 n Električni priključek 2,9 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
 n Največja moč (žar / konvekcijska toplota / generator pare): 2,2 kW / 1,6 kW / 1,2 kW

* 21 mm je debelina kovinskega okvirja pečice.

Standardna oprema

 n 1 Perforiran pekač iz nerjavečega jekla s polno širino
 n 1 Neperforiran pekač iz nerjavečega jekla s polno 
širino

 n 1 Plitev pekač z emajlirano prevleko s polno širino
 n 1 Rešetka za peko na žaru
 n 1 Temperaturna sonda
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Namestitev

Podrobnosti s strani Vgradnja visoke omare Vgradnja pod pultom

Črno jeklo
Kombinirana parna pečica, 45 cm / 50 l

OCS8487B

Ohranjena hranilna vrednost: vbrizgavanje fine pare prek sistema Pure Steam, Optimalna količina pare in 
temperaturna stabilnost: Generator Pure Steam, Enakomerno kuhanje: 5-smerni sistem za dovod vročega 
zraka in pare, enostavna navigacija: 6-palčni barvni zaslon TFT in otipljivi gumbi, Kuhanje do sredice: 
termometer za živila, Nastavitev 3 zaporednih načinov kuhanja: Funkcija stopenjskega kuhanja, Priročnost: 
Teleskopska vodila v 1 ravni

21 funkcij

Vroč zrak, Vroč zrak + spodnji grelec, Zgornji + spodnji grelec, Veliki žar, Žar, Veliki žar + ventilator, Zgornji grelec, 
Spodnji grelec, Spodnji grelec + ventilator, Samodejno pečenje, ECO vroč zrak, Polna para, Nizkotemperaturna para, 
Sous Vide, Kombinirano vroč zrak + para 1. stopnje, Kombinirano vroč zrak + para 2. stopnje, Kombinirano vroč zrak 
+ para 3. stopnje, Ogrevanje, Parno čiščenje, Odtajanje, Hitro segrevanje

Lastnosti

 n Kategorija energetske učinkovitosti: A+
 n Prostornina prostora za peko: 50 L
 n Hladna vrata: Štirislojno steklo in toplotni reflektorji
 n Izjemno gladka emajlna prevleka, odporna proti vročini in vlagi
 n Funkcija parnega čiščenja

Pomoč pri kuhanju

 n Generator čiste pare za proizvodnjo suhe pare, ki omogoča izvrstno in zdravo kuhanje
 n 100-odstotno kuhanje v pari z dovajanjem skozi 4 enakomerno nameščene dovode
 n 1,3 l rezervoar za vodo za 80 minut kuhanja
 n 5 Sistem za dovod vročega zraka Air Flow za enakomerno kuhanje
 n Elektronska regulacija temperature: 30°C do 230°C
 n 132 vnaprej pripravljenih programov
 n Stopenjsko pečenje (nastavitev 3 zaporednih načinov pečenja)
 n Funkcija dodajanja časa na koncu kuhanja
 n Način priljubljenih za shranjevanje 10 najljubših receptov
 n Termometer za hrano z alarmom za doseženo temperaturo, za doseganje popolnih rezultatov pri kuhanju
 n 2 stopnji žara za enakomerno pečenje 2200 W

Udobje / varnost

 n 6-palčni barvni zaslon TFT z osvetlitvijo
 n Intuitivna navigacija s kombinacijo gumbov in zaslona na dotik
 n Teleskopska vodila v eni ravni, 100-odstotno pomična in odstranljiva
 n Vrata pečice z mehkim zapiranjem
 n Dvojna halogenska osvetlitev
 n Enostavno odstranljivo steklo vrat za čiščenje
 n Samodejni program za odstranjevanje vodnega kamna
 n Hladilni sistem s podaljšanim prezračevanjem
 n Nastavljive noge

Mere

 n Dimenzije naprave (V / Š / G): 458 / 597 / 547+21* mm
 n Zahtevane dimenzije prostora (V / Š / G): 450 / 560–568 / 550 mm
 n Dolžina / lokacija napajalnega kabla: 1500 mm / Zadnja desna stran

Tehnični podatki

 n Električni priključek 2,9 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
 n Največja moč (žar / konvekcijska toplota / generator pare): 2,2 kW / 1,6 kW / 1,2 kW

* 21 mm je debelina kovinskega okvirja pečice.

Standardna oprema

 n 1 Perforiran pekač iz nerjavečega jekla s polno širino
 n 1 Neperforiran pekač iz nerjavečega jekla s polno 
širino

 n 1 Plitev pekač z emajlirano prevleko s polno širino
 n 1 Rešetka za peko na žaru
 n 1 Temperaturna sonda
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Namestitev

Podrobnosti s strani Vgradnja visoke omare Vgradnja pod pultom

Grafitno črna
Kombinirana parna pečica, 45 cm / 50 l

OCS8464A

Dodatki

Ohranjena hranilna vrednost: vbrizgavanje fine pare prek sistema Pure Steam, Optimalna količina pare in 
temperaturna stabilnost: Generator Pure Steam, Enakomerno kuhanje: 5-smerni sistem za dovod vročega 
zraka in pare, Enostavna navigacija: 2,9-palčni barvni zaslon TFT in otipljivi gumbi, Kuhanje do sredice: 
termometer za živila, Priročnost: Teleskopska vodila v 1 ravni

2.9

21 funkcij

Vroč zrak, Vroč zrak + spodnji grelec, Zgornji + spodnji grelec, Veliki žar, Žar, Veliki žar + ventilator, Zgornji grelec, 
Spodnji grelec, Spodnji grelec + ventilator, Samodejno pečenje, ECO vroč zrak, Polna para, Nizkotemperaturna para, 
Sous Vide, Kombinirano vroč zrak + para 1. stopnje, Kombinirano vroč zrak + para 2. stopnje, Kombinirano vroč zrak 
+ para 3. stopnje, Ogrevanje, Parno čiščenje, Odtajanje, Hitro segrevanje

 Lastnosti

 n Kategorija energetske učinkovitosti: A+
 n Prostornina prostora za peko: 50 L
 n Hladna vrata: Štirislojno steklo in toplotni reflektorji
 n Izjemno gladka emajlna prevleka, odporna proti vročini in vlagi
 n Funkcija parnega čiščenja

Pomoč pri kuhanju

 n Generator čiste pare za proizvodnjo suhe pare, ki omogoča izvrstno in zdravo kuhanje
 n 100-odstotno kuhanje v pari z dovajanjem skozi 4 enakomerno nameščene dovode
 n 1,3 l rezervoar za vodo za 80 minut kuhanja
 n 5 Sistem za dovod vročega zraka Air Flow za enakomerno kuhanje
 n Elektronska regulacija temperature: 30°C do 230°C
 n 132 vnaprej pripravljenih programov
 n Funkcija dodajanja časa na koncu kuhanja
 n Termometer za hrano z alarmom za doseženo temperaturo, za doseganje popolnih rezultatov pri kuhanju
 n 2 stopnji žara za enakomerno pečenje 2200 W

Udobje / varnost

 n 2,9-palčni barvni zaslon TFT z osvetlitvijo
 n Intuitivna navigacija s kombinacijo gumbov in zaslona na dotik
 n Teleskopska vodila v eni ravni, 100-odstotno pomična in odstranljiva
 n Vrata pečice z mehkim zapiranjem
 n Dvojna halogenska osvetlitev
 n Enostavno odstranljivo steklo vrat za čiščenje
 n Samodejni program za odstranjevanje vodnega kamna
 n Hladilni sistem s podaljšanim prezračevanjem
 n Nastavljive noge

Mere

 n Dimenzije naprave (V / Š / G): 458 / 597 / 547+21* mm
 n Zahtevane dimenzije prostora (V / Š / G): 450 / 560–568 / 550 mm
 n Dolžina / lokacija napajalnega kabla: 1500 mm / Zadnja desna stran

Tehnični podatki

 n Električni priključek 2,9 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
 n Največja moč (žar / konvekcijska toplota / generator pare): 2,2 kW / 1,6 kW / 1,2 kW

* 21 mm je debelina kovinskega okvirja pečice.

Standardna dodatna oprema

 n 1 Perforiran pekač iz nerjavečega jekla s polno širino
 n 1 Neperforiran pekač iz nerjavečega jekla s polno 
širino

 n 2 Plitva pekača z emajlirano prevleko s polno širino
 n 1 Rešetka za peko na žaru
 n 1 Temperaturna sonda
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Namestitev

Podrobnosti s strani Vgradnja visoke omare Vgradnja pod pultom

Nerjaveče jeklo
Kombinirana parna pečica, 45 cm / 50 l

OCS8464S
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PROGRAM

Ohranjena hranilna vrednost: vbrizgavanje fine pare prek sistema Pure Steam, Optimalna količina pare in 
temperaturna stabilnost: Generator Pure Steam, Enakomerno kuhanje: 5-smerni sistem za dovod vročega 
zraka in pare, Enostavna navigacija: 2,9-palčni barvni zaslon TFT in otipljivi gumbi, Kuhanje do sredice: 
termometer za živila, Priročnost: Teleskopska vodila v 1 ravni

2.9

21 funkcij

Vroč zrak, Vroč zrak + spodnji grelec, Zgornji + spodnji grelec, Veliki žar, Žar, Veliki žar + ventilator, Zgornji grelec, 
Spodnji grelec, Spodnji grelec + ventilator, Samodejno pečenje, ECO vroč zrak, Polna para, Nizkotemperaturna para, 
Sous Vide, Kombinirano vroč zrak + para 1. stopnje, Kombinirano vroč zrak + para 2. stopnje, Kombinirano vroč zrak 
+ para 3. stopnje, Ogrevanje, Parno čiščenje, Odtajanje, Hitro segrevanje

 Lastnosti

 n Kategorija energetske učinkovitosti: A+
 n Prostornina prostora za peko: 50 L
 n Hladna vrata: Štirislojno steklo in toplotni reflektorji
 n Izjemno gladka emajlna prevleka, odporna proti vročini in vlagi
 n Funkcija parnega čiščenja

Pomoč pri kuhanju

 n Generator čiste pare za proizvodnjo suhe pare, ki omogoča izvrstno in zdravo kuhanje
 n 100-odstotno kuhanje v pari z dovajanjem skozi 4 enakomerno nameščene dovode
 n 1,3 l rezervoar za vodo za 80 minut kuhanja
 n 5 Sistem za dovod vročega zraka Air Flow za enakomerno kuhanje
 n Elektronska regulacija temperature: 30°C do 230°C
 n 132 vnaprej pripravljenih programov
 n Funkcija dodajanja časa na koncu kuhanja
 n Termometer za hrano z alarmom za doseženo temperaturo, za doseganje popolnih rezultatov pri kuhanju
 n 2 stopnji žara za enakomerno pečenje 2200 W

Udobje / varnost

 n 2,9-palčni barvni zaslon TFT z osvetlitvijo
 n Intuitivna navigacija s kombinacijo gumbov in zaslona na dotik
 n Teleskopska vodila v eni ravni, 100-odstotno pomična in odstranljiva
 n Vrata pečice z mehkim zapiranjem
 n Dvojna halogenska osvetlitev
 n Enostavno odstranljivo steklo vrat za čiščenje
 n Samodejni program za odstranjevanje vodnega kamna
 n Hladilni sistem s podaljšanim prezračevanjem
 n Nastavljive noge

Mere

 n Dimenzije naprave (V / Š / G): 458 / 597 / 547+21* mm
 n Zahtevane dimenzije prostora (V / Š / G): 450 / 560–568 / 550 mm
 n Dolžina / lokacija napajalnega kabla: 1500 mm / Zadnja desna stran

Tehnični podatki

 n Električni priključek 2,9 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
 n Največja moč (žar / konvekcijska toplota / generator pare): 2,2 kW / 1,6 kW / 1,2 kW

* 21 mm je debelina kovinskega okvirja pečice.

Standardna dodatna oprema

 n 1 Perforiran pekač iz nerjavečega jekla s polno širino
 n 1 Neperforiran pekač iz nerjavečega jekla s polno 
širino

 n 2 Plitva pekača z emajlirano prevleko s polno širino
 n 1 Rešetka za peko na žaru
 n 1 Temperaturna sonda
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Namestitev

Podrobnosti s strani Vgradnja visoke omare Vgradnja pod pultom

Grafitno črna
Pirolizna pečica Self Clean™, 60 cm / 71 l

OP8687A

Enakomerno kuhanje: 5-smerni sistem za dovod vročega zraka in pare, Enostavna navigacija: 6-palčni barvni 
zaslon TFT in otipljivi gumbi, Kuhanje do sredice: termometer za živila, Nastavitev 3 zaporednih načinov 
kuhanja: Funkcija stopenjskega kuhanja, Priročnost: Teleskopska vodila v 3 ravneh

16 funkcij

Vroč zrak, Vroč zrak + spodnji grelec, Zgornji + spodnji grelec, Veliki žar, Žar, Veliki žar + ventilator, Zgornji grelec, 
Spodnji grelec, Spodnji grelec + ventilator, Samodejno pečenje, ECO vroč zrak, Segrevanje krožnikov, Ohranjanje 
toplote, Pirolizno čiščenje, Odmrzovanje, Hitro segrevanje

Lastnosti

 n Kategorija energetske učinkovitosti: A+
 n Prostornina prostora za peko: 71 L
 n Hladna vrata: Štirislojno steklo in toplotni reflektorji
 n Izjemno gladka emajlna prevleka, odporna proti vročini in vlagi
 n Pirolizno čiščenje: 3 stopnje (150/180/210 minut)

Pomoč pri kuhanju

 n 5 Sistem za dovod vročega zraka Air Flow za enakomerno kuhanje
 n Elektronska regulacija temperature: 30°C do 300°C 
 n 69 prednastavljenih programov
 n Stopenjsko pečenje (nastavitev 3 zaporednih načinov pečenja)
 n Funkcija dodajanja časa na koncu kuhanja
 n Način priljubljenih za shranjevanje 10 najljubših receptov
 n Termometer za hrano z alarmom za doseženo temperaturo, za doseganje popolnih rezultatov pri kuhanju
 n 2 stopnji žara za enakomerno pečenje 2700 W

Udobje / varnost

 n 6-palčni barvni zaslon TFT z osvetlitvijo
 n Intuitivna navigacija s kombinacijo gumbov in zaslona na dotik
 n Teleskopska vodila v dveh ravneh, 100-odstotno pomična in odstranljiva
 n Vrata pečice z mehkim zapiranjem
 n Dvojna halogenska osvetlitev
 n Enostavno odstranljivo steklo vrat za čiščenje 
 n Hladilni sistem s podaljšanim prezračevanjem
 n Nastavljive noge

Mere

 n Dimenzije naprave (V / Š / G): 597 / 597 / 547+21* mm
 n Zahtevane dimenzije prostora (V / Š / G): 590 / 560–568 / 550 mm
 n Dolžina / lokacija napajalnega kabla: 1500 mm / Zadnja desna stran

Tehnični podatki

 n Električni priključek 3,4 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
 n Največja moč (žar / konvekcijska toplota): 2,7 kW / 1,6 kW

* 21 mm je debelina kovinskega okvirja pečice.

Standardna oprema

 n 2 Plitva pekača z emajlirano prevleko s polno 
širino

 n 1 Globok pekač z emajlirano prevleko s polno 
širino

 n 1 Rešetka za peko na žaru
 n 1 Steklen pekač
 n 1 Temperaturna sonda

Craft 60 cm

L:1500

560-568

550

min.
590

547

21

597

597

L:1500

547

min.
590

21

597

597550

560-568

min.
590

547

0+3

48

21

597
Nastavitev
nog

48

4

3

0+3

Nastavitev
nog

560

579

579
579

Craft 60 cm

L:1500

560-568

550

min.
590

547

21

597

597

L:1500

547

min.
590

21

597

597550

560-568

min.
590

547

0+3

48

21

597
Nastavitev
nog

48

4

3

0+3

Nastavitev
nog

560

579

579
579

Craft 60 cm

L:1500

560-568

550

min.
590

547

21

597

597

L:1500

547

min.
590

21

597

597550

560-568

min.
590

547

0+3

48

21

597
Nastavitev
nog

48

4

3

0+3

Nastavitev
nog

560

579

579
579

PROGRAM



65
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Podrobnosti s strani Vgradnja visoke omare Vgradnja pod pultom

Nerjaveče jeklo
Pirolizna pečica Self Clean™, 60 cm / 71 l

OP8687S
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PROGRAM

Enakomerno kuhanje: 5-smerni sistem za dovod vročega zraka in pare, Enostavna navigacija: 6-palčni barvni 
zaslon TFT in otipljivi gumbi, Kuhanje do sredice: termometer za živila, Nastavitev 3 zaporednih načinov 
kuhanja: Funkcija stopenjskega kuhanja, Priročnost: Teleskopska vodila v 3 ravneh

16 funkcij

Vroč zrak, Vroč zrak + spodnji grelec, Zgornji + spodnji grelec, Veliki žar, Žar, Veliki žar + ventilator, Zgornji grelec, 
Spodnji grelec, Spodnji grelec + ventilator, Samodejno pečenje, ECO vroč zrak, Segrevanje krožnikov, Ohranjanje 
toplote, Pirolizno čiščenje, Odmrzovanje, Hitro segrevanje

Lastnosti

 n Kategorija energetske učinkovitosti: A+
 n Prostornina prostora za peko: 71 L
 n Hladna vrata: Štirislojno steklo in toplotni reflektorji
 n Izjemno gladka emajlna prevleka, odporna proti vročini in vlagi
 n Pirolizno čiščenje: 3 stopnje (150/180/210 minut)

Pomoč pri kuhanju

 n 5 Sistem za dovod vročega zraka Air Flow za enakomerno kuhanje
 n Elektronska regulacija temperature: 30°C do 300°C 
 n 69 prednastavljenih programov
 n Stopenjsko pečenje (nastavitev 3 zaporednih načinov pečenja)
 n Funkcija dodajanja časa na koncu kuhanja
 n Način priljubljenih za shranjevanje 10 najljubših receptov
 n Termometer za hrano z alarmom za doseženo temperaturo, za doseganje popolnih rezultatov pri kuhanju
 n 2 stopnji žara za enakomerno pečenje 2700 W

Udobje / varnost

 n 6-palčni barvni zaslon TFT z osvetlitvijo
 n Intuitivna navigacija s kombinacijo gumbov in zaslona na dotik
 n Teleskopska vodila v dveh ravneh, 100-odstotno pomična in odstranljiva
 n Vrata pečice z mehkim zapiranjem
 n Dvojna halogenska osvetlitev
 n Enostavno odstranljivo steklo vrat za čiščenje 
 n Hladilni sistem s podaljšanim prezračevanjem
 n Nastavljive noge

Mere

 n Dimenzije naprave (V / Š / G): 597 / 597 / 547+21* mm
 n Zahtevane dimenzije prostora (V / Š / G): 590 / 560–568 / 550 mm
 n Dolžina / lokacija napajalnega kabla: 1500 mm / Zadnja desna stran

Tehnični podatki

 n Električni priključek 3,4 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
 n Največja moč (žar / konvekcijska toplota): 2,7 kW / 1,6 kW

* 21 mm je debelina kovinskega okvirja pečice.

Standardna oprema

 n 2 Plitva pekača z emajlirano prevleko s polno 
širino

 n 1 Globok pekač z emajlirano prevleko s polno 
širino

 n 1 Rešetka za peko na žaru
 n 1 Steklen pekač
 n 1 Temperaturna sonda
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Podrobnosti s strani Vgradnja visoke omare Vgradnja pod pultom

Črno jeklo
Pirolizna pečica Self Clean™, 60 cm / 71 l

OP8687B
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PROGRAM

Enakomerno kuhanje: 5-smerni sistem za dovod vročega zraka in pare, Enostavna navigacija: 6-palčni barvni 
zaslon TFT in otipljivi gumbi, Kuhanje do sredice: termometer za živila, Nastavitev 3 zaporednih načinov 
kuhanja: Funkcija stopenjskega kuhanja, Priročnost: Teleskopska vodila v 3 ravneh

16 funkcij

Vroč zrak, Vroč zrak + spodnji grelec, Zgornji + spodnji grelec, Veliki žar, Žar, Veliki žar + ventilator, Zgornji grelec, 
Spodnji grelec, Spodnji grelec + ventilator, Samodejno pečenje, ECO vroč zrak, Segrevanje krožnikov, Ohranjanje 
toplote, Pirolizno čiščenje, Odmrzovanje, Hitro segrevanje

Lastnosti

 n Kategorija energetske učinkovitosti: A+
 n Prostornina prostora za peko: 71 L
 n Hladna vrata: Štirislojno steklo in toplotni reflektorji
 n Izjemno gladka emajlna prevleka, odporna proti vročini in vlagi
 n Pirolizno čiščenje: 3 stopnje (150/180/210 minut)

Pomoč pri kuhanju

 n 5 Sistem za dovod vročega zraka Air Flow za enakomerno kuhanje
 n Elektronska regulacija temperature: 30°C do 300°C 
 n 69 prednastavljenih programov
 n Stopenjsko pečenje (nastavitev 3 zaporednih načinov pečenja)
 n Funkcija dodajanja časa na koncu kuhanja
 n Način priljubljenih za shranjevanje 10 najljubših receptov
 n Termometer za hrano z alarmom za doseženo temperaturo, za doseganje popolnih rezultatov pri kuhanju
 n 2 stopnji žara za enakomerno pečenje 2700 W

Udobje / varnost

 n 6-palčni barvni zaslon TFT z osvetlitvijo
 n Intuitivna navigacija s kombinacijo gumbov in zaslona na dotik
 n Teleskopska vodila v dveh ravneh, 100-odstotno pomična in odstranljiva
 n Vrata pečice z mehkim zapiranjem
 n Dvojna halogenska osvetlitev
 n Enostavno odstranljivo steklo vrat za čiščenje 
 n Hladilni sistem s podaljšanim prezračevanjem
 n Nastavljive noge

Mere

 n Dimenzije naprave (V / Š / G): 597 / 597 / 547+21* mm
 n Zahtevane dimenzije prostora (V / Š / G): 590 / 560–568 / 550 mm
 n Dolžina / lokacija napajalnega kabla: 1500 mm / Zadnja desna stran

Tehnični podatki

 n Električni priključek 3,4 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
 n Največja moč (žar / konvekcijska toplota): 2,7 kW / 1,6 kW

* 21 mm je debelina kovinskega okvirja pečice.

Standardna oprema

 n 2 Plitva pekača z emajlirano prevleko s polno 
širino

 n 1 Globok pekač z emajlirano prevleko s polno 
širino

 n 1 Rešetka za peko na žaru
 n 1 Steklen pekač
 n 1 Temperaturna sonda



67

Namestitev

Podrobnosti s strani Vgradnja visoke omare Vgradnja pod pultom

Grafitno črna
Pirolizna pečica Self Clean™, 60 cm / 71 l

OP8664A

Enakomerno kuhanje: 5-smerni sistem za dovod vročega zraka in pare, enostavna navigacija: 2,9-palčni 
barvni zaslon TFT in otipljivi gumbi, Kuhanje do sredice: termometer za živila, Nastavitev 3 zaporednih 
načinov kuhanja: Funkcija stopenjskega kuhanja, priročnost: Teleskopska vodila v 3 ravneh

2.9

16 funkcij

Vroč zrak, Vroč zrak + spodnji grelec, Zgornji + spodnji grelec, Veliki žar, Žar, Veliki žar + ventilator, Zgornji grelec, 
Spodnji grelec, Spodnji grelec + ventilator, Samodejno pečenje, ECO vroč zrak, Segrevanje krožnikov, Ohranjanje 
toplote, Pirolizno čiščenje, Odmrzovanje, Hitro segrevanje 

Lastnosti

 n Kategorija energetske učinkovitosti: A+
 n Prostornina prostora za peko: 71 L
 n Hladna vrata: Štirislojno steklo in toplotni reflektorji
 n Izjemno gladka emajlna prevleka, odporna proti vročini in vlagi
 n Pirolizno čiščenje: 3 stopnje (150/180/210 minut)

Pomoč pri kuhanju

 n 5 Sistem za dovod vročega zraka Air Flow za enakomerno kuhanje
 n Elektronska regulacija temperature: 30°C do 300°C
 n 69 prednastavljenih programov
 n Funkcija dodajanja časa na koncu kuhanja
 n Termometer za hrano z alarmom za doseženo temperaturo, za doseganje popolnih rezultatov pri kuhanju
 n 2 stopnji žara za enakomerno pečenje 2700 W

Udobje / varnost

 n 2,9-palčni barvni zaslon TFT z osvetlitvijo
 n Intuitivna navigacija s kombinacijo gumbov in zaslona na dotik
 n Teleskopska vodila v eni ravni, 100-odstotno pomična in odstranljiva
 n Vrata pečice z mehkim zapiranjem
 n Dvojna halogenska osvetlitev
 n Enostavno odstranljivo steklo vrat za čiščenje 
 n Hladilni sistem s podaljšanim prezračevanjem
 n Nastavljive noge

Mere

 n Dimenzije naprave (V / Š / G): 597 / 597 / 547+21* mm
 n Zahtevane dimenzije prostora (V / Š / G): 590 / 560–568 / 550 mm
 n Dolžina / lokacija napajalnega kabla: 1500 mm / Zadnja desna stran

Tehnični podatki

 n Električni priključek 3,4 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
 n Največja moč (žar / konvekcijska toplota): 2,7 kW / 1,6 kW

* 21 mm je debelina kovinskega okvirja pečice.

Standardna oprema

 n 2 Plitva pekača z emajlirano prevleko s polno 
širino

 n 1 Globok pekač z emajlirano prevleko s polno 
širino

 n 1 Rešetka za peko na žaru
 n 1 Temperaturna sonda
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Nerjaveče jeklo
Pirolizna pečica Self Clean™, 60 cm / 71 l

OP8664S
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PROGRAM

Enakomerno kuhanje: 5-smerni sistem za dovod vročega zraka in pare, enostavna navigacija: 2,9-palčni 
barvni zaslon TFT in otipljivi gumbi, Kuhanje do sredice: termometer za živila, Nastavitev 3 zaporednih 
načinov kuhanja: Funkcija stopenjskega kuhanja, priročnost: Teleskopska vodila v 3 ravneh

2.9

16 funkcij

Vroč zrak, Vroč zrak + spodnji grelec, Zgornji + spodnji grelec, Veliki žar, Žar, Veliki žar + ventilator, Zgornji grelec, 
Spodnji grelec, Spodnji grelec + ventilator, Samodejno pečenje, ECO vroč zrak, Segrevanje krožnikov, Ohranjanje 
toplote, Pirolizno čiščenje, Odmrzovanje, Hitro segrevanje 

Lastnosti

 n Kategorija energetske učinkovitosti: A+
 n Prostornina prostora za peko: 71 L
 n Hladna vrata: Štirislojno steklo in toplotni reflektorji
 n Izjemno gladka emajlna prevleka, odporna proti vročini in vlagi
 n Pirolizno čiščenje: 3 stopnje (150/180/210 minut)

Pomoč pri kuhanju

 n 5 Sistem za dovod vročega zraka Air Flow za enakomerno kuhanje
 n Elektronska regulacija temperature: 30°C do 300°C
 n 69 prednastavljenih programov
 n Funkcija dodajanja časa na koncu kuhanja
 n Termometer za hrano z alarmom za doseženo temperaturo, za doseganje popolnih rezultatov pri kuhanju
 n 2 stopnji žara za enakomerno pečenje 2700 W

Udobje / varnost

 n 2,9-palčni barvni zaslon TFT z osvetlitvijo
 n Intuitivna navigacija s kombinacijo gumbov in zaslona na dotik
 n Teleskopska vodila v eni ravni, 100-odstotno pomična in odstranljiva
 n Vrata pečice z mehkim zapiranjem
 n Dvojna halogenska osvetlitev
 n Enostavno odstranljivo steklo vrat za čiščenje 
 n Hladilni sistem s podaljšanim prezračevanjem
 n Nastavljive noge

Mere

 n Dimenzije naprave (V / Š / G): 597 / 597 / 547+21* mm
 n Zahtevane dimenzije prostora (V / Š / G): 590 / 560–568 / 550 mm
 n Dolžina / lokacija napajalnega kabla: 1500 mm / Zadnja desna stran

Tehnični podatki

 n Električni priključek 3,4 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
 n Največja moč (žar / konvekcijska toplota): 2,7 kW / 1,6 kW

* 21 mm je debelina kovinskega okvirja pečice.

Standardna oprema

 n 2 Plitva pekača z emajlirano prevleko s polno 
širino

 n 1 Globok pekač z emajlirano prevleko s polno 
širino

 n 1 Rešetka za peko na žaru
 n 1 Temperaturna sonda
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Črno jeklo
Pirolizna pečica Self Clean™, 60 cm / 71 l

OP8664B
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PROGRAM

Enakomerno kuhanje: 5-smerni sistem za dovod vročega zraka in pare, enostavna navigacija: 2,9-palčni 
barvni zaslon TFT in otipljivi gumbi, Kuhanje do sredice: termometer za živila, Nastavitev 3 zaporednih 
načinov kuhanja: Funkcija stopenjskega kuhanja, priročnost: Teleskopska vodila v 3 ravneh

2.9

16 funkcij

Vroč zrak, Vroč zrak + spodnji grelec, Zgornji + spodnji grelec, Veliki žar, Žar, Veliki žar + ventilator, Zgornji grelec, 
Spodnji grelec, Spodnji grelec + ventilator, Samodejno pečenje, ECO vroč zrak, Segrevanje krožnikov, Ohranjanje 
toplote, Pirolizno čiščenje, Odmrzovanje, Hitro segrevanje 

Lastnosti

 n Kategorija energetske učinkovitosti: A+
 n Prostornina prostora za peko: 71 L
 n Hladna vrata: Štirislojno steklo in toplotni reflektorji
 n Izjemno gladka emajlna prevleka, odporna proti vročini in vlagi
 n Pirolizno čiščenje: 3 stopnje (150/180/210 minut)

Pomoč pri kuhanju

 n 5 Sistem za dovod vročega zraka Air Flow za enakomerno kuhanje
 n Elektronska regulacija temperature: 30°C do 300°C
 n 69 prednastavljenih programov
 n Funkcija dodajanja časa na koncu kuhanja
 n Termometer za hrano z alarmom za doseženo temperaturo, za doseganje popolnih rezultatov pri kuhanju
 n 2 stopnji žara za enakomerno pečenje 2700 W

Udobje / varnost

 n 2,9-palčni barvni zaslon TFT z osvetlitvijo
 n Intuitivna navigacija s kombinacijo gumbov in zaslona na dotik
 n Teleskopska vodila v eni ravni, 100-odstotno pomična in odstranljiva
 n Vrata pečice z mehkim zapiranjem
 n Dvojna halogenska osvetlitev
 n Enostavno odstranljivo steklo vrat za čiščenje 
 n Hladilni sistem s podaljšanim prezračevanjem
 n Nastavljive noge

Mere

 n Dimenzije naprave (V / Š / G): 597 / 597 / 547+21* mm
 n Zahtevane dimenzije prostora (V / Š / G): 590 / 560–568 / 550 mm
 n Dolžina / lokacija napajalnega kabla: 1500 mm / Zadnja desna stran

Tehnični podatki

 n Električni priključek 3,4 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
 n Največja moč (žar / konvekcijska toplota): 2,7 kW / 1,6 kW

* 21 mm je debelina kovinskega okvirja pečice.

Standardna oprema

 n 2 Plitva pekača z emajlirano prevleko s polno 
širino

 n 1 Globok pekač z emajlirano prevleko s polno 
širino

 n 1 Rešetka za peko na žaru
 n 1 Temperaturna sonda
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Grafitno črna
Pirolizna pečica Self Clean™, 60 cm / 71 l

OP8637A

Enakomerno kuhanje: 5-smerni sistem za dovod vročega zraka in pare, enostavna navigacija: LCD zaslon in 
otipljivi gumbi, Kuhanje do sredice: termometer za živila, Priročnost: Teleskopska vodila v 1 ravni

LCD

12 funkcij

Hitro segrevanje, Zgornji + spodnji grelec, Mali žar, Veliki žar, Žar + ventilator, Vroč zrak + spodnji grelec, Vroč zrak, 
Spodnja toplota + ventilator, ECO kuhanje, Odmrzovanje, Piroliza, Segrevanje krožnikov

Lastnosti

 n Kategorija energetske učinkovitosti: A
 n Prostornina prostora za peko: 71 L
 n Hladna vrata: Štirislojno steklo in toplotni reflektorji
 n Izjemno gladka emajlna prevleka, odporna proti vročini in vlagi
 n Pirolizno čiščenje: 3 stopnje (150/180/210 minut)

Pomoč pri kuhanju

 n 5 Sistem za dovod vročega zraka Air Flow za enakomerno kuhanje
 n Elektronska regulacija temperature: 30°C do 300°C
 n Termometer za hrano z alarmom za doseženo temperaturo, za doseganje popolnih rezultatov pri kuhanju
 n 2 stopnji žara za enakomerno pečenje 2700 W

Udobje / varnost

 n LCD zaslon
 n Intuitivna navigacija s kombinacijo gumbov in zaslona na dotik
 n Teleskopska vodila v eni ravni, 100-odstotno pomična in odstranljiva
 n Dvojna halogenska osvetlitev
 n Enostavno odstranljivo steklo vrat za čiščenje 
 n Hladilni sistem s podaljšanim prezračevanjem
 n Nastavljive noge

Mere

 n Dimenzije naprave (V / Š / G): 597 / 597 / 547+21* mm
 n Zahtevane dimenzije prostora (V / Š / G): 590 / 560–568 / 550 mm
 n Dolžina / lokacija napajalnega kabla: 1500 mm / Zadnja desna stran

Tehnični podatki

 n Električni priključek 3,4 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
 n Največja moč (žar / konvekcijska toplota): 2,7 kW / 1,6 kW

* 21 mm je debelina kovinskega okvirja pečice.

Standardna dodatna oprema

 n 2 Plitva pekača z emajlirano prevleko s polno 
širino

 n 1 Globok pekač z emajlirano prevleko s polno 
širino

 n 1 Rešetka za peko na žaru
 n 1 Temperaturna sonda
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Enakomerno kuhanje: 5-smerni sistem za dovod vročega zraka in pare, enostavna navigacija: LCD zaslon in 
otipljivi gumbi, Kuhanje do sredice: termometer za živila, Priročnost: Teleskopska vodila v 1 ravni

LCD

12 funkcij

Hitro segrevanje, Zgornji + spodnji grelec, Mali žar, Veliki žar, Žar + ventilator, Vroč zrak + spodnji grelec, Vroč zrak, 
Spodnja toplota + ventilator, ECO kuhanje, Odmrzovanje, Piroliza, Segrevanje krožnikov

Lastnosti

 n Kategorija energetske učinkovitosti: A
 n Prostornina prostora za peko: 71 L
 n Hladna vrata: Štirislojno steklo in toplotni reflektorji
 n Izjemno gladka emajlna prevleka, odporna proti vročini in vlagi
 n Pirolizno čiščenje: 3 stopnje (150/180/210 minut)

Pomoč pri kuhanju

 n 5 Sistem za dovod vročega zraka Air Flow za enakomerno kuhanje
 n Elektronska regulacija temperature: 30°C do 300°C
 n Termometer za hrano z alarmom za doseženo temperaturo, za doseganje popolnih rezultatov pri kuhanju
 n 2 stopnji žara za enakomerno pečenje 2700 W

Udobje / varnost

 n LCD zaslon
 n Intuitivna navigacija s kombinacijo gumbov in zaslona na dotik
 n Teleskopska vodila v eni ravni, 100-odstotno pomična in odstranljiva
 n Dvojna halogenska osvetlitev
 n Enostavno odstranljivo steklo vrat za čiščenje 
 n Hladilni sistem s podaljšanim prezračevanjem
 n Nastavljive noge

Mere

 n Dimenzije naprave (V / Š / G): 597 / 597 / 547+21* mm
 n Zahtevane dimenzije prostora (V / Š / G): 590 / 560–568 / 550 mm
 n Dolžina / lokacija napajalnega kabla: 1500 mm / Zadnja desna stran

Tehnični podatki

 n Električni priključek 3,4 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
 n Največja moč (žar / konvekcijska toplota): 2,7 kW / 1,6 kW

* 21 mm je debelina kovinskega okvirja pečice.

Standardna dodatna oprema

 n 2 Plitva pekača z emajlirano prevleko s polno 
širino

 n 1 Globok pekač z emajlirano prevleko s polno 
širino

 n 1 Rešetka za peko na žaru
 n 1 Temperaturna sonda

Nerjaveče jeklo
Pirolizna pečica Self Clean™, 60 cm / 71 l
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Grafitno črna
Kombinirana mikrovalovna pečica, 45 cm / 50 l

OCM8487A

Enakomerno kuhanje: 5-smerni sistem za dovod vročega zraka in pare, enostavna navigacija: 6-palčni barvni 
zaslon TFT in otipljivi gumbi, Nastavitev 3 zaporednih načinov kuhanja: Funkcija stopenjskega kuhanja, Nežno 
kuhanje z mikrovalovi: Inverter ustvarja stalen tok mikrovalov tudi pri nizki moči

19 funkcij

Vroč zrak, ECO vroč zrak, Gretje zgoraj in spodaj, Vroč zrak + spodnji grelec, Spodnji grelec + ventilator, Spodnji 
grelec, Zgornji grelec, Žar, Veliki žar, Veliki žar + ventilator, Samodejno pečenje, Mikrovalovi, Žar + ventilator + 
mikrovalovi, Hitro segrevanje, Segrevanje krožnikov, Odmrzovanje, Ohranjanje toplote, Vodno čiščenje

Lastnosti

 n Prostornina prostora za peko: 50 L
 n Hladna vrata: 3-slojna steklena vrata in odsevniki toplote/mikrovalov
 n Izjemno gladka emajlna prevleka, odporna proti vročini in vlagi
 n Funkcija Aqua Clean

Pomoč pri kuhanju

 n 5 Sistem za dovod vročega zraka Air Flow za enakomerno kuhanje 
 n Elektronska regulacija temperature: 30°C do 250°C 
 n 128 prednastavljenih programov
 n Stopenjsko pečenje (nastavitev 3 zaporednih načinov pečenja)
 n Funkcija dodajanja časa na koncu kuhanja
 n Način priljubljenih za shranjevanje 10 najljubših receptov
 n 2 stopnji žara za enakomerno pečenje 2200 W
 n Razpon moči mikrovalov: 6 stopenj od 90 do 1000 W
 n Inverter ustvarja stalen tok mikrovalov tudi pri nizki moči

Udobje / varnost

 n 6-palčni barvni zaslon TFT z osvetlitvijo
 n Intuitivna navigacija s kombinacijo gumbov in zaslona na dotik
 n Dvojna halogenska osvetlitev
 n Hladilni sistem s podaljšanim prezračevanjem
 n Nastavljive noge

Mere

 n Dimenzije naprave (V / Š / G): 458 / 597 / 547+21* mm
 n Zahtevane dimenzije prostora (V / Š / G): 450 / 560–568 / 550 mm
 n Dolžina / lokacija napajalnega kabla: 1500 mm / Zadnja desna stran

Tehnični podatki

 n Električni priključek 3,0 kW / 220–240V / 50-60 Hz / 16 A
 n Največja moč (žar / konvekcijska toplota): 2,2 kW / 1,6 kW 

* 21 mm je debelina kovinskega okvirja pečice.

Standardna oprema

 n 1 Plitev pekač z emajlirano prevleko s polno 
širino

 n 1 Globok pekač z emajlirano prevleko s polno 
širino

 n 1 Rešetka za peko na žaru
 n 1 Steklen pekač
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Enakomerno kuhanje: 5-smerni sistem za dovod vročega zraka in pare, enostavna navigacija: 6-palčni barvni 
zaslon TFT in otipljivi gumbi, Nastavitev 3 zaporednih načinov kuhanja: Funkcija stopenjskega kuhanja, Nežno 
kuhanje z mikrovalovi: Inverter ustvarja stalen tok mikrovalov tudi pri nizki moči

19 funkcij

Vroč zrak, ECO vroč zrak, Gretje zgoraj in spodaj, Vroč zrak + spodnji grelec, Spodnji grelec + ventilator, Spodnji 
grelec, Zgornji grelec, Žar, Veliki žar, Veliki žar + ventilator, Samodejno pečenje, Mikrovalovi, Žar + ventilator + 
mikrovalovi, Hitro segrevanje, Segrevanje krožnikov, Odmrzovanje, Ohranjanje toplote, Vodno čiščenje

Lastnosti

 n Prostornina prostora za peko: 50 L
 n Hladna vrata: 3-slojna steklena vrata in odsevniki toplote/mikrovalov
 n Izjemno gladka emajlna prevleka, odporna proti vročini in vlagi
 n Funkcija Aqua Clean

Pomoč pri kuhanju

 n 5 Sistem za dovod vročega zraka Air Flow za enakomerno kuhanje 
 n Elektronska regulacija temperature: 30°C do 250°C 
 n 128 prednastavljenih programov
 n Stopenjsko pečenje (nastavitev 3 zaporednih načinov pečenja)
 n Funkcija dodajanja časa na koncu kuhanja
 n Način priljubljenih za shranjevanje 10 najljubših receptov
 n 2 stopnji žara za enakomerno pečenje 2200 W
 n Razpon moči mikrovalov: 6 stopenj od 90 do 1000 W
 n Inverter ustvarja stalen tok mikrovalov tudi pri nizki moči

Udobje / varnost

 n 6-palčni barvni zaslon TFT z osvetlitvijo
 n Intuitivna navigacija s kombinacijo gumbov in zaslona na dotik
 n Dvojna halogenska osvetlitev
 n Hladilni sistem s podaljšanim prezračevanjem
 n Nastavljive noge

Mere

 n Dimenzije naprave (V / Š / G): 458 / 597 / 547+21* mm
 n Zahtevane dimenzije prostora (V / Š / G): 450 / 560–568 / 550 mm
 n Dolžina / lokacija napajalnega kabla: 1500 mm / Zadnja desna stran

Tehnični podatki

 n Električni priključek 3,0 kW / 220–240V / 50-60 Hz / 16 A
 n Največja moč (žar / konvekcijska toplota): 2,2 kW / 1,6 kW 

* 21 mm je debelina kovinskega okvirja pečice.

Standardna oprema

 n 1 Plitev pekač z emajlirano prevleko s polno 
širino

 n 1 Globok pekač z emajlirano prevleko s polno 
širino

 n 1 Rešetka za peko na žaru
 n 1 Steklen pekač

Nerjaveče jeklo
Kombinirana mikrovalovna pečica, 45 cm / 50 l
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PROGRAM
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Podrobnosti s strani Vgradnja visoke omare Vgradnja pod pultom

Črno jeklo
Kombinirana mikrovalovna pečica, 45 cm / 50 l

OCM8487B
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PROGRAM

Enakomerno kuhanje: 5-smerni sistem za dovod vročega zraka in pare, enostavna navigacija: 6-palčni barvni 
zaslon TFT in otipljivi gumbi, Nastavitev 3 zaporednih načinov kuhanja: Funkcija stopenjskega kuhanja, Nežno 
kuhanje z mikrovalovi: Inverter ustvarja stalen tok mikrovalov tudi pri nizki moči

19 funkcij

Vroč zrak, ECO vroč zrak, Gretje zgoraj in spodaj, Vroč zrak + spodnji grelec, Spodnji grelec + ventilator, Spodnji 
grelec, Zgornji grelec, Žar, Veliki žar, Veliki žar + ventilator, Samodejno pečenje, Mikrovalovi, Žar + ventilator + 
mikrovalovi, Hitro segrevanje, Segrevanje krožnikov, Odmrzovanje, Ohranjanje toplote, Vodno čiščenje

Lastnosti

 n Prostornina prostora za peko: 50 L
 n Hladna vrata: 3-slojna steklena vrata in odsevniki toplote/mikrovalov
 n Izjemno gladka emajlna prevleka, odporna proti vročini in vlagi
 n Funkcija Aqua Clean

Pomoč pri kuhanju

 n 5 Sistem za dovod vročega zraka Air Flow za enakomerno kuhanje 
 n Elektronska regulacija temperature: 30°C do 250°C 
 n 128 prednastavljenih programov
 n Stopenjsko pečenje (nastavitev 3 zaporednih načinov pečenja)
 n Funkcija dodajanja časa na koncu kuhanja
 n Način priljubljenih za shranjevanje 10 najljubših receptov
 n 2 stopnji žara za enakomerno pečenje 2200 W
 n Razpon moči mikrovalov: 6 stopenj od 90 do 1000 W
 n Inverter ustvarja stalen tok mikrovalov tudi pri nizki moči

Udobje / varnost

 n 6-palčni barvni zaslon TFT z osvetlitvijo
 n Intuitivna navigacija s kombinacijo gumbov in zaslona na dotik
 n Dvojna halogenska osvetlitev
 n Hladilni sistem s podaljšanim prezračevanjem
 n Nastavljive noge

Mere

 n Dimenzije naprave (V / Š / G): 458 / 597 / 547+21* mm
 n Zahtevane dimenzije prostora (V / Š / G): 450 / 560–568 / 550 mm
 n Dolžina / lokacija napajalnega kabla: 1500 mm / Zadnja desna stran

Tehnični podatki

 n Električni priključek 3,0 kW / 220–240V / 50-60 Hz / 16 A
 n Največja moč (žar / konvekcijska toplota): 2,2 kW / 1,6 kW 

* 21 mm je debelina kovinskega okvirja pečice.

Standardna oprema

 n 1 Plitev pekač z emajlirano prevleko s polno 
širino

 n 1 Globok pekač z emajlirano prevleko s polno 
širino

 n 1 Rešetka za peko na žaru
 n 1 Steklen pekač
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Podrobnosti s strani Vgradnja visoke omare Vgradnja pod pultom

Grafitno črna
Kombinirana mikrovalovna pečica, 45 cm / 50 l
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PROGRAM

Enakomerno kuhanje: 5-smerni sistem za dovod vročega zraka in pare, enostavna navigacija: 2,9-palčni 
barvni zaslon TFT in otipljivi gumbi, Nastavitev 3 zaporednih načinov kuhanja: Funkcija stopenjskega kuhanja, 
Nežno kuhanje z mikrovalovi: Inverter ustvarja stalen tok mikrovalov tudi pri nizki moči

19 funkcij

Vroč zrak, ECO vroč zrak, Gretje zgoraj in spodaj, Vroč zrak + spodnji grelec, Spodnji grelec + ventilator, Spodnji 
grelec, Zgornji grelec, Žar, Veliki žar, Veliki žar + ventilator, Samodejno pečenje, Mikrovalovi, Žar + ventilator + 
mikrovalovi, Hitro segrevanje, Segrevanje krožnikov, Odmrzovanje, Ohranjanje toplote, Vodno čiščenje

Lastnosti

 n Prostornina prostora za peko: 50 L
 n Hladna vrata: 3-slojna steklena vrata in odsevniki toplote/mikrovalov
 n Izjemno gladka emajlna prevleka, odporna proti vročini in vlagi
 n Funkcija Aqua Clean

Pomoč pri kuhanju

 n 5 Sistem za dovod vročega zraka Air Flow za enakomerno kuhanje 
 n Elektronska regulacija temperature: 30°C do 250°C 
 n 128 prednastavljenih programov
 n Stopenjsko pečenje (nastavitev 3 zaporednih načinov pečenja)
 n Funkcija dodajanja časa na koncu kuhanja
 n Način priljubljenih za shranjevanje 10 najljubših receptov
 n 2 stopnji žara za enakomerno pečenje 2200 W
 n Razpon moči mikrovalov: 6 stopenj od 90 do 1000 W
 n Inverter ustvarja stalen tok mikrovalov tudi pri nizki moči

Udobje / varnost

 n 2,9-palčni barvni zaslon TFT z osvetlitvijo
 n Intuitivna navigacija s kombinacijo gumbov in zaslona na dotik
 n Dvojna halogenska osvetlitev
 n Hladilni sistem s podaljšanim prezračevanjem
 n Nastavljive noge

Mere

 n Dimenzije naprave (V / Š / G): 458 / 597 / 547+21* mm
 n Zahtevane dimenzije prostora (V / Š / G): 450 / 560–568 / 550 mm
 n Dolžina napajalnega kabla / lokacija: 1500 mm / Zadnja desna stran

Tehnični podatki

 n Električni priključek 3,0 kW / 220–240V / 50-60 Hz / 16 A
 n Največja moč (žar / konvekcijska toplota): 2,2 kW / 1,6 kW 

* 21 mm je debelina kovinskega okvirja pečice.

Standardna oprema

 n 1 Plitev pekač z emajlirano prevleko s polno 
širino

 n 1 Globok pekač z emajlirano prevleko s polno 
širino

 n 1 Rešetka za peko na žaru
 n 1 Steklen pekač
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Podrobnosti s strani Vgradnja visoke omare Vgradnja pod pultom

Nerjaveče jeklo
Kombinirana mikrovalovna pečica, 45 cm / 50 l
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PROGRAM

Enakomerno kuhanje: 5-smerni sistem za dovod vročega zraka in pare, enostavna navigacija: 2,9-palčni 
barvni zaslon TFT in otipljivi gumbi, Nastavitev 3 zaporednih načinov kuhanja: Funkcija stopenjskega kuhanja, 
Nežno kuhanje z mikrovalovi: Inverter ustvarja stalen tok mikrovalov tudi pri nizki moči

19 funkcij

Vroč zrak, ECO vroč zrak, Gretje zgoraj in spodaj, Vroč zrak + spodnji grelec, Spodnji grelec + ventilator, Spodnji 
grelec, Zgornji grelec, Žar, Veliki žar, Veliki žar + ventilator, Samodejno pečenje, Mikrovalovi, Žar + ventilator + 
mikrovalovi, Hitro segrevanje, Segrevanje krožnikov, Odmrzovanje, Ohranjanje toplote, Vodno čiščenje

Lastnosti

 n Prostornina prostora za peko: 50 L
 n Hladna vrata: 3-slojna steklena vrata in odsevniki toplote/mikrovalov
 n Izjemno gladka emajlna prevleka, odporna proti vročini in vlagi
 n Funkcija Aqua Clean

Pomoč pri kuhanju

 n 5 Sistem za dovod vročega zraka Air Flow za enakomerno kuhanje 
 n Elektronska regulacija temperature: 30°C do 250°C 
 n 128 prednastavljenih programov
 n Stopenjsko pečenje (nastavitev 3 zaporednih načinov pečenja)
 n Funkcija dodajanja časa na koncu kuhanja
 n Način priljubljenih za shranjevanje 10 najljubših receptov
 n 2 stopnji žara za enakomerno pečenje 2200 W
 n Razpon moči mikrovalov: 6 stopenj od 90 do 1000 W
 n Inverter ustvarja stalen tok mikrovalov tudi pri nizki moči

Udobje / varnost

 n 2,9-palčni barvni zaslon TFT z osvetlitvijo
 n Intuitivna navigacija s kombinacijo gumbov in zaslona na dotik
 n Dvojna halogenska osvetlitev
 n Hladilni sistem s podaljšanim prezračevanjem
 n Nastavljive noge

Mere

 n Dimenzije naprave (V / Š / G): 458 / 597 / 547+21* mm
 n Zahtevane dimenzije prostora (V / Š / G): 450 / 560–568 / 550 mm
 n Dolžina napajalnega kabla / lokacija: 1500 mm / Zadnja desna stran

Tehnični podatki

 n Električni priključek 3,0 kW / 220–240V / 50-60 Hz / 16 A
 n Največja moč (žar / konvekcijska toplota): 2,2 kW / 1,6 kW 

* 21 mm je debelina kovinskega okvirja pečice.

Standardna oprema

 n 1 Plitev pekač z emajlirano prevleko s polno 
širino

 n 1 Globok pekač z emajlirano prevleko s polno 
širino

 n 1 Rešetka za peko na žaru
 n 1 Steklen pekač
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Podrobnosti s strani Vgradnja visoke omare Vgradnja pod pultom

Črno jeklo
Kombinirana mikrovalovna pečica, 45 cm / 50 l

OCM8464B
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PROGRAM

Enakomerno kuhanje: 5-smerni sistem za dovod vročega zraka in pare, enostavna navigacija: 2,9-palčni 
barvni zaslon TFT in otipljivi gumbi, Nastavitev 3 zaporednih načinov kuhanja: Funkcija stopenjskega kuhanja, 
Nežno kuhanje z mikrovalovi: Inverter ustvarja stalen tok mikrovalov tudi pri nizki moči

19 funkcij

Vroč zrak, ECO vroč zrak, Gretje zgoraj in spodaj, Vroč zrak + spodnji grelec, Spodnji grelec + ventilator, Spodnji 
grelec, Zgornji grelec, Žar, Veliki žar, Veliki žar + ventilator, Samodejno pečenje, Mikrovalovi, Žar + ventilator + 
mikrovalovi, Hitro segrevanje, Segrevanje krožnikov, Odmrzovanje, Ohranjanje toplote, Vodno čiščenje

Lastnosti

 n Prostornina prostora za peko: 50 L
 n Hladna vrata: 3-slojna steklena vrata in odsevniki toplote/mikrovalov
 n Izjemno gladka emajlna prevleka, odporna proti vročini in vlagi
 n Funkcija Aqua Clean

Pomoč pri kuhanju

 n 5 Sistem za dovod vročega zraka Air Flow za enakomerno kuhanje 
 n Elektronska regulacija temperature: 30°C do 250°C 
 n 128 prednastavljenih programov
 n Stopenjsko pečenje (nastavitev 3 zaporednih načinov pečenja)
 n Funkcija dodajanja časa na koncu kuhanja
 n Način priljubljenih za shranjevanje 10 najljubših receptov
 n 2 stopnji žara za enakomerno pečenje 2200 W
 n Razpon moči mikrovalov: 6 stopenj od 90 do 1000 W
 n Inverter ustvarja stalen tok mikrovalov tudi pri nizki moči

Udobje / varnost

 n 2,9-palčni barvni zaslon TFT z osvetlitvijo
 n Intuitivna navigacija s kombinacijo gumbov in zaslona na dotik
 n Dvojna halogenska osvetlitev
 n Hladilni sistem s podaljšanim prezračevanjem
 n Nastavljive noge

Mere

 n Dimenzije naprave (V / Š / G): 458 / 597 / 547+21* mm
 n Zahtevane dimenzije prostora (V / Š / G): 450 / 560–568 / 550 mm
 n Dolžina napajalnega kabla / lokacija: 1500 mm / Zadnja desna stran

Tehnični podatki

 n Električni priključek 3,0 kW / 220–240V / 50-60 Hz / 16 A
 n Največja moč (žar / konvekcijska toplota): 2,2 kW / 1,6 kW 

* 21 mm je debelina kovinskega okvirja pečice.

Standardna oprema

 n 1 Plitev pekač z emajlirano prevleko s polno 
širino

 n 1 Globok pekač z emajlirano prevleko s polno 
širino

 n 1 Rešetka za peko na žaru
 n 1 Steklen pekač
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Podrobnosti s strani Vgradnja visoke omare Vgradnja pod pultom

Črno jeklo
Mikrovalovna pečica, 45 cm / 53 l

OM8487B

Enostavna navigacija: 6-palčni barvni zaslon TFT in otipljivi gumbi, nežno kuhanje z mikrovalovi: Inverter 
ustvarja stalen tok mikrovalov tudi pri nizki moči

6 funkcij

Mikrovalovi, Programi samodejnega odmrzovanja, Ročna nastavitev odmrzovanja, Segrevanje, Čist zrak, Vodno 
čiščenje

Lastnosti

 n Prostornina prostora za peko: 53 L
 n Izjemno gladka emajlna prevleka, odporna proti vročini in vlagi
 n Funkcija Aqua Clean

Pomoč pri kuhanju

 n 52 prednastavljenih programov
 n Način priljubljenih za shranjevanje 10 najljubših receptov
 n Razpon moči mikrovalov: 6 stopenj od 90 do 1000 W
 n Inverter ustvarja stalen tok mikrovalov tudi pri nizki moči

Udobje / varnost

 n 6-palčni barvni zaslon TFT z osvetlitvijo
 n Intuitivna navigacija s kombinacijo gumbov in zaslona na dotik
 n Dvojna halogenska osvetlitev
 n Nastavljive noge

Mere

 n Dimenzije naprave (V / Š / G): 458 / 597 / 547+21* mm
 n Zahtevane dimenzije prostora (V / Š / G): 450 / 560–568 / 550 mm
 n Dolžina napajalnega kabla / lokacija: 1500 mm / Zadnja desna stran

Tehnični podatki

 n Električni priključek: 2,2 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A

Standardna oprema

 n 1 Steklen pekač

L:1500

560-568

550

min.
450 547

21

597

458
L:1500

min.
450

550

2

560-568
547

21

597

458

Craft 45 cm

min.
450

547

0+3

48
21

458Nastavitev
nog

48

4

4

0+3

446

446

Nastavitev
nog

446

560

446

560

L:1500

560-568

550

min.
450 547

21

597

458
L:1500

min.
450

550

2

560-568
547

21

597

458

Craft 45 cm

min.
450

547

0+3

48
21

458Nastavitev
nog

48

4

4

0+3

446

446

Nastavitev
nog

446

560

446

560

L:1500

560-568

550

min.
450 547

21

597

458
L:1500

min.
450

550

2

560-568
547

21

597

458

Craft 45 cm

min.
450

547

0+3

48
21

458Nastavitev
nog

48

4

4

0+3

446

446

Nastavitev
nog

446

560

446

560

PROGRAM
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Enostavna navigacija: 2,9-palčni barvni zaslon TFT in otipljivi gumbi, nežno kuhanje z mikrovalovi: Inverter 
ustvarja stalen tok mikrovalov tudi pri nizki moči

6 funkcij

Mikrovalovi, Programi samodejnega odmrzovanja, Ročna nastavitev odmrzovanja, Segrevanje, Čist zrak, Vodno 
čiščenje

Lastnosti

 n Prostornina prostora za peko: 53 L
 n Izjemno gladka emajlna prevleka, odporna proti vročini in vlagi
 n Funkcija Aqua Clean

Pomoč pri kuhanju

 n 52 prednastavljenih programov
 n Razpon moči mikrovalov: 6 stopenj od 90 do 1000 W
 n Inverter ustvarja stalen tok mikrovalov tudi pri nizki moči

Udobje / varnost

 n 2,9-palčni barvni zaslon TFT z osvetlitvijo
 n Intuitivna navigacija s kombinacijo gumbov in zaslona na dotik
 n Dvojna halogenska osvetlitev
 n Nastavljive noge

Mere

 n Dimenzije naprave (V / Š / G): 458 / 597 / 547+21* mm
 n Zahtevane dimenzije prostora (V / Š / G): 450 / 560–568 / 550 mm
 n Dolžina napajalnega kabla / lokacija: 1500 mm / Zadnja desna stran

Tehnični podatki

 n Električni priključek: 2,2 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A

* 21 mm je debelina kovinskega okvirja pečice.

Standardna oprema

 n 1 Steklen pekač
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Grafitno črna
Mikrovalovna pečica 45 cm/53 litrov

OM8464A
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PROGRAM

Enostavna navigacija: 2,9-palčni barvni zaslon TFT in otipljivi gumbi, nežno kuhanje z mikrovalovi: Inverter 
ustvarja stalen tok mikrovalov tudi pri nizki moči

6 funkcij

Mikrovalovi, Programi samodejnega odmrzovanja, Ročna nastavitev odmrzovanja, Segrevanje, Čist zrak, Vodno 
čiščenje

Lastnosti

 n Prostornina prostora za peko: 53 L
 n Izjemno gladka emajlna prevleka, odporna proti vročini in vlagi
 n Funkcija Aqua Clean

Pomoč pri kuhanju

 n 52 prednastavljenih programov
 n Razpon moči mikrovalov: 6 stopenj od 90 do 1000 W
 n Inverter ustvarja stalen tok mikrovalov tudi pri nizki moči

Udobje / varnost

 n 2,9-palčni barvni zaslon TFT z osvetlitvijo
 n Intuitivna navigacija s kombinacijo gumbov in zaslona na dotik
 n Dvojna halogenska osvetlitev
 n Nastavljive noge

Mere

 n Dimenzije naprave (V / Š / G): 458 / 597 / 547+21* mm
 n Zahtevane dimenzije prostora (V / Š / G): 450 / 560–568 / 550 mm
 n Dolžina napajalnega kabla / lokacija: 1500 mm / Zadnja desna stran

Tehnični podatki

 n Električni priključek: 2,2 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A

* 21 mm je debelina kovinskega okvirja pečice.

Standardna oprema

 n 1 Steklen pekač



81

Namestitev

Podrobnosti s strani Vgradnja visoke omare Vgradnja pod pultom

Standardna oprema

Črno jeklo
Večnamenska pečica, 60 cm / 73 litrov

OT8687B

Enakomerno kuhanje: 5-smerni sistem za dovod vročega zraka, enostavna navigacija: 6-palčni barvni zaslon 
TFT in otipljivi gumbi, Kuhanje do sredice: termometer za živila, Nastavitev 3 zaporednih načinov kuhanja: 
Funkcija stopenjskega kuhanja, priročnost: Teleskopska vodila V 2 ravneh

16 funkcij

Vroč zrak, ECO vroč zrak, Gretje zgoraj in spodaj, Vroč zrak + spodnji grelec, Spodnji grelec + ventilator, Spodnji 
grelec, Zgornji grelec, Žar, Veliki žar, Veliki žar + ventilator, Samodejno pečenje, Hitro segrevanje, Segrevanje 
krožnikov, Odmrzovanje, Ohranjanje toplote, Aqua Clean

Lastnosti

 n Kategorija energetske učinkovitosti: A
 n Prostornina prostora za peko: 71 L
 n Hladna vrata: Trislojno steklo in toplotni reflektorji
 n Izjemno gladka emajlna prevleka, odporna proti vročini in vlagi
 n Funkcija Aqua Clean

Pomoč pri kuhanju

 n 5 Sistem za dovod vročega zraka Air Flow za enakomerno kuhanje 
 n Elektronska regulacija temperature: 30°C do 275°C 
 n 69 prednastavljenih programov
 n Stopenjsko pečenje (nastavitev 3 zaporednih načinov pečenja)
 n Funkcija dodajanja časa na koncu kuhanja
 n Način priljubljenih za shranjevanje 10 najljubših receptov
 n Termometer za hrano z alarmom za doseženo temperaturo, za doseganje popolnih rezultatov pri kuhanju
 n 2 stopnji žara za enakomerno pečenje 2700 W

Udobje / varnost

 n 6-palčni barvni zaslon TFT z osvetlitvijo
 n Intuitivna navigacija s kombinacijo gumbov in zaslona na dotik 
 n Teleskopska vodila v dveh ravneh, 100-odstotno pomična in odstranljiva
 n Vrata pečice z mehkim zapiranjem
 n Dvojna halogenska osvetlitev
 n Enostavno odstranljivo steklo vrat za čiščenje 
 n Hladilni sistem s podaljšanim prezračevanjem 
 n Nastavljive noge

Mere

 n Dimenzije naprave (V / Š / G): 597 / 597 / 547+21* mm
 n Zahtevane dimenzije prostora (V / Š / G): 590 / 560–568 / 550 mm
 n Dolžina / lokacija napajalnega kabla: 1500 mm / Zadnja desna stran

Tehnični podatki

 n Električni priključek 3,4 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
 n Največja moč (žar / konvekcijska toplota): 2,7 kW / 1,6 kW

* 21 mm je debelina kovinskega okvirja pečice.

 n 2 Plitva pekača z emajlirano prevleko s polno širino
 n 1 Globok pekač z emajlirano prevleko s polno širino
 n 1 Rešetka za peko na žaru
 n 1 Steklen pekač
 n 1 Temperaturna sonda
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Standardna oprema

Grafitno črna
Večnamenska pečica, 60 cm / 73 litrov

OT8664A

Enakomerno kuhanje: 5-smerni sistem za dovod vročega zraka, enostavna navigacija: 2,9-palčni barvni 
zaslon TFT in otipljivi gumbi, Kuhanje do sredice: termometer za živila, Priročnost: Teleskopska vodila v 1 ravni

2.9

16 funkcij

Vroč zrak, ECO vroč zrak, Gretje zgoraj in spodaj, Vroč zrak + spodnji grelec, Spodnji grelec + ventilator, Spodnji 
grelec, Zgornji grelec, Žar, Veliki žar, Veliki žar + ventilator, Samodejno pečenje, Hitro segrevanje, Segrevanje 
krožnikov, Odmrzovanje, Ohranjanje toplote, Aqua Clean

Lastnosti

 n Kategorija energetske učinkovitosti: A+
 n Prostornina prostora za peko: 73 L
 n Hladna vrata: Trislojno steklo in toplotni reflektorji
 n Izjemno gladka emajlna prevleka, odporna proti vročini in vlagi
 n Funkcija Aqua Clean

Pomoč pri kuhanju

 n 5 Sistem za dovod vročega zraka Air Flow za enakomerno kuhanje
 n Elektronska regulacija temperature: 30°C do 275°C
 n 69 prednastavljenih programov
 n Funkcija dodajanja časa na koncu kuhanja
 n Termometer za hrano z alarmom za doseženo temperaturo, za doseganje popolnih rezultatov pri kuhanju
 n 2 stopnji žara za enakomerno pečenje 2700 W

Udobje / varnost

 n 2,9-palčni barvni zaslon TFT z osvetlitvijo
 n Intuitivna navigacija s kombinacijo gumbov in zaslona na dotik
 n Teleskopska vodila v eni ravni, 100-odstotno pomična in odstranljiva
 n Vrata pečice z mehkim zapiranjem
 n Dvojna halogenska osvetlitev
 n Enostavno odstranljivo steklo vrat za čiščenje
 n Hladilni sistem s podaljšanim prezračevanjem 
 n Nastavljive noge

Mere

 n Dimenzije naprave (V / Š / G): 597 / 597 / 547+21* mm
 n Zahtevane dimenzije prostora (V / Š / G): 590 / 560–568 / 550 mm
 n Dolžina / lokacija napajalnega kabla: 1500 mm / Zadnja desna stran

Tehnični podatki

 n Električni priključek 3,4 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
 n Največja moč (žar / konvekcijska toplota): 2,7 kW / 1,6 kW  

* 21 mm je debelina kovinskega okvirja pečice.

 n 2 Plitva pekača z emajlirano prevleko s polno širino
 n 1 Globok pekač z emajlirano prevleko s polno širino
 n 1 Rešetka za peko na žaru
 n 1 Temperaturna sonda
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Standardna oprema

Enakomerno kuhanje: 5-smerni sistem za dovod vročega zraka, enostavna navigacija: 2,9-palčni barvni 
zaslon TFT in otipljivi gumbi, Kuhanje do sredice: termometer za živila, Priročnost: Teleskopska vodila v 1 ravni

2.9

16 funkcij

Vroč zrak, ECO vroč zrak, Gretje zgoraj in spodaj, Vroč zrak + spodnji grelec, Spodnji grelec + ventilator, Spodnji 
grelec, Zgornji grelec, Žar, Veliki žar, Veliki žar + ventilator, Samodejno pečenje, Hitro segrevanje, Segrevanje 
krožnikov, Odmrzovanje, Ohranjanje toplote, Aqua Clean

Lastnosti

 n Kategorija energetske učinkovitosti: A+
 n Prostornina prostora za peko: 73 L
 n Hladna vrata: Trislojno steklo in toplotni reflektorji
 n Izjemno gladka emajlna prevleka, odporna proti vročini in vlagi
 n Funkcija Aqua Clean

Pomoč pri kuhanju

 n 5 Sistem za dovod vročega zraka Air Flow za enakomerno kuhanje
 n Elektronska regulacija temperature: 30°C do 275°C
 n 69 prednastavljenih programov
 n Funkcija dodajanja časa na koncu kuhanja
 n Termometer za hrano z alarmom za doseženo temperaturo, za doseganje popolnih rezultatov pri kuhanju
 n 2 stopnji žara za enakomerno pečenje 2700 W

Udobje / varnost

 n 2,9-palčni barvni zaslon TFT z osvetlitvijo
 n Intuitivna navigacija s kombinacijo gumbov in zaslona na dotik
 n Teleskopska vodila v eni ravni, 100-odstotno pomična in odstranljiva
 n Vrata pečice z mehkim zapiranjem
 n Dvojna halogenska osvetlitev
 n Enostavno odstranljivo steklo vrat za čiščenje
 n Hladilni sistem s podaljšanim prezračevanjem 
 n Nastavljive noge

Mere

 n Dimenzije naprave (V / Š / G): 597 / 597 / 547+21* mm
 n Zahtevane dimenzije prostora (V / Š / G): 590 / 560–568 / 550 mm
 n Dolžina / lokacija napajalnega kabla: 1500 mm / Zadnja desna stran

Tehnični podatki

 n Električni priključek 3,4 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
 n Največja moč (žar / konvekcijska toplota): 2,7 kW / 1,6 kW  

* 21 mm je debelina kovinskega okvirja pečice.

 n 2 Plitva pekača z emajlirano prevleko s polno širino
 n 1 Globok pekač z emajlirano prevleko s polno širino
 n 1 Rešetka za peko na žaru
 n 1 Temperaturna sonda
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Večnamenska pečica, 60 cm / 73 litrov
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Grafitno črna
Večnamenska pečica, 60 cm / 73 litrov

OT8637A

Enakomerno kuhanje: 5-smerni sistem za dovod vročega zraka, enostavna navigacija: LCD zaslon in otipljivi 
gumbi

LCD

12 funkcij

Hitro segrevanje, Zgornji in spodnji grelec, Žar, Veliki žar, Žar z ventilatorjem, Vroč zrak in spodnji grelec, Vroč zrak, 
Spodnji grelec in ventilator, Segrevanje krožnikov, Eco kuhanje, Aqua Clean, Odmrzovanje

Lastnosti

 n Kategorija energetske učinkovitosti: A+
 n Prostornina prostora za peko: 73 L
 n Hladna vrata: Trislojno steklo in toplotni reflektorji
 n Izjemno gladka emajlna prevleka, odporna proti vročini in vlagi
 n Funkcija Aqua Clean

Pomoč pri kuhanju

 n 5 Sistem za dovod vročega zraka Air Flow za enakomerno kuhanje
 n Elektronska regulacija temperature: 30°C do 275°C
 n Termometer za hrano z alarmom za doseženo temperaturo, za doseganje popolnih rezultatov pri kuhanju
 n 2 stopnji žara za enakomerno pečenje 2700 W

Udobje / varnost

 n LCD zaslon
 n Intuitivna navigacija s kombinacijo gumbov in zaslona na dotik
 n Vrata pečice z mehkim zapiranjem
 n Dvojna halogenska osvetlitev
 n Enostavno odstranljivo steklo vrat za čiščenje 
 n Hladilni sistem s podaljšanim prezračevanjem 
 n Nastavljive noge

Mere

 n Dimenzije naprave (V / Š / G): 597 / 597 / 547+21* mm
 n Zahtevane dimenzije prostora (V / Š / G): 590 / 560–568 / 550 mm
 n Dolžina / lokacija napajalnega kabla: 1500 mm / Zadnja desna stran

Tehnični podatki

 n Električni priključek 3,4 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
 n Največja moč (žar / konvekcijska toplota): 2,7 kW / 1,6 kW 

* 21 mm je debelina kovinskega okvirja pečice.
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Standardna dodatna oprema

 n 2 Plitva pekača z emajlirano prevleko s polno širino
 n 1 Globok pekač z emajlirano prevleko s polno širino
 n 1 Rešetka za peko na žaru
 n 1 Temperaturna sonda

PROGRAM
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Enakomerno kuhanje: 5-smerni sistem za dovod vročega zraka, enostavna navigacija: LCD zaslon in otipljivi 
gumbi

LCD

12 funkcij

Hitro segrevanje, Zgornji in spodnji grelec, Žar, Veliki žar, Žar z ventilatorjem, Vroč zrak in spodnji grelec, Vroč zrak, 
Spodnji grelec in ventilator, Segrevanje krožnikov, Eco kuhanje, Aqua Clean, Odmrzovanje

Lastnosti

 n Kategorija energetske učinkovitosti: A+
 n Prostornina prostora za peko: 73 L
 n Hladna vrata: Trislojno steklo in toplotni reflektorji
 n Izjemno gladka emajlna prevleka, odporna proti vročini in vlagi
 n Funkcija Aqua Clean

Pomoč pri kuhanju

 n 5 Sistem za dovod vročega zraka Air Flow za enakomerno kuhanje
 n Elektronska regulacija temperature: 30°C do 275°C
 n Termometer za hrano z alarmom za doseženo temperaturo, za doseganje popolnih rezultatov pri kuhanju
 n 2 stopnji žara za enakomerno pečenje 2700 W

Udobje / varnost

 n LCD zaslon
 n Intuitivna navigacija s kombinacijo gumbov in zaslona na dotik
 n Vrata pečice z mehkim zapiranjem
 n Dvojna halogenska osvetlitev
 n Enostavno odstranljivo steklo vrat za čiščenje 
 n Hladilni sistem s podaljšanim prezračevanjem 
 n Nastavljive noge

Mere

 n Dimenzije naprave (V / Š / G): 597 / 597 / 547+21* mm
 n Zahtevane dimenzije prostora (V / Š / G): 590 / 560–568 / 550 mm
 n Dolžina / lokacija napajalnega kabla: 1500 mm / Zadnja desna stran

Tehnični podatki

 n Električni priključek 3,4 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
 n Največja moč (žar / konvekcijska toplota): 2,7 kW / 1,6 kW 

* 21 mm je debelina kovinskega okvirja pečice.

Nerjaveče jeklo
Večnamenska pečica, 60 cm / 73 litrov

OT8637S
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Standardna dodatna oprema

 n 2 Plitva pekača z emajlirano prevleko s polno širino
 n 1 Globok pekač z emajlirano prevleko s polno širino
 n 1 Rešetka za peko na žaru
 n 1 Temperaturna sonda

PROGRAM
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Namestitev

Podrobnosti s strani Vgradnja visoke omare Vgradnja pod pultom

Nerjaveče jeklo
Večnamenska pečica, 45 cm / 50 litrov

OT8464S

Standardna oprema

Enakomerno kuhanje: 5-smerni sistem za dovod vročega zraka, enostavna navigacija: 2,9-palčni barvni 
zaslon TFT in otipljivi gumbi, Priročnost: Teleskopska vodila v 1 ravni

16 funkcij

Vroč zrak, ECO vroč zrak, Gretje zgoraj in spodaj, Vroč zrak + spodnji grelec, Spodnji grelec + ventilator, Spodnji 
grelec, Zgornji grelec, Žar, Veliki žar, Veliki žar + ventilator, Samodejno pečenje, Hitro segrevanje, Segrevanje 
krožnikov, Odmrzovanje, Ohranjanje toplote, Aqua Clean

Lastnosti

 n Kategorija energetske učinkovitosti: A+
 n Prostornina prostora za peko: 50 L
 n Hladna vrata: Trislojno steklo in toplotni reflektorji
 n Izjemno gladka emajlna prevleka, odporna proti vročini in vlagi
 n Funkcija Aqua Clean

Pomoč pri kuhanju

 n 5 Sistem za dovod vročega zraka Air Flow za enakomerno kuhanje 
 n Elektronska regulacija temperature: 30 °C to 275 °C 
 n 2 stopnji žara za enakomerno pečenje 2200 W

Udobje / varnost

 n 2,9-palčni barvni zaslon TFT z osvetlitvijo
 n Intuitivna navigacija s kombinacijo gumbov in zaslona na dotik
 n Teleskopska vodila v eni ravni, 100-odstotno pomična in odstranljiva
 n Vrata pečice z mehkim zapiranjem
 n Dvojna halogenska osvetlitev
 n Enostavno odstranljivo steklo vrat za čiščenje 
 n Hladilni sistem s podaljšanim prezračevanjem 
 n Nastavljive noge

Mere

 n Dimenzije naprave (V / Š / G): 458 / 597 / 547+21* mm
 n Zahtevane dimenzije prostora (V / Š / G): 450 / 560–568 / 550 mm
 n Dolžina napajalnega kabla / lokacija: 1500 mm / Zadnja desna stran

Tehnični podatki

 n Električni priključek 2,6 kW / 220–240 V / 50-60 Hz / 16 A
 n Največja moč (žar / konvekcijska toplota): 2,2 kW / 1,6 kW

* 21 mm je debelina kovinskega okvirja pečice.

 n 1 Plitev pekač z emajlirano prevleko s polno širino
 n 1 Rešetka za peko na žaru
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ASKO  |  Pečice

Najbolj prilagodljiva vgradna 
kombinirana pečica na svetu

KOMBINIRANE PEČICE 5 V 1

Edinstvena kombinirana pečica 5 v 1 rešuje 

številne težave in prinaša veliko dodano 

vrednost pri kuhanju. Pet različnih načinov 

ogrevanja - polna para, mikrovalovi, toplota, 

kombinacija pečica/mikrovalovi in kombinacija 

pečica/para - vse to v eni pečici, s čimer 

prihranite prostor v kuhinji za druge naprave.

Kaj, ko bi dodali zraven še kavni aparat 

Elements? Možnosti kuhanja pa lahko še 

razširite, če jo kombinirate z eno od naših 

konvekcijskih ali piroliznih pečic Self Clean™.



89

3. Pečica

Različne funkcije za peko in kuhanje s 

kombinacijo zgornjega in spodnjega gretja, 

vročega zraka in žara. Kot nalašč za pecivo 

in torte.

1. 100 % para

Nežno kuhanje zelenjave, rib in mesa. S 

funkcijo polne pare lahko hkrati kuhate sveže 

ribe, zelenjavo in krompir brez nevarnosti 

razkuhanja.

4. Mikrovalovi / pečica

Jed je pripravljena s kombinacijo mikrovalov 

in vročega zraka. To skrajša čas kuhanja, 

jedi pa kljub temu dobijo lepo rjavo skorjico

5. Para / pečica

Kombinacija vročega zraka in pare prinaša 

več okusa in ustvarja privlačnejšo teksturo 

na primer pri peki kruha, ki bo imel mehko 

notranjost in okusno mehko, a hrustljavo 

skorjico.

2. 100 % mikrovalovi

Pri ponovnem segrevanju hrane in segrevanju 

tekočin je to izjemen prihranek časa, dobro pa 

se obnese tudi pri odmrzovanju. Odličen je na 

primer za topljenje čokolade.



90

Namestitev

Podrobnosti s strani Vgradnja visoke omare Vgradnja pod pultom

Ohranjena hranilna vrednost: vbrizgavanje fine pare prek vrtinčnega sistema, Optimalna količina pare in 
temperaturna stabilnost: zunanji generator pare, Enakomerno kuhanje: 5-smerni sistem za dovod vročega 
zraka in pare, Enostavna navigacija: Barvni zaslon na dotik TFT, Nastavitev 3 zaporednih načinov kuhanja: 
Funkcija stopenjskega kuhanja, Nežno kuhanje z mikrovalovi: Inverter ustvarja stalen tok mikrovalov tudi pri 
nizki moči, 5 v 1: Pet prilagodljivih in prostorsko varčnih funkcij v eni pečici

26 funkcij

Vroč zrak, ECO vroč zrak, Vroč zrak + spodnji grelec, Vroč zrak + spodnji grelec, Spodnji grelec + ventilator, 
Spodnji grelec, Zgornji grelec, Žar, Veliki žar, Veliki žar + ventilator, Samodejno pečenje, Mikrovalovna pečica, 
Vroč zrak + mikrovalovna pečica, Žar + ventilator + mikrovalovna pečica, Para, Para pri nizki temperaturi, 
Sous vide, Kombinirano: Vroč zrak + para 1. stopnje, Kombinirano: Vroč zrak + para 2. stopnje, Kombinirano: 
Vroč zrak + para 3. stopnje, Hitro segrevanje, Odmrzovanje, Regeneracija, Ohranjanje toplote, Segrevanje 
krožnikov, Čiščenje s paro

Lastnosti

 n Prostornina prostora za peko: 50 L
 n Hladna vrata: 3-slojna steklena vrata in odsevniki toplote/mikrovalov
 n Izjemno gladka emajlna prevleka, odporna proti vročini in vlagi
 n Funkcija parnega čiščenja

Pomoč pri kuhanju

 n Generator čiste pare za proizvodnjo suhe pare, ki omogoča izvrstno in zdravo kuhanje
 n 100-odstotno kuhanje v pari z dovajanjem skozi 4 enakomerno nameščene dovode
 n 1,3 l rezervoar za vodo za 80 minut kuhanja
 n 5 Sistem za dovod vročega zraka Air Flow za enakomerno kuhanje 
 n Elektronska regulacija temperature: 30°C do 230°C 
 n 143 prednastavljenih programov
 n Stopenjsko pečenje (nastavitev 3 zaporednih načinov pečenja)
 n Funkcija dodajanja časa na koncu kuhanja
 n Način priljubljenih za shranjevanje 16 najljubših receptov
 n 2 stopnji žara za enakomerno pečenje 2200 W
 n Razpon moči mikrovalov: 6 stopenj od 90 do 1000 W
 n Inverter ustvarja stalen tok mikrovalov tudi pri nizki moči

Udobje / varnost

 n Osvetljen interaktivni barvni zaslon TFT na dotik
 n Neposreden dostop do 3 glavnih menijev: Načini kuhanja - Dodatki - Para
 n Intuitivni vmesnik na dotik, ki podpira raziskovanje funkcij
 n Dvojna halogenska osvetlitev
 n Samodejni program za odstranjevanje vodnega kamna
 n Hladilni sistem s podaljšanim prezračevanjem
 n Nastavljive noge

Mere

 n Dimenzije naprave (V / Š / G): 458 / 597 / 547+21* mm
 n Zahtevane dimenzije prostora (V / Š / G): 450 / 560–568 / 550 mm
 n Dolžina / lokacija napajalnega kabla: 1500 mm / Zadnja desna stran

Tehnični podatki

 n Električni priključek 3,0 kW / 220–240V / 50-60 Hz / 16 A
 n Največja moč (žar / konvekcijska toplota / generator pare): 2,2 kW / 1,6 kW / 1,2 kW

* 21 mm je debelina kovinskega okvirja pečice.

Mehko črno steklo z bisernim učinkom
Kombinirana parna/mikrovalovna/konvekcijska pečica, 45 cm/50 L

OCSM8478G

Standardna oprema

 n 1 Perforiran pekač iz nerjavečega jekla s polno širino
 n 1 Neperforiran pekač iz nerjavečega jekla s polno 
širino

 n 1 Plitev pekač z emajlirano prevleko s polno širino
 n 1 Rešetka za peko na žaru
 n 1 Steklen pekač
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Namestitev

Podrobnosti s strani Vgradnja visoke omare Vgradnja pod pultom

Ohranjena hranilna vrednost: vbrizgavanje fine pare prek vrtinčnega sistema, Optimalna količina pare in 
temperaturna stabilnost: zunanji generator pare, Enakomerno kuhanje: 5-smerni sistem za dovod vročega 
zraka in pare, Enostavna navigacija: 6-palčni barvni zaslon TFT in otipljivi gumbi, Nastavitev 3 zaporednih 
načinov kuhanja: Funkcija stopenjskega kuhanja, Nežno kuhanje z mikrovalovi: Inverter ustvarja stalen tok 
mikrovalov tudi pri nizki moči, 5 v 1: Pet prilagodljivih in prostorsko varčnih funkcij v eni pečici

26 funkcij

Vroč zrak, ECO vroč zrak, Vroč zrak + spodnji grelec, Vroč zrak + spodnji grelec, Spodnji grelec + ventilator, 
Spodnji grelec, Zgornji grelec, Žar, Veliki žar, Veliki žar + ventilator, Samodejno pečenje, Mikrovalovna pečica, 
Vroč zrak + mikrovalovna pečica, Žar + ventilator + mikrovalovna pečica, Para, Para pri nizki temperaturi, 
Sous vide, Kombinirano: Vroč zrak + para 1. stopnje, Kombinirano: Vroč zrak + para 2. stopnje, Kombinirano: 
Vroč zrak + para 3. stopnje, Hitro segrevanje, Odmrzovanje, Regeneracija, Ohranjanje toplote, Segrevanje 
krožnikov, Čiščenje s paro

Lastnosti

 n Prostornina prostora za peko: 50 L
 n Hladna vrata: 3-slojna steklena vrata in odsevniki toplote/mikrovalov
 n Izjemno gladka emajlna prevleka, odporna proti vročini in vlagi
 n Funkcija parnega čiščenja

Pomoč pri kuhanju

 n Generator čiste pare za proizvodnjo suhe pare, ki omogoča izvrstno in zdravo kuhanje
 n 100-odstotno kuhanje v pari z dovajanjem skozi 4 enakomerno nameščene dovode
 n 1,3 l rezervoar za vodo za 80 minut kuhanja
 n 5 Sistem za dovod vročega zraka Air Flow za enakomerno kuhanje 
 n Elektronska regulacija temperature: 30°C do 230°C 
 n 143 prednastavljenih programov
 n Stopenjsko pečenje (nastavitev 3 zaporednih načinov pečenja)
 n Funkcija dodajanja časa na koncu kuhanja
 n Način priljubljenih za shranjevanje 16 najljubših receptov
 n 2 stopnji žara za enakomerno pečenje 2200 W
 n Razpon moči mikrovalov: 6 stopenj od 90 do 1000 W
 n Inverter ustvarja stalen tok mikrovalov tudi pri nizki moči

Udobje / varnost

 n Osvetljen interaktivni barvni zaslon TFT na dotik
 n Intuitivni vmesnik na dotik, ki podpira raziskovanje funkcij
 n Dvojna halogenska osvetlitev
 n Hladilni sistem s podaljšanim prezračevanjem
 n Nastavljive noge

Mere

 n Dimenzije naprave (V / Š / G): 458 / 597 / 547+21* mm
 n Zahtevane dimenzije prostora (V / Š / G): 450 / 560–568 / 550 mm
 n Dolžina / lokacija napajalnega kabla: 1500 mm / Zadnja desna stran

Tehnični podatki

 n Električni priključek 3,0 kW / 220–240V / 50-60 Hz / 16 A
 n Največja moč (žar / konvekcijska toplota / generator pare): 2,2 kW / 1,6 kW / 1,2 kW

* 21 mm je debelina kovinskega okvirja pečice.

Črno jeklo
Kombinirana pečica 5 v 1, 45 cm / 50 L

OCSM8487B

Standardna oprema

 n 1 Perforiran pekač iz nerjavečega jekla s polno širino
 n 1 Neperforiran pekač iz nerjavečega jekla s polno 
širino

 n 1 Plitev pekač z emajlirano prevleko s polno širino
 n 1 Rešetka za peko na žaru
 n 1 Steklen pekač
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Namestitev

Podrobnosti s strani Vgradnja visoke omare Vgradnja pod pultom

Grafitno črna
Kombinirana pečica 5 v 1, 45 cm / 50 l

OCSM8487A
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Ohranjena hranilna vrednost: vbrizgavanje fine pare prek vrtinčnega sistema, Optimalna količina pare in 
temperaturna stabilnost: zunanji generator pare, Enakomerno kuhanje: 5-smerni sistem za dovod vročega 
zraka in pare, Enostavna navigacija: 6-palčni barvni zaslon TFT in otipljivi gumbi, Nastavitev 3 zaporednih 
načinov kuhanja: Funkcija stopenjskega kuhanja, Nežno kuhanje z mikrovalovi: Inverter ustvarja stalen tok 
mikrovalov tudi pri nizki moči, 5 v 1: Pet prilagodljivih in prostorsko varčnih funkcij v eni pečici

26 funkcij

Vroč zrak, ECO vroč zrak, Vroč zrak + spodnji grelec, Vroč zrak + spodnji grelec, Spodnji grelec + ventilator, 
Spodnji grelec, Zgornji grelec, Žar, Veliki žar, Veliki žar + ventilator, Samodejno pečenje, Mikrovalovna pečica, 
Vroč zrak + mikrovalovna pečica, Žar + ventilator + mikrovalovna pečica, Para, Para pri nizki temperaturi, 
Sous vide, Kombinirano: Vroč zrak + para 1. stopnje, Kombinirano: Vroč zrak + para 2. stopnje, Kombinirano: 
Vroč zrak + para 3. stopnje, Hitro segrevanje, Odmrzovanje, Regeneracija, Ohranjanje toplote, Segrevanje 
krožnikov, Čiščenje s paro

Lastnosti

 n Prostornina prostora za peko: 50 L
 n Hladna vrata: 3-slojna steklena vrata in odsevniki toplote/mikrovalov
 n Izjemno gladka emajlna prevleka, odporna proti vročini in vlagi
 n Funkcija parnega čiščenja

Pomoč pri kuhanju

 n Generator čiste pare za proizvodnjo suhe pare, ki omogoča izvrstno in zdravo kuhanje
 n 100-odstotno kuhanje v pari z dovajanjem skozi 4 enakomerno nameščene dovode
 n 1,3 l rezervoar za vodo za 80 minut kuhanja
 n 5 Sistem za dovod vročega zraka Air Flow za enakomerno kuhanje 
 n Elektronska regulacija temperature: 30°C do 230°C 
 n 143 prednastavljenih programov
 n Stopenjsko pečenje (nastavitev 3 zaporednih načinov pečenja)
 n Funkcija dodajanja časa na koncu kuhanja
 n Način priljubljenih za shranjevanje 16 najljubših receptov
 n 2 stopnji žara za enakomerno pečenje 2200 W
 n Razpon moči mikrovalov: 6 stopenj od 90 do 1000 W
 n Inverter ustvarja stalen tok mikrovalov tudi pri nizki moči

Udobje / varnost

 n Osvetljen interaktivni barvni zaslon TFT na dotik
 n Intuitivni vmesnik na dotik, ki podpira raziskovanje funkcij
 n Dvojna halogenska osvetlitev
 n Hladilni sistem s podaljšanim prezračevanjem
 n Nastavljive noge

Mere

 n Dimenzije naprave (V / Š / G): 458 / 597 / 547+21* mm
 n Zahtevane dimenzije prostora (V / Š / G): 450 / 560–568 / 550 mm
 n Dolžina / lokacija napajalnega kabla: 1500 mm / Zadnja desna stran

Tehnični podatki

 n Električni priključek 3,0 kW / 220–240V / 50-60 Hz / 16 A
 n Največja moč (žar / konvekcijska toplota / generator pare): 2,2 kW / 1,6 kW / 1,2 kW

* 21 mm je debelina kovinskega okvirja pečice.
 n 1 Perforiran pekač iz nerjavečega jekla s polno širino
 n 1 Neperforiran pekač iz nerjavečega jekla s polno 
širino

 n 1 Plitev pekač z emajlirano prevleko s polno širino
 n 1 Rešetka za peko na žaru
 n 1 Steklen pekač

Standardna oprema
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Namestitev

Podrobnosti s strani Vgradnja visoke omare Vgradnja pod pultom

Nerjaveče jeklo
Kombinirana pečica 5 v 1, 45 cm / 50 l

OCSM8487S
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PROGRAM

Ohranjena hranilna vrednost: vbrizgavanje fine pare prek vrtinčnega sistema, Optimalna količina pare in 
temperaturna stabilnost: zunanji generator pare, Enakomerno kuhanje: 5-smerni sistem za dovod vročega 
zraka in pare, Enostavna navigacija: 6-palčni barvni zaslon TFT in otipljivi gumbi, Nastavitev 3 zaporednih 
načinov kuhanja: Funkcija stopenjskega kuhanja, Nežno kuhanje z mikrovalovi: Inverter ustvarja stalen tok 
mikrovalov tudi pri nizki moči, 5 v 1: Pet prilagodljivih in prostorsko varčnih funkcij v eni pečici

26 funkcij

Vroč zrak, ECO vroč zrak, Vroč zrak + spodnji grelec, Vroč zrak + spodnji grelec, Spodnji grelec + ventilator, 
Spodnji grelec, Zgornji grelec, Žar, Veliki žar, Veliki žar + ventilator, Samodejno pečenje, Mikrovalovna pečica, 
Vroč zrak + mikrovalovna pečica, Žar + ventilator + mikrovalovna pečica, Para, Para pri nizki temperaturi, 
Sous vide, Kombinirano: Vroč zrak + para 1. stopnje, Kombinirano: Vroč zrak + para 2. stopnje, Kombinirano: 
Vroč zrak + para 3. stopnje, Hitro segrevanje, Odmrzovanje, Regeneracija, Ohranjanje toplote, Segrevanje 
krožnikov, Čiščenje s paro

Lastnosti

 n Prostornina prostora za peko: 50 L
 n Hladna vrata: 3-slojna steklena vrata in odsevniki toplote/mikrovalov
 n Izjemno gladka emajlna prevleka, odporna proti vročini in vlagi
 n Funkcija parnega čiščenja

Pomoč pri kuhanju

 n Generator čiste pare za proizvodnjo suhe pare, ki omogoča izvrstno in zdravo kuhanje
 n 100-odstotno kuhanje v pari z dovajanjem skozi 4 enakomerno nameščene dovode
 n 1,3 l rezervoar za vodo za 80 minut kuhanja
 n 5 Sistem za dovod vročega zraka Air Flow za enakomerno kuhanje 
 n Elektronska regulacija temperature: 30°C do 230°C 
 n 143 prednastavljenih programov
 n Stopenjsko pečenje (nastavitev 3 zaporednih načinov pečenja)
 n Funkcija dodajanja časa na koncu kuhanja
 n Način priljubljenih za shranjevanje 16 najljubših receptov
 n 2 stopnji žara za enakomerno pečenje 2200 W
 n Razpon moči mikrovalov: 6 stopenj od 90 do 1000 W
 n Inverter ustvarja stalen tok mikrovalov tudi pri nizki moči

Udobje / varnost

 n Osvetljen interaktivni barvni zaslon TFT na dotik
 n Intuitivni vmesnik na dotik, ki podpira raziskovanje funkcij
 n Dvojna halogenska osvetlitev
 n Hladilni sistem s podaljšanim prezračevanjem
 n Nastavljive noge

Mere

 n Dimenzije naprave (V / Š / G): 458 / 597 / 547+21* mm
 n Zahtevane dimenzije prostora (V / Š / G): 450 / 560–568 / 550 mm
 n Dolžina / lokacija napajalnega kabla: 1500 mm / Zadnja desna stran

Tehnični podatki

 n Električni priključek 3,0 kW / 220–240V / 50-60 Hz / 16 A
 n Največja moč (žar / konvekcijska toplota / generator pare): 2,2 kW / 1,6 kW / 1,2 kW

* 21 mm je debelina kovinskega okvirja pečice.

Standardna oprema

 n 1 Perforiran pekač iz nerjavečega jekla s polno širino
 n 1 Neperforiran pekač iz nerjavečega jekla s polno 
širino

 n 1 Plitev pekač z emajlirano prevleko s polno širino
 n 1 Rešetka za peko na žaru
 n 1 Steklen pekač
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ASKO  |  Pečice

Podrobnosti za namestitev
PEČICE

1.

2.

3. 4.
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4. Dodaten prostor za prezračevanje ni potreben

Vse pečice ASKO črpajo zrak iz več majhnih 

dovodov okoli pečice, ki skupaj zagotavljajo 

dovolj hladnega zraka, da se temperatura 

okoli pečice in na steklih vrat pečice čimbolj 

zmanjša.

V omari niso potrebne dodatne zračne reže ali 

prezračevalni prostori

3. Kovinske obrobe

Ne glede na blagovno znamko ali obliko 

lahko naprave, ki se ne prilegajo popolnoma 

v kuhinjo, preveč izstopajo. Pri ASKO dajemo 

poudarek na podrobnosti; naše obrobe 

lahko skrijejo vse vrzeli med napravami in 

kuhinjskimi omaricami.

To je preprost način, da bo vaša kuhinja videti 

tako dobro, kot si zasluži.

2. Enodelni kovinski okvir

Zaradi neenakomernih robov in vrzeli med 

aparati in kuhinjskimi omaricami je lahko 

kuhinja videti manj privlačna ne glede na 

blagovne znamke in celotno zasnovo. 

Pečice ASKO Craft imajo edinstveno 

oblikovane, trdne enodelne kovinske okvirje 

z brezhibno prepognjenimi robovi, s katerimi 

boste svojo kuhinjo prikazali v najboljši luči.

1. Poravnava z nastavljivimi nogami

Z nastavljivimi nogami lahko pečico umestite 

v kuhinjo, tudi če kuhinjske omarice niso 

popolnoma poravnane. Noge je mogoče 

enostavno prilagoditi za 3 mm. Popolnoma 

poravnana pečica ni le dobra za vašo kuhinjo, 

temveč tudi za vašo kuho.

 

Pomembno je, da je pečica popolnoma 

poravnana, saj tako preprečite mešanje 

sestavin in neenakomerne rezultate pečenja. 

Iz tega razloga so vse pečice ASKO 

opremljene z nastavljivimi nogami.
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Razširite možnosti kuhanja s predali ASKO. 

V naši ponudbi boste našli različne predale 

za različne potrebe. Vakuumski predal je 

odlično dopolnilo kombinirani parni pečici za 

vakuumsko pakiranje živil za počasno kuhanje 

Sous Vide.

 

Z našimi grelnimi predali lahko segrevate 

krožnike in skodelice, ohranjate temperaturo 

jedi, ali pa jih celo počasi kuhate. Predal 

za dodatke lahko preprosto uporabite za 

shranjevanje.

Predali
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ASKO | Predali

Grelni predal
PREDALI

Naši grelni predali so predvsem zelo praktični 

in zagotavljajo mnogo možnosti v majhnem 

prostoru. Uporabljate jih lahko za počasno 

kuhanje hrane, ohranjanje temperature, 

odmrzovanje, segrevanje posode, ali pa le kot 

prostor za shranjevanje. 

Grelni predali ASKO so zasnovani za vgradnjo 

v pečice in se popolnoma prilegajo v 45 ali 60 

cm prostor pod pečico.
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Kuhanje pri nizki 
temperaturi 

Odmrzovanje

Segrevanje skodelic in 
krožnikov

Kuhanje pri nizki temperaturi je odlična 

metoda za pripravo mesa, da ostane mehko. 

Ko porjavi, lahko ponev ali posodo postavite 

v predal, kje se jed nato počasi kuha za 

določen čas.

Grelni predal lahko pomaga pri odmrzovanju 

živil. Nastavite nizko temperaturo in živila 

položite v predal.

Grelni predal je kot nalašč za segrevanje 

krožnikov pred večerjo ali segrevanje skodelic, 

v katerih boste postregli vročo kavo. Vanj 

lahko spravite 20 krožnikov s premerom 28 

cm, 80 skodelic za kavo ali 40 skodelic za čaj.
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ASKO | Predali

Vakuumski predal
Vakuumski predali ASKO prinašajo edinstveno 

možnost uvajanja napredne tehnike v vašo 

kuhinjo. Predal z višino 14 cm je oblikovan 

in pripravljen za namestitev skupaj s 45 in 60 

cm različicama kombiniranih parnih pečic iz 

istega programa.

Predal lahko uporabljate za pripravo hrane za 

kuhanje Sous vide, pa tudi za shranjevanje, 

pakiranje ali delitev hrane.

PREDALI
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Metoda Sous–vide in 
vakuumska metoda

Nadzor na dotik

Odpiranje na pritisk

Pri tehniki kuhanja Sous–vide živila zapremo 

v posebne vakuumske vrečke in jih nato 

kuhamo v pari pri temperaturi med 40 in 

100 °C. Zaradi popolnoma zaprte vrečke 

se ohranijo naravni okusi, barva in tekstura 

ter vsi bistveni vitamini in minerali. Hrana, 

pripravljena v vakuumski embalaži, potrebuje 

tudi precej manj soli kot hrana, pripravljena na 

običajen način.

Z uporabniku prijaznim nadzornim vmesnikom 

na dotik lahko izbirate med tremi različnimi 

stopnjami vakuuma glede na občutljivost 

živil. Na primer, meso potrebuje za optimalen 

učinek kuhanja višjo raven vakuuma. Sadje 

pa potrebuje nižjo raven vakuuma, da se 

ne poškoduje zaradi visokega negativnega 

zračnega tlaka.

Vakuumski predal Elements by ASKO je 

nameščen tik pod pečico in ima priročen 

mehanizem za odpiranje na pritisk, zato je zelo 

dostopen. Izbirate lahko med tremi stopnjami 

pakiranja za različne debeline plastičnih vrečk.
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ASKO | Predali

Vakuumsko zapiranje preprečuje oksidacijo 

in mikroorganizme, ki so odgovorni za proces 

fermentacije, ki razgrajuje in onesnažuje živila. 

Ta postopek omogoča, da se kakovost živil 

ohrani dlje časa; živila se ohranijo 3 do 5–

krat dlje kot v običajnih pogojih. Poleg tega 

vakuumsko zapiranje zagotavlja idealne 

pogoje za kuhanje z metodo sous vide v parni 

pečici ASKO. Na voljo so tri stopnje vakuuma 

in zapiranja:

3 stopnje vakuuma 3 stopnje zapiranja

3. stopnja: 99 % vakuum

(približno 10 mbar)

Primerno za trde izdelke (meso, trda 

zelenjava, kot je korenje, trdi siri).

2. stopnja: 95-odstotni vakuum

(približno 50 mbar)

Primerno za vlažne izdelke (tekočine, ribe, 

kuhane jedi).

1. stopnja: 75-odstotni vakuum

(približno 500 mbar)

Primerno za krhke izdelke (kruh, mehko sadje/

zelenjava).

3. stopnja: pakiranje traja 7 sekund.

Primerno za kuhanje po sistemu sous vide, 

zamrzovanje in konzerviranje (meso, trdna 

živila, trdi siri).

2. stopnja: pakiranje traja 5 sekund. Primerno 

za marinade, kuhanje po sistemu sous vide 

in zamrzovanje (živila, občutljiva na pritisk, kot 

so ribji fileji, omake).

Primerno za pakiranje, delitev in shranjevanje 

(živila, ki so zelo občutljiva na pritisk, kot so 

solata, jagodičevje, že odprti kozarci).

Vakuumski predal
PREDALI
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Priprava živil (delitev, mariniranje, 
vlaganje v vrečke)1 Pakiranje v tehniki sous vide 

(izberite stopnjo vakuuma in 
zapiranja vrečk za živila)

2 Nizkotemperaturno kuhanje 
s funkcijo sous vide v parnih 
pečicah ASKO

3

Poskrbite za kuhanje 
sous vide z ASKO

Ta metoda kuhanja, ki je bila ustvarjena za 

komercialne kuhinje na Švedskem in nadalje 

razvita v kuhinjah restavracij z Michelinovimi 

zvezdicami, pomeni, da sestavine položite v 

vakuumsko zaprte vrečke in jih nato počasi 

in pri zelo natančni nizki temperaturi kuhate 

v parni pečici. Hkrati je to idealna metoda 

za shranjevanje in pakiranje živil v eni ali 

več porcijah, brez da bi izgubila okus ali se 

izsušila.

Ta metoda ponuja številne prednosti: nežen 

postopek kuhanja, konsistenca, največja 

sočnost in skoraj nič izgube teže.

ASKO predal za sous vide vam ponuja priložnost, da na nov način izkusite 
kuhanje v pari

Sous vide Tradicionalno kuhanje
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ODW8128G

ODW8127A

ODW8127S

ODW8127B

ODV8127A

ODV8127S

ODV8127B

ODV8128G

Črno steklo z bisernim učinkom 

višina 14 cm

Grafitno črna

višina 14 cm

Nerjaveče jeklo

višina 14 cm

Črno jeklo

višina 14 cm

Grafitno črna

višina 14 cm

Nerjaveče jeklo

višina 14 cm

Črno jeklo

višina 14 cm

Črno steklo z bisernim učinkom 

višina 14 cm

Grelni predal,
Program Elements

Grelni predal,
Program Craft

Vakuumski predal,
Program Elements

Vakuumski predal,
Program Craft
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Namestitev

425
550

450/590

min. 550

135

597

560-568

590/635

141

556

Črno steklo z bisernim učinkom
Grelni predal, 14 cm 
Vgradni

ODW8128G

Dimenzije aparata

Ogrevanje posode: Ogrevanje krožnikov in posode, Dodatek k pečici in kuhalni plošči: Ohranjanje tople 
hrane, Odlično tudi za kuhanje: Funkcija počasnega kuhanja, Priročna uporaba: Teleskopska vodila z 
enostavnim drsenjem, ki se odpirajo na pritisk

5 funkcij

Odmrzovanje, Segrevanje skodelic in kozarcev, Segrevanje krožnikov, Ohranjanje toplote, Nizkotemperaturno 
kuhanje s kroženjem toplote

Lastnosti
 n Naložiti je mogoče do 25 kg
 n Prostornina: 21L

Pomoč pri kuhanju
 n Opremljeno s sistemom vročega zraka. Ventilator razporeja toploto grelnega elementa v predalu. Krožeči zrak 
hitro segreje krožnike in ohranja enakomerno toploto v predalu.

 n Nastavitev temperature: 30 °C do 80 °C

Udobje / varnost
 n 6 mest za velike krožnike / 20 krožnikov Ø28 cm / 80 skodelic za espresso ali čajnih skodelic (odvisno od 
modela)

 n Odpiranje na pritisk, brez ročaja
 n Teleskopska vodila
 n Indikator na sprednji plošči
 n Enostavno čiščenje površin

Mere

 n Dimenzije aparata (V/D/Š): 135 / 597 / 550 mm
 n Zahtevane dimenzije prostora (V / D / Š): 141 / 556 / 550 mm
 n Dolžina električnega kabla: 1500 mm

Tehnični podatki

 n Električni priključek: 810W / 220–240 V / 50Hz / 10A

PROGRAM
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Namestitev

425
550

450/590

min. 550

135

597

560-568

590/635

141

556

Mehko črno steklo z bisernim učinkom
Vakuumski predal, 14 cm
Vgradni

ODV8128G

Dimenzije aparata

Idealno shranjevanje in pakiranje vseh vrst živil: 3 stopnje vakuuma in zapiranja, Priročna uporaba: 
Teleskopska vodila z enostavnim drsenjem, ki se odpirajo na pritisk

Možnosti za uporabo

Marinade, Konzerviranje, Zapiranje posod, Ponovno zapiranje odprtih vrečk

Lastnosti
 n Prostornina: 8L
 n 3 stopnje vakuuma 
- 3. stopnja: 99-odstotni vakuum (približno 10 mbar) 
Primerno za trde izdelke 
- 2. stopnja: 95-odstotni vakuum (približno 50 mbar) 
Primerno za vlažne izdelke 
- 1. stopnja: 75-odstotni vakuum (približno 500 mbar) 
Primerno za krhke izdelke

 n 3 stopnje zapiranja za vrečke za sous vide: 
- 3. stopnja: pakiranje traja 7 sekund. 
Primerno za kuhanje sous vide, zamrzovanje in shranjevanje 
- 2. stopnja: pakiranje traja 5 sekund. 
Primerno za marinade, kuhanje sous vide in zamrzovanje 
- 1. stopnja: pakiranje traja 3 sekunde. 
Primerno za pakiranje, deljenje in shranjevanje

Udobje / varnost
 n Trak z gumbi na dotik
 n Predal iz nerjavečega jekla
 n Notranji prostor, za posamezne enote do V 350 mm x D 250 mm z debelino 80 mm
 n Zvočni alarm ob koncu programa 
 n Sistem odpiranja push–pull brez ročajev 
 n Teleskopska vodila

Mere

 n Dimenzije aparata (V/D/Š): 135 / 597 / 55 0 mm
 n Zahtevane dimenzije prostora (V / D / Š): 141 / 556 / 550 mm
 n Dolžina električnega kabla: 1800 mm

Tehnični podatki

 n Električni priključek 320 W / 220–240 V / 50 Hz / 10 A

PROGRAM
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Namestitev

Grafitno črn grelni predal,
14 cm
vgradni

ODW8127A

Ogrevanje posode: Ogrevanje krožnikov in posode, Dodatek k pečici in kuhalni plošči: Ohranjanje tople 
hrane, Odlično tudi za kuhanje: Funkcija počasnega kuhanja, Priročna uporaba: Teleskopska vodila z 
enostavnim drsenjem, ki se odpirajo na pritisk

5 funkcij

Odmrzovanje, Segrevanje skodelic in kozarcev, Segrevanje krožnikov, Ohranjanje toplote, Nizkotemperaturno 
kuhanje s kroženjem toplote

Lastnosti

 n Naložiti je mogoče do 25 kg
 n Prostornina: 21L

Pomoč pri kuhanju

 n Opremljeno s sistemom vročega zraka. Ventilator razporeja toploto grelnega elementa v predalu. Krožeči zrak 
hitro segreje krožnike in ohranja enakomerno toploto v predalu.

 n Nastavitev temperature: 30 °C do 80 °C

Udobje / varnost
 n 6 mest za velike krožnike / 20 krožnikov Ø28 cm / 80 skodelic za espresso ali čajnih skodelic (odvisno od 
modela)

 n Odpiranje na pritisk, brez ročaja
 n Teleskopska vodila
 n Indikator na sprednji plošči
 n Enostavno čiščenje površin

Mere

 n Dimenzije aparata (V/D/Š): 135 / 597 / 550 mm
 n Zahtevane dimenzije prostora (V / D / Š): 141 / 556 / 550 mm
 n Dolžina električnega kabla: 1500 mm

Tehnični podatki

 n Električni priključek 810W / 220–240 V / 50Hz / 10A

425
550

450/590

min. 550

135

597

560-568

590/635

141

556

PROGRAM

Dimenzije aparata



109

Namestitev

425
550

450/590

min. 550

135

597

560-568

590/635

141

556

Grelni predal iz nerjavečega jekla,
14 cm
vgradni

ODW8127S

PROGRAM

Dimenzije aparata

Ogrevanje posode: Ogrevanje krožnikov in posode, Dodatek k pečici in kuhalni plošči: Ohranjanje tople 
hrane, Odlično tudi za kuhanje: Funkcija počasnega kuhanja, Priročna uporaba: Teleskopska vodila z 
enostavnim drsenjem, ki se odpirajo na pritisk

5 funkcij

Odmrzovanje, Segrevanje skodelic in kozarcev, Segrevanje krožnikov, Ohranjanje toplote, Nizkotemperaturno 
kuhanje s kroženjem toplote

Lastnosti

 n Naložiti je mogoče do 25 kg
 n Prostornina: 21L

Pomoč pri kuhanju

 n Opremljeno s sistemom vročega zraka. Ventilator razporeja toploto grelnega elementa v predalu. Krožeči zrak 
hitro segreje krožnike in ohranja enakomerno toploto v predalu.

 n Nastavitev temperature: 30 °C do 80 °C

Udobje / varnost
 n 6 mest za velike krožnike / 20 krožnikov Ø28 cm / 80 skodelic za espresso ali čajnih skodelic (odvisno od 
modela)

 n Odpiranje na pritisk, brez ročaja
 n Teleskopska vodila
 n Indikator na sprednji plošči
 n Enostavno čiščenje površin

Mere

 n Dimenzije aparata (V/D/Š): 135 / 597 / 550 mm
 n Zahtevane dimenzije prostora (V / D / Š): 141 / 556 / 550 mm
 n Dolžina električnega kabla: 1500 mm

Tehnični podatki

 n Električni priključek 810W / 220–240 V / 50Hz / 10A
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Namestitev

425
550

450/590

min. 550

135

597

560-568

590/635

141

556

Črno jeklo
Grelni predal,14 cm 
vgradni

ODW8127B

PROGRAM

Dimenzije aparata

Ogrevanje posode: Ogrevanje krožnikov in posode, Dodatek k pečici in kuhalni plošči: Ohranjanje tople 
hrane, Odlično tudi za kuhanje: Funkcija počasnega kuhanja, Priročna uporaba: Teleskopska vodila z 
enostavnim drsenjem, ki se odpirajo na pritisk

5 funkcij

Odmrzovanje, Segrevanje skodelic in kozarcev, Segrevanje krožnikov, Ohranjanje toplote, Nizkotemperaturno 
kuhanje s kroženjem toplote

Lastnosti

 n Naložiti je mogoče do 25 kg
 n Prostornina: 21L

Pomoč pri kuhanju

 n Opremljeno s sistemom vročega zraka. Ventilator razporeja toploto grelnega elementa v predalu. Krožeči zrak 
hitro segreje krožnike in ohranja enakomerno toploto v predalu.

 n Nastavitev temperature: 30 °C do 80 °C

Udobje / varnost
 n 6 mest za velike krožnike / 20 krožnikov Ø28 cm / 80 skodelic za espresso ali čajnih skodelic (odvisno od 
modela)

 n Odpiranje na pritisk, brez ročaja
 n Teleskopska vodila
 n Indikator na sprednji plošči
 n Enostavno čiščenje površin

Mere

 n Dimenzije aparata (V/D/Š): 135 / 597 / 550 mm
 n Zahtevane dimenzije prostora (V / D / Š): 141 / 556 / 550 mm
 n Dolžina električnega kabla: 1500 mm

Tehnični podatki

 n Električni priključek 810W / 220–240 V / 50Hz / 10A
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Namestitev

Vakuumski predal iz nerjavečega jekla,
14 cm
vgradni

ODV8127A

Idealno shranjevanje in pakiranje vseh vrst živil: 3 stopnje vakuuma in zapiranja, Priročna uporaba:
Teleskopska vodila z enostavnim drsenjem, ki se odpirajo na pritisk

Possible use

Marinades, Conservation, Sealing recipients, Resealing opened bags

Lastnosti

 n Prostornina: 8L
 n 3 stopnje vakuuma 
- 3. stopnja: 99-odstotni vakuum (približno 10 mbar) 
Primerno za trde izdelke 
- 2. stopnja: 95-odstotni vakuum (približno 50 mbar) 
Primerno za vlažne izdelke 
- 1. stopnja: 75-odstotni vakuum (približno 500 mbar) 
Primerno za krhke izdelke

 n 3 stopnje zapiranja za vrečke za sous vide: 
- 3. stopnja: pakiranje traja 7 sekund. 
Primerno za kuhanje sous vide, zamrzovanje in shranjevanje 
- 2. stopnja: pakiranje traja 5 sekund. 
Primerno za marinade, kuhanje sous vide in zamrzovanje 
- 1. stopnja: pakiranje traja 3 sekunde. 
Primerno za pakiranje, deljenje in shranjevanje

Udobje / varnost
 n Trak z gumbi na dotik
 n Predal iz nerjavečega jekla
 n Notranji prostor, za posamezne enote do V 350 mm x D 250 mm z debelino 80 mm
 n Zvočni alarm ob koncu programa 
 n Sistem odpiranja push–pull brez ročajev 
 n Teleskopska vodila

Mere

 n Dimenzije aparata (V/D/Š): 135 / 597 / 55 0 mm
 n Zahtevane dimenzije prostora (V / D / Š): 141 / 556 / 550 mm
 n Dolžina električnega kabla: 1800 mm

Tehnični podatki

 n Električni priključek 320 W / 220–240 V / 50 Hz / 10 A
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PROGRAM

Dimenzije aparata
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Namestitev

425
550

450/590

min. 550

135

597

560-568

590/635

141

556

Vakuumski predal iz nerjavečega jekla,
14 cm 
vgradni

ODV8127S

PROGRAM

Dimenzije aparata

Idealno shranjevanje in pakiranje vseh vrst živil: 3 stopnje vakuuma in zapiranja, Priročna uporaba:
Teleskopska vodila z enostavnim drsenjem, ki se odpirajo na pritisk

Possible use

Marinades, Conservation, Sealing recipients, Resealing opened bags

Lastnosti

 n Prostornina: 8L
 n 3 stopnje vakuuma 
- 3. stopnja: 99-odstotni vakuum (približno 10 mbar) 
Primerno za trde izdelke 
- 2. stopnja: 95-odstotni vakuum (približno 50 mbar) 
Primerno za vlažne izdelke 
- 1. stopnja: 75-odstotni vakuum (približno 500 mbar) 
Primerno za krhke izdelke

 n 3 stopnje zapiranja za vrečke za sous vide: 
- 3. stopnja: pakiranje traja 7 sekund. 
Primerno za kuhanje sous vide, zamrzovanje in shranjevanje 
- 2. stopnja: pakiranje traja 5 sekund. 
Primerno za marinade, kuhanje sous vide in zamrzovanje 
- 1. stopnja: pakiranje traja 3 sekunde. 
Primerno za pakiranje, deljenje in shranjevanje

Udobje / varnost
 n Trak z gumbi na dotik
 n Predal iz nerjavečega jekla
 n Notranji prostor, za posamezne enote do V 350 mm x D 250 mm z debelino 80 mm
 n Zvočni alarm ob koncu programa 
 n Sistem odpiranja push–pull brez ročajev 
 n Teleskopska vodila

Mere

 n Dimenzije aparata (V/D/Š): 135 / 597 / 55 0 mm
 n Zahtevane dimenzije prostora (V / D / Š): 141 / 556 / 550 mm
 n Dolžina električnega kabla: 1800 mm

Tehnični podatki

 n Električni priključek 320 W / 220–240 V / 50 Hz / 10 A
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Črno jeklo
Vakuumski predal, 14 cm
vgradni

ODV8127B

PROGRAM

Dimenzije aparata

Idealno shranjevanje in pakiranje vseh vrst živil: 3 stopnje vakuuma in zapiranja, Priročna uporaba:
Teleskopska vodila z enostavnim drsenjem, ki se odpirajo na pritisk

Possible use

Marinades, Conservation, Sealing recipients, Resealing opened bags

Lastnosti

 n Prostornina: 8L
 n 3 stopnje vakuuma 
- 3. stopnja: 99-odstotni vakuum (približno 10 mbar) 
Primerno za trde izdelke 
- 2. stopnja: 95-odstotni vakuum (približno 50 mbar) 
Primerno za vlažne izdelke 
- 1. stopnja: 75-odstotni vakuum (približno 500 mbar) 
Primerno za krhke izdelke

 n 3 stopnje zapiranja za vrečke za sous vide: 
- 3. stopnja: pakiranje traja 7 sekund. 
Primerno za kuhanje sous vide, zamrzovanje in shranjevanje 
- 2. stopnja: pakiranje traja 5 sekund. 
Primerno za marinade, kuhanje sous vide in zamrzovanje 
- 1. stopnja: pakiranje traja 3 sekunde. 
Primerno za pakiranje, deljenje in shranjevanje

Udobje / varnost
 n Trak z gumbi na dotik
 n Predal iz nerjavečega jekla
 n Notranji prostor, za posamezne enote do V 350 mm x D 250 mm z debelino 80 mm
 n Zvočni alarm ob koncu programa 
 n Sistem odpiranja push–pull brez ročajev 
 n Teleskopska vodila

Mere

 n Dimenzije aparata (V/D/Š): 135 / 597 / 55 0 mm
 n Zahtevane dimenzije prostora (V / D / Š): 141 / 556 / 550 mm
 n Dolžina električnega kabla: 1800 mm

Tehnični podatki

 n Električni priključek 320 W / 220–240 V / 50 Hz / 10 A
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ASKO | Predali

Podrobnosti za namestitev
PREDALI

2.

1.
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2. Nastavljiva sprednja plošča za 
popolno integracijo

Prednjo ploščo je mogoče nastaviti navpično, 

da je popolnoma poravnana s sosednjo 

opremo in pripomočki.

Sprednja plošča je skrbno oblikovana, saj 

je jeklo ob robovih in vogalih popolnoma 

zaobljeno.

1. Praktični in estetski predali

Predali, kot so grelni, vakuumski, ali predali 

za dodatke, izpolnjujejo tako praktične kot 

estetske potrebe v vaši kuhinji.  Zasnovani so 

za vgradnjo pod pečico; če jih postavite pod 

pečico 45 cm, bodo popolnoma poravnani s 

pečico 60 cm.
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Kavni aparat ASKO je pameten način 

za raziskovanje novih vrst kave, kot tudi 

preprosto uživanje v enaki popolni kavi vsak 

dan. Še najbolje pa je, da vam ni treba vedeti 

ničesar o pripravi kave – le vedeti morate, 

česa si želite.

Kavni 
aparati
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ASKO | Kavni aparati

Odlično pripravljen espresso
KAVNI APARATI

Kava velja za eno najbolj aromatičnih živil, 

saj vsebuje več kot 800 različnih aromatičnih 

spojin. Narava jo je pripravila v popolni 

embalaži za ohranitev vsega njenega okusa: 

v kavnih zrnih. Kavni aparati ASKO za vsako 

skodelico kave sveže zmeljejo zrna. Sveži 

prah se v perkolatorju popolnoma stisne, 

pridobivanje izvlečka pa poteka pod idealnimi 

pogoji.

 

Kavni aparati ASKO so opremljeni z dvojnim 

grelnikom, ki zelo hitro segreje vodo ter 

zagotavlja stalno in idealno temperaturo vode 

za odlično pripravljen espresso.

S pritiskom na gumb lahko uživate in izbirate 

med dvanajstimi različnimi vrstami kave.
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Pet bistvenih elementov 
popolne kave

Minimalni 
ostanek kave

Mletje

Tlak

Temperatura

Predhodno 
kuhanje

Nizkotlačno predhodno 
kuhanje:
Kavo enakomerno navlaži, 
da se med infuzijo razvijejo 
arome.

Uravnotežen kremast 
ekstrakt, ki se odraža v gosti 
karamelizirani kremi.

Brez predhodnega 
kuhanja:
Voda obide mleto kavo in 
ni dovolj časa, da bi arome 
prodrle v vodo.

Ekstrakcija tekočine  
s šibkejšim okusom,  
katera se odraža v bolj  
bledi, pusti peni.

Kremasta pena z 
mikromehurčki

Predhodno kuhanje

1. Iz parnega stroja prihaja para.

2. Para segreje mleko na približno 60 °C in se 

giblje dovolj hitro, da zrak prodre v mleko in 

ustvari mikromehurčke.

3. Tako se mleko spremeni v okusno, gosto in 

kremasto peno.

S predhodnim kuhanjem (pre–infusion) 

se kava v prahu pred končno ekstrakcijo 

pripravi pod nižjim tlakom kot v fazi končne 

ekstrakcije, pri čemer se v kavo v prahu vlije 

vroča voda.

Cilj predhodnega kuhanja je nasičiti kavo z 

vročo vodo, da bo v končni fazi ekstrakcije 

bolj odporna. S tem se izvleče 800 

aromatičnih spojin, ki so prisotne v praženi 

kavi.
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ASKO | Kavni aparati

Vgrajeni barista
KAVNI APARATI

Profesionalni baristi pri pripravi kave zahtevajo 

popolnost vsake podrobnosti. Priprava 

popolne skodelice kave zahteva točno 

doziranje, mletje, tlak in temperaturo.

S kavnim aparatom Elements smo strokovno 

znanje baristov preoblikovali v metode in 

algoritme, ki vam bodo skuhali popolno 

skodelico kave. Kot bi se uresničile sanje.
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Visokokakovosten 
rezultat mletja

Samodejna prilagoditev 
stopnje mletja

Zmanjšana količina 
ostankov od kave

Kavn i  apa ra t  E l emen ts  upo rab l j a 

visokokakovostni stožčasti mlinček, ki zrna 

zdrobi na enako velika delce. Tako se iz 

vsakega kavnega zrna sprosti vsa aroma in iz 

kavnih zrn izvlečemo celoten spekter okusov. 

Bodite pozorni na kavne aparate z rezilnimi 

mlinčki, ki zrna zmeljejo v prah, kar povzroči 

nižjo konsistenco zrnc.

Kavni aparat Elements samodejno prilagodi 

velikost mletja zrn glede na izbrano vrsto 

napitka. Ker pa se stopnja praženosti in 

vrsta zrn spreminjata, boste morda želeli 

ročno prilagoditi stopnjo mletja na eno od 13 

stopenj, ki so na voljo.

Ostanki kave v mlinčku lahko sveže pripravljeni 

kavi dodajo neprijeten okus. V mlinčku vedno 

ostane nekaj ostankov kave, vendar pa se 

količina zelo razlikuje glede na vrsto aparata, 

ki ga uporabljate. Količina ostankov kave v 

kavnih aparatih ASKO je le 3 grame. Pri drugih 

napravah na trgu lahko ta količina doseže tudi 

do 12 gramov.

Vedno sveža zrna

Posoda za kavna zrna v kavnih aparatih 

Elements je opremljena z neprepustnim 

pokrovom, ki pomaga ohraniti svežino zrn. 

Posoda je dovolj velika, da je ni treba nenehno 

polniti, hkrati pa dovolj majhna, da zrna 

ostanejo sveža, dokler so v uporabi.
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ASKO | Kavni aparati

Vodnik za 
bariste

Enojni espresso

Enojna dolga kava

Dvojni espresso

Enojni doppio+

Enojna kava

Cappuccino

Ta pristni italijanski espresso ima 3–4 mm 

debelo plast smetane in polno aromo. To 

je prava izbira za jutranji zagon ali zaključek 

večerje.

To je poseben recept za kavo, pripravljen z 

nizkim tlakom kuhanja, da se doseže nežen 

okus in aroma. To je recept za ljubitelje 

filtrirane kave. Kot nalašč za kavo po poti!

Podobno kot enojni espresso, vendar z 

več kave v prahu, ki bo v vaše mračno 

ponedeljkovo jutro vnesla dodatno energijo in 

poskrbela, da dober okus ostane še dlje.

Za prave ljubitelje kave priporočamo ta recept 

z več kot dvojnim espressom, pripravljenim 

z dodatno količino kave v prahu in globokim 

predhodnim kuhanjem za dodatno aromo in 

energijo.

Mednarodna različica italijanskega espressa: 

lažji, z uravnoteženim okusom in tanko plastjo 

smetane.

Eden izmed  najbolj priljubljenih in znanih 

receptov; vsebuje enaka deleža kave in 

vročega mleka, na vrhu pa ima veliko količino 

mehke mlečne pene. Kot nalašč za prijeten 

nedeljski zajtrk v postelji.
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Cappuccino+

Caffe latte

Espresso macchiato

Vroče mleko

Latte macchiato

Vroča voda

Kremni cappuccino z dodatnim odmerkom 

kave v prahu doppio+ za dodatno aromo in 

energijo, ki ja potrebujete za prihajajoči dan.

Verjetno najbolj znan in priljubljen kavni 

napitek je narejen iz enega samega odmerka 

espressa, ki se zmeša s trikrat večjo količino 

vročega mleka in prelije s tanko plastjo pene.

Kratek enojni espresso s kančkom vročega 

mleka s peno. To je pijača za tiste, ki menijo, 

da je espresso premočan, kapučino pa 

prevelik. Najboljše obeh svetov.

Še vedno niste ljubitelji kave? Za pripravo 

vroče čokolade ali chai latteja je na voljo 

čudovito vroče snežno belo mleko z želeno 

količino pene.

Kratek enojni espresso z do 220 ml vročega 

mleka s srednjo količino pene. Opazujte, 

kako se plasti počasi mešajo. Kaj, ko bi si ga 

privoščili po vadbi ali napornem delovnem 

dnevu?

Približno 150 ml vroče vode s temperaturo 

90 °C za tiste, ki radi uživajo tudi v drugih 

napitkih.
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ASKO | Kavni aparati

Ustvarite popolno 
mlečno peno

KAVNI APARATI

Večina naših priljubljenih kavnih napitkov 

je sestavljena iz osnovnega espressa v 

kombinaciji z različnimi količinami mleka in 

pene. Pena je sestavljena iz drobnih zračnih 

mehurčkov, ki nastanejo, ko hladnemu mleku 

dodamo paro.

Cilj je ustvariti čim manjše mehurčke,da 

dobimo enakomerno, a gladko peno. Popolna 

pena ima temperaturo 60–65 °C. Pena z 

mikromehurčki mora biti mehka in sijoča ter 

bolj podobna navadnemu mleku kot trdi, suhi 

peni.
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Termalna posoda za 
mleko

Popolna mlečna pena

Posoda za mleko ima izolacijske lastnosti in 

pri običajni sobni temperaturi ohranja mleko 

hladno do ene ure. Zasnovana je tudi tako, 

dajo lahko priročno spravite v hladilnik, kadar 

je ne uporabljate.

Kavni aparat Elements uporablja patentiran 

sistem Latte Crema System z edinstvenim 

generatorjem popolne mlečne pene, ki 

ustvarja zahtevane mikromehurčke.
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ASKO | Kavni aparati

Barvni zaslon na dotik
KAVNI APARATI
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Nastavitev vašega 
kavnega profila

Neposredna izbira Funkcija gosta

Nastavitve za natančno 
uravnavanje kave

Način po meri

Z izbiro menija »Moj meni za kavo« lahko 

prilagodite svojo različico popolne skodelice 

kave. Tako boste imeli neposreden dostop 

do svojega najljubšega kavnega napitka. 

Preprosto nastavite jakost in količino kave; 

če želite, lahko nastavite tudi količino mleka in 

želeno peno. To je odlična funkcija za družine 

z različnimi priljubljenimi napitki ali če želite 

shraniti več izbir za lastno uporabo.

Najhitrejši in najlažji način je, da izberete 

eno izmed 12 prednastavljenih vrst kave 

s posebnimi recepti ASKO. Tapnite želeni 

simbol na zaslonu in kuhanje se bo takoj 

začelo. Prava kava, brez čakanja. Uživajte!

Funkcija »Gost« je začasni uporabniški profil, 

namenjen prihranku časa pri serviranju več 

skodelic iste kavne pijače, na primer po 

večerji. Izberite vrsto kave, ki jo želite postreči, 

prilagodite moč in količino ter tapnite »Shrani«. 

Kavni aparat Elements je zdaj pripravljen, da 

isti recept postreže vsem vašim prijateljem.

V meniju »Nastavitve« lahko nastavite 

skoraj dvajset različnih parametrov, kot 

so temperatura kave, samodejni zagon in 

samodejni izklop, barva ozadja zaslona, 

stopnja trdote vode, sheme odstranjevanja 

vodnega kamna in način varčevanja z 

energijo.

»Način po meri« je namenjen tistim, ki želijo 

pripraviti popoln kavni napitek po lastnih 

željah. Izberite vnaprej določen kavni napitek 

po svoji izbiri, nato pa prilagodite aromo, 

moč in količino. Tako! Popoln recept za vaš 

najljubši kavni napitek je pripravljen.
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ASKO | Kavni aparati

Za dobro kavo je potrebna 
čistoča

KAVNI APARATI

Ker smo naš novi kavni aparat želeli oblikovati 

v minimalističnem slogu, smo večino delov 

namestili za sprednji pokrov. 

A ker je čist kavni aparat ključni dejavnik za 

okusno kavo, smo želeli poskrbeti tudi za 

enostaven dostop do notranjih delov.
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Širok pladenj za 
zbiranje tekočine

Pladenj za zbiranje tekočine ima prostornino 

za več skodelic kave in preprečuje, da bi se 

kava razlila po tleh ali preprogi. Odstraniti 

ga je prav tako enostavno kot druge dele 

kavnega aparata Elements.

Enota za kuhanje z 
enostavnim čiščenjem

Enota  za  kuhan je  je  eden i zmed 

elementov aparata, pri katerih je čistoča 

najpomembnejša. Sprostite jo tako, da z eno 

roko pritisnete dva rdeča ročaja. Odnesite jo 

do korita, sperite in vstavite v aparat. Čiščenje 

ne bi moglo biti bolj preprosto.

Samodejno čiščenje s 
paro

Program samodejnega čiščenja s paro očisti 

cevi in generator popolne mlečne pene. 

Priporočamo, da ta program uporabite po 

vsaki uporabi, da zagotovite stalno vrhunsko 

delovanje aparata. Posoda za mleko ima 

samodejni program čiščenja, ki odstrani 

vse ostanke mleka v ceveh in drugih delih. 

Priporočamo, da ga zaženete po vsaki 

uporabi, da zagotovite največjo zmogljivost.

Posoda za mleko, 
primerna za pomivalni 
stroj

Za pripravo kavnih napitkov z odličnim 

okusom je seveda pomembno, da je oprema 

čista. Posodo za mleko je enostavno očistiti, 

notranji del pa je primeren za pomivanje v 

pomivalnem stroju.
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Od enojnega espressa 
do vroče vode

KAVNI APARAT ELEMENTS

Kavni aparat Elements ponuja široko paleto 

vnaprej nastavljenih kavnih napitkov, ki jih 

lahko prilagodite svojemu okusu. Na barvnem 

zaslonu na dotik lahko neposredno dostopate 

do vseh najljubših napitkov ter konfigurirate 

in shranite recepte glede na svoje želje in 

ustvarite do 6 uporabniških profilov. Posoda 

za mleko ima izolacijske lastnosti in pri 

običajni sobni temperaturi ohranja mleko 

hladno do ene ure. Zasnovana je tako, dajo 

lahko priročno spravite v hladilnik, kadar je ne 

uporabljate.

Površina iz črnega 
bisernega stekla

Barvni zaslon 
TFT na dotik

Obrobe iz nerjavečega 
jekla zagotavljajo 

popolno umestitev.

Štiri svetilke LED za 
optimalno vidljivost in prijetno 

ambientalno osvetlitev.

Izjemno velik pladenj za 
zbiranje količine iz nerjavečega 
jekla z enostavnim čiščenjem.

Enostavno odpiranje 
kavnega aparata pri 
polnjenju kavnih zrn.
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Eleganca in intenzivnost
KAVNI APARAT CRAFT

Kavni aparat Craft je pameten način za 

raziskovanje novih vrst kave, kot tudi 

preprosto uživanje v enaki popolni kavi vsak 

dan. Omogoča tudi nastavitev intenzivnosti 

posamezne skodelice kave ali velikosti mletja 

kavnih zrn. Zaradi ločenega rezervoarja za 

mleto kavo si boste zvečer zlahka pripravili 

tudi brezkofeinsko kavo.

 Ali obstaja kaj boljšega kot popolna skodelica 

sveže pripravljene kave? Ta kombinacija 

neverjetnega, značilnega vonja, toplote, 

stolpca pare, barve in bogate smetanove 

teksture ali sanjskega oblaka mlečne pene. 

S kavnim aparatom ASKO Craft lahko uživate 

v vsem tem, kadar koli si to zaželite, le s 

pritiskom na gumb.

TFT zaslon

Če si pobliže ogledate enega izmed kavnih 

aparatov ASKO Craft, boste opazili popolno 

oblikovano sprednjo ploščo iz enega kosa, 

ki uokvirja vidne dele kavnega aparata, kot 

sta edinstveni zaslon TFT in ergonomski 

dovajalnik za kavo. Vse to je združeno z veliko 

natančnostjo, popolnoma ravnimi linijami in 

gladko prepognjenimi robovi; nič ni prepuščeno 

naključju. Craft je skandinavska popolnost za 

ustvarjalne ljubitelje kave.

Barvni zaslon na dotik

Kavni avtomati ASKO Craft so opremljeni 

z edinstvenim barvnim zaslonom na dotik 

s pametno zasnovanim vmesnikom, 

ki omogoča raziskovanje in natančno 

nastavljanje parametrov za vašo skodelico 

kave.

Shranite svoj najljubši 
recept za kavo

Funkcija Moja kava je pametna in priročna, saj 

omogoča do šestim osebam, da individualno 

oblikujejo in shranijo svoj poseben recept za 

kavo ter tako vedno uživajo v enako odlični 

kavi.
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ASKO | Kavni aparati

CM8478G

CM8477S CM8477A CM8477B

Nerjaveče jeklo

45 cm

Nerjaveče jeklo

45 cm

Grafitno črna

45 cm

Črno jeklo

45 cm

Vgradni kavni aparat, 
Program Elements

Vgradni kavni aparat, 
Program Craft
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Podrobnosti s strani Dimenzije aparatov in vgradnih elementov

Črno steklo z bisernim učinkom
Vgradni kavni aparat, 45 cm

CM8478G

Stalna temperatura vode: aluminijasta grelna plošča, Obstojno in enostavno za čiščenje: mlinček iz 
nerjavečega jekla, Kava na vaš najljubši način: različne stopnje mletja in nastavljivi okusi, Enostavna uporaba: 
barvni TFT zaslon na dotik, Udobje: namestitev na teleskopska vodila

Lastnosti

 n Samodejno delovanje
 n Izbira med 16 napitki
 n Visokotlačna črpalka (15 barov): idealna za pripravo vseh vrst espressa
 n Sistem aluminijastih grelnih elementov za takojšnje segrevanje vode, ki zagotavlja stalno temperaturo vode, 
idealno za espresso in zmanjšanje vodnega kamna

Pomoč pri pripravi in poskušanju

 n Mleta kava 7 g (približno 14 skodelic) 
 n Prostornina odstranljivega rezervoarja za vodo: 2 litra 
 n Prostornina držala za kavna zrna: 350 g
 n Izolirana posoda za mleko: 500 ml
 n Dovajalnik kave, nastavljiv po višini
 n Mlinček iz nerjavečega jekla
 n 13 različnih stopenj mletja
 n 12 različnih vrst kave
 n 7 stopenj okusa: moč kave, predhodno mletje, zelo mehka, mehka, normalna, močna, polna
 n 5 stopenj intenzivnosti kave
 n 4 nastavljive stopnje temperature
 n Patentirana samodejna funkcija cappuccino s sistemom za samodejno čiščenje
 n Recepti po meri / 6 uporabniških profilov
 n Poseben generator pare za gosto mlečno peno
 n Funkcija vroče vode za predhodno ogrevanje skodelic in pripravo čaja

Udobje
 n Osvetljen interaktivni barvni zaslon TFT na dotik
 n Neposreden dostop do glavnih funkcij
 n Namestitev na teleskopska vodila
 n Snemljiva infuzijska enota (9 do 14 cm)
 n Snemljiva cev za paro
 n Samodejno izpiranje cevi za mleko
 n Perkolacijska komora, ki jo je mogoče nastaviti za količine kave od 7 do 14 g, kar omogoča hkratno pripravo 
dveh skodelic espressa

 n Vrstica napredka pretoka kave
 n Samodejni cikel izpiranja po zaustavitvi naprave
 n Odložen zagon
 n Indikatorska lučka za držalo za kavna zrna in rezervoar za vodo
 n Indikatorska lučka za čiščenje pladnja za kavno usedlino
 n Indikator za odstranjevanje vodnega kamna
 n 4 luči LED
 n Vključen grelnik skodelic
 n Prilagoditev trdote vode

Mere

 n Dimenzije naprave (V / Š / G): 455 / 597 / 460 mm
 n Zahtevane dimenzije prostora (V / D / Š): 450 / 560 / 550 mm
 n Dolžina napajalnega kabla: 1700 mm

Tehnični podatki

 n Električni priključek 1350 W / 220–240 V / 50–60 Hz / 16 A

PROGRAM
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Podrobnosti s strani Dimenzije aparatov in vgradnih elementov

Nerjaveče jeklo
Vgradni kavni aparat, 45 cm

CM8477S

Stalna temperatura vode: aluminijasta grelna plošča, Obstojno in enostavno za čiščenje: mlinček iz 
nerjavečega jekla, Kava na vaš najljubši način: različne stopnje mletja in nastavljivi okusi, Enostavna uporaba: 
barvni TFT zaslon na dotik, Udobje: namestitev na teleskopska vodila

Lastnosti

 n Samodejno delovanje
 n Izbira med 16 napitki
 n Visokotlačna črpalka (15 barov): idealna za pripravo vseh vrst espressa
 n Sistem aluminijastih grelnih elementov za takojšnje segrevanje vode, ki zagotavlja stalno temperaturo vode, 
idealno za espresso in zmanjšanje vodnega kamna

Pomoč pri pripravi in poskušanju

 n Mleta kava 7 g (približno 14 skodelic) 
 n Prostornina odstranljivega rezervoarja za vodo: 2 litra 
 n Prostornina držala za kavna zrna: 350 g
 n Izolirana posoda za mleko: 500 ml
 n Dovajalnik kave, nastavljiv po višini
 n Mlinček iz nerjavečega jekla
 n 13 različnih stopenj mletja
 n 12 različnih vrst kave
 n 7 stopenj okusa: moč kave, predhodno mletje, zelo mehka, mehka, normalna, močna, polna
 n 5 stopenj intenzivnosti kave
 n 4 nastavljive stopnje temperature
 n Patentirana samodejna funkcija cappuccino s sistemom za samodejno čiščenje
 n Recepti po meri / 6 uporabniških profilov
 n Poseben generator pare za gosto mlečno peno
 n Funkcija vroče vode za predhodno ogrevanje skodelic in pripravo čaja

Udobje
 n Osvetljen interaktivni barvni zaslon TFT na dotik
 n Neposreden dostop do glavnih funkcij
 n Namestitev na teleskopska vodila
 n Snemljiva infuzijska enota (9 do 14 cm)
 n Snemljiva cev za paro
 n Samodejno izpiranje cevi za mleko
 n Perkolacijska komora, ki jo je mogoče nastaviti za količine kave od 7 do 14 g, kar omogoča hkratno pripravo 
dveh skodelic espressa

 n Vrstica napredka pretoka kave
 n Samodejni cikel izpiranja po zaustavitvi naprave
 n Odložen zagon
 n Indikatorska lučka za držalo za kavna zrna in rezervoar za vodo
 n Indikatorska lučka za čiščenje pladnja za kavno usedlino
 n Indikator za odstranjevanje vodnega kamna
 n 4 luči LED
 n Vključen grelnik skodelic
 n Prilagoditev trdote vode

Mere

 n Dimenzije naprave (V / Š / G): 455 / 597 / 460 mm
 n Zahtevane dimenzije prostora (V / D / Š): 450 / 560 / 550 mm
 n Dolžina napajalnega kabla: 1700 mm

Tehnični podatki

 n Električni priključek 1350 W / 220–240 V / 50–60 Hz / 16 A

PROGRAM
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Grafitno črna
Vgradni kavni aparat, 45 cm

CM8477A

PROGRAM

Podrobnosti s strani Dimenzije aparatov in vgradnih elementov

Stalna temperatura vode: aluminijasta grelna plošča, Obstojno in enostavno za čiščenje: mlinček iz 
nerjavečega jekla, Kava na vaš najljubši način: različne stopnje mletja in nastavljivi okusi, Enostavna uporaba: 
barvni TFT zaslon na dotik, Udobje: namestitev na teleskopska vodila

Lastnosti

 n Samodejno delovanje
 n Izbira med 16 napitki
 n Visokotlačna črpalka (15 barov): idealna za pripravo vseh vrst espressa
 n Sistem aluminijastih grelnih elementov za takojšnje segrevanje vode, ki zagotavlja stalno temperaturo vode, 
idealno za espresso in zmanjšanje vodnega kamna

Pomoč pri pripravi in poskušanju

 n Mleta kava 7 g (približno 14 skodelic) 
 n Prostornina odstranljivega rezervoarja za vodo: 2 litra 
 n Prostornina držala za kavna zrna: 350 g
 n Izolirana posoda za mleko: 500 ml
 n Dovajalnik kave, nastavljiv po višini
 n Mlinček iz nerjavečega jekla
 n 13 različnih stopenj mletja
 n 12 različnih vrst kave
 n 7 stopenj okusa: moč kave, predhodno mletje, zelo mehka, mehka, normalna, močna, polna
 n 5 stopenj intenzivnosti kave
 n 4 nastavljive stopnje temperature
 n Patentirana samodejna funkcija cappuccino s sistemom za samodejno čiščenje
 n Recepti po meri / 6 uporabniških profilov
 n Poseben generator pare za gosto mlečno peno
 n Funkcija vroče vode za predhodno ogrevanje skodelic in pripravo čaja

Udobje
 n Osvetljen interaktivni barvni zaslon TFT na dotik
 n Neposreden dostop do glavnih funkcij
 n Namestitev na teleskopska vodila
 n Snemljiva infuzijska enota (9 do 14 cm)
 n Snemljiva cev za paro
 n Samodejno izpiranje cevi za mleko
 n Perkolacijska komora, ki jo je mogoče nastaviti za količine kave od 7 do 14 g, kar omogoča hkratno pripravo 
dveh skodelic espressa

 n Vrstica napredka pretoka kave
 n Samodejni cikel izpiranja po zaustavitvi naprave
 n Odložen zagon
 n Indikatorska lučka za držalo za kavna zrna in rezervoar za vodo
 n Indikatorska lučka za čiščenje pladnja za kavno usedlino
 n Indikator za odstranjevanje vodnega kamna
 n 4 luči LED
 n Vključen grelnik skodelic
 n Prilagoditev trdote vode

Mere

 n Dimenzije naprave (V / Š / G): 455 / 597 / 460 mm
 n Zahtevane dimenzije prostora (V / D / Š): 450 / 560 / 550 mm
 n Dolžina napajalnega kabla: 1700 mm

Tehnični podatki

 n Električni priključek 1350 W / 220–240 V / 50–60 Hz / 16 A
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Črno jeklo
Vgradni kavni aparat, 45 cm

CM8477B

PROGRAM

Podrobnosti s strani Dimenzije aparatov in vgradnih elementov

Stalna temperatura vode: aluminijasta grelna plošča, Obstojno in enostavno za čiščenje: mlinček iz 
nerjavečega jekla, Kava na vaš najljubši način: različne stopnje mletja in nastavljivi okusi, Enostavna uporaba: 
barvni TFT zaslon na dotik, Udobje: namestitev na teleskopska vodila

Lastnosti

 n Samodejno delovanje
 n Izbira med 16 napitki
 n Visokotlačna črpalka (15 barov): idealna za pripravo vseh vrst espressa
 n Sistem aluminijastih grelnih elementov za takojšnje segrevanje vode, ki zagotavlja stalno temperaturo vode, 
idealno za espresso in zmanjšanje vodnega kamna

Pomoč pri pripravi in poskušanju

 n Mleta kava 7 g (približno 14 skodelic) 
 n Prostornina odstranljivega rezervoarja za vodo: 2 litra 
 n Prostornina držala za kavna zrna: 350 g
 n Izolirana posoda za mleko: 500 ml
 n Dovajalnik kave, nastavljiv po višini
 n Mlinček iz nerjavečega jekla
 n 13 različnih stopenj mletja
 n 12 različnih vrst kave
 n 7 stopenj okusa: moč kave, predhodno mletje, zelo mehka, mehka, normalna, močna, polna
 n 5 stopenj intenzivnosti kave
 n 4 nastavljive stopnje temperature
 n Patentirana samodejna funkcija cappuccino s sistemom za samodejno čiščenje
 n Recepti po meri / 6 uporabniških profilov
 n Poseben generator pare za gosto mlečno peno
 n Funkcija vroče vode za predhodno ogrevanje skodelic in pripravo čaja

Udobje
 n Osvetljen interaktivni barvni zaslon TFT na dotik
 n Neposreden dostop do glavnih funkcij
 n Namestitev na teleskopska vodila
 n Snemljiva infuzijska enota (9 do 14 cm)
 n Snemljiva cev za paro
 n Samodejno izpiranje cevi za mleko
 n Perkolacijska komora, ki jo je mogoče nastaviti za količine kave od 7 do 14 g, kar omogoča hkratno pripravo 
dveh skodelic espressa

 n Vrstica napredka pretoka kave
 n Samodejni cikel izpiranja po zaustavitvi naprave
 n Odložen zagon
 n Indikatorska lučka za držalo za kavna zrna in rezervoar za vodo
 n Indikatorska lučka za čiščenje pladnja za kavno usedlino
 n Indikator za odstranjevanje vodnega kamna
 n 4 luči LED
 n Vključen grelnik skodelic
 n Prilagoditev trdote vode

Mere

 n Dimenzije naprave (V / Š / G): 455 / 597 / 460 mm
 n Zahtevane dimenzije prostora (V / D / Š): 450 / 560 / 550 mm
 n Dolžina napajalnega kabla: 1700 mm

Tehnični podatki

 n Električni priključek 1350 W / 220–240 V / 50–60 Hz / 16 A
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ASKO | Kavni aparati

Podrobnosti za namestitev
KAVNI APARATI

2.

1.
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2. Vgradni elementi s prostostoječimi lastnostmi

Ko je treba dodati kavna zrna, kavni 

aparat preprosto izvlečete na enostavnih 

teleskopskih drsnih vodilih. Odstranite pokrov 

posode za zrna, jo napolnite in ponovno 

namestite pokrov.

Na voljo so tudi praktične police za 

shranjevanje kavnih zrn. Nato kavni aparat 

nežno potisnite nazaj na mesto. Preprosto.

1. Teleskopska vodila, nastavljiva po višini

Kavne aparate ASKO Elements je enostavno 

popolnoma uskladiti s pečicami in sosednjimi 

omaricami.

Teleskopska vodila drsnike je mogoče 

natančno nastavljati navzgor in navzdol.
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Večina dogajanja se odvija na kuhalni 

plošči. Kuhalna plošča se uporablja ves 

čas, od jutranjega zajtrka do poznih 

večernih prigrizkov, zato je pomembno imeti 

zasnovo, ki bo ustrezala vašim potrebam 

in življenjskemu slogu. Paleta kuhalnih 

plošč družbe vaši kuhinji ponuja svobodo in 

prilagodljivost.

So hitre, učinkovite in enostavne za čiščenje 

ter omogočajo nadzor, ki ga potrebujete za 

hitro pripravo odličnih jedi. Vse naše kuhalne 

plošče so zasnovane tako, da se brez težav 

povežejo s celotno ponudbo kuhinjskih 

aparatov.

Kuhalne plošče
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ASKO  |  Kuhalne plošče

HG1365GB

Domino Fusion Volcano Wok™

Črno keramično steklo

Plinska kuhalna plošča, 33 cm

HG1825AB

Fusion Volcano Wok™

Plinska kuhalna plošča iz 

črnega keramičnega stekla, 

80 cm

HG1935AB

Fusion Volcano Wok™

Plinska kuhalna plošča 

iz črnega keramičnega 

stekla, 90 cm

HG1145AB

Fusion Volcano Wok™

Plinska plošča iz črnega 

keramičnega stekla, 111 

cm

HG1355GB

Plinska kuhalna plošča iz 

črnega keramičnega stekla, 

33 cm

HG1615AB

Plinska kuhalna plošča iz 

črnega keramičnega stekla, 

64 cm

Plinske kuhalne plošče, Program Elements
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HG1666AB

Super Flex™ Wok gorilnik

Grafitno črna

Plinska kuhalna plošča, 60 cm

HG1776AB

Super Flex™ Wok gorilni

 Grafitno črna

Plinska kuhalna plošča, 75 cm

HG1986AB

Super Flex™ Wok gorilnik

Grafitno črna

Plinska kuhalna plošča, 90 cm

HG1986SB

Super Flex™ Wok gorilnik

Nerjaveče jeklo

Plinska kuhalna plošča, 90 cm

HG1666SB

Super Flex™ Wok gorilnik

Nerjaveče jeklo

Plinska kuhalna plošča, 60 cm

HG1776SB

Super Flex™ Wok gorilnik

Nerjaveče jeklo

Plinska kuhalna plošča, 75 cm

Plinske kuhalne plošče, Program Craft
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ASKO  |  Kuhalne plošče

Indukcijske kuhalne plošče, Celsius°Cooking™

HID352GC

Črna površina

z obrobami iz nerjavečega jekla

Indukcijska kuhalna plošča, 38 cm

Vgradnja na vrhu

HID754GC

Črna površina

z obrobami iz nerjavečega jekla

Indukcijska kuhalna plošča, 72 cm

Vgradnja na vrhu

HID824GC

Črna površina z obrobami iz nerjavečega jekla

Indukcijska kuhalna plošča, 80 cm

Vgradnja na vrhu

HID654GC

Črna površina

z obrobami iz nerjavečega jekla

Indukcijska kuhalna plošča, 64 cm

Vgradnja na vrhu

HID754MC

Mat črna površina s črnimi obrobami iz 

anodiziranega nerjavečega jekla

Indukcijska kuhalna plošča, 72 cm

Vgradnja na vrhu

HID865MC

Mat črna površina z gladkimi robovi 

Indukcijska kuhalna plošča, 80 cm 

Vgradnja na vrhu

HID654MC

Mat črna površina s črnimi obrobami iz 

anodiziranega nerjavečega jekla

Indukcijska kuhalna plošča, 64 cm

Vgradnja na vrhu

HID754MFC

Mat črna površina z gladkimi robovi 

Indukcijska kuhalna plošča, 72 cm

Vgradnja v ravnini in na vrhu

HID865MFC

Mat črna površina z gladkimi robovi 

Indukcijska kuhalna plošča, 80 cm

Vgradnja v ravnini in na vrhu
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Indukcijske kuhalne plošče, Celsius°Cooking™

HID925MC

Mat črna površina s črnimi obrobami iz 

anodiziranega nerjavečega jekla

Indukcijska kuhalna plošča, 90 cm

Vgradnja na vrhu

HID956GC

Črna površina z obrobami iz nerjavečega jekla 

Indukcijska kuhalna plošča, 90 cm

Vgradnja na vrhu

HID965GC

Črna površina z obrobami iz nerjavečega jekla

Indukcijska kuhalna plošča, 90 cm

Vgradnja na vrhu

HID925MFC

Mat črna površina z gladkimi robovi 

Indukcijska kuhalna plošča, 90 cm

Vgradnja v ravnini in na vrhu

HID956MC

Mat črna površina s črnimi obrobami iz 

anodiziranega nerjavečega jekla

Indukcijska kuhalna plošča, 90 cm

Vgradnja na vrhu

HID144MC

Mat črna površina s črnimi obrobami iz 

anodiziranega nerjavečega jekla

Indukcijska kuhalna plošča, 111 cm

Vgradnja na vrhu

HID945MC

Mat črna površina s črnimi obrobami iz 

anodiziranega nerjavečega jekla

Indukcijska kuhalna plošča, 90 cm

Vgradnja na vrhu

HID956MFC

Mat črna površina z gladkimi robovi 

Indukcijska kuhalna plošča, 90 cm

Vgradnja na vrhu

HID144MFC

Mat črna površina z gladkimi robovi 

Indukcijska kuhalna plošča, 111 cm

Vgradnja v ravnini in na vrhu
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ASKO  |  Kuhalne plošče

Indukcijske kuhalne plošče, dodatni program

HI1655MF

Mat črna indukcijska kuhalna plošča, 64 cm

Vgradnja v ravnini in na vrhu

HI1655M

Mat črna indukcijska kuhalna plošča, 64 cm

Vgradnja na vrhu

HI1655G

Črna indukcijska kuhalna plošča, 64 cm

Vgradnja na vrhu

HI1355G

Črna indukcijska kuhalna plošča, 33 cm

Vgradnja na vrhu

HI1794M

Mat črna indukcijska kuhalna plošča, 80 cm

Vgradnja na vrhu

HI1994G

Črna indukcijska kuhalna plošča, 90 cm

Vgradnja na vrhu

HI1884MF

Mat črna indukcijska kuhalna plošča, 80 cm

Vgradnja v ravnini in na vrhu

HI1884M

Mat črna indukcijska kuhalna plošča, 80 cm

Vgradnja na vrhu

HI1994M

Mat črna indukcijska kuhalna plošča, 90 cm

Vgradnja na vrhu

HI1975G

Črna indukcijska kuhalna plošča, 90 cm

Vgradnja na vrhu

 

HI1994MF

Mat črna indukcijska kuhalna plošča, 90 cm

Vgradnja v ravnini in na vrhu

HI1194G

Črna indukcijska kuhalna plošča, 111 cm

Vgradnja na vrhu



147

Indukcijske kuhalne plošče, dodatni program

Kombinirane kuhalne plošče na plin in indukcijo, program Elements

HI1633G

Črna indukcijska kuhalna plošča, 64 cm

Vgradnja na vrhu

HI17111G

Črna indukcijska kuhalna plošča, 70 cm

Vgradnja na vrhu

HI1621G

Črna indukcijska kuhalna plošča, 60 cm

Vgradnja na vrhu

HI16317M

Mat črna indukcijska kuhalna plošča, 60 cm

Vgradnja na vrhu

HI1611G

Črna indukcijska kuhalna plošča, 60 cm

Vgradnja na vrhu

HI1631G

Črna indukcijska kuhalna plošča, 60 cm

Vgradnja na vrhu

HI1694G

Črna indukcijska kuhalna plošča, 64 cm

Vgradnja na vrhu

HI1995G

Črna indukcijska kuhalna plošča, 90 cm

Vgradnja na vrhu

HIG1995AB

Črno steklo

Kombinirana kuhalna plošča plin / indukcija, 

90 cm
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ASKO  |  Kuhalne plošče

Goreča strast do hrane
PLINSKE KUHALNE PLOŠČE

Čist plamen je že dolgo priljubljen med 

resnimi kuharji, plinske kuhalne plošče 

ASKO pa to tradicijo nadgrajujejo z novo 

ravnjo zmogljivosti. Plamen pri naših plinskih 

gorilnikih je popolnoma nadzorovan, s širokim 

razponom segrevanja in visoko močjo.

 

Tako lahko kuhate hitreje in bolj varčno ter si 

zagotovite najboljšo možno izkušnjo kuhanja. 

Elegantne litoželezne podstavke lahko za lažje 

čiščenje odstranite.
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Pametno zasnovani in 
učinkoviti gorilniki A+

Enostavno premikanje 
posod

Premaz za enostavno 
čiščenje

Vse plinske kuhalne plošče ASKO so 

opremljene z edinstvenimi gorilniki A+, ki 

proizvajajo popolnoma nastavljiv čisti plamen, 

ki ustvarja veliko količino moči ter hkrati tudi 

usmerja plamen na spodnjo stran posode. 

Natančno izdelane odprtine za plamen 

zagotavljajo, da je razdalja med plamenom in 

dnom posode najkrajša. Tako se izkoristi več 

energije, toplota pa se enakomerno porazdeli 

po celotni površini ponve.

Stojala za ponve na plinskih kuhalnih ploščah 

Craft so bila razvita po zgledu plinskih 

kuhalnih plošč v profesionalnih kuhinjah, 

kjer se ponev na kuhalni plošči nenehno 

premika. Na plinskih kuhalnih ploščah Craft je 

mogoče enostavno premikati ponve po veliki 

površini, ne da bi jih dvigovali. Tudi manjši 

lonci imajo stabilno stojalo. Celotna površina 

je optimizirana za vse vrste loncev ali ponev 

in predstavlja eno najbolj prilagodljivih rešitev 

na trgu.

Naše plinske kuhalne plošče iz nerjavečega 

jekla so opremljene z nanotehnološkim 

premazom. Ta plast preprečuje, da bi se 

madeži zažgali in prilepili na površino, zato 

je površino kuhalne plošče zelo enostavno 

očistiti brez posebnih čistilnih sredstev.
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ASKO  |  Kuhalne plošče

Gorilnik Fusion Volcano 
Wok™

PLINSKE KUHALNE PLOŠČE

Gorilnik Fusion Volcano Wok™ se razlikuje 

od večine gorilnikov za vok. Ustvarja veliko 

količino toplote in jo učinkovito usmerja na 

dno posode in ne na stranice. 

Vzdržuje visoko temperaturo, tudi če dodate 

več sestavin. Takojšen prenos toplote vam bo 

pomagal ustvariti popolne jedi iz voka kar v 

vašem lastnem domu.
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Trojna funkcionalnost

Gorilnik Fusion Volcano Wok™ ima poleg 

funkcije Volcano z usmerjenim plamenom 

še dodatni zunanji plamen za večje posode 

in nastavitev za kuhanje pri nižji temperaturi. 

Tako lahko na primer v majhnem loncu 

z omako vzdržujete temperaturo tik pod 

vreliščem.

Logična postavitev

Prostor, ki je na voljo na kuhalni plošči, smo 

karseda izkoristili in povečali razdaljo med 

vsemi gorilniki. Tako lahko na vseh gorilnikih 

hkrati uporabljate velike lonce in ponve, ne 

da bi se medsebojno ovirali. Na vseh naših 

plinskih kuhalnih ploščah boste našli izjemno 

trpežne nosilce za ponve iz pravega litega 

železa. Zagotavljajo odlično in varno oporo 

tudi za zelo težke lonce in ponve, med 

čiščenjem kuhalne plošče pa jih je mogoče 

enostavno odstraniti.

 

Gorilniki s popolnim 
nadzorom

Vse plinske kuhalne plošče Elements by 

ASKO imajo funkcijo samodejnega vžiga. Za 

vžig gorilnika preprosto pritisnite kontrolni 

gumb in ga obrnite v nasprotni smeri urinega 

kazalca. Plinske kuhalne plošče Elements 

by ASKO imajo edinstveno individualno 

funkcijo časovnika za vsak gorilnik. Funkcija 

individualnega časovnika lahko samodejno 

izklopi enega ali več gorilnikov. Ko se 

nastavljeni čas izteče, zaslišite zvočni signal in 

gorilnik s časovnikom se izklopi.

Obroč za cvrtje

Medeninast obroč za vok

Nosilec gorilnika

Posoda za gorilnik

Nosilec vbrizgalnika

Dovod za plamen



152

ASKO  |  Kuhalne plošče

Super Flex Wok™ 
burner

PLINSKE KUHALNE PLOŠČE

Gorilnik za vok Super Flex je zelo učinkovit 

zaradi zelo natančne izdelave lukenj (s kotom 

22°), ki omogočajo učinkovito usmerjanje 

plamena na dnu posode. Zaradi majhnega 

premera gorilne plošče toplota ostane pod 

posodo.

Gorilnik za vok Super Flex je izdelan iz 

medenine, ki je priljubljena izbira zaradi 

odpornosti proti rjavenju, enostavnega 

vzdrževanja in profesionalnega videza.
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Največja razdalja med 
gorilniki

Pri plinskih kuhalnih ploščah ASKO so 

gorilniki nameščeni čim dlje drug od drugega. 

Standardna razdalja med sprednjimi in 

zadnjimi gorilniki je 220 mm. Pri 600– in 

900–milimetrskih kuhalnih ploščah je širina 

290 mm, kar omogoča postavitev večjih ali 

drugače oblikovanih loncev in ponev v kuhalni 

prostor.

Dvojni regulator

Gorilnik za vok Super Flex ima dvojni 

regulator, ki omogoča nastavitev jakosti 

plamena notranjega in zunanjega obroča 

gorilnika. Za kuhanje v voku lahko uporabljate 

od zelo nizke do visoke nastavitve gorilnikov.
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ASKO  |  Kuhalne plošče

Gorilniki A+ – boljše 
izgorevanje, kakovosten 
plamen, manj vonja po plinu

PLINSKE KUHALNE PLOŠČE

Za dovod zraka skozi reže na zadnji strani 

kuhalne plošče se zrak in plin mešata pod 

kuhališčem in ne v gorilniku.
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Lastnosti

• Visoka zmogljivost, 67-odstotni izkoristek energije. 1L vode 

na gorilniku A+ zavre v povprečju dve minuti hitreje kot na 

standardnem gorilniku

• Plamen je zaradi natančnih lukenj, izvrtanih pod kotom 15°, 

usmerjen na sredino posode.

• Kompaktna zasnova gorilnika, ki neposredno prenaša 

energijo na prejemnike, tudi če so zelo majhni.

• Optimizirano, čisto in okolju prijazno izgorevanje

• Prostorni in izjemno natančni regulatorji gorilnikov

• Robustni sprednji gorilniki s prevleko proti praskam, 

madežem in vročini

Enostavno vzdrževanje

Pri ASKO si po najboljših močeh 

prizadevamo, da bi olajšali vzdrževanje 

vaše plinske kuhalne plošče: enodelnih 

gorilnikov pri čiščenju ni več treba razstavljati, 

odstranljivi elementi pa so prekriti s posebnim 

izjemno odpornim lakom Keradur®, ki 

preprečuje nastanek madežev.

Dvignjeni gorilniki A+

Ta domiselna zasnova gorilnika omogoča 

odmik plamena od kuhalne plošče iz 

nerjavnega jekla, da se zniža njena 

temperatura in tako prepreči nastanek oljnih 

madežev.

Premaz proti 
prijemanju

Da bi postopek čiščenja kuhalne 

plošče karseda izpopolnili, z uporabo 

nanotehnologije dodamo tanek zaščitni sloj, 

ki preprečuje, da bi se mastni madeži prijeli 

na površino. Zaradi tega premaza je čiščenje 

enostavno in ne zahteva posebnih čistil.

Optimizirano in okolju 
prijaznejše izgorevanje 
pod gorilnikom

Diagonalne odprtine za 
natančno usmerjanje plamena 
v smeri dna ponve.
 

Gorilnik s prevleko proti praskam

Odprtine za plamen 
pod kotom 15°

Zrak

Dovod zraka

Dovod plina
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ASKO  |  Kuhalne plošče

Trdnost in zmogljivost
PLINSKE KUHALNE PLOŠČE IZ KERAMIČNEGA STEKLA

Plinske kuhalne plošče ASKO iz keramičnega 

stekla so del ekskluzivne ponudbe vrhunskih 

gospodinjskih aparatov.

Ponašajo se z izrazitim, brezčasnim in 

sodobnim oblikovanjem v kombinaciji z 

najvišjo kakovostjo.
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Kombinacija dveh virov 
energije

KOMBINIRANA KUHALNA PLOŠČA DUAL FUSION

Kuhalna plošča Duo Fusion s premerom 

90 cm združuje dva vira energije s 57 cm 

velikim indukcijskim območjem in 33 cm 

velikim gorilnikom Fusion Volcano Wok. 

Ta dva načina kuhanja sta združena v eni 

steklokeramični plošči debeline 6 mm. To je 

prva kuhalna plošča, zasnovana posebej za 

ljudi, ki radi uporabljajo tako plin kot indukcijo.

Good Design Award®

Mednarodna nagrada za odličnost 

oblikovanja, inovativnost, kakovost in 

funkcionalnost.



158

ASKO | Kuhalne plošče

Dominos
KUHALNE PLOŠČE

Z uporabo izdelkov ASKO Dominos lahko 

ustvarite svojo idealno kuhalno ploščo. 

Dodate jih lahko na eni ali drugi strani ali 

jih harmonično kombinirate s plinskim ali 

indukcijskim kuhališčem. 

Dominos je na voljo v indukcijski in plinski 

različici, z dvema A+ gorilnikoma ali enim 

gorilnikom Fusion Volcano Wok. Če 

nameravate pripravljati le azijsko hrano, vam 

lahko ponudimo tudi teppanyaki.
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Namestitev

284
484

522

48

330
75*

* Plinski priključek
* Gas connection
* Connexion au gaz 
* Connessione gas

490

600

290

min 40

Plinska kuhalna plošča iz črnega keramičnega stekla, 33 cm

HG1365GB

Domače profesionalno kuhanje v voku: Gorilnik Fusion Volcano™ Wok, Natančno kuhanje in točne 
temperature: Brezstopenjsko prilagajanje toplote, Priročno kuhanje: Časovniki na vseh kuhalnih mestih

Lastnosti

 n 1 Gorilnik Fusion Volcano™ Wok: visoka učinkovitost, izjemna hitrost in natančna usmeritev plamena
 n Stilski izgled z otoki s samostojnimi gorilniki na stekleni površini
 n Trdni litoželezni nosilci za posode
 n Pokrovi gorilnikov premazani z emajlnim premazom proti praskam
 n Izjemno odporna prevleka Keradur® za enostavno čiščenje posode gorilnika
 n Velik razpon moči: od zelo nizke do zelo visoke
 n Gorilnik Fusion Volcano™ Wok s tremi različnimi plameni od 0,3 do 6 kW

Zmogljivost

 n Sredina: 0,3–6 kW

Udobje in varnost

 n Snemljivi gumbi in izjemno gladka površina za lažje čiščenje
 n Enodelni gorilniki z enostavnim čiščenjem
 n Termoelektrična zaščita pred odpovedjo plamena
 n Elektronski vžig z enoročnim upravljanjem

Mere

 n Izdelek (Š x G x V): 330 x 522 x 45 mm
 n Izrez (Š x G x V): 290 x 490 x – mm

Tehnični podatki

 n Električni priključek: 1,0 W / 220–240 V / 50–60 Hz / 6 A
 n Skupna plinska moč: 6 kW
 n Vrsta/velikost plinskega priključka: G20–20mBar / ½”
 n Plinski adapter: G30–30 mBar

PROGRAM



161

Namestitev

284
484

522

48

330
75*

* Plinski priključek
* Gas connection
* Connexion au gaz 
* Connessione gas

490

600

290

min 40

Plinska kuhalna plošča iz črnega keramičnega stekla, 33 cm

HG1355GB

Visoka učinkovitost z minimalnimi energijskimi izgubami: Gorilniki A+, Natančno kuhanje in točne 
temperature: Brezstopenjsko prilagajanje toplote, Priročno kuhanje: Časovniki na vseh kuhalnih mestih

A+

Lastnosti

 n 2 Gorilnika A+: visoka učinkovitost, izjemna hitrost in natančna usmeritev plamena
 n Stilski izgled z otoki s samostojnimi gorilniki na stekleni površini
 n Trdni litoželezni nosilci za posode
 n Pokrovi gorilnikov premazani z emajlnim premazom proti praskam
 n Izjemno odporna prevleka Keradur® za enostavno čiščenje posode gorilnika
 n Velik razpon moči: od zelo nizke do zelo visoke

Zmogljivost

 n Sredina spredaj: 0,55 – 3 kW
 n Sredina zadaj: 0,39 – 2 k

Udobje in varnost

 n Snemljivi gumbi in izjemno gladka površina za lažje čiščenje
 n Enodelni gorilniki z enostavnim čiščenjem
 n Termoelektrična zaščita pred odpovedjo plamena
 n Elektronski vžig z enoročnim upravljanjem

Mere

 n Izdelek (Š x G x V): 330 x 522 x 45 mm
 n Izrez (Š x G x V): 290 x 490 x – mm

Tehnični podatki

 n Električni priključek: 1,0 W / 220–240 V / 50–60 Hz / 6 A
 n Skupna plinska moč: 6 kW
 n Vrsta/velikost plinskega priključka: G20–20mBar / ½”
 n Plinski adapter: G30–30 mBar

PROGRAM
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Namestitev

HG1615AB

Visoka učinkovitost z minimalnimi energijskimi izgubami: Gorilniki A+, Natančno kuhanje in točne 
temperature: Brezstopenjsko prilagajanje toplote, Priročno kuhanje: Časovniki na vseh kuhalnih mestih

A+

Lastnosti

 n 4 Gorilniki A+: visoka učinkovitost, izjemna hitrost in natančna usmeritev plamena
 n Stilski izgled z otoki s samostojnimi gorilniki na stekleni površini
 n Trdni litoželezni nosilci za posode
 n Pokrovi gorilnikov premazani z emajlnim premazom proti praskam
 n Izjemno odporna prevleka Keradur® za enostavno čiščenje posode gorilnika
 n Velik razpon moči: od zelo nizke do zelo visoke

Zmogljivost

 n Spredaj levo: 0,55–3 kW
 n Zadaj levo: 0,25–1 kW
 n Zadaj desno: 0,39–2 kW
 n Spredaj desno: 0,39–2 kW

Udobje in varnost

 n Snemljivi gumbi in izjemno gladka površina za lažje čiščenje
 n Enodelni gorilniki z enostavnim čiščenjem
 n Termoelektrična zaščita pred odpovedjo plamena
 n Elektronski vžig z enoročnim upravljanjem

Mere

 n Izdelek (Š x G x V): 644 x 522 x 45 mm
 n Izrez (Š x G x V): 560 x 490 x – mm

Tehnični podatki

 n Električni priključek: 1,0 W / 220–240 V / 50–60 Hz / 6 A
 n Skupna plinska moč: 5 kW
 n Vrsta/velikost plinskega priključka: G20–20mBar / ½”
 n Plinski adapter: G30–30 mBar

Plinska plošča iz črnega keramičnega stekla, 64 cm

522

45

644

484 554

69

490

600

560

60

PROGRAM
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Namestitev

HG1825AB

Domače profesionalno kuhanje v voku: Gorilnik Fusion Volcano™ Wok, Visoka učinkovitost z 
minimalnimi energijskimi izgubami: Gorilniki A+, Natančno kuhanje in točne temperature: Brezstopenjsko 
prilagajanje toplote, Priročno kuhanje: Časovniki na vseh kuhalnih mestih

A+

Lastnosti

 n 1 Gorilnik Fusion Volcano™ Wok in 3 gorilniki A+: visoka učinkovitost, izjemna hitrost in natančna usmeritev 
plamena

 n Stilski izgled z otoki s samostojnimi gorilniki na stekleni površini
 n Trdni litoželezni nosilci za posode
 n Pokrovi gorilnikov premazani z emajlnim premazom proti praskam
 n Izjemno odporna prevleka Keradur® za enostavno čiščenje posode gorilnika
 n Velik razpon moči: od zelo nizke do zelo visoke
 n Gorilnik Fusion Volcano™ Wok s tremi različnimi plameni od 0,3 do 6 kW

Zmogljivost

 n Levo: 0,3–6 kW
 n Sredina: 0,39 – 2 kW
 n Zadaj desno:0,25–1 kW
 n Spredaj desno: 0,55–3 kW

Udobje in varnost

 n Snemljivi gumbi in izjemno gladka površina za lažje čiščenje
 n Enodelni gorilniki z enostavnim čiščenjem
 n Termoelektrična zaščita pred odpovedjo plamena
 n Elektronski vžig z enoročnim upravljanjem

Mere

 n Izdelek (Š x G x V): 794 x 522 x 45 mm
 n Izrez (Š x G x V): 750 x 490 x – mm

Tehnični podatki

 n Električni priključek: 1,0 W / 220–240 V / 50–60 Hz / 6 A
 n Skupna plinska moč: 13 kW
 n Vrsta/velikost plinskega priključka: G20–20mBar / ½”
 n Plinski adapter: G30–30 mBar

Plinska plošča iz črnega keramičnega stekla, 80 cm

440
522

45

794

484
744

60

490

750

min 55

PROGRAM
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Namestitev

522

45

904 517*

* Plinski priključek
* Gas connection
* Connexion au gaz 
* Connessione gas

490

860

HG1935AB

Domače profesionalno kuhanje v voku: Gorilnik Fusion Volcano™ Wok, Visoka učinkovitost z 
minimalnimi energijskimi izgubami: Gorilniki A+, Natančno kuhanje in točne temperature: Brezstopenjsko 
prilagajanje toplote, Priročno kuhanje: Časovniki na vseh kuhalnih mestih

A+

Lastnosti

 n 1 Gorilnik Fusion Volcano™ Wok in 4 gorilniki A+: visoka učinkovitost, izjemna hitrost in natančna usmeritev 
plamena

 n Stilski izgled z otoki s samostojnimi gorilniki na stekleni površini
 n Trdni litoželezni nosilci za posode
 n Pokrovi gorilnikov premazani z emajlnim premazom proti praskam
 n Izjemno odporna prevleka Keradur® za enostavno čiščenje posode gorilnika
 n Velik razpon moči: od zelo nizke do zelo visoke
 n Gorilnik Fusion Volcano™ Wok s tremi različnimi plameni od 0,3 do 6 kW

Zmogljivost

 n Levo: 0,3–6 kW
 n Sredina spredaj: 0,39–2 kW
 n Sredina zadaj: 0,39–2 kW
 n Zadaj desno: 0,25–1 kW
 n Spredaj desno: 0,55–3 kW

Udobje in varnost

 n Snemljivi gumbi in izjemno gladka površina za lažje čiščenje
 n Enodelni gorilniki z enostavnim čiščenjem
 n Termoelektrična zaščita pred odpovedjo plamena
 n Elektronski vžig z enoročnim upravljanjem

Mere

 n Izdelek (Š x G x V): 904 x 522 x 45 mm
 n Izrez (Š x G x V): 860 x 490 x – mm

Tehnični podatki

 n Električni priključek: 1,0 W / 220–240 V / 50–60 Hz / 6 A
 n Skupna plinska moč: 14 kW
 n Vrsta/velikost plinskega priključka: G20–20mBar / ½”
 n Plinski adapter: G30–30 mBar

Plinska plošča iz črnega keramičnega stekla, 90 cm

PROGRAM
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Namestitev

HG1145AB

Domače profesionalno kuhanje v voku: Gorilnik Fusion Volcano™ Wok, Visoka učinkovitost z 
minimalnimi energijskimi izgubami: Gorilniki A+, Natančno kuhanje in točne temperature: Brezstopenjsko 
prilagajanje toplote, Priročno kuhanje: Časovniki na vseh kuhalnih mestih

A+

Lastnosti

 n 2 Gorilnika Fusion Volcano™ Wok in 2 gorilnika A+: visoka učinkovitost, izjemna hitrost in natančna usmeritev 
plamena

 n Stilski izgled z otoki s samostojnimi gorilniki na stekleni površini
 n Trdni litoželezni nosilci za posode
 n Pokrovi gorilnikov premazani z emajlnim premazom proti praskam
 n Izjemno odporna prevleka Keradur® za enostavno čiščenje posode gorilnika
 n Velik razpon moči: od zelo nizke do zelo visoke
 n Gorilnik Fusion Volcano™ Wok s tremi različnimi plameni od 0,3 do 6 kW

Zmogljivost

 n Levo: 0,3–6 kW
 n Sredina levo: 0,55–3 kW
 n Sredina desno: 0,55–3 kW
 n Desno: 0,3–6 kW

Udobje in varnost

 n Snemljivi gumbi in izjemno gladka površina za lažje čiščenje
 n Enodelni gorilniki z enostavnim čiščenjem
 n Termoelektrična zaščita pred odpovedjo plamena
 n Elektronski vžig z enoročnim upravljanjem

Mere

 n Izdelek (Š x G x V): 1114 x 412 x 48 mm
 n Izrez (Š x G x V): 1070 x 380 x – mm

Tehnični podatki

 n Električni priključek: 1,0 W / 220–240 V / 50–60 Hz / 6 A
 n Skupna plinska moč: 18 kW
 n Vrsta/velikost plinskega priključka: G20–20mBar / ½”
 n Plinski adapter: G30–30 mBar

Plinska plošča iz črnega keramičnega stekla, 111 cm

412

48

1114 387*

* Plinski priključek
* Gas connection
* Connexion au gaz 
* Connessione gas

min 55

380

1070

PROGRAM
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Namestitev

48

600
526520*

* Plinski priključek
* Gas connection
* Connexion au gaz 
* Connessione gas

min.30/50

560
490

600

HG1666AB

Širok razpon moči in učinkovit dvojni plamen: Gorilnik Super Flex™ Wok, Visoka učinkovitost, minimalne 
izgube energije in funkcija hlajenja: Gorilniki A+ Hybrid, Natančno kuhanje in točne temperature: 
Brezstopenjska nastavitev toplote, Enostavno čiščenje in vzdrževanje: Enodelni gorilnik

Lastnosti

 n 1 Gorilnik Super Flex™ Wok in 3 gorilniki A+ Hybrid: visoka učinkovitost, izjemna hitrost in natančna usmeritev 
plamena

 n Profesionalna rešetka iz masivnega litega železa po celotni površini
 n Pokrovi gorilnikov premazani z emajlnim premazom proti praskam
 n Izjemno odporna prevleka Keradur® za enostavno čiščenje posode gorilnika
 n Velik razpon moči: od zelo nizke do zelo visoke
 n Gorilnik Super Flex™ Wok s tremi različnimi plameni od 0,3 do 4,2 kW
 n Dvignjeni gorilniki A+ Hybrid za zmanjšanje segrevanja pladnja za zbiranje tekočine: preprečuje nastanek 
trdovratnih oljnih madežev

Zmogljivost

 n Spredaj levo: 0,3–4,2 kW
 n Zadaj levo: 0,39 – 2 kW 
 n Zadaj desno: 0,3–1 kW
 n Spredaj desno: 0,39–2 kW

Comfort and safety

 n Odstranljivi gumbi in premaz proti prijemanju na površini pladnja za zbiranje tekočine za lažje čiščenje
 n Enodelni gorilniki z enostavnim čiščenjem
 n Termoelektrična zaščita pred odpovedjo plamena
 n Elektronski vžig z enoročnim upravljanjem

Mere

 n Izdelek (Š x G x V): 600 x 526 x 48 mm
 n Izrez (Š x G x V): 560 x 490 x – mm

Tehnični podatki

 n Električni priključek: 1,0 W / 220–240 V / 50–60 Hz / 6 A
 n Skupna plinska moč: 11,8 kW
 n Vrsta/velikost plinskega priključka: G20–20mBar / ½”
 n Plinski adapter: G30–30 mBar

Grafitno črna
Plinska kuhalna plošča, 60 cm

PROGRAM
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Namestitev

HG1666SB
Nerjaveče jeklo
Plinska kuhalna plošča, 60 cm

48

600
526520*

* Plinski priključek
* Gas connection
* Connexion au gaz 
* Connessione gas

min.30/50

560
490

600

PROGRAM

Širok razpon moči in učinkovit dvojni plamen: Gorilnik Super Flex™ Wok, Visoka učinkovitost, minimalne 
izgube energije in funkcija hlajenja: Gorilniki A+ Hybrid, Natančno kuhanje in točne temperature: 
Brezstopenjska nastavitev toplote, Enostavno čiščenje in vzdrževanje: Enodelni gorilnik

Lastnosti

 n 1 Gorilnik Super Flex™ Wok in 3 gorilniki A+ Hybrid: visoka učinkovitost, izjemna hitrost in natančna usmeritev 
plamena

 n Profesionalna rešetka iz masivnega litega železa po celotni površini
 n Pokrovi gorilnikov premazani z emajlnim premazom proti praskam
 n Izjemno odporna prevleka Keradur® za enostavno čiščenje posode gorilnika
 n Velik razpon moči: od zelo nizke do zelo visoke
 n Gorilnik Super Flex™ Wok s tremi različnimi plameni od 0,3 do 4,2 kW
 n Dvignjeni gorilniki A+ Hybrid za zmanjšanje segrevanja pladnja za zbiranje tekočine: preprečuje nastanek 
trdovratnih oljnih madežev

Zmogljivost

 n Spredaj levo: 0,3–4,2 kW
 n Zadaj levo: 0,39 – 2 kW 
 n Zadaj desno: 0,3–1 kW
 n Spredaj desno: 0,39–2 kW

Comfort and safety

 n Odstranljivi gumbi in premaz proti prijemanju na površini pladnja za zbiranje tekočine za lažje čiščenje
 n Enodelni gorilniki z enostavnim čiščenjem
 n Termoelektrična zaščita pred odpovedjo plamena
 n Elektronski vžig z enoročnim upravljanjem

Mere

 n Izdelek (Š x G x V): 600 x 526 x 48 mm
 n Izrez (Š x G x V): 560 x 490 x – mm

Tehnični podatki

 n Električni priključek: 1,0 W / 220–240 V / 50–60 Hz / 6 A
 n Skupna plinska moč: 11,8 kW
 n Vrsta/velikost plinskega priključka: G20–20mBar / ½”
 n Plinski adapter: G30–30 mBar



168

Namestitev

* Plinski priključek
* Gas connection
* Connexion au gaz 
* Connessione gas

48

750
526594*

min.30/50

560
490

600

HG1776AB
Grafitno črna
Plinska kuhalna plošča, 75 cm

PROGRAM

Širok razpon moči in učinkovit dvojni plamen: Gorilnik Super Flex™ Wok, Visoka učinkovitost, minimalne 
izgube energije in funkcija hlajenja: Gorilniki A+ Hybrid, Natančno kuhanje in točne temperature: 
Brezstopenjska nastavitev toplote, Enostavno čiščenje in vzdrževanje: Enodelni gorilnik

Lastnosti

 n 1 Gorilnik Super Flex™ Wok in 3 gorilniki A+ Hybrid: visoka učinkovitost, izjemna hitrost in natančna usmeritev 
plamena

 n Profesionalna rešetka iz masivnega litega železa po celotni površini
 n Pokrovi gorilnikov premazani z emajlnim premazom proti praskam
 n Izjemno odporna prevleka Keradur® za enostavno čiščenje posode gorilnika
 n Velik razpon moči: od zelo nizke do zelo visoke
 n Gorilnik Super Flex™ Wok s tremi različnimi plameni od 0,3 do 4,2 kW
 n Dvignjeni gorilniki A+ Hybrid za zmanjšanje segrevanja pladnja za zbiranje tekočine: preprečuje nastanek 
trdovratnih oljnih madežev

Zmogljivost

 n Levo: 0,3–4,6 kW
 n Sredina spredaj: 0,39–2 kW
 n Sredina zadaj: 0,39–2 kW
 n Zadaj desno: 0,25–1 kW
 n Spredaj desno: 0,55–2,6 kW

Comfort and safety

 n Odstranljivi gumbi in premaz proti prijemanju na površini pladnja za zbiranje tekočine za lažje čiščenje
 n Enodelni gorilniki z enostavnim čiščenjem
 n Termoelektrična zaščita pred odpovedjo plamena
 n Elektronski vžig z enoročnim upravljanjem

Mere

 n Izdelek (Š x G x V): 750 x 526 x 48 mm
 n Izrez (Š x G x V): 560 x 490 x – mm

Tehnični podatki

 n Električni priključek: 1,0 W / 220–240 V / 50–60 Hz / 6 A
 n Skupna plinska moč: 11,8 kW
 n Vrsta/velikost plinskega priključka: G20–20mBar / ½”
 n Plinski adapter: G30–30 mBar
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HG1776SB
Nerjaveče jeklo
Plinska kuhalna plošča, 75 cm

* Plinski priključek
* Gas connection
* Connexion au gaz 
* Connessione gas

48

750
526594*

min.30/50

560
490

600

PROGRAM

Širok razpon moči in učinkovit dvojni plamen: Gorilnik Super Flex™ Wok, Visoka učinkovitost z 
minimalnimi energijskimi izgubami: Gorilniki A+ Hybrid, Natančno kuhanje in točne temperature: 
Brezstopenjska nastavitev toplote, Enostavno čiščenje in vzdrževanje: Enodelni gorilnik

Lastnosti

 n 1 Gorilnik Super Flex™ Wok in 3 gorilniki A+ Hybrid: visoka učinkovitost, izjemna hitrost in natančna usmeritev 
plamena

 n Profesionalna rešetka iz masivnega litega železa po celotni površini
 n Pokrovi gorilnikov premazani z emajlnim premazom proti praskam
 n Izjemno odporna prevleka Keradur® za enostavno čiščenje posode gorilnika
 n Velik razpon moči: od zelo nizke do zelo visoke
 n Gorilnik Super Flex™ Wok s tremi različnimi plameni od 0,3 do 4,2 kW
 n Dvignjeni gorilniki A+ Hybrid za zmanjšanje segrevanja pladnja za zbiranje tekočine: preprečuje nastanek 
trdovratnih oljnih madežev

Zmogljivost

 n Levo: 0,3–4,6 kW
 n Sredina spredaj: 0,39–2 kW
 n Sredina zadaj: 0,39–2 kW
 n Zadaj desno: 0,25–1 kW
 n Spredaj desno: 0,55–2,6 kW

Comfort and safety

 n Odstranljivi gumbi in premaz proti prijemanju na površini pladnja za zbiranje tekočine za lažje čiščenje
 n Enodelni gorilniki z enostavnim čiščenjem
 n Termoelektrična zaščita pred odpovedjo plamena
 n Elektronski vžig z enoročnim upravljanjem

Mere

 n Izdelek (Š x G x V): 750 x 526 x 48 mm
 n Izrez (Š x G x V): 560 x 490 x – mm

Tehnični podatki

 n Električni priključek: 1,0 W / 220–240 V / 50–60 Hz / 6 A
 n Skupna plinska moč: 11,8 kW
 n Vrsta/velikost plinskega priključka: G20–20mBar / ½”
 n Plinski adapter: G30–30 mBar
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Grafitno črna
Plinska kuhalna plošča, 90 cm

HG1986AB

48

900

526
514*

* Plinski priključek
* Gas connection
* Connexion au gaz 
* Connessione gas

860490

600

min.30/50

PROGRAM

Širok razpon moči in učinkovit dvojni plamen: Gorilnik Super Flex™ Wok, Visoka učinkovitost, minimalne 
izgube energije in funkcija hlajenja: Gorilniki A+ Hybrid, Natančno kuhanje in točne temperature: 
Brezstopenjska nastavitev toplote, Enostavno čiščenje in vzdrževanje: Enodelni gorilnik

Lastnosti

 n 1 Gorilnik Super Flex™ Wok in 3 gorilniki A+ Hybrid: visoka učinkovitost, izjemna hitrost in natančna usmeritev 
plamena

 n Profesionalna rešetka iz masivnega litega železa po celotni površini
 n Pokrovi gorilnikov premazani z emajlnim premazom proti praskam
 n Izjemno odporna prevleka Keradur® za enostavno čiščenje posode gorilnika
 n Velik razpon moči: od zelo nizke do zelo visoke
 n Gorilnik Super Flex™ Wok s tremi različnimi plameni od 0,3 do 4,2 kW
 n Dvignjeni gorilniki A+ Hybrid za zmanjšanje segrevanja pladnja za zbiranje tekočine: preprečuje nastanek 
trdovratnih oljnih madežev

Zmogljivost

 n Levo: 0,3–4,6 kW
 n Sredina spredaj: 0,39–2 kW
 n Zadaj sredina: 0,25–1 kW
 n Zadaj desno: 0,39–2 kW
 n Spredaj desno: 0,55–2,6 kW

Comfort and safety

 n Odstranljivi gumbi in premaz proti prijemanju na površini pladnja za zbiranje tekočine za lažje čiščenje
 n Enodelni gorilniki z enostavnim čiščenjem
 n Termoelektrična zaščita pred odpovedjo plamena
 n Elektronski vžig z enoročnim upravljanjem

Mere

 n Izdelek (Š x G x V): 900 x 526 x 48 mm
 n Izrez (Š x G x V): 860 x 490 x – mm

Tehnični podatki

 n Električni priključek: 1,0 W / 220–240 V / 50–60 Hz / 6 A
 n Skupna plinska moč: 11,8 kW
 n Vrsta/velikost plinskega priključka: G20–20mBar / ½”
 n Plinski adapter: G30–30 mBar
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Nerjaveče jeklo
Plinska kuhalna plošča, 90 cm

HG1986SB

48

900
526

514*

* Plinski priključek
* Gas connection
* Connexion au gaz 
* Connessione gas

860490

600

min.30/50

PROGRAM

Širok razpon moči in učinkovit dvojni plamen: Gorilnik Super Flex™ Wok, Visoka učinkovitost z 
minimalnimi energijskimi izgubami: Gorilniki A+ Hybrid, Natančno kuhanje in točne temperature: 
Brezstopenjska nastavitev toplote, Enostavno čiščenje in vzdrževanje: Enodelni gorilnik

Lastnosti

 n 1 Gorilnik Super Flex™ Wok in 3 gorilniki A+ Hybrid: visoka učinkovitost, izjemna hitrost in natančna usmeritev 
plamena

 n Profesionalna rešetka iz masivnega litega železa po celotni površini
 n Pokrovi gorilnikov premazani z emajlnim premazom proti praskam
 n Izjemno odporna prevleka Keradur® za enostavno čiščenje posode gorilnika
 n Velik razpon moči: od zelo nizke do zelo visoke
 n Gorilnik Super Flex™ Wok s tremi različnimi plameni od 0,3 do 4,2 kW
 n Dvignjeni gorilniki A+ Hybrid za zmanjšanje segrevanja pladnja za zbiranje tekočine: preprečuje nastanek 
trdovratnih oljnih madežev

Zmogljivost

 n Levo: 0,3–4,6 kW
 n Sredina spredaj: 0,39–2 kW
 n Zadaj sredina: 0,25–1 kW
 n Zadaj desno: 0,39–2 kW
 n Spredaj desno: 0,55–2,6 kW

Comfort and safety

 n Odstranljivi gumbi in premaz proti prijemanju na površini pladnja za zbiranje tekočine za lažje čiščenje
 n Enodelni gorilniki z enostavnim čiščenjem
 n Termoelektrična zaščita pred odpovedjo plamena
 n Elektronski vžig z enoročnim upravljanjem

Mere

 n Izdelek (Š x G x V): 900 x 526 x 48 mm
 n Izrez (Š x G x V): 860 x 490 x – mm

Tehnični podatki

 n Električni priključek: 1,0 W / 220–240 V / 50–60 Hz / 6 A
 n Skupna plinska moč: 11,8 kW
 n Vrsta/velikost plinskega priključka: G20–20mBar / ½”
 n Plinski adapter: G30–30 mBar
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ASKO  |  Kuhalne plošče

Popolne temperature, popolna uskladitev, 
popolni rezultati. Celsius°Cooking™ vam 
omogoči popoln nadzor.

Celsius Cooking system™

Sistem Celsius° Cooking™ podjetja ASKO je 

zares praktičen način, kako izkusiti pametno 

in povezano tehnologijo v kuhinji. Izdelan je 

s tehnologijo povezanega kuhanja Hestan 

Cue in sestavljen iz visokokakovostne 

indukcijske kuhalne plošče – naprave, 

ki je hkrati zelo napredna in uporabniku 

prijazna – z elektronsko povezanimi lonci 

in ponvami ter temperaturno sondo. S 

ponvami in sondo lahko merite temperaturo 

kuhanja in temperaturo sredice živila z visoko 

natančnostjo.

Prav tako lahko zelo natančno nadzorujete te 

funkcije in čase. Ponev in sonda komunicirata 

s kuhalno ploščo, tako da lahko zelo 

natančno odčitavate in nadzirate dogajanje ter 

zagotavljate pravo raven toplote ob pravem 

času. Temperature in čase lahko natančno 

nastavite sami, uporabite lahko katerega 

od prednastavljenih načinov kuhanja, ali pa 

uporabite temperature in čase v spremljevalni 

aplikaciji.

Dobitnik nagrade iF DESIGN AWARD 2021
Indukcijske kuhalne plošče in posoda ASKO Celsius° Cooking™
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Povezana oprema za 
najboljši možni rezultat 
kuhanja

O nagradi iF DESIGN 
AWARD

iF DESIGN AWARD 
2021

Kuhalno ploščo, ponve in sondo lahko 

povežete z osrednjo aplikacijo, ki vsebuje 

veliko zbirko receptov, v katerih vas bodo 

kuharji naučili, kako kar najbolje izkoristiti 

opremo. Celsius°Cooking™ vam daje 

samozavest, da lahko preizkušate nove 

sestavine in metode, saj veste, da se bodo 

odlično obnesle. Prihrani vam čas in trud 

v kuhinji: jedi lahko virtualno spremljate in 

jih pripravite do popolnosti, medtem ko 

izbirate pribor in pripravljate mizo za posebno 

priložnost.

Nagrada iF DESIGN AWARD je od leta 

1954 priznana po vsem svetu kot pokazatelj 

kakovosti za izjemno oblikovanje. Je ena 

najpomembnejših nagrad za oblikovanje na 

svetu, ki prepoznava izjemno oblikovanje in 

njegov pomen za poslovanje in vsakdanje 

življenje ter podeljuje enega najpomembnejših 

znakov kakovosti na svetu. Znak iF je zanesljiv 

znak dobrega oblikovanja za potrošnike in 

oblikovalsko skupnost.

Družba ASKO je dosegla izjemen uspeh, saj je 

na letošnjem prestižnem tekmovanju dosegla 

dve nagradi. iF GOLD AWARD 2021 za vitrino 

Wine Climate Cabinet in iF DESIGN AWARD 

2021 za sistem Celsius Cooking™ sta poklon 

zavezanosti družbe ASKO izdelavi, vzdržljivi 

konstrukciji, strasti do podrobnosti, odlični 

kakovosti, napredni tehnologiji, pametni 

funkcionalnosti, trajnostnim inovacijam in 

skrbno oblikovanim izdelkom.

Nagrada iF DESIGN AWARD 2021 je bila 

podeljena indukcijskim kuhalnim ploščam 

ASKO Celsius°Cooking™ in sistemu pametne 

kuhinjske posode. Ti izdelki povzdignejo 

pametno in povezano pripravo hrane na 

naslednjo raven, saj natančen nadzor nad 

temperaturami in časom ter popolnimi rezultati 

polagajo neposredno v roke domačega 

kuharja. Gre za novost v ponudbi vrhunskih 

in inovativnih kuhinjskih aparatov podjetja 

ASKO. Inovativni sistem sestavljajo kuhalne 

plošče, ponve s temperaturnimi senzorji v 

dnu, temperaturna sonda in aplikacija z video 

recepti – vse to je povezano in komunicira 

med seboj prek povezave Bluetooth. 

Edinstveno tehnologijo smo razvili skupaj s 

podjetjem Hestan Cue, ustvarjalcem pametne 

kuhinjske posode. ASKO Celsius°Cooking™ 

daje ljubiteljem kuhanja v roke nov svet 

možnosti, zelo izkušenim domačim kuharjem 

pa pomaga z novimi stopnjami natančnosti.
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ASKO  |  Kuhalne plošče

Zelo natančen nadzor 
temperature – znotraj in 
zunaj živila

Celsius Cooking system™

ASKO Celsius°Cooking™ meri temperaturo 

na dnu priključenih loncev in ponev – tako pri 

cvrenju kot pri kuhanju občutljivih omak, ki se 

zlahka razkuhajo ali zažgejo – in prek sonde, ki 

jo lahko vstavite neposredno v živila. Recepti 

v aplikaciji spremljajo temperaturo v ponvi in 

v živilih ter nato komunicira s kuhalno ploščo. 

To pomeni, da lahko temperaturo hrane 

ne le natančno odčitate, temveč hkrati tudi 

nadzorujete temperaturo in čas, da bo vse 

popolno. In če to zveni impresivno, počakajte, 

da poskusite jedi, ki vam jih pomaga pripraviti!
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Razširite svoj nabor 
okusov, od vrenja do 
sous–vide

Preizkušajte nove 
sestavine

Sistem za kuhanje Celsius podjetja ASKO vam 

pomaga zagotoviti, da bodo jedi pripravljene 

do popolnosti, saj nadzoruje temperaturo in 

čas, da sestavine dosežejo in ne presežejo 

prave stopnje toplotne obdelave.

To omogoča več povezanih elementov: 

ponve, sonda za živila ali vsebino ponve, 

napredna indukcijska plošča in aplikacija. 

V aplikaciji je na voljo mnogo receptov po 

korakih, ki vam natančno povedo, kako 

pripraviti popolne jedi restavracijske kakovosti 

in pri tem v celoti izkoristiti opremo.

Celsius Cooking prav tako omogoča, da 

kakovostne sestavine resnično zasijejo in 

najdejo svoje mesto v okusnih jedeh. To 

vam daje samozavest, da lahko brez skrbi 

preizkušate nove sestavine, saj veste, da 

jih boste vi in vaši gostje uživali v njihovem 

najboljšem stanju. Zahtevne nove metode 

kuhanja omogoča tudi funkcija natančne 

nastavitve temperature in časa, ki jo zagotavlja 

sistem.
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Kuhanje za zdravje in dobro 
počutje – ob delovnikih in 
za vikende

Celsius Cooking system™

Prekuhavanje lahko resnično vpliva na 

hranilno vrednost hrane, ki jo kuhate, 

in ena od prednost i  s istema ASKO 

Celsius°Cooking™ je, da se vam pomaga 

temu izogniti. Prekuhavanje zelenjave jo 

prikrajša za vitamine, premalo ali preveč 

toplotno obdelano meso pa lahko predstavlja 

tveganje za zdravje. Pri kuhanju pogosto 

obstaja tudi nevarnost, da v zrak pridejo 

zažgani, potencialno škodljivi delci hrane.

S programom Celsius°Cooking™ priključena 

oprema deluje kot spremljevalec, ki poskrbi 

za natančno nastavljene temperature in 

čase za številne različne tehnike kuhanja. To 

pomeni, da obstaja precej manjša verjetnost, 

da bi prekuhali, premalo skuhali ali storili kaj 

drugega, kar bi lahko škodovalo zdravim 

lastnostim vaših živil.
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Svet navdiha prek 
aplikacije

Aplikacija ASKO Celsius°Cooking™ vključuje 

zbirko zelo okusnih receptov, ki so prilagojeni 

in povezani s tehnologijo. Korak za korakom, 

z video navodili samih kuharjev ter s 

temperaturami, nadzorovanimi prek aplikacije, 

vam pokaže, kako ustvariti čarovnijo v kuhinji.
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Vrhunska indukcija
Celsius Cooking system™

Najnovejša indukcijska tehnologija v kuhalni 

plošči pomeni stalno visoko moč, učinkovito 

hlajenje in trdne električne komponente za 

trajnost. 

Izdelana je z dolgo življenjsko dobo in odlično 

deluje v vseh okoliščinah.
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Funkcije Auto Bridge™ Easy Dial 2.0 Hood to hob

Ko uporabljate zelo velike lonce in ponve, 

funkcija Auto Bridge™ na določenih območjih 

razširi območje indukcijskega kuhanja in 

zagotovi popolno pokritost za večje jedi, 

ponve za žar in teppanyaki.

Krožni drsnik na zaslonu na dotik kuhalne 

plošče vam grafično in številčno prikazuje 

stopnjo ogrevanja. Lahko se vizualno 

prepričate, s kakšno toploto kuhate, ali 

pa se ravnate po številki – stopnji moči ali 

temperaturi.

Ne samo, da se bo vaša kuhinjska napa 

ASKO vklopila, ko boste začeli kuhati, ampak 

bo znala tudi »prebrati«, kaj se dogaja na 

kuhalni plošči, in temu primerno spremeniti 

svoje delovanje. Kuhinjska napa je tako rekoč 

še en del sistema, ki pa je osredotočen na 

čistočo in udobje v osrčju vašega doma.
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Kuhanje s stopnjami moči  Kuhanje z menijem PLUS

Kuhanje s standardnimi stopnjami moči z do 12 natančno nastavljenimi 

stopnjami moči in stopnjo Boost za hitro vrenje vode.

Vsako kuhalno območje ima svoj poseben nadzor – z ločenimi 

časovniki za odštevanje in štoparico.

Meni PLUS omogoča kuhanje s polavtomatskimi programi, ki 

omogočajo temperaturno nadzorovano kuhanje za vse vrste posode, 

ki ustreza namenu programa.

Žar
Izključno za premostitvena kuhališča, ki so združena v večje kuhališče. 

Peka na žaru je optimizirana za dodatke ASKO – indukcijsko ploščo 

za žar in teppanyaki.

Cvrenje
S to funkcijo lahko pripravite zelenjavo, ribe, slanino, meso, ocvrt 

krompir ali jajca z uporabo masla ali olja.

Ohranjanje toplote in ogrevanje
S to funkcijo lahko na primer raztopite čokolado (45 °C), ohranjate 

temperaturo jedi (70 °C), kuhate (94 °C) ali zavrete (100 °C).
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Kuhinjska posoda 
Celsius°Cooking™ v uporabi z 
menijem Hestan Cue

Kuhinjska posoda 
Celsius°Cooking™ v uporabi z 
aplikacijo Hestan Cue

Kuhalna plošča ima vgrajene programe Hestan Cue, optimizirane 

za posodo Celsius°Cooking™. V odprtem meniju lahko izberete tri 

različne načine kuhanja z različnimi temperaturnimi razponi.

Segrevanje in cvrtje
Ta program je namenjen hitremu doseganju visokih temperatur. Na 

dnu ponve lahko dosežete visoke temperature.

Vrenje ali kuhanje z vodo
Ta program je namenjen hitremu doseganju višjih temperatur vode. Na 

dnu ponve lahko dosežete srednjo temperaturo.

Počasno kuhanje ali sous vide
Ta program je namenjen nadzoru nizkih do srednjih temperatur in 

preprečuje visoke temperature dna.

Meni Hestan Cue omogoča tudi prejem temperatur iz aplikacije 

Hestan Cue. Sprejemanje naslednje stopnje ogrevanja lahko aktivirate 

s pritiskom na gumb.
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Osrčje sistema 
Celsius°Cooking™: senzorji 
in povezljivost

Celsius Cooking system™
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Ponev za cvrenje 
Celsius°Cooking™

Lonec za kuhanje 
Celsius°Cooking™

Sonda 
Celsius°Cooking™

Izpopolnite pripravo beljakovin, omak v ponvi, 

plitvo cvrenje in še mnogo več.

Kuhanje velikih porcij, počasno kuhanje, 

dušenje, cvrenje in še mnogo več.

Kuhanje, vrenje, počasno kuhanje, dušenje in 

še mnogo več.

Temperaturni senzor na sredini dna posode in lonca.

Oddajnik Bluetooth za medsebojno 

povezovanje
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Široka paleta izdelkov
Celsius Cooking system™

Različne dimenzije in število kuhališč za 

različne dimenzije kuhinje in različne kuharske 

navade z vsaj eno primerno konfiguracijo za 

vsako velikost niše.
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Vgradnja z vrha

Vgradnja z vrha

Vgradnja v ravnini

Svetleče keramično steklo.

Obrobe v barvi nerjavečega jekla z brušenim 

zaključkom.

Mat črno keramično steklo.

Obrobe v barvi črnega jekla z brušenim 

zaključkom.

Mat črno keramično steklo.

Prilepljeno v ravnini s površino delovnega 

pulta – Posebej zasnovani montažni profili 

zagotavljajo vzdrževanje brez potrebe po 

rezanju.

38 centimetrov
34 cm niša/vgradnja

64 in 72 centimetrov
56 cm niša/vgradnja

 80 centimetrov
75 cm in 78 cm niša/

vgradnja

90 centimetrov
86 cm niša/vgradnja

111 centimetrov
107 cm niša/vgradnja

64 in 72 centimetrov
56 cm niša/vgradnja

80 centimetrov
75 cm in 78 cm niša/vgradnja

 

90 centimetrov
86 cm niša/vgradnja

111 centimetrov
107 cm niša/vgradnja

72 centimetrov
56 cm niša/vgradnja

80 centimetrov
78 cm niša/vgradnja

 

90 centimetrov
86 cm niša/vgradnja

111 centimetrov
107 cm niša/vgradnja
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Stopnje popolnosti
Celsius Cooking system™

Kako preprosto in učinkovito uporabljati kuhanje z nadzorovano temperaturo.

Tukaj navedene smernice lahko uporabljate 

skupaj z opremo, ki jo imate v svoji postavitvi 

Celsius°Cooking™, vendar boste za najboljše 

in najnaprednejše rezultate potrebovali: 

kuhalno  ploščo  ASKO  ter  sondo, 
ponev  za  cvrenje  in  lonec  za  kuhanje 
Celsius°Cooking™.

Na naslednjih nekaj straneh boste našli veliko 

različnih informacij o temperaturah živil, 

pretvorbene tabele ter splošne kuhinjske 

nasvete in modrosti naših kuharjev.

Ta priročnik je namenjen za uporabo kot 

referenčni vodnik: da boste vedeli, kako 

pripraviti določeno sestavino do popolnosti, 

katera olja uporabiti pri določenih tehnikah, 

kateri kosi mesa so primerni za določeno 

stopnjo toplotne obdelave in tako naprej.

To so splošni napotki in nasveti, ne točni 

recepti. Recepte najdete v aplikaciji Hestan 

Cue.

Vse temperature so navedene v °C.
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Varne temperature za 
določene sestavine.

Za mnoge je prva izkušnja kuhanja s 

kontrol irano temperaturo povezana z 

različnimi stopnjami toplotne obdelave 

različnih vrst mesa in rib. Tu lahko opazimo 

močne razlike v smislu okusa, načina kuhanja 

ter vrste, kakovosti in izvora sestavin. Poleg 

tega mnogi izmed nas uživamo v – in pogosto 

jemo – srednje pečen hamburger ali srednje 

zapečene račje prsi, a hkrati tudi znamo ceniti 

dobro zapečen kos piščanca.

Vendar pa organi za varnost hrane priporočajo 

določene temperature kot zajamčeno »varne« 

za meso in ribe na splošno. Za lažjo predstavo 

jih navajamo tukaj.

Opomba: Uživanje surovega al i  premalo 
kuhanega mesa, perutnine, morskih sadežev, 
školjk ali jajc lahko poveča tveganje za bolezni, ki se 
prenašajo s hrano, zlasti pri obstoječih zdravstvenih 
težavah.

Koncept »varno pripravljenega« mesa 

se razlikuje glede na vrsto mesa, ki ga 

pripravljate. Z gotovostjo boste lahko pripravili 

in pojedli na primer srednje pečen zrezek, 

ne pa tudi piščanca. Za podrobnosti glejte 

poglavje 4 – Popolna priprava mesa.

V mnogih primerih bo meso varno za uživanje 

tudi, če ga boste pripravili na nižji temperaturi 

od priporočene, in nato to temperaturo 

vzdrževali dlje časa. Zato so temperature pri 

kuhanju sous vide v številnih primerih nižje od 

teh priporočenih vrednosti.

Zrezki, fileji, kosi rdečega mesa ali svinjine 63 °C

Mleto meso 71 °C

Perutnina 74 °C

Ribe 63 °C

Školjke 63 °C
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Pretvorbene tabele 

V nadaljevanju boste našli niz približnih pretvorbenih tabel za številne 

pogoste kuhinjske spremenljivke.

Teže

Nemetrične Metrične

1 oz 28 g

1 lb 453 g

Temperature

Celzij Fahrenheit Celsius Fahrenheit Celsius Fahrenheit

30 86 63 145.4 72 161.6

35 95 64 147.2 73 163.4

40 104 65 149 74 165.2

45 113 66 150.8 75 167

50 122 67 152.6 80 176

55 131 68 154.4 85 185

60 140 69 156.2 90 194

61 141.8 70 158 95 203

62 143.6 71 159.8 100 212

Temperature

Fahrenheit Celzij Fahrenheit Celzij Fahrenheit Celzij

32 0 120 48.8 170 76.6

50 10 125 51.6 180 82.2

60 15.5 130 54.4 190 87.7

70 21.1 135 57.2 200 93.3

80 26.6 140 60 300 148.8

90 32.2 145 62.8 400 204.4

100 37.7 150 65.6 500 260

115 46.1 160 71.1

Drugo

1 dl vode 100 g

1 dl moke približno 60 g

Mere

Nemetrične Metrične (približno)

1 pinta (Združeno kraljestvo) 568 ml

1 skodelica 237 ml

1 žlica 15 ml

1 čajna žlička 5 ml
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Nastavitev temperature
na dnu posode.

Vaša oprema Celsius°Cooking™ omogoča 

zelo natančen nadzor nad temperaturo. 

Temperaturo na površini dna posode lahko 

merite in nadzorujete glede na to, kaj želite v 

posodi pripraviti.

Tu je seznam načinov, kako lahko to možnost 

uporabite za določene kulinarične podvige.

Temperature za Celsius°Cooking™. 
Za navedena opravila nastavite temperaturo ponve 

na navedeno temperaturo:

Pečenje mesa, pripravljenega po sistemu sous vide, hrustljavo zapečeno meso ali ribe 232 °C

Pečenje zelenjave 232 °C

Pečenje kozic ali mesa v manjših kosih 218 °C

Praženje zelenjave z mešanjem 218 °C

Pripravljanje piščanca in svinjskih kotletov 204 °C

Praženje špargljev in bučk v ponvi 204 °C

Praženje perutnine, rib, mletega mesa 190 °C

Praženje ali plitvo cvrenje zelenjave 190 °C

Pečenje zrezkov ali jagnjetine v ponvi 177 °C

Praženje, splošno 177 °C

»Pečenje« toplih sendvičev ali kruha 177 °C

Umešana jajca in omlete 163 °C

Odstranjevanje maščobe iz mesa 149 °C

Karameliziranje ali kuhanje čebule, paprike itd. 149 °C

Priprava ocvrtih jajc in beljakovih omlet 121 °C
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Popolna priprava 
mesa.

Postavite si visoke cilje. Meso pripravite tako, 

kot si zasluži. Te smernice vam povedo, pri 

katerih temperaturah različne vrste mesa 

dosežejo različne stopnje toplotne obdelave.

Dobro je vedeti: 
Najprej se prepričajte, da meso pripravljate 

do prave stopnje toplotne obdelave. »Mehki« 

kosi rdečega mesa se nanašajo na mehkejše 

ali občutljivejše mišice živali: na splošno iz 

delov telesa, ki opravljajo manj dela, kot so 

hrbet, rebra ali zadnjica. Te lahko pripravite 

pri določeni varni temperaturi: manj pečeno, 

srednje surovo in tako naprej.

 

Trdni kosi mesa so običajno težji: iz živalskih 

nog, vratu, trebuha in tako naprej. Te je treba 

pripravljati počasi in pri višjih temperaturah, 

da je meso dovolj mehko, da ga lahko 

postrežemo na pravi način.

Goveje meso (mehki kosi)

Zelo surovo

Surovo

Manj pečeno 

Srednje 

Pečeno

Srednje do prepečeno 

Prepečeno

46–52 °C

52–55 °C

55-60°C55–60 °C

60–65 °C

65–69 °C

70+°C

91 °C

Meso.
Naslednje temperature se nanašajo na notranjo temperaturo mesa po počitku.

Jagnječje meso (mehki kosi)

Srednje surovo 

Manj pečeno  

Srednje pečeno 

Srednje do prepečeno  

Prepečeno 

Natrgano jagnječje meso 

Svinjsko meso

Sočno pečeno 

Natrgano svinjsko meso 

Raca 

Srednje pečeno 

Prepečeno

52–55 °C

63 °C

55–60 °C

90 °C

60–65 °C

65–69 °C

60 °C

70+°C

68 °C

90–94 °C
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Dobro je vedeti: Opomba o preostali toploti

Pri cvrenju v ponvi ali na drug način, pri 

katerem se površina sestavine močno 

segreje, namesto da bi se počasi segrevala, 

kot se to počne pri postopku sous vide, lahko 

pride do preostale toplote.

 

To se zgodi, ko je zunanja stran kosa mesa/

ribe/drugega živila mnogo toplejša od 

njegove notranje temperature, zaradi česar se 

temperatura celotnega kosa »izenači«, ko ta 

po peki počiva. Ta postopek se imenuje tudi 

»počivanje«.

 

To pomeni, da je lahko temperatura sredice 

kosa mesa ali ribe, ko ga odstranite z ognja/

vzamete iz ponve, za dobrih 5 do 10 stopinj 

nižja, kot bi lahko bila ob koncu počivanja.

Meso.
Naslednje temperature se nanašajo na notranjo temperaturo mesa po počitku.

Ribe.
Za ribe velja mnogo ožji razpon stopenj toplotne obdelave: od surovosti 

do prepečenosti pridejo v razponu približno 4–5 stopinj. V nadaljevanju 

so navedene temperature, pri katerih naj bi bile na splošno pripravljene 

različne vrste rib.

Priporočila FDA za ribe in morske sadeže so navedena v prvem 

razdelku.

Piščančje meso

Pečeno, temno meso

Pečeno, svetlo meso 

Puran

Pečeno, temno meso

Pečeno, svetlo meso 

74 °C

74 °C

74 °C

74 °C

Los 

Srednje pečeno 

Prepečeno 

Divjačina 

Srednje pečeno

Prepečeno

70 °C

70 °C

57–60 °C

57–60 °C

Losos

Trska (in podobne ribe)

Bokoplute 

Morske žabe 

Pokrovače

Tuna (srednje surova)

51–55 °C

56 °C

56 °C

56 °C

51–55 °C

51–55 °C
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Druga nesladka 
živila.

Tu je seznam drugih priporočenih 

nesladkih živil.

Mleko in mlečni izdelki itd.

Umešana jajca so pripravljena pri 71 °C 

Jajca so trdo kuhana pri 71 °C 

Jajca so mehko kuhana pri 65 °C

Točka vrelišča mleka je približno 100 °C 

Točka poparjenja mleka je približno 83°C 

Vrelišče smetane je približno 100 °C 

Točka poparjenja smetane je približno 83 °C 

Maslo se topi pri 32–35 °C

Maslo porjavi pri približno 100 °C

Olja: dimne točke
Ne segrevajte olja nad to temperaturo, da ga ne zažgete in da jed ne 

dobi neprijetnega okusa.

Dimna točka avokadovega olja je 217 °C

Dimna točka prečiščenega masla/ghee je 252 °C 

Dimna točka rafiniranega olja grozdnih pešk je 249 °C

Dimna točka rafiniranega oljčnega olja je 242 °C

Dimna točka koruznega olja je 232 °C

Dimna točka rastlinskega olja* je 232 °C 

Dimna točka arašidovega olja je 232 °C 

Dimna točka sončničnega olja je 232 °C 

Dimna točka sončničnega olja je 232 °C 

Dimna točka sončničnega olja je 232 °C 

Dimna točka sezamovega olja je 210 °C 

Dimna točka račje maščobe je 190 °C

Dimna točka kokosovega olja je 177 °C 

Dimna točka masla je 177 °C

Dimna točka ekstra deviškega oljčnega olja je 166 °C.

* Pridobljeno iz sojinih zrn

Zelenjava
Standardna stopnja »kuhanosti« zelenjave je približno 85 °C – z 

izjemo krompirja, ki naj bi bil popolnoma kuhan pri 99 °C.
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Sladice.

In nenazadnje ... 

Čokolada se topi pri 30–32 °C

Temperiranje čokolade

Začetna temperatura (topljenje čokolade):

Temna 55–58 °C

Mlečna 45–50 °C

Bela 45–50 °C

Shladite na:

Temna 28–29 °C

Mlečna 27–28 °C

Bela 26–27 °C

Nato segrejte na:

Temna 31–32 °C

Mlečna 29–30 °C

Bela 27–28 °C

Opomba: Temperiranje čokolade vam omogoča, da jo obdelate in 
ponovno ohladite/utrdite, ne da bi pri tem izgubila na kakovosti.

Karamela

Sladkor običajno tvori različne vrste karamele pri naslednjih 

temperaturah:

Sirup 110–112 °C

»Mehka kroglica« (za »fudge«) 112–116 °C

»Čvrsta kroglica« (za karamele) 118–120 °C

»Trdna kroglica« 121–130 °C

»Soft crack« (žvečljivi bonbon) 132–143 °C

Jogurt

Jogurt inkubirajte pri temperaturi med 43 in 46 °C
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Namestitev

Črna površina z obrobami iz nerjavečega jekla 
Indukcijska kuhalna plošča, 38 cm
Vgradnja na vrhu

HID352GC

Napreden nadzor nad temperaturo: Sistem Celsius°Cooking™, Samodejno združevanje indukcijskih 
območij: Indukcijska območja Auto Bridge™, Intuitivno upravljanje: Easy Dial 2.0™, Neposreden dostop do 
vsakega območja: Individualno upravljanje, Prednastavljeni temperaturni programi: 3 programi Hestan Cue/3 
programi PLUS, Povezava kuhalne plošče z napo: Synchro Control, Zmogljivo in hitro segrevanje: 3,7 kW

3.7 kW

 n 3 programi Hestan Cue (za uporabo s sondo, ponvijo in loncem Celsius°Cooking™)
 n Programi Hestan Cue: Segrevanje in cvrenje, Vrenje/kuhanje z vodo, Počasno kuhanje ali sous vide
 n 3 programi PLUS (za uporabo s standardno indukcijsko posodo)
 n Programi PLUS: Žar, Cvrenje/vok, Ogrevanje/ohranjanje toplote

Splošno

 n Število mest: 2
 n 12 stopenj moči in stopnja Boost
 n Ročna nastavitev temperature: 40–230 °C (s korakom 1°)
 n Wifi povezava
 n Obrobe iz nerjavečega jekla

Lastnosti

 n 1 kuhalno območje Auto Bridge™ za samodejno zaznavanje in prilagajanje večjim loncem in ponvam.
 n Easy dial 2.0 za intuitivno individualno nastavitev ravni moči in natančne temperature.
 n Samodejno zaznavanje posode: ko posodo postavite na območje, se osvetli pripadajoči upravljalnik.
 n Funkcija sledenja: Lonce in ponve lahko prosto premikate med različnimi območji. Vključene so vse nastavitve.
 n Funkcija pavze: pritisnite tipko za pavzo in aktivna območja se nastavijo na zelo nizko temperaturo.
 n Priključitev kuhalne plošče na napo: Ročna ali samodejna nastavitev stopnje moči kuhinjske nape.
 n Samodejno predhodno segrevanje: Nastavitev temperature z obvestilom, ko je dosežena.
 n Individualni časovniki za vsako območje

Zmogljivost

 n Sredina spredaj: 40–3700 W, 184 x 220 mm
 n Sredina zadaj: 40–3700 W, 184 x 220 mm

Varnost in vzdrževanje

 n Indikator preostale toplote
 n Omejitev časa kuhanja
 n Kontrolni elementi, ki jih je mogoče zakleniti
 n Izjemno gladka površina za lažje čiščenje

Mere

 n Izdelek (Š x G x V): 384x522x47 mm
 n Izrez (Š x G x V): 350x490x43 mm

Tehnični podatki

 n Električni kabel: Da, 1500 mm, brez vtiča
 n Napetost: 220–240 V 
 n Frekvenca: 50–60 Hz 
 n Varovalka: 16 A
 n Obremenitev priključka: 3700 W
 n WiFi: Da

Dodatki na voljo

 n Sonda Celsius°Cooking™ s posebno sponko za pritrditev na stranico lonca ali ponve.
 n Ø 28 cm Celsius°Cooking™ 5,2-litrski lonec za kuhanje s senzorjem temperature dna lonca
 n Ø 28 cm Celsius™Cooking™ ponev za cvrenje s senzorjem temperature dna ponve
 n AD82A Globok pekač // AT12A Teppanyaki // AG12A Gril plošča
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AT12A Teppanyaki
P. 239

AG12A Gril plošča 
P. 239

AD82A Globok pekač 
P. 239

Sonda Celsius°Cooking™ P. 238

Ø 28 cm 
Celsius°Cooking™ 
5,2-litrski lonec za 
kuhanje s senzorjem 
temperature dna lonca
P. 238

Ø 28 cm 
Celsius™Cooking™ 
ponev za cvrenje s 
senzorjem temperature 
dna ponve
P. 238

Dodatki na voljo:

CELSIUS°COOKING™
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Namestitev

CELSIUS°COOKING™

Črna površina z obrobami iz nerjavečega jekla 
Indukcijska kuhalna plošča, 64 cm
Vgradnja na vrhu

HID654GC

Napreden nadzor nad temperaturo: Sistem Celsius°Cooking™, Samodejno združevanje indukcijskih območij: 
Indukcijska območja Auto Bridge™, Intuitivno upravljanje: Easy Dial 2.0™, Neposreden dostop do vsakega 
območja: Individualno upravljanje, Prednastavljeni temperaturni programi: 3 programi Hestan Cue/3 programi 
PLUS, Povezava kuhalne plošče z napo: Synchro Control, Zmogljivo in hitro segrevanje: 7,4 kW

 n 3 programi Hestan Cue (za uporabo s sondo, ponvijo in loncem Celsius°Cooking™)
 n Programi Hestan Cue: Segrevanje in cvrenje, Vrenje/kuhanje z vodo, Počasno kuhanje ali sous vide
 n 3 programi PLUS (za uporabo s standardno indukcijsko posodo)
 n Programi PLUS: Žar, Cvrenje/vok, Ogrevanje/ohranjanje toplote

Splošno

 n Število mest: 4
 n 12 stopenj moči in stopnja Boost
 n Ročna nastavitev temperature: 40–230 °C (s korakom 1°)
 n Wifi povezava
 n Obrobe iz nerjavečega jekla

Lastnosti

 n 2 kuhalni območji Auto Bridge™ za samodejno zaznavanje in prilagajanje večjim loncem in ponvam.
 n Easy dial 2.0 za intuitivno individualno nastavitev ravni moči in natančne temperature.
 n Samodejno zaznavanje posode: ko posodo postavite na območje, se osvetli pripadajoči upravljalnik.
 n Funkcija sledenja: Lonce in ponve lahko prosto premikate med različnimi območji. Vključene so vse nastavitve.
 n Funkcija pavze: pritisnite tipko za pavzo in aktivna območja se nastavijo na zelo nizko temperaturo.
 n Priključitev kuhalne plošče na napo: Ročna ali samodejna nastavitev stopnje moči kuhinjske nape.
 n Samodejno predhodno segrevanje: Nastavitev temperature z obvestilom, ko je dosežena.
 n Individualni časovniki za vsako območje

Zmogljivost

 n Spredaj levo: 40–3700 W, 184 x 220 mm
 n Zadaj levo: 40–3700 W, 184 x 220 mm
 n Spredaj desno: 40–3700 W, 184 x 220 mm
 n Zadaj desno: 40–3700 W, 184 x 220 mm

Varnost in vzdrževanje

 n Indikator preostale toplote
 n Omejitev časa kuhanja
 n Kontrolni elementi, ki jih je mogoče zakleniti
 n Izjemno gladka površina za lažje čiščenje

Mere

 n Izdelek (Š x G x V): 644x522x47 mm
 n Izrez (Š x G x V): 560x490x43 mm

Tehnični podatki

 n Električni kabel: Brez 
 n Napetost: 220–240 V 
 n Frekvenca: 50–60 Hz 
 n Varovalka: 16 A
 n Obremenitev priključka: 7400 W
 n WiFi: Da

Dodatki na voljo

 n Sonda Celsius°Cooking™ s posebno sponko za pritrditev na stranico lonca ali ponve.
 n Ø 28 cm Celsius°Cooking™ 5,2-litrski lonec za kuhanje s senzorjem temperature dna lonca
 n Ø 28 cm Celsius™Cooking™ ponev za cvrenje s senzorjem temperature dna ponve
 n AD82A Globok pekač // AT12A Teppanyaki // AG12A Gril plošča
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AT12A Teppanyaki
P. 239

AG12A Gril plošča 
P. 239

AD82A Globok pekač 
P. 239

Sonda Celsius°Cooking™ P. 238

Ø 28 cm 
Celsius°Cooking™ 
5,2-litrski lonec za 
kuhanje s senzorjem 
temperature dna lonca
P. 238

Ø 28 cm 
Celsius™Cooking™ 
ponev za cvrenje s 
senzorjem temperature 
dna ponve
P. 238

Dodatki na voljo:
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Namestitev

Črna površina z obrobami iz nerjavečega jekla 
Indukcijska kuhalna plošča, 64 cm
Vgradnja na vrhu

HID654MC

Napreden nadzor nad temperaturo: Sistem Celsius°Cooking™, Samodejno združevanje indukcijskih 
območij: Indukcijska območja Auto Bridge™, Intuitivno upravljanje: Easy Dial 2.0™, Neposreden dostop do 
vsakega območja: Individualno upravljanje, Prednastavljeni temperaturni programi: 3 programi Hestan Cue/3 
programi PLUS, Povezava kuhalne plošče z napo: Synchro Control, Zmogljivo in hitro segrevanje: 7,4 kW

 n 3 programi Hestan Cue (za uporabo s sondo, ponvijo in loncem Celsius°Cooking™)
 n Programi Hestan Cue: Segrevanje in cvrenje, Vrenje/kuhanje z vodo, Počasno kuhanje ali sous vide
 n 3 programi PLUS (za uporabo s standardno indukcijsko posodo)
 n Programi PLUS: Žar, Cvrenje/vok, Ogrevanje/ohranjanje toplote

Splošno

 n Število mest: 4
 n 12 stopenj moči in stopnja Boost
 n Ročna nastavitev temperature: 40–230 °C (s korakom 1°)
 n Wifi povezava
 n Črno eloksirane jeklene obrobe

Lastnosti

 n 2 kuhalni območji Auto Bridge™ za samodejno zaznavanje in prilagajanje večjim loncem in ponvam.
 n Easy dial 2.0 za intuitivno individualno nastavitev ravni moči in natančne temperature
 n Samodejno zaznavanje posode: ko posodo postavite na območje, se osvetli pripadajoči upravljalnik.
 n Funkcija sledenja: Lonce in ponve lahko prosto premikate med različnimi območji. Vključene so vse nastavitve.
 n Funkcija pavze: pritisnite tipko za pavzo in aktivna območja se nastavijo na zelo nizko temperaturo.
 n Priključitev kuhalne plošče na napo: Ročna ali samodejna nastavitev stopnje moči kuhinjske nape.
 n Samodejno predhodno segrevanje: Nastavitev temperature z obvestilom, ko je dosežena.
 n Individualni časovniki za vsako območje

Zmogljivost

 n Spredaj levo: 40–3700 W, 184 x 220 mm 
 n Zadaj levo: 40–3700W, 184 x 220 mm 
 n Spredaj desno: 40–3700 W, 184 x 220 mm
 n Zadaj desno: 40–3700 W, 184 x 220 mm

Varnost in vzdrževanje

 n Indikator preostale toplote
 n Omejitev časa kuhanja
 n Kontrolni elementi, ki jih je mogoče zakleniti
 n Izjemno gladka površina za lažje čiščenje

Mere

 n Izdelek (Š x G x V): 644x522x47 mm
 n Izrez (Š x G x V): 560x490x43 mm

Tehnični podatki

 n Električni kabel: Brez 
 n Napetost: 220–240 V
 n Frekvenca: 50–60 Hz 
 n Varovalka: 16 A
 n Obremenitev priključka: 7400 W
 n WiFi: Da

Standardna oprema

 n Sonda Celsius°Cooking™

Dodatki na voljo

 n Ø 28 cm Celsius°Cooking™ 5,2-litrski lonec za kuhanje s senzorjem temperature dna lonca
 n Ø 28 cm Celsius™Cooking™ ponev za cvrenje s senzorjem temperature dna ponve
 n AD82A Globok pekač // AT12A Teppanyaki // AG12A Gril plošča
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AT12A Teppanyaki
P. 239

AG12A Gril plošča 
P. 239

AD82A Globok pekač 
P. 239

Sonda Celsius°Cooking™ P. 238

Ø 28 cm 
Celsius°Cooking™ 
5,2-litrski lonec za 
kuhanje s senzorjem 
temperature dna lonca
P. 238

Ø 28 cm 
Celsius™Cooking™ 
ponev za cvrenje s 
senzorjem temperature 
dna ponve
P. 238

Dodatki na voljo:

Standardna oprema:

CELSIUS°COOKING™
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Namestitev

Črna površina z obrobami iz nerjavečega jekla 
Indukcijska kuhalna plošča, 72 cm
Vgradnja na vrhu

HID754GC

Napreden nadzor nad temperaturo: Sistem Celsius°Cooking™, Samodejno združevanje indukcijskih 
območij: Indukcijska območja Auto Bridge™, Intuitivno upravljanje: Easy Dial 2.0™, Neposreden dostop do 
vsakega območja: Individualno upravljanje, Prednastavljeni temperaturni programi: 3 programi Hestan Cue/3 
programi PLUS, Povezava kuhalne plošče z napo: Synchro Control, Zmogljivo in hitro segrevanje: 7,4 kW

 n 3 programi Hestan Cue (za uporabo s sondo, ponvijo in loncem Celsius°Cooking™)
 n Programi Hestan Cue: Segrevanje in cvrenje, Vrenje/kuhanje z vodo, Počasno kuhanje ali sous vide
 n 3 programi PLUS (za uporabo s standardno indukcijsko posodo)
 n Programi PLUS: Žar, Cvrenje/vok, Ogrevanje/ohranjanje toplote

Splošno

 n Število mest: 4
 n 12 stopenj moči in stopnja Boost
 n Ročna nastavitev temperature: 40–230 °C (s korakom 1°)
 n Wifi povezava
 n Obrobe iz nerjavečega jekla

Lastnosti

 n 2 kuhalni območji Auto Bridge™ za samodejno zaznavanje in prilagajanje večjim loncem in ponvam.
 n Easy dial 2.0 za intuitivno individualno nastavitev ravni moči in natančne temperature
 n Samodejno zaznavanje posode: ko posodo postavite na območje, se osvetli pripadajoči upravljalnik.
 n Funkcija sledenja: Lonce in ponve lahko prosto premikate med različnimi območji. Vključene so vse nastavitve.
 n Funkcija pavze: pritisnite tipko za pavzo in aktivna območja se nastavijo na zelo nizko temperaturo.
 n Priključitev kuhalne plošče na napo: Ročna ali samodejna nastavitev stopnje moči kuhinjske nape.
 n Samodejno predhodno segrevanje: Nastavitev temperature z obvestilom, ko je dosežena.
 n Individualni časovniki za vsako območje

Zmogljivost

 n Spredaj levo: 40–3700 W, 184 x 220 mm 
 n Zadaj levo: 40–3700W, 184 x 220 mm 
 n Spredaj desno: 40–3700 W, 184 x 220 mm
 n Zadaj desno: 40–3700 W, 184 x 220 mm

Varnost in vzdrževanje

 n Indikator preostale toplote
 n Omejitev časa kuhanja
 n Kontrolni elementi, ki jih je mogoče zakleniti
 n Izjemno gladka površina za lažje čiščenje

Mere

 n Izdelek (Š x G x V): 724x522x47 mm
 n Izrez (Š x G x V): 560x490x43 mm

Tehnični podatki

 n Električni kabel: Brez 
 n Napetost: 220–240 V
 n Frekvenca: 50–60 Hz 
 n Varovalka: 16 A
 n Obremenitev priključka: 7400 W
 n WiFi: Da

Dodatki na voljo

 n Sonda Celsius°Cooking™ s posebno sponko za pritrditev na stranico lonca ali ponve.
 n Ø 28 cm Celsius°Cooking™ 5,2-litrski lonec za kuhanje s senzorjem temperature dna lonca
 n Ø 28 cm Celsius™Cooking™ ponev za cvrenje s senzorjem temperature dna ponve
 n AD82A Globok pekač // AT12A Teppanyaki // AG12A Gril plošča

522

46

724

490

40

560

AT12A Teppanyaki
P. 239

AG12A Gril plošča 
P. 239

AD82A Globok pekač 
P. 239

Sonda Celsius°Cooking™ P. 238

Ø 28 cm 
Celsius°Cooking™ 
5,2-litrski lonec za 
kuhanje s senzorjem 
temperature dna lonca
P. 238

Ø 28 cm 
Celsius™Cooking™ 
ponev za cvrenje s 
senzorjem temperature 
dna ponve
P. 238

Dodatki na voljo:

CELSIUS°COOKING™
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Namestitev

Mat črna površina s črnimi obrobami iz anodiziranega nerjavečega jekla 
Indukcijska kuhalna plošča, 72 cm
Vgradnja na vrhu

HID754MC

Napreden nadzor nad temperaturo: Sistem Celsius°Cooking™, Samodejno združevanje indukcijskih 
območij: Indukcijska območja Auto Bridge™, Intuitivno upravljanje: Easy Dial 2.0™, Neposreden dostop do 
vsakega območja: Individualno upravljanje, Prednastavljeni temperaturni programi: 3 programi Hestan Cue/3 
programi PLUS, Povezava kuhalne plošče z napo: Synchro Control, Zmogljivo in hitro segrevanje: 7,4 kW

 n 3 programi Hestan Cue (za uporabo s sondo, ponvijo in loncem Celsius°Cooking™)
 n Programi Hestan Cue: Segrevanje in cvrenje, Vrenje/kuhanje z vodo, Počasno kuhanje ali sous vide
 n 3 programi PLUS (za uporabo s standardno indukcijsko posodo)
 n Programi PLUS: Žar, Cvrenje/vok, Ogrevanje/ohranjanje toplote

Splošno

 n Število mest: 4
 n 12 stopenj moči in stopnja Boost
 n Ročna nastavitev temperature: 40–230 °C (s korakom 1°)
 n Wifi povezava
 n Črno eloksirane jeklene obrobe

Lastnosti

 n 2 kuhalni območji Auto Bridge™ za samodejno zaznavanje in prilagajanje večjim loncem in ponvam.
 n Easy dial 2.0 za intuitivno individualno nastavitev ravni moči in natančne temperature
 n Samodejno zaznavanje posode: ko posodo postavite na območje, se osvetli pripadajoči upravljalnik.
 n Funkcija sledenja: Lonce in ponve lahko prosto premikate med različnimi območji. Vključene so vse nastavitve.
 n Funkcija pavze: pritisnite tipko za pavzo in aktivna območja se nastavijo na zelo nizko temperaturo.
 n Priključitev kuhalne plošče na napo: Ročna ali samodejna nastavitev stopnje moči kuhinjske nape.
 n Samodejno predhodno segrevanje: Nastavitev temperature z obvestilom, ko je dosežena.
 n Individualni časovniki za vsako območje

Zmogljivost

 n Spredaj levo: 40–3700 W, 184 x 220 mm 
 n Zadaj levo: 40–3700W, 184 x 220 mm 
 n Spredaj desno: 40–3700 W, 184 x 220 mm
 n Zadaj desno: 40–3700 W, 184 x 220 mm

Varnost in vzdrževanje

 n Indikator preostale toplote
 n Omejitev časa kuhanja
 n Kontrolni elementi, ki jih je mogoče zakleniti
 n Izjemno gladka površina za lažje čiščenje

Mere

 n Product (WxDxH): 724x522x47 mm
 n Cut-out (WxDxH): 560x490x43 mm

Tehnični podatki

 n Električni kabel: Brez 
 n Napetost: 220–240 V
 n Frekvenca: 50–60 Hz 
 n Varovalka: 16 A
 n Obremenitev priključka: 7400 W
 n WiFi: Da

Standardna oprema

 n Sonda Celsius°Cooking™

Dodatki na voljo

 n Ø 28 cm Celsius°Cooking™ 5,2-litrski lonec za kuhanje s senzorjem temperature dna lonca
 n Ø 28 cm Celsius™Cooking™ ponev za cvrenje s senzorjem temperature dna ponve
 n AD82A Globok pekač // AT12A Teppanyaki // AG12A Gril plošča

522

46

724

490

40

560

AT12A Teppanyaki
P. 239

AG12A Gril plošča 
P. 239

AD82A Globok pekač 
P. 239

Sonda Celsius°Cooking™ P. 238

Ø 28 cm 
Celsius°Cooking™ 
5,2-litrski lonec za 
kuhanje s senzorjem 
temperature dna lonca
P. 238

Ø 28 cm 
Celsius™Cooking™ 
ponev za cvrenje s 
senzorjem temperature 
dna ponve
P. 238

Dodatki na voljo:

Standardna oprema:

CELSIUS°COOKING™
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Namestitev

Mat črna površina z gladkimi robovi 
Indukcijska kuhalna plošča, 72 cm
Vgradnja v ravnini in na vrhu

HID754MFC

Napreden nadzor nad temperaturo: Sistem Celsius°Cooking™, Samodejno združevanje indukcijskih 
območij: Indukcijska območja Auto Bridge™, Intuitivno upravljanje: Easy Dial 2.0™, Neposreden dostop do 
vsakega območja: Individualno upravljanje, Prednastavljeni temperaturni programi: 3 programi Hestan Cue/3 
programi PLUS, Povezava kuhalne plošče z napo: Synchro Control, Zmogljivo in hitro segrevanje: 7,4 kW

 n 3 programi Hestan Cue (za uporabo s sondo, ponvijo in loncem Celsius°Cooking™)
 n Programi Hestan Cue: Segrevanje in cvrenje, Vrenje/kuhanje z vodo, Počasno kuhanje ali sous vide
 n 3 programi PLUS (za uporabo s standardno indukcijsko posodo)
 n Programi PLUS: Žar, Cvrenje/vok, Ogrevanje/ohranjanje toplote

Splošno

 n Število mest: 4
 n 12 stopenj moči in stopnja Boost
 n Ročna nastavitev temperature: 40–230 °C (s korakom 1°)
 n Wifi povezava
 n Zaobljen rob
 n Polmer vogala: 4 mm

Lastnosti

 n 2 kuhalni območji Auto Bridge™ za samodejno zaznavanje in prilagajanje večjim loncem in ponvam.
 n Easy dial 2.0 za intuitivno individualno nastavitev ravni moči in natančne temperature
 n Samodejno zaznavanje posode: ko posodo postavite na območje, se osvetli pripadajoči upravljalnik.
 n Funkcija sledenja: Lonce in ponve lahko prosto premikate med različnimi območji. Vključene so vse nastavitve.
 n Funkcija pavze: pritisnite tipko za pavzo in aktivna območja se nastavijo na zelo nizko temperaturo.
 n Priključitev kuhalne plošče na napo: Ročna ali samodejna nastavitev stopnje moči kuhinjske nape.
 n Samodejno predhodno segrevanje: Nastavitev temperature z obvestilom, ko je dosežena.
 n Individualni časovniki za vsako območje

Zmogljivost

 n Spredaj levo: 40–3700 W, 184 x 220 mm 
 n Zadaj levo: 40–3700W, 184 x 220 mm 
 n Spredaj desno: 40–3700 W, 184 x 220 mm
 n Zadaj desno: 40–3700 W, 184 x 220 mm

Varnost in vzdrževanje

 n Indikator preostale toplote
 n Omejitev časa kuhanja
 n Kontrolni elementi, ki jih je mogoče zakleniti
 n Izjemno gladka površina za lažje čiščenje

Mere

 n Product (WxDxH): 720x510x47 mm
 n Cut-out (WxDxH): 560x490x43 mm
 n Flush installation corner radius (hob/cut-out): 4 mm / 6 mm

Tehnični podatki

 n Električni kabel: Brez 
 n Napetost: 220–240 V
 n Frekvenca: 50–60 Hz 
 n Varovalka: 16 A
 n Obremenitev priključka: 7400 W
 n WiFi: Da

Standardna oprema

 n Sonda Celsius°Cooking™

Dodatki na voljo

 n Ø 28 cm Celsius°Cooking™ 5,2-litrski lonec za kuhanje s senzorjem temperature dna lonca
 n Ø 28 cm Celsius™Cooking™ ponev za cvrenje s senzorjem temperature dna ponve
 n AD82A Globok pekač // AT12A Teppanyaki // AG12A Gril plošča
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AT12A Teppanyaki
P. 239

AG12A Gril plošča 
P. 239

AD82A Globok pekač 
P. 239

Sonda Celsius°Cooking™ P. 238

Ø 28 cm 
Celsius°Cooking™ 
5,2-litrski lonec za 
kuhanje s senzorjem 
temperature dna lonca
P. 238

Ø 28 cm 
Celsius™Cooking™ 
ponev za cvrenje s 
senzorjem temperature 
dna ponve
P. 238

Dodatki na voljo:

Standardna oprema:

CELSIUS°COOKING™
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Namestitev

Črna površina z obrobami iz nerjavečega jekla
Indukcijska kuhalna plošča, 80 cm
Vgradnja na vrhu

HID824GC

Napreden nadzor nad temperaturo: Sistem Celsius°Cooking™, Samodejno združevanje indukcijskih 
območij: Indukcijska območja Auto Bridge™, Intuitivno upravljanje: Easy Dial 2.0™, Neposreden dostop do 
vsakega območja: Individualno upravljanje, Prednastavljeni temperaturni programi: 3 programi Hestan Cue/3 
programi PLUS, Povezava kuhalne plošče z napo: Synchro Control, Zmogljivo in hitro segrevanje: 7,4 kW

 n 3 programi Hestan Cue (za uporabo s sondo, ponvijo in loncem Celsius°Cooking™)
 n Programi Hestan Cue: Segrevanje in cvrenje, Vrenje/kuhanje z vodo, Počasno kuhanje ali sous vide
 n 3 programi PLUS (za uporabo s standardno indukcijsko posodo)
 n Programi PLUS: Žar, Cvrenje/vok, Ogrevanje/ohranjanje toplote

Splošno

 n Število mest: 4
 n 12 stopenj moči in stopnja Boost
 n Ročna nastavitev temperature: 40–230 °C (s korakom 1°)
 n Wifi povezava
 n Obrobe iz nerjavečega jekla trims

Lastnosti

 n 1 kuhalno območje Auto Bridge™ za samodejno zaznavanje in prilagajanje večjim loncem in ponvam.
 n Easy dial 2.0 za intuitivno individualno nastavitev ravni moči in natančne temperature
 n Samodejno zaznavanje posode: ko posodo postavite na območje, se osvetli pripadajoči upravljalnik.
 n Funkcija sledenja: Lonce in ponve lahko prosto premikate med različnimi območji. Vključene so vse nastavitve.
 n Funkcija pavze: pritisnite tipko za pavzo in aktivna območja se nastavijo na zelo nizko temperaturo.
 n Priključitev kuhalne plošče na napo: Ročna ali samodejna nastavitev stopnje moči kuhinjske nape.
 n Samodejno predhodno segrevanje: Nastavitev temperature z obvestilom, ko je dosežena.
 n Individualni časovniki za vsako območje

Zmogljivost

 n Spredaj levo: 50–3000 W, Ø 180 mm
 n Zadaj levo: 50–3700 W, Ø 210 mm
 n Spredaj desno: 40–3700W, 184 x 220 mm
 n Zadaj desno: 40–3700W, 184 x 220 mm

Varnost in vzdrževanje

 n Indikator preostale toplote
 n Omejitev časa kuhanja
 n Kontrolni elementi, ki jih je mogoče zakleniti
 n Izjemno gladka površina za lažje čiščenje

Mere

 n Izdelek (Š x G x V): 804x522x47 mm
 n Izrez (Š x G x V): 750x490x43 mm

Tehnični podatki

 n Električni kabel: Brez 
 n Napetost: 220–240 V
 n Frekvenca: 50–60 Hz 
 n Varovalka: 16 A
 n Obremenitev priključka: 7400 W
 n WiFi: Da

Dodatki na voljo

 n Sonda Celsius°Cooking™ s posebno sponko za pritrditev na stranico lonca ali ponve.
 n Ø 28 cm Celsius°Cooking™ 5,2-litrski lonec za kuhanje s senzorjem temperature dna lonca
 n Ø 28 cm Celsius™Cooking™ ponev za cvrenje s senzorjem temperature dna ponve
 n AD82A Globok pekač // AT12A Teppanyaki // AG12A Gril plošča
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AT12A Teppanyaki
P. 239

AG12A Gril plošča 
P. 239

AD82A Globok pekač 
P. 239

Sonda Celsius°Cooking™ P. 238

Ø 28 cm 
Celsius°Cooking™ 
5,2-litrski lonec za 
kuhanje s senzorjem 
temperature dna lonca
P. 238

Ø 28 cm 
Celsius™Cooking™ 
ponev za cvrenje s 
senzorjem temperature 
dna ponve
P. 238

Dodatki na voljo:

CELSIUS°COOKING™
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Namestitev

Mat črna površina z gladkimi robovi
Indukcijska kuhalna plošča, 80 cm
Vgradnja v ravnini in na vrhu

HID865MC

Napreden nadzor nad temperaturo: Sistem Celsius°Cooking™, Samodejno združevanje indukcijskih 
območij: Indukcijska območja Auto Bridge™, Intuitivno upravljanje: Easy Dial 2.0™, Neposreden dostop do 
vsakega območja: Individualno upravljanje, Prednastavljeni temperaturni programi: 3 programi Hestan Cue/3 
programi PLUS, Povezava kuhalne plošče z napo: Synchro Control, Zmogljivo in hitro segrevanje: 7,4 kW

 n Število programov: 6
 n 3 programi Hestan Cue (za uporabo s sondo, ponvijo in loncem Celsius°Cooking™) Segrevanje in cvrenje, 
Vrenje/kuhanje z vodo, Počasno kuhanje ali sous vide

 n 3 programi PLUS (za uporabo s standardno indukcijsko posodo) Žar, Cvrenje/vok, Ogrevanje/ohranjanje toplote

Splošno

 n Število mest: 5
 n 12 stopenj moči in stopnja Boost
 n Ročna nastavitev temperature: 40–230 °C (s korakom 1°)
 n Wifi povezava
 n Črno eloksirane jeklene obrobe

Lastnosti

 n 1 kuhalno območje Auto Bridge™ za samodejno zaznavanje in prilagajanje večjim loncem in ponvam.
 n Easy dial 2.0 za intuitivno individualno nastavitev ravni moči in natančne temperature
 n Samodejno zaznavanje posode: ko posodo postavite na območje, se osvetli pripadajoči upravljalnik.
 n Funkcija sledenja: Lonce in ponve lahko prosto premikate med različnimi območji. Vključene so vse nastavitve.
 n Funkcija pavze: pritisnite tipko za pavzo in aktivna območja se nastavijo na zelo nizko temperaturo.
 n Priključitev kuhalne plošče na napo: Ročna ali samodejna nastavitev stopnje moči kuhinjske nape.
 n Samodejno predhodno segrevanje: Nastavitev temperature z obvestilom, ko je dosežena.
 n Individualni časovniki za vsako območje

Zmogljivost

 n Levo: 50–3700 W, Ø 210 mm
 n Sredina spredaj: 40–3700 W, 184 x 220 mm
 n Sredina zadaj: 40–3700 W, 184 x 220 mm
 n Spredaj desno: 50–3000 W, Ø 180 mm
 n Zadaj desno: 50–3000 W, Ø 180 mm

Varnost in vzdrževanje

 n Indikator preostale toplote
 n Omejitev časa kuhanja
 n Kontrolni elementi, ki jih je mogoče zakleniti
 n Izjemno gladka površina za lažje čiščenje

Mere

 n Izdelek (Š x G x V): 804x522x47 mm
 n Izrez (Š x G x V): 780x490x43 mm

Tehnični podatki

 n Električni kabel: Brez 
 n Napetost: 220–240 V
 n Frekvenca: 50–60 Hz 
 n Varovalka: 16 A
 n Obremenitev priključka: 7400 W
 n WiFi: Da

Standardna oprema

 n Sonda Celsius°Cooking™

Dodatki na voljo

 n Ø 28 cm Celsius°Cooking™ 5,2-litrski lonec za kuhanje s senzorjem temperature dna lonca
 n Ø 28 cm Celsius™Cooking™ ponev za cvrenje s senzorjem temperature dna ponve
 n AD82A Globok pekač // AT12A Teppanyaki // AG12A Gril plošča
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AT12A Teppanyaki
P. 239

AG12A Gril plošča 
P. 239

AD82A Globok pekač 
P. 239

Sonda Celsius°Cooking™ P. 238

Ø 28 cm 
Celsius°Cooking™ 
5,2-litrski lonec za 
kuhanje s senzorjem 
temperature dna lonca
P. 238

Ø 28 cm 
Celsius™Cooking™ 
ponev za cvrenje s 
senzorjem temperature 
dna ponve
P. 238

Dodatki na voljo:

Standardna oprema:

CELSIUS°COOKING™
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Namestitev

Mat črna površina z gladkimi robovi  
Indukcijska kuhalna plošča, 80 cm
Vgradnja v ravnini in na vrhu

HID865MFC

Napreden nadzor nad temperaturo: Sistem Celsius°Cooking™, Samodejno združevanje indukcijskih 
območij: Indukcijska območja Auto Bridge™, Intuitivno upravljanje: Easy Dial 2.0™, Neposreden dostop do 
vsakega območja: Individualno upravljanje, Prednastavljeni temperaturni programi: 3 programi Hestan Cue/3 
programi PLUS, Povezava kuhalne plošče z napo: Synchro Control, Zmogljivo in hitro segrevanje: 7,4 kW

 n 3 programi Hestan Cue (za uporabo s sondo, ponvijo in loncem Celsius°Cooking™)
 n Programi Hestan Cue: Segrevanje in cvrenje, Vrenje/kuhanje z vodo, Počasno kuhanje ali sous vide
 n 3 programi PLUS (za uporabo s standardno indukcijsko posodo)
 n Programi PLUS: Žar, Cvrenje/vok, Ogrevanje/ohranjanje toplote

Splošno

 n Število mest: 5
 n 12 stopenj moči in stopnja Boost
 n Ročna nastavitev temperature: 40–230 °C (s korakom 1°)
 n Wifi povezava
 n Zaobljen rob
 n Polmer vogala: 4 mm

Lastnosti

 n 1 kuhalno območje Auto Bridge™ za samodejno zaznavanje in prilagajanje večjim loncem in ponvam.
 n Easy dial 2.0 za intuitivno individualno nastavitev ravni moči in natančne temperature
 n Samodejno zaznavanje posode: ko posodo postavite na območje, se osvetli pripadajoči upravljalnik.
 n Funkcija sledenja: Lonce in ponve lahko prosto premikate med različnimi območji. Vključene so vse nastavitve.
 n Funkcija pavze: pritisnite tipko za pavzo in aktivna območja se nastavijo na zelo nizko temperaturo.
 n Priključitev kuhalne plošče na napo: Ročna ali samodejna nastavitev stopnje moči kuhinjske nape.
 n Samodejno predhodno segrevanje: Nastavitev temperature z obvestilom, ko je dosežena.
 n Individualni časovniki za vsako območje

Zmogljivost

 n Levo: 50–3700 W, Ø 210 mm
 n Sredina spredaj: 40–3700 W, 184 x 220 mm
 n Sredina zadaj: 40–3700 W, 184 x 220 mm
 n Spredaj desno: 50–3000 W, Ø 180 mm
 n Zadaj desno: 50–3000 W, Ø 180 mm

Varnost in vzdrževanje

 n Indikator preostale toplote // Omejevalnik časa kuhanja
 n Nadzor z zaklepom // Izjemno gladka površina za lažje čiščenje

Mere

 n Izdelek (Š x G x V): 800x510x47 mm
 n Izrez (Š x G x V): 780x490x43 mm
 n Polmer vogala za vgradnjo v ravnini (kuhalna plošča/izrez): 4 mm / 6 mm

Tehnični podatki

 n Električni kabel: Brez 
 n Napetost: 220–240 V
 n Frekvenca: 50–60 Hz 
 n Varovalka: 16 A
 n Obremenitev priključka: 7400 W
 n WiFi: Da

Standardna oprema

 n Sonda Celsius°Cooking™

Dodatki na voljo

 n Ø 28 cm Celsius°Cooking™ 5,2-litrski lonec za kuhanje s senzorjem temperature dna lonca
 n Ø 28 cm Celsius™Cooking™ ponev za cvrenje s senzorjem temperature dna ponve
 n AD82A Globok pekač // AT12A Teppanyaki // AG12A Gril plošča
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AT12A Teppanyaki
P. 239

AG12A Gril plošča 
P. 239

AD82A Globok pekač 
P. 239

Sonda Celsius°Cooking™ P. 238

Ø 28 cm 
Celsius°Cooking™ 
5,2-litrski lonec za 
kuhanje s senzorjem 
temperature dna lonca
P. 238

Ø 28 cm 
Celsius™Cooking™ 
ponev za cvrenje s 
senzorjem temperature 
dna ponve
P. 238

Dodatki na voljo:

Standardna oprema:

CELSIUS°COOKING™
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Namestitev

Mat črna površina s črnimi obrobami iz anodiziranega nerjavečega jekla 
Indukcijska kuhalna plošča, 90 cm
Vgradnja na vrhu

HID925MC

Napreden nadzor nad temperaturo: Sistem Celsius°Cooking™, Samodejno združevanje indukcijskih 
območij: Indukcijska območja Auto Bridge™, Intuitivno upravljanje: Easy Dial 2.0™, Neposreden dostop do 
vsakega območja: Individualno upravljanje, Prednastavljeni temperaturni programi: 3 programi Hestan Cue/3 
programi PLUS, Povezava kuhalne plošče z napo: Synchro Control, Zmogljivo in hitro segrevanje: 11 kW

 n 3 programi Hestan Cue (za uporabo s sondo, ponvijo in loncem Celsius°Cooking™)
 n Programi Hestan Cue: Segrevanje in cvrenje, Vrenje/kuhanje z vodo, Počasno kuhanje ali sous vide
 n 3 programi PLUS (za uporabo s standardno indukcijsko posodo)
 n Programi PLUS: Žar, Cvrenje/vok, Ogrevanje/ohranjanje toplote

Splošno

 n Število mest: 5
 n 12 stopenj moči in stopnja Boost
 n Ročna nastavitev temperature: 40–230 °C (s korakom 1°)
 n Wifi povezava
 n Črno eloksirane jeklene obrobe

Lastnosti

 n 2 kuhalni območji Auto Bridge™ za samodejno zaznavanje in prilagajanje večjim loncem in ponvam.
 n Easy dial 2.0 za intuitivno individualno nastavitev ravni moči in natančne temperature
 n Samodejno zaznavanje posode: ko posodo postavite na območje, se osvetli pripadajoči upravljalnik.
 n Funkcija sledenja: Lonce in ponve lahko prosto premikate med različnimi območji. Vključene so vse nastavitve.
 n Funkcija pavze: pritisnite tipko za pavzo in aktivna območja se nastavijo na zelo nizko temperaturo.
 n Priključitev kuhalne plošče na napo: Ročna ali samodejna nastavitev stopnje moči kuhinjske nape.
 n Samodejno predhodno segrevanje: Nastavitev temperature z obvestilom, ko je dosežena.
 n Individualni časovniki za vsako območje

Zmogljivost

 n Levo: 50–5500 W, Ø 260 mm
 n Sredina spredaj: 40–3700 W, 184 x 220 mm
 n Sredina zadaj: 40–3700 W, 184 x 220 mm
 n Spredaj desno: 40–3700 W, 184 x 220 mm
 n Zadaj desno: 40–3700 W, 184 x 220 mm

Varnost in vzdrževanje

 n Indikator preostale toplote
 n Omejitev časa kuhanja
 n Kontrolni elementi, ki jih je mogoče zakleniti
 n Izjemno gladka površina za lažje čiščenje

Mere

 n Izdelek (Š x G x V): 904x522x47 mm
 n Izrez (Š x G x V): 860x490x43 mm

Tehnični podatki

 n Električni kabel: Brez 
 n Napetost: 220–240 V
 n Frekvenca: 50–60 Hz 
 n Varovalka: 16 A
 n Obremenitev priključka: 11000 W
 n WiFi: Da

Standardna oprema

 n Sonda Celsius°Cooking™

Dodatki na voljo

 n Ø 28 cm Celsius°Cooking™ 5,2-litrski lonec za kuhanje s senzorjem temperature dna lonca
 n Ø 28 cm Celsius™Cooking™ ponev za cvrenje s senzorjem temperature dna ponve
 n AD82A Globok pekač // AT12A Teppanyaki // AG12A Gril plošča
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AT12A Teppanyaki
P. 239

AG12A Gril plošča 
P. 239

AD82A Globok pekač 
P. 239

Sonda Celsius°Cooking™ P. 238

Ø 28 cm 
Celsius°Cooking™ 
5,2-litrski lonec za 
kuhanje s senzorjem 
temperature dna lonca
P. 238

Ø 28 cm 
Celsius™Cooking™ 
ponev za cvrenje s 
senzorjem temperature 
dna ponve
P. 238

Dodatki na voljo:

Standardna oprema:

CELSIUS°COOKING™
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Namestitev

Mat črna površina z gladkimi robovi 
Indukcijska kuhalna plošča, 90 cm
Vgradnja v ravnini in na vrhu

HID925MFC

Napreden nadzor nad temperaturo: Sistem Celsius°Cooking™, Samodejno združevanje indukcijskih 
območij: Indukcijska območja Auto Bridge™, Intuitivno upravljanje: Easy Dial 2.0™, Neposreden dostop do 
vsakega območja: Individualno upravljanje, Prednastavljeni temperaturni programi: 3 programi Hestan Cue/3 
programi PLUS, Povezava kuhalne plošče z napo: Synchro Control, Zmogljivo in hitro segrevanje: 11 kW

 n 3 programi Hestan Cue (za uporabo s sondo, ponvijo in loncem Celsius°Cooking™)
 n Programi Hestan Cue: Segrevanje in cvrenje, Vrenje/kuhanje z vodo, Počasno kuhanje ali sous vide
 n 3 programi PLUS (za uporabo s standardno indukcijsko posodo)
 n Programi PLUS: Žar, Cvrenje/vok, Ogrevanje/ohranjanje toplote

Splošno

 n Število mest: 5
 n 12 stopenj moči in stopnja Boost
 n Ročna nastavitev temperature: 40–230 °C (s korakom 1°)
 n Wifi povezava
 n Zaobljen rob
 n Polmer vogala: 4 mm

Lastnosti

 n 2 kuhalni območji Auto Bridge™ za samodejno zaznavanje in prilagajanje večjim loncem in ponvam.
 n Easy dial 2.0 za intuitivno individualno nastavitev ravni moči in natančne temperature
 n Samodejno zaznavanje posode: ko posodo postavite na območje, se osvetli pripadajoči upravljalnik.
 n Funkcija sledenja: Lonce in ponve lahko prosto premikate med različnimi območji. Vključene so vse nastavitve.
 n Funkcija pavze: pritisnite tipko za pavzo in aktivna območja se nastavijo na zelo nizko temperaturo.
 n Priključitev kuhalne plošče na napo: Ročna ali samodejna nastavitev stopnje moči kuhinjske nape.
 n Samodejno predhodno segrevanje: Nastavitev temperature z obvestilom, ko je dosežena.
 n Individualni časovniki za vsako območje

Zmogljivost

 n Levo: 50–5500 W, Ø 260 mm
 n Sredina spredaj: 40–3700 W, 184 x 220 mm
 n Sredina zadaj: 40–3700 W, 184 x 220 mm
 n Spredaj desno: 40–3700 W, 184 x 220 mm
 n Zadaj desno: 40–3700 W, 184 x 220 mm

Varnost in vzdrževanje

 n Indikator preostale toplote // Omejevalnik časa kuhanja
 n Nadzor z zaklepom // Izjemno gladka površina za lažje čiščenje

Mere

 n Izdelek (Š x G x V): 900x510x47 mm
 n Izrez (Š x G x V): 860x490x43 mm
 n Polmer vogala za vgradnjo v ravnini (kuhalna plošča/izrez): 4 mm / 6 mm

Tehnični podatki

 n Električni kabel: Brez 
 n Napetost: 220–240 V
 n Frekvenca: 50–60 Hz 
 n Varovalka: 16 A
 n Obremenitev priključka: 11000 W
 n WiFi: Da

Standardna oprema

 n Sonda Celsius°Cooking™

Dodatki na voljo

 n Ø 28 cm Celsius°Cooking™ 5,2-litrski lonec za kuhanje s senzorjem temperature dna lonca
 n Ø 28 cm Celsius™Cooking™ ponev za cvrenje s senzorjem temperature dna ponve
 n AD82A Globok pekač // AT12A Teppanyaki // AG12A Gril plošča
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AT12A Teppanyaki
P. 239

AG12A Gril plošča 
P. 239

AD82A Globok pekač 
P. 239

Sonda Celsius°Cooking™ P. 238

Ø 28 cm 
Celsius°Cooking™ 
5,2-litrski lonec za 
kuhanje s senzorjem 
temperature dna lonca
P. 238

Ø 28 cm 
Celsius™Cooking™ 
ponev za cvrenje s 
senzorjem temperature 
dna ponve
P. 238

Dodatki na voljo:

Standardna oprema:

CELSIUS°COOKING™
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Namestitev

Mat črna površina s črnimi obrobami iz anodiziranega nerjavečega jekla 
Indukcijska kuhalna plošča, 90 cm
Vgradnja na vrhu

HID945MC

Napreden nadzor nad temperaturo: Sistem Celsius°Cooking™, Samodejno združevanje indukcijskih 
območij: Indukcijska območja Auto Bridge™, Intuitivno upravljanje: Easy Dial 2.0™, Neposreden dostop do 
vsakega območja: Individualno upravljanje, Prednastavljeni temperaturni programi: 3 programi Hestan Cue/3 
programi PLUS, Povezava kuhalne plošče z napo: Synchro Control, Zmogljivo in hitro segrevanje: 11 kW

 n 3 programi Hestan Cue (za uporabo s sondo, ponvijo in loncem Celsius°Cooking™)
 n Programi Hestan Cue: Segrevanje in cvrenje, Vrenje/kuhanje z vodo, Počasno kuhanje ali sous vide
 n 3 programi PLUS (za uporabo s standardno indukcijsko posodo)
 n Programi PLUS: Žar, Cvrenje/vok, Ogrevanje/ohranjanje toplote

Splošno

 n Število mest: 5
 n 12 stopenj moči in stopnja Boost
 n Ročna nastavitev temperature: 40–230 °C (s korakom 1°)
 n Wifi povezava
 n Črno eloksirane jeklene obrobe

Lastnosti

 n 2 kuhalni območji Auto Bridge™ za samodejno zaznavanje in prilagajanje večjim loncem in ponvam.
 n Easy dial 2.0 za intuitivno individualno nastavitev ravni moči in natančne temperature
 n Samodejno zaznavanje posode: ko posodo postavite na območje, se osvetli pripadajoči upravljalnik.
 n Funkcija sledenja: Lonce in ponve lahko prosto premikate med različnimi območji. Vključene so vse nastavitve.
 n Funkcija pavze: pritisnite tipko za pavzo in aktivna območja se nastavijo na zelo nizko temperaturo.
 n Priključitev kuhalne plošče na napo: Ročna ali samodejna nastavitev stopnje moči kuhinjske nape.
 n Samodejno predhodno segrevanje: Nastavitev temperature z obvestilom, ko je dosežena.
 n Individualni časovniki za vsako območje

Zmogljivost

 n Spredaj levo: 40–3700 W, 184 x 220 mm
 n Zadaj levo: 40–3700 W, 184 x 220 mm
 n Sredina: 50–5500 W, Ø 260 mm
 n Spredaj desno: 40–3700 W, 184 x 220 mm
 n Zadaj desno: 40–3700 W, 184 x 220 mm

Varnost in vzdrževanje

 n Indikator preostale toplote
 n Omejitev časa kuhanja
 n Kontrolni elementi, ki jih je mogoče zakleniti
 n Izjemno gladka površina za lažje čiščenje

Mere

 n Izdelek (Š x G x V): 904x522x47 mm
 n Izrez (Š x G x V): 860x490x43 mm

Tehnični podatki

 n Električni kabel: Brez 
 n Napetost: 220–240 V
 n Frekvenca: 50–60 Hz 
 n Varovalka: 16 A
 n Obremenitev priključka: 11000 W
 n WiFi: Da

Standardna oprema

 n Sonda Celsius°Cooking™

Dodatki na voljo

 n Ø 28 cm Celsius°Cooking™ 5,2-litrski lonec za kuhanje s senzorjem temperature dna lonca
 n Ø 28 cm Celsius™Cooking™ ponev za cvrenje s senzorjem temperature dna ponve
 n AD82A Globok pekač // AT12A Teppanyaki // AG12A Gril plošča
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AT12A Teppanyaki
P. 239

AG12A Gril plošča 
P. 239

AD82A Globok pekač 
P. 239

Sonda Celsius°Cooking™ P. 238

Ø 28 cm 
Celsius°Cooking™ 
5,2-litrski lonec za 
kuhanje s senzorjem 
temperature dna lonca
P. 238

Ø 28 cm 
Celsius™Cooking™ 
ponev za cvrenje s 
senzorjem temperature 
dna ponve
P. 238

Dodatki na voljo:

Standardna oprema:

CELSIUS°COOKING™
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Namestitev

Črna površina z obrobami iz nerjavečega jekla 
Indukcijska kuhalna plošča, 90 cm
Vgradnja na vrhu

HID956GC

Napreden nadzor nad temperaturo: Sistem Celsius°Cooking™, Samodejno združevanje indukcijskih 
območij: Indukcijska območja Auto Bridge™, Intuitivno upravljanje: Easy Dial 2.0™, Neposreden dostop do 
vsakega območja: Individualno upravljanje, Prednastavljeni temperaturni programi: 3 programi Hestan Cue/3 
programi PLUS, Povezava kuhalne plošče z napo: Synchro Control, Zmogljivo in hitro segrevanje: 11 kW

 n 3 programi Hestan Cue (za uporabo s sondo, ponvijo in loncem Celsius°Cooking™)
 n Programi Hestan Cue: Segrevanje in cvrenje, Vrenje/kuhanje z vodo, Počasno kuhanje ali sous vide
 n 3 programi PLUS (za uporabo s standardno indukcijsko posodo)
 n Programi PLUS: Žar, Cvrenje/vok, Ogrevanje/ohranjanje toplote

Splošno

 n Število mest: 6
 n 12 stopenj moči in stopnja Boost
 n Ročna nastavitev temperature: 40–230 °C (s korakom 1°)
 n Wifi povezava
 n Obrobe iz nerjavečega jekla

Lastnosti

 n 3 kuhalna območja Auto Bridge™ za samodejno zaznavanje in prilagajanje večjim loncem in ponvam.
 n Easy dial 2.0 za intuitivno individualno nastavitev ravni moči in natančne temperature
 n Samodejno zaznavanje posode: ko posodo postavite na območje, se osvetli pripadajoči upravljalnik.
 n Funkcija sledenja: Lonce in ponve lahko prosto premikate med različnimi območji. Vključene so vse nastavitve.
 n Funkcija pavze: pritisnite tipko za pavzo in aktivna območja se nastavijo na zelo nizko temperaturo.
 n Priključitev kuhalne plošče na napo: Ročna ali samodejna nastavitev stopnje moči kuhinjske nape.
 n Samodejno predhodno segrevanje: Nastavitev temperature z obvestilom, ko je dosežena.
 n Individualni časovniki za vsako območje
 n Funkcija Chef: Kuhajte brez uporabe stikal

Zmogljivost

 n Spredaj levo: 40–3700 W, 184 x 220 mm
 n Zadaj levo: 40–3700 W, 184 x 220 mm
 n Sredina spredaj: 40–3700 W, 184 x 220 mm
 n Sredina zadaj: 40–3700 W, 184 x 220 mm
 n Spredaj desno: 40–3700 W, 184 x 220 mm
 n Zadaj desno: 40–3700 W, 184 x 220 mm mm

Varnost in vzdrževanje

 n Indikator preostale toplote
 n Omejitev časa kuhanja
 n Kontrolni elementi, ki jih je mogoče zakleniti
 n Izjemno gladka površina za lažje čiščenje

Mere

 n Izdelek (Š x G x V): 904x522x47 mm
 n Izrez (Š x G x V): 860x490x43 mm

Tehnični podatki

 n Električni kabel: Brez 
 n Napetost: 220–240 V
 n Frekvenca: 50–60 Hz 
 n Varovalka: 16 A
 n Obremenitev priključka: 11000 W
 n WiFi: Da

Dodatki na voljo

 n Sonda Celsius°Cooking™ s posebno sponko za pritrditev na stranico lonca ali ponve.
 n Ø 28 cm Celsius°Cooking™ 5,2-litrski lonec za kuhanje s senzorjem temperature dna lonca
 n Ø 28 cm Celsius™Cooking™ ponev za cvrenje s senzorjem temperature dna ponve
 n AD82A Globok pekač // AT12A Teppanyaki // AG12A Gril plošča
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AT12A Teppanyaki
P. 239

AG12A Gril plošča 
P. 239

AD82A Globok pekač 
P. 239

Sonda Celsius°Cooking™ P. 238

Ø 28 cm 
Celsius°Cooking™ 
5,2-litrski lonec za 
kuhanje s senzorjem 
temperature dna lonca
P. 238

Ø 28 cm 
Celsius™Cooking™ 
ponev za cvrenje s 
senzorjem temperature 
dna ponve
P. 238

Dodatki na voljo:

CELSIUS°COOKING™
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Namestitev

Mat črna površina s črnimi obrobami iz anodiziranega nerjavečega jekla 
Indukcijska kuhalna plošča, 90 cm
Vgradnja na vrhu

HID956MC

Napreden nadzor nad temperaturo: Sistem Celsius°Cooking™, Samodejno združevanje indukcijskih 
območij: Indukcijska območja Auto Bridge™, Intuitivno upravljanje: Easy Dial 2.0™, Neposreden dostop do 
vsakega območja: Individualno upravljanje, Prednastavljeni temperaturni programi: 3 programi Hestan Cue/3 
programi PLUS, Povezava kuhalne plošče z napo: Synchro Control, Zmogljivo in hitro segrevanje: 11 kW

 n 3 programi Hestan Cue (za uporabo s sondo, ponvijo in loncem Celsius°Cooking™)
 n Programi Hestan Cue: Segrevanje in cvrenje, Vrenje/kuhanje z vodo, Počasno kuhanje ali sous vide
 n 3 programi PLUS (za uporabo s standardno indukcijsko posodo)
 n Programi PLUS: Žar, Cvrenje/vok, Ogrevanje/ohranjanje toplote

Splošno

 n Število mest: 6
 n 12 stopenj moči in stopnja Boost
 n Ročna nastavitev temperature: 40–230 °C (s korakom 1°)
 n Wifi povezava
 n Črno eloksirane jeklene obrobe

Lastnosti

 n 3 kuhalna območja Auto Bridge™ za samodejno zaznavanje in prilagajanje večjim loncem in ponvam.
 n Easy dial 2.0 za intuitivno individualno nastavitev ravni moči in natančne temperature
 n Samodejno zaznavanje posode: ko posodo postavite na območje, se osvetli pripadajoči upravljalnik.
 n Funkcija sledenja: Lonce in ponve lahko prosto premikate med različnimi območji. Vključene so vse nastavitve.
 n Funkcija pavze: pritisnite tipko za pavzo in aktivna območja se nastavijo na zelo nizko temperaturo.
 n Priključitev kuhalne plošče na napo: Ročna ali samodejna nastavitev stopnje moči kuhinjske nape.
 n Samodejno predhodno segrevanje: Nastavitev temperature z obvestilom, ko je dosežena.
 n Individualni časovniki za vsako območje
 n Funkcija Chef: Kuhajte brez uporabe stikal

Zmogljivost

 n Spredaj levo: 40–3700 W, 184 x 220 mm
 n Zadaj levo: 40–3700 W, 184 x 220 mm
 n Sredina spredaj: 40–3700 W, 184 x 220 mm
 n Sredina zadaj: 40–3700 W, 184 x 220 mm
 n Spredaj desno: 40–3700 W, 184 x 220 mm
 n Zadaj desno: 40–3700 W, 184 x 220 mm

Varnost in vzdrževanje

 n Indikator preostale toplote
 n Omejitev časa kuhanja
 n Kontrolni elementi, ki jih je mogoče zakleniti
 n Izjemno gladka površina za lažje čiščenje

Mere

 n Izdelek (Š x G x V): 904x522x47 mm
 n Izrez (Š x G x V): 860x490x43 mm

Tehnični podatki

 n Električni kabel: Brez 
 n Napetost: 220–240 V
 n Frekvenca: 50–60 Hz 
 n Varovalka: 16 A
 n Obremenitev priključka: 11000 W
 n WiFi: Da

Standardna oprema

 n Sonda Celsius°Cooking™

Dodatki na voljo

 n Ø 28 cm Celsius°Cooking™ 5,2-litrski lonec za kuhanje s senzorjem temperature dna lonca
 n Ø 28 cm Celsius™Cooking™ ponev za cvrenje s senzorjem temperature dna ponve
 n AD82A Globok pekač // AT12A Teppanyaki // AG12A Gril plošča
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AT12A Teppanyaki
P. 239

AG12A Gril plošča 
P. 239

AD82A Globok pekač 
P. 239

Sonda Celsius°Cooking™ P. 238

Ø 28 cm 
Celsius°Cooking™ 
5,2-litrski lonec za 
kuhanje s senzorjem 
temperature dna lonca
P. 238

Ø 28 cm 
Celsius™Cooking™ 
ponev za cvrenje s 
senzorjem temperature 
dna ponve
P. 238

Dodatki na voljo:

Standardna oprema:

CELSIUS°COOKING™
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Namestitev

Mat črna površina z gladkimi robovi 
Indukcijska kuhalna plošča, 90 cm
Vgradnja v ravnini in na vrhu

HID956MFC

Napreden nadzor nad temperaturo: Sistem Celsius°Cooking™, Samodejno združevanje indukcijskih 
območij: Indukcijska območja Auto Bridge™, Intuitivno upravljanje: Easy Dial 2.0™, Neposreden dostop do 
vsakega območja: Individualno upravljanje, Prednastavljeni temperaturni programi: 3 programi Hestan Cue/3 
programi PLUS, Povezava kuhalne plošče z napo: Synchro Control, Zmogljivo in hitro segrevanje: 11 kW

 n 3 programi Hestan Cue (za uporabo s sondo, ponvijo in loncem Celsius°Cooking™)
 n Programi Hestan Cue: Segrevanje in cvrenje, Vrenje/kuhanje z vodo, Počasno kuhanje ali sous vide
 n 3 programi PLUS (za uporabo s standardno indukcijsko posodo)
 n Programi PLUS: Žar, Cvrenje/vok, Ogrevanje/ohranjanje toplote

Splošno

 n Število mest: 6
 n 12 stopenj moči in stopnja Boost
 n Ročna nastavitev temperature: 40–230 °C (s korakom 1°)
 n Wifi povezava
 n Zaobljen rob
 n Polmer vogala: 4 mm

Lastnosti

 n 3 kuhalna območja Auto Bridge™ za samodejno zaznavanje in prilagajanje večjim loncem in ponvam.
 n Easy dial 2.0 za intuitivno individualno nastavitev ravni moči in natančne temperature
 n Samodejno zaznavanje posode: ko posodo postavite na območje, se osvetli pripadajoči upravljalnik.
 n Funkcija sledenja: Lonce in ponve lahko prosto premikate med različnimi območji. Vključene so vse nastavitve.
 n Funkcija pavze: pritisnite tipko za pavzo in aktivna območja se nastavijo na zelo nizko temperaturo.
 n Priključitev kuhalne plošče na napo: Ročna ali samodejna nastavitev stopnje moči kuhinjske nape.
 n Samodejno predhodno segrevanje: Nastavitev temperature z obvestilom, ko je dosežena.
 n Individualni časovniki za vsako območje
 n Funkcija Chef: Kuhajte brez uporabe stikal

Zmogljivost

 n Spredaj levo: 40–3700 W, 184 x 220 mm
 n Zadaj levo: 40–3700 W, 184 x 220 mm
 n Sredina spredaj: 40–3700 W, 184 x 220 mm
 n Sredina zadaj: 40–3700 W, 184 x 220 mm
 n Spredaj desno: 40–3700 W, 184 x 220 mm
 n Zadaj desno: 40–3700 W, 184 x 220 mm mm

Varnost in vzdrževanje

 n Indikator preostale toplote // Omejevalnik časa kuhanja
 n Nadzor z zaklepom // Izjemno gladka površina za lažje čiščenje

Mere

 n Izdelek (Š x G x V): 900x510x47
 n Izrez (Š x G x V): 860x490x43
 n Polmer vogala za vgradnjo v ravnini (kuhalna plošča/izrez): 4 mm / 6 mm

Tehnični podatki

 n Električni kabel: Brez 
 n Napetost: 220–240 V
 n Frekvenca: 50–60 Hz 
 n Varovalka: 16 A
 n Obremenitev priključka: 11000 W
 n WiFi: Da

Standardna oprema

 n Sonda Celsius°Cooking™

Dodatki na voljo

 n Ø 28 cm Celsius°Cooking™ 5,2-litrski lonec za kuhanje s senzorjem temperature dna lonca
 n Ø 28 cm Celsius™Cooking™ ponev za cvrenje s senzorjem temperature dna ponve
 n AD82A Globok pekač // AT12A Teppanyaki // AG12A Gril plošča
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AT12A Teppanyaki
P. 239

AG12A Gril plošča 
P. 239

AD82A Globok pekač 
P. 239

Sonda Celsius°Cooking™ P. 238

Ø 28 cm 
Celsius°Cooking™ 
5,2-litrski lonec za 
kuhanje s senzorjem 
temperature dna lonca
P. 238

Ø 28 cm 
Celsius™Cooking™ 
ponev za cvrenje s 
senzorjem temperature 
dna ponve
P. 238

Dodatki na voljo:

Standardna oprema:

CELSIUS°COOKING™
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Namestitev

Črna površina z obrobami iz nerjavečega jekla 
Indukcijska kuhalna plošča, 90 cm
Vgradnja na vrhu

HID965GC

Napreden nadzor nad temperaturo: Sistem Celsius°Cooking™, Samodejno združevanje indukcijskih 
območij: Indukcijska območja Auto Bridge™, Intuitivno upravljanje: Easy Dial 2.0™, Neposreden dostop do 
vsakega območja: Individualno upravljanje, Prednastavljeni temperaturni programi: 3 programi Hestan Cue/3 
programi PLUS, Povezava kuhalne plošče z napo: Synchro Control, Zmogljivo in hitro segrevanje: 7,4 kW

 n 3 programi Hestan Cue (za uporabo s sondo, ponvijo in loncem Celsius°Cooking™)
 n Programi Hestan Cue: Segrevanje in cvrenje, Vrenje/kuhanje z vodo, Počasno kuhanje ali sous vide
 n 3 programi PLUS (za uporabo s standardno indukcijsko posodo)
 n Programi PLUS: Žar, Cvrenje/vok, Ogrevanje/ohranjanje toplote

Splošno

 n Število mest: 5
 n 12 stopenj moči in stopnja Boost
 n Ročna nastavitev temperature: 40–230 °C (s korakom 1°)
 n Wifi povezava
 n Obrobe iz nerjavečega jekla

Lastnosti

 n 1 kuhalno območje Auto Bridge™ za samodejno zaznavanje in prilagajanje večjim loncem in ponvam.
 n Easy dial 2.0 za intuitivno individualno nastavitev ravni moči in natančne temperature
 n Samodejno zaznavanje posode: ko posodo postavite na območje, se osvetli pripadajoči upravljalnik.
 n Funkcija sledenja: Lonce in ponve lahko prosto premikate med različnimi območji. Vključene so vse nastavitve.
 n Funkcija pavze: pritisnite tipko za pavzo in aktivna območja se nastavijo na zelo nizko temperaturo.
 n Priključitev kuhalne plošče na napo: Ročna ali samodejna nastavitev stopnje moči kuhinjske nape.
 n Samodejno predhodno segrevanje: Nastavitev temperature z obvestilom, ko je dosežena.
 n Individualni časovniki za vsako območje

Zmogljivost

 n Levo: 50–3700 W, Ø 260 mm
 n Sredina spredaj: 40–3700 W, 184 x 220 mm
 n Sredina zadaj: 40–3700 W, 184 x 220 mm
 n Spredaj desno: 50–3000 W, Ø 180 mm
 n Zadaj desno: 50–3000 W, Ø 180 mm

Varnost in vzdrževanje

 n Indikator preostale toplote
 n Omejitev časa kuhanja
 n Kontrolni elementi, ki jih je mogoče zakleniti
 n Izjemno gladka površina za lažje čiščenje

Mere

 n Izdelek (Š x G x V): 904x522x47 mm
 n Izrez (Š x G x V): 860x490x43 mm

Tehnični podatki

 n Električni kabel: Brez 
 n Napetost: 220–240 V
 n Frekvenca: 50–60 Hz 
 n Varovalka: 16 A
 n Obremenitev priključka: 7400 W
 n WiFi: Da

Dodatki na voljo

 n Sonda Celsius°Cooking™ s posebno sponko za pritrditev na stranico lonca ali ponve.
 n Ø 28 cm Celsius°Cooking™ 5,2-litrski lonec za kuhanje s senzorjem temperature dna lonca
 n Ø 28 cm Celsius™Cooking™ ponev za cvrenje s senzorjem temperature dna ponve
 n AD82A Globok pekač // AT12A Teppanyaki // AG12A Gril plošča
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AT12A Teppanyaki
P. 239

AG12A Gril plošča 
P. 239

AD82A Globok pekač 
P. 239

Sonda Celsius°Cooking™ P. 238

Ø 28 cm 
Celsius°Cooking™ 
5,2-litrski lonec za 
kuhanje s senzorjem 
temperature dna lonca
P. 238

Ø 28 cm 
Celsius™Cooking™ 
ponev za cvrenje s 
senzorjem temperature 
dna ponve
P. 238

Dodatki na voljo:

CELSIUS°COOKING™
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Namestitev

Mat črna površina s črnimi obrobami iz anodiziranega nerjavečega jekla 
Indukcijska kuhalna plošča, 111 cm
Vgradnja na vrhu

HID144MC
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Napreden nadzor nad temperaturo: Sistem Celsius°Cooking™, Samodejno združevanje indukcijskih 
območij: Indukcijska območja Auto Bridge™, Intuitivno upravljanje: Easy Dial 2.0™, Neposreden dostop do 
vsakega območja: Individualno upravljanje, Prednastavljeni temperaturni programi: 3 programi Hestan Cue/3 
programi PLUS, Povezava kuhalne plošče z napo: Synchro Control, Zmogljivo in hitro segrevanje: 7,4 kW

 n 3 programi Hestan Cue (za uporabo s sondo, ponvijo in loncem Celsius°Cooking™)
 n Programi Hestan Cue: Segrevanje in cvrenje, Vrenje/kuhanje z vodo, Počasno kuhanje ali sous vide
 n 3 programi PLUS (za uporabo s standardno indukcijsko posodo)
 n Programi PLUS: Žar, Cvrenje/vok, Ogrevanje/ohranjanje toplote

Splošno

 n Število mest: 4
 n 12 stopenj moči in stopnja Boost
 n Ročna nastavitev temperature: 40–230 °C (s korakom 1°)
 n Wifi povezava
 n Črno eloksirane jeklene obrobe

Lastnosti

 n 1 kuhalno območje Auto Bridge™ za samodejno zaznavanje in prilagajanje večjim loncem in ponvam.
 n Easy dial 2.0 za intuitivno individualno nastavitev ravni moči in natančne temperature
 n Samodejno zaznavanje posode: ko posodo postavite na območje, se osvetli pripadajoči upravljalnik.
 n Funkcija sledenja: Lonce in ponve lahko prosto premikate med različnimi območji. Vključene so vse nastavitve.
 n Funkcija pavze: pritisnite tipko za pavzo in aktivna območja se nastavijo na zelo nizko temperaturo.
 n Priključitev kuhalne plošče na napo: Ročna ali samodejna nastavitev stopnje moči kuhinjske nape.
 n Samodejno predhodno segrevanje: Nastavitev temperature z obvestilom, ko je dosežena.
 n Individualni časovniki za vsako območje

Zmogljivost

 n Spredaj levo: 50–3700 W, Ø210 mm
 n Sredina levo: 40–3700 W, 184 x 220 mm
 n Sredina desno: 50–3700 W, Ø210 mm
 n Zadaj desno: 40–3700 W, 184x220 mm

Varnost in vzdrževanje

 n Indikator preostale toplote
 n Omejitev časa kuhanja
 n Kontrolni elementi, ki jih je mogoče zakleniti
 n Izjemno gladka površina za lažje čiščenje

Mere

 n Izdelek (Š x G x V): 1114x412x47 mm
 n Izrez (Š x G x V): 1070x385x43 mm

Tehnični podatki

 n Električni kabel: Brez 
 n Napetost: 220–240 V
 n Frekvenca: 50–60 Hz 
 n Varovalka: 16 A
 n Obremenitev priključka: 7400 W
 n WiFi: Da

Standardna oprema

 n Sonda Celsius°Cooking™

Dodatki na voljo

 n Ø 28 cm Celsius°Cooking™ 5,2-litrski lonec za kuhanje s senzorjem temperature dna lonca
 n Ø 28 cm Celsius™Cooking™ ponev za cvrenje s senzorjem temperature dna ponve
 n AD82A Globok pekač // AT12A Teppanyaki // AG12A Gril plošča

AT12A Teppanyaki
P. 239

AG12A Gril plošča 
P. 239

AD82A Globok pekač 
P. 239

Sonda Celsius°Cooking™ P. 238

Ø 28 cm 
Celsius°Cooking™ 
5,2-litrski lonec za 
kuhanje s senzorjem 
temperature dna lonca
P. 238

Ø 28 cm 
Celsius™Cooking™ 
ponev za cvrenje s 
senzorjem temperature 
dna ponve
P. 238

Dodatki na voljo:

Standardna oprema:

CELSIUS°COOKING™
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Namestitev

Mat črna površina z gladkimi robovi 
Indukcijska kuhalna plošča, 111 cm
Vgradnja v ravnini in na vrhu

HID144MFC
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Napreden nadzor nad temperaturo: Sistem Celsius°Cooking™, Samodejno združevanje indukcijskih 
območij: Indukcijska območja Auto Bridge™, Intuitivno upravljanje: Easy Dial 2.0™, Neposreden dostop do 
vsakega območja: Individualno upravljanje, Prednastavljeni temperaturni programi: 3 programi Hestan Cue/3 
programi PLUS, Povezava kuhalne plošče z napo: Synchro Control, Zmogljivo in hitro segrevanje: 7,4 kW

 n 3 programi Hestan Cue (za uporabo s sondo, ponvijo in loncem Celsius°Cooking™)
 n Programi Hestan Cue: Segrevanje in cvrenje, Vrenje/kuhanje z vodo, Počasno kuhanje ali sous vide
 n 3 programi PLUS (za uporabo s standardno indukcijsko posodo)
 n Programi PLUS: Žar, Cvrenje/vok, Ogrevanje/ohranjanje toplote

Splošno

 n Število mest: 4
 n 12 stopenj moči in stopnja Boost
 n Ročna nastavitev temperature: 40–230 °C (s korakom 1°)
 n Wifi povezava
 n Zaobljen rob
 n Polmer vogala: 4 mm

Lastnosti

 n 1 kuhalno območje Auto Bridge™ za samodejno zaznavanje in prilagajanje večjim loncem in ponvam.
 n Easy dial 2.0 za intuitivno individualno nastavitev ravni moči in natančne temperature
 n Samodejno zaznavanje posode: ko posodo postavite na območje, se osvetli pripadajoči upravljalnik.
 n Funkcija sledenja: Lonce in ponve lahko prosto premikate med različnimi območji. Vključene so vse nastavitve.
 n Funkcija pavze: pritisnite tipko za pavzo in aktivna območja se nastavijo na zelo nizko temperaturo.
 n Priključitev kuhalne plošče na napo: Ročna ali samodejna nastavitev stopnje moči kuhinjske nape.
 n Samodejno predhodno segrevanje: Nastavitev temperature z obvestilom, ko je dosežena.
 n Individualni časovniki za vsako območje

Zmogljivost

 n Spredaj levo: 50–3700 W, Ø210 mm
 n Sredina levo: 40–3700 W, 184x220 mm
 n Sredina desno: 50–3700 W, Ø210 mm
 n Zadaj desno: 40–3700 W, 184 x 220 mm

Varnost in vzdrževanje

 n Indikator preostale toplote
 n Omejitev časa kuhanja
 n Kontrolni elementi, ki jih je mogoče zakleniti
 n Izjemno gladka površina za lažje čiščenje

Mere

 n Izdelek (Š x G x V): 1110x410x47 mm
 n Izrez (Š x G x V): 1070x385x43 mm
 n Polmer vogala za vgradnjo v ravnini (kuhalna plošča/izrez): 4 mm / 6 mm

Tehnični podatki

 n Električni kabel: Brez 
 n Napetost: 220–240 V
 n Frekvenca: 50–60 Hz 
 n Varovalka: 16 A
 n Obremenitev priključka: 7400 W
 n WiFi: Da

Standardna oprema

 n Sonda Celsius°Cooking™

Dodatki na voljo

 n Ø 28 cm Celsius°Cooking™ 5,2-litrski lonec za kuhanje s senzorjem temperature dna lonca
 n Ø 28 cm Celsius™Cooking™ ponev za cvrenje s senzorjem temperature dna ponve
 n AD82A Globok pekač // AT12A Teppanyaki // AG12A Gril plošča

AT12A Teppanyaki
P. 239

AG12A Gril plošča 
P. 239

AD82A Globok pekač 
P. 239

Sonda Celsius°Cooking™ P. 238

Ø 28 cm 
Celsius°Cooking™ 
5,2-litrski lonec za 
kuhanje s senzorjem 
temperature dna lonca
P. 238

Ø 28 cm 
Celsius™Cooking™ 
ponev za cvrenje s 
senzorjem temperature 
dna ponve
P. 238

Dodatki na voljo:

Standardna oprema:

CELSIUS°COOKING™
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ASKO  |  Kuhalne plošče

Včasih je hitra hrana tudi dobra hrana
INDUKCIJSKE PLOŠČE

Kuhanje na indukciji je hitro, enostavno in 

varno. Vsako območje ima svoje samostojno 

upravljanje in časovnik, ki beleži različne 

čase kuhanja in izklopi kuhalne plošče, ko je 

dosežen nastavljeni čas.

Indukcijske kuhalne plošče ASKO so tudi 

zelo varne. Toplota se ustvarja samo v ponvi 

in ne na okoliških površinah, območje pa se 

po odstranitvi ponve hitro ohladi. Ker kuhalna 

plošča segreva le površino pod posodo, 

vam ni treba skrbeti za čiščenje, če vsebina 

prekipi, saj se nič ne zažge na kuhalni plošči. 

Če se kaj razlije, to enostavno obrišite z vlažno 

krpo in površino očistite z vodo iz pipe.
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Vmesniki za enostavno uporabo

S funkcijama Easy Slider in Easy Dial boste 

izjemno hitro in intuitivno upravljali svojo 

kuhalno ploščo. Easy Dial uporablja pametno 

funkcijo krožnega izbiranja. Če imate raje 

linearno interakcijo, je funkcija Easy Slide 

enako hitro odzivna.

• Intuitivna nastavitev moči

• Samodejno zaznavanje posode – Postavite 

posodo na kuhalno območje in prižgal se bo 

ustrezen gumb Easy Dial™.

• Šest samodejnih programov za praktično in 

zdravo kuhanje pri idealni temperaturi

• Položaj »Booster« za izjemno hitre dvige 

temperature

• Gumb za pavzo za kratko in varno prekinitev 

kuhanja

• Možnost nastavitve časa kuhanja z zvočnim 

signalom ob koncu

Samodejno zaznavanje posode

Ko postavite posodo na kuhalno območje, 

senzorji aktivirajo ustrezen upravljalnik za 

to območje. Ko jo odstranite, se območje 

zaustavi in začne znova, ko jo postavite nazaj.
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ASKO  |  Kuhalne plošče

Enostaven dostop do vseh 
kuhalnih območij

PANORAMSKA INDUKCIJSKA KUHALNA PLOŠČA EASY DIAL™

Postavitev je ključni element vaše kuhinje. 

Indukcijska plošča ASKO Panoramic vam 

zaradi svoje dolžine omogoča uporabo 

širše delovne površine na majhni globini. 

Na voljo je šest samodejnih programov za 

izpopolnjevanje jedi.
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Razširjeno kuhališče  
z Bridge™ indukcijo

Prilagodljiva indukcijska območja ASKO 

omogočajo premostitev dveh kuhalnih 

območij v eno veliko kuhalno območje, s 

čimer lahko optimizirate prostor za kuhanje. 

Indukcijska območja Bridge™ zagotavljajo 

idealno količino prostora za velike lonce 

in ponve, da bodo vaše možnosti kuhanja 

neskončne.
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Namestitev

HI1355G

Združevanje indukcijskih območij: Območja Bridge™, Intuitivno upravljanje: Easy Slide, Neposreden 
dostop do vsakega območja: Individualno upravljanje, Prednastavljeni temperaturni programi: 6 
samodejnih programov, Zmogljivo in hitro segrevanje: 3,7 kW

3.7 kW

6 samodejnih programov
 n Vrenje, Kuhanje, Ohranjanje toplote, Vok, Pečenje, Žar

Splošno

 n Število mest: 2
 n 12 stopenj moči in stopnja Boost
 n Obrobe iz nerjavečega jekla

Lastnosti

 n 1 Kuhalno območje Bridge™ za prilagajanje večjim loncem in ponvam
 n Individualne nastavitve Easy Slide™, ki omogočajo hitro nastavitev ustrezne stopnje kuhanja
 n Samodejno zaznavanje posode: ko posodo postavite na območje, se osvetli pripadajoči upravljalnik.
 n Funkcija pavze: pritisnite tipko za pavzo in aktivna območja se nastavijo na zelo nizko temperaturo.

Zmogljivost

 n Sredina spredaj: 3700 W, 180 x 220 mm
 n Sredina zadaj: 3700 W, 180 x 220 mm

Mere

 n Product (WxDxH): 330x522x50 mm
 n Cut-out (WxDxH): 290x490x46 mm

Tehnični podatki

 n Električni kabel: Brez 
 n Napetost: 220–240 V 
 n Frekvenca: 50–60 Hz
 n Obremenitev priključka: 3700 W

Dodatki na voljo

 n AD82A Globok pekač // AT12A Teppanyaki // AG12A Gril plošča

Črna
Indukcijska kuhalna plošča, 
33 cm Vgradnja na vrhu

522

484
284

50

330

490

600

290

min 40

AT12A Teppanyaki
P. 239

AG12A Gril plošča 
P. 239

AD82A Globok pekač 
P. 239

Dodatki na voljo:

DODATNI PROGRAM
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Namestitev

HI1655G

Združevanje indukcijskih območij: Območja Bridge™, Intuitivno upravljanje: Easy Slide, Neposreden 
dostop do vsakega območja: Individualno upravljanje, Prednastavljeni temperaturni programi: 6 
samodejnih programov, Zmogljivo in hitro segrevanje: 7,4 kW

6 samodejnih programov
 n Vrenje, Kuhanje, Ohranjanje toplote, Vok, Pečenje, Žar

Splošno

 n Število mest: 4
 n 12 stopenj moči in stopnja Boost
 n Obrobe iz nerjavečega jekla

Lastnosti

 n 2 Kuhalni območji Bridge™ za prilagajanje večjim loncem in ponvam
 n Individualne nastavitve Easy Slide™, ki omogočajo hitro nastavitev ustrezne stopnje kuhanja
 n Samodejno zaznavanje posode: ko posodo postavite na območje, se osvetli pripadajoči upravljalnik.
 n Funkcija pavze: pritisnite tipko za pavzo in aktivna območja se nastavijo na zelo nizko temperaturo.
 n Individualni časovniki za vsako območje

Zmogljivost

 n Spredaj levo: 3700 W, 180 x 220 mm
 n Spredaj levo: 3700 W, 180 x 220 mm
 n Spredaj levo: 3700 W, 180 x 220 mm
 n Spredaj levo: 3700 W, 180 x 220 mm

Mere

 n Izdelek (Š x G x V): 644x522x43 mm
 n Izrez (Š x G x V): 560x490x46 mm

Tehnični podatki

 n Električni kabel: Brez 
 n Napetost: 220–240 V 
 n Frekvenca: 50–60 Hz
 n Obremenitev priključka: 7400 W

Dodatki na voljo

 n AD82A Globok pekač // AT12A Teppanyaki // AG12A Gril plošča

Črna
Indukcijska kuhalna plošča, 
64 cm Vgradnja na vrhu

522

484

43

644

554

490

600

560

min 40

AT12A Teppanyaki
P. 239

AG12A Gril plošča 
P. 239

AD82A Globok pekač 
P. 239

Dodatki na voljo:

DODATNI PROGRAM
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Namestitev

DODATNI PROGRAM

HI1655M

Združevanje indukcijskih območij: Območja Bridge™, Intuitivno upravljanje: Easy Slide, Neposreden 
dostop do vsakega območja: Individualno upravljanje, Prednastavljeni temperaturni programi: 6 
samodejnih programov, Zmogljivo in hitro segrevanje: 7,4 kW

6 samodejnih programov
 n Vrenje, Kuhanje, Ohranjanje toplote, Vok, Pečenje, Žar

Splošno

 n Število mest: 4
 n 12 stopenj moči in stopnja Boost
 n Obrobe iz nerjavečega jekla

Lastnosti

 n 2 Kuhalni območji Bridge™ za prilagajanje večjim loncem in ponvam
 n Individualne nastavitve Easy Slide™, ki omogočajo hitro nastavitev ustrezne stopnje kuhanja
 n Samodejno zaznavanje posode: ko posodo postavite na območje, se osvetli pripadajoči upravljalnik.
 n Funkcija pavze: pritisnite tipko za pavzo in aktivna območja se nastavijo na zelo nizko temperaturo.
 n Individualni časovniki za vsako območje

Zmogljivost

 n Spredaj levo: 3700 W, 180 x 220 mm
 n Spredaj levo: 3700 W, 180 x 220 mm
 n Spredaj levo: 3700 W, 180 x 220 mm
 n Spredaj levo: 3700 W, 180 x 220 mm

Mere

 n Izdelek (Š x G x V): 644x522x50 mm
 n Izrez (Š x G x V): 560x490x46 mm

Tehnični podatki

 n Električni kabel: Brez 
 n Napetost: 220–240 V 
 n Frekvenca: 50–60 Hz
 n Obremenitev priključka: 7400 W

Dodatki na voljo

 n AD82A Globok pekač // AT12A Teppanyaki // AG12A Gril plošča

Mat črna
Indukcijska kuhalna plošča, 
64 cm Vgradnja na vrhu

522

484

43

644

554

490

600

560

min 40

AT12A Teppanyaki
P. 239

AG12A Gril plošča 
P. 239

AD82A Globok pekač 
P. 239

Dodatki na voljo:
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Namestitev

HI1655MF

Združevanje indukcijskih območij: Območja Bridge™, Intuitivno upravljanje: Easy Slide, Neposreden 
dostop do vsakega območja: Individualno upravljanje, Prednastavljeni temperaturni programi: 6 
samodejnih programov, Zmogljivo in hitro segrevanje: 7,4 kW

6 samodejnih programov
 n Vrenje, Kuhanje, Ohranjanje toplote, Vok, Pečenje, Žar

Splošno

 n Število mest: 4
 n 12 stopenj moči in stopnja Boost
 n Polmer vogala: 4 mm

Lastnosti

 n 2 Kuhalni območji Bridge™ za prilagajanje večjim loncem in ponvam
 n Individualne nastavitve Easy Slide™, ki omogočajo hitro nastavitev ustrezne stopnje kuhanja
 n Samodejno zaznavanje posode: ko posodo postavite na območje, se osvetli pripadajoči upravljalnik.
 n Funkcija pavze: pritisnite tipko za pavzo in aktivna območja se nastavijo na zelo nizko temperaturo.
 n Individualni časovniki za vsako območje

Zmogljivost

 n Spredaj levo: 3700 W, 180 x 220 mm
 n Spredaj levo: 3700 W, 180 x 220 mm
 n Spredaj levo: 3700 W, 180 x 220 mm
 n Spredaj levo: 3700 W, 180 x 220 mm

Mere

 n Izdelek (Š x G x V): 640x510x50 mm
 n Izrez (Š x G x V): 560x490x46 mm

Tehnični podatki

 n Električni kabel: Brez 
 n Napetost: 220–240 V 
 n Frekvenca: 50–60 Hz
 n Obremenitev priključka: 7400 W

Dodatki na voljo

 n AD82A Globok pekač // AT12A Teppanyaki // AG12A Gril plošča

Mat črna
Indukcijska kuhalna plošča, 64 cm
Vgradnja v ravnini in na vrhu

510

46

50

644

R4

516-1

560>40

min 600

646-1

490

x

y

y

x

x

y

6
R6

43

13

6
R6

AT12A Teppanyaki
P. 239

AG12A Gril plošča 
P. 239

AD82A Globok pekač 
P. 239

Dodatki na voljo:

DODATNI PROGRAM
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Namestitev

Mat črna
Indukcijska kuhalna plošča, 80 cm
Vgradnja na vrhu

On top installation

HI1794M

522

43
15

804

484 774 490

600

780

min 40

Intuitiven nadzor: Easy Dial™, Neposreden dostop do vsakega območja: Individualno upravljanje, 
Prednastavljeni temperaturni programi: 6 samodejnih programov, Zmogljivo in hitro segrevanje: 7,4 kW

6 samodejnih programov
 n Vrenje, Kuhanje, Ohranjanje toplote, Vok, Pečenje, Žar

Splošno

 n Število mest: 4
 n 12 stopenj moči in stopnja Boost

Lastnosti

 n Individualne nastavitve Easy Dial™ za intuitivno nastavitev ustrezne stopnje kuhanja
 n Zaznavanje ponve: območje se deaktivira, če ni zaznan lonec ali ponev.
 n Funkcija pavze: pritisnite tipko za pavzo in aktivna območja se nastavijo na zelo nizko temperaturo.

Zmogljivost

 n Spredaj levo: 3700 W, Ø 210 mm 
 n Zadaj levo: 3000 W, Ø 180 mm 
 n Spredaj desno: 3700 W, Ø 210 mm 
 n Zadaj desno: 3000 W, Ø 180 mm

Mere

 n Izdelek (Š x G x V): 804x522x43
 n Izrez (Š x G x V): 780x490x53

Tehnični podatki

 n Električni kabel: Brez
 n Napetost: 220–240 V
 n Frekvenca: 50–60 Hz
 n Obremenitev priključka: 7400 W

DODATNI PROGRAM
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Namestitev

HI1884M

Združevanje indukcijskih območij: Območja Bridge™, Intuitivno upravljanje: Easy Slide, Neposreden 
dostop do vsakega območja: Individualno upravljanje, Prednastavljeni temperaturni programi: 6 
samodejnih programov, Zmogljivo in hitro segrevanje: 7,4 kW

6 samodejnih programov
 n Vrenje, Kuhanje, Ohranjanje toplote, Vok, Pečenje, Žar

Splošno

 n Število mest: 4
 n 12 stopenj moči in stopnja Boost
 n Obrobe iz nerjavečega jekla

Lastnosti

 n 1 Kuhalno območje Bridge™ za prilagajanje večjim loncem in ponvam
 n Individualne nastavitve Easy Dial™ za intuitivno nastavitev ustrezne stopnje kuhanja
 n Samodejno zaznavanje posode: ko posodo postavite na območje, se osvetli pripadajoči upravljalnik.
 n Funkcija pavze: pritisnite tipko za pavzo in aktivna območja se nastavijo na zelo nizko temperaturo.
 n Individualni časovniki za vsako območje

Zmogljivost

 n Spredaj levo: 3700 W, Ø 210 mm
 n Zadaj levo: 3000 W, Ø 180 mm
 n Spredaj desno: 3700 W, 180 x 220 mm
 n Zadaj desno: 3700 W, 180 x 220 mm

Mere

 n Izdelek (Š x G x V): 804x522x43 mm
 n Izrez (Š x G x V): 780x490x46 mm

Tehnični podatki

 n Električni kabel: Brez 
 n Napetost: 220–240 V 
 n Frekvenca: 50–60 Hz
 n Obremenitev priključka: 7400 W

Dodatki na voljo

 n AD82A Globok pekač // AT12A Teppanyaki // AG12A Gril plošča

Mat črna
Indukcijska kuhalna plošča, 80 cm 
Vgradnja na vrhu

AT12A Teppanyaki
P. 239

AG12A Gril plošča 
P. 239

AD82A Globok pekač 
P. 239

Dodatki na voljo:

490

780

min.40
43

180

180

804 522

15

DODATNI PROGRAM
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Namestitev

HI1884MF

Združevanje indukcijskih območij: Območja Bridge™, Intuitivno upravljanje: Easy Slide, Neposreden 
dostop do vsakega območja: Individualno upravljanje, Prednastavljeni temperaturni programi: 6 
samodejnih programov, Zmogljivo in hitro segrevanje: 7,4 kW

6 samodejnih programov
 n Vrenje, Kuhanje, Ohranjanje toplote, Vok, Pečenje, Žar

Splošno

 n Število mest: 4
 n 12 stopenj moči in stopnja Boost
 n Polmer vogala: 4 mm

Lastnosti

 n 1 Kuhalno območje Bridge™ za prilagajanje večjim loncem in ponvam
 n Individualne nastavitve Easy Dial™ za intuitivno nastavitev ustrezne stopnje kuhanja
 n Samodejno zaznavanje posode: ko posodo postavite na območje, se osvetli pripadajoči upravljalnik.
 n Funkcija pavze: pritisnite tipko za pavzo in aktivna območja se nastavijo na zelo nizko temperaturo.
 n Individualni časovniki za vsako območje

Zmogljivost

 n Spredaj levo: 3700 W, Ø 210 mm
 n Zadaj levo: 3000 W, Ø 180 mm
 n Spredaj desno: 3700 W, 180 x 220 mm
 n Zadaj desno: 3700 W, 180 x 220 mm

Mere

 n Izdelek (Š x G x V): 804x510x50 mm
 n Izrez (Š x G x V): 780x490x46 mm

Tehnični podatki

 n Električni kabel: Brez 
 n Napetost: 220–240 V 
 n Frekvenca: 50–60 Hz
 n Obremenitev priključka: 7400 W

Dodatki na voljo

 n AD82A Globok pekač // AT12A Teppanyaki // AG12A Gril plošča

Mat črna
Indukcijska kuhalna plošča, 80 cm
Vgradnja v ravnini in na vrhu

AT12A Teppanyaki
P. 239

AG12A Gril plošča 
P. 239

AD82A Globok pekač 
P. 239

Dodatki na voljo:

804 510

50

774484 490 780

min.40
x

516
-1

806
-1

6
R6

13

x

y
6

13

     R6y

y
x

DODATNI PROGRAM
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Namestitev

HI1994G

Združevanje indukcijskih območij: Območja Bridge™, Intuitivno upravljanje: Easy Slide, Neposreden 
dostop do vsakega območja: Individualno upravljanje, Prednastavljeni temperaturni programi: 6 
samodejnih programov, Zmogljivo in hitro segrevanje: 11,1 kW

6 samodejnih programov
 n Vrenje, Kuhanje, Ohranjanje toplote, Vok, Pečenje, Žar

Splošno

 n Število mest: 5
 n 12 stopenj moči in stopnja Boost
 n Obrobe iz nerjavečega jekla

Lastnosti

 n 2 kuhalni območji Auto Bridge™ za združevanje in prilagajanje večjim loncem in ponvam.
 n Individualne nastavitve Easy Dial™ za intuitivno nastavitev ustrezne stopnje kuhanja
 n Samodejno zaznavanje posode: ko posodo postavite na območje, se osvetli pripadajoči upravljalnik.
 n Funkcija pavze: pritisnite tipko za pavzo in aktivna območja se nastavijo na zelo nizko temperaturo.

Zmogljivost

 n Spredaj levo: 3700 W, 180 x 220 mm
 n Zadaj levo: 3700 W, 180 x 220 mm
 n Sredina: 5500 W, Ø 260 mm
 n Spredaj desno: 3700 W, 180 x 220 mm
 n Zadaj desno: 3700 W, 180 x 220 mm

Mere

 n Izdelek (Š x G x V): 904x522x43 mm
 n Izrez (Š x G x V): 860x490x46 mm

Tehnični podatki

 n Električni kabel: Brez 
 n Napetost: 220–240 V 
 n Frekvenca: 50–60 Hz
 n Obremenitev priključka: 11100 W

Dodatki na voljo

 n AD82A Globok pekač // AT12A Teppanyaki // AG12A Gril plošča

Črna
Indukcijska kuhalna plošča, 90 cm 
Vgradnja na vrhu

522

484

43
904

854

490

min. 40

600

860

AT12A Teppanyaki
P. 239

AG12A Gril plošča 
P. 239

AD82A Globok pekač 
P. 239

Dodatki na voljo:

DODATNI PROGRAM
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Namestitev

HI1994M

Združevanje indukcijskih območij: Območja Bridge™, Intuitivno upravljanje: Easy Slide, Neposreden 
dostop do vsakega območja: Individualno upravljanje, Prednastavljeni temperaturni programi: 6 
samodejnih programov, Zmogljivo in hitro segrevanje: 11,1 kW

11.1 kW

6 samodejnih programov
 n Vrenje, Kuhanje, Ohranjanje toplote, Vok, Pečenje, Žar

Splošno

 n Število mest: 5
 n 12 stopenj moči in stopnja Boost
 n Obrobe iz nerjavečega jekla

Lastnosti

 n 2 Kuhalni območji Bridge™ za prilagajanje večjim loncem in ponvam
 n Individualne nastavitve Easy Dial™ za intuitivno nastavitev ustrezne stopnje kuhanja
 n Samodejno zaznavanje posode: ko posodo postavite na območje, se osvetli pripadajoči upravljalnik.
 n Funkcija pavze: pritisnite tipko za pavzo in aktivna območja se nastavijo na zelo nizko temperaturo.
 n Individualni časovniki za vsako območje

Zmogljivost

 n Spredaj levo: 3700 W, 180 x 220 mm
 n Zadaj levo: 3700 W, 180 x 220 mm
 n Sredina: 5500 W, Ø 260 mm
 n Spredaj desno: 3700 W, 180 x 220 mm
 n Zadaj desno: 3700 W, 180 x 220 mm

Mere

 n Izdelek (Š x G x V): 904x522x43 mm
 n Izrez (Š x G x V): 860x490x46 mm

Tehnični podatki

 n Električni kabel: Brez 
 n Napetost: 220–240 V 
 n Frekvenca: 50–60 Hz
 n Obremenitev priključka: 11100 W

Dodatki na voljo

 n AD82A Globok pekač // AT12A Teppanyaki // AG12A Gril plošča

Mat črna
Indukcijska kuhalna plošča, 90 cm 
Vgradnja na vrhu

490

min. 40

600

860

522

484

43
904

854

AT12A Teppanyaki
P. 239

AG12A Gril plošča 
P. 239

AD82A Globok pekač 
P. 239

Dodatki na voljo:

904 510

50

854484
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Namestitev

HI1994MF

Združevanje indukcijskih območij: Območja Bridge™, Intuitivno upravljanje: Easy Slide, Neposreden 
dostop do vsakega območja: Individualno upravljanje, Prednastavljeni temperaturni programi: 6 
samodejnih programov, Zmogljivo in hitro segrevanje: 11,1 kW

11.1 kW

6 samodejnih programov
 n Vrenje, Kuhanje, Ohranjanje toplote, Vok, Pečenje, Žar

Splošno

 n Število mest: 5
 n 12 stopenj moči in stopnja Boost
 n Polmer vogala: 4 mm

Lastnosti

 n Individualne nastavitve Easy Dial™ za intuitivno nastavitev ustrezne stopnje kuhanja
 n Samodejno zaznavanje posode: ko posodo postavite na območje, se osvetli pripadajoči upravljalnik.
 n Funkcija pavze: pritisnite tipko za pavzo in aktivna območja se nastavijo na zelo nizko temperaturo.
 n Individualni časovniki za vsako območje

Zmogljivost

 n Spredaj levo: 3700 W, 180 x 220 mm
 n Zadaj levo: 3700 W, 180 x 220 mm
 n Sredina: 5500 W, Ø 260 mm
 n Spredaj desno: 3700 W, 180 x 220 mm
 n Zadaj desno: 3700 W, 180 x 220 mm

Mere

 n Izdelek (Š x G x V): 904x510x50 mm
 n Izrez (Š x G x V): 860x490x46 mm

Technical data

 n Električni kabel: Brez 
 n Napetost: 220–240 V
 n Frekvenca: 50 Hz 
 n Faze: 3
 n Obremenitev priključka: 11100 W

Dodatki na voljo

 n AD82A Globok pekač // AT12A Teppanyaki // AG12A Gril plošča

Mat črna
Indukcijska kuhalna plošča, 90 cm
Vgradnja v ravnini in na vrhu

AT12A Teppanyaki
P. 239

AG12A Gril plošča 
P. 239

AD82A Globok pekač 
P. 239

Dodatki na voljo:

490
860

min.40
x

516
-1

906
-1

6
R6

13

x

y

6
23

R6y

y
x

904 510

50

854484
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Namestitev

Črna
Indukcijska kuhalna plošča, 111 cm 
Vgradnja na vrhu

HI1194G

379

412

43

1114

385

1070

min 55

Intuitiven nadzor: Easy Dial™, Neposreden dostop do vsakega območja: Individualno upravljanje, 
Prednastavljeni temperaturni programi: 6 samodejnih programov, Zmogljivo in hitro segrevanje: 7,4 kW

6 samodejnih programov
 n Vrenje, Kuhanje, Ohranjanje toplote, Vok, Pečenje, Žar

Splošno

 n Število mest: 4
 n 12 stopenj moči in stopnja Boost
 n Obrobe iz nerjavečega jekla

Lastnosti

 n Individualne nastavitve Easy Dial™ za intuitivno nastavitev ustrezne stopnje kuhanja
 n Samodejno zaznavanje posode: ko posodo postavite na območje, se osvetli pripadajoči upravljalnik.
 n Funkcija pavze: pritisnite tipko za pavzo in aktivna območja se nastavijo na zelo nizko temperaturo.

Zmogljivost

 n Spredaj levo: 3700 W, Ø 210 mm
 n Sredina levo: 3000 W, Ø 180 mm 
 n Sredina desno: 3000 W, Ø 180 mm 
 n Spredaj desno: 3700 W, Ø 210 mm

Mere

 n Izdelek (Š x G x V): 1114x412x57 mm
 n Izrez (Š x G x V): 1070x380x53 mm

Tehnični podatki

 n Električni kabel: Brez 
 n Napetost: 220–240 V 
 n Frekvenca: 50–60 Hz
 n Obremenitev priključka: 7400 W
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Namestitev

HI1975G

Združevanje indukcijskih območij: Območja Bridge™, Intuitivno upravljanje: Easy Slide, Neposreden 
dostop do vsakega območja: Individualno upravljanje, Prednastavljeni temperaturni programi: 6 samodejnih 
programov, Zmogljivo in hitro segrevanje: 11,1 kW

6 samodejnih programov
 n Vrenje, Kuhanje, Ohranjanje toplote, Vok, Pečenje, Žar

Splošno

 n Število mest: 5
 n 12 stopenj moči in stopnja Boost
 n Obrobe iz nerjavečega jekla

Lastnosti

 n 2 Kuhalni območji Bridge™ za prilagajanje večjim loncem in ponvam
 n Individualne nastavitve Easy Slide™, ki omogočajo hitro nastavitev ustrezne stopnje kuhanja
 n Samodejno zaznavanje posode: ko posodo postavite na območje, se osvetli pripadajoči upravljalnik.
 n Funkcija pavze: pritisnite tipko za pavzo in aktivna območja se nastavijo na zelo nizko temperaturo.
 n Individualni časovniki za vsako območje

Zmogljivost

 n Levo: 5500 W, Ø 260 mm
 n Sredina spredaj: 3700 W, 180 x 220 mm
 n Sredina zadaj: 3700 W, 180 x 220 mm
 n Spredaj desno: 3700 W, 180 x 220 mm
 n Zadaj desno: 3700 W, 180 x 220 mm

Mere

 n Izdelek (Š x G x V): 904x522x43 mm
 n Izrez (Š x G x V): 860x490x46 mm

Tehnični podatki

 n Električni kabel: Brez 
 n Napetost: 220–240 V 
 n Frekvenca: 50–60 Hz
 n Obremenitev priključka: 11100 W

Dodatki na voljo

 n AD82A Globok pekač // AT12A Teppanyaki // AG12A Gril plošča

Črna
Indukcijska kuhalna plošča, 90 cm 
Vgradnja na vrhu

522

484

43

904

854

490

min. 40

600

860

AT12A Teppanyaki
P. 239

AG12A Gril plošča 
P. 239

AD82A Globok pekač 
P. 239

Dodatki na voljo:
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Namestitev

HI1995G

Združevanje indukcijskih območij: Območja Bridge™, Intuitivno upravljanje: Easy Slide, Neposreden 
dostop do vsakega območja: Individualno upravljanje, Prednastavljeni temperaturni programi: 6 samodejnih 
programov, Zmogljivo in hitro segrevanje: 11,1 kW

6 samodejnih programov
 n Vrenje, Kuhanje, Ohranjanje toplote, Vok, Pečenje, Žar

Splošno

 n Število mest: 6
 n 12 stopenj moči in stopnja Boost
 n Obrobe iz nerjavečega jekla

Lastnosti

 n 3 Kuhalni območji Bridge™ za prilagajanje večjim loncem in ponvam
 n Individualne nastavitve Multi Touch™, ki omogočajo hitro nastavitev ustrezne stopnje kuhanja
 n Samodejno zaznavanje posode: ko posodo postavite na območje, se osvetli pripadajoči upravljalnik.
 n Funkcija pavze: pritisnite tipko za pavzo in aktivna območja se nastavijo na zelo nizko temperaturo.
 n Funkcija Chef: Kuhajte brez uporabe stikal

Zmogljivost

 n Spredaj levo: 3700 W, 180 x 220 mm
 n Zadaj levo: 3700 W, 180 x 220 mm
 n Sredina spredaj: 3700 W, 180 x 220 mm
 n Sredina zadaj: 3700 W, 180 x 220 mm
 n Spredaj desno: 3700 W, 180 x 220 mm
 n Zadaj desno: 3700 W, 180 x 220 mm

Mere

 n Izdelek (Š x G x V): 904x522x43 mm
 n Izrez (Š x G x V): 860x490x46 mm

Tehnični podatki

 n Električni kabel: Brez 
 n Napetost: 220–240 V 
 n Frekvenca: 50–60 Hz
 n Obremenitev priključka: 11100 W

Dodatki na voljo

 n AD82A Globok pekač // AT12A Teppanyaki // AG12A Gril plošča

Črna
Indukcijska kuhalna plošča, 90 cm 
Vgradnja na vrhu

522

484

43

904

854

490

min. 40

600

860

AT12A Teppanyaki
P. 239

AG12A Gril plošča 
P. 239

AD82A Globok pekač 
P. 239

Dodatki na voljo:
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Namestitev

Črna
Indukcijska kuhalna plošča, 60 cm 
Vgradnja na vrhu

HI1611G

520

56

600

490

600

560

min 40

En upravljalnik za vsa območja: Easy Slide, Prednastavljeni temperaturni programi: 1 samodejni 
programi, Zmogljivo in hitro segrevanje: 7,4 kW

1 samodejni program
 n Vrenje

Splošno

 n Število mest: 4
 n 8 stopenj moči in stopnja Boost
 n Obrobe iz nerjavečega jekla

Features

 n Centralno upravljanje Easy Slide™ za vsa območja
 n Samodejno zaznavanje posode: ko posodo postavite na območje, se osvetli pripadajoči upravljalnik.
 n Funkcija pavze: pritisnite tipko za pavzo in aktivna območja se nastavijo na zelo nizko temperaturo.

Zmogljivost

 n Spredaj levo: 3000 W, Ø 200 mm 
 n Zadaj levo: 1400 W, Ø 160 mm 
 n Spredaj desno: 1400 W, Ø 160 mm 
 n Zadaj desno: 3000 W, Ø 200mm

Mere

 n Izdelek (Š x G x V): 600x520x56 mm
 n Izrez (Š x G x V): 560x490x77 mm

Tehnični podatki

 n Električni kabel: Da 
 n Napetost: 220–240 V 
 n Frekvenca: 50–60 Hz
 n Obremenitev priključka: 7400 W

DODATNI PROGRAM
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Namestitev

Črna
Indukcijska kuhalna plošča, 60 cm 
Vgradnja na vrhu

HI1631G

520

54

600

490

40

560

Združevanje dveh indukcijskih območij: Funkcija Bridge™, En upravljalnik za vsa območja: Easy Slide, 
Prednastavljeni temperaturni programi: 1 samodejni programi, Zmogljivo in hitro segrevanje: 7,4 kW

1 samodejni program
 n Vrenje

Splošno

 n Število mest: 4
 n 8 stopenj moči in stopnja Boost
 n Obrobe iz nerjavečega jekla

Lastnosti

 n 2 kuhalni območji Auto Bridge™ za združevanje in prilagajanje večjim loncem in ponvam.
 n Centralno upravljanje Easy Slide™ za vsa območja
 n Samodejno zaznavanje posode: ko posodo postavite na območje, se osvetli pripadajoči upravljalnik.
 n Funkcija pavze: pritisnite tipko za pavzo in aktivna območja se nastavijo na zelo nizko temperaturo.

Zmogljivost

 n Spredaj levo: 2100 W, 180 x220 mm
 n Zadaj levo: 1600 W, 180 x 220 mm
 n Spredaj desno: 2100 W, 180 x 220 mm
 n Zadaj desno: 1600 W, 180 x 220 mm

Mere

 n Izdelek (Š x G x V): 600x520x54 mm
 n Izrez (Š x G x V): 560x490x77 mm

Tehnični podatki

 n Električni kabel: Da 
 n Napetost: 220–240 V 
 n Frekvenca: 50–60 Hz
 n Obremenitev priključka: 7400 W

Dodatki na voljo

 n AD82A Globok pekač // AT12A Teppanyaki // AG12A Gril plošča

AT12A Teppanyaki
P. 239

AG12A Gril plošča 
P. 239

AD82A Globok pekač 
P. 239

Dodatki na voljo:
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Namestitev

Črna
Indukcijska kuhalna plošča, 60 cm 
Vgradnja na vrhu

HI1621G

520

54

600

490

600

558

min 40

Združevanje dveh indukcijskih območij: Funkcija Bridge™, En upravljalnik za vsa območja: Easy Slide, 
Prednastavljeni temperaturni programi: 1 samodejni programi, Zmogljivo in hitro segrevanje: 7,4 kW

1 samodejni program
 n Vrenje

Splošno

 n Število mest: 4
 n 8 stopenj moči in stopnja Boost
 n Obrobe iz nerjavečega jekla

Lastnosti

 n 1 kuhalno območje Auto Bridge™ za združevanje in prilagajanje večjim loncem in ponvam.
 n Centralno upravljanje Easy Slide™ za vsa območja
 n Samodejno zaznavanje posode: ko posodo postavite na območje, se osvetli pripadajoči upravljalnik.
 n Funkcija pavze: pritisnite tipko za pavzo in aktivna območja se nastavijo na zelo nizko temperaturo.

Zmogljivost

 n Spredaj levo: 1400 W, Ø 160 mm
 n Zadaj levo: 2300 W, Ø 200 mm
 n Spredaj desno: 2100 W, 180 x 220 mm
 n Zadaj desno: 1600 W, 180 x 220 mm

Mere

 n Izdelek (Š x G x V): 600x520x54 mm
 n Izrez (Š x G x V): 558x490x77 mm

Tehnični podatki

 n Električni kabel: Da 
 n Napetost: 220–240 V 
 n Frekvenca: 50–60 Hz
 n Obremenitev priključka: 7400 W

Dodatki na voljo

 n AD82A Globok pekač // AT12A Teppanyaki // AG12A Gril plošča

AT12A Teppanyaki
P. 239

AG12A Gril plošča 
P. 239

AD82A Globok pekač 
P. 239

Dodatki na voljo:

DODATNI PROGRAM
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Namestitev

Mat črna
Indukcijska kuhalna plošča, 60 cm 
Vgradnja na vrhu

HI16317M

Združevanje dveh indukcijskih območij: Funkcija Bridge™, En upravljalnik za vsa območja: Centralno 
upravljanje, Prednastavljeni temperaturni programi: 1 samodejni programi, Zmogljivo in hitro segrevanje: 7,4 kW

1 samodejni program
 n Vrenje

Splošno

 n Število mest: 4
 n 8 stopenj moči in stopnja Boost

Lastnosti

 n 1 kuhalno območje Auto Bridge™ za združevanje in prilagajanje večjim loncem in ponvam.
 n Centralno upravljanje Easy Slide™ za vsa območja
 n Samodejno zaznavanje posode: ko posodo postavite na območje, se osvetli pripadajoči upravljalnik.
 n Funkcija pavze: pritisnite tipko za pavzo in aktivna območja se nastavijo na zelo nizko temperaturo.

Zmogljivost

 n Spredaj levo: 3000 W, 180 x 220 mm
 n Zadaj levo: 1850 W, 180 x 220 mm
 n Spredaj desno: 3000 W, 180 x 220 mm
 n Zadaj desno: 1850 W, 180 x 220 mm

Mere

 n Izdelek (Š x G x V): 600x520x54 mm
 n Izrez (Š x G x V): 558x490x77 mm

Tehnični podatki

 n Električni kabel: Da 
 n Napetost: 220–240 V 
 n Frekvenca: 50–60 Hz
 n Obremenitev priključka: 7400 W

Dodatki na voljo

 n AD82A Globok pekač // AT12A Teppanyaki // AG12A Gril plošča

520

54

600

490

40

560

AT12A Teppanyaki
P. 239

AG12A Gril plošča 
P. 239

AD82A Globok pekač 
P. 239

Dodatki na voljo:

DODATNI PROGRAM
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Namestitev

HI1694G

Združevanje indukcijskih območij: Območja Bridge™, Intuitivno upravljanje: Easy Dial™, Neposreden 
dostop do vsakega območja: Individualno upravljanje, Prednastavljeni temperaturni programi: 6 samodejnih 
programov, Zmogljivo in hitro segrevanje: 7,4 kW

6 samodejnih programov
 n Vrenje, Kuhanje, Ohranjanje toplote, Vok, Pečenje, Žar

Splošno

 n Število mest: 3
 n 12 stopenj moči in stopnja Boost
 n Obrobe iz nerjavečega jekla

Lastnosti

 n 1 Kuhalno območje Bridge™ za prilagajanje večjim loncem in ponvam
 n Individualne nastavitve Easy Dial™ za intuitivno nastavitev ustrezne stopnje kuhanja
 n Samodejno zaznavanje posode: ko posodo postavite na območje, se osvetli pripadajoči upravljalnik.
 n Funkcija pavze: pritisnite tipko za pavzo in aktivna območja se nastavijo na zelo nizko temperaturo.

Zmogljivost

 n Levo: 5500 W, Ø 260 mm
 n Spredaj desno: 3700 W, 180 x 220 mm
 n Zadaj desno: 3700 W, 180 x 220 mm

Mere

 n Izdelek (Š x G x V): 644x522x50 mm
 n Izrez (Š x G x V): 560x490x46 mm

Tehnični podatki

 n Električni kabel: Da 
 n Napetost: 220–240 V 
 n Frekvenca: 50–60 Hz
 n Obremenitev priključka: 7400 W

Dodatki na voljo

 n AD82A Globok pekač // AT12A Teppanyaki // AG12A Gril plošča

Črna
Indukcijska kuhalna plošča, 64 cm 
Vgradnja na vrhu

AT12A Teppanyaki
P. 239

AG12A Gril plošča 
P. 239

AD82A Globok pekač 
P. 239

Dodatki na voljo:

490

600

560

min 40

522

484

43

644

554
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522

52

644

490

600

560

min 55

HI1633G

Intuitiven nadzor: Easy Slide™, Neposreden dostop do vsakega območja: Individualno upravljanje, 
Prednastavljeni temperaturni programi: 3 samodejni programi, Zmogljivo in hitro segrevanje: 7,4 kW

3 samodejni programi
 n Ogrevanje, Taljenje, Ohranjanje toplote

Splošno

 n Število mest: 3
 n 8 stopenj moči in stopnja Boost
 n Obrobe iz nerjavečega jekla

Lastnosti

 n Individualne nastavitve Easy Slide™, ki omogočajo hitro nastavitev ustrezne stopnje kuhanja
 n Samodejno zaznavanje posode: ko posodo postavite na območje, se osvetli pripadajoči upravljalnik.
 n Funkcija pavze: pritisnite tipko za pavzo in aktivna območja se nastavijo na zelo nizko temperaturo.

Zmogljivost

 n Spredaj levo: 3000 W, Ø 180 mm 
 n Zadaj levo: 2200 W, Ø 145mm 
 n Desno: 3700 W, Ø 210mm

Mere

 n Izdelek (Š x G x V): 644x522x52 mm
 n Izrez (Š x G x V): 560x490x77 mm

Tehnični podatki

 n Električni kabel: Da 
 n Napetost: 220–240 V 
 n Frekvenca: 50–60 Hz
 n Obremenitev priključka: 7400 W

Črna
Indukcijska kuhalna plošča, 64 cm 
Vgradnja na vrhu

DODATNI PROGRAM
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Črna
Indukcijska kuhalna plošča, 70 cm 
Vgradnja na vrhu

HI17111G

En upravljalnik za vsa območja: Centralno upravljanje, Prednastavljeni temperaturni programi: 1 samodejni 
programi, Zmogljivo in hitro segrevanje: 2,7 kW

1 samodejni program
 n Vrenje

Splošno

 n Število mest: 4
 n 9 stopenj moči in stopnja Boost

Lastnosti

 n Individualne nastavitve Easy Slide™, ki omogočajo hitro nastavitev ustrezne stopnje kuhanja
 n Samodejno zaznavanje posode: ko posodo postavite na območje, se osvetli pripadajoči upravljalnik.
 n Funkcija pavze: pritisnite tipko za pavzo in aktivna območja se nastavijo na zelo nizko temperaturo.

Zmogljivost

 n Spredaj levo: 2300 W, Ø 200 mm 
 n Zadaj levo: 1400 W, Ø 160 mm 
 n Spredaj desno: 1400 W, Ø 160 mm 
 n Zadaj desno: 2300 W, Ø 200 mm

Mere

 n Izdelek (Š x G x V): 700x520x56
 n Izrez (Š x G x V): 560x490x46

Tehnični podatki

 n Električni kabel: Da 
 n Napetost: 220–240 V 
 n Frekvenca: 50–60 Hz
 n Obremenitev priključka: 2700 W

520

56

700

490

40

560
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PROGRAM

AT12A Teppanyaki
P. 239

AG12A Gril plošča 
P. 239

AD82A Globok pekač 
P. 239

Dodatki na voljo:

522

45
904

490

860

Črno keramično steklo
Kombinirana kuhalna plošča plin / indukcija, 90 cm

HIG1995AB

Domače profesionalno kuhanje v voku: Gorilnik za vok Fusion Volcano™, Uživajte v vsestranskem kuhanju s 
kombinacijo plina in indukcije: Tehnologija Duo Fusion, Priročno kuhanje: Časovniki na vseh kuhalnih mestih, 
Združevanje indukcijskih območij: Funkcija Auto Bridge™, Prednastavljeni temperaturni programi: 
6 samodejnih programov

Splošno

 n Število indukcijskih območij: 4
 n Število plinskih gorilnikov: 1
 n 12 stopenj moči in stopnja Boost
 n Brezstopenjska regulacija moči plinskega plamena
 n Obrobe iz nerjavečega jekla

Lastnosti indukcije

 n 1 kuhalno območje Auto Bridge™ za samodejno zaznavanje in prilagajanje večjim loncem in ponvam.
 n Samodejno zaznavanje posode: ko posodo postavite na območje, se osvetli pripadajoči upravljalnik.
 n Individualne nastavitve Easy Slide™, ki omogočajo hitro nastavitev ustrezne stopnje kuhanja. 
 n Funkcija pavze: pritisnite tipko za pavzo in aktivna območja se nastavijo na zelo nizko temperaturo.

Lastnosti plina

 n Gorilnik za vok Fusion Volcano™: Močan in koncentriran plamen za vok z močjo 6 kW  
 n Širok razpon moči in trije različni plameni za kuhanje, cvrenje in dušenje.
 n Trdni litoželezni nosilci za posode
 n Pokrovi gorilnikov premazani z emajlnim premazom proti praskam
 n Izjemno odporna prevleka Keradur® za enostavno čiščenje posode gorilnika

Zmogljivost

 n Leva stran (Gorilnik Fusion Volcano Wok™): 0,3–6 kW
 n Sredina spredaj: 3700 W, 190 x 220 mm
 n Sredina zadaj: 3700 W, 190 x 220 mm
 n Spredaj desno: 3700 W, 190 x 220 mm
 n Zadaj desno: 3700 W, 190 x 220 mm

Udobje in varnost

 n Snemljiv gumb in izjemno gladka površina za lažje čiščenje
 n Enodelni gorilniki z enostavnim čiščenjem
 n Termoelektrična zaščita pred odpovedjo plamena
 n Elektronski vžig z enoročnim upravljanjem

Mere

 n Izdelek (Š x G x V): 904 x 522 x 45 mm
 n Izrez (Š x G x V): 860 x 490 x – mm

Technical data

 n Električni priključek: 7410 W / 220–240 V / 50–60 Hz
 n Skupna plinska moč: 6 kW
 n Vrsta/velikost plinskega priključka: G20–20mBar / ½”
 n Plinski adapter: G30–30 mBar
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ASKO  |  Kuhalne plošče

Dodatki za indukcijske  
kuhalne plošče Celsius°Cooking™

DODATKI

Z loncem, ponvijo in sondo Celsius°Cooking™ 

lahko natančno izmerite temperaturo kuhanja 

in temperaturo sredice hrane. Vse to lahko 

natančno nadzorujete.

 

Lonec, ponev in sonda komunicirajo s kuhalno 

ploščo, tako da lahko zelo natančno preberete 

in nadzorujete dogajanje ter zagotovite pravo 

raven toplote ob pravem času.

Sonda 
Celsius°Cooking™

Lonec za kuhanje 
Celsius°Cooking™ Ø 
28 cm 5,2 litra

Ponev za cvrenje 
Celsius™Cooking™ Ø 
28 cm

Deluje z indukcijskimi kuhalnimi ploščami 

Celsius°Cooking™ podjetja ASKO. V aplikaciji 

Hestan Cue boste našli podporo v obliki 

receptov z video navodili.

Namenjeno je za merjenje temperature 

sredice in temperature tekočin. Priložen 

je nosilec za enostavno namestitev na rob 

posode pri merjenju tekočin.

Kuhinjska posoda s senzorjem temperature 

na dnu.

Deluje z indukcijskimi kuhalnimi ploščami 

Celsius°Cooking™ podjetja ASKO. Aplikacija 

Hestan Cue z video recepti z integriranim 

nadzorom časa in temperature.

Kuhinjska posoda s senzorjem temperature 

na dnu.

Deluje z indukcijskimi kuhalnimi ploščami 

Celsius°Cooking™ podjetja ASKO. Aplikacija 

Hestan Cue z video recepti z integriranim 

nadzorom časa in temperature.
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Dodatki za vse indukcijske kuhalne 
plošče z indukcijskimi območji 
Bridge™ in Auto Bridge™

DODATKI

V celoti izkoristite moč indukcijske kuhalne 

plošče. Naši elegantni dodatki iz litega 

železa so zasnovani tako, da se popolnoma 

prilegajo indukcijskemu območju Bridge™ 

(dve medsebojno povezani indukcijski 

območji). Izdelane so iz visokokakovostnega 

litega železa, oblikovane v enem kosu in 

imajo mikrokeramično površino, ki omogoča 

izjemno enostavno čiščenje.

AD82A Globok pekač AT12A Teppanyaki AG12A Žar

Odličen dodatek k vaši kuhinjski posodi, ki ga 

lahko uporabljate na prilagodljivih indukcijskih 

ploščah in/ali v vseh pečicah ASKO.

• Kot nalašč za indukcijske kuhalne plošče 

ASKO z indukcijskimi območji ASKO Bridge™

• Narejeno iz litega železa z visokokakovostno 

odporno mikrokeramično prevleko, enostavno 

za čiščenje in z največjim oprijemom 

keramičnega stekla.

• Silikonske noge

Za pečenje mesa in rib na japonski način

• Kot nalašč za indukcijske kuhalne plošče 

ASKO z indukcijskimi območji ASKO Bridge™

• Narejeno iz litega železa z visokokakovostno 

odporno mikrokeramično prevleko, enostavno 

za čiščenje in z največjim oprijemom 

keramičnega stekla.

• Protizdrsne silikonske noge

• D 275 x Š 450 x V 43 mm

Za peko mesa, rib in zelenjave na žaru

• Kot nalašč za indukcijske kuhalne plošče 

ASKO z indukcijskimi območji ASKO Bridge™

• Narejeno iz litega železa z visokokakovostno 

odporno mikrokeramično prevleko, enostavno 

za čiščenje in z največjim oprijemom 

keramičnega stekla.

• Protizdrsne silikonske noge

• D 275 x Š 450 x V 43 mm
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ASKO  |  Kuhalne plošče

Podrobnosti za namestitev
KUHALNE PLOŠČE

2.

1.
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2. Velika kuhalna plošča v majhnem izrezu

Če želite zamenjati obstoječo plinsko ploščo 

60 cm, imamo za vas odlično priložnost. Naše 

plinske kuhalne plošče s premerom 70 cm iz 

programa Craft se prilegajo v 56 cm širok 

izrez. To pomeni, da si lahko privoščite nekaj 

večjega, ne da bi ponovno montirali pult.

1. Servisiranje brez odstranitve kuhalne plošče

Za indukcijske kuhalne plošče za vgradnjo 

v ravnini sta potrebna odlično izdelan pult 

in tesnjenje ob robovih. Za odstranitev je 

treba odstraniti tesnilo, kar pogosto povzroči 

poškodbe pulta. Z rešitvijo Service Saver je 

elektronika zlahka dostopna s spodnje strani 

kuhalne plošče. Povsem brez odstranjevanja 

kuhalne plošče.



242



243

Za arhitekte in oblikovalce se s kuhinjsko napo ASKO odpira novo področje oblikovanja kuhinj, 

pri katerem ni treba skrivati ali poudariti kuhinjske nape.

Napa + kuhalna 

plošča



244

ASKO  |  Napa + kuhalna plošča

Čist zrak in svež izgled
NAPA + KUHALNA PLOŠČA

Namen nape v kuhalni plošči ASKO je preprosto omogočiti, da uživate v prednostih odprte 

kuhinje brez kuhinjske nape v vidnem polju.
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Učinkovito 
odstranjevanje hlapov

Visoka zmogljivost 
zbiranja maščobe

Popolnoma ravna 
površina

Nizka raven hrupa

Dim in hlapi, ki nastajajo pri kuhanju, se 

bližje viru dvigajo počasneje kot višje. To 

dejstvo smo izkoristili, ko smo zasnovali našo 

učinkovito napo v kuhalni plošči. Bistveno 

višja hitrost zraka, ki jo zagotavlja ventilator, 

odvaja hlape z mesta njihovega nastanka, in 

to neposredno na kuhalni plošči.

Maščoba, ki je zračni tok ne prenese 

neposredno v filter, konča na nagnjeni zračni 

prirobnici, kjer se končno steka v filter. Filter 

lahko zadrži do 200 ml maščobe. Prevelika 

količina maščobe pride do dna filtra z 

dodatnim prostorom za shranjevanje.

Področje za ekstrakcijo je popolnoma ravno 

in izdelano iz enakega matiranega kaljenega 

keramičnega stekla kot preostali del kuhalne 

plošče. S tem se poveča uporabni prostor 

na kuhalni plošči in omogoči lažje premikanje 

loncev in ponev.

Ker sta odzračevalnik in motor nameščena 

blizu tal in ne na višini glave, je raven hrupa 

bistveno nižja.
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ASKO  |  Napa + kuhalna plošča

Glavne lastnosti
NAPA + KUHALNA PLOŠČA

Vgradnja v ravnini

Tradicionalna 
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Vgradnja v ravnini

Samodejni programi Prilagodljiva območja 
Bridge™

Filter z dvojnim 
delovanjem

Skandinavsko oblikovanje pomeni čiste linije 

in harmonijo v vsaki podrobnosti. V skladu 

s to tradicijo smo kuhinjsko napo zasnovali 

tako, da jo je mogoče namestiti v isti ravnini 

s pultom. Seveda jo lahko namestite tudi na 

vrh pulta.

Naši samodejni programi vam bodo olajšali 

življenje v kuhinji. Če jih uporabljate, se lahko 

osredotočite na vse drugo, kar spada k 

kuhanju. Trije samodejni programi vam bodo 

pomagali vzdrževati pravo temperaturo pri 

kuhanju, taljenju in dušenju.

S prilagodljivimi indukcijskimi območji ASKO 

Bridge™ lahko premostite dve kuhalni 

območji in ustvarite eno veliko območje za 

uporabo z večjimi ponvami in lonci. Zaradi 

minimalnega razmika med premostitvenimi 

območji ni hladnih mest, kar je optimalno za 

večje lonce in ponve ter omogoča neskončne 

možnosti kuhanja.

Napa v kuhalni plošči ASKO je opremljena 

s pametnim filtrom, ki zrak učinkovito očisti 

dvakrat z istim filtrom. Ko je čas za čiščenje, 

preprosto dvignite filter s kuhalne plošče in ga 

postavite v pomivalni stroj, da bo očiščen na 

najbolj higieničen način. Ta sistem imenujemo 

Twin Filter System.
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Namestitev

Dimenzije za vgradnjo (vgradnja v ravnini)Dimenzije aparata

370222

270
145

99

466

50

8093
226

max. 1050

870

18

4

522

R4

336

240
R6

840 490
526874+2 +2

A

Tape

Kit

Tape

Tape

4,
5-0

,5

A A A

Mat črna
Napa v kuhalni plošči, 90 cm 
Vgradnja v ravnini

HIHM934M

PROGRAM ELEMENTS

Samodejno združevanje indukcijskih območij: Območja Bridge™, Intuitivno upravljanje: Easy Slide, 
Zmogljivo in hitro segrevanje: Skupna moč 7,4 kW, Učinkovito odstranjevanje hlapov v neposredni 
bližini loncev in posod: Tehnologija nape v kuhalni plošči, Jasen pogled na kuhinjo brez moteče nape: 
Tehnologija nape v kuhalni plošči, 3 samodejni programi: Vrenje, kuhanje, taljenje

Splošno

 n Število mest: 4
 n 12 stopenj moči in stopnja Boost
 n Polmer vogala: 4 mm

Lastnosti

 n 2 območji Bridge™ za priročno povezavo dveh območji za večje posode
 n Samodejno zaznavanje posode: ko posodo postavite na območje, se osvetli pripadajoči upravljalnik.
 n Funkcija pavze: pritisnite tipko za pavzo in aktivna območja se nastavijo na zelo nizko temperaturo.
 n Ravna odzračevalna površina – enostavno čiščenje ter premikanje loncev in ponev na kuhalni plošči
 n Sredinsko nameščeni gumbi za upravljanje odzračevalnika

Zmogljivost

 n Spredaj levo: 40–3700 W, 184 x 220 mm
 n Zadaj levo: 40–3700 W, 184 x 220 mm
 n Sredina spredaj: 40–3700 W, 184 x 220 mm
 n Sredina zadaj: 40–3700 W, 184 x 220 mm
 n Spredaj desno: 40–3700 W, 184 x 220 mm
 n Zadaj desno: 40–3700 W, 184 x 220 mm
 n Zmogljivost odzračevalnik: 510 m3/h

Namestitev

 n Možnost priključitve na kanalsko prezračevanje ali recirkulacijo
 n Vključen odvodni kanal
 n Možnost namestitve ob steno ali na kuhinjski otok

Mere

 n Izdelek (Š x G x V): 870x522x46 mm
 n Izrez (Š x G x V): 840x490x– mm

Tehnični podatki

 n Električni kabel: 1300 mm, brez vtiča
 n Napetost: 220–240 V
 n Frekvenca: 50 Hz
 n Obremenitev priključka: 7400 W
 n Energijski razred EU (odzračevalnik): A
 n Letna poraba (odzračevalnik): 54,70 kWh/leto
 n Raven hrupa (odzračevalnik): 68 dB(A)
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ASKO  |  Napa + kuhalna plošča

Podrobnosti za namestitev
NAPA + KUHALNA PLOŠČA

1.

2.
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2. Vgradnja v ravnini ali na vrhu

Napa v kuhalni plošči ASKO je zasnovana 

za vgradnjo v ravnini, vendar je prav tako 

elegantna, če je vgrajena na vrhu pulta.

1. Zahteva minimalno količino prostora

Naši spretni inženirji so se potrudili za 

čim manjšo zasnovo naših nap v kuhalnih 

ploščah, da bi se te prilegale vašim kuhinjskim 

omaricam. Pod kuhinjsko napo z največjo 

globino 47 cm je mogoče celo urediti predale.
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Odprte kuhinje so zelo priljubljene, vendar 

zahtevajo zmogljive in tihe kuhinjske nape. 

ASKO ponuja široko paleto nap za različne 

primere vgradnje, ki ustrezajo vsaki sodobni 

kuhinji. Vaša nova kuhinjska napa ASKO bo 

zagotovo osrednji element vaše nove kuhinje, 

ne glede na to, ali jo boste poudarili ali stilsko 

integrirali.

Kuhinjske 
nape
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ASKO | Kuhinjske nape

Skupne značilnosti
KUHINJSKE NAPE
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Filtri, ki jih je mogoče  
pomivati v pomivalnem  
stroju

Filtri imajo večplastno in dolgotrajno mrežo 

iz nerjavečega jekla, ki jo zlahka očistite v 

pomivalnem stroju.

Kazalnik za čiščenje 
filtra

Kuhinjske nape ASKO so opremljene s 

kazalnikom, ki vas opomni, kdaj je čas za 

čiščenje filtra. To vam pomaga ohranjati 

zmogljivost nape skozi čas.

Učinkovita funkcija 
»boost«

Funkcija povečanja nape ASKO v eni uri 

pretoči približno štirikrat več zraka, kot ga je v 

povprečni hiši.

Enostavno dostopni 
filtri

Z enos tavn im ods t ran jevan jem in 

nameščanjem filtrov smo olajšali vzdrževanje 

vaše kuhinjske nape.

Priporočila

Najmanjša moč kuhinjske nape mora 

ustrezati prostornini vaše kuhinje (dolžina x 

širina x višina od tal do stropa), pomnoženi 

s številom ponovitev kroženja zraka. Pravilo 

je, da mora kuhinjska napa v eni uri 10 do 

12–krat zamenjati količino zraka v kuhinji. Na 

primer v prostoru z merami 4 x 4 x 2,5 metra 

je potrebna zmogljivost kroženja zraka 400 

m³/h.

Kuhinjska napa je pri nizki hitrosti vedno tišja 

kot pri najvišji hitrosti. Zato lahko za svoje 

udobje vedno izberete zmogljivejšo kuhinjsko 

napo in jo uporabljate pri nižji hitrosti.

Najmanjša razdalja med plinsko ploščo in 

spodnjim robom kuhinjske nape je 65 cm. Pri 

indukcijski kuhalni plošči je najmanjša razdalja 

55 cm.
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ASKO | Kuhinjske nape

Nape, program 
Elements

CW4930G

Črno steklo z bisernim učinkom 

širina 90 cm

CW41230G

Črno steklo z bisernim učinkom 

širina 120 cm

CI41230G

Črno steklo z bisernim učinkom 

širina 120 cm

Nape, program 
Craft

CD4634G

Črno steklo 

širina 60 cm

CD4934G

Črno steklo

širina 90 cm

CD4634B

Črno jeklo 

širina 60 cm

CD4934B

Črno jeklo 

širina 90 cm
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CBB862W

Program Elements 

Belo steklo 

širina 86 cm

CC4527S

Program Craft 

Nerjaveče jeklo, 52 cm

CBB861S

Program Craft 

Nerjaveče jeklo 

širina 86 cm

CBB761S

Program Craft 

Nerjaveče jeklo 

širina 76 cm

CCT9051S

Program Craft 

Nerjaveče jeklo 

širina 90 cm

CCT1252W

Program Elements 

Belo steklo 

širina 120 cm

Vgradne nape

Stropne nape
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ASKO | Kuhinjske nape

Program Elements
KUHINJSKE NAPE

Kuhinjske nape Elements so skrbno 

zasnovane z uporabo le visokokakovostnih 

trajnostnih materialov z vsako podrobnostjo 

dodelano do potankosti. Opremljene so z 

vzdržljivimi brezkrtačnimi motorji in so izjemno 

učinkovite tudi pri nižjih nastavitvah, zato so 

tihe in energetsko učinkovite. V programu 

Elements boste našli otočne, stenske, 

vgradne in stropne nape – vse z elegantno 

skrito keramično stekleno filtrirno ploščo.
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Nemoteno odpiranje 
steklene plošče

Filtri so skriti pod elegantno ploščo iz debelega 

keramičnega stekla, ki jo je enostavno 

odstraniti. Zmogljiva dvigala počasi spuščajo 

stekleno površino z mehanizmom push–pull in 

tako omogočajo dostop do filtrov.

 

Prilagodljiva osvetlitev

Trakovi LED na vsaki strani nape zagotavljajo 

popolno enakomerno osvetlitev kuhališča 

brez madežev. Lahko jih zatemnite in jim 

spremenite barvo svetlobe od tople do hladne 

(od 2700 Kelvinov do 5600 Kelvinov).

Kuhinjske nape za 
odprte prostore

Vse nape ASKO Elements so opremljene z 

elegantno ploščo iz keramičnega stekla, ki 

prispeva k čudovitemu dizajnu vaše kuhinje, 

tudi ob pogledu nekoliko od spodaj. Zato so 

kuhinjske nape Elements še posebej cenjene 

v odprtih prostorih brez pregrade med dnevno 

sobo in kuhinjo.

Senzor bližine

Prikaz se aktivira takoj, ko se približate plošči 

kuhinjske nape. Ko je ne uporabljate, je 

zaslon popolnoma neaktiven in neviden, kar 

daje kuhinjski napi eleganten in minimalističen 

videz.
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ASKO | Kuhinjske nape

Zmogljiv in učinkovit 
indukcijski motor

DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA

Nape Elements so opremljene z indukcijskim 

motorjem, ki porabi 50 % manj električne 

energije. Indukcijski motor je izjemno 

zmogljiv in med delovanjem ter neprekinjenim 

upravljanjem povzroča le malo hrupa, kar 

preprečuje prenapetost in s tem povečuje 

njegovo življenjsko dobo.
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Filtri z dolgo življenjsko 
dobo

Zmogljiva dvigala počasi spuščajo stekleno 

površino z mehanizmom push–pull in tako 

omogočajo dostop do filtrov.

Nape Elements so opremljene s filtri z aktivnim 

ogljem za večkratno uporabo. Uporabljate jih 

lahko tri leta in jih lahko čistite ročno z nežnimi 

nevtralnimi detergenti ali v pomivalnem stroju 

pri temperaturi največ 65 °C. Osušite jih lahko 

v pečici, 10 minut pri 100 °C. Potem bodo 

kot novi in pripravljeni za ponovno uporabo. 

Tako boste dlje časa uživali v čistem zraku v 

kuhinji. Lovilce maščob iz nerjavečega jekla 

lahko po 30 urah uporabe prav tako operete v 

pomivalnem stroju.

Odvajanje po obodu

Območje odvajanja zraka smo premaknili 

s sredine nape na njen obod. Odvajanje po 

obodu je strokovna tehnika, ki omogoča boljši 

zajem dima, ki ga povzroča maščoba, hkrati 

pa zmanjšuje hrup.

Zmogljiva dvigala počasi spuščajo stekleno 

površino z mehanizmom push–pull in tako 

omogočajo dostop do filtrov. Vzdrževanje 

je enostavno, za večje udobje pa jih lahko 

očistite v pomivalnem stroju.
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Dimenzije aparata

Namestitev

min. 707
max. 1252

330 

325

260

Ø150/120

898

534

85

PROGRAM ELEMENTS

Črno steklo
Stenska vgradnja, 90 cm

CW4930G

Zaslon se aktivira, ko se približate napi: Senzor bližine, Varčno, dolgotrajno in tiho delovanje: Indukcijski 
motor, Idealni pogoji osvetlitve: Možnost zatemnitve in nastavitve barve, Izboljšajte zrak v prostoru: 
Funkcija Clean Air

Oblika in integracija

 n Oblika črke T z napo iz črnega stekla in kanalom iz nerjavečega jekla
 n Skrito območje filtra za boljši videz in lažje čiščenje

Prikaz in upravljanje

 n Izjemno odziven zaslon na dotik
 n Senzor bližine – upravljalni elementi so vidni le ob približanju

Uporaba in prilagodljivost

 n 9 stopenj moči, vključno s tremi stopnjami »boost«.
 n Odvajanje po obodu: območje odvajanja zrake je ob robovih nape. Ta tehnologija zagotavlja boljše zajemanje 
maščobnih hlapov in zmanjšuje hrup.

 n Vgradnja s prezračevanjem ali ponovnim kroženjem z možnostjo izbire aktivnega ogljikovega filtra.
 n Funkcija Clean Air 24 ur obnavlja zrak v kuhinji
 n Brezstopenjsko prilagajanje barve svetlobe (2500 k – 5700 K)
 n 2 x 3,8 W / LED trakovi z možnostjo zatemnitve, nastavljiva svetloba od hladne proti topli

Vzdrževanje

 n Filtri s 7-slojno mrežo iz nerjavečega jekla za optimalno zajemanje maščob in vlage.
 n Filtre je mogoče oprati v pomivalnem stroju
 n Kazalnik za čiščenje filtra: Obvestilo, kdaj je čas za čiščenje filtrov
 n Vse površine so gladke in zelo enostavne za čiščenje

Mere

 n Izdelek (V x Š x G): 85 x 898 x 534 mm 
 n Višina dimnika najm./najv.: 707/1252 mm 
 n Električni kabel: 1500 mm
 n Priporočena velikost priključne cevi: Ø 150 mm

Tehnični podatki

 n Napetost: 220–240 V 
 n Frekvenca: 50 Hz 
 n Tok: 10 A
 n Obremenitev priključka: 178 W
 n Energijski razred EU: A++
 n Razred učinkovitosti odstranjevanja hlapov: A
 n Razred učinkovitosti filtra: B
 n Razred učinkovitosti osvetlitve: A
 n Letna poraba: 23,9 kWh/leto
 n Raven hrupa: 69 dB(A)
 n Najmanjša hitrost zračnega pretoka: 240 m³/h, 44 dB(A)
 n Najvišja hitrost zračnega pretoka: 786 m³/h, 69 dB(A) 
 n Nastavitev povečanega zračnega pretoka: 786 m³/h, 69 dB(A)
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Namestitev

Dimenzije aparata

min. 707
max. 1252

330 

325

260

Ø150/120

1198

534

85

PROGRAM ELEMENTS

Črno steklo
Stenska vgradnja, 120 cm

CW41230G

Zaslon se aktivira, ko se približate napi: Senzor bližine, Varčno, dolgotrajno in tiho delovanje: Indukcijski 
motor, Idealni pogoji osvetlitve: Možnost zatemnitve in nastavitve barve, Izboljšajte zrak v prostoru: 
Funkcija Clean Air

Oblika in integracija

 n Oblika črke T z napo iz črnega stekla in kanalom iz nerjavečega jekla
 n Skrito območje filtra za boljši videz in lažje čiščenje

Prikaz in upravljanje

 n Izjemno odziven zaslon na dotik
 n Senzor bližine – upravljalni elementi so vidni le ob približanju

Uporaba in prilagodljivost

 n 9 stopenj moči, vključno s tremi stopnjami »boost«.
 n Odvajanje po obodu: območje odvajanja zrake je ob robovih nape. Ta tehnologija zagotavlja boljše zajemanje 
maščobnih hlapov in zmanjšuje hrup.

 n Vgradnja s prezračevanjem ali ponovnim kroženjem z možnostjo izbire aktivnega ogljikovega filtra.
 n Funkcija Clean Air 24 ur obnavlja zrak v kuhinji
 n Brezstopenjsko prilagajanje barve svetlobe (2500 k – 5700 K)
 n 2 x 3,8 W / LED trakovi z možnostjo zatemnitve, nastavljiva svetloba od hladne proti topli

Vzdrževanje

 n Filtri s 7-slojno mrežo iz nerjavečega jekla za optimalno zajemanje maščob in vlage.
 n Filtre je mogoče oprati v pomivalnem stroju
 n Kazalnik za čiščenje filtra: Obvestilo, kdaj je čas za čiščenje filtrov
 n Vse površine so gladke in zelo enostavne za čiščenje

Mere

 n Izdelek (V x Š x G): 85 x 1198 x 534 mm 
 n Višina dimnika najm./najv.: 707/1252 mm 
 n Električni kabel: 1500 mm
 n Priporočena velikost priključne cevi: Ø 150 mm

Tehnični podatki

 n Napetost: 220–240 V 
 n Frekvenca: 50 Hz 
 n Tok: 10 A
 n Obremenitev priključka: 178 W
 n Energijski razred EU: A++
 n Razred učinkovitosti odstranjevanja hlapov: A
 n Razred učinkovitosti filtra: B
 n Razred učinkovitosti osvetlitve: A
 n Letna poraba: 23,9 kWh/leto
 n Raven hrupa: 69 dB(A)
 n Najmanjša hitrost zračnega pretoka: 246 m³/h, 44 dB(A)
 n Najvišja hitrost zračnega pretoka: 818 m³/h, 69 dB(A) 
 n Nastavitev povečanega zračnega pretoka: 818 m³/h, 69 dB(A)



264

Dimenzije aparata

Namestitev

min. 830
max. 1150

330 

325

260

Ø150/120

1198

708

85

PROGRAM ELEMENTS

Črno steklo
Stenska vgradnja, 120 cm

CI41230G

Zaslon se aktivira, ko se približate napi: Senzor bližine, Varčno, dolgotrajno in tiho delovanje: Indukcijski 
motor, Idealni pogoji osvetlitve: Možnost zatemnitve in nastavitve barve, Izboljšajte zrak v prostoru: 
Funkcija Clean Air

Oblika in integracija

 n Oblika črke T z napo iz črnega stekla in kanalom iz nerjavečega jekla
 n Skrito območje filtra za boljši videz in lažje čiščenje

Prikaz in upravljanje

 n Izjemno odziven zaslon na dotik
 n Senzor bližine – upravljalni elementi so vidni le ob približanju

Uporaba in prilagodljivost

 n 9 stopenj moči, vključno s tremi stopnjami »boost«.
 n Odvajanje po obodu: območje odvajanja zrake je ob robovih nape. Ta tehnologija zagotavlja boljše zajemanje 
maščobnih hlapov in zmanjšuje hrup.

 n Vgradnja s prezračevanjem ali ponovnim kroženjem z možnostjo izbire aktivnega ogljikovega filtra.
 n Funkcija Clean Air 24 ur obnavlja zrak v kuhinji
 n Brezstopenjsko prilagajanje barve svetlobe (2500 k – 5700 K)
 n 2 x 4,5 W / LED trakovi z možnostjo zatemnitve, nastavljiva svetloba od hladne proti topli

Vzdrževanje

 n Filtri s 7-slojno mrežo iz nerjavečega jekla za optimalno zajemanje maščob in vlage.
 n Filtre je mogoče oprati v pomivalnem stroju
 n Kazalnik za čiščenje filtra: Obvestilo, kdaj je čas za čiščenje filtrov
 n Vse površine so gladke in zelo enostavne za čiščenje

Mere

 n Izdelek (V x Š x G): 85 x 1198 x 708 mm 
 n Višina dimnika najm./najv.: 830/1150 mm 
 n Električni kabel: 1500 mm
 n Priporočena velikost priključne cevi: Ø 150 mm

Tehnični podatki

 n Napetost: 220–240 V 
 n Frekvenca: 50 Hz 
 n Tok: 10 A
 n Obremenitev priključka: 178 W
 n Energijski razred EU: A++
 n Razred učinkovitosti odstranjevanja hlapov: A
 n Razred učinkovitosti filtra: B
 n Razred učinkovitosti osvetlitve: A
 n Letna poraba: 31 kWh/leto
 n Raven hrupa: 69 dB(A)
 n Najmanjša hitrost zračnega pretoka: 272 m³/h, 44 dB(A)
 n Najvišja hitrost zračnega pretoka: 865 m³/h, 69 dB(A) 
 n Nastavitev povečanega zračnega pretoka: 865 m³/h, 69 dB(A)
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ASKO | Kuhinjske nape

Program Craft
KUHINJSKE NAPE

Kuhinjska napa je pogosto prva stvar, ki 

jo gostje opazijo v vaši kuhinji. Napa je 

nameščena v višini oči, zato mora biti nekaj 

posebnega. Naše kuhinjske nape Craft se 

poleg svoje elegantne zunanjosti ponašajo 

tudi z učinkovitostjo in tihim delovanjem. 

So kot nalašč za sodobne odprte kuhinje. 

Program vključuje diagonalne nape, nape v 

obliki črke T, vgradne nape in stropne nape.
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Kazalnik za čiščenje 
filtra

Učinkovita funkcija 
»boost«

Funkcija »boost« bo poskrbela za največjo 

učinkovitost. To je še posebej pomembno, 

kadar sta kuhinja in dnevna soba neposredno 

povezani. Funkcija »boost« v eni uri odstrani 

približno štirikrat več zraka, kot ga je v 

povprečni hiši.

Redno čiščenje filtrov je ključnega pomena 

za učinkovitost kuhinjske nape in njeno 

sposobnost odstranjevanja dima in pare. 

Naše kuhinjske nape vas opomnijo, kdaj je 

čas za čiščenje, da med posameznimi čiščenji 

ne mine preveč časa. Filtri so lahko dostopni 

in jih lahko očistite v pomivalnem stroju.

Dolgotrajnost in udobje Kazalnik za čiščenje 
filtra

Če so filtri preveč nasičeni z maščobo in 

tekočinami, se učinkovitost nape zmanjša. 

Zmogljivost odstranjevanja hlapov se tako 

znatno zmanjša. Kazalnik za čiščenje filtra vas 

opozori, da je čas za čiščenje filtrov.

Kuhinjska napa Craft Black Steel ima 

dolgotrajen in energetsko učinkovit motor 

ter funkcije za več udobnosti: vključno s 

funkcijo Clean Air za kroženje zraka v kuhinji 

ali zatemnitev svetlobe.
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Dimenzije aparata

Namestitev

598

450385

440

382

912–1172

180210

ø 150/120

PROGRAM CRAFT

Črno steklo
Stenska vgradnja, 60 cm

CD4634G

Varčno, dolgotrajno in tiho delovanje: Indukcijski motor, Idealni pogoji osvetlitve: Luči z možnostjo 
zatemnitve, Enostavno čiščenje: Filtri, ki jih je mogoče pomivati v pomivalnem stroju, Izboljšajte zrak v 
prostoru: Funkcija Clean Air

Oblika in integracija

 n Diagonalna/nagnjena napa iz elegantnega črnega stekla in kanal iz nerjavečega jekla
 n Skrito območje filtra za boljši videz in lažje čiščenje

Prikaz in upravljanje

 n Izjemno odzivne tipke na dotik

Uporaba in prilagodljivost

 n 4 stopnje moči
 n Odvajanje po obodu: območje odvajanja zrake je ob robovih nape. Ta tehnologija zagotavlja boljše zajemanje 
maščobnih hlapov in zmanjšuje hrup.

 n Vgradnja s prezračevanjem ali ponovnim kroženjem z možnostjo izbire aktivnega ogljikovega filtra.
 n Funkcija Clean Air 24 ur obnavlja zrak v kuhinji
 n 2 x 1 W / LED luči z možnostjo zatemnitve

Vzdrževanje

 n Filtri s 7-slojno mrežo iz nerjavečega jekla za optimalno zajemanje maščob in vlage.
 n Filtre je mogoče oprati v pomivalnem stroju
 n Kazalnik za čiščenje filtra: Obvestilo, kdaj je čas za čiščenje filtrov
 n Vse površine so gladke in zelo enostavne za čiščenje

Mere

 n Izdelek (V x Š x G): 450 x 598 x 385 mm 
 n Višina dimnika najm./najv.: 912/1172 mm 
 n Električni kabel: 1500 mm
 n Priporočena velikost priključne cevi: Ø 150 mm

Technical data

 n Napetost: 220–240 V 
 n Frekvenca: 50 Hz 
 n Tok: 10 A
 n Obremenitev priključka: 272 W
 n Energijski razred EU: A
 n Razred učinkovitosti odstranjevanja hlapov: A
 n Razred učinkovitosti filtra: C
 n Razred učinkovitosti osvetlitve: A
 n Letna poraba: 47,7kWh/leto
 n Raven hrupa: 65 dB(A)
 n Najmanjša hitrost zračnega pretoka: 310 m³/h, 52 dB(A) 
 n Najvišja hitrost zračnega pretoka: 720 m³/h, 65 dB(A) 
 n Nastavitev povečanega zračnega pretoka: 720 m³/h, 65 dB(A)
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Namestitev

Dimenzije aparata

598

450385

440

382

912–1172

180210

ø 150/120

PROGRAM CRAFT

Črno jeklo
Stenska vgradnja, 60 cm

CD4634B

Varčno, dolgotrajno in tiho delovanje: Indukcijski motor, Idealni pogoji osvetlitve: Luči z možnostjo 
zatemnitve, Enostavno čiščenje: Filtri, ki jih je mogoče pomivati v pomivalnem stroju, Izboljšajte zrak v 
prostoru: Funkcija Clean Air

Oblika in integracija

 n Diagonalna/nagnjena napa iz elegantnega črnega stekla in kanal iz nerjavečega jekla
 n Skrito območje filtra za boljši videz in lažje čiščenje

Prikaz in upravljanje

 n Izjemno odzivne tipke na dotik

Uporaba in prilagodljivost

 n 4 stopnje moči
 n Odvajanje po obodu: območje odvajanja zrake je ob robovih nape. Ta tehnologija zagotavlja boljše zajemanje 
maščobnih hlapov in zmanjšuje hrup.

 n Vgradnja s prezračevanjem ali ponovnim kroženjem z možnostjo izbire aktivnega ogljikovega filtra.
 n Funkcija Clean Air 24 ur obnavlja zrak v kuhinji
 n 2 x 1 W / LED luči z možnostjo zatemnitve

Vzdrževanje

 n Filtri s 7-slojno mrežo iz nerjavečega jekla za optimalno zajemanje maščob in vlage.
 n Filtre je mogoče oprati v pomivalnem stroju
 n Kazalnik za čiščenje filtra: Obvestilo, kdaj je čas za čiščenje filtrov
 n Vse površine so gladke in zelo enostavne za čiščenje

Mere

 n Izdelek (V x Š x G): 450 x 598 x 385 mm 
 n Višina dimnika najm./najv.: 912/1172 mm 
 n Električni kabel: 1500 mm
 n Priporočena velikost priključne cevi: Ø 150 mm

Technical data

 n Napetost: 220–240 V 
 n Frekvenca: 50 Hz 
 n Tok: 10 A
 n Obremenitev priključka: 272 W
 n Energijski razred EU: A
 n Razred učinkovitosti odstranjevanja hlapov: A
 n Razred učinkovitosti filtra: C
 n Razred učinkovitosti osvetlitve: A
 n Letna poraba: 47,7kWh/leto
 n Raven hrupa: 65 dB(A)
 n Najmanjša hitrost zračnega pretoka: 310 m³/h, 52 dB(A) 
 n Najvišja hitrost zračnega pretoka: 720 m³/h, 65 dB(A) 
 n Nastavitev povečanega zračnega pretoka: 720 m³/h, 65 dB(A)
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Dimenzije aparata

Namestitev

898

450

385

440

382

912–1172

180
210

ø 150/120

PROGRAM CRAFT

Črno jeklo
Stenska vgradnja, 90 cm

CD4934B

Varčno, dolgotrajno in tiho delovanje: Indukcijski motor, Idealni pogoji osvetlitve: Luči z možnostjo 
zatemnitve, Enostavno čiščenje: Filtri, ki jih je mogoče pomivati v pomivalnem stroju, Izboljšajte zrak v 
prostoru: Funkcija Clean Air

Oblika in integracija

 n Diagonalna/nagnjena napa iz elegantnega črnega stekla in kanal iz nerjavečega jekla
 n Skrito območje filtra za boljši videz in lažje čiščenje

Prikaz in upravljanje

 n Izjemno odzivne tipke na dotik

Uporaba in prilagodljivost

 n 4 stopnje moči
 n Odvajanje po obodu: območje odvajanja zrake je ob robovih nape. Ta tehnologija zagotavlja boljše zajemanje 
maščobnih hlapov in zmanjšuje hrup.

 n Vgradnja s prezračevanjem ali ponovnim kroženjem z možnostjo izbire aktivnega ogljikovega filtra.
 n Funkcija Clean Air 24 ur obnavlja zrak v kuhinji
 n 2 x 1 W / LED luči z možnostjo zatemnitve

Vzdrževanje

 n Filtri s 7-slojno mrežo iz nerjavečega jekla za optimalno zajemanje maščob in vlage.
 n Filtre je mogoče oprati v pomivalnem stroju
 n Kazalnik za čiščenje filtra: Obvestilo, kdaj je čas za čiščenje filtrov
 n Vse površine so gladke in zelo enostavne za čiščenje

Mere

 n Izdelek (V x Š x G): 382 x 898 x 385 mm 
 n Višina dimnika najm./najv.: 912/1172 mm 
 n Električni kabel: 1500 mm
 n Priporočena velikost priključne cevi: Ø 150 mm

Technical data

 n Napetost: 220–240 V 
 n Frekvenca: 50 Hz 
 n Tok: 10 A
 n Obremenitev priključka: 272 W
 n Energijski razred EU: A
 n Razred učinkovitosti odstranjevanja hlapov: A
 n Razred učinkovitosti filtra: C
 n Razred učinkovitosti osvetlitve: A
 n Letna poraba: 47,7kWh/leto
 n Raven hrupa: 65 dB(A)
 n Najmanjša hitrost zračnega pretoka: 310 m³/h, 52 dB(A) 
 n Najvišja hitrost zračnega pretoka: 720 m³/h, 65 dB(A) 
 n Nastavitev povečanega zračnega pretoka: 720 m³/h, 65 dB(A)
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ASKO | Kuhinjske nape

Elegantne skrite nape
VGRADNE IN STROPNE NAPE

Vgradne in stropne nape so kot nalašč za 

tiste, ki iščejo izčiščen oblikovalski izraz, ki 

daje večji poudarek kuhinjskemu pohištvu in 

oblikovanju kot pa napravam. Nove »skrite 

nape« podjetja ASKO so odraz izjemnega 

oblikovanja, čeprav niso namenjene za 

pritegovanje pozornosti.
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Filtri iz nerjavečega 
jekla

Močna osvetlitev

Stropne in vgradne nape ASKO so zmogljive, 

a tihe, ter opremljene z dolgotrajnimi 

brezkrtačnimi motorji in filtri iz nerjavečega 

jekla, ki jih je mogoče pomivati v pomivalnem 

stroju. Zato so kot nalašč za odprte prostore 

brez pregrad med kuhinjo in dnevno sobo 

– torej tam, kjer je najpomembnejša nizka 

raven hrupa in visoka zmogljivost. Vgradne 

in stropne nape ASKO so zasnovane tako za 

družabne, kot tudi za aktivne kuhinje.

- Funkcionalnost in estetika; dva stebra 

skandinavskega oblikovanja, na katera se 

opira tudi ASKO.

Močna osvetlitev je med kuhanjem ključnega 

pomena, lahko pa predstavlja težavo po 

končanem delu, ko morda želite svetlobo le 

v okolici nape. Naše vgradne in stropne nape 

smo opremili z odličnim konceptom osvetlitve, 

pri katerem lahko zatemnite svetlobo in 

spreminjate njeno barvo od tople do hladne. 

Skandinavski funkcionalizem in estetika v 

popolni harmoniji. To je nekaj, kar preprosto 

morate imeti v svoji kuhinji.

Učinkovito odvajanje 
zraka po obodu

Plošča, ki skriva filter, ima več funkcij in ne 

prispeva le k izgledu vaše kuhinje, temveč 

omogoča tudi 5 do 7–krat večjo hitrost pretoka 

zraka kot običajne nape, kar omogoča hitrejše 

odstranjevanje hlapov, maščob in pare. Tudi 

čiščenje je zelo enostavno.
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Dimenzije aparata

Namestitev

Ø150

98

280
277

73

300

860

840

Min. 15 (mm)
Max. 50 (mm)

d (mm)
š (mm)

d š kg

846 286 15

Dimenzije aparata Dimenzije niše

PROGRAM

Belo steklo
Vgradno, 86 cm

CBB862W

Varčno, dolgotrajno in tiho delovanje: Indukcijski motor, Idealni pogoji osvetlitve: Možnost zatemnitve in 
nastavitve barve, Enostavno čiščenje: Filtri, ki jih je mogoče pomivati v pomivalnem stroju, Izboljšajte zrak v 
prostoru: Funkcija Clean Air

Oblika in integracija

 n Kuhinjska napa za skrito vgradnjo iz elegantnega nerjavečega jekla
 n Skrito območje filtra za boljši videz in lažje čiščenje

Prikaz in upravljanje

 n Otipljivi gumbi s svetlobnimi oznakami za optimalne povratne informacije
 n Daljinski upravljalnik kot dodatna oprema

Uporaba in prilagodljivost

 n 4 stopnje moči, vključno s stopnjo »boost«
 n Odvajanje po obodu: območje odvajanja zrake je ob robovih nape. Ta tehnologija zagotavlja boljše zajemanje 
maščobnih hlapov in zmanjšuje hrup.

 n Vgradnja s prezračevanjem ali ponovnim kroženjem z možnostjo izbire aktivnega ogljikovega filtra.
 n Funkcija Clean Air 24 ur obnavlja zrak v kuhinji
 n Brezstopenjsko prilagajanje barve svetlobe (2500 k – 5700 K)
 n 2 x 2 W / LED trakovi z možnostjo zatemnitve, nastavljiva svetloba od hladne proti topli

Vzdrževanje

 n Filtri s 7-mrežo iz nerjavečega jekla za optimalno zajemanje maščob in vlage.
 n Filtre je mogoče oprati v pomivalnem stroju
 n Kazalnik za čiščenje filtra: Obvestilo, kdaj je čas za čiščenje filtrov
 n Vse površine so gladke in zelo enostavne za čiščenje

Mere

 n Izdelek (V x Š x G): 78 x 860 x 300 mm
 n Niša (H x W x D): – x 846 x 286
 n Električni kabel: 1500 mm
 n Priporočena velikost priključne cevi: Ø 150 mm

Tehnični podatki

 n Napetost: 220–240 V 
 n Frekvenca: 50 Hz 
 n Tok: 10 A
 n Obremenitev priključka: 275 W
 n Energijski razred EU: A+
 n Razred učinkovitosti odstranjevanja hlapov: A
 n Razred učinkovitosti filtra: B
 n Razred učinkovitosti osvetlitve: A
 n Letna poraba: 36,8 kWh/leto
 n Raven hrupa: 53 dB (A)
 n Najmanjša hitrost zračnega pretoka: 242 m³/h, 43 dB(A) 
 n Najvišja hitrost zračnega pretoka: 387 m³/h, 53 dB(A) 
 n Nastavitev povečanega zračnega pretoka: 716 m³/h, 65 dB(A)
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Namestitev

Dimenzije aparata

Ø150

98

280
277

73

300

860

840

Min. 15 (mm)
Max. 50 (mm)

d (mm)
š (mm)

d š kg

846 286 15

Dimenzije aparata Dimenzije aparata

PROGRAM

Belo steklo
Vgradno, 86 cm

CBB861S

Varčno, dolgotrajno in tiho delovanje: Indukcijski motor, Idealni pogoji osvetlitve: Možnost zatemnitve in 
nastavitve barve, Enostavno čiščenje: Filtri, ki jih je mogoče pomivati v pomivalnem stroju, Izboljšajte zrak v 
prostoru: Funkcija Clean Air

Oblika in integracija

 n Kuhinjska napa za skrito vgradnjo iz elegantnega nerjavečega jekla
 n Skrito območje filtra za boljši videz in lažje čiščenje

Prikaz in upravljanje

 n Otipljivi gumbi s svetlobnimi oznakami za optimalne povratne informacije
 n Daljinski upravljalnik kot dodatna oprema

Uporaba in prilagodljivost

 n 4 stopnje moči, vključno s stopnjo »boost«
 n Odvajanje po obodu: območje odvajanja zrake je ob robovih nape. Ta tehnologija zagotavlja boljše zajemanje 
maščobnih hlapov in zmanjšuje hrup.

 n Vgradnja s prezračevanjem ali ponovnim kroženjem z možnostjo izbire aktivnega ogljikovega filtra.
 n Funkcija Clean Air 24 ur obnavlja zrak v kuhinji
 n Brezstopenjsko prilagajanje barve svetlobe (2500 k – 5700 K)
 n 2 x 2 W / LED trakovi z možnostjo zatemnitve, nastavljiva svetloba od hladne proti topli

Vzdrževanje

 n Filtri s 7-mrežo iz nerjavečega jekla za optimalno zajemanje maščob in vlage.
 n Filtre je mogoče oprati v pomivalnem stroju
 n Kazalnik za čiščenje filtra: Obvestilo, kdaj je čas za čiščenje filtrov
 n Vse površine so gladke in zelo enostavne za čiščenje

Mere

 n Izdelek (V x Š x G): 78 x 860 x 300 mm
 n Niša (H x W x D): – x 846 x 286
 n Električni kabel: 1500 mm
 n Priporočena velikost priključne cevi: Ø 150 mm

Tehnični podatki

 n Napetost: 220–240 V 
 n Frekvenca: 50 Hz 
 n Tok: 10 A
 n Obremenitev priključka: 275 W
 n Energijski razred EU: A+
 n Razred učinkovitosti odstranjevanja hlapov: A
 n Razred učinkovitosti filtra: B
 n Razred učinkovitosti osvetlitve: A
 n Letna poraba: 36,8 kWh/leto
 n Raven hrupa: 53 dB (A)
 n Najmanjša hitrost zračnega pretoka: 242 m³/h, 43 dB(A) 
 n Najvišja hitrost zračnega pretoka: 387 m³/h, 53 dB(A) 
 n Nastavitev povečanega zračnega pretoka: 716 m³/h, 65 dB(A)
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Dimenzije aparata

Namestitev

Ø150

98

280
277

73

300

760

740

Min. 15 (mm)
Max. 50 (mm)

d (mm)
š (mm)

d š kg

746 286 15

Dimenzije aparata Dimenzije niše

CRAFT RANGE

Belo steklo
Vgradno, 86 cm

CBB761S

Varčno, dolgotrajno in tiho delovanje: Indukcijski motor, Idealni pogoji osvetlitve: Možnost zatemnitve in 
nastavitve barve, Enostavno čiščenje: Filtri, ki jih je mogoče pomivati v pomivalnem stroju, Izboljšajte zrak v 
prostoru: Funkcija Clean Air

Oblika in integracija

 n Kuhinjska napa za skrito vgradnjo iz elegantnega nerjavečega jekla
 n Skrito območje filtra za boljši videz in lažje čiščenje

Prikaz in upravljanje

 n Otipljivi gumbi s svetlobnimi oznakami za optimalne povratne informacije
 n Daljinski upravljalnik kot dodatna oprema

Uporaba in prilagodljivost

 n 4 stopnje moči, vključno s stopnjo »boost«
 n Odvajanje po obodu: območje odvajanja zrake je ob robovih nape. Ta tehnologija zagotavlja boljše zajemanje 
maščobnih hlapov in zmanjšuje hrup.

 n Vgradnja s prezračevanjem ali ponovnim kroženjem z možnostjo izbire aktivnega ogljikovega filtra.
 n Funkcija Clean Air 24 ur obnavlja zrak v kuhinji
 n Brezstopenjsko prilagajanje barve svetlobe (2500 k – 5700 K)
 n 2 x 2 W / LED trakovi z možnostjo zatemnitve, nastavljiva svetloba od hladne proti topli

Vzdrževanje

 n Filtri s 7-mrežo iz nerjavečega jekla za optimalno zajemanje maščob in vlage.
 n Filtre je mogoče oprati v pomivalnem stroju
 n Kazalnik za čiščenje filtra: Obvestilo, kdaj je čas za čiščenje filtrov
 n Vse površine so gladke in zelo enostavne za čiščenje

Mere

 n Izdelek (V x Š x G): 78 x 860 x 300 mm
 n Niša (H x W x D): – x 846 x 286
 n Električni kabel: 1500 mm
 n Priporočena velikost priključne cevi: Ø 150 mm

Tehnični podatki

 n Napetost: 220–240 V 
 n Frekvenca: 50 Hz 
 n Tok: 10 A
 n Obremenitev priključka: 275 W
 n Energijski razred EU: A+
 n Razred učinkovitosti odstranjevanja hlapov: A
 n Razred učinkovitosti filtra: B
 n Razred učinkovitosti osvetlitve: A
 n Letna poraba: 36,1 kWh/leto
 n Raven hrupa: 52 dB (A)
 n Najmanjša hitrost zračnega pretoka: 258 m³/h, 42 dB(A) 
 n Najvišja hitrost zračnega pretoka: 415 m³/h, 52 dB(A) 
 n Nastavitev povečanega zračnega pretoka: 723 m³/h, 65 dB(A)
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Namestitev

Dimenzije aparata

330

435
253

100

Ø150

520

492

300
257

CRAFT RANGE

Nerjaveče jeklo 
Vgradno, 52 cm

CC4527S

Varčno, dolgotrajno in tiho delovanje: Indukcijski motor, Idealni pogoji osvetlitve: Luči z možnostjo 
zatemnitve, Enostavno čiščenje: Filtri, ki jih je mogoče pomivati v pomivalnem stroju, Izboljšajte zrak v 
prostoru: Funkcija Clean Air

Oblika in integracija

 n Kuhinjska napa za skrito vgradnjo iz elegantnega nerjavečega jekla
 n Skrito območje filtra za boljši videz in lažje čiščenje

Prikaz in upravljanje

 n Otipljivi gumbi 

Uporaba in prilagodljivost

 n 4 stopnje moči, vključno s stopnjo »boost«
 n Odvajanje po obodu: območje odvajanja zrake je ob robovih nape. Ta tehnologija zagotavlja boljše zajemanje 
maščobnih hlapov in zmanjšuje hrup.

 n Vgradnja s prezračevanjem ali ponovnim kroženjem z možnostjo izbire aktivnega ogljikovega filtra.
 n Funkcija Clean Air 24 ur obnavlja zrak v kuhinji
 n 2 x 2 W / LED luči z možnostjo zatemnitve

Vzdrževanje

 n Filtri s 7-slojno mrežo iz nerjavečega jekla za optimalno zajemanje maščob in vlage.
 n Filtre je mogoče oprati v pomivalnem stroju
 n Kazalnik za čiščenje filtra: Obvestilo, kdaj je čas za čiščenje filtrov
 n Vse površine so gladke in zelo enostavne za čiščenje

Mere

 n Izdelek (V x Š x G): 330 x 520 x 300 mm
 n Niša (V x Š x G): 332 x 494 x 260
 n Električni kabel: 1500 mm
 n Priporočena velikost priključne cevi: Ø 150 mm

Tehnični podatki

 n Napetost: 220–240 V 
 n Frekvenca: 50 Hz 
 n Tok: 10 A
 n Obremenitev priključka: 280 W
 n Energijski razred EU: A
 n Razred učinkovitosti odstranjevanja hlapov: A
 n Razred učinkovitosti filtra: A
 n Razred učinkovitosti osvetlitve: A
 n Letna poraba: 48 kWh/leto
 n Raven hrupa: 67 dB (A)
 n Najmanjša hitrost zračnega pretoka: 340 m³/h, 55 dB(A) 
 n Najvišja hitrost zračnega pretoka: 620 m³/h, 67 dB(A) 
 n Nastavitev povečanega zračnega pretoka: 620 m³/h, –



278

Dimenzije aparata

Namestitev

480
840
220

213

90

860

504

76 203

!
Min. 15 (mm)
Max. 55 (mm)

844+4
-0

484 +4
-0

Dimenzije aparata Dimenzije niše

PROGRAM

Nerjaveče jeklo 
Stropna napa, 90 cm

CCT9051S

Varčno, dolgotrajno in tiho delovanje: Indukcijski motor, Idealni pogoji osvetlitve: Možnost zatemnitve in 
nastavitve barve, Enostavno čiščenje: Filtri, ki jih je mogoče pomivati v pomivalnem stroju, Izboljšajte zrak v 
prostoru: Funkcija Clean Air

Oblika in integracija

 n Elegantna napa iz nerjavečega jekla za vgradnjo v strop.
 n Skrito območje filtra za boljši videz in lažje čiščenje

Prikaz in upravljanje

 n Daljinski upravljalnik s pripadajočimi svetlobnimi kazalniki na napi.

Uporaba in prilagodljivost

 n 4 stopnje moči, vključno s stopnjo »boost«
 n Odvajanje po obodu: območje odvajanja zrake je ob robovih nape. Ta tehnologija zagotavlja boljše zajemanje 
maščobnih hlapov in zmanjšuje hrup.

 n Vgradnja s prezračevanjem ali ponovnim kroženjem z možnostjo izbire aktivnega ogljikovega filtra.
 n Funkcija Clean Air 24 ur obnavlja zrak v kuhinji
 n Brezstopenjsko prilagajanje barve svetlobe (2500 k – 5700 K)
 n 2 x 1,5 W / LED luči z možnostjo zatemnitve, nastavljiva svetloba od hladne proti topli

Vzdrževanje

 n Filtri s 7-slojno mrežo iz nerjavečega jekla za optimalno zajemanje maščob in vlage.
 n Filtre je mogoče oprati v pomivalnem stroju
 n Kazalnik za čiščenje filtra: Obvestilo, kdaj je čas za čiščenje filtrov
 n Vse površine so gladke in zelo enostavne za čiščenje

Mere

 n Izdelek (V x Š x G): 76 x 860 x 504 mm
 n Niša (V x Š x G): – x 844 x 484
 n Električni kabel: 1500 mm

Tehnični podatki

 n Napetost: 220–240 V 
 n Frekvenca: 50–60 Hz 
 n Tok: 10 A
 n Obremenitev priključka: 173 W
 n Energijski razred EU: A++
 n Razred učinkovitosti odstranjevanja hlapov: A
 n Razred učinkovitosti filtra: C
 n Razred učinkovitosti osvetlitve: A
 n Letna poraba: 35,3 kWh/leto
 n Raven hrupa: 57 dB (A)
 n Najmanjša hitrost zračnega pretoka: 312 m³/h, 50 dB(A) 
 n Najvišja hitrost zračnega pretoka: 402 m³/h, 57 dB(A) 
 n Nastavitev povečanega zračnega pretoka: 708 m³/h, 70 dB(A)
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Namestitev

Dimenzije aparata

Dimenzije aparata Dimenzije niše

700
1200
220

213

90

1224

724

76 203

!
Min. 15 (mm)
Max. 55 (mm)

1204+4
-0

704+4
-0

PROGRAM

Belo steklo
Stropna napa, 120 cm

CCT1252W

Varčno, dolgotrajno in tiho delovanje: Indukcijski motor, Idealni pogoji osvetlitve: Možnost zatemnitve in 
nastavitve barve, Enostavno čiščenje: Filtri, ki jih je mogoče pomivati v pomivalnem stroju, Izboljšajte zrak v 
prostoru: Funkcija Clean Air

Oblika in integracija

 n Elegantna napa iz nerjavečega jekla za vgradnjo v strop.
 n Skrito območje filtra za boljši videz in lažje čiščenje

Prikaz in upravljanje

 n Daljinski upravljalnik s pripadajočimi svetlobnimi kazalniki na napi.

Uporaba in prilagodljivost

 n 4 stopnje moči, vključno s stopnjo »boost«
 n Odvajanje po obodu: območje odvajanja zrake je ob robovih nape. Ta tehnologija zagotavlja boljše zajemanje 
maščobnih hlapov in zmanjšuje hrup.

 n Vgradnja s prezračevanjem ali ponovnim kroženjem z možnostjo izbire aktivnega ogljikovega filtra.
 n Funkcija Clean Air 24 ur obnavlja zrak v kuhinji
 n Brezstopenjsko prilagajanje barve svetlobe (2500 k – 5700 K)
 n 2 x 2,65 W / LED trakovi z možnostjo zatemnitve, nastavljiva svetloba od hladne proti topli

Vzdrževanje

 n Filtri s 7-slojno mrežo iz nerjavečega jekla za optimalno zajemanje maščob in vlage.
 n Filtre je mogoče oprati v pomivalnem stroju
 n Kazalnik za čiščenje filtra: Obvestilo, kdaj je čas za čiščenje filtrov
 n Vse površine so gladke in zelo enostavne za čiščenje

Mere

 n Izdelek (V x Š x G): 76 x 1124 x 724 mm
 n Niša (V x Š x G): – x 1204 x 704
 n Električni kabel: 1500 mm

Tehnični podatki

 n Napetost: 220–240 V 
 n Frekvenca: 50–60 Hz 
 n Tok: 10 A
 n Obremenitev priključka: 175 W
 n Energijski razred EU: A++
 n Razred učinkovitosti odstranjevanja hlapov: A
 n Razred učinkovitosti filtra: C
 n Razred učinkovitosti osvetlitve: A
 n Letna poraba: 38,5 kWh/leto
 n Raven hrupa: 59 dB (A)
 n Najmanjša hitrost zračnega pretoka: 303 m³/h, 53 dB(A) 
 n Najvišja hitrost zračnega pretoka: 414 m³/h, 59 dB(A) 
 n Nastavitev povečanega zračnega pretoka: 716 m³/h, 71 dB(A)
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ASKO | Kuhinjske nape

Podrobnosti za namestitev
KUHINJSKE NAPE

1.

2.
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2. »Hook–and–swing« – enostavna namestitev

Rešitev »hook–and–swing« omogoča varno in 

preprosto namestitev naših otočnih kuhinjskih 

nap. Zgornji element dimnika preprosto 

namestite na montažni nosilec, ki ste ga v 

prejšnjem koraku pritrdili, nato ga zaskočite in 

samodejno se bo pritrdil na nosilec.

1. Visoki stropi?

Če imate visok strop, lahko uporabite naš 

komplet za podaljšanje dimnika, s katerim 

lahko dimnik podaljšate do višine stropa 

od 2,5 metra do 3,5 metra. Namestitev 

tega edinstvenega razširitvenega sistema je 

enostavna.
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Da bi razumeli, kako delujejo naši novi hladilniki 

in zamrzovalniki Nordic Fresh, se moramo 

najprej česa naučiti od narave. Različne 

rastline na primer za svojo rast potrebujejo 

različna okolja. Nekatere potrebujejo sonce in 

suho podnebje, druge senco in vlago.

 

Enako načelo velja za shranjevanje sveže 

hrane v hladilniku ali zamrzovalniku. Po vzoru 

narave smo v enem samem hladilniku ustvarili 

mikroklimo, ki ponuja najboljše možne pogoje 

za shranjevanje različnih vrst živil.

Hlajenje
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ASKO | Hlajenje
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Sistem Cool Flow+ Notranja svetloba

Hitra in enakomerna porazdelitev hladnega 

zraka je ključnega pomena za ohranjanje 

svežine živil. Sistem Cool Flow+ omogoča 

shranjevanje živil na kateri koli polici in 

zagotavlja hitro povrnitev temperature po 

odpiranju in zapiranju vrat. Neprekinjen pretok 

zraka prav tako zmanjšuje izsuševanje in dlje 

časa ohranja svežino živil.

Z dobro osvetlitvijo boste lažje našli iskano 

živilo, poleg tega pa boste lahko hitro prebrali 

oznake o vsebini in datumih uporabnosti. 

Naše hladilnike in zamrzovalnike smo opremili 

z več LED lučmi, ki vsako območje hladilnika, 

zamrzovalnika in predalov osvetljujejo s 

prijetno in dobro vidno mehko svetlobo.

Elektronski izdelovalec 
ledu

Če rezervoar za led napolnite z vodo, vam bo 

ustvaril led. Pametni elektronski izdelovalnik 

ledu poskrbi, da se zaloga ledu nikoli ne 

izprazni. Odlično za vroče dni in pozne noči.

Prilagodljiv nadzor 
temperature

Pametni senzorji pozorno spremljajo način 

uporabe hladilnika in prilagajajo učinek 

hlajenja. V praksi to pomeni, da hladilnik 

samodejno zniža temperaturo pred obdobji 

pogoste uporabe, s čimer se izogne 

nepotrebnemu segrevanju živil. Tako živila 

ostanejo sveža do 20 % dlje.

Samodejni
nadzor vlažnosti

Samodejni nadzor vlažnosti ohranja optimalno 

raven vlažnosti v predalih. Posebna membrana 

se samodejno odpre nad 90-vlažnostjo. Pod 

90-odstotno vlažnostjo se membrana zapre 

in zadržuje vlago v predalu. To je popolnoma 

avtomatiziran postopek, ki preprečuje sušenje 

ali propadanje sadja in zelenjave.
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ASKO | Hlajenje

Zamrzovalniki
HLAJENJE

Skozi vaš ASKO zamrzovalnik bo prešlo 

veliko živil. Zato se zavedamo, da imate 

glede teh naprav visoke zahteve; biti morajo 

vzdržljive, pametno načrtovane in enostavne 

za čiščenje. Vsi naši hladilni izdelki imajo veliko 

prostora in jih lahko zlahka preoblikujete, da 

bodo ustrezali vašim potrebam.
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Brez zmrzali Samodejno hitro  
zamrzovanje

Z našo učinkovito funkci jo No Frost 

odstranjevanje zmrzali ni potrebno. Na 

splošno je tako zamrzovalnik lažje uporabljati, 

saj se embalaže živil ne zlepijo skupaj. Brez 

nabiranja ledu lahko izkoristite celoten prostor 

zamrzovalnika in učinkovito porabite energijo 

za zamrzovanje hrane in ne ledu. Na ta način 

hkrati prihranite in pomagate okolju.

Živila je treba vedno zamrzniti čim hitreje, saj 

so tako kristali ledu manjši kot pri počasnem 

zamrzovanju. Majhni kristali ledu ne vplivajo na 

vlakna v mesu in zelenjavi ter ohranjajo živila 

v prvotnem stanju. Pri zamrzovanju lahko 

ohranite vse zdrave hranilne snovi v hrani – to 

storite s funkcijo Auto Super Freeze!

Predali z mehkim  
zapiranjem

Živila, ki jih pogosto uporabljate za kuhanje, 

morajo biti na dostopnih mestih. Zato so 

trije srednji predali v zamrzovalnikih Nordic 

Fresh+ zasnovani tako, da jih lahko pogosto 

uporabljate, saj imajo enostavno drsna 

teleskopska vodila s funkcijo mehkega 

zapiranja.
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Svežina barv in okusov
PROSTOSTOJEČI KOMBINIRANI HLADILNIKI

Naša nova ponudba prostosto ječ ih 

hladilnikov predstavlja korak bliže popolni 

ponudbi velikosti in barv. Tradicionalni barvi 

nerjavečega jekla in bele dopolnjuje nekoliko 

drznejša barva črnega jekla, v smislu velikosti 

pa so 185 cm visoke omarice zdaj dopolnjene 

tudi z 200 cm visokimi omaricami, ki ustrezajo 

različnim vrstam kuhinj. Spremenili smo tudi 

smer ročaja iz vodoravne v navpično, zaradi 

česar bo te nove hladilnike lažje integrirati 

in prilagoditi. Tudi v notranjosti je veliko 

novosti, na primer hrbtna stran iz nerjavečega 

jekla, ki je veliko bolj higienična kot plastika 

ter omogoča optimalno shranjevanje in 

maksimalno svežino živil.
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Hrbtna stran iz 
nerjavečega jekla

Multi Zone

Stropna nadzorna 
plošča

Konvertibilen 
zamrzovalnik

Samodejni nadzor 
vlažnosti

Cool Flow

Hrbtna stena iz nerjavečega jekla, ki se 

uporablja v hladilniku, preprečuje nastanek 

škodljivih »bio–oblog«, v katerih se lahko 

zadržujejo bakterije in ki negativno vplivajo na 

trajnost in okus. Prava izbira za vaše zdravje 

in dobro počutje.

Z drsnikom Convert lahko hitro prilagodite 

temperaturo v večconskem predalu, tako da 

ustreza sadju in zelenjavi ali mesu in ribam. 

Tako se svežina živil ohranja dlje časa.

Nadzorno ploščo smo namestili na strop 

znotraj hladilnika. Na ta način smo povečali 

notranjo višino, da imate na voljo prostor tudi 

za večja živila.

 

Če v hladilniku ni dovolj prostora, na primer 

ob pripravah na večjo zabavo, lahko 

zamrzovalnik preprosto nastavite tako, da 

bo imel temperaturo malo nad nič stopinj. 

Kot nalašč za velike steklenice brezalkoholnih 

pijač.

Samodejna funkcija, ki vzdržuje optimalno 

raven vlage v vlažnih predalih. Posebna 

membrana se samodejno odpre nad 

90-odstotno vlažnostjo. Pod 90-odstotno 

vlažnostjo se membrana zapre in zadržuje 

vlago v predalu.

Hitra in enakomerna distribucija hladnega 

zraka je ključnega pomena za ohranjanje 

svežine živil. Sistem Cool Flow omogoča 

shranjevanje živil na kateri koli polici in 

zagotavlja, da se temperatura pri odpiranju in 

zaprianju vrat hitro povrne.
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Dodajte kuhinji pravi izraz
EKSKLUZIVNO HLAJENJE – BIG COOLING

Izjemno veliki hladilniki/zamrzovalniki in 

hladilniki za vino ASKO, ki jih je težko zgrešiti. 

So veliki, a hkrati subtilni. Zajetni, a elegantni. 

Zasnovani so za največjo zmogljivost, hkrati 

pa so opremljeni s pametnimi funkcijami, 

zaradi katerih se izkažejo za najbol j 

vsestranske hladilnike/zamrzovalnike in 

hladilnike za vino na tržišču – kot so dvojni 

hladilni sistemi, prilagodljivi nakladalni regali, 

po višini nastavljive police in zamenljivi 

hladilni predali. Hladilnik za vino z dvema 

temperaturnima območjema lahko shrani do 

106 steklenic vina (0,75-litrskih).

To so izdelki z značajem – tako po videzu kot 

po zmogljivostih. Oblikovani pa so tudi tako, 

da se odlično ujemajo z dekorjem sodobne 

kuhinje in ga dopolnjujejo.
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Natančne temperature 
– za najboljše rezultate

Shelf care Stay cool

Temperatura shranjevanja in postrežbe je 

ključnega pomena za razvoj in ohranjanje 

okusov in značaja vina, kar vam omogoča, 

da ob odprtju steklenice doživite kar največje 

zadovoljstvo. Priporočljivo je, da se različne 

vrste vin shranjujejo pri različnih temperaturah. 

V tem hladilniku za vino sta torej na voljo dve 

temperaturni območji. Vsako od njih lahko 

nastavite na točno določeno temperaturo 

za vrsto vina, ki ga želite shraniti, in tako 

zagotovite najboljše pogoje za shranjevanje 

celotne zbirke.

Police iz bukovega lesa so nežne do steklenic 

in nežno hladijo nove dodatke vaši zbirki 

vin. Zato smo jih vključili v naše hladilnike 

za vino in jih vgradili v sisteme teleskopskih 

polic. Sistem je zasnovan tako, da police 

gladko drsijo naprej in nazaj, hkrati pa so 

popolnoma stabilne, spodnji regal pa deluje 

tudi kot »razstavni regal«, ki ga lahko nagnete 

navzgor, da pokažete steklenice, na katere 

ste najbolj ponosni. Stojalo omogoča tudi 

varno shranjevanje že odprtih steklenic.

Stalno pripravljena zaloga svežega ledu je 

pravo razkošje, še posebej v vročih dneh 

– ali pa ko se pripravljate na zabavo. To 

je razkošje, ki si ga lahko privoščite, če 

imate doma enega izmed naših hladilnikov/

zamrzovalnikov. Priključite aparat na vodovod 

in v kuhinji boste imeli stalen vir svežega ledu.
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ASKO | Hlajenje

Spremenljiv predal Organizirajte Lahko odpiranje, 
enostavno zapiranje

Predal hladilnika/zamrzovalnika ima lasten 

nadzor temperature, tako da lahko izberete 

prave pogoje za vse, kar shranjujete – tako 

zamrznjena kot tudi sveža živila. To zagotavlja 

resnično prilagodljivost in udobje. Če ste 

na primer kupili veliko dodatnih sestavin 

za večerjo ali večja živila, lahko začasno 

preklopite iz načina zamrzovalnika v način 

svežih živil. Poleg tega je hiter: preklop 

iz načina zamrzovanja v drug način traja 

približno tri ure.

Spodnji hladilni predal je opremljen tudi s 

premično pregrado in drsnim pladnjem. 

Pregrado lahko postavite v pet različnih 

položajev. To pomeni, da lahko hrano 

priročno razporedite ne glede na obliko in 

velikost izdelkov, kar omogoča veliko večjo 

prilagodljivost pri shranjevanju in odpravlja 

brskanje po dnu predala.

Robustni tečaji, ki jih najdete v vseh teh 

napravah, so izdelani tako, da zdržijo velike 

obremenitve ter redno odpiranje in zapiranje 

skozi leta uporabe. Nekateri aparati iz serije 

so opremljeni tudi z izenačevalniki tlaka, ki 

olajšajo odpiranje in zapiranje vrat.
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Sijajna svetloba Jasna in enostavna 
nastavitev

Ločeni hladilni
sistemi

Osem učinkovitih luči LED odlično osvetljuje 

notranjost hladilnika in vso njegovo okusno 

vsebino. Razporejene so po celotnem 

glavnem prostoru in omogočajo popolno 

razpršitev svetlobe. V hladilniku za vino s 

steklenimi vrati pa lahko izberete, ali bodo luči 

po zaprtju vrat ugasnile ali ostale prižgane.

Temperature v različnih območjih hladilnika se 

uravnavajo z vmesnikom na dotik s subtilnim, 

lahko razumljivim zaslonom LCD. Prek tega 

zaslona lahko hitro in natančno nastavite 

napredno centralno enoto za uravnavanje 

temperature, ki skrbi za stalno in natančno 

temperaturo v notranjosti. Poleg tega je ploski 

zaslon enostavno očistiti.

Sveža živila je treba hladiti drugače kot 

zamrznjena. Sveža živila potrebujejo hladno in 

vlažno okolje, medtem ko je treba zamrznjena 

živila hraniti v veliko bolj suhem ozračju, da 

se ne pokvarijo in ne dobijo zmrzlin. Zato so 

te naprave ASKO opremljene z individualnimi 

zaprtimi sistemi z lastnimi kompresorji in 

uparjalniki, da se sveža in zamrznjena živila 

kar najbolje ohranijo.
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ASKO | Hlajenje

Dobro za vas in vašo 
zelenjavo

Bolj sveže, dlje časa. Velikost = prostornost

Kot že ime pove, ASKO Freshbox™ ohranja 

svežino sadja in zelenjave dlje časa. To 

pomeni, da živila ohranijo odličen videz in 

okus, hkrati pa tudi svoje koristi, vitamine in 

hranilne snovi. To pomeni tudi, da lahko sadje 

in zelenjavo kupujete v večjih količinah, ne 

da bi vas skrbelo, da bodo živila dolgo časa 

žalostno ždela v hladilniku.

ASKO s funkcijo ActiveAir™ zagotavlja 

enakomerno in redno kroženje zraka po 

celotnem hladilniku. To pomeni, da je 

temperatura na vseh policah enakomerna in 

da se temperatura po odprtju vrat hitro vrne 

na želeno raven. Neprekinjen pretok zraka 

tudi preprečuje, da bi se živila v hladilniku 

izsušila – tako se ohrani do 60 % svežine živil.

Z večjim hladilnikom se izognete težavam s 

prenatrpanostjo. Ne bo se vam več potrebno 

prebijati skozi maslo, sir in jajca, da bi prišli do 

jogurta. Vse je na svojem mestu.



295



296

ASKO | Hlajenje

RFN31842I

Hladilnik z zamrzovalnikom, 
177 cm, vgradni

R31831I

Hladilnik, 177 cm, 
vgradni

FN31842I
Zamrzovalnik, 177 cm,

 vgradni

FN31831I
Zamrzovalnik, 177 cm, 

vgradni

R31842I

Hladilnik, 177 cm, 
vgradni

RFN31831I

Hladilnik z zamrzovalnikom, 
177 cm, vgradni

RF31831I

Hladilnik z zamrzovalnikom, 
177 cm, vgradni

RFN232041W

Hladilnik z zamrzovalnikom 
v beli barvi, 200 cm

Prostostoječe/postavitev v nišo
 

RFN232041S

Hladilnik z zamrzovalnikom 
iz nerjavečega jekla, 200 cm 

Prostostoječ/postavitev v nišo
 

RFN232041B

Hladilnik z zamrzovalnikom 
iz črnega jekla, 200 cm 

Prostostoječ/postavitev v nišo
 

Program Elements

Program Craft
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RFN2826S

Hladilnik z zamrzovalnikom, 
200 cm (širina 75 cm)

Vgradni
 

RWFN2826S

Hladilnik/zamrzovalnik za vino, 
200 cm (širina 75 cm) 

Vgradni

RFN23841W

Hladilnik z zamrzovalnikom v 
beli barvi, 185 cm

Prostostoječe/postavitev v nišo

RFN23841S

Hladilnik z zamrzovalnikom 
iz nerjavečega jekla, 185 cm 

Prostostoječ/postavitev v nišo

RFN23841B

Hladilnik z zamrzovalnikom 
iz črnega jekla, 185 cm 

Prostostoječ/postavitev v nišo

FN22838W

Zamrzovalnik v beli barvi, 185 cm
Prostostoječe/postavitev v nišo

FN22838S

Zamrzovalnik iz nerjavečega 
jekla, 185 cm 

Prostostoječ/postavitev v nišo

FN2283B

Zamrzovalnik iz črnega jekla, 
185 cm

Prostostoječe/postavitev v nišo

R22838W

Hladilnik z zamrzovalnikom v beli 
barvi, 185 cm

Prostostoječe/postavitev v nišo

R22838S

Hladilnik z zamrzovalnikom 
iz nerjavečega jekla, 185 cm 

Prostostoječ/postavitev v nišo

R2283B

Hladilnik iz črnega jekla, 
185 cm

Prostostoječe/postavitev v nišo

Program Craft

Dodatni program
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Namestitev

PROGRAM

Hladilnik z zamrzovalnikom iz programa Exclusive, 
177 cm 
Vgradni

RFN31842I

Pametni sistem za varčevanje z energijo in ohranjanje hrane: Adaptive Temperature Control™, Enaka 
temperatura na vseh policah: Sistem Cool Flow+, Ohranjanje odlične ravni vlage: Samodejni nadzor 
vlažnosti, Energetsko učinkovito in udobno zamrzovanje brez zmrzali: Funkcija No Frost, Izvrstne funkcije 
za uporabo po nakupovanju: Super Cool™ in Super Freeze™, Individualne nastavitve temperature 
za sveže predale: Sistem Dura Fresh, Dodatki iz pravega lesa: Pladenj za zajtrk, držalo za steklenice in 
večnamenski prostor

Police, predali in dodatki 

 n 1 Predal Dura Fresh z mehkim zapiranjem za meso in ribe
 n 1 Predal Dura Fresh z mehkim zapiranjem za sadje in zelenjavo
 n 3 nastavljive steklene police v hladilniku
 n 2 višinsko nastavljiva prostora v vratih
 n 1 odstranljiv lesen pladenj za zajtrk
 n 1 lesen nosilec za steklenice
 n 1 večnamenski prostor Multibox z lesenim pokrovom
 n 3 predali zamrzovalnika z mehkim zapiranjem

Sistemi za hlajenje in ohranjanje svežine

 n No Frost – preprečuje nabiranje ledu v zamrzovalnem predelu
 n Super Cool in Super Freeze za hitro hlajenje in zamrzovanje
 n Sistem Cool Flow+: Nenehno gibanje hladnega zraka po celotnem hladilniku
 n Prilagodljiv nadzor temperature – hrana ostane sveža do 20 % dlje
 n Samodejno uravnavanje vlažnosti – sistem s samodejnim prilagajanjem, ki ohranja vlažnost na popolni ravni.
 n Predali Dura Fresh z ločenimi mikroklimami za optimalno shranjevanje sadja in zelenjave ter rib in mesa

Osvetlitev in upravljanje

 n 3 LED trakovi v hladilniku in predalih Dura Fresh
 n zaslon na dotik
 n Ločena regulatorja temperature za hladilni in zamrzovalni predel
 n Alarm za odprta vrata / Alarm za visoko temperaturo

Namestitev

 n Vrata z mehkim zapiranjem z možnostjo zrcalne montaže
 n Nastavljive noge

Mere

 n Izdelek (V x Š x G): 1772 x 555 x 545 mm
 n Niša (V x Š x G): 1775-1780 x 560-570 x min 560 mm

Tehnični podatki

 n Prostornina hladilnika: 160 litrov
 n Prostornina zamrzovalnika: 69 litrov
 n Električni kabel: 3000 mm
 n Napetost: 220-240 V
 n Frekvenca: 50 Hz
 n Tok: 10 A
 n Faze: 1
 n Obremenitev priključka: 90 W
 n Energijski razred EU: E
 n Letna poraba: 254 kWh/leto
 n Raven hrupa: 38 dB(A)
 n Podnebni razred:  Normalno, subnormalno, subtropsko, tropsko

Dimenzije aparata in vgradnje

555

680

1033

10

560–570

1775–1780
1772

545

min 560min 36

min 200 cm2
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Namestitev

PROGRAM

Hladilnik iz programa Exclusive, 
177 cm 
Vgradni

R31842I

Pametni sistem za varčevanje z energijo in ohranjanje hrane: Adaptive Temperature Control™, Enaka 
temperatura na vseh policah: Sistem Cool Flow+, Ohranjanje odlične ravni vlage: Samodejni nadzor 
vlažnosti, Izvrstne funkcije za uporabo po nakupovanju: Super Cool™, Individualne nastavitve 
temperature za sveže predale: Sistem Dura Fresh, Dodatki iz pravega lesa: Pladenj za zajtrk, držalo za 
steklenice in večnamenski prostor

Police, predali in dodatki 

 n 1 Predal Dura Fresh z mehkim zapiranjem za meso in ribe
 n 2 predala Dura Fresh z mehkim zapiranjem za sadje in zelenjavo
 n 4 nastavljive steklene police v hladilniku
 n 5 višinsko nastavljivih prostorov v vratih
 n 1 odstranljiv lesen pladenj za zajtrk
 n 1 lesen nosilec za steklenice
 n 1 večnamenski prostor Multibox z lesenim pokrovom

Sistemi za hlajenje in ohranjanje svežine

 n Funkcija Super Cool za hitro hlajenje
 n Sistem Cool Flow+
 n Samodejno uravnavanje vlažnosti – sistem s samodejnim prilagajanjem, ki ohranja vlažnost na popolni ravni.
 n Predali Dura Fresh z ločenimi mikroklimami za optimalno shranjevanje sadja in zelenjave ter rib in mesa

Osvetlitev in upravljanje

 n 5 LED trakov v hladilniku in predalih Dura Fresh
 n zaslon na dotik
 n Alarm za odprta vrata / Alarm za visoko temperaturo

Namestitev

 n Vrata z mehkim zapiranjem z možnostjo zrcalne montaže
 n Nastavljive noge

Mere

 n Izdelek (V x Š x G): 1772 x 555 x 545 mm
 n Niša (V x Š x G): 1775-1780 x 560-570 x min 560 mm

Tehnični podatki

 n Prostornina hladilnika: 300 litrov
 n Električni kabel: 3000 mm
 n Napetost: 220-240 V
 n Frekvenca: 50 Hz
 n Tok: 10 A
 n Faze: 1
 n Obremenitev priključka: 85 W
 n Energijski razred EU: D
 n Letna poraba: 120 kWh/leto
 n Raven hrupa: 36 dB(A)
 n Podnebni razred:  Normalno, subnormalno, subtropsko, tropsko

Dimenzije aparata in vgradnje

545

1760
1772

10

555

min.560

560–570

1775–1780

min.36

min. 200 cm2
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Namestitev

PROGRAM

Zamrzovalnik,  
177 cm 
Vgradni

FN31842I

Energetsko učinkovito in udobno zamrzovanje brez zmrzali: Funkcija No Frost, Izvrstne funkcije za 
uporabo po nakupovanju: Super Freeze™

Police, predali in dodatki 

 n 7 predalov zamrzovalnika z mehkim zapiranjem
 n 1 prostor s pokrovom

Sistemi za hlajenje in ohranjanje svežine

 n No Frost – preprečuje nabiranje ledu v zamrzovalnem predelu
 n Funkcija Super Freeze za hitro hlajenje in zamrzovanje

Osvetlitev in upravljanje

 n Trak LED luči na stropu zamrzovalnika
 n zaslon na dotik
 n Alarm za odprta vrata / Alarm za visoko temperaturo

Namestitev

 n Vrata z mehkim zapiranjem z možnostjo zrcalne montaže
 n Nastavljive noge

Mere

 n Izdelek (V x Š x G): 1772 x 555 x 545 mm
 n Niša (V x Š x G): 1775-1780 x 560-570 x min 560 mm

Tehnični podatki

 n Prostornina zamrzovalnika: 208 litrov
 n Električni kabel: 3000 mm
 n Napetost: 220-240 V
 n Frekvenca: 50 Hz
 n Tok: 10 A
 n Faze: 1
 n Obremenitev priključka: 80 W
 n Energijski razred EU: F
 n Letna poraba: 293 kWh/leto
 n Raven hrupa: 39 dB(A)
 n Podnebni razred:  Normalno, subnormalno, subtropsko, tropsko

Dimenzije aparata in vgradnje

545

1760
1772

10

555

min.560

560–570

1775–1780

min.36

min. 200 cm2
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Namestitev

Hladilnik z zamrzovalnikom iz programa Premium, 
177 cm 
Vgradni

RFN31831I

Pametni sistem za varčevanje z energijo in ohranjanje hrane: Adaptive Temperature Control™, Enaka 
temperatura na vseh policah: Sistem Cool flow, Energetsko učinkovito in udobno zamrzovanje brez 
zmrzali: Funkcija No Frost, Izvrstne funkcije za uporabo po nakupovanju: Super Cool™ in Super Freeze™

Police, predali in dodatki 

 n 1 predal za meso in ribe
 n 1 predal za sadje in zelenjavo z drsnikom za vlago
 n 5 nastavljivih steklenih polic v hladilniku
 n 3 višinsko nastavljivi prostori v vratih
 n 1 stojalo za steklenice
 n 1 večnamenski prostor Multibox
 n 3 predali zamrzovalnika

Sistemi za hlajenje in ohranjanje svežine

 n No Frost – preprečuje nabiranje ledu v zamrzovalnem predelu
 n Super Cool in Super Freeze za hitro hlajenje in zamrzovanje
 n Sistem za distribucijo zraka Cool Flow – hitra in enakomerna distribucija hladnega zraka
 n Prilagodljiv nadzor temperature – hrana ostane sveža do 20 % dlje
 n Funkcija čiščenja zraka – izboljša zrak v hladilniku s pomočjo ionov

Osvetlitev in upravljanje

 n Trak LED luči na stropu hladilnika
 n Elektronsko upravljanje z gumbi
 n Ločena regulatorja temperature za hladilni in zamrzovalni predel
 n Alarm za odprta vrata / Alarm za visoko temperaturo

Namestitev

 n Vrata z mehkim zapiranjem z možnostjo zrcalne montaže
 n Nastavljive noge

Mere

 n Izdelek (V x Š x G): 1772 x 555 x 545 mm
 n Niša (V x Š x G): 1775-1780 x 560-570 x min 560 mm

Tehnični podatki

 n Prostornina hladilnika: 180 litrov
 n Prostornina zamrzovalnika: 68 litrov
 n Električni kabel: 3000 mm
 n Napetost: 220-240 V
 n Frekvenca: 50 Hz
 n Tok: 10 A
 n Faze: 1
 n Obremenitev priključka: 115 W
 n Energijski razred EU: F
 n Letna poraba: 281 kWh/leto
 n Raven hrupa: 39 dB(A)
 n Podnebni razred:  Normalno, subnormalno, subtropsko, tropsko

PROGRAM

Dimenzije aparata in vgradnje

555

680

1033

10

560–570

1775–1780
1772

545

min 560min 36

min 200 cm2
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Namestitev

PROGRAM

Hladilnik z zamrzovalnikom iz programa Premium, 
177 cm 
Vgradni

RF31831I

Pametni sistem za varčevanje z energijo in ohranjanje hrane: Adaptive Temperature Control™, Enaka 
temperatura na vseh policah: Sistem Cool Flow, Izvrstne funkcije za uporabo po nakupovanju: Super 
Cool™ in Super Freeze™

Police, predali in dodatki 

 n 1 predal za meso in ribe
 n 1 predal za sadje in zelenjavo z drsnikom za vlago
 n 5 nastavljivih steklenih polic v hladilniku
 n 6 višinsko nastavljivih prostorov v vratih
 n 1 stojalo za steklenice
 n 1 večnamenski prostor Multibox
 n 3 predali zamrzovalnika

Sistemi za hlajenje in ohranjanje svežine

 n Super Cool in Super Freeze za hitro hlajenje in zamrzovanje
 n Sistem za distribucijo zraka Cool Flow – hitra in enakomerna distribucija hladnega zraka
 n Prilagodljiv nadzor temperature – hrana ostane sveža do 20 % dlje
 n Funkcija čiščenja zraka – izboljša zrak v hladilniku s pomočjo ionov

Osvetlitev in upravljanje

 n Trak LED luči na stropu hladilnika
 n Elektronsko upravljanje z gumbi
 n Ločena regulatorja temperature za hladilni in zamrzovalni predel
 n Alarm za odprta vrata / Alarm za visoko temperaturo

Namestitev

 n Vrata z mehkim zapiranjem z možnostjo zrcalne montaže
 n Nastavljive noge

Mere

 n Izdelek (V x Š x G): 1772 x 555 x 545 mm
 n Niša (V x Š x G): 1775-1780 x 560-570 x min 560 mm

Tehnični podatki

 n Prostornina hladilnika: 187 litrov
 n Prostornina zamrzovalnika: 71 litrov
 n Električni kabel: 3000 mm
 n Napetost: 220-240 V
 n Frekvenca: 50 Hz
 n Tok: 10 A
 n Faze: 1
 n Obremenitev priključka: 100 W
 n Energijski razred EU: F
 n Letna poraba: 272 kWh/leto
 n Raven hrupa: 38 dB(A)
 n Podnebni razred:  Normalno, subnormalno, subtropsko, tropsko

Dimenzije aparata in vgradnje

555

680

1033

10

560–570

1775–1780
1772

545

min 560min 36

min 200 cm2
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Namestitev

Hladilnik iz programa Premium, 
177 cm 
Vgradni

R31831I

Pametni sistem za varčevanje z energijo in ohranjanje hrane: Adaptive Temperature Control™, Enaka 
temperatura na vseh policah: Sistem Cool Flow, Izvrstne funkcije za uporabo po nakupovanju: Super 
Cool™

Police, predali in dodatki 

 n 1 predal za meso in ribe
 n 2 predala za sadje in zelenjavo (eden z drsnikom za vlago)
 n 5 nastavljivih steklenih polic v hladilniku
 n 6 višinsko nastavljivih prostorov v vratih
 n 1 stojalo za steklenice
 n 1 večnamenski prostor Multibox

Sistemi za hlajenje in ohranjanje svežine

 n Funkcija Super Cool za hitro hlajenje
 n Cool Flow: Kroženje zraka z ventilatorjem
 n Prilagodljiv nadzor temperature – hrana ostane sveža do 20 % dlje
 n Funkcija čiščenja zraka – izboljša zrak v hladilniku s pomočjo ionov

Osvetlitev in upravljanje

 n Trak LED luči na stropu hladilnika
 n Elektronsko upravljanje z gumbi
 n Alarm za odprta vrata / Alarm za visoko temperaturo

Namestitev

 n Vrata z mehkim zapiranjem z možnostjo zrcalne montaže
 n Nastavljive noge

Mere

 n Izdelek (V x Š x G): 1772 x 555 x 545 mm
 n Niša (V x Š x G): 1775-1780 x 560-570 x min 560 mm

Tehnični podatki

 n Prostornina hladilnika: 301 litrov
 n Električni kabel: 3000 mm
 n Napetost: 220-240 V
 n Frekvenca: 50 Hz
 n Tok: 10 A
 n Faze: 1
 n Obremenitev priključka: 110 W
 n Energijski razred EU: F
 n Letna poraba: 141 kWh/leto
 n Raven hrupa: 37 dB(A)
 n Podnebni razred:  Normalno, subnormalno, subtropsko, tropsko

Dimenzije aparata in vgradnje

545

1760
1772

10

555

min.560

560–570

1775–1780

min.36

min. 200 cm2

PROGRAM
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Zamrzovalnik,  
177 cm 
Vgradni

FN31831I

Energetsko učinkovito in udobno zamrzovanje brez zmrzali: Funkcija No Frost, Izvrstne funkcije za 
uporabo po nakupovanju: Super Freeze™

Police, predali in dodatki 

 n 7 odstranljivih predalov zamrzovalnika
 n 1 prostor s pokrovom

Sistemi za hlajenje in ohranjanje svežine

 n No Frost – preprečuje nabiranje ledu v zamrzovalnem predelu
 n Funkcija Super Freeze za hitro hlajenje in zamrzovanje

Osvetlitev in upravljanje

 n Trak LED luči na stropu zamrzovalnika
 n Elektronsko upravljanje z gumbi
 n Alarm za odprta vrata / Alarm za visoko temperaturo

Namestitev

 n Vrata z mehkim zapiranjem z možnostjo zrcalne montaže
 n Nastavljive noge

Mere

 n Izdelek (V x Š x G): 1772 x 555 x 545 mm
 n Niša (V x Š x G): 1775-1780 x 560-570 x min 560 mm

Tehnični podatki

 n Prostornina zamrzovalnika: 208 litrov
 n Električni kabel: 3000 mm
 n Napetost: 220-240 V
 n Frekvenca: 50 Hz
 n Tok: 10 A
 n Faze: 1
 n Obremenitev priključka: 80 W
 n Energijski razred EU: F
 n Letna poraba: 295 kWh/leto
 n Raven hrupa: 39 dB(A)
 n Podnebni razred:  Normalno, subnormalno, subtropsko, tropsko

Dimenzije aparata in vgradnje

545

1760
1772

10

555

min.560

560–570

1775–1780

min.36

min. 200 cm2
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Opomba!!
Če niso upoštevane predpisane dimenzije 
prezračevalne odprtine, se kompresor pogosteje 
vklopi, zaradi česar se poveča poraba energije, pa 
tudi možnost poškodbe kompresorja.

Vedno upoštevajte dimenzije za potrebno 
prezračevalno odprtino!

Dimenzije aparataPrezračevanje Vgradne dimenzije

Bela
Hladilnik z zamrzovalnikom, 200 cm 
Prostostoječ/postavitev v nišo

RFN232041W

Pametni sistem za varčevanje z energijo in ohranjanje hrane: Adaptive Temperature Control™, Začasna 
razširitev hladilnega prostora: Konvertibilen zamrzovalnik, Hitra in enakomerna porazdelitev hladnega 
zraka: Sistem Cool Flow, Ohranjanje odlične ravni vlage: Samodejni nadzor vlažnosti, Profesionalen videz 
in enostavno čiščenje: Hrbtna stena iz nerjavečega jekla, Energetsko učinkovito in udobno delovanje: 
Funkcija No Frost, Izvrstne funkcije za uporabo po nakupovanju: Super Cool™ in Super Freeze™

STAINLESS

STEEL

Police, predali in dodatki 

 n 1 večconski predal Multi Zone z drsnikom Convert za enostavno prilagajanje temperature
 n 1 predal za sadje in zelenjavo s samodejnim drsnikom za vlago
 n 2 nastavljivi stekleni polici v hladilniku
 n 2 nastavljiva prostora v vratih
 n 3 predali zamrzovalnika
 n 1 posoda za sir in maslo
 n 1 pladenj za jajca in led

Sistemi za hlajenje in ohranjanje svežine

 n No Frost – preprečuje nabiranje ledu v zamrzovalnem predelu
 n Super Cool in Super Freeze za hitro hlajenje in zamrzovanje
 n Sistem za distribucijo zraka Cool Flow – hitra in enakomerna distribucija hladnega zraka
 n Prilagodljiv nadzor temperature – hrana ostane sveža do 20 % dlje
 n Samodejno uravnavanje vlažnosti – sistem s samodejnim prilagajanjem, ki ohranja vlažnost na popolni ravni.
 n Prostor Multi Zone za sadje in zelenjavo ali meso in ribe z drsnikom Convert
 n Konvertibilen zamrzovalni predal za začasno povečanje prostornine hladilnika (»Zero Zone«)

Osvetlitev in upravljanje

 n Trakovi LED luči na stropu hladilnika
 n Stropna nadzorna enota s tipkami na dotik
 n Ločena regulatorja temperature za hladilni in zamrzovalni predel
 n Alarm za odprta vrata / Alarm za visoko temperaturo

Namestitev

 n Navpični ročaj 
 n Vrata z možnostjo zrcalne vgradnje 
 n Nastavljive noge

Mere

 n Izdelek (V x Š x G): 2003 x 600 x 663 mm

Tehnični podatki

 n Prostornina hladilnika: 255 litrov
 n Prostornina zamrzovalnika: 106 litrov
 n Električni kabel: Yes, 2000 mm,
 n Napetost: 220-240 V
 n Frekvenca: 50 Hz
 n Tok: 10 A
 n Faze: 1
 n Obremenitev priključka: 110 W
 n Energijski razred EU: C
 n Letna poraba: 165 kWh/leto
 n Raven hrupa: 35 dB(A)
 n Podnebni razred:  Normalno, subnormalno, subtropsko, tropsko

600663

2003

min. 50

min. 50

min.
300cm2

največ 90˚ 
(največ 115°)

66
3

600

12
63

641

50
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600663

2003

Dimenzije aparataPrezračevanje Vgradne dimenzije

Hladilnik z zamrzovalnikom iz nerjavečega jekla, 
200 cm 
Prostostoječ/postavitev v nišo

RFN232041S

Pametni sistem za varčevanje z energijo in ohranjanje hrane: Adaptive Temperature Control™, Začasna 
razširitev hladilnega prostora: Konvertibilen zamrzovalnik, Hitra in enakomerna porazdelitev hladnega 
zraka: Sistem Cool Flow, Ohranjanje odlične ravni vlage: Samodejni nadzor vlažnosti, Profesionalen videz 
in enostavno čiščenje: Hrbtna stena iz nerjavečega jekla, Energetsko učinkovito in udobno delovanje: 
Funkcija No Frost, Izvrstne funkcije za uporabo po nakupovanju: Super Cool™ in Super Freeze™

STAINLESS

STEEL

Police, predali in dodatki 

 n 1 večconski predal Multi Zone z drsnikom Convert za enostavno prilagajanje temperature
 n 1 predal za sadje in zelenjavo s samodejnim drsnikom za vlago
 n 2 nastavljivi stekleni polici v hladilniku
 n 2 nastavljiva prostora v vratih
 n 3 predali zamrzovalnika
 n 1 posoda za sir in maslo
 n 1 pladenj za jajca in led

Sistemi za hlajenje in ohranjanje svežine

 n No Frost – preprečuje nabiranje ledu v zamrzovalnem predelu
 n Super Cool in Super Freeze za hitro hlajenje in zamrzovanje
 n Sistem za distribucijo zraka Cool Flow – hitra in enakomerna distribucija hladnega zraka
 n Prilagodljiv nadzor temperature – hrana ostane sveža do 20 % dlje
 n Samodejno uravnavanje vlažnosti – sistem s samodejnim prilagajanjem, ki ohranja vlažnost na popolni ravni.
 n Prostor Multi Zone za sadje in zelenjavo ali meso in ribe z drsnikom Convert
 n Konvertibilen zamrzovalni predal za začasno povečanje prostornine hladilnika (»Zero Zone«)

Osvetlitev in upravljanje

 n Trakovi LED luči na stropu hladilnika
 n Stropna nadzorna enota s tipkami na dotik
 n Ločena regulatorja temperature za hladilni in zamrzovalni predel
 n Alarm za odprta vrata / Alarm za visoko temperaturo

Namestitev

 n Navpični ročaj 
 n Vrata z možnostjo zrcalne vgradnje 
 n Nastavljive noge

Mere

 n Izdelek (V x Š x G): 2003 x 600 x 663 mm

Tehnični podatki

 n Prostornina hladilnika: 255 litrov
 n Prostornina zamrzovalnika: 106 litrov
 n Električni kabel: Yes, 2000 mm,
 n Napetost: 220-240 V
 n Frekvenca: 50 Hz
 n Tok: 10 A
 n Faze: 1
 n Obremenitev priključka: 110 W
 n Energijski razred EU: C
 n Letna poraba: 165 kWh/leto
 n Raven hrupa: 35 dB(A)
 n Podnebni razred:  Normalno, subnormalno, subtropsko, tropsko

min. 50

min. 50

min.
300cm2

največ 90˚ 
(največ 115°)

66
3

600

12
63

641

50

Opomba!
Če niso upoštevane predpisane dimenzije 
prezračevalne odprtine, se kompresor pogosteje 
vklopi, zaradi česar se poveča poraba energije, pa 
tudi možnost poškodbe kompresorja.

Vedno upoštevajte dimenzije za potrebno 
prezračevalno odprtino!
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Dimenzije aparataPrezračevanje Vgradne dimenzije

Hladilnik z zamrzovalnikom iz črnega jekla,
200 cm
Prostostoječ/postavitev v nišo

RFN232041B

Pametni sistem za varčevanje z energijo in ohranjanje hrane: Adaptive Temperature Control™, Začasna 
razširitev hladilnega prostora: Konvertibilen zamrzovalnik, Hitra in enakomerna porazdelitev hladnega 
zraka: Sistem Cool Flow, Ohranjanje odlične ravni vlage: Samodejni nadzor vlažnosti, Profesionalen videz 
in enostavno čiščenje: Hrbtna stena iz nerjavečega jekla, Energetsko učinkovito in udobno delovanje: 
Funkcija No Frost, Izvrstne funkcije za uporabo po nakupovanju: Super Cool™ in Super Freeze™

STAINLESS

STEEL

Police, predali in dodatki 

 n 1 večconski predal Multi Zone z drsnikom Convert za enostavno prilagajanje temperature
 n 1 predal za sadje in zelenjavo s samodejnim drsnikom za vlago
 n 2 nastavljivi stekleni polici v hladilniku
 n 2 nastavljiva prostora v vratih
 n 3 predali zamrzovalnika
 n 1 posoda za sir in maslo
 n 1 pladenj za jajca in led

Sistemi za hlajenje in ohranjanje svežine

 n No Frost – preprečuje nabiranje ledu v zamrzovalnem predelu
 n Super Cool in Super Freeze za hitro hlajenje in zamrzovanje
 n Sistem za distribucijo zraka Cool Flow – hitra in enakomerna distribucija hladnega zraka
 n Prilagodljiv nadzor temperature – hrana ostane sveža do 20 % dlje
 n Samodejno uravnavanje vlažnosti – sistem s samodejnim prilagajanjem, ki ohranja vlažnost na popolni ravni.
 n Prostor Multi Zone za sadje in zelenjavo ali meso in ribe z drsnikom Convert
 n Konvertibilen zamrzovalni predal za začasno povečanje prostornine hladilnika (»Zero Zone«)

Osvetlitev in upravljanje

 n Trakovi LED luči na stropu hladilnika
 n Stropna nadzorna enota s tipkami na dotik
 n Ločena regulatorja temperature za hladilni in zamrzovalni predel
 n Alarm za odprta vrata / Alarm za visoko temperaturo

Namestitev

 n Navpični ročaj 
 n Vrata z možnostjo zrcalne vgradnje 
 n Nastavljive noge

Mere

 n Izdelek (V x Š x G): 2003 x 600 x 663 mm

Tehnični podatki

 n Prostornina hladilnika: 255 litrov
 n Prostornina zamrzovalnika: 106 litrov
 n Električni kabel: Yes, 2000 mm,
 n Napetost: 220-240 V
 n Frekvenca: 50 Hz
 n Tok: 10 A
 n Faze: 1
 n Obremenitev priključka: 110 W
 n Energijski razred EU: C
 n Letna poraba: 165 kWh/leto
 n Raven hrupa: 35 dB(A)
 n Podnebni razred:  Normalno, subnormalno, subtropsko, tropsko

min. 50

min. 50

min.
300cm2

največ 90˚ 
(največ 115°)

66
3

600

12
63

641

50

Opomba!
Če niso upoštevane predpisane dimenzije 
prezračevalne odprtine, se kompresor pogosteje 
vklopi, zaradi česar se poveča poraba energije, pa 
tudi možnost poškodbe kompresorja.

Vedno upoštevajte dimenzije za potrebno 
prezračevalno odprtino!

600663

2003
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Dimenzije aparataPrezračevanje Vgradne dimenzije

min. 50

min. 50

min.
300cm2

največ 90˚ 
(največ 115°)

66
3

600

12
63

641

50

Bela
Hladilnik z zamrzovalnikom, 185 cm 
Prostostoječ/postavitev v nišo

RFN23841W

Pametni sistem za varčevanje z energijo in ohranjanje hrane: Adaptive Temperature Control™, Začasna 
razširitev hladilnega prostora: Konvertibilen zamrzovalnik, Hitra in enakomerna porazdelitev hladnega 
zraka: Sistem Cool Flow, Ohranjanje odlične ravni vlage: Samodejni nadzor vlažnosti, Profesionalen videz 
in enostavno čiščenje: Hrbtna stena iz nerjavečega jekla, Energetsko učinkovito in udobno delovanje: 
Funkcija No Frost, Izvrstne funkcije za uporabo po nakupovanju: Super Cool™ in Super Freeze™

STAINLESS

STEEL

Police, predali in dodatki 

 n 1 večconski predal Multi Zone z drsnikom Convert za enostavno prilagajanje temperature
 n 1 predal za sadje in zelenjavo s samodejnim drsnikom za vlago
 n 2 nastavljivi stekleni polici v hladilniku
 n 2 nastavljiva prostora v vratih
 n 3 predali zamrzovalnika
 n 1 posoda za sir in maslo
 n 1 pladenj za jajca in led

Sistemi za hlajenje in ohranjanje svežine

 n No Frost – preprečuje nabiranje ledu v zamrzovalnem predelu
 n Super Cool in Super Freeze za hitro hlajenje in zamrzovanje
 n Sistem za distribucijo zraka Cool Flow – hitra in enakomerna distribucija hladnega zraka
 n Prilagodljiv nadzor temperature – hrana ostane sveža do 20 % dlje
 n Samodejno uravnavanje vlažnosti – sistem s samodejnim prilagajanjem, ki ohranja vlažnost na popolni ravni.
 n Prostor Multi Zone za sadje in zelenjavo ali meso in ribe z drsnikom Convert
 n Konvertibilen zamrzovalni predal za začasno povečanje zmogljivosti hladilnika (»Zero Zone«))

Osvetlitev in upravljanje

 n Trakovi LED luči na stropu hladilnika
 n Stropna nadzorna enota s tipkami na dotik
 n Ločena regulatorja temperature za hladilni in zamrzovalni predel
 n Alarm za odprta vrata / Alarm za visoko temperaturo

Namestitev

 n Navpični ročaj
 n Vrata z možnostjo zrcalne montaže
 n Nastavljive noge in kolesca

Mere

 n Izdelek (V x Š x G): 1850 x 600 x 663 mm

Tehnični podatki

 n Prostornina hladilnika: 220 litrov
 n Prostornina zamrzovalnika: 106 litrov
 n Električni kabel: Yes, 2000 mm,
 n Napetost: 220-240 V
 n Frekvenca: 50 Hz
 n Tok: 10 A
 n Faze: 1
 n Obremenitev priključka: 110 W
 n Energijski razred EU: C
 n Letna poraba: 165 kWh/leto
 n Raven hrupa: 35 dB(A)
 n Podnebni razred:  Normalno, subnormalno, subtropsko, tropsko

Opomba!
Če niso upoštevane predpisane dimenzije 
prezračevalne odprtine, se kompresor pogosteje 
vklopi, zaradi česar se poveča poraba energije, pa 
tudi možnost poškodbe kompresorja.

Vedno upoštevajte dimenzije za potrebno 
prezračevalno odprtino!

600663

1850
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min. 50

min. 50

min.
300cm2

največ 90˚ 
(največ 115°)

66
3

600
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63
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Dimenzije aparataPrezračevanje Vgradne dimenzije

Hladilnik z zamrzovalnikom iz nerjavečega jekla, 
185 cm
Prostostoječ/postavitev v nišo

RFN23841S

Pametni sistem za varčevanje z energijo in ohranjanje hrane: Adaptive Temperature Control™, Začasna 
razširitev hladilnega prostora: Konvertibilen zamrzovalnik, Hitra in enakomerna porazdelitev hladnega 
zraka: Sistem Cool Flow, Ohranjanje odlične ravni vlage: Samodejni nadzor vlažnosti, Profesionalen videz 
in enostavno čiščenje: Hrbtna stena iz nerjavečega jekla, Energetsko učinkovito in udobno delovanje: 
Funkcija No Frost, Izvrstne funkcije za uporabo po nakupovanju: Super Cool™ in Super Freeze™

STAINLESS

STEEL

Police, predali in dodatki 

 n 1 večconski predal Multi Zone z drsnikom Convert za enostavno prilagajanje temperature
 n 1 predal za sadje in zelenjavo s samodejnim drsnikom za vlago
 n 2 nastavljivi stekleni polici v hladilniku
 n 2 nastavljiva prostora v vratih
 n 3 predali zamrzovalnika
 n 1 posoda za sir in maslo
 n 1 pladenj za jajca in led

Sistemi za hlajenje in ohranjanje svežine

 n No Frost – preprečuje nabiranje ledu v zamrzovalnem predelu
 n Super Cool in Super Freeze za hitro hlajenje in zamrzovanje
 n Sistem za distribucijo zraka Cool Flow – hitra in enakomerna distribucija hladnega zraka
 n Prilagodljiv nadzor temperature – hrana ostane sveža do 20 % dlje
 n Samodejno uravnavanje vlažnosti – sistem s samodejnim prilagajanjem, ki ohranja vlažnost na popolni ravni.
 n Prostor Multi Zone za sadje in zelenjavo ali meso in ribe z drsnikom Convert
 n Konvertibilen zamrzovalni predal za začasno povečanje zmogljivosti hladilnika (»Zero Zone«)

Osvetlitev in upravljanje

 n Trakovi LED luči na stropu hladilnika
 n Stropna nadzorna enota s tipkami na dotik
 n Ločena regulatorja temperature za hladilni in zamrzovalni predel
 n Alarm za odprta vrata / Alarm za visoko temperaturo

Namestitev

 n Navpični ročaj
 n Vrata z možnostjo zrcalne montaže
 n Nastavljive noge in kolesca

Mere

 n Izdelek (V x Š x G): 1850 x 600 x 663 mm

Tehnični podatki

 n Prostornina hladilnika: 220 litrov
 n Prostornina zamrzovalnika: 106 litrov
 n Električni kabel: Yes, 2000 mm,
 n Napetost: 220-240 V
 n Frekvenca: 50 Hz
 n Tok: 10 A
 n Faze: 1
 n Obremenitev priključka: 110 W
 n Energijski razred EU: C
 n Letna poraba: 165 kWh/leto
 n Raven hrupa: 35 dB(A)
 n Podnebni razred:  Normalno, subnormalno, subtropsko, tropsko

Opomba!
Če niso upoštevane predpisane dimenzije 
prezračevalne odprtine, se kompresor pogosteje 
vklopi, zaradi česar se poveča poraba energije, pa 
tudi možnost poškodbe kompresorja.

Vedno upoštevajte dimenzije za potrebno 
prezračevalno odprtino!

600663

1850
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Opomba!
Če niso upoštevane predpisane dimenzije 
prezračevalne odprtine, se kompresor pogosteje 
vklopi, zaradi česar se poveča poraba energije, pa 
tudi možnost poškodbe kompresorja.

Vedno upoštevajte dimenzije za potrebno 
prezračevalno odprtino!

Dimenzije aparataPrezračevanje Vgradne dimenzije

Hladilnik z zamrzovalnikom iz črnega jekla, 
185 cm
Prostostoječ/postavitev v nišo

RFN23841B

Pametni sistem za varčevanje z energijo in ohranjanje hrane: Adaptive Temperature Control™, Začasna 
razširitev hladilnega prostora: Konvertibilen zamrzovalnik, Hitra in enakomerna porazdelitev hladnega 
zraka: Sistem Cool Flow, Ohranjanje odlične ravni vlage: Samodejni nadzor vlažnosti, Profesionalen videz 
in enostavno čiščenje: Hrbtna stena iz nerjavečega jekla, Energetsko učinkovito in udobno delovanje: 
Funkcija No Frost, Izvrstne funkcije za uporabo po nakupovanju: Super Cool™ in Super Freeze™

STAINLESS

STEEL

Police, predali in dodatki 

 n 1 večconski predal Multi Zone z drsnikom Convert za enostavno prilagajanje temperature
 n 1 predal za sadje in zelenjavo s samodejnim drsnikom za vlago
 n 2 nastavljivi stekleni polici v hladilniku
 n 2 nastavljiva prostora v vratih
 n 3 predali zamrzovalnika
 n 1 posoda za sir in maslo
 n 1 pladenj za jajca in led

Sistemi za hlajenje in ohranjanje svežine

 n No Frost – preprečuje nabiranje ledu v zamrzovalnem predelu
 n Super Cool in Super Freeze za hitro hlajenje in zamrzovanje
 n Sistem za distribucijo zraka Cool Flow – hitra in enakomerna distribucija hladnega zraka
 n Prilagodljiv nadzor temperature – hrana ostane sveža do 20 % dlje
 n Samodejno uravnavanje vlažnosti – sistem s samodejnim prilagajanjem, ki ohranja vlažnost na popolni ravni.
 n Prostor Multi Zone za sadje in zelenjavo ali meso in ribe z drsnikom Convert
 n Konvertibilen zamrzovalni predal za začasno povečanje zmogljivosti hladilnika (»Zero Zone«)

Osvetlitev in upravljanje

 n Trakovi LED luči na stropu hladilnika
 n Stropna nadzorna enota s tipkami na dotik
 n Ločena regulatorja temperature za hladilni in zamrzovalni predel
 n Alarm za odprta vrata / Alarm za visoko temperaturo

Namestitev

 n Navpični ročaj
 n Vrata z možnostjo zrcalne montaže
 n Nastavljive noge in kolesca

Mere

 n Izdelek (V x Š x G): 1850 x 600 x 663 mm

Tehnični podatki

 n Prostornina hladilnika: 220 litrov
 n Prostornina zamrzovalnika: 106 litrov
 n Električni kabel: Yes, 2000 mm,
 n Napetost: 220-240 V
 n Frekvenca: 50 Hz
 n Tok: 10 A
 n Faze: 1
 n Obremenitev priključka: 110 W
 n Energijski razred EU: C
 n Letna poraba: 165 kWh/leto
 n Raven hrupa: 35 dB(A)
 n Podnebni razred:  Normalno, subnormalno, subtropsko, tropsko

min. 50

min. 50

min.
300cm2

največ 90˚ 
(največ 115°)

66
3

600

12
63

641

50

600663

1850
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Namestitev

Dimenzije aparataPrezračevanje Vgradne dimenzije

min. 50

min. 50

min.
300cm2

največ 90˚ 
(največ 115°)

66
3

600

12
63

641

50

PROGRAM

Bela
Hladilnik z zamrzovalnikom, 185 cm 
Prostostoječ/postavitev v nišo

Freestanding/slot-in

R22838W

Pametni sistem za varčevanje z energijo in ohranjanje hrane: Adaptive Temperature Control™, Izboljšana 
kakovost zraka v hladilniku: Funkcija čiščenja zraka, Izvrstne funkcije za uporabo po nakupovanju: Super 
Cool™

Police, predali in dodatki 

 n 1 predal za meso in ribe
 n 2 predala za sadje in zelenjavo (eden z drsnikom za vlago)
 n 5 izvlečnih steklenih polic
 n 1 stojalo za steklenice
 n 3 višinsko nastavljivi prostori v vratih
 n 2 prostora v vratih za steklenice
 n 1 večnamenski prostor Multibox

Sistemi za hlajenje in ohranjanje svežine

 n Funkcija Super Cool za hitro hlajenje
 n Kroženje zraka z ventilatorjem
 n Prilagodljiv nadzor temperature – hrana ostane sveža do 20 % dlje
 n Funkcija čiščenja zraka – izboljša zrak v hladilniku s pomočjo ionov

Osvetlitev in upravljanje

 n Trakovi LED luči na stropu hladilnika
 n Elektronsko upravljanje z gumbi
 n Alarm za odprta vrata / Alarm za visoko temperaturo

Namestitev

 n Vodoravna
 n Vrata z možnostjo zrcalne montaže
 n Nastavljive noge

Mere

 n Izdelek (V x Š x G): 1850 x 600 x 625 mm

Tehnični podatki

 n Prostornina hladilnika: 368 litrov
 n Električni kabel: 2050 mm
 n Napetost: 220-240 V
 n Frekvenca: 50 Hz
 n Tok: 10 A
 n Faze: 1
 n Obremenitev priključka: 60 W
 n Energijski razred EU: E
 n Letna poraba: 119 kWh/leto
 n Raven hrupa: 38 dB(A)
 n Podnebni razred:  Normalno, subnormalno, subtropsko, tropsko

Opomba!
Če niso upoštevane predpisane dimenzije 
prezračevalne odprtine, se kompresor pogosteje 
vklopi, zaradi česar se poveča poraba energije, pa 
tudi možnost poškodbe kompresorja.

Vedno upoštevajte dimenzije za potrebno 
prezračevalno odprtino!

600663

1850
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Namestitev

Dimenzije aparataPrezračevanje Vgradne dimenzije

min. 50

min. 50

min.
300cm2

največ 90˚ 
(največ 115°)

66
3

600

12
63

641

50

Dimenzije aparataPrezračevanje Vgradne dimenzije

PROGRAM

Hladilnik z zamrzovalnikom iz nerjavečega jekla, 
185 cm
Prostostoječ/postavitev v nišo

R22838S

Pametni sistem za varčevanje z energijo in ohranjanje hrane: Adaptive Temperature Control™, Izboljšana 
kakovost zraka v hladilniku: Funkcija čiščenja zraka, Izvrstne funkcije za uporabo po nakupovanju: Super 
Cool™

Police, predali in dodatki 

 n 1 predal za meso in ribe
 n 2 predala za sadje in zelenjavo (eden z drsnikom za vlago)
 n 5 izvlečnih steklenih polic
 n 1 stojalo za steklenice
 n 3 višinsko nastavljivi prostori v vratih
 n 2 prostora v vratih za steklenice
 n 1 večnamenski prostor Multibox

Sistemi za hlajenje in ohranjanje svežine

 n Funkcija Super Cool za hitro hlajenje
 n Kroženje zraka z ventilatorjem
 n Prilagodljiv nadzor temperature – hrana ostane sveža do 20 % dlje
 n Funkcija čiščenja zraka – izboljša zrak v hladilniku s pomočjo ionov

Osvetlitev in upravljanje

 n Trakovi LED luči na stropu hladilnika
 n Elektronsko upravljanje z gumbi
 n Alarm za odprta vrata / Alarm za visoko temperaturo

Namestitev

 n Vodoravna
 n Vrata z možnostjo zrcalne montaže
 n Nastavljive noge

Mere

 n Izdelek (V x Š x G): 1850 x 600 x 625 mm

Tehnični podatki

 n Prostornina hladilnika: 368 litrov
 n Električni kabel: 2050 mm
 n Napetost: 220-240 V
 n Frekvenca: 50 Hz
 n Tok: 10 A
 n Faze: 1
 n Obremenitev priključka: 60 W
 n Energijski razred EU: E
 n Letna poraba: 119 kWh/leto
 n Raven hrupa: 38 dB(A)
 n Podnebni razred:  Normalno, subnormalno, subtropsko, tropsko

Opomba!
Če niso upoštevane predpisane dimenzije 
prezračevalne odprtine, se kompresor pogosteje 
vklopi, zaradi česar se poveča poraba energije, pa 
tudi možnost poškodbe kompresorja.

Vedno upoštevajte dimenzije za potrebno 
prezračevalno odprtino!

600663

1850
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Namestitev

Dimenzije aparataPrezračevanje Vgradne dimenzije

min. 50

min. 50

min.
300cm2

največ 90˚ 
(največ 115°)

66
3

600

12
63

641

50

PROGRAM

Hladilnik iz črnega jekla, 185 cm
Prostostoječe/postavitev v nišo

R2283B

Pametni sistem za varčevanje z energijo in ohranjanje hrane: Adaptive Temperature Control™, Izboljšana 
kakovost zraka v hladilniku: Funkcija čiščenja zraka, Izvrstne funkcije za uporabo po nakupovanju: Super 
Cool™

Police, predali in dodatki 

 n 1 predal za meso in ribe
 n 2 predala za sadje in zelenjavo (eden z drsnikom za vlago)
 n 5 izvlečnih steklenih polic
 n 1 stojalo za steklenice
 n 3 višinsko nastavljivi prostori v vratih
 n 2 prostora v vratih za steklenice
 n 1 večnamenski prostor Multibox

Sistemi za hlajenje in ohranjanje svežine

 n Funkcija Super Cool za hitro hlajenje
 n Kroženje zraka z ventilatorjem
 n Prilagodljiv nadzor temperature – hrana ostane sveža do 20 % dlje
 n Funkcija čiščenja zraka – izboljša zrak v hladilniku s pomočjo ionov

Osvetlitev in upravljanje

 n Trakovi LED luči na stropu hladilnika in zamrzovalnika
 n Elektronsko upravljanje z gumbi
 n Alarm za odprta vrata / Alarm za visoko temperaturo

Namestitev

 n Vodoravna
 n Vrata z možnostjo zrcalne montaže
 n Nastavljive noge

Mere

 n Izdelek (V x Š x G): 1850 x 600 x 625 mm

Tehnični podatki

 n Prostornina hladilnika: 368 litrov
 n Električni kabel: 2050 mm
 n Napetost: 220-240 V
 n Frekvenca: 50 Hz
 n Tok: 10 A
 n Faze: 1
 n Obremenitev priključka: 60 W
 n Energijski razred EU: E
 n Letna poraba: 119 kWh/leto
 n Raven hrupa: 38 dB(A)
 n Podnebni razred:  Normalno, subnormalno, subtropsko, tropsko

Opomba!
Če niso upoštevane predpisane dimenzije 
prezračevalne odprtine, se kompresor pogosteje 
vklopi, zaradi česar se poveča poraba energije, pa 
tudi možnost poškodbe kompresorja.

Vedno upoštevajte dimenzije za potrebno 
prezračevalno odprtino!

600663

1850



315

Namestitev

Dimenzije aparata

min. 50

min. 50

min.
300cm2

največ 90˚ 
(največ 115°)

66
3

600

12
63

641

50

Bela
Zamrzovalnik, 185 cm 
Prostostoječ/postavitev v nišo

FN22838W

Energetsko učinkovito in udobno zamrzovanje brez zmrzali: Funkcija No Frost, Izvrstna funkcija za 
uporabo po nakupovanju: Super Freeze™

Police, predali in dodatki 

 n 6 odstranljivih predalov zamrzovalnika
 n 1 prostor zamrzovalnika
 n 1 večnamenski prostor Multibox

Sistemi za hlajenje in ohranjanje svežine

 n No Frost – preprečuje nabiranje ledu v zamrzovalnem predelu
 n Funkcija Super Freeze za hitro hlajenje in zamrzovanje
 n Kroženje zraka z ventilatorjem

Osvetlitev in upravljanje

 n Trak LED luči na stropu zamrzovalnika
 n Elektronsko upravljanje z gumbi
 n Alarm za odprta vrata / Alarm za visoko temperaturo

Namestitev

 n Vodoravna
 n Vrata z možnostjo zrcalne montaže
 n Nastavljive noge

Mere

 n Izdelek (V x Š x G): 1850 x 600 x 625 mm

Tehnični podatki

 n Prostornina zamrzovalnika: 243 litrov
 n Električni kabel: 2050 mm
 n Napetost: 220-240 V
 n Frekvenca: 50 Hz
 n Tok: 10 A
 n Faze: 1
 n Obremenitev priključka: 100 W
 n Energijski razred EU: E
 n Letna poraba: 235 kWh/leto
 n Raven hrupa: 42 dB(A)
 n Podnebni razred:  Normalno, subnormalno, subtropsko, tropsko

Opomba!
Če niso upoštevane predpisane dimenzije 
prezračevalne odprtine, se kompresor pogosteje 
vklopi, zaradi česar se poveča poraba energije, pa 
tudi možnost poškodbe kompresorja.

Vedno upoštevajte dimenzije za potrebno 
prezračevalno odprtino!

PROGRAM

600663

1850
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Namestitev

PROGRAM

min. 50

min. 50

min.
300cm2

največ 90˚ 
(največ 115°)

66
3

600

12
63

641

50

Zamrzovalnik iz nerjavečega jekla, 185 cm
Prostostoječ/postavitev v nišo

FN22838S

Energetsko učinkovito in udobno zamrzovanje brez zmrzali: Funkcija No Frost, Izvrstna funkcija za 
uporabo po nakupovanju: Super Freeze™

Police, predali in dodatki 

 n 6 odstranljivih predalov zamrzovalnika
 n 1 prostor zamrzovalnika
 n 1 večnamenski prostor Multibox

Sistemi za hlajenje in ohranjanje svežine

 n No Frost – preprečuje nabiranje ledu v zamrzovalnem predelu
 n Funkcija Super Freeze za hitro hlajenje in zamrzovanje
 n Kroženje zraka z ventilatorjem

Osvetlitev in upravljanje

 n Trak LED luči na stropu zamrzovalnika
 n Elektronsko upravljanje z gumbi
 n Alarm za odprta vrata / Alarm za visoko temperaturo

Namestitev

 n Vodoravna
 n Vrata z možnostjo zrcalne montaže
 n Nastavljive noge

Mere

 n Izdelek (V x Š x G): 1850 x 600 x 625 mm

Tehnični podatki

 n Prostornina zamrzovalnika: 243 litrov
 n Električni kabel: 2050 mm
 n Napetost: 220-240 V
 n Frekvenca: 50 Hz
 n Tok: 10 A
 n Faze: 1
 n Obremenitev priključka: 100 W
 n Energijski razred EU: E
 n Letna poraba: 235 kWh/leto
 n Raven hrupa: 42 dB(A)
 n Podnebni razred:  Normalno, subnormalno, subtropsko, tropsko

Opomba!
Če niso upoštevane predpisane dimenzije 
prezračevalne odprtine, se kompresor pogosteje 
vklopi, zaradi česar se poveča poraba energije, pa 
tudi možnost poškodbe kompresorja.

Vedno upoštevajte dimenzije za potrebno 
prezračevalno odprtino!

600663

1850

Dimenzije aparata
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Namestitev

min. 50

min. 50

min.
300cm2

največ 90˚ 
(največ 115°)
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Zamrzovalnik iz črnega jekla, 185 cm
Prostostoječe/postavitev v nišo

FN2283B

Energetsko učinkovito in udobno zamrzovanje brez zmrzali: Funkcija No Frost, Izvrstna funkcija za 
uporabo po nakupovanju: Super Freeze™

Police, predali in dodatki 

 n 6 odstranljivih predalov zamrzovalnika
 n 1 prostor zamrzovalnika
 n 1 večnamenski prostor Multibox

Sistemi za hlajenje in ohranjanje svežine

 n No Frost – preprečuje nabiranje ledu v zamrzovalnem predelu
 n Funkcija Super Freeze za hitro hlajenje in zamrzovanje
 n Kroženje zraka z ventilatorjem

Osvetlitev in upravljanje

 n Trak LED luči na stropu zamrzovalnika
 n Elektronsko upravljanje z gumbi
 n Alarm za odprta vrata / Alarm za visoko temperaturo

Namestitev

 n Vodoravna
 n Vrata z možnostjo zrcalne montaže
 n Nastavljive noge

Mere

 n Izdelek (V x Š x G): 1850 x 600 x 625 mm

Tehnični podatki

 n Prostornina zamrzovalnika: 243 litrov
 n Električni kabel: 2050 mm
 n Napetost: 220-240 V
 n Frekvenca: 50 Hz
 n Tok: 10 A
 n Faze: 1
 n Obremenitev priključka: 100 W
 n Energijski razred EU: E
 n Letna poraba: 235 kWh/leto
 n Raven hrupa: 42 dB(A)
 n Podnebni razred:  Normalno, subnormalno, subtropsko, tropsko

Opomba!
Če niso upoštevane predpisane dimenzije 
prezračevalne odprtine, se kompresor pogosteje 
vklopi, zaradi česar se poveča poraba energije, pa 
tudi možnost poškodbe kompresorja.

Vedno upoštevajte dimenzije za potrebno 
prezračevalno odprtino!

PROGRAM

600663

1850

Dimenzije aparata
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Namestitev

DODATNI PROGRAM

750603

2015-
2040

756 

191

1152

578

Hladilnik z zamrzovalnikom, 200 cm (širina 75 cm) 
Vgradni

RFN2826S

Pametni sistem za varčevanje z energijo in ohranjanje hrane: Adaptive Temperature Control™, Začasna 
razširitev hladilnega prostora: Konvertibilen zamrzovalnik, Zaščita pred povišanjem temperature: Sistem 
Multi Airflow, Energetsko učinkovito in udobno zamrzovanje brez zmrzali: Funkcija No Frost

Police, predali in dodatki 

 n 1 predal za sadje in zelenjavo
 n 3 nastavljive steklene police
 n 3 višinsko nastavljivi prostori v vratih
 n 1 stojalo za steklenice
 n 1 zamrzovalni predal z avtomatskim izdelovalcem ledu
 n 1 konvertibilen predal zamrzovalnika

Sistemi za hlajenje in ohranjanje svežine

 n No Frost – preprečuje nabiranje ledu v zamrzovalnem predelu
 n Sistem Multi Airflow – optimalno kroženje zraka po celotnem prostoru hladilnika
 n Konvertibilen zamrzovalni predal za začasno povečanje zmogljivosti hladilnika

Osvetlitev in upravljanje

 n LED luči na vrhu in ob straneh hladilnika ter v vsakem predalu
 n zaslon na dotik
 n Ločena regulatorja temperature za hladilni in zamrzovalni predel
 n Alarm za odprta vrata / Alarm za visoko temperaturo

Namestitev

 n Vrata z možnostjo zrcalne montaže (Pozor! Dve različici vratnih plošč za levo in desno montažo)
 n Nastavljive noge

Mere

 n Izdelek (V x Š x G): 2015-2040 x 750 x 603 mm
 n Niša (V x Š x G):2020-2045 x 762 x min min 635 mm

Tehnični podatki

 n Prostornina hladilnika: 297 litrov
 n Prostornina zamrzovalnika: 113 litrov
 n Električni kabel: 3000 mm
 n Napetost: 220-240 V
 n Frekvenca: 50 Hz
 n Tok: 10 A
 n Faze: 1
 n Obremenitev priključka: 550 W
 n Energijski razred EU: F
 n Letna poraba: 346 kWh/leto
 n Raven hrupa: 45 dB(A)
 n Podnebni razred:  Normalno, subnormalno, subtropsko, tropsko

Opomba!
Če niso upoštevane predpisane dimenzije 
prezračevalne odprtine, se kompresor pogosteje 
vklopi, zaradi česar se poveča poraba energije, pa 
tudi možnost poškodbe kompresorja.

Vedno upoštevajte dimenzije za potrebno 
prezračevalno odprtino!

Dimenzije aparata

Dodatne vratne plošče 
RF2826SLD (levo odpiranje) 
RF2826SRD (desno odpiranje)

SBS2826S
Komplet Side–
by–side

Dodatki 
Prednja vrata lahko oblikujete po lastni izbiri iz lesa ali drugega 
materiala, ki se ujema z vašo kuhinjo, ali pa na hladilnik/
zamrzovalnik in hladilnik za vino namestite posebej oblikovana 
jeklena vrata. Prileganje in končni videz lahko izboljšate tudi s 
kompletom »side–by–side«, ki zakrije vrzeli med sosednjima 
aparatoma.
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Namestitev

DODATNI PROGRAM

750603

2015–
2040

756

191

1152

578
77

848

584

Hladilnik/zamrzovalnik za vino, 200 cm (širina 75 cm) 
Vgradni

RWFN2826S

Pametni sistem za varčevanje z energijo in ohranjanje hrane: Adaptive Temperature Control™, Začasna 
razširitev hladilnega prostora: Konvertibilen zamrzovalnik, Zaščita pred povišanjem temperature: Sistem 
Multi Airflow, Energetsko učinkovito in udobno zamrzovanje brez zmrzali: Funkcija No Frost, Prave 
temperature za belo in rdeče vino: Dve ločeni temperaturni območji

Police, predali in dodatki 

 n 6 popolnoma razširljivih lesenih polic za vino
 n 1 polica za razstavljanje vin
 n 1 zamrzovalni predal z avtomatskim izdelovalcem ledu
 n 1 konvertibilen zamrzovalni predal

Sistemi za hlajenje in ohranjanje svežine

 n No Frost – preprečuje nabiranje ledu v zamrzovalnem predelu
 n Sistem Multi Airflow – optimalno kroženje zraka po celotnem prostoru ohlajevlanika
 n Konvertibilen zamrzovalni predal za začasno povečanje prostornine hladilnika

Osvetlitev in upravljanje

 n LED luči na vrhu in ob straneh ohlajevlanika ter v vsakem predalu
 n zaslon na dotik
 n Ločena regulatorja temperature za hladilni in zamrzovalni predel
 n Alarm za odprta vrata / Alarm za visoko temperaturo

Namestitev

 n Vrata z možnostjo zrcalne montaže (Pozor! Dve različici vratnih plošč za levo in desno montažo)
 n Nastavljive noge

Mere

 n Izdelek (V x Š x G): 2015-2040 x 750 x 603 mm
 n Niša (V x Š x G):2020-2045 x 762 x min min 635 mm

Tehnični podatki

 n Chiller volume: 283 litrov
 n Prostornina zamrzovalnika: 113 litrov
 n Električni kabel: 3000 mm
 n Napetost: 220-240 V
 n Frekvenca: 50 Hz
 n Tok: 10 A
 n Faze: 1
 n Obremenitev priključka: 550 W
 n Energijski razred EU: F
 n Letna poraba: 319 kWh/leto
 n Raven hrupa: 45 dB(A)
 n Podnebni razred:  Normalno, subnormalno, subtropsko, tropsko

Opomba!
Če niso upoštevane predpisane dimenzije 
prezračevalne odprtine, se kompresor pogosteje 
vklopi, zaradi česar se poveča poraba energije, pa 
tudi možnost poškodbe kompresorja.

Vedno upoštevajte dimenzije za potrebno 
prezračevalno odprtino!

Dimenzije aparata

Dodatne vratne plošče 
RWF2826SLD (levo odpiranje) 
RWF2826SRD (desno odpiranje)

SBS2826S
Komplet Side–
by–side

Dodatki 
Prednja vrata lahko oblikujete po lastni izbiri iz lesa ali drugega 
materiala, ki se ujema z vašo kuhinjo, ali pa na hladilnik/
zamrzovalnik in hladilnik za vino namestite posebej oblikovana 
jeklena vrata. Prileganje in končni videz lahko izboljšate tudi s 
kompletom »side–by–side«, ki zakrije vrzeli med sosednjima 
aparatoma
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ASKO | Hlajenje

Podrobnosti za namestitev
HLAJENJE

1.

3.2.
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3. Vrata z mehkim zapiranjem

Vrata linije ASKO Nordic Fresh Exclusive z 

mehkim zapiranjem zlahka zaprete tudi s 

polnimi rokami. Zaradi gladkega zapiranja je v 

hladilniku manj nereda, prav tako pa to varuje 

sama vrata.

In pomislite, tako si lahko brez skrbi privoščite 

polnočni prigrizek.

2. Kolesa za enostavno namestitev

Vsi hladilniki ASKO imajo kolesa za izjemno 

enostavno namestitev. Spredaj sta dve 

nastavljivi nogi, s katerima hladilnik postavite 

v ravnino.

1. Prostostoječe ali postavitev v nišo

Naše prostostoječe hladilnike je mogoče tudi 

vgraditi. Natančno upoštevajte priporočila za 

namestitev in pustite dovolj prostora za pretok 

zraka na hrbtni strani. - To bo zagotovilo 

normalno delovanje kompresorja in čim 

manjšo porabo energije.
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Dobitnik zlate nagrade iF 2021!
Klimatska vinska vitrina ASKO Elements
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Klimatska vinska vitrina ASKO je najboljši 

približek popolni vinski kleti, ki pa jo lahko 

postavite kamor koli.

Skoraj vse vgrajene funkcije, ki vaši zbirki 

zagotavl jajo zasluženo nego, so bi le 

navdihnjene v vinskih kleteh, ki že stoletja 

veljajo za zibke ravnanja z vinom.

 

Ta klimatska vitrina za različne vrste vina 

ponuja različna temperaturna območja, 

ki jih je mogoče natančno nadzorovati. 

Zagotavlja odlične svetlobne pogoje, spremlja 

vlažnost in je praktično brez tresljajev. Za 

razliko od klasične vinske kleti pa hkrati 

tudi dokumentira, katalogizira in vam daje 

informacije o vašem vinu. V tem pogledu vam 

omogoča najboljše iz obeh svetov. Sijajno bo 

izgledala tudi v vaši dnevni sobi – oziroma 

povsod, kamor se jo boste odločili postaviti.

Sodobna vinska 
klet

ZLATA NAGRADA iF 2021

Žirija iF DESIGN AWARD, ki jo sestavlja 

98 najboljših mednarodnih neodvisnih 

strokovnjakov za oblikovanje iz 21 držav, je 

klimatsko vitrino ASKO Elements leta 2021 

uvrstila med najvišje dosežke ustvarjalnih 

industrij in ji podelila nagrado iF GOLD 

AWARD 2021. Žirija je vitrino zaradi njene 

funkcionalne elegance, vrhunske zasnove in 

inovativne tehnologije označila za »izvrstno 

mojstrovino, osupljiv izdelek, ki bo navdušil 

ljubitelje vina«.

»Ta čudovita vinska vitrina je izvrsten obrtni izdelek. 

S skrbnim načrtovanjem celotne izkušnje vina so 

ustvarili izvrstno vitrino, ki bo navdušila ljubitelje 

vina.

Vsaka podrobnost je bila skrbno premišljena, 

od kakovosti mizarskih izdelkov in dodatkov do 

visokotehnološkega skeniranja vinskih etiket, 

možnosti shranjevanja, katalogizacije vin do 

končnega izbora, dekantiranja in nalivanja,« je ob 

koncu ocenjevanja dejala žirija.

Prostostoječa klimatska vinska vitrina ASKO 

Elements je inovativen način ravnanja z vinom. 

Z najsodobnejšo zasnovo in tehnologijo 

ponuja skozi stoletja izpopolnjene idealne 

pogoje za shranjevanje, staranje ali serviranje 

do 190 steklenic vina v treh posamezno 

nadzorovanih temperaturnih conah.

 

Ena izmed izvrstni funkcij je spremljevalna 

aplikacija, ki je povezana z aplikacijo Vivino 

in njeno obsežno zbirko podatkov o vinih. 

Vsako steklenico je mogoče digitalno skenirati 

in zabeležiti, tako da je mogoče zbirko vin 

odlično upravljati, informacije o degustaciji, 

shranjevanju, pripravljenosti za pitje in številne 

druge informacije pa so na voljo takoj. Servirni 

prostor je opremljen s svetlobnim sistemom, 

ki omogoča prilagajanje barv, lesene police 

in table za pisanje s kredo pa zagotavljajo 

ravnovesje med obrt jo in napredno 

tehnologijo. Zasnova vitrine s steklenimi 

vrati in elegantnim ročajem omogoča, da se 

popolnoma zlije z bivalnim prostorom.
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Kultura skrbnega ravnanja  
s spoštovanjem do izdelka

KLIMATSKA VINSKA VITRINA

Vinarji so pravi arhetip obrtnika – mojstri 

postopka, ki vsebuje toliko podrobnosti in 

zahteva toliko pozornosti, da ima svoj lasten 

jezik in študijska področja. Je kaj čudnega, da 

je končni izdelek postal sinonim za razkošje, 

užitek in poglobljena doživetja?

 

Vsaka faza postopka – od izbire pridelovalnih 

območij do pridelave in ustvarjanja – zahteva 

resnično ljubezen do vina. Pri izdelavi, 

shranjevanju, staranju in uživanju.
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Od zemlje do grozdja

Vinogradi se ne pojavijo kar tako. Na grozdje, 

ki se v njih prideluje, vplivajo številni geografski 

in podnebni vidiki. To je del jezika vina, ki ga 

lahko najdemo v besedilih in pripovedovanju 

o tem, da sta okus in značaj priljubljene 

steklenice posledica lokacije, podnebja in 

celo geologije, kjer je bilo grozdje vzgojeno. 

To pobočje z neverjetnimi geografskimi 

lastnostmi. Ta vas s popolno kombinacijo 

nadmorske višine in mikroklime. Takšne 

zgodbe nam povedo, kako lahko grozdje, ki 

ga uporabljamo za proizvodnjo vina, vidimo 

kot popoln produkt njegovega okolja.

 

Količina skrbi, izbire in nadzora, ki je potrebna 

za vzdrževanje vinograda, je naravnost 

neverjetna. Za ljudi, ki se s tem ukvarjajo, 

je to strast. In tej strasti se želimo pokloniti 

s svojo klimatsko vinsko vitrino, v kateri je 

končni izdelek shranjen v pravih pogojih in ki 

jo je mogoče natančno prilagoditi za popolno 

okolje.
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Kjer se srečata tehnologija in 
tradicija. Povežite se s svojim vinom

KLIMATSKA VINSKA VITRINA

Klimatska vinska vitrina ASKO uporablja 

najsodobnejšo zasnovo in tehnologijo za 

nego vina na način, ki je bil izpopolnjen 

skozi stoletja. Tu boste našli vse, kar vemo o 

najboljšem možnem načinu shranjevanja vina, 

v vrhunski, povezani hladilni omari, ki je lahko 

edinstvena kot vaša zbirka in v kateri ji lahko 

zagotovite ponosno mesto.

Vsebuje vse napredne funkcije za nego in 

shranjevanje, ki si jih dragocena zbirka zasluži. 

V njej lahko shranite veliko zbirko – do 190* 

steklenic – v ustreznih pogojih za shranjevanje 

ali serviranje.

 

Ima tri ločeno nadzorovana temperaturna 

območja, z ogljem filtrirano prezračevanje, 

kompresorje, ki delujejo praktično brez 

tresljajev, ter prefinjen sistem in postavitev 

polic. Tri temperaturna območja so med seboj 

popolnoma ločena, vlažnost je nadzorovana, 

steklo vrat pa ščiti vsebino pred UV–žarki.

* 190 steklenic s polno naloženimi policami v srednjem predelu.
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Vino je živ proizvod. Tega ne smemo pozabiti.  

Na koncu je najbolj pomembno to,

kako je bilo vino shranjeno. “
Andreas Larsson, svetovni sommelierski prvak

Včasih pravimo, da »odličnih vin ni; so le odlične 

steklenice«. Odlične steklenice so tiste, ki so bile pravilno 

shranjene. “
Andreas Larsson, svetovni sommelierski prvak
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Idealni pogoji
KLIMATSKA VINSKA VITRINA

Klimatska vinska vitrina ima številne napredne 

funkcije, namenjene skrbi za vino, kot se je 

razvijala skozi stoletja.

V smislu strojne opreme to pomeni 

izpopolnjene kompresorje praktično brez 

tresl jajev, nadzorovana temperaturna 

območja, čist zrak, filtriran z aktivnim ogljem,

in optimalne svetlobne pogoje. Sl iko 

dopolnjujejo različne funkcije programske 

opreme, – saj je omara popolnoma povezana 

naprava; obvestila vas bo, če gre kaj narobe, 

če je treba kaj pregledati in celo, ko bo vino 

pripravljeno za odprtje. Združuje znanje in 

informacije v resnično pametnem izdelku.
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Optimalna vlažnost

Brez škodljive svetlobe

Klimatska vinska vitrina ohranja približno 

70-odstotno vlažnost, kar je optimalna raven 

za shranjevanje vina. Raven vlažnosti v vitrini 

lahko kadar koli preverite v uporabniškem 

vmesniku ali v aplikaciji.

Še en pomemben vidik shranjevanja vina je 

zaščita pred škodljivo UV svetlobo. Vrata naše 

klimatske vinske vitrine ščitijo vašo zbirko 

pred svetlobo, ki bi jo lahko poškodovala.

Praktično brez 
tresljajev

Tri diskretna območja

Pravilna temperatura

Prostor za celotno 
zbirko

Visokokakovostni kompresor v vitr ini 

zagotavlja enakomerno temperaturo v vsakem 

predelu. In ker vino rado počiva v miru, je ta 

klimatska vitrina skoraj brez tresljajev.

Ker različna vina potrebujejo različne 

temperature, ima klimatska vitrina ASKO 

tri temperaturna območja. Med seboj so 

popolnoma ločena, temperature pa so 

natančno in enakomerno vzdrževane.

Precizen nadzor temperature vam omogoča, 

da izberete, ali želite vina shraniti in starati, ali 

pa jih pripraviti na temperaturo za serviranje. 

Razpon: +5 °C max +20 °C

V klimatski vinski vitrini ASKO je prostora 

za do 190 steklenic, ki so shranjene na 

prostornih teleskopskih policah z enostavnim 

dostopom. Z majhnimi tablicami lahko na 

policah označite svojo zbirko.



330

ASKO | Klimatska vinska vitrina

Servirni prostor – v središču 
pozornosti

KLIMATSKA VINSKA VITRINA

Po tem, ko ste v shranjevanje vina vložili toliko 

ljubezni in ga pripravili na pravo temperaturo, 

si vino zasluži tudi popolno postrežbo. 

Klimatska vinska vitrina ASKO ima servirni 

prostor, kamor lahko spravite kozarce in 

pripomočke, opremljen pa je tudi z nastavljivo 

lučjo za pregledovanje vin.
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Servirni prostor lahko tudi priredite v prostor za police.

Pladenj za serviranje je mogoče odstraniti. Pod njim boste našli večnamenski predal za dodatke.
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Neposreden dostop in 
usmerjanje

KLIMATSKA VINSKA VITRINA

Vodnik po temperaturah podaja navodila za 

idealno temperaturo postrežbe za vse vrste 

vin. Na voljo so tudi informacije o shranjevanju 

z vnaprej določenimi temperaturami za 

počasno, normalno ali hitro staranje. Seveda 

lahko temperaturo nastavite tudi sami.

9 
°C

16  °C

12  °C

TEMPERATURE GUIDE

LIGHT
WHITE

7°
SPARKLING

6°
FULL

WHITE

11°
DESSERT

8°

MEDIUM 
WHITE

9°

Serving Preserving
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17:43

68  %
9 

°C

16  °C

12  °C

Pregled stanja naprave je možen že s hitrim pogledom: vidne so 

temperature po območjih in povprečna vlažnost. To so osnovne 

funkcije. Če pa želite izkoristiti vse možnosti aparata, lahko odprete 

meni plus na levi strani.

17:43

68  %
9 

°C

16  °C

12  °C

Delno odprt meni plus. Lahko ga pustite v tem položaju, da vam 

omogoča neposreden dostop do vseh pomembnih funkcij. Tako 

lahko še vedno neposredno dostopate do nastavitev temperature in 

svetlobe.

Prikazani odstotek vlažnosti je skupno povprečje vseh treh območij, da 

se prepreči nepreglednost zaslona.

18:43
SETTINGS
Go to the appliance settings menu

SCAN WINE LABEL
To be able to add or remove it from the Inventory

INVENTORY
Fill all the information about your inventory 
in the database

V celoti odprt meni plus bo razkril vso svojo vsebino. Vse funkcije 

so opremljene s kratkim opisom, ki uporabnika seznani z njihovim 

namenom.

V obsežnem meniju NASTAVITVE ima uporabnik na voljo mnogo 

možnosti prilagajanja, od nastavitev osvetlitve do možnosti 

samodejnega zaklepanja.
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Svetlobni načini in 
senzorji

KLIMATSKA VINSKA VITRINA

Klimatska vinska vitrina je opremljena z več viri svetlobe. Za vsak vir svetlobe lahko nastavite 

intenzivnost in barvo ali temperaturo svetlobe.

Senzor bližine

Luč za police

Luč za police

Luč za police

RGB luč



335

SETTINGS | ... | AMBIENT MODE: SHELF LIGHTS

Set the light temperature of the shelf lights:

Set the intensity of the shelf lights:

warm cold

0% 100%

40%

40%

     DISPLAY CHANGE TO

PROXIMITY SENSOR

SETTINGS | PROXIMITY- AND DOOR SENSOR

Status screen

     LIGHT CHANGE TO Ambient mode

During door opening

On user presence

Za uporabo v različnih situacijah lahko nastavite in shranite dva 

načina osvetlitve: AMBIENTALNI NAČIN: njegov namen je, da se 

zlije z ambientom bivalnega prostora. Aktivira se, ko so vrata zaprta 

(privzeto).

FUNKCIONALNI NAČIN: njegov namen je zagotoviti jasen pregled 

nad policami in servirnim prostorom. Aktivira se, ko so vrata odprta 

(privzeto).

Vklop in izklop načinov v različnih situacijah lahko izvedete v nastavitvah 

»SENZOR BLIŽINE IN VRAT«.
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Identifikacija vina
KLIMATSKA VINSKA VITRINA

Z našo klimatsko vinsko vitrino z integracijo 

aplikacije Vivino bo upravljanje z vašimi vini 

postalo enostavno. Uporabniški vmesnik je 

opremljen s kamero, ki lahko identificira vaše 

vino v zbirki podatkov Vivino z 12.000.000 

vini. Po skeniranju in identifikaciji lahko vino 

skupaj z najpomembnejšimi podatki dodate v 

sistem inventarja.

Da bo ta izkušnja nemotena, bo povezana 

aplikacija v vaši pametni napravi zrcalila vse 

vaše podatke, da jih boste imeli vedno pri 

roki. Mobilno aplikacijo lahko uporabite tudi 

za skeniranje vin in dodajanje v inventar ali 

za iskanje vseh podrobnosti o vinu, ki so na 

voljo v aplikaciji Vivino. Od vas je odvisno, ali 

boste raje uporabljali uporabniški vmesnik na 

napravi ali mobilno aplikacijo; kar vam najbolj 

ustreza, odvisno od situacije (*) in osebnih 

preferenc.

*Če je treba skenirati večje število steklenic 

in jih dodati v inventar, svetujemo uporabo 

mobilne aplikacije, da vrata ne bodo predolgo 

odprta.

Camera
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SCAN WINE LABEL

Make use of the 
camera to 

position the label of 
the wine bottle 

inside the frame.
Or manually enter 

the wine’s data.

Take a picture

Manually input
wine data

SCAN WINE LABEL INVENTORY | WINE CARD

MontGras

Red wine from Colchagua 
Valley, Chili

Reserva Merlot 2014

Grapes
Merlot

0

18:43

68  %

SETTINGS
Go to the appliance settings

CELLAR
Fill all the information about your inventory 
in the database

DATA
Monitor the temperature, humidity and vi-
brance of your wine cabinet 
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To be able to add or remove it from the Inventory

INVENTORY
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V meniju plus lahko optični bralnik vina 

neposredno aktivirate s funkcijo SKENIRANJE 

VINSKE ETIEKTE. Tako je mogoče vino 

skenirati in ga dodati v inventar ali odstraniti 

iz njega. Po skeniranju etikete se opravi 

identifikacija in če je etiketa prepoznana, so 

podatki o vinu na voljo v nekaj sekundah.
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Inventar – razpored in 
pregled

KLIMATSKA VINSKA VITRINA

Klimatska vinska vitrina vam pomaga pri 

upravljanju vaše zaloge vina. V sistem bo 

samodejno dodala podatke o skeniranih vinih, 

položaje steklenic pa je mogoče načrtovati 

tako, da vam bo uspelo najti določeno 

steklenico po več letih staranja. Za upravljanje 

zalog sta na voljo dva sistema, zato lahko 

izberete tistega, ki vam najbolj ustreza.
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Splošno

Natančno

Za vsako steklenico lahko v digitalno evidenco 

vnesete raven police, na kateri se steklenica 

nahaja. Položaj steklenic na polici lahko 

spremenite, ne da bi vam bilo treba prilagajati 

položaje v digitalnem inventarju.

Ko želite najti določeno vino, morate 

pregledati vse steklenice na polici, vendar 

pa lahko po svojem okusu uporabite logično 

razvrstitev.

Za vsako steklenico lahko v digitalno evidenco 

vnesete natančen položaj na polici. Če 

spremenite vrstni red steklenic na polici, je 

treba ponovno vnesti nove položaje steklenic. 

Ko želite poiskati določeno vino, bo natančno 

označeno njegovo mesto, če je inventar 

dobro vzdrževan.
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INVENTORY | WINE CARD

MontGras

Red wine from Colchagua 
Valley, Chili

Reserva Merlot 2014

Grapes
Merlot

0

INVENTORY | WINE CARD

MontGras

Red wine from Colchagua 
Valley, Chili

Reserva Merlot 2014

Grapes
Merlot

0

INVENTORY | POSITIONING

A3
A4

A2
A1

B1

C3
C4
C5

C2
C1

2x

A1 2x 1x 
UNPLACED

1+3
0

INVENTORY | POSITIONING
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2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

1 3 5 7 9 11 13 

1x

+3
0

A1

UNPLACED

Po skeniranju se na vinski kartici prikažejo 

razpoložljivi podatki o identificiranem vinu.

Vsako polico sestavlja 13 mest za namestitev 

steklenice. Mesta, ki so že zasedena, so svetlo 

siva, izbrana mesta za to vino so označena z

barvo osvetlitve. Mesto lahko izberete ali 

prekličete izbor tako, ga tapnete.

Za vsako polico lahko vnesete število steklenic. 

S tapkanjem puščic navzgor in navzdol lahko 

krmarite in dodajate ali odstranjujete steklenice.

Obstaja tudi možnost dodajanja opomb glede

vin na splošno ...

... ali glede določene steklenice. Odvisno od

izbranega sistema inventarja.

Če želite dodati vino v inventar, lahko izberete 

srednji zavihek, da preidete na zavihek za 

določanje položaja.
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INVENTORY | 167 BOTTLES 

2x Cabernet Sauvignon - Merlot - Syrah 20102x Cabernet Sauvignon - Merlot - Syrah 2010
Bizarre 

INVENTORY | 167 BOTTLES 

2x Cabernet Sauvignon - Merlot - Syrah 2010

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

3x Garden Vineyards Rosé 2017
DeMorgenzon 

A1

S funkcijo »Splošno« lahko steklenice 

pregledujete od leve proti desni v želenem (in 

prilagodljivem) zaporedju, ki ni nujno podobno

zaporedju na fizični polici.

S funkcijo »Natančno« lahko preverite 

natančno razporeditev na vsaki polici z 

navigacijo po digitalnem inventarju.

INVENTORY  | 167 BOTTLES 

1x Cistus Grande Reserva Tinto 2009
Quinta do Vale da Perdiz

1x Bordeaux 2010
Laumond

2x Cabernet Sauvignon - Merlot - Syrah 20...
Bizarre 

DeMorgenzon 

Več možnosti za iskanje, filtriranje in zaporedje 

uporabniku omogoča, da zlahka najde katero 

koli vino, ki je bilo dodano v inventar.

Če določeno vino označite kot priljubljeno, bodo 

vse steklenice poudarjene. Prav tako lahko 

filtrirate prikaz po najljubših vinih.

Obema sistemoma inventarja je skupen pogled »Seznam«. 

Preklapljanje med pogledi: Seznam – Splošno / Seznam – Natančno

Vsa vina so opremljena z nekaterimi informacijami: 

Slika etikete, količina steklenic, vinska klet in

ime v kombinaciji z letnikom.
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Integracija aplikacij Connect 
Life in Vivino

KLIMATSKA VINSKA VITRINA

Powered by: 

Z aplikacijo Connect Life (*) na mobilnem 

telefonu vam bodo na voljo vse funkcije 

kl imatske vinske vitr ine. Spreminjanje 

nekaterih nastavitev ali iskanje po inventarju 

lahko opravite od koderkoli.

S spremljanjem naprave in prejemanjem 

obvestil boste lahko zagotovili, da bodo vaša 

vina ostala v odličnem stanju.

 

V aplikaciji Connect Life (*) je na voljo tudi 

pomoč naše servisne ekipe, uporabniški 

priročnik, registracija aparata in garancija.

* Aplikacija Connect Life je splošna aplikacija, 

ki se lahko uporablja za vse priključene 

naprave Asko.

 

Asko je z Vivinom začel sodelovati precej 

kmalu po tem, ko smo predstavili zamisel 

o povezavi s storitvami, ki jih zagotavlja 

aplikacija za bazo podatkov o vinih.

Klimatska vinska vitrina ASKO je zdaj 

integrirana z največjo aplikacijo za vino na 

svetu s spletno bazo podatkov o vinu. Vivino 

uporablja podatke skupnosti in tako omogoča 

dostop do znanja o vinu ljubiteljem vina na 

vseh ravneh.
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Kamera za skeniranje 
steklenice

Z vgrajeno kamero ali spremljevalno aplikacijo 

v pametnem telefonu lahko skenirate etikete 

na steklenicah in jih zabeležite v inventar. Ta 

beleži vašo zalogo, vam zagotovi informacije 

in vam celo pove, kje na policah se nahaja 

posamezna steklenica.

Posebnim steklenicam lahko dodate tudi 

sporočila – da si boste lažje zapomnili, kdo 

vam jih je podaril, ali da vas opomnijo, kdaj jih 

je treba odpreti.

V celoti povezano Virtualni sommelier

Prenos aplikacije Vivino statistika
(stalno narašča)

Spremljevalna aplikacija Wine Climate Cabinet 

je povezana s podatkovno bazo Vivino, – ki 

vam na dosegu roke zagotavlja mnogo 

inforamcij in možnost beleženja in spremljanja 

svoje zbirke.

Svojo zbirko vin vpišite v spremljevalno 

aplikacijo ASKO Wine Climate Cabinet in 

prejeli boste strokovne nasvete o tem, kako 

hraniti steklenico in kdaj jo lahko odprete.

Poiščite Connect Life Wine Climate Cabinet: 

na voljo v trgovinah App Store in Google Play.

12.659.259 vin 

1.398.075.177 skeniranih etiket

47.525.004 uporabnikov 

3200 vinorodnih dežel

229.280 vinskih kletiCONNECTLIFE WINE CLIMATE CABINET 
V APP STORE IN GOOGLE PLAY.

Tudi okoli vina obstaja cel svet, ki je 

prav tako zadovoljujoč kot vino samo. 

Učenje o vinu je prav tako 
pomembno kot hramba zbirke. Da 

bi znali ceniti vino, vam ni treba biti 

strokovnjak. Toda z več informacijami 

se boste morda nalezli tega hobija, ali 

pa boste lahko samo dopolnili ozadje 

vina, ki vam je všeč.

Andreas Larsson, svetovni 
sommelierski prvak

“
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Izdelano za zorenje vina
WINE AGING CABINET

Omara za staranje v ina delu je kot 

spremljevalec klimatske vinske vitrine ali 

kot samostojen izdelek. V njej lahko hranite 

do 261 steklenic vina v popolnih pogojih za 

dolgotrajno hrambo, saj jim omogoča zaščito 

ter razvoj njihovih okusov in kompleksnosti.

 

Prav tako kot klimatska vitrina je trdna 

zaščitna naprava brez tresljajev ter varen dom 

za tiste primerke iz vaše zbirke, ki jih želite 

ohraniti in dozoreti. Ima eno veliko območje z 

nadzorovano temperaturo, nadzor vlažnosti in 

zaščito pred UV–žarki. Pravzaprav se zgleduje 

po popolnih pogojih za zorenje vina v vinski 

kleti in jih tudi posnema, s to razliko, da jo 

lahko postavite kamor koli v svoj dom.
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Funkcionalna eleganca

Omara za staranje vina je opremljena z zelo 

trdnim raztegljivim sistemom polic iz lesa, 

ki zagotavlja zelo varno in lahko dostopno 

podlago, na kateri lahko počiva vaša 

zbirka. Na voljo je tudi sistem zatemnitve 

svetlobe, ki skupaj z elegantnim in umirjenim 

skandinavskim dizajnom omare omogoča 

popolno uskladitev z okolico.

V aplikaciji ConnectLife lahko spremljate, 

koliko časa je bilo vino v omari, pa tudi pogoje 

hrambe. Ko je pripravljeno za odprtje, ga 

morate le prestaviti v klimatsko vitrino in že 

lahko uživate.



346

ASKO | Klimatska vinska vitrina

OSVETLITEV POLIC

OSVETLITEV POLIC

OSVETLITEV POLIC

TEČAJ Z MEHKIM ZAPIRANJEM

3 X FILTER Z OGLJEM

8 X TABLICA ZA PISANJE S KREDO

2 X LESEN OBEŠALNIK ZA KOZARCE ZA VINO

2 X PRILAGODLJIVA LESENA POLICA ZA STEKLENICE

MASIVEN ROČAJ ZA VRATA

PLADENJ ZA SERVIRANJE

NAVPIČNO DRŽALO ZA STEKLENICE

1 X POLICA ZA SERVIRANJE/RAZSTAVLJANJE 
STEKLENIC

PREDAL ZA DODATKE Z LESENIMI 
RAZDELILNIKI

5 X STANDARDNA LESENA POLICA ZA 
STEKLENICE

STOJALO ZA STEKLENICE Z LESENIM DNOM

3-SLOJNA STEKLENA VRATA Z NIZKOENERGIJSKO 
ARGONSKO IZOLACIJO IN UV FILTROM

ČRNA HRBTNA

IZOLACIJSKA PREGRADA IZ INOXA S STEKLENO 
SPREDNJO STRANJO

ZASLON NA DOTIK TFT

KAMERA ZA SKENIRANJE

OSVETLITEV RGB

SPODNJA IZOLACIJSKA PREGRADA S 
STEKLENO PREDNJO STRANJO

NOTRANJA OBLOGA V ČRNI MAT BARVI

KOMPRESOR BREZ TRESLJAJEV

OHIŠJE S POVRŠINO PROTI PRSTNIM ODTISOM

V CELOTI RAZTEGLJIVA TELESKOPSKA 
VODILA Z MEHKIM ZAPIRANJEM

Struktura izdelka
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Svet znanja in izkušenj.

Andreas Larsson je eden največjih svetovnih 

strokovnjakov za vino, sommelier, vinski 

pedagog in dobitnik naziva najboljši 
sommelier na svetu (2007 ASI). Ima izurjen 

okus in je zelo navdušen nad vinom, pa tudi 

svetom vinarstva nasploh. Znan je ne le po 

svojih izjemnih degustacijskih sposobnostih 

in enciklopedičnem znanju, temveč tudi 

po svoji prijaznosti in strokovnem pristopu. 

Andreas je zelo iskan degustator, govornik 

in izobraževalec na širokem področju vina in 

gastronomije.

Danes poleg svoje zelo zaposlene vloge 

degustatorja, svetovalca in sommelierja 

mnogo svojega časa posveča izobraževanju 

in navdihovanju nove generacije vinskih 

strokovnjakov in navdušencev.

Vino je bilo zame šola življenja. 

Zahvaljujoč vinu sem se naučil jezikov, 

zgodovine, Naučil sem se o kulturah 

in prepotoval svet. Čeprav mi je všeč 

»duh v steklenici«, imam še raje vse 

ostalo, ki jo obdaja.

Andreas Larsson,

Svetovni sommelierski prvak

“

Velja splošno prepričanje, da je treba 

vsa rdeča vina postreči pri sobni 

temperaturi, vendar je to le mit. Vino 

je treba postreči in poskusiti ob

pravi temperaturi. 

Andreas Larsson, 

Svetovni sommelierski prvak 

“
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Namestitev

PROGRAM ELEMENTS

Mat črno ohišje/kaljeno prozorno steklo vrat 
Klimatska vinska vitrina, 192 cm
Prostostoječe

WCN311942G

Optimalna vlažnost: Vzdrževanje približno 70-odstotne vlažnosti, Tiho delovanje za bivalne prostore in 
brez tresljajev za boljšo hrambo: Visokokakovostni kompresor z blažilniki, Preprečevanje vdora škodljive 
svetlobe: UV–zaščitni filter v steklu vrat, Odlična temperatura za shranjevanje in serviranje: Tri ločena 
temperaturna območja, Minimalna temperaturna nihanja za boljše ohranjanje in staranje: Natančen 
nadzor temperature Nihanje ≤ 0,3 °C, Popolnoma povezano za neprekinjeno spremljanje: Connect Life, Vse 
informacije o vašem vinu: Uporablja tehnologijo Vivino

1
2
3

9°C

16°C

12°C

Splošno

 n 3-slojna steklena polica z UV-filtrom za dodatno zaščito vina
 n 3 individualno nadzorovana temperaturna območja
 n Prostora za do 189 steklenic
 n LED osvetlitev na vseh območjih
 n Filter z ogljem v vsakem območju za zmanjšanje onesnaževanja, ki lahko vpliva na vino
 n Robustni tečaji z mehkim zapiranjem
 n Sistem Multi Air Flow zagotavlja stalno gibanje zraka in enotno temperaturo v vsakem območju

Lastnosti

 n Senzorji vlage, temperature in vibracij z opozorili na zaslonu in v aplikaciji.
 n LED osvetlitev na vsakem območju
 n Zaslon TFT na dotik s kamero za skeniranje vinskih etiket.
 n Servirni prostor s servirnim pladnjem, držalom za steklenice in predalom za pribor za vino.
 n Tablice za pisanje s kredo na vsakem stojalu.
 n Raztegljivi leseni regali s funkcijo mehkega zapiranja.
 n RGB svetloba za popolno nastavitev okoliške svetlobe.
 n Aplikacija Connect Life: Preverite/spremenite nastavitve, seznam inventarja, vlažnost, temperaturo.
 n Uporablja tehnologijo Vivino: Skenirajte etiketo z mobilnim telefonom ali fotoaparatom uporabniškega vmesnika 
in dostopajte do več informacij o svojem vinu.

 n Sistem inventarja: Oglejte si lokacijo svojega vina, čas shranjevanja in temperaturo postrežbe.

Prikaz in upravljanje

 n Barvni zaslon TFT na dotik
 n Kamera za skeniranje vinskih etiket

Namestitev

 n Mesto električnega kabla: Sredina zadaj
 n Vrata z možnostjo zrcalne montaže
 n Nastavljive noge
 n Možnost nastavitve kota odpiranja vrat na 90° in 115°

Mere

 n Izdelek (V x Š x G): 1920 x 700 x 797 mm

Tehnični podatki

 n Električni kabel: Da, 2000 mm,
 n Napetost: 220–240 V 
 n Frekvenca: 50 Hz
 n Faze: 1
 n Obremenitev priključka: 160 W
 n Energijski razred EU: F
 n Letna poraba: 140 kWh/leto
 n Raven hrupa: 38 dB(A)
 n Podnebni razred: Normalno, subnormalno, subtropsko, tropsko
 n WIFI / POVEZLJIVOST

700745

1920

L:2000

797
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Namestitev

PROGRAM ELEMENTS

Mat črno ohišje/kaljeno prozorno steklo na vratih 
Omara za staranje vina, 192 cm
Prostostoječe

WCN111942G

Optimalna vlažnost: Vzdrževanje približno 70-odstotne vlažnosti, Tiho delovanje za bivalne prostore 
in brez tresljajev za boljšo hrambo: Visokokakovostni kompresor z blažilniki, Preprečevanje vdora 
škodljive svetlobe: UV–zaščitni filter v steklu vrat, Odlična temperatura za shranjevanje in serviranje: 
Eno temperaturno območje, Minimalna temperaturna nihanja za boljše ohranjanje in staranje: Natančen 
nadzor temperature Nihanje ≤ 0,3 °C, Popolnoma povezano za neprekinjeno spremljanje: Connect Life, Vse 
informacije o vašem vinu: Uporablja tehnologijo Vivino

10°C

Splošno

 n 3-slojna steklena vrata z UV-filtrom za dodatno zaščito vina
 n Eno temperaturno območje
 n Prostora za do 261 steklenic
 n LED trak na stropu
 n Filter z ogljem za zmanjšanje onesnaževanja, ki lahko vpliva na vino
 n Robustni tečaji z mehkim zapiranjem
 n Sistem Multi Air Flow zagotavlja stalno gibanje zraka in enotno temperaturo v vsakem območju

Lastnosti

 n Senzor vlažnosti z opozorili v aplikaciji ConnectLife.
 n LCD zaslon s tipkami na dotik
 n Tablice za pisanje s kredo na vsakem stojalu.
 n Lesena stojala za shranjevanje
 n Aplikacija Connect Life: Preverite/spremenite nastavitve, seznam inventarja, vlažnost, temperaturo.
 n Uporablja tehnologijo Vivino: Z mobilnim telefonom skenirajte etiketo in dostopajte do več informacij o svojem vinu.
 n Sistem inventarja: Oglejte si lokacijo svojega vina, čas shranjevanja in temperaturo postrežbe.

Prikaz in upravljanje

 n LCD zaslon s tipkami na dotik

Namestitev

 n Mesto električnega kabla: Sredina zadaj
 n Vrata z možnostjo zrcalne montaže
 n Nastavljive noge
 n Možnost nastavitve kota odpiranja vrat na 90° in 115°

Mere

 n Izdelek (V x Š x G): 1920 x 700 x 797 mm

Tehnični podatki

 n Električni kabel: Da, 2000 mm,
 n Napetost: 220–240 V 
 n Frekvenca: 50 Hz 
 n Faze: 1
 n Obremenitev priključka: 160 W
 n Energijski razred EU: F
 n Letna poraba: 142 kWh/leto
 n Raven hrupa: 38 dB(A)
 n Podnebni razred: Normalno, subnormalno, subtropsko, tropsko
 n WIFI / POVEZLJIVOST

700745

1920

L:2000

797
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Z našo ponudbo pomivalnih strojev ASKO 

vam v vsaki podrobnosti zagotavljamo 

ugodno razmerje med ceno in kakovostjo. 

Z vzdržljivimi prilagodljivimi stojali in najnižjo 

porabo vode in energije na trgu bodo 

izpolnili vse vaše zahteve pri izbiri novega 

pomivalnega stroja. Naša modela XXL in XL 

imata največjo nakladalno višino na svetu 

in edinstven prilagodljiv sistem štirih stojal s 

prostorom za vse potrebno za 17 oseb – to je 

skoraj 200 kosov!

Pomivalni stroji
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ASKO izdelu je pomivalne stro je za 

komercialno in industrijsko uporabo, kot 

so domovi za starejše, penzioni, hoteli, 

frizerski saloni, kampi, vrtci itd. – izdelke, ki 

se uporabljajo večkrat na dan, zato morajo 

biti izdelani tako, da zdržijo dlje. Vemo, 

kaj je potrebno za načrtovanje, razvoj in 

proizvodnjo stabilnih, vzdržljivih konstrukcij, 

ki lahko prenesejo vse zahteve, povezane s 

komercialno uporabo. Prednost je, da so vsi 

naši izdelki za domači trg izdelani na enak 

način kot naši profesionalni izdelki – z več 

jekla in manj plastike ter s poudarkom na 

visoki vzdržljivosti, kakovosti in zmogljivosti.

Trajna konstrukcija
POMIVALNI STROJI
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Aqua Safe™ Indukcijski motor

Za odpravo nevarnosti poplavljanja v kuhinji 

smo razvili AquaSafe™, napreden sistem 

za varnost, ki vključuje tako robustno 

konstrukcijo, kot sta cev PEX in po šivih 

varjena posoda iz nerjavečega jekla, kot 

tudi pametne sisteme, kot so črpalka proti 

blokiranju odtoka, senzor Aqua Detect in 

zaščita pred vodo v stanju pripravljenosti. Vse 

to in še več pomaga zagotoviti pomivalni stroj 

brez uhajanja vode.

Pomivalni stroji ASKO so opremljeni z visoko 

učinkovitim indukcijskim motorjem, ki ima 

naslednje prednosti:

• Izboljšana učinkovitost čiščenja

• Manj hrupa

• Optimizirano trajanje programa

• Spremenljive stopnje porabe vode za 

ohranjanje uravnotežene porabe vode in ravni 

hrupa

• Manjša poraba energije

• Dolga življenjska doba

8 Steel™ – več jekla, 
manj plastike

Pomivalni stroji ASKO so izdelani iz jekla; 

noben drug pomivalni stroj nima toliko 

elementov iz jekla namesto iz plastike. Noben 

drug material nima tako dolge življenjske dobe 

kot jeklo. Zato izdelujemo svoje pomivalne 

stroje z osmimi najpomembnejšimi sestavnimi 

deli iz visokokakovostnega jekla in ne iz 

plastike, kot so: nosilec, stojala za polnjenje, 

razpršilna cev, razpršilne roke, cedila, zunanji 

podstavek, noge in grelec. Naši stroji so 

izdelani tako, da zdržijo dlje.
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23/19 cm

6/10 cm

25 cm

35/39 cm

4/6 cm

58 cm

19/17 cm

Velika prostornina, za do 17 
pogrinjkov

POMIVALNI STROJI
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Višina 
Največji kozarci v

zgornje/spodnje stojalo* 

Največji krožniki v

spodnje stojalo**

XXL 86 cm 58 cm 27 cm 39 cm

XL 82 cm 54 cm 25 cm 35 cm

Naši pomivalni stroji ponujajo največjo količino 

notranjega prostora, pri čemer ohranjajo 

standardne zunanje mere. Prilegajo se v 

prostor 860–915 mm (XXL) ali 820–875 mm 

(XL).

* Kozarce je treba postaviti pod kotom.

** Velja za pomivalne stroje, če je srednje stojalo odstranjeno ali če je najvišje stojalo nastavljeno 

v najvišji položaj. Pri pomivalnih strojih XXL je razdalja med spodnjim in zgornjim stojalom 39 

cm, kar omogoča namestitev krožnikov s premerom 40 cm, pri čemer je treba upoštevati, da 

bodo nekoliko štrleli čez konstrukcijo stojala. Krožnike je treba namestiti med dvema vrstama 

vodil.

Naši pomivalni stroji XXL lahko operejo do 17 standardno označenih krožnikov:

• 17 ravnih krožnikov

• 17 globokih krožnikov

• 17 desertnih krožnikov

• 17 manjših krožnikov

• 17 skodelic

• 17 kozarcev

• 17 vilic

• 17 nožev

• 17 žlic za juho

• 17 desertnih žličk

• 17 čajnih žličk

• 3 sklede

• 1 posoda za serviranje

• 2 servirni žlici

• 1 servirne vilice

Skupaj: 194 kosov

Polnjenje XL ali XXL na 4 ravneh

Naši pomivalni stroji ponujajo prostor 

za do 17 pogrinjkov ter druge kuhinjske 

pripomočke. Višina nalaganja od 54 cm pri 

naših pomivalnih strojih XL do 58 cm pri naših 

pomivalnih strojih XXL nudi dovolj prostora 

za velike krožnike in visoke kozarce za vino. 

Glede na model ASKO ponuja možnost 

nalaganja v dveh, treh ali štirih ravneh.
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Na vrhu naprave se nahaja posebna razpršilna 

roka. Z njo lahko namestite žlice, vilice in nože, 

sklede ali druge pripomočke, ki jih je težko 

namestiti. Zahvaljujoč optimalni širini ima 

tudi prostor za postavitev velikih kozarcev v 

zgornje stojalo. Vložek je enostavno odstraniti 

in postaviti na kuhinjski pult za priročno 

praznjenje.

Zgornji pladenj za jedilni pribor
IZJEMNO PRILAGODLJIV PLADENJ ZA JEDILNI PRIBOR
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Nastavljiva višina

S sistemom Instant Lift™ lahko pladenj za 

pribor dvignete ali spustite glede na velikost 

pribora ali pa sprostite prostor za zgornje 

stojalo. V zgornjem položaju meri prostor 40 

mm, v spodnjem položaju pa lahko meri do 

58 mm. Enostavno, pametno in prilagodljivo.
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Ustvarili smo prostor za pripomočke, ki so 

premajhni ali nepravilne oblike, da bi jih lahko 

namestili v spodnje stojalo, v zgornjem stojalu 

pa bi zavzeli preveč prostora, kot so sklede za 

zajtrk, zajemalke ali metlice.

Na srednjem stojalu boste vedno našli prostor 

za te vrste posode, kjer bodo odlično oprane, 

saj je to stojalo lahko opremljeno z dvema 

cevema s po 14 razpršilnimi šobami.

Prostor za vse vrste 
pripomočkov

EKSKLUZIVNI SREDNJI NOSILEC



359

Razpršilne cevi Twin 
Tubes™

Pomivalni stroji ASKO so znani po svojih 

izjemnih rezultatih pomivanja. Skrivnost je 

v njihovem dobro zasnovanem in skrbno 

preizkušenem razpršilnem sistemu, ki vsebuje 

7–11 razpršilnih območij (odvisno od modela), 

ki dosežejo vsak kotiček notranjega prostora. 

Vsak nosilec vsebuje poseben razpršilni 

sistem, kot na primer srednje stojalo, ki je 

razdeljeno na dva dela, opremljena z napravo 

Twin Tubes™ z razpršilnimi cevmi za čiščenje 

posode.

Spodnje stojalo s popolno 
prilagodljivostjo

Spodnje stojalo je izredno prilagodljivo 

in omogoča shranjevanje najrazličnejših 

predmetov. Za optimalne rezultate pomivanja 

lahko zelo umazano posodo postavite 

neposredno v zadnji del regala na eno od 

območij Power Zone™. Če potrebujete 

ravno površino za zelo velike predmete, lahko 

stojala za krožnike tudi umaknete.
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Drsna vrata omogočajo prilagojeno 

namestitev vgrajenih okrasnih zunanjih 

vrat pomivalnega stroja ob osnovno 

ploščo kuhinjske omarice. Dekorativna 

vrata pomivalnega stroja se pri odpiranju 

pomikajo navzgor, pri zapiranju pa navzdol, 

kar omogoča vgradnjo z manj prostora, saj 

je med vrati pomivalnega stroja in spodnjo 

ploščo ali predalom le dva milimetra prostora 

(če je pomivalni stroj opremljen s sistemom 

Status Light, je ta prostor 3,6 mm).

 

To je estetska in funkcionalna rešitev, ki v 

nekaterih primerih odpravlja potrebo po 

rezanju podložnih plošč in olajša vgradnjo na 

višini.

Sistem odpiranja z drsnimi 
vrati

POMIVALNI STROJI
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A Zunanja vrata so zaprta B Zunanja vrata drsijo C  Zunanja vrata so popolnoma odprta

Modeli Največja teža vrat

Višina pomivalnega stroja 82 cm (XL) 3,5–12 kg

Višina pomivalnega stroja 86 cm (XXL) 3,5–10 kg

Maksimalna teža vgrajenih zunanjih vrat 
pomivalnega stroja
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Zaslon LCD ponuja grafični prikaz visoke 

ločljivosti z natančnim kontrastom, ki je 

energetsko učinkovit in ne utripa. Gumbi, 

izdelani iz pravega aluminija, so otipljivi, tanki 

in diskretni. Popolnoma so integrirani, z 

minimalnimi vrzelmi, in dajejo vtis, da so del 

pokrivne plošče.

Intuitivni in učinkoviti 
programi

ELEGANTEN ZASLON LCD VISOKE LOČLJIVOSTI
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Namenski programi

Predhodno ogrevano pranje
Kot nalašč, če veliko kuhate ali pripravljate 

velik obrok z velikim številom gostov, kadar 

morate isto posodo ponovno uporabiti za 

naslednje jedi. S tem programom lahko hitro 

operete krožnike in pribor, medtem ko so 

gostje pri mizi.

Ko se program začne, se voda v pomivalnem 

stroju segreje na približno 65 °C in na tej 

temperaturi ostane tri ure.

Pralni cikel se začne v stanju pripravljenosti 

s predhodno segreto vodo in traja 15 do 20 

minut brez sušenja in 30 minut s sušenjem.

Kristalno steklo
Brez predhodnega pranja. Kristalno steklo ne 

prenese hitrih temperaturnih sprememb. Da 

bi se izognili preveliki temperaturni razliki med 

vročim in hladnim izpiranjem, je temperatura 

glavnega pranja omejena na 45 °C. Na voljo 

sta dva cikla izpiranja: prvi, hladen, in drugi, 

ki poteka pri 50 °C. Ta drugi cikel je toplejši, 

da se izboljšajo rezultati postopka sušenja. 

Trajanje programa: Približno 55 minut.

Samodejno čiščenje
Ta program sterilizira rezervoar in sistem za 

pršenje. Uporabite lahko običajen detergent, 

citronsko kislino (za odstranjevanje vodnega 

kamna) ali izdelek, posebej zasnovan za 

pomivanje pomivalnih strojev. Ta cikel deluje 

pri praznem stroju (brez posode v stojalih).

Zaporedni cikli:

• 1 glavno pranje pri 70 °C,

• 1 izpiranje pri 70 °C,

• Brez sušenja.
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Kako bi poimenovali čistilni sistem, ki po 

predhodnem pranju in izpiranju posode očisti 

fini filter in vse notranje površine, glavno pranje 

pa se začne s sprano posodo, čistim strojem, 

praznim filtrom in popolnoma čisto vodo?

Mi smo ga poimenovali Super Cleaning 

System – SCS+ – naš najpametnejši izum. 

Doslej.

Super Cleaning System™ (SCS™)
POMIVALNI STROJI
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1 Posoda v najvišjem stojalu se 

škropi od zgoraj.

2 Posoda v zgornjem stojalu se 

škropi od spodaj.

3 Power Zone™ očisti vsebino v 

košari za jedilni pribor.

4 Posoda in jedilni pribor v spodnjem 

stojalu se prav tako škropi od 

zgoraj. 

5 Levo območje škropljenja za 

srednje stojalo.

6* Desno območje škropljenja za 

srednje stojalo (če je opremljeno 

z nosilcem za posode, ki ga lahko 

naročite kot dodatek).

7 Posoda in jedilni pribor v spodnjem 

stojalu se škropi od spodaj. 

8 Power Zone™ očisti lonce in 

ponve (Wide Spray™). 

9 Power Zone™ čisti steklenice  

in vaze (Jet Spray™).

10 Dno in filter za izboljšano filtracijo 

(spodnja razpršilna roka). 

11 Spodnji razpršilec izpere filter.

* Srednje stojalo z dvema nosilcema za 

posodo

1

2 3

4

65

9

7

11

10

8

Razpršilne cevi Twin Tubes™

Razpršilni sistem ASKO sestavlja do 11 zelo 

učinkovitih območij razprševanja, ki poskrbijo, 

da je celotena vsebina popolnoma čista. Dve 

območji Power Zone, ki se nahajata pod 

spodnjim stojalom, zagotavljata popolno 

čiščenje tudi najbolj umazanih posod in 

loncev. Drugo območje Power Zone je 

usmerjeno neposredno v vaš jedilni pribor.
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Pričakujete čisto in suho posodo, ki je takoj 

pripravljena za uporabo ali shranjevanje. Zato 

smo svojo energijo usmerili v razvoj sušilnih 

sistemov, ki so primerni za različne pomivalne 

stroje, vendar vsi dosegajo enako popoln 

rezultat sušenja.

Popolno sušenje
POMIVALNI STROJI
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Turbo Drying™
– sušenje s pomočjo 
ventilatorja

Auto Door Open 
Drying™

Pametni in učinkoviti sistem Turbo Drying™ 

je popolnoma integriran postopek sušenja, 

ki ne poskrbi le za popolnoma suho posodo, 

temveč tudi za zaščito sosednjih vratnih plošč 

pred vlago. Ventilator na vratih odvaja vlažen 

zrak iz notranjega prostora in hkrati dovaja 

hladnejši zrak iz okolice. Zaradi tega vlaga 

kondenzira v vodo, ki se vrne v pomivalni 

stroj. Edina stvar, ki zapusti pomivalni stroj, 

je suh zrak.

Ta metoda sušenja temelji na naravni 

kondenzaciji in sušenju s pomočjo toplega 

zraka v prostoru. Po zadnjem izpiranju bo 

preostala toplota iz posode povzročila, da bo 

voda najprej izhlapela iz notranjega prostora in 

se ob stiku s hladnejšimi notranjimi površinami 

pomivalnega stroja ponovno spremenila 

v vodo. Voda se nato zbira v spodnjem 

zbiralniku. V naslednjem koraku bo pomivalni 

stroj samodejno odprl vrata in dokončal 

sušenje s toplim zrakom v prostoru.

Turbo Combi Drying™
– s samodejnim 
odpiranjem vrat

Turbo Combi Drying™ je naš sistem sušenja 

s pomočjo ventilatorja, ki samodejno odpre 

vrata pomivalnega stroja in tako skrajša čas 

programa, vaša posoda pa je hitreje čista, 

suha in pripravljena za pospravljanje.
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Popolnoma integrirani 82 cm pomivalni stroji

Košara in predali Košara in predali

DFI433B/1 
Popolnoma integrirano, XL, 82 cm
Plošča in zaslon: Logic

DFI443B/1
Popolnoma integrirano, XL, 82 cm
Plošča in zaslon: Logic

Košara in predali Košara in predali

DFI644B/1
Popolnoma integrirano, XL, 82 cm
Plošča in zaslon: Style

DFI444B/1
Popolnoma integrirano, XL, 82 cm
Plošča in zaslon: Logic

Košara in predaliKošara in predali

DFI646B/1
Popolnoma integrirano, XL, 82 cm
Plošča in zaslon: Style

DFI645MB/1
Popolnoma integrirano, XL, 82 cm
Plošča in zaslon: Style

Zgornja košara 
Premium iz jekla, 
prevlečenega z 
najlonom

Odstranljiva košara 
za jedilni pribor

Spodnja košara 
Premium iz jekla, 
prekritega z 
najlonom

Odstranljiv zgornji 
predal za jedilni 
pribor

Zgornja košara 
Premium iz jekla, 
prevlečenega z 
najlonom

Odstranljiva 
košara za jedilni 
pribor

Spodnja košara 
Premium iz jekla, 
prekritega z 
najlonom

Odstranljiv zgornji 
predal za jedilni 
pribor

Višinsko nastavljiva 
zgornja košara iz 
jekla, prevlečenega 
z najlonom

Odstranljiva košara 
za jedilni pribor

Spodnja košara 
Premium iz jekla, 
prekritega z 
najlonom

Odstranljiv zgornji 
predal za jedilni 
pribor

Višinsko nastavljiva 
zgornja košara iz 
jekla, prevlečenega 
z najlonom

Odstranljiva košara 
za jedilni pribor

Spodnja košara 
Premium iz jekla, 
prekritega z 
najlonom

Zgornja košara 
Exclusive iz jekla, 
prevlečenega z 
najlonom

Odstranljiva 
košara za jedilni 
pribor

Srednji predal za 
sklede in jedilni 
pribor

Spodnja košara 
Exclusive iz jekla, 
prevlečenega z 
najlonom

Odstranljiv zgornji 
predal za jedilni 
pribor

Odstranljiva košara 
za jedilni pribor

Višinsko nastavljiva 
zgornja košara iz 
jekla, prevlečenega 
z najlonom
Spodnja košara 
Premium iz jekla, 
prekritega z 
najlonom
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Popolnoma integrirani 86 cm in Popolnoma integrirani/drsna vrata 82– pomivalni stroji

Košara in predali Košara in predali

Košara in predali Košara in predali

DFI444BXXL/1
Popolnoma integrirano, XXL, 86 cm
Plošča in zaslon: Logic

DFI645MBXXL/1
Popolnoma integrirano, XXL, 86 cm
Plošča in zaslon: Style

DFI644BXXL/1
Popolnoma integrirano, XXL, 86 cm
Plošča in zaslon: Style

DFI676GXXL/1
Popolnoma integrirano, XXL, 86 cm
Plošča in zaslon: Style

Košara in predali Košara in predali

DSD433B/1
Popolnoma integrirano/drsna vrata
XL 82 cm, Plošča in zaslon: Logic

DSD444B/1
Popolnoma integrirano/drsna vrata
XL 82 cm, Plošča in zaslon: Logic

Odstranljiv zgornji 
predal za jedilni 
pribor

Odstranljiv zgornji 
predal za jedilni 
pribor

Odstranljiva košara 
za jedilni pribor

Odstranljiva košara 
za jedilni pribor

Višinsko nastavljiva 
zgornja košara iz 
jekla, prevlečenega 
z najlonom

Višinsko nastavljiva 
zgornja košara iz 
jekla, prevlečenega 
z najlonom

Spodnja košara 
Premium iz jekla, 
prekritega z 
najlonom

Spodnja košara 
Premium iz jekla, 
prekritega z 
najlonom

Odstranljiva košara 
za jedilni pribor

Srednji predal za 
sklede in jedilni 
pribor

Spodnja košara 
Premium iz jekla, 
prekritega z 
najlonom

Višinsko nastavljiva 
zgornja košara iz 
jekla, prevlečenega 
z najlonom Višinsko nastavljiva 

zgornja košara 
Exclusive iz jekla, 
prevlečenega z 
najlonom

Odstranljiva 
košara za jedilni 
pribor

Srednji predal za 
sklede in jedilni 
pribor

Spodnja košara 
Exclusive iz jekla, 
prevlečenega z 
najlonom

Odstranljiv zgornji 
predal za jedilni 
pribor

Zgornja košara 
Premium iz jekla, 
prevlečenega z 
najlonom

Odstranljiva košara 
za jedilni pribor

Spodnja košara 
Premium iz jekla, 
prekritega z 
najlonom

Odstranljiv zgornji 
predal za jedilni 
pribor

Odstranljiva košara 
za jedilni pribor

Spodnja košara 
Premium iz jekla, 
prekritega z 
najlonom

Višinsko nastavljiva 
zgornja košara iz 
jekla, prevlečenega 
z najlonom
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Popolnoma integrirani/drsna vrata 86 cm in Vgradni 82 cm – pomivalni stroji

Košara in predali Košara in predali

DSD645BXXL/1
Popolnoma integrirano/drsna vrata
XXL 86 cm, Plošča in zaslon: Style

DSD644B/1
Popolnoma integrirano/drsna vrata
XL 82 cm, Plošča in zaslon: Style

Košara in predali Košara in predali

DBI2344IB.S/1
Vgradno, XL 82 cm
Plošča in zaslon: Classic

DBI233IB.W/1
Vgradno, XL 82 cm
Plošča in zaslon: Classic

Košara in predali Košara in predali

DBI2444IB.S/1
Vgradno, XL 82 cm
Plošča in zaslon: Classic

DBI444IB.W/1
Vgradno, XL 82 cm
Plošča in zaslon: Logic

Odstranljiv zgornji 
predal za jedilni 
pribor

Odstranljiv zgornji 
predal za jedilni 
pribor

Odstranljiva košara 
za jedilni pribor

Odstranljiva košara 
za jedilni pribor

Spodnja košara 
Premium iz jekla, 
prekritega z 
najlonom

Spodnja košara 
Premium iz jekla, 
prekritega z 
najlonom

Višinsko nastavljiva 
zgornja košara iz 
jekla, prevlečenega 
z najlonom

Višinsko nastavljiva 
zgornja košara iz 
jekla, prevlečenega 
z najlonom

Zgornja košara 
Premium iz jekla, 
prevlečenega z 
najlonom

Zgornja košara 
Premium iz jekla, 
prevlečenega z 
najlonom

Odstranljiva košara 
za jedilni pribor

Odstranljiva košara 
za jedilni pribor

Spodnja košara 
Premium iz jekla, 
prekritega z 
najlonom

Spodnja košara 
Premium iz jekla, 
prekritega z 
najlonom

Odstranljiv zgornji 
predal za jedilni 
pribor

Odstranljiv zgornji 
predal za jedilni 
pribor

Odstranljiva košara 
za jedilni pribor

Odstranljiva košara 
za jedilni pribor

Spodnja košara 
Premium iz jekla, 
prekritega z 
najlonom

Spodnja košara 
Premium iz jekla, 
prekritega z 
najlonom

Višinsko nastavljiva 
zgornja košara iz 
jekla, prevlečenega 
z najlonom

Višinsko nastavljiva 
zgornja košara iz 
jekla, prevlečenega 
z najlonom
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Vgradni in prostostoječi 82–cm pomivalni stroji

Košara in predali

Košara in predali

Košara in predali

Košara in predali

DBI444IB.S/1
Vgradno, XL 82 cm
Plošča in zaslon: Logic

DFS244IB.W/1
Prostostoječe, XL 82 cm
Plošča in zaslon: Classic

DFS244IB.S/1
Prostostoječe, XL 82 cm
Plošča in zaslon: Classic

DBI644MIB.S/1
Vgradno, XL 82 cm
Plošča in zaslon: Style

DBI644MIB.W/1
Vgradno, XL 82 cm
Plošča in zaslon: Style

DBI644MIB.BS/1
Vgradno, XL 82 cm
Plošča in zaslon: Style

Košara in predali Košara in predali

Zgornja košara 
Exclusive iz jekla, 
prevlečenega z 
najlonom

Zgornja košara 
Exclusive iz jekla, 
prevlečenega z 
najlonom

Zgornja košara 
Exclusive iz jekla, 
prevlečenega z 
najlonom

Odstranljiva košara 
za jedilni pribor

Odstranljiva košara 
za jedilni pribor

Odstranljiva košara 
za jedilni pribor

Srednji predal za 
sklede in jedilni 
pribor

Srednji predal za 
sklede in jedilni 
pribor

Srednji predal za 
sklede in jedilni 
pribor

Spodnja košara 
Exclusive iz jekla, 
prevlečenega z 
najlonom

Spodnja košara 
Exclusive iz jekla, 
prevlečenega z 
najlonom

Spodnja košara 
Exclusive iz jekla, 
prevlečenega z 
najlonom

Odstranljiv zgornji 
predal za jedilni 
pribor

Odstranljiva 
košara za jedilni 
pribor

Spodnja košara 
Premium iz jekla, 
prekritega z 
najlonom

Višinsko nastavljiva 
zgornja košara iz 
jekla, prevlečenega z 
najlonom

Odstranljiv zgornji 
predal za jedilni 
pribor

Odstranljiva 
košara za jedilni 
pribor

Spodnja košara 
Premium iz jekla, 
prekritega z 
najlonom

Višinsko nastavljiva 
zgornja košara iz 
jekla, prevlečenega z 
najlonom

Odstranljiv zgornji 
predal za jedilni 
pribor

Odstranljiva košara 
za jedilni pribor

Spodnja košara 
Premium iz jekla, 
prekritega z 
najlonom

Višinsko nastavljiva 
zgornja košara iz 
jekla, prevlečenega 
z najlonom
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Brez barve
Popolnoma integrirano, XL, 82 cm, plošča in zaslon: Logic

DFI433B/1

Košare in predali

Zgornja košara 
Premium iz jekla, 
prevlečenega z 
najlonom

Odstranljiva košara za 
jedilni pribor

Spodnja košara 
Premium iz jekla, 
prekritega z najlonom

Trpežna in robustna jeklena stojala: Dvonivojski nakladalni sistem Flexiracks™ Premium, Nizka raven 
hrupa: 44 db (A), Učinkovito in hitro sušenje: Sistem Turbo Combi Drying™, Robustna konstrukcija: 8 
Steel™ konstrukcija, Vrhunska zmogljivost čiščenja: Sistem 7 Spray™

Lastnosti
 n 8 Steel™ konstrukcija z visokokakovostno nemagnetno posodo iz nerjavečega jekla, razpršilnimi rokami iz 
nerjavečega jekla, cedili in razpršilnimi cevmi; stojala iz jekla, prevlečenega z najlonom; jeklene noge, element in 
zunanji podstavek.

 n Velika površina filtra: poveča pretok vode in izboljša učinkovitost čiščenja
 n Obtočna črpalka z vzdržljivim in tihim indukcijskim motorjem ter vgrajenim grelnikom
 n Zaslon LCD visoke ločljivosti, enostaven za branje

Zmogljivost
 n Super Cleaning System™: Intensive rinsing that cleans the dishes and the machine before main wash.
 n Unique 7 Spray™ system, designed for reaching every corner of the dishwasher.
 n Power Zone: Wide Spray™ for pots and pans.
 n Turbo Combi Drying™ - efficient drying that combines fan-assisted drying with automatic door open drying, that 
eliminates all humidity

 n Quality test: 12,500 hours, 280 cycles per year (20 years of domestic use)

Programi / možnosti
 n 7 programov: ECO, Univerzalno, Časovni program, Rinse and hold, Higiensko, Hitro, Intenzivno
 n Temperatura pranja: 51 do 70 °C
 n 2 načina: Hitri način, nočni način
 n 2 možnosti: Samodejno odpiranje, zakasnjen zagon (1–24 h)
 n 8 nastavitev: Jezik, Zaklep tipk, Zaslon, Zvok, Pomoč pri izpiranju, Super izpiranje, Ekstra suho, Trdota vode

Udobje / varnost
 n Status Light™, ki označuje potek programa
 n Prikaz preostalega časa
 n Priključek za toplo vodo za varčevanje z energijo, če se stavba ogreva z daljinskim ogrevanjem, sončno energijo itd.
 n Sistem Aqua Safe™ zagotavlja zaščito pred kakršnim koli puščanjem s pomočjo senzorja Aqua Detect™, 

nameščenega v ventilu za dovod vode, in izjemno odporne cevi PEX za dovod vode z življenjsko dobo približno 50 
let.

 n Uporabniška diagnostika po prodaji
 n Steam Safe™ zaščita za delovno površino
 n Enostavna namestitev: Vzmeti vrat in zadnje noge, nastavljive od spredaj

Košare in predali
 n Zgornje stojalo za kavne skodelice, kozarce in krožnike z dvema policama za skodelice/podstavkoma za vinske 
kozarce (največja višina vsebine 19 cm)

 n Spodnje stojalo s košaro za jedilni pribor in zložljivimi zadnjimi vrstami zatičev (največja višina vsebine: 39 cm)
 n Super Access – hkraten dostop do več košar, kar zagotavlja optimalno prilagodljivost polnjenja in praznjenja.

Mere
 n Dimenzije aparata (V/Š/G): 819–872/596/559 mm
 n Zahtevane dimenzije prostora (V/Š/G): 820–875 / 600 / ≥ 560 mm
 n Dolžina / lokacija napajalnega kabla: 1825 mm / Zadnja desna stran
 n Dolžina dovodne cevi PEX / Dimenzije zaklepne matice* / Lokacija: 1625 mm / ¾” / Zadaj levo
 n Dolžina izhodne cevi / Premer izhodne cevi / Lokacija: 1515 mm / 19,5 mm / Zadnja leva stran
 n Dolžina vrat po meri / Vrtišče: 680–760/670 mm

Tehnični podatki
 n Električni priključek: 1.9kW / 220–240V / 50Hz / 10A
 n Vodni tlak: 0.03–1.0Mpa
 n Razred energetske učinkovitosti: C
 n Raven hrupa (dB(A) re 1 pW): 44
 n Poraba energije/100 ciklov (kWh): 72
 n Poraba vode v standardnem ciklu (v litrih): 8,9
 n Integrirana naprava proti črpanju
 n 13 postavitev
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Košare in predali

Odstranljiv zgornji predal 
za jedilni pribor

Zgornja košara 
Premium iz jekla, 
prevlečenega z 
najlonom

Odstranljiva košara za 
jedilni pribor

Spodnja košara 
Premium iz jekla, 
prekritega z najlonom

Trpežna in robustna jeklena stojala: 3-nivojski nakladalni sistem Flexiracks™ Premium, Nizka raven hrupa: 
42 db (A), Učinkovito in hitro sušenje: Sistem Turbo Combi Drying™, Robustna konstrukcija: 8 Steel™ 
konstrukcija, Vrhunska zmogljivost čiščenja: Sistem 9 Spray™

Lastnosti
 n 8 Steel™ konstrukcija z visokokakovostno nemagnetno posodo iz nerjavečega jekla, razpršilnimi rokami iz nerjavečega 

jekla, cedili in razpršilnimi cevmi; stojala iz jekla, prevlečenega z najlonom; jeklene noge, element in zunanji podstavek.
 n Velika površina filtra: poveča pretok vode in izboljša učinkovitost čiščenja
 n Obtočna črpalka z vzdržljivim in tihim indukcijskim motorjem ter vgrajenim grelnikom
 n Zaslon LCD visoke ločljivosti, enostaven za branje

Zmogljivost
 n Super Cleaning System™: Intenzivno izpiranje, ki pred glavnim pomivanjem očisti posodo in stroj.
 n Edinstven sistem 9 Spray™, zasnovan tako, da doseže vsak kotiček pomivalnega stroja.
 n Območja Power Zone: Wide Spray™ za lonce in ponve, Jet Spray™ za steklenice in vaze
 n Turbo Combi Drying™ – učinkovito sušenje, ki združuje sušenje s pomočjo ventilatorja s samodejnim odpiranjem vrat in 

odpravlja zadrževanje vlage.
 n Preskus kakovosti: 12.500 ur, 280 ciklov na leto (20 let domače uporabe)

Programi / možnosti
 n 7 programov: ECO, Univerzalno, Časovni program, Rinse and hold, Higiensko, Hitro, Intenzivno
 n Temperatura pranja: 51 do 70 °C
 n 2 načina: Hitri način, nočni način
 n 2 možnosti: Samodejno odpiranje, zakasnjen zagon (1–24 h)
 n 8 nastavitev: Jezik, Zaklep tipk, Zaslon, Zvok, Pomoč pri izpiranju, Super izpiranje, Ekstra suho, Trdota vode

Udobje / varnost
 n Status Light™, ki označuje potek programa
 n Prikaz preostalega časa
 n Priključek za toplo vodo za varčevanje z energijo, če se stavba ogreva z daljinskim ogrevanjem, sončno energijo itd.
 n Sistem Aqua Safe™ zagotavlja zaščito pred kakršnim koli puščanjem s pomočjo senzorja Aqua Detect™, 

nameščenega v ventilu za dovod vode, in izjemno odporne cevi PEX za dovod vode z življenjsko dobo približno 50 let.
 n Uporabniška diagnostika po prodaji
 n Steam Safe™ zaščita za delovno površino
 n Enostavna namestitev: Vzmeti vrat in zadnje noge, nastavljive od spredaj

Košare in predali
 n Snemljiv in po višini nastavljiv zgornji pladenj za pribor (razpoložljiva višina vsebine: 6 cm)
 n Zgornje stojalo za kavne skodelice, kozarce in krožnike z dvema policama za skodelice/podstavkoma za vinske kozarce 

(največja višina vsebine 19 cm)
 n Spodnje stojalo s košaro za jedilni pribor in zložljivimi zadnjimi vrstami zatičev (največja višina vsebine: 39 cm)
 n Super Access – hkraten dostop do več košar, kar zagotavlja optimalno prilagodljivost polnjenja in praznjenja.

Mere
 n Dimenzije aparata (V/Š/G): 819–872/596/559 mm
 n Zahtevane dimenzije prostora (V/Š/G): 820–875 / 600 / ≥ 560 mm
 n Dolžina / lokacija napajalnega kabla: 1825 mm / Zadnja desna stran
 n Dolžina dovodne cevi PEX / Dimenzije zaklepne matice* / Lokacija: 1625 mm / ¾” / Zadaj levo
 n Dolžina izhodne cevi / Premer izhodne cevi / Lokacija: 1515 mm / 19,5 mm / Zadnja leva stran
 n Dolžina vrat po meri / Vrtišče: 680–760/670 mm

Tehnični podatki
 n Električni priključek: 1.9kW / 220–240V / 50Hz / 10A
 n Vodni tlak: 0.03–1.0Mpa
 n Razred energetske učinkovitosti: C
 n Raven hrupa (dB(A) re 1 pW): 42
 n Poraba energije/100 ciklov (kWh): 74
 n Poraba vode v standardnem ciklu (v litrih): 9,4
 n Integrirana naprava proti črpanju
 n 14 postavitev
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Brez barve
Popolnoma integrirano, XL, 82 cm, plošča in zaslon: Logic

DFI444B/1

Trpežna in robustna jeklena stojala: 3-nivojski nakladalni sistem Flexiracks™ Premium, Nizka raven hrupa: 
42 db (A), Učinkovito in hitro sušenje: Sistem Turbo Combi Drying™, Robustna konstrukcija: 8 Steel™ 
konstrukcija, Vrhunska zmogljivost čiščenja: Sistem 9 Spray™

Lastnosti
 n 8 Steel™ konstrukcija z visokokakovostno nemagnetno posodo iz nerjavečega jekla, razpršilnimi rokami iz nerjavečega 

jekla, cedili in razpršilnimi cevmi; stojala iz jekla, prevlečenega z najlonom; jeklene noge, element in zunanji podstavek.
 n Velika površina filtra: poveča pretok vode in izboljša učinkovitost čiščenja
 n Obtočna črpalka z vzdržljivim in tihim indukcijskim motorjem ter vgrajenim grelnikom
 n Zaslon LCD visoke ločljivosti, enostaven za branje

Zmogljivost
 n Super Cleaning System™: Intenzivno izpiranje, ki pred glavnim pomivanjem očisti posodo in stroj.
 n Edinstven sistem 9 Spray™, zasnovan tako, da doseže vsak kotiček pomivalnega stroja.
 n Območja Power Zone: Wide Spray™ za lonce in ponve, Jet Spray™ za steklenice in vaze
 n Turbo Combi Drying™ – učinkovito sušenje, ki združuje sušenje s pomočjo ventilatorja s samodejnim odpiranjem vrat in 

odpravlja zadrževanje vlage.
 n Preskus kakovosti: 12.500 ur, 280 ciklov na leto (20 let domače uporabe)

Programi / možnosti
 n 7 programov: ECO, Univerzalno, Časovni program, Rinse and hold, Higiensko, Hitro, Intenzivno
 n Temperatura pranja: 51 do 70 °C
 n 2 načina: Hitri način, nočni način
 n 2 možnosti: Samodejno odpiranje, zakasnjen zagon (1–24 h)
 n 8 nastavitev: Jezik, Zaklep tipk, Zaslon, Zvok, Pomoč pri izpiranju, Super izpiranje, Ekstra suho, Trdota vode

Udobje / varnost
 n Status Light™, ki označuje potek programa
 n Prikaz preostalega časa
 n Priključek za toplo vodo za varčevanje z energijo, če se stavba ogreva z daljinskim ogrevanjem, sončno energijo itd.
 n Sistem Aqua Safe™ zagotavlja zaščito pred kakršnim koli puščanjem s pomočjo senzorja Aqua Detect™, 

nameščenega v ventilu za dovod vode, in izjemno odporne cevi PEX za dovod vode z življenjsko dobo približno 50 let.
 n Uporabniška diagnostika po prodaji
 n Steam Safe™ zaščita za delovno površino
 n Enostavna namestitev: Vzmeti vrat in zadnje noge, nastavljive od spredaj

Košare in predali
 n Snemljiv in po višini nastavljiv zgornji pladenj za pribor (razpoložljiva višina vsebine: 6 cm)
 n Po višini nastavljivo zgornje stojalo za kavne skodelice, kozarce in krožnike z dvema policama za skodelice/

podstavkoma za vinske kozarce (največja višina vsebine 19 cm)
 n Spodnje stojalo s košaro za jedilni pribor in zložljivimi zadnjimi vrstami zatičev (največja višina vsebine: 39 cm)
 n Super Access – hkraten dostop do več košar, kar zagotavlja optimalno prilagodljivost polnjenja in praznjenja.

Mere
 n Dimenzije aparata (V/Š/G): 819–872/596/559 mm
 n Zahtevane dimenzije prostora (V/Š/G): 820–875 / 600 / ≥ 560 mm
 n Dolžina / lokacija napajalnega kabla: 1825 mm / Zadnja desna stran
 n Dolžina dovodne cevi PEX / Dimenzije zaklepne matice* / Lokacija: 1625 mm / ¾” / Zadaj levo
 n Dolžina izhodne cevi / Premer izhodne cevi / Lokacija: 1515 mm / 19,5 mm / Zadnja leva stran
 n Dolžina vrat po meri / Vrtišče: 680–760/670 mm

Tehnični podatki
 n Električni priključek: 1.9kW / 220–240V / 50Hz / 10A
 n Vodni tlak: 0.03–1.0Mpa
 n Razred energetske učinkovitosti: C
 n Raven hrupa (dB(A) re 1 pW): 42
 n Poraba energije/100 ciklov (kWh): 74
 n Poraba vode v standardnem ciklu (v litrih): 9,4
 n Integrirana naprava proti črpanju
 n 14 postavitev

Košare in predali

Odstranljiv zgornji predal 
za jedilni pribor

Višinsko nastavljiva 
zgornja košara iz jekla, 
prevlečenega z najlonom

Odstranljiva košara za 
jedilni pribor

Spodnja košara 
Premium iz jekla, 
prekritega z najlonom
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Brez barve
Popolnoma integrirano, XL, 82 cm, plošča in zaslon: Style

DFI644B/1

Trpežna in robustna jeklena stojala: 3-nivojski nakladalni sistem Flexiracks™ Premium, Nizka raven  
hrupa: 42 db (A), Učinkovito in hitro sušenje: Sistem Turbo Combi Drying™, Robustna konstrukcija: 8 
Steel™ konstrukcija, Vrhunska zmogljivost čiščenja: Sistem 9 Spray™

Lastnosti
 n 8 Steel™ konstrukcija z visokokakovostno nemagnetno posodo iz nerjavečega jekla, razpršilnimi rokami iz nerjavečega 

jekla, cedili in razpršilnimi cevmi; stojala iz jekla, prevlečenega z najlonom; jeklene noge, element in zunanji podstavek.
 n Velika površina filtra: poveča pretok vode in izboljša učinkovitost čiščenja
 n Obtočna črpalka z vzdržljivim in tihim indukcijskim motorjem ter vgrajenim grelnikom
 n Zaslon LCD visoke ločljivosti, enostaven za branje

Zmogljivost
 n Super Cleaning System™: Intenzivno izpiranje, ki pred glavnim pomivanjem očisti posodo in stroj.
 n Edinstven sistem 9 Spray™, zasnovan tako, da doseže vsak kotiček pomivalnega stroja.
 n Območja Power Zone: Wide Spray™ za lonce in ponve, Jet Spray™ za steklenice in vaze
 n Turbo Combi Drying™ – učinkovito sušenje, ki združuje sušenje s pomočjo ventilatorja s samodejnim odpiranjem vrat in 

odpravlja zadrževanje vlage.
 n Preskus kakovosti: 12.500 ur, 280 ciklov na leto (20 let domače uporabe)

Programi / možnosti
 n 12 programov: ECO, Samodejno, Univerzalno, Časovni program, Rinse and hold, Plastika, Higiensko, Kristalno steklo
 n Predhodno segrevanje, Samočiščenje, Zgornja polovica, Spodnja polovica // Temperatura pomivanja: 45 do 70°C
 n 4 načini: Zeleni način, hitri način, nočni način, intenzivni način
 n 2 možnosti: Samodejno odpiranje, zakasnjen zagon (1–24 h)
 n 11 nastavitev: Jezik, Izbira programa, Zaklep tipk, Nastavitve zaslona, Zvočno opozorilo, Glasnost zvočnega signala, 

Pomoč pri izpiranju, Super izpiranje, Ekstra suho, Trdota vode, Notranja osvetlitev

Udobje / varnost
 n Status Light™, ki označuje potek programa
 n Prikaz preostalega časa
 n 2 luči LED osvetljujeta notranjost pomivalnega stroja
 n Priključek za toplo vodo za varčevanje z energijo, če se stavba ogreva z daljinskim ogrevanjem, sončno energijo itd.
 n Sistem Aqua Safe™ zagotavlja zaščito pred kakršnim koli puščanjem s pomočjo senzorja Aqua Detect™, 

nameščenega v ventilu za dovod vode, in izjemno odporne cevi PEX za dovod vode z življenjsko dobo približno 50 let.
 n Uporabniška diagnostika po prodaji // Zaščita za pult Steam Safe™
 n Enostavna namestitev: Vzmeti vrat in zadnje noge, nastavljive od spredaj

Košare in predali
 n Snemljiv in po višini nastavljiv zgornji pladenj za pribor (razpoložljiva višina vsebine: 6 cm)
 n Po višini nastavljivo zgornje stojalo za kavne skodelice, kozarce in krožnike z dvema policama za skodelice/

podstavkoma za vinske kozarce (največja višina vsebine 19 cm)
 n Spodnje stojalo s košaro za jedilni pribor in zložljivimi zadnjimi vrstami zatičev (največja višina vsebine: 39 cm)
 n Super Access – hkraten dostop do več košar, kar zagotavlja optimalno prilagodljivost polnjenja in praznjenja.

Mere
 n Dimenzije aparata (V/Š/G): 819–872/596/559 mm
 n Zahtevane dimenzije prostora (V/Š/G): 820–875 / 600 / ≥ 560 mm
 n Dolžina / lokacija napajalnega kabla: 1825 mm / Zadnja desna stran
 n Dolžina dovodne cevi PEX / Dimenzije zaklepne matice* / Lokacija: 1625 mm / ¾” / Zadaj levo
 n Dolžina izhodne cevi / Premer izhodne cevi / Lokacija: 1515 mm / 19,5 mm / Zadnja leva stran
 n Dolžina vrat po meri / Vrtišče: 680–760/670 mm

Tehnični podatki
 n Električni priključek: 1.9kW / 220–240V / 50Hz / 10A
 n Vodni tlak: 0.03–1.0Mpa
 n Razred energetske učinkovitosti: C
 n Raven hrupa (dB(A) re 1 pW): 42
 n Poraba energije/100 ciklov (kWh): 74
 n Poraba vode v standardnem ciklu (v litrih): 9,4
 n Integrirana naprava proti črpanju
 n 14 postavitev

Košare in predali

Odstranljiv zgornji predal 
za jedilni pribor

Višinsko nastavljiva 
zgornja košara iz jekla, 
prevlečenega z najlonom

Odstranljiva košara za 
jedilni pribor

Spodnja košara 
Premium iz jekla, 
prekritega z najlonom
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Brez barve
Popolnoma integrirano, XL, 82 cm, plošča in zaslon: Style

DFI645MB/1

Trpežna in robustna jeklena stojala: 3-nivojski nakladalni sistem Flexiracks™ Exclusive, Nizka raven hrupa: 
40 db (A), Učinkovito in hitro sušenje: Sistem Turbo Combi Drying™, Robustna konstrukcija: 8 Steel™ 
konstrukcija, Vrhunska zmogljivost čiščenja: Sistem 10 Spray™

Lastnosti
 n 8 Steel™ konstrukcija z visokokakovostno nemagnetno posodo iz nerjavečega jekla, razpršilnimi rokami iz nerjavečega 

jekla, cedili in razpršilnimi cevmi; stojala iz jekla, prevlečenega z najlonom; jeklene noge, element in zunanji podstavek.
 n Velika površina filtra: poveča pretok vode in izboljša učinkovitost čiščenja
 n Obtočna črpalka z vzdržljivim in tihim indukcijskim motorjem ter vgrajenim grelnikom
 n Zaslon LCD visoke ločljivosti, enostaven za branje

Zmogljivost
 n Super Cleaning System™: Intenzivno izpiranje, ki pred glavnim pomivanjem očisti posodo in stroj.
 n Edinstven sistem 10 Spray™, zasnovan tako, da doseže vsak kotiček pomivalnega stroja. n Območja Power Zone: Wide 

Spray™ za lonce in ponve, Jet Spray™ za steklenice in vaze n Twin Tubes™ razpršilne cevi za nastavek za posode v 
srednji košarici

 n Turbo Combi Drying™ – učinkovito sušenje, ki združuje sušenje s pomočjo ventilatorja s samodejnim odpiranjem vrat in 
odpravlja zadrževanje vlage.

 n Preskus kakovosti: 12.500 ur, 280 ciklov na leto (20 let domače uporabe)

Programi / možnosti
 n 12 programov: ECO, Samodejno, Univerzalno, Časovni program, Rinse and hold, Plastika, Higiensko, Kristalno steklo
 n Predhodno segrevanje, Samočiščenje, Zgornja polovica, Spodnja polovica // Temperatura pomivanja: 45 do 70°C
 n 4 načini: Zeleni način, hitri način, nočni način, intenzivni način
 n 2 možnosti: Samodejno odpiranje, zakasnjen zagon (1–24 h)
 n 11 nastavitev: Jezik, Izbira programa, Zaklep tipk, Nastavitve zaslona, Zvočno opozorilo, Glasnost zvočnega signala, 

Pomoč pri izpiranju, Super izpiranje, Ekstra suho, Trdota vode, Notranja osvetlitev

Udobje / varnost
 n Status Light™, ki označuje potek programa // Prikaz preostalega časa
 n 4 luči LED: 2 v notranjem prostoru in 2 za osvetljavo košar pri nalaganju/pospravljanju
 n Priključek za toplo vodo za varčevanje z energijo, če se stavba ogreva z daljinskim ogrevanjem, sončno energijo itd.
 n Sistem Aqua Safe™ zagotavlja zaščito pred kakršnim koli puščanjem s pomočjo senzorja Aqua Detect™, nameščenega v 

ventilu za dovod vode, in izjemno odporne cevi PEX za dovod vode z življenjsko dobo približno 50 let.
 n Uporabniška diagnostika po prodaji // Zaščita za pult Steam Safe™
 n Enostavna namestitev: Vzmeti vrat in zadnje noge, nastavljive od spredaj

Košara in predali
 n Višinsko nastavljivo zgornje stojalo z Light Lock™ za pritrditev plastičnih posod, dve polici za skodelice/podstavki za 

kozarce za vino in zložljive vrstice zatičev (največja višina vsebine: 23 cm)
 n Snemljivo srednje stojalo z enim vložkom za jedilni pribor in enim vložkom za skledo (največja višina vsebine: 7 cm)
 n Spodnje stojalo z držalom za vaze/steklenice, košarica za jedilni pribor in zložljive vrstice zatičev (največja višina vsebine: 

39 cm)
 n Super Access – hkraten dostop do več košar, kar zagotavlja optimalno prilagodljivost polnjenja in praznjenja.

Mere
 n Dimenzije aparata (V/Š/G): 819–872/596/574 mm
 n Zahtevane dimenzije prostora (V/Š/G): 820–875 / 600 / ≥ 575 mm
 n Dolžina / lokacija napajalnega kabla: 1825 mm / Zadnja desna stran
 n Dolžina dovodne cevi PEX / Dimenzije zaklepne matice* / Lokacija: 1625 mm / ¾” / Zadaj levo
 n Dolžina izhodne cevi / Premer izhodne cevi / Lokacija: 1515 mm / 19,5 mm / Zadnja leva stran
 n Dolžina vrat po meri / Vrtišče: 680–760/670 mm

Tehnični podatki
 n Električni priključek: 1.9kW / 220–240V / 50Hz / 10A // Vodni tlak: 0.03–1.0Mpa
 n Razred energetske učinkovitosti: C
 n Raven hrupa (dB(A) re 1 pW): 40
 n Poraba energije/100 ciklov (kWh): 74
 n Poraba vode v standardnem ciklu (v litrih): 9,4
 n Integrirana naprava proti črpanju
 n 14 postavitev

Zgornja košara Exclusive 
iz jekla, prevlečenega z 
najlonom

Odstranljiva košara za 
jedilni pribor

Srednji predal za sklede 
in jedilni pribor

Spodnja košara Exclusive 
iz jekla, prevlečenega z 
najlonom

Košara in predali
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Brez barve
Popolnoma integrirano, XL, 82 cm, plošča in zaslon: Style

DFI646B/1 

Trpežna in robustna jeklena stojala: 3-nivojski nakladalni sistem Flexiracks™ Premium, Nizka raven hrupa: 
39 db (A), Učinkovito in hitro sušenje: Sistem Turbo Combi Drying™, Robustna konstrukcija: 8 Steel™ 
konstrukcija, Vrhunska zmogljivost čiščenja: Sistem 9 Spray™

Lastnosti
 n 8 Steel™ konstrukcija z visokokakovostno nemagnetno posodo iz nerjavečega jekla, razpršilnimi rokami iz nerjavečega 

jekla, cedili in razpršilnimi cevmi; stojala iz jekla, prevlečenega z najlonom; jeklene noge, element in zunanji podstavek.
 n Velika površina filtra: poveča pretok vode in izboljša učinkovitost čiščenja
 n Obtočna črpalka z vzdržljivim in tihim indukcijskim motorjem ter vgrajenim grelnikom
 n Zaslon LCD visoke ločljivosti, enostaven za branje

Zmogljivost
 n Super Cleaning System™: Intenzivno izpiranje, ki pred glavnim pomivanjem očisti posodo in stroj.
 n Edinstven sistem 9 Spray™, zasnovan tako, da doseže vsak kotiček pomivalnega stroja.
 n Območja Power Zone: Wide Spray™ za lonce in ponve, Jet Spray™ za steklenice in vaze
 n Turbo Combi Drying™ – učinkovito sušenje, ki združuje sušenje s pomočjo ventilatorja s samodejnim odpiranjem vrat 

in odpravlja zadrževanje vlage.
 n Preskus kakovosti: 12.500 ur, 280 ciklov na leto (20 let domače uporabe)

Programi / možnosti
 n 12 programov: ECO, Samodejno, Univerzalno, Časovni program, Rinse and hold, Plastika, Higiensko, Kristalno steklo
 n Predhodno segrevanje, Samočiščenje, Zgornja polovica, Spodnja polovica
 n Temperatura pranja: 45 do 70°C
 n 4 načini: Zeleni način, hitri način, nočni način, intenzivni način
 n 2 možnosti: Samodejno odpiranje, zakasnjen zagon (1–24 h)
 n 11 nastavitev: Jezik, Izbira programa, Zaklep tipk, Nastavitve zaslona, Zvočno opozorilo, Glasnost zvočnega signala, 

Pomoč pri izpiranju, Super izpiranje, Ekstra suho, Trdota vode, Notranja osvetlitev

Udobje / varnost
 n Status Light™, ki označuje potek programa
 n Prikaz preostalega časa
 n 2 luči LED osvetljujeta notranjost pomivalnega stroja
 n Priključek za toplo vodo za varčevanje z energijo, če se stavba ogreva z daljinskim ogrevanjem, sončno energijo itd.
 n Sistem Aqua Safe™ zagotavlja zaščito pred kakršnim koli puščanjem s pomočjo senzorja Aqua Detect™, 

nameščenega v ventilu za dovod vode, in izjemno odporne cevi PEX za dovod vode z življenjsko dobo približno 50 let.
 n Uporabniška diagnostika po prodaji // Zaščita za pult Steam Safe™
 n Enostavna namestitev: Vzmeti vrat in zadnje noge, nastavljive od spredaj

Košare in predali
 n Snemljiv in po višini nastavljiv zgornji pladenj za pribor (razpoložljiva višina vsebine: 6 cm)
 n Po višini nastavljivo zgornje stojalo za kavne skodelice, kozarce in krožnike z dvema policama za skodelice/

podstavkoma za vinske kozarce (največja višina vsebine 19 cm)
 n Spodnje stojalo s košaro za jedilni pribor in zložljivimi zadnjimi vrstami zatičev (največja višina vsebine: 39 cm v višino.
 n Super Access – hkraten dostop do več košar, kar zagotavlja optimalno prilagodljivost polnjenja in praznjenja.

Mere
 n Dimenzije aparata (V/Š/G): 819–872/596/574 mm
 n Zahtevane dimenzije prostora (V/Š/G): 820–875 / 600 / ≥ 575 mm
 n Dolžina / lokacija napajalnega kabla: 1825 mm / Zadnja desna stran
 n Dolžina dovodne cevi PEX / Dimenzije zaklepne matice* / Lokacija: 1625 mm / ¾” / Zadaj levo
 n Dolžina izhodne cevi / Premer izhodne cevi / Lokacija: 1515 mm / 19,5 mm / Zadnja leva stran
 n Dolžina vrat po meri / Vrtišče: 680–760/670 mm

Tehnični podatki
 n Električni priključek: 1.9kW / 220–240V / 50Hz / 10A // Vodni tlak: 0.03–1.0Mpa
 n Razred energetske učinkovitosti: C
 n Raven hrupa (dB(A) re 1 pW): 39
 n Poraba energije/100 ciklov (kWh): 74
 n Poraba vode v standardnem ciklu (v litrih): 9,4
 n Integrirana naprava proti črpanju
 n 14 postavitev

Košare in predali

Odstranljiv zgornji predal 
za jedilni pribor

Odstranljiva košara za 
jedilni pribor

Višinsko nastavljiva 
zgornja košara iz jekla, 
prevlečenega z najlonom

Spodnja košara 
Premium iz jekla, 
prekritega z najlonom
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Brez barve
Popolnoma integrirano, XXL, 86 cm, plošča in zaslon: Logic

DFI444BXXL/1

Trpežna in robustna jeklena stojala: 3-nivojski nakladalni sistem Flexiracks™ Premium, Nizka raven hrupa: 
42 db (A), Učinkovito in hitro sušenje: Sistem Turbo Combi Drying™, Robustna konstrukcija: 8 Steel™ 
konstrukcija, Vrhunska zmogljivost čiščenja: Sistem 9 Spray™

Lastnosti
 n 8 Steel™ konstrukcija z visokokakovostno nemagnetno posodo iz nerjavečega jekla, razpršilnimi rokami iz nerjavečega 

jekla, cedili in razpršilnimi cevmi; stojala iz jekla, prevlečenega z najlonom; jeklene noge, element in zunanji podstavek.
 n Velika površina filtra: poveča pretok vode in izboljša učinkovitost čiščenja
 n Obtočna črpalka z vzdržljivim in tihim indukcijskim motorjem ter vgrajenim grelnikom
 n Zaslon LCD visoke ločljivosti, enostaven za branje

Zmogljivost
 n Super Cleaning System™: Intenzivno izpiranje, ki pred glavnim pomivanjem očisti posodo in stroj.
 n Edinstven sistem 9 Spray™, zasnovan tako, da doseže vsak kotiček pomivalnega stroja.
 n Območja Power Zone: Wide Spray™ za lonce in ponve, Jet Spray™ za steklenice in vaze
 n Turbo Combi Drying™ – učinkovito sušenje, ki združuje sušenje s pomočjo ventilatorja s samodejnim odpiranjem vrat 

in odpravlja zadrževanje vlage.
 n Preskus kakovosti: 12.500 ur, 280 ciklov na leto (20 let domače uporabe)

Programi / možnosti
 n 7 programov: ECO, Univerzalno, Časovni program, Rinse and hold, Higiensko, Hitro, Intenzivno
 n Temperatura pranja: 51 do 70 °C
 n 2 načina: Hitri način, nočni način
 n 2 možnosti: Samodejno odpiranje, zakasnjen zagon (1–24 h)
 n 8 nastavitev: Jezik, Zaklep tipk, Zaslon, Zvok, Pomoč pri izpiranju, Super izpiranje, Ekstra suho, Trdota vode

Udobje / varnost
 n Status Light™, ki označuje potek programa
 n Prikaz preostalega časa
 n Priključek za toplo vodo za varčevanje z energijo, če se stavba ogreva z daljinskim ogrevanjem, sončno energijo itd.
 n Sistem Aqua Safe™ zagotavlja zaščito pred kakršnim koli puščanjem s pomočjo senzorja Aqua Detect™, 

nameščenega v ventilu za dovod vode, in izjemno odporne cevi PEX za dovod vode z življenjsko dobo približno 50 let.
 n Uporabniška diagnostika po prodaji
 n Steam Safe™ zaščita za delovno površino
 n Enostavna namestitev: Vzmeti vrat in zadnje noge, nastavljive od spredaj

Košare in predali
 n Snemljiv in po višini nastavljiv zgornji pladenj za pribor (razpoložljiva višina vsebine: 6 cm)
 n Po višini nastavljivo zgornje stojalo za kavne skodelice, kozarce in krožnike z dvema policama za skodelice/

podstavkoma za vinske kozarce (največja višina vsebine 19 cm)
 n Spodnje stojalo s košaro za jedilni pribor in zložljivimi zadnjimi vrstami zatičev (največja višina vsebine: 39 cm)
 n Super Access – hkraten dostop do več košar, kar zagotavlja optimalno prilagodljivost polnjenja in praznjenja.

Mere
 n Dimenzije aparata (V/Š/G): 859–912/596/559 mm
 n Zahtevane dimenzije prostora (V/Š/G): 860–915 / 600 / ≥ 560 mm
 n Dolžina / lokacija napajalnega kabla: 1825 mm / Zadnja desna stran
 n Dolžina dovodne cevi PEX / Dimenzije zaklepne matice* / Lokacija: 1625 mm / ¾” / Zadaj levo
 n Dolžina izhodne cevi / Premer izhodne cevi / Lokacija: 1515 mm / 19,5 mm / Zadnja leva stran
 n Dolžina vrat po meri / Vrtišče: 700–800/710 mm

Tehnični podatki
 n Električni priključek: 1.9kW / 220–240V / 50Hz / 10A
 n Vodni tlak: 0.03–1.0Mpa
 n Razred energetske učinkovitosti: C
 n Raven hrupa (dB(A) re 1 pW): 42
 n Poraba energije/100 ciklov (kWh): 74
 n Poraba vode v standardnem ciklu (v litrih): 9,4
 n Integrirana naprava proti črpanju
 n 14 postavitev
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Brez barve
Popolnoma integrirano, XXL, 86 cm, plošča in zaslon: Style

DFI644BXXL/1

Trpežna in robustna jeklena stojala: 3-nivojski nakladalni sistem Flexiracks™ Premium, Nizka raven hrupa: 
42 db (A), Učinkovito in hitro sušenje: Sistem Turbo Combi Drying™, Robustna konstrukcija: 8 Steel™ 
konstrukcija, Vrhunska zmogljivost čiščenja: Sistem 9 Spray™

Lastnosti
 n 8 Steel™ konstrukcija z visokokakovostno nemagnetno posodo iz nerjavečega jekla, razpršilnimi rokami iz nerjavečega 

jekla, cedili in razpršilnimi cevmi; stojala iz jekla, prevlečenega z najlonom; jeklene noge, element in zunanji podstavek.
 n Velika površina filtra: poveča pretok vode in izboljša učinkovitost čiščenja
 n Obtočna črpalka z vzdržljivim in tihim indukcijskim motorjem ter vgrajenim grelnikom
 n Zaslon LCD visoke ločljivosti, enostaven za branje

Zmogljivost
 n Super Cleaning System™: Intenzivno izpiranje, ki pred glavnim pomivanjem očisti posodo in stroj.
 n Edinstven sistem 9 Spray™, zasnovan tako, da doseže vsak kotiček pomivalnega stroja.
 n Območja Power Zone: Wide Spray™ za lonce in ponve, Jet Spray™ za steklenice in vaze
 n Turbo Combi Drying™ – učinkovito sušenje, ki združuje sušenje s pomočjo ventilatorja s samodejnim odpiranjem vrat 

in odpravlja zadrževanje vlage.
 n Preskus kakovosti: 12.500 ur, 280 ciklov na leto (20 let domače uporabe)

Programi / možnosti
 n 12 programov: ECO, Samodejno, Univerzalno, Časovni program, Rinse and hold, Plastika, Higiensko, Kristalno steklo
 n Predhodno segrevanje, Samočiščenje, Zgornja polovica, Spodnja polovica
 n Temperatura pranja: 45 do 70°C
 n 4 načini: Zeleni način, hitri način, nočni način, intenzivni način
 n 2 možnosti: Samodejno odpiranje, zakasnjen zagon (1–24 h)
 n 11 nastavitev: Jezik, Izbira programa, Zaklep tipk, Nastavitve zaslona, Zvočno opozorilo, Glasnost zvočnega signala, 

Pomoč pri izpiranju, Super izpiranje, Ekstra suho, Trdota vode, Notranja osvetlitev

Udobje / varnost
 n Status Light™, ki označuje potek programa
 n Prikaz preostalega časa
 n 2 luči LED osvetljujeta notranjost pomivalnega stroja
 n Priključek za toplo vodo za varčevanje z energijo, če se stavba ogreva z daljinskim ogrevanjem, sončno energijo itd.
 n Sistem Aqua Safe™ zagotavlja zaščito pred kakršnim koli puščanjem s pomočjo senzorja Aqua Detect™, 

nameščenega v ventilu za dovod vode, in izjemno odporne cevi PEX za dovod vode z življenjsko dobo približno 50 let.
 n Uporabniška diagnostika po prodaji // Zaščita za pult Steam Safe™
 n Enostavna namestitev: Vzmeti vrat in zadnje noge, nastavljive od spredaj

Košare in predali
 n Snemljiv in po višini nastavljiv zgornji pladenj za pribor (razpoložljiva višina vsebine: 6 cm)
 n Po višini nastavljivo zgornje stojalo za kavne skodelice, kozarce in krožnike z dvema policama za skodelice/

podstavkoma za vinske kozarce (največja višina vsebine 19 cm)
 n Spodnje stojalo s košaro za jedilni pribor in zložljivimi zadnjimi vrstami zatičev (največja višina vsebine: 39 cm v višino.
 n Super Access – hkraten dostop do več košar, kar zagotavlja optimalno prilagodljivost polnjenja in praznjenja..

Mere
 n Dimenzije aparata (V/Š/G): 859–912/596/559 mm
 n Zahtevane dimenzije prostora (V/Š/G): 860–915 / 600 / ≥ 560 mm
 n Dolžina / lokacija napajalnega kabla: 1825 mm / Zadnja desna stran
 n Dolžina dovodne cevi PEX / Dimenzije zaklepne matice* / Lokacija: 1625 mm / ¾” / Zadaj levo
 n Dolžina izhodne cevi / Premer izhodne cevi / Lokacija: 1515 mm / 19,5 mm / Zadnja leva stran
 n Dolžina vrat po meri / Vrtišče: 700–800/710 mm

Tehnični podatki
 n Električni priključek: 1.9kW / 220–240V / 50Hz / 10A // Vodni tlak: 0.03–1.0Mpa
 n Razred energetske učinkovitosti: C
 n Raven hrupa (dB(A) re 1 pW): 42
 n Poraba energije/100 ciklov (kWh): 74
 n Poraba vode v standardnem ciklu (v litrih): 9,4
 n Integrirana naprava proti črpanju
 n 14 postavitev

Košare in predali

Odstranljiv zgornji predal 
za jedilni pribor

Odstranljiva košara za 
jedilni pribor

Višinsko nastavljiva 
zgornja košara iz jekla, 
prevlečenega z najlonom

Spodnja košara 
Premium iz jekla, 
prekritega z najlonom
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Brez barve
Popolnoma integrirano, XXL, 86 cm, plošča in zaslon: Style

DFI645MBXXL/1 

Trpežna in robustna jeklena stojala: 3-nivojski nakladalni sistem Flexiracks™ Exclusive, Nizka raven hrupa: 
40 db (A), Učinkovito in hitro sušenje: Sistem Turbo Combi Drying™, Robustna konstrukcija: 8 Steel™ 
konstrukcija, Vrhunska zmogljivost čiščenja: Sistem 10 Spray™

Lastnosti
 n 8 Steel™ konstrukcija z visokokakovostno nemagnetno posodo iz nerjavečega jekla, razpršilnimi rokami iz nerjavečega 

jekla, cedili in razpršilnimi cevmi; stojala iz jekla, prevlečenega z najlonom; jeklene noge, element in zunanji podstavek.
 n Velika površina filtra: poveča pretok vode in izboljša učinkovitost čiščenja
 n Obtočna črpalka z vzdržljivim in tihim indukcijskim motorjem ter vgrajenim grelnikom
 n Zaslon LCD visoke ločljivosti, enostaven za branje

Zmogljivost
 n Super Cleaning System™: Intenzivno izpiranje, ki pred glavnim pomivanjem očisti posodo in stroj.
 n Edinstven sistem 10 Spray™, zasnovan tako, da doseže vsak kotiček pomivalnega stroja. n Območja Power Zone: 

Wide Spray™ za lonce in ponve, Jet Spray™ za steklenice in vaze n Twin Tubes™ razpršilne cevi za nastavek za 
posode v srednji košarici

 n Turbo Combi Drying™ – učinkovito sušenje, ki združuje sušenje s pomočjo ventilatorja s samodejnim odpiranjem vrat 
in odpravlja zadrževanje vlage.

 n Preskus kakovosti: 12.500 ur, 280 ciklov na leto (20 let domače uporabe

Programi / možnosti
 n 12 programov: ECO, Samodejno, Univerzalno, Časovni program, Rinse and hold, Plastika, Higiensko, Kristalno steklo
 n Predhodno segrevanje, Samočiščenje, Zgornja polovica, Spodnja polovica // Temperatura pomivanja: 45 do 70°C
 n 4 načini: Zeleni način, hitri način, nočni način, intenzivni način
 n 2 možnosti: Samodejno odpiranje, zakasnjen zagon (1–24 h)
 n 11 nastavitev: Jezik, Izbira programa, Zaklep tipk, Nastavitve zaslona, Zvočno opozorilo, Glasnost zvočnega signala, 

Pomoč pri izpiranju, Super izpiranje, Ekstra suho, Trdota vode, Notranja osvetlitev

Udobje / varnost
 n Status Light™, ki označuje potek programa
 n Prikaz preostalega časa
 n 4 luči LED: 2 v notranjem prostoru in 2 za osvetljavo košar pri nalaganju/pospravljanju
 n Priključek za toplo vodo za varčevanje z energijo, če se stavba ogreva z daljinskim ogrevanjem, sončno energijo itd.
 n Sistem Aqua Safe™ zagotavlja zaščito pred kakršnim koli puščanjem s pomočjo senzorja Aqua Detect™, 

nameščenega v ventilu za dovod vode, in izjemno odporne cevi PEX za dovod vode z življenjsko dobo približno 50 let.
 n Uporabniška diagnostika po prodaji // Zaščita za pult Steam Safe™
 n Enostavna namestitev: Vzmeti vrat in zadnje noge, nastavljive od spredaj

Košare in predali
 n Po višini nastavljivo zgornje stojalo za kavne skodelice, kozarce in krožnike z dvema policama za skodelice/

podstavkoma za vinske kozarce (največja višina vsebine 19 cm)
 n Snemljivo srednje stojalo z enim vložkom za jedilni pribor in enim vložkom za skledo (največja višina vsebine: 10 cm)
 n Spodnje stojalo s košaro za jedilni pribor in zložljivimi zadnjimi vrstami zatičev (največja višina vsebine: 39 cm)
 n Super Access – hkraten dostop do več košar, kar zagotavlja optimalno prilagodljivost polnjenja in praznjenja.

Mere
 n Dimenzije aparata (V/Š/G): 859–912/596/574 mm
 n Zahtevane dimenzije prostora (V/Š/G): 860–915 / 600 / ≥ 575 mm
 n Dolžina / lokacija napajalnega kabla: 1825 mm / Zadnja desna stran
 n Dolžina dovodne cevi PEX / Dimenzije zaklepne matice* / Lokacija: 1625 mm / ¾” / Zadaj levo
 n Dolžina izhodne cevi / Premer izhodne cevi / Lokacija: 1515 mm / 19,5 mm / Zadnja leva stran
 n Dolžina vrat po meri / Vrtišče: 700–800/710 mm

Tehnični podatki
 n Električni priključek: 1.9kW / 220–240V / 50Hz / 10A // Vodni tlak: 0.03–1.0Mpa
 n Razred energetske učinkovitosti: C
 n Raven hrupa (dB(A) re 1 pW): 40
 n Poraba energije/100 ciklov (kWh): 74
 n Poraba vode v standardnem ciklu (v litrih): 9,4
 n Integrirana naprava proti črpanju
 n 14 postavitev

Odstranljiva košara za 
jedilni pribor

Srednji predal za sklede 
in jedilni pribor

Košare in predali

Spodnja košara 
Premium iz jekla, 
prekritega z najlonom

Višinsko nastavljiva 
zgornja košara iz jekla, 
prevlečenega z najlonom
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A

Brez barve
Popolnoma integrirano, XXL, 86 cm, plošča in zaslon: Style

DFI676GXXL/1

Trpežna in robustna jeklena stojala: 4-nivojski nakladalni sistem Flexiracks™ Exclusive, Nizka raven hrupa: 
39 db (A), Učinkovito in hitro sušenje: Sistem Turbo Combi Drying™, Robustna konstrukcija: 8 Steel™ 
konstrukcija, Vrhunska zmogljivost čiščenja: Sistem 11 Spray™

Lastnosti
 n 8 Steel™ konstrukcija z visokokakovostno nemagnetno posodo iz nerjavečega jekla, razpršilnimi rokami iz nerjavečega 

jekla, cedili in razpršilnimi cevmi; stojala iz jekla, prevlečenega z najlonom; jeklene noge, element in zunanji podstavek.
 n Velika površina filtra: poveča pretok vode in izboljša učinkovitost čiščenja
 n Obtočna črpalka z vzdržljivim in tihim indukcijskim motorjem ter vgrajenim grelnikom
 n Zaslon LCD visoke ločljivosti, enostaven za branje

Zmogljivost
 n Super Cleaning System™: Intenzivno izpiranje, ki pred glavnim pomivanjem očisti posodo in stroj.
 n Edinstven sistem 11 Spray™, zasnovan tako, da doseže vsak kotiček pomivalnega stroja. n Območja Power Zone: 

Wide Spray™ za lonce in ponve, Jet Spray™ za steklenice in vaze n Twin Tubes™ razpršilne cevi za nastavek za 
posode v srednji košarici

 n Turbo Combi Drying™ – učinkovito sušenje, ki združuje sušenje s pomočjo ventilatorja s samodejnim odpiranjem vrat 
in odpravlja zadrževanje vlage.

 n Preskus kakovosti: 12.500 ur, 280 ciklov na leto (20 let domače uporabe)

Programi / možnosti
 n 12 programov: ECO, Samodejno, Univerzalno, Časovni program, Rinse and hold, Plastika, Higiensko, Kristalno steklo
 n Predhodno segrevanje, Samočiščenje, Zgornja polovica, Spodnja polovica // Temperatura pomivanja: 45 do 70°C
 n 4 načini: Zeleni način, hitri način, nočni način, intenzivni način
 n 2 možnosti: Samodejno odpiranje, zakasnjen zagon (1–24 h)
 n 12 nastavitev: Jezik, Izbira programa, Zaklep tipk, Nastavitve zaslona, Zvočno opozorilo, Glasnost zvočnega signala, 

Pomoč pri izpiranju, Super izpiranje, Ekstra suho, Varčevanje z vodo, Trdota vode, Notranja osvetlitev

Udobje / varnost
 n Status Light™, ki označuje potek programa // Prikaz preostalega časa
 n 4 luči LED: 2 v notranjem prostoru in 2 za osvetljavo košar pri nalaganju/pospravljanju
 n Priključek za toplo vodo za varčevanje z energijo, če se stavba ogreva z daljinskim ogrevanjem, sončno energijo itd.
 n Sistem Aqua Safe™ zagotavlja zaščito pred kakršnim koli puščanjem s pomočjo senzorja Aqua Detect™, 

nameščenega v ventilu za dovod vode, in izjemno odporne cevi PEX za dovod vode z življenjsko dobo približno 50 let.
 n Uporabniška diagnostika po prodaji // Zaščita za pult Steam Safe™
 n Enostavna namestitev: Vzmeti vrat in zadnje noge, nastavljive od spredaj

Košare in predali
 n Snemljiv in po višini nastavljiv zgornji pladenj za pribor (razpoložljiva višina vsebine: 6 cm)
 n Višinsko nastavljivo zgornje stojalo za skodelice za kavo, kozarce in krožnike, z Light Lock™ za pritrditev plastičnih 

posod, dve polici za skodelice/podstavki za kozarce za vino in zložljive vrstice zatičev (največja višina vsebine: 19/17 
cm)

 n Snemljivo srednje stojalo z enim vložkom za jedilni pribor in enim vložkom za skledo (največja višina vsebine: 10 cm)
 n Spodnje stojalo za krožnike, lonce in posode z držalom za vaze/steklenice, košarica za jedilni pribor in zložljive vrstice 

zatičev (največja višina vsebine: 23 cm)
 n Super Access – hkraten dostop do več košar, kar zagotavlja optimalno prilagodljivost polnjenja in praznjenja..

Mere
 n Dimenzije aparata (V/Š/G): 859–912/596/574 mm
 n Zahtevane dimenzije prostora (V/Š/G): 860–915 / 600 / ≥ 575 mm
 n Dolžina / lokacija napajalnega kabla: 1825 mm / Zadnja desna stran
 n Dolžina dovodne cevi PEX / Dimenzije zaklepne matice* / Lokacija: 1625 mm / ¾” / Zadaj levo
 n Dolžina izhodne cevi / Premer izhodne cevi / Lokacija: 1515 mm / 19,5 mm / Zadnja leva stran
 n Dolžina vrat po meri / Vrtišče: 700–800/710 mm

Tehnični podatki
 n Električni priključek: 1.9kW / 220–240V / 50Hz / 10A // Vodni tlak: 0.03–1.0Mpa
 n Razred energetske učinkovitosti: C
 n Raven hrupa (dB(A) re 1 pW): 38
 n Poraba energije/100 ciklov (kWh): 77
 n Poraba vode v standardnem ciklu (v litrih): 7,6
 n Integrirana naprava proti črpanju
 n 17 postavitev

Višinsko nastavljiva 
zgornja košara Exclusive 
iz jekla, prevlečenega z 
najlonom

Odstranljiva košara za 
jedilni pribor

Srednji predal za sklede 
in jedilni pribor

Spodnja košara 
Exclusive iz jekla, 
prevlečenega z 
najlonom

Košare in predali

Odstranljiv zgornji predal 
za jedilni pribor
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odstranite matico

A

Brez barve
Popolnoma integrirano/drsna vrata, XL, 82 cm, plošča in zaslon: Logic

DSD433B/1

Trpežna in robustna jeklena stojala: Dvonivojski nakladalni sistem Flexiracks™ Premium, Nizka raven 
hrupa: 44 db (A), Učinkovito in hitro sušenje: Auto Door Open Drying™, Robustna zasnova: 8 Steel™ 
konstrukcija, Vrhunska zmogljivost čiščenja: Sistem 7 Spray™

Lastnosti
 n 8 Steel™ konstrukcija z visokokakovostno posodo iz nerjavečega jekla, odporno na kisline, razpršilnimi rokami 
iz nerjavečega jekla, cedili in razpršilnimi cevmi; stojala iz jekla, prevlečenega z najlonom; jeklene noge, element 
in zunanji podstavek.

 n Velika površina filtra: poveča pretok vode in izboljša učinkovitost čiščenja
 n Obtočna črpalka z vzdržljivim in tihim indukcijskim motorjem ter vgrajenim grelnikom
 n Zaslon LCD visoke ločljivosti, enostaven za branje

Zmogljivost
 n Super Cleaning System™: Intenzivno izpiranje, ki pred glavnim pomivanjem očisti posodo in stroj.
 n Edinstven sistem 7 Spray™, zasnovan tako, da doseže vsak kotiček pomivalnega stroja.
 n Območja Power Zone: Wide Spray™ za lonce in ponve
 n Auto Door Open Drying™ – cikel kondenzacije z zaprtimi vrati, ki mu sledi sušenje z rahlo odprtimi vrati.
 n Preskus kakovosti: 12.500 ur, 280 ciklov na leto (20 let domače uporabe)

Programi / možnosti
 n 7 programov: ECO, Univerzalno, Časovni program, Rinse and hold, Higiensko, Hitro, Intenzivno
 n Temperatura pranja: 51 do 70 °C
 n 2 načina: Hitri način, nočni način
 n 2 možnosti: Samodejno odpiranje, zakasnjen zagon (1–24 h)
 n 8 nastavitev: Jezik, Zaklep tipk, Zaslon, Zvok, Pomoč pri izpiranju, Super izpiranje, Ekstra suho, Trdota vode

Udobje / varnost
 n Priključek za toplo vodo za varčevanje z energijo, če se stavba ogreva z daljinskim ogrevanjem, sončno energijo 
itd.

 n Sistem Aqua Safe™ zagotavlja zaščito pred kakršnim koli puščanjem s pomočjo senzorja Aqua Detect™, 
nameščenega v ventilu za dovod vode, in izjemno odporne cevi PEX za dovod vode z življenjsko dobo približno 
50 let.

 n Uporabniška diagnostika po prodaji
 n Steam Safe™ zaščita za delovno površino
 n Enostavna namestitev: Vzmeti vrat in zadnje noge, nastavljive od spredaj

Košare in predali
 n Zgornje stojalo za kavne skodelice, kozarce in krožnike z dvema policama za skodelice/podstavkoma za vinske 
kozarce (največja višina vsebine 19 cm)

 n Spodnje stojalo za krožnike, lonce in posode, s košaro za jedilni pribor in zložljivimi zadnjimi vrstami zatičev 
(največja višina vsebine: 33 cm)

 n Super Access – hkraten dostop do več košar, kar zagotavlja optimalno prilagodljivost polnjenja in praznjenja.

Mere
 n Dimenzije aparata (V/Š/G): 819–872/596/559 mm
 n n Zahtevane dimenzije prostora (V/Š/G): 820–875 / 600 / ≥ 560 mm
 n n Dolžina / lokacija napajalnega kabla: 1825 mm / Zadnja desna stran
 n n Dolžina dovodne cevi PEX / Dimenzije zaklepne matice* / Lokacija: 1625 mm / ¾” / Zadaj levo
 n n Dolžina izhodne cevi / Premer izhodne cevi / Lokacija: 1515 mm / 19,5 mm / Zadnja leva stran
 n n Dolžina vrat po meri / Vrtišče: 680–760 (drsna vrata: 720–800) / 670mm

Tehnični podatki
 n Električni priključek: 1.9kW / 220–240V / 50Hz / 10A
 n Vodni tlak: 0.03–1.0Mpa
 n Razred energetske učinkovitosti: C
 n Raven hrupa (dB(A) re 1 pW): 44
 n Poraba energije/100 ciklov (kWh): 72
 n Poraba vode v standardnem ciklu (v litrih): 8,9
 n Integrirana naprava proti črpanju
 n 13 postavitev

Košare in predali

Zgornja košara Premium iz 
jekla, prevlečenega z najlonom

Odstranljiva košara za 
jedilni pribor

Spodnja košara 
Premium iz jekla, 
prekritega z najlonom
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Za višino 
817–819 mm 
odstranite matico

A

Brez barve
Popolnoma integrirano/drsna vrata, XL, 82 cm, plošča in zaslon: Logic

DSD444B/1

Trpežna in robustna jeklena stojala: 3-nivojski nakladalni sistem Flexiracks™ Premium, Nizka raven hrupa: 
42 db (A), Učinkovito in hitro sušenje: Auto Door Open Drying™, Robustna zasnova: 8 Steel™ konstrukcija, 
Vrhunska zmogljivost čiščenja: Sistem 9 Spray™

Lastnosti
 n 8 Steel™ konstrukcija z visokokakovostno posodo iz nerjavečega jekla, odporno na kisline, razpršilnimi rokami 
iz nerjavečega jekla, cedili in razpršilnimi cevmi; stojala iz jekla, prevlečenega z najlonom; jeklene noge, element 
in zunanji podstavek.

 n Velika površina filtra: poveča pretok vode in izboljša učinkovitost čiščenja
 n Obtočna črpalka z vzdržljivim in tihim indukcijskim motorjem ter vgrajenim grelnikom
 n Zaslon LCD visoke ločljivosti, enostaven za branje

Zmogljivost
 n Super Cleaning System™: Intenzivno izpiranje, ki pred glavnim pomivanjem očisti posodo in stroj.
 n Edinstven sistem 9 Spray™, zasnovan tako, da doseže vsak kotiček pomivalnega stroja.
 n Območja Power Zone: Wide Spray™ za lonce in ponve, Jet Spray™ za steklenice in vaze
 n Auto Door Open Drying™ – cikel kondenzacije z zaprtimi vrati, ki mu sledi sušenje z rahlo odprtimi vrati.
 n Preskus kakovosti: 12.500 ur, 280 ciklov na leto (20 let domače uporabe)

Programi / možnosti
 n 7 programov: ECO, Univerzalno, Časovni program, Rinse and hold, Higiensko, Hitro, Intenzivno
 n Temperatura pranja: 51 do 70 °C
 n 2 načina: Hitri način, nočni način
 n 2 možnosti: Samodejno odpiranje, zakasnjen zagon (1–24 h)
 n 8 nastavitev: Jezik, Zaklep tipk, Zaslon, Zvok, Pomoč pri izpiranju, Super izpiranje, Ekstra suho, Trdota vode

Udobje / varnost
 n Priključek za toplo vodo za varčevanje z energijo, če se stavba ogreva z daljinskim ogrevanjem, sončno energijo 
itd.

 n Sistem Aqua Safe™ zagotavlja zaščito pred kakršnim koli puščanjem s pomočjo senzorja Aqua Detect™, 
nameščenega v ventilu za dovod vode, in izjemno odporne cevi PEX za dovod vode z življenjsko dobo približno 
50 let.

 n Uporabniška diagnostika po prodaji
 n Steam Safe™ zaščita za delovno površino
 n Enostavna namestitev: Vzmeti vrat in zadnje noge, nastavljive od spredaj

Košare in predali
 n Snemljiv in po višini nastavljiv zgornji pladenj za pribor (razpoložljiva višina vsebine: 6 cm)
 n Po višini nastavljivo zgornje stojalo za kavne skodelice, kozarce in krožnike z dvema policama za skodelice/
podstavkoma za vinske kozarce (največja višina vsebine 19 cm)

 n Spodnje stojalo za krožnike, lonce in posode, s košaro za jedilni pribor in zložljivimi zadnjimi vrstami zatičev 
(največja višina vsebine: 33 cm)

 n Super Access – hkraten dostop do več košar, kar zagotavlja optimalno prilagodljivost polnjenja in praznjenja.

Mere
 n Dimenzije aparata (V/Š/G): 819–872/596/559 mm
 n Zahtevane dimenzije prostora (V/Š/G): 820–875 / 600 / ≥ 560 mm
 n Dolžina / lokacija napajalnega kabla: 1825 mm / Zadnja desna stran
 n Dolžina dovodne cevi PEX / Dimenzije zaklepne matice* / Lokacija: 1625 mm / ¾” / Zadaj levo
 n Dolžina izhodne cevi / Premer izhodne cevi / Lokacija: 1515 mm / 19,5 mm / Zadnja leva stran
 n Dolžina vrat po meri / Vrtišče: 680–760 (drsna vrata: 720–800) / 670mm

Tehnični podatki
 n Električni priključek: 1.9kW / 220–240V / 50Hz / 10A
 n Vodni tlak: 0.03–1.0Mpa
 n Razred energetske učinkovitosti: C
 n Raven hrupa (dB(A) re 1 pW): 42
 n Poraba energije/100 ciklov (kWh): 74
 n Poraba vode v standardnem ciklu (v litrih): 9,4
 n Integrirana naprava proti črpanju
 n 14 postavitev

Košare in predali

Odstranljiv zgornji predal 
za jedilni pribor

Odstranljiva košara za 
jedilni pribor

Spodnja košara 
Premium iz jekla, 
prekritega z najlonom

Višinsko nastavljiva 
zgornja košara iz jekla, 
prevlečenega z najlonom
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Za višino 
817–819 mm 
odstranite matico

A

Brez barve
Popolnoma integrirano/drsna vrata, XL, 82 cm, plošča in zaslon: Style

DSD644B/1

Trpežna in robustna jeklena stojala: 3-nivojski nakladalni sistem Flexiracks™ Premium, Nizka raven hrupa: 
42 db (A), Učinkovito in hitro sušenje: Auto Door Open Drying™, Robustna zasnova: 8 Steel™ konstrukcija, 
Vrhunska zmogljivost čiščenja: Sistem 9 Spray™

Lastnosti
 n 8 Steel™ konstrukcija z visokokakovostno posodo iz nerjavečega jekla, odporno na kisline, razpršilnimi rokami iz 

nerjavečega jekla, cedili in razpršilnimi cevmi; stojala iz jekla, prevlečenega z najlonom; jeklene noge, element in zunanji 
podstavek.

 n Velika površina filtra: poveča pretok vode in izboljša učinkovitost čiščenja
 n Obtočna črpalka z vzdržljivim in tihim indukcijskim motorjem 

Zmogljivost
 n Super Cleaning System™: Intenzivno izpiranje, ki pred glavnim pomivanjem očisti posodo in stroj.
 n Edinstven sistem 9 Spray™, zasnovan tako, da doseže vsak kotiček pomivalnega stroja.
 n Območja Power Zone: Wide Spray™ za lonce in ponve, Jet Spray™ za steklenice in vaze
 n Auto Door Open Drying™ – cikel kondenzacije z zaprtimi vrati, ki mu sledi sušenje z rahlo odprtimi vrati.
 n Preskus kakovosti: 12.500 ur, 280 ciklov na leto (20 let domače uporabe)

Programi / možnosti
 n 12 programov: ECO, Samodejno, Univerzalno, Časovni program, Rinse and hold, Plastika, Higiensko, Kristalno steklo
 n Predhodno segrevanje, Samočiščenje, Zgornja polovica, Spodnja polovica
 n Temperatura pranja: 45 do 70°C
 n 4 načini: Zeleni način, hitri način, nočni način, intenzivni način
 n 2 možnosti: Samodejno odpiranje, zakasnjen zagon (1–24 h)
 n 11 nastavitev: Jezik, Izbira programa, Zaklep tipk, Nastavitve zaslona, Zvočno opozorilo, Glasnost zvočnega signala, 

Pomoč pri izpiranju, Super izpiranje, Ekstra suho, Trdota vode, Notranja osvetlitev

Udobje / varnost
 n 2 luči LED osvetljujeta notranjost pomivalnega stroja
 n Priključek za toplo vodo za varčevanje z energijo, če se stavba ogreva z daljinskim ogrevanjem, sončno energijo itd.
 n Sistem Aqua Safe™ zagotavlja zaščito pred kakršnim koli puščanjem s pomočjo senzorja Aqua Detect™, 

nameščenega v ventilu za dovod vode, in izjemno odporne cevi PEX za dovod vode z življenjsko dobo približno 50 let.
 n Uporabniška diagnostika po prodaji
 n Steam Safe™ zaščita za delovno površino
 n Enostavna namestitev: Vzmeti vrat in zadnje noge, nastavljive od spredaj

Košare in predali
 n Snemljiv in po višini nastavljiv zgornji pladenj za pribor (razpoložljiva višina vsebine: 6 cm)
 n Po višini nastavljivo zgornje stojalo za kavne skodelice, kozarce in krožnike z dvema policama za skodelice/

podstavkoma za vinske kozarce (največja višina vsebine 19 cm)
 n Spodnje stojalo za krožnike, lonce in posode, s košaro za jedilni pribor in zložljivimi zadnjimi vrstami zatičev (največja 

višina vsebine: 33 cm)
 n Super Access – hkraten dostop do več košar, kar zagotavlja optimalno prilagodljivost polnjenja in praznjenja.

Mere
 n Dimenzije aparata (V/Š/G): 819–872/596/559 mm
 n Zahtevane dimenzije prostora (V/Š/G): 820–875 / 600 / ≥ 560 mm
 n Dolžina / lokacija napajalnega kabla: 1825 mm / Zadnja desna stran
 n Dolžina dovodne cevi PEX / Dimenzije zaklepne matice* / Lokacija: 1625 mm / ¾” / Zadaj levo
 n Dolžina izhodne cevi / Premer izhodne cevi / Lokacija: 1515 mm / 19,5 mm / Zadnja leva stran
 n Dolžina vrat po meri / Vrtišče: 680–760 (drsna vrata: 720–800) / 670mm

Tehnični podatki
 n Električni priključek: 1.9kW / 220–240V / 50Hz / 10A
 n Vodni tlak: 0.03–1.0Mpa
 n Razred energetske učinkovitosti: C
 n Raven hrupa (dB(A) re 1 pW): 42
 n Poraba energije/100 ciklov (kWh): 74
 n Poraba vode v standardnem ciklu (v litrih): 9,4
 n Integrirana naprava proti črpanju
 n 14 postavitev

Košare in predali

Odstranljiv zgornji predal 
za jedilni pribor

Odstranljiva košara za 
jedilni pribor

Spodnja košara 
Premium iz jekla, 
prekritega z najlonom

Višinsko nastavljiva 
zgornja košara iz jekla, 
prevlečenega z najlonom
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Brez barve
Popolnoma integrirano/drsna vrata, XXL, 86 cm, plošča in zaslon: Style

DSD645BXXL/1

Trpežna in robustna jeklena stojala: 3-nivojski nakladalni sistem Flexiracks™ Premium, Nizka raven hrupa: 
40 db (A), Učinkovito in hitro sušenje: Auto Door Open Drying™, Robustna zasnova: 8 Steel™ konstrukcija, 
Vrhunska zmogljivost čiščenja: Sistem 9 Spray™

Lastnosti
 n 8 Steel™ konstrukcija z visokokakovostno posodo iz nerjavečega jekla, odporno na kisline, razpršilnimi rokami iz 

nerjavečega jekla, cedili in razpršilnimi cevmi; stojala iz jekla, prevlečenega z najlonom; jeklene noge, element in zunanji 
podstavek.

 n Velika površina filtra: poveča pretok vode in izboljša učinkovitost čiščenja
 n Obtočna črpalka z vzdržljivim in tihim indukcijskim motorjem ter vgrajenim grelnikom
 n Zaslon LCD visoke ločljivosti, enostaven za branje

Zmogljivost
 n Super Cleaning System™: Intenzivno izpiranje, ki pred glavnim pomivanjem očisti posodo in stroj.
 n Edinstven sistem 9 Spray™, zasnovan tako, da doseže vsak kotiček pomivalnega stroja.
 n Območja Power Zone: Wide Spray™ za lonce in ponve, Jet Spray™ za steklenice in vaze
 n Auto Door Open Drying™ – cikel kondenzacije z zaprtimi vrati, ki mu sledi sušenje z rahlo odprtimi vrati.
 n Preskus kakovosti: 12.500 ur, 280 ciklov na leto (20 let domače uporabe)

Programi / možnosti
 n 12 programov: ECO, Auto, Universal, Time program, Rinse and hold, Plastic, Hygiene, Crystal glass, Predhodno 

segrevanje, Samočiščenje, Zgornja polovica, Spodnja polovica,
 n Temperatura pranja: 45 do 70°C
 n 4 načini: Zeleni način, hitri način, nočni način, intenzivni način
 n 2 možnosti: Samodejno odpiranje, zakasnjen zagon (1–24 h)
 n 11 nastavitev: Jezik, Izbira programa, Zaklep tipk, Nastavitve zaslona, Zvočno opozorilo, Glasnost zvočnega signala, 

Pomoč pri izpiranju, Super izpiranje, Ekstra suho, Trdota vode, Notranja osvetlitev

Udobje / varnost
 n 2 luči LED osvetljujeta notranjost pomivalnega stroja
 n Priključek za toplo vodo za varčevanje z energijo, če se stavba ogreva z daljinskim ogrevanjem, sončno energijo itd.
 n Sistem Aqua Safe™ zagotavlja zaščito pred kakršnim koli puščanjem s pomočjo senzorja Aqua Detect™, 

nameščenega v ventilu za dovod vode, in izjemno odporne cevi PEX za dovod vode z življenjsko dobo približno 50 let.
 n Uporabniška diagnostika po prodaji
 n Steam Safe™ zaščita za delovno površino
 n Enostavna namestitev: Vzmeti vrat in zadnje noge, nastavljive od spredaj

Košare in predali
 n Snemljiv in po višini nastavljiv zgornji pladenj za pribor (razpoložljiva višina vsebine: 6 cm)
 n Po višini nastavljivo zgornje stojalo za kavne skodelice, kozarce in krožnike z dvema policama za skodelice/

podstavkoma za vinske kozarce (največja višina vsebine 19 cm)
 n Spodnje stojalo za krožnike, lonce in posode, s košaro za jedilni pribor in zložljivimi zadnjimi vrstami zatičev (največja 

višina vsebine: 33 cm)
 n Super Access – hkraten dostop do več košar, kar zagotavlja optimalno prilagodljivost polnjenja in praznjenja.

Mere
 n Dimenzije aparata (V/Š/G): 859–912/596/559 mm
 n Zahtevane dimenzije prostora (V/Š/G): 860–915 / 600 / ≥ 575 mm
 n Dolžina / lokacija napajalnega kabla: 1825 mm / Zadnja desna stran
 n Dolžina dovodne cevi PEX / Dimenzije zaklepne matice* / Lokacija: 1625 mm / ¾” / Zadaj levo
 n Dolžina izhodne cevi / Premer izhodne cevi / Lokacija: 1515 mm / 19,5 mm / Zadnja leva stran
 n Dolžina vrat po meri / Vrtišče: 700–800 (drsna vrata: 760–840) / 710mm

Tehnični podatki
 n Električni priključek: 1.9kW / 220–240V / 50Hz / 10A
 n Vodni tlak: 0.03–1.0Mpa
 n Razred energetske učinkovitosti: C
 n Raven hrupa (dB(A) re 1 pW): 40
 n Poraba energije/100 ciklov (kWh): 74
 n Poraba vode v standardnem ciklu (v litrih): 9,4
 n Integrirana naprava proti črpanju
 n 14 postavitev
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Košare in predali

Odstranljiv zgornji predal 
za jedilni pribor

Odstranljiva košara za 
jedilni pribor

Spodnja košara 
Premium iz jekla, 
prekritega z najlonom

Višinsko nastavljiva 
zgornja košara iz jekla, 
prevlečenega z najlonom
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Bela
Vgradno, XL 82 cm, plošča in zaslon: Classic

DBI233IB.W/1
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Trpežna in robustna jeklena stojala: Dvonivojski nakladalni sistem Flexiracks™ Premium, Nizka raven 
hrupa: 44 db (A), Učinkovito in hitro sušenje: Auto Door Open Drying™, Robustna zasnova: 8 Steel™ 
konstrukcija, Vrhunska zmogljivost čiščenja: Sistem 7 Spray™

Lastnosti
 n 8 Steel™ konstrukcija z visokokakovostno posodo iz nerjavečega jekla, odporno na kisline, razpršilnimi rokami 
iz nerjavečega jekla, cedili in razpršilnimi cevmi; stojala iz jekla, prevlečenega z najlonom; jeklene noge, element 
in zunanji podstavek.

 n Velika površina filtra: poveča pretok vode in izboljša učinkovitost čiščenja
 n Obtočna črpalka z vzdržljivim in tihim indukcijskim motorjem ter vgrajenim grelnikom
 n Zaslon LCD visoke ločljivosti, enostaven za branje

Zmogljivost
 n Super Cleaning System™: Intenzivno izpiranje, ki pred glavnim pomivanjem očisti posodo in stroj.
 n Edinstven sistem 7 Spray™, zasnovan tako, da doseže vsak kotiček pomivalnega stroja.
 n Območja Power Zone: Wide Spray™ za lonce in ponve
 n Turbo Combi Drying™ – učinkovito sušenje, ki združuje sušenje s pomočjo ventilatorja s samodejnim 
odpiranjem vrat in odpravlja zadrževanje vlage.

 n Preskus kakovosti: 12.500 ur, 280 ciklov na leto (20 let domače uporabe)

Programi / možnosti
 n 7 programov: ECO, Univerzalno, Časovni program, Rinse and hold, Higiensko, Hitro, Intenzivno
 n Temperatura pranja: 51 do 70 °C
 n 2 načina: Hitri način, nočni način
 n 2 možnosti: Samodejno odpiranje, zakasnjen zagon (1–24 h)
 n 8 nastavitev: Jezik, Zaklep tipk, Zaslon, Zvok, Pomoč pri izpiranju, Super izpiranje, Ekstra suho, Trdota vode

Udobje / varnost
 n Priključek za toplo vodo za varčevanje z energijo, če se stavba ogreva z daljinskim ogrevanjem, sončno energijo 
itd.

 n Sistem Aqua Safe™ zagotavlja zaščito pred kakršnim koli puščanjem s pomočjo senzorja Aqua Detect™, 
nameščenega v ventilu za dovod vode, in izjemno odporne cevi PEX za dovod vode z življenjsko dobo približno 
50 let.

 n Uporabniška diagnostika po prodaji
 n Steam Safe™ zaščita za delovno površino
 n Enostavna namestitev: Zadnje noge, nastavljive od spredaj

Košare in predali
 n Zgornje stojalo za kavne skodelice, kozarce in krožnike z dvema policama za skodelice/podstavkoma za vinske 
kozarce (največja višina vsebine 19 cm)

 n Spodnje stojalo za krožnike, lonce in posode, s košaro za jedilni pribor in zložljivimi zadnjimi vrstami zatičev 
(največja višina vsebine: 33 cm)

 n Super Access – hkraten dostop do več košar, kar zagotavlja optimalno prilagodljivost polnjenja in praznjenja.

Mere
 n Dimenzije aparata (V/Š/G): 820–875/596/559 mm
 n Zahtevane dimenzije prostora (V/Š/G): 820–873 / 600 / ≥ 560 mm
 n Dolžina / lokacija napajalnega kabla: 1825 mm / Zadnja desna stran
 n Dolžina dovodne cevi PEX / Dimenzije zaklepne matice* / Lokacija: 1625 mm / ¾” / Zadaj levo
 n Dolžina izhodne cevi / Premer izhodne cevi / Lokacija: 1515 mm / 19,5 mm / Zadnja leva stran
 n Dolžina vrat / Vrtišče: 720 / 670 mm

Tehnični podatki
 n Električni priključek: 1.9kW / 220–240V / 50Hz / 10A
 n Vodni tlak: 0.03–1.0Mpa
 n Razred energetske učinkovitosti: C
 n Raven hrupa (dB(A) re 1 pW): 44
 n Poraba energije/100 ciklov (kWh): 72
 n Poraba vode v standardnem ciklu (v litrih): 8,9
 n Integrirana naprava proti črpanju
 n 13 postavitev

Košare in predali

Zgornja košara 
Premium iz jekla, 
prevlečenega z 
najlonom

Odstranljiva košara za 
jedilni pribor

Spodnja košara 
Premium iz jekla, 
prekritega z najlonom
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Nerjaveče jeklo
Vgradno, XL 82 cm, plošča in zaslon: Classic

DBI2344IB.S/1
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Trpežna in robustna jeklena stojala: Dvonivojski nakladalni sistem Flexiracks™ Premium, Nizka raven 
hrupa: 44 db (A), Učinkovito in hitro sušenje: Auto Door Open Drying™, Robustna zasnova: 8 Steel™ 
konstrukcija, Vrhunska zmogljivost čiščenja: Sistem 7 Spray™

Lastnosti
 n 8 Steel™ konstrukcija z visokokakovostno posodo iz nerjavečega jekla, odporno na kisline, razpršilnimi rokami 
iz nerjavečega jekla, cedili in razpršilnimi cevmi; stojala iz jekla, prevlečenega z najlonom; jeklene noge, element 
in zunanji podstavek.

 n Velika površina filtra: poveča pretok vode in izboljša učinkovitost čiščenja
 n Obtočna črpalka z vzdržljivim in tihim indukcijskim motorjem 

Zmogljivost
 n Super Cleaning System™: Intenzivno izpiranje, ki pred glavnim pomivanjem očisti posodo in stroj.
 n Edinstven sistem 7 Spray™, zasnovan tako, da doseže vsak kotiček pomivalnega stroja.
 n Območja Power Zone: Wide Spray™ za lonce in ponve
 n Turbo Combi Drying™ – učinkovito sušenje, ki združuje sušenje s pomočjo ventilatorja s samodejnim 
odpiranjem vrat in odpravlja zadrževanje vlage.

 n Preskus kakovosti: 12.500 ur, 280 ciklov na leto (20 let domače uporabe)

Programi / možnosti
 n 7 programov: ECO, Universal, Time program, Rinse and hold, Hygiene, Quick, Intensive
 n Temperatura pranja: 51 do 70 °C
 n 2 načina: Hitri način, nočni način
 n 2 možnosti: Samodejno odpiranje, zakasnjen zagon (1–24 h)
 n 8 nastavitev: Jezik, Zaklep tipk, Zaslon, Zvok, Pomoč pri izpiranju, Super izpiranje, Ekstra suho, Trdota vode

Udobje / varnost
 n Priključek za toplo vodo za varčevanje z energijo, če se stavba ogreva z daljinskim ogrevanjem, sončno energijo 
itd.

 n Sistem Aqua Safe™ zagotavlja zaščito pred kakršnim koli puščanjem s pomočjo senzorja Aqua Detect™, 
nameščenega v ventilu za dovod vode, in izjemno odporne cevi PEX za dovod vode z življenjsko dobo približno 
50 let.

 n Uporabniška diagnostika po prodaji
 n Steam Safe™ zaščita za delovno površino
 n Enostavna namestitev: Zadnje noge, nastavljive od spredaj

Košare in predali
 n Zgornje stojalo za kavne skodelice, kozarce in krožnike z dvema policama za skodelice/podstavkoma za vinske 
kozarce (največja višina vsebine 19 cm)

 n Spodnje stojalo za krožnike, lonce in posode, s košaro za jedilni pribor in zložljivimi zadnjimi vrstami zatičev 
(največja višina vsebine: 33 cm)

 n Super Access – hkraten dostop do več košar, kar zagotavlja optimalno prilagodljivost polnjenja in praznjenja.

Mere
 n Dimenzije aparata (V/Š/G): 819–872/596/559 mm
 n Zahtevane dimenzije prostora (V/Š/G): 820–875 / 600 / ≥ 560 mm
 n Dolžina / lokacija napajalnega kabla: 1825 mm / Zadnja desna stran
 n Dolžina dovodne cevi PEX / Dimenzije zaklepne matice* / Lokacija: 1625 mm / ¾” / Zadaj levo
 n Dolžina izhodne cevi / Premer izhodne cevi / Lokacija: 1515 mm / 19,5 mm / Zadnja leva stran
 n Dolžina vrat / Vrtišče: 720 / 670 mm

Tehnični podatki
 n Električni priključek: 1.9kW / 220–240V / 50Hz / 10A
 n Vodni tlak: 0.03–1.0Mpa
 n Razred energetske učinkovitosti: C
 n Raven hrupa (dB(A) re 1 pW): 44
 n Poraba energije/100 ciklov (kWh): 72
 n Poraba vode v standardnem ciklu (v litrih): 8,9
 n Integrirana naprava proti črpanju
 n 13 postavitev

Košare in predali

Zgornja košara 
Premium iz jekla, 
prevlečenega z 
najlonom

Odstranljiva košara za 
jedilni pribor

Spodnja košara 
Premium iz jekla, 
prekritega z najlonom
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Odstranljiv zgornji predal 
za jedilni pribor

Odstranljiva košara za 
jedilni pribor

Spodnja košara 
Premium iz jekla, 
prekritega z najlonom

Višinsko nastavljiva 
zgornja košara iz jekla, 
prevlečenega z najlonom

Nerjaveče jeklo
Vgradno, XL 82 cm, plošča in zaslon: Classic

DBI2444IB.S/1
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Trpežna in robustna jeklena stojala: Dvonivojski nakladalni sistem Flexiracks™ Premium, Nizka raven 
hrupa: 44 db (A), Učinkovito in hitro sušenje: Auto Door Open Drying™, Robustna zasnova: 8 Steel™ 
konstrukcija, Vrhunska zmogljivost čiščenja: Sistem 7 Spray™

Lastnosti
 n 8 Steel™ konstrukcija z visokokakovostno posodo iz nerjavečega jekla, odporno na kisline, razpršilnimi rokami 
iz nerjavečega jekla, cedili in razpršilnimi cevmi; stojala iz jekla, prevlečenega z najlonom; jeklene noge, element 
in zunanji podstavek.

 n Velika površina filtra: poveča pretok vode in izboljša učinkovitost čiščenja
 n Obtočna črpalka z vzdržljivim in tihim indukcijskim motorjem 

Zmogljivost
 n Super Cleaning System™: Intenzivno izpiranje, ki pred glavnim pomivanjem očisti posodo in stroj.
 n Edinstven sistem 7 Spray™, zasnovan tako, da doseže vsak kotiček pomivalnega stroja.
 n Območja Power Zone: Wide Spray™ za lonce in ponve
 n Turbo Combi Drying™ – učinkovito sušenje, ki združuje sušenje s pomočjo ventilatorja s samodejnim 
odpiranjem vrat in odpravlja zadrževanje vlage.

 n Preskus kakovosti: 12.500 ur, 280 ciklov na leto (20 let domače uporabe)

Programi / možnosti
 n 7 programov: ECO, Universal, Time program, Rinse and hold, Hygiene, Quick, Intensive
 n Temperatura pranja: 51 do 70 °C
 n 2 načina: Hitri način, nočni način
 n 2 možnosti: Samodejno odpiranje, zakasnjen zagon (1–24 h)
 n 8 nastavitev: Jezik, Zaklep tipk, Zaslon, Zvok, Pomoč pri izpiranju, Super izpiranje, Ekstra suho, Trdota vode

Udobje / varnost
 n Priključek za toplo vodo za varčevanje z energijo, če se stavba ogreva z daljinskim ogrevanjem, sončno energijo 
itd.

 n Sistem Aqua Safe™ zagotavlja zaščito pred kakršnim koli puščanjem s pomočjo senzorja Aqua Detect™, 
nameščenega v ventilu za dovod vode, in izjemno odporne cevi PEX za dovod vode z življenjsko dobo približno 
50 let.

 n Uporabniška diagnostika po prodaji
 n Steam Safe™ zaščita za delovno površino
 n Enostavna namestitev: Zadnje noge, nastavljive od spredaj

Košare in predali
 n Snemljiv in po višini nastavljiv zgornji pladenj za pribor (razpoložljiva višina vsebine: 6 cm)
 n Po višini nastavljivo zgornje stojalo za kavne skodelice, kozarce in krožnike z dvema policama za skodelice/
podstavkoma za vinske kozarce (največja višina vsebine 19 cm)

 n Spodnje stojalo za krožnike, lonce in posode, s košaro za jedilni pribor in zložljivimi zadnjimi vrstami zatičev 
(največja višina vsebine: 33 cm)

 n Super Access – hkraten dostop do več košar, kar zagotavlja optimalno prilagodljivost polnjenja in praznjenja.

Mere
 n Dimenzije aparata (V/Š/G): 819–872/596/559 mm
 n Zahtevane dimenzije prostora (V/Š/G): 820–875 / 600 / ≥ 560 mm
 n Dolžina / lokacija napajalnega kabla: 1825 mm / Zadnja desna stran
 n Dolžina dovodne cevi PEX / Dimenzije zaklepne matice* / Lokacija: 1625 mm / ¾” / Zadaj levo
 n Dolžina izhodne cevi / Premer izhodne cevi / Lokacija: 1515 mm / 19,5 mm / Zadnja leva stran
 n Dolžina vrat / Vrtišče: 720 / 670 mm

Tehnični podatki
 n Električni priključek: 1.9kW / 220–240V / 50Hz / 10A
 n Vodni tlak: 0.03–1.0Mpa
 n Razred energetske učinkovitosti: C
 n Raven hrupa (dB(A) re 1 pW): 42
 n Poraba energije/100 ciklov (kWh): 74
 n Poraba vode v standardnem ciklu (v litrih): 9,4
 n Integrirana naprava proti črpanju
 n 14 postavitev

Košare in predali
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Vgradno, XL 82 cm, plošča in zaslon: Logic

DBI444IB.W/1

Trpežna in robustna jeklena stojala: 3-nivojski nakladalni sistem Flexiracks™ Premium, Nizka raven hrupa: 
42 db (A), Učinkovito in hitro sušenje: Auto Door Open Drying™, Robustna zasnova: 8 Steel™ konstrukcija, 
Vrhunska zmogljivost čiščenja: Sistem 9 Spray™

Lastnosti
 n 8 Steel™ konstrukcija z visokokakovostno posodo iz nerjavečega jekla, odporno na kisline, razpršilnimi rokami iz 

nerjavečega jekla, cedili in razpršilnimi cevmi; stojala iz jekla, prevlečenega z najlonom; jeklene noge, element in zunanji 
podstavek.

 n Velika površina filtra: poveča pretok vode in izboljša učinkovitost čiščenja
 n Obtočna črpalka z vzdržljivim in tihim indukcijskim motorjem ter vgrajenim grelnikom
 n Zaslon LCD visoke ločljivosti, enostaven za branje

Zmogljivost
 n Super Cleaning System™: Intenzivno izpiranje, ki pred glavnim pomivanjem očisti posodo in stroj.
 n Edinstven sistem 9 Spray™, zasnovan tako, da doseže vsak kotiček pomivalnega stroja.
 n Območja Power Zone: Wide Spray™ za lonce in ponve, Jet Spray™ za steklenice in vaze
 n Turbo Combi Drying™ – učinkovito sušenje, ki združuje sušenje s pomočjo ventilatorja s samodejnim odpiranjem vrat 

in odpravlja zadrževanje vlage.
 n Preskus kakovosti: 12.500 ur, 280 ciklov na leto (20 let domače uporabe)

Programi / možnosti
 n 7 programov: ECO, Univerzalno, Časovni program, Rinse and hold, Higiensko, Hitro, Intenzivno
 n Temperatura pranja: 51 do 70 °C
 n 2 načina: Hitri način, nočni način
 n 2 možnosti: Samodejno odpiranje, zakasnjen zagon (1–24 h)
 n 8 nastavitev: Jezik, Zaklep tipk, Zaslon, Zvok, Pomoč pri izpiranju, Super izpiranje, Ekstra suho, Trdota vode

Udobje / varnost
 n Status Light™, ki označuje potek programa
 n Priključek za toplo vodo za varčevanje z energijo, če se stavba ogreva z daljinskim ogrevanjem, sončno energijo itd.
 n Sistem Aqua Safe™ zagotavlja zaščito pred kakršnim koli puščanjem s pomočjo senzorja Aqua Detect™, 

nameščenega v ventilu za dovod vode, in izjemno odporne cevi PEX za dovod vode z življenjsko dobo približno 50 let.
 n Uporabniška diagnostika po prodaji
 n Steam Safe™ zaščita za delovno površino
 n Enostavna namestitev: Zadnje noge, nastavljive od spredaj

Košare in predali
 n Snemljiv in po višini nastavljiv zgornji pladenj za pribor (razpoložljiva višina vsebine: 6 cm)
 n Po višini nastavljivo zgornje stojalo za kavne skodelice, kozarce in krožnike z dvema policama za skodelice/

podstavkoma za vinske kozarce (največja višina vsebine 19 cm)
 n Spodnje stojalo za krožnike, lonce in posode, s košaro za jedilni pribor in zložljivimi zadnjimi vrstami zatičev (največja 

višina vsebine: 33 cm)
 n Super Access – hkraten dostop do več košar, kar zagotavlja optimalno prilagodljivost polnjenja in praznjenja.

Mere
 n Dimenzije aparata (V/Š/G): 819–872/596/559 mm
 n Zahtevane dimenzije prostora (V/Š/G): 820–875 / 600 / ≥ 560 mm
 n Dolžina / lokacija napajalnega kabla: 1825 mm / Zadnja desna stran
 n Dolžina dovodne cevi PEX / Dimenzije zaklepne matice* / Lokacija: 1625 mm / ¾” / Zadaj levo
 n Dolžina izhodne cevi / Premer izhodne cevi / Lokacija: 1515 mm / 19,5 mm / Zadnja leva stran
 n Dolžina vrat / Vrtišče: 720 / 670 mm

Tehnični podatki
 n Električni priključek: 1.9kW / 220–240V / 50Hz / 10A
 n Vodni tlak: 0.03–1.0Mpa
 n Razred energetske učinkovitosti: C
 n Raven hrupa (dB(A) re 1 pW): 42
 n Poraba energije/100 ciklov (kWh): 74
 n Poraba vode v standardnem ciklu (v litrih): 9,4
 n Integrirana naprava proti črpanju
 n 14 postavitev

Košare in predali

Odstranljiv zgornji predal 
za jedilni pribor

Odstranljiva košara za 
jedilni pribor

Spodnja košara 
Premium iz jekla, 
prekritega z najlonom

Višinsko nastavljiva 
zgornja košara iz jekla, 
prevlečenega z najlonom
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Nerjaveče jeklo
Vgradno, XL 82 cm, plošča in zaslon: Logic

DBI444IB.S/1

Trpežna in robustna jeklena stojala: 3-nivojski nakladalni sistem Flexiracks™ Premium, Nizka raven hrupa: 
42 db (A), Učinkovito in hitro sušenje: Auto Door Open Drying™, Robustna zasnova: 8 Steel™ konstrukcija, 
Vrhunska zmogljivost čiščenja: Sistem 9 Spray™

Lastnosti
 n 8 Steel™ konstrukcija z visokokakovostno posodo iz nerjavečega jekla, odporno na kisline, razpršilnimi rokami iz 

nerjavečega jekla, cedili in razpršilnimi cevmi; stojala iz jekla, prevlečenega z najlonom; jeklene noge, element in zunanji 
podstavek.

 n Velika površina filtra: poveča pretok vode in izboljša učinkovitost čiščenja
 n Obtočna črpalka z vzdržljivim in tihim indukcijskim motorjem ter vgrajenim grelnikom
 n Zaslon LCD visoke ločljivosti, enostaven za branje

Zmogljivost
 n Super Cleaning System™: Intenzivno izpiranje, ki pred glavnim pomivanjem očisti posodo in stroj.
 n Edinstven sistem 9 Spray™, zasnovan tako, da doseže vsak kotiček pomivalnega stroja.
 n Območja Power Zone: Wide Spray™ za lonce in ponve, Jet Spray™ za steklenice in vaze
 n Turbo Combi Drying™ – učinkovito sušenje, ki združuje sušenje s pomočjo ventilatorja s samodejnim odpiranjem vrat 

in odpravlja zadrževanje vlage.
 n Preskus kakovosti: 12.500 ur, 280 ciklov na leto (20 let domače uporabe)

Programi / možnosti
 n 7 programov: ECO, Univerzalno, Časovni program, Rinse and hold, Higiensko, Hitro, Intenzivno
 n Temperatura pranja: 51 do 70 °C
 n 2 načina: Hitri način, nočni način
 n 2 možnosti: Samodejno odpiranje, zakasnjen zagon (1–24 h)
 n 8 nastavitev: Jezik, Zaklep tipk, Zaslon, Zvok, Pomoč pri izpiranju, Super izpiranje, Ekstra suho, Trdota vode

Udobje / varnost
 n Status Light™, ki označuje potek programa
 n Priključek za toplo vodo za varčevanje z energijo, če se stavba ogreva z daljinskim ogrevanjem, sončno energijo itd.
 n Sistem Aqua Safe™ zagotavlja zaščito pred kakršnim koli puščanjem s pomočjo senzorja Aqua Detect™, 

nameščenega v ventilu za dovod vode, in izjemno odporne cevi PEX za dovod vode z življenjsko dobo približno 50 let.
 n Uporabniška diagnostika po prodaji
 n Steam Safe™ zaščita za delovno površino
 n Enostavna namestitev: Zadnje noge, nastavljive od spredaj

Košare in predali
 n Snemljiv in po višini nastavljiv zgornji pladenj za pribor (razpoložljiva višina vsebine: 6 cm)
 n Po višini nastavljivo zgornje stojalo za kavne skodelice, kozarce in krožnike z dvema policama za skodelice/

podstavkoma za vinske kozarce (največja višina vsebine 19 cm)
 n Spodnje stojalo za krožnike, lonce in posode, s košaro za jedilni pribor in zložljivimi zadnjimi vrstami zatičev (največja 

višina vsebine: 33 cm)
 n Super Access – hkraten dostop do več košar, kar zagotavlja optimalno prilagodljivost polnjenja in praznjenja.

Mere
 n Dimenzije aparata (V/Š/G): 819–872/596/559 mm
 n Zahtevane dimenzije prostora (V/Š/G): 820–875 / 600 / ≥ 560 mm
 n Dolžina / lokacija napajalnega kabla: 1825 mm / Zadnja desna stran
 n Dolžina dovodne cevi PEX / Dimenzije zaklepne matice* / Lokacija: 1625 mm / ¾” / Zadaj levo
 n Dolžina izhodne cevi / Premer izhodne cevi / Lokacija: 1515 mm / 19,5 mm / Zadnja leva stran
 n Dolžina vrat / Vrtišče: 720 / 670 mm

Tehnični podatki
 n Električni priključek: 1.9kW / 220–240V / 50Hz / 10A
 n Vodni tlak: 0.03–1.0Mpa
 n Razred energetske učinkovitosti: C
 n Raven hrupa (dB(A) re 1 pW): 42
 n Poraba energije/100 ciklov (kWh): 74
 n Poraba vode v standardnem ciklu (v litrih): 9,4
 n Integrirana naprava proti črpanju
 n 14 postavitev

Košare in predali

Odstranljiv zgornji predal 
za jedilni pribor

Odstranljiva košara za 
jedilni pribor

Spodnja košara 
Premium iz jekla, 
prekritega z najlonom

Višinsko nastavljiva 
zgornja košara iz jekla, 
prevlečenega z najlonom
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Vgradno, XL 82 cm, plošča in zaslon: Style

DBI644MIB.W/1

Trpežna in robustna jeklena stojala: 3-nivojski nakladalni sistem Flexiracks™ Premium, Nizka raven hrupa: 
42 db (A), Učinkovito in hitro sušenje: Auto Door Open Drying™, Robustna zasnova: 8 Steel™ konstrukcija, 
Vrhunska zmogljivost čiščenja: Sistem 9 Spray™

Lastnosti
 n 8 Steel™ konstrukcija z visokokakovostno posodo iz nerjavečega jekla, odporno na kisline, razpršilnimi rokami iz 

nerjavečega jekla, cedili in razpršilnimi cevmi; stojala iz jekla, prevlečenega z najlonom; jeklene noge, element in zunanji 
podstavek.

 n Velika površina filtra: poveča pretok vode in izboljša učinkovitost čiščenja
 n Obtočna črpalka z vzdržljivim in tihim indukcijskim motorjem ter vgrajenim grelnikom
 n Zaslon LCD visoke ločljivosti, enostaven za branje

Zmogljivost
 n Super Cleaning System™: Intenzivno izpiranje, ki pred glavnim pomivanjem očisti posodo in stroj.
 n Edinstven sistem 9 Spray™, zasnovan tako, da doseže vsak kotiček pomivalnega stroja. n Območja Power Zone: 

Wide Spray™ za lonce in ponve, Jet Spray™ za steklenice in vaze n Twin Tubes™ razpršilne cevi za nastavek za 
posode v srednji košarici

 n Turbo Combi Drying™ – učinkovito sušenje, ki združuje sušenje s pomočjo ventilatorja s samodejnim odpiranjem vrat 
in odpravlja zadrževanje vlage.

 n Preskus kakovosti: 12.500 ur, 280 ciklov na leto (20 let domače uporabe)

Programi / možnosti
 n 12 programov: ECO, Samodejno, Univerzalno, Časovni program, Rinse and hold, Plastika, Higiensko, Kristalno steklo
 n Predhodno segrevanje, Samočiščenje, Zgornja polovica, Spodnja polovica // Temperatura pomivanja: 45 do 70°C
 n 4 načini: Zeleni način, hitri način, nočni način, intenzivni način
 n 2 možnosti: Samodejno odpiranje, zakasnjen zagon (1–24 h)
 n 11 nastavitev: Jezik, Izbira programa, Zaklep tipk, Nastavitve zaslona, Zvočno opozorilo, Glasnost zvočnega signala, 

Pomoč pri izpiranju, Super izpiranje, Ekstra suho, Trdota vode, Notranja osvetlitev

Udobje / varnost
 n Status Light™, ki označuje potek programa
 n 2 luči LED osvetljujeta notranjost pomivalnega stroja
 n Priključek za toplo vodo za varčevanje z energijo, če se stavba ogreva z daljinskim ogrevanjem, sončno energijo itd.
 n Sistem Aqua Safe™ zagotavlja zaščito pred kakršnim koli puščanjem s pomočjo senzorja Aqua Detect™, 

nameščenega v ventilu za dovod vode, in izjemno odporne cevi PEX za dovod vode z življenjsko dobo približno 50 let.
 n Uporabniška diagnostika po prodaji // Zaščita za pult Steam Safe™
 n Enostavna namestitev: Zadnje noge, nastavljive od spredaj

Košare in predali
 n Zgornje stojalo z Light Lock™ za pritrditev plastičnih posod, dve polici za skodelice/podstavki za kozarce za vino in 

zložljive vrstice zatičev (največja višina vsebine: 23 cm)
 n Snemljivo srednje stojalo z enim vložkom za jedilni pribor in enim vložkom za skledo (največja višina vsebine: 10 cm)
 n Spodnje stojalo za krožnike, lonce in posode z držalom za vaze/steklenice, košarica za jedilni pribor in zložljive vrstice 

zatičev (največja višina vsebine: 23 cm)
 n Super Access – hkraten dostop do več košar, kar zagotavlja optimalno prilagodljivost polnjenja in praznjenja.

Mere
 n Dimenzije aparata (V/Š/G): 819–872/596/559 mm
 n Zahtevane dimenzije prostora (V/Š/G): 820–875 / 600 / ≥ 560 mm
 n Dolžina / lokacija napajalnega kabla: 1825 mm / Zadnja desna stran
 n Dolžina dovodne cevi PEX / Dimenzije zaklepne matice* / Lokacija: 1625 mm / ¾” / Zadaj levo
 n Dolžina izhodne cevi / Premer izhodne cevi / Lokacija: 1515 mm / 19,5 mm / Zadnja leva stran
 n Dolžina vrat / Vrtišče: 720 / 670 mm

Tehnični podatki
 n Električni priključek: 1.9kW / 220–240V / 50Hz / 10A // Vodni tlak: 0.03–1.0Mpa
 n Razred energetske učinkovitosti: C
 n Raven hrupa (dB(A) re 1 pW): 42
 n Poraba energije/100 ciklov (kWh): 74
 n Poraba vode v standardnem ciklu (v litrih): 9,4
 n Integrirana naprava proti črpanju
 n 14 postavitev

Zgornja košara 
Exclusive iz jekla, 
prevlečenega z 
najlonom

Odstranljiva košara za 
jedilni pribor

Srednji predal za sklede 
in jedilni pribor

Spodnja košara 
Exclusive iz jekla, 
prevlečenega z 
najlonom

Košare in predali
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Nerjaveče jeklo
Vgradno, XL 82 cm, plošča in zaslon: Style

DBI644MIB.S/1

Trpežna in robustna jeklena stojala: 3-nivojski nakladalni sistem Flexiracks™ Premium, Nizka raven hrupa: 
42 db (A), Učinkovito in hitro sušenje: Auto Door Open Drying™, Robustna zasnova: 8 Steel™ konstrukcija, 
Vrhunska zmogljivost čiščenja: Sistem 9 Spray™

Lastnosti
 n 8 Steel™ konstrukcija z visokokakovostno posodo iz nerjavečega jekla, odporno na kisline, razpršilnimi rokami iz 

nerjavečega jekla, cedili in razpršilnimi cevmi; stojala iz jekla, prevlečenega z najlonom; jeklene noge, element in zunanji 
podstavek.

 n Velika površina filtra: poveča pretok vode in izboljša učinkovitost čiščenja
 n Obtočna črpalka z vzdržljivim in tihim indukcijskim motorjem ter vgrajenim grelnikom
 n Zaslon LCD visoke ločljivosti, enostaven za branje

Zmogljivost
 n Super Cleaning System™: Intenzivno izpiranje, ki pred glavnim pomivanjem očisti posodo in stroj.
 n Edinstven sistem 9 Spray™, zasnovan tako, da doseže vsak kotiček pomivalnega stroja. n Območja Power Zone: 

Wide Spray™ za lonce in ponve, Jet Spray™ za steklenice in vaze n Twin Tubes™ razpršilne cevi za nastavek za 
posode v srednji košarici

 n Turbo Combi Drying™ – učinkovito sušenje, ki združuje sušenje s pomočjo ventilatorja s samodejnim odpiranjem vrat 
in odpravlja zadrževanje vlage.

 n Preskus kakovosti: 12.500 ur, 280 ciklov na leto (20 let domače uporabe)

Programi / možnosti
 n 12 programov: ECO, Samodejno, Univerzalno, Časovni program, Rinse and hold, Plastika, Higiensko, Kristalno steklo
 n Predhodno segrevanje, Samočiščenje, Zgornja polovica, Spodnja polovica // Temperatura pomivanja: 45 do 70°C
 n 4 načini: Zeleni način, hitri način, nočni način, intenzivni način
 n 2 možnosti: Samodejno odpiranje, zakasnjen zagon (1–24 h)
 n 11 nastavitev: Jezik, Izbira programa, Zaklep tipk, Nastavitve zaslona, Zvočno opozorilo, Glasnost zvočnega signala, 

Pomoč pri izpiranju, Super izpiranje, Ekstra suho, Trdota vode, Notranja osvetlitev

Udobje / varnost
 n Status Light™, ki označuje potek programa
 n 2 luči LED osvetljujeta notranjost pomivalnega stroja
 n Priključek za toplo vodo za varčevanje z energijo, če se stavba ogreva z daljinskim ogrevanjem, sončno energijo itd.
 n Sistem Aqua Safe™ zagotavlja zaščito pred kakršnim koli puščanjem s pomočjo senzorja Aqua Detect™, 

nameščenega v ventilu za dovod vode, in izjemno odporne cevi PEX za dovod vode z življenjsko dobo približno 50 let.
 n Uporabniška diagnostika po prodaji // Zaščita za pult Steam Safe™
 n Enostavna namestitev: Zadnje noge, nastavljive od spredaj

Košare in predali
 n Zgornje stojalo z Light Lock™ za pritrditev plastičnih posod, dve polici za skodelice/podstavki za kozarce za vino in 

zložljive vrstice zatičev (največja višina vsebine: 23 cm)
 n Snemljivo srednje stojalo z enim vložkom za jedilni pribor in enim vložkom za skledo (največja višina vsebine: 10 cm)
 n Spodnje stojalo za krožnike, lonce in posode z držalom za vaze/steklenice, košarica za jedilni pribor in zložljive vrstice 

zatičev (največja višina vsebine: 23 cm)
 n Super Access – hkraten dostop do več košar, kar zagotavlja optimalno prilagodljivost polnjenja in praznjenja.

Mere
 n Dimenzije aparata (V/Š/G): 819–872/596/559 mm
 n Zahtevane dimenzije prostora (V/Š/G): 820–875 / 600 / ≥ 560 mm
 n Dolžina / lokacija napajalnega kabla: 1825 mm / Zadnja desna stran
 n Dolžina dovodne cevi PEX / Dimenzije zaklepne matice* / Lokacija: 1625 mm / ¾” / Zadaj levo
 n Dolžina izhodne cevi / Premer izhodne cevi / Lokacija: 1515 mm / 19,5 mm / Zadnja leva stran
 n Dolžina vrat / Vrtišče: 720 / 670 mm

Tehnični podatki
 n Električni priključek: 1.9kW / 220–240V / 50Hz / 10A // Vodni tlak: 0.03–1.0Mpa
 n Razred energetske učinkovitosti: C
 n Raven hrupa (dB(A) re 1 pW): 42
 n Poraba energije/100 ciklov (kWh): 74
 n Poraba vode v standardnem ciklu (v litrih): 9,4
 n Integrirana naprava proti črpanju
 n 14 postavitev

Zgornja košara 
Exclusive iz jekla, 
prevlečenega z 
najlonom

Odstranljiva košara za 
jedilni pribor

Srednji predal za sklede 
in jedilni pribor

Spodnja košara 
Exclusive iz jekla, 
prevlečenega z 
najlonom

Košare in predali
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Namestitev

Podrobnosti s strani Hrbtna stran Dimenzije vgradnih elementov
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Črna
Vgradno, XL 82 cm, plošča in zaslon: Style

DBI644MIB.BS/1

Trpežna in robustna jeklena stojala: 3-nivojski nakladalni sistem Flexiracks™ Premium, Nizka raven hrupa: 
42 db (A), Učinkovito in hitro sušenje: Auto Door Open Drying™, Robustna zasnova: 8 Steel™ konstrukcija, 
Vrhunska zmogljivost čiščenja: Sistem 9 Spray™

Lastnosti
 n 8 Steel™ konstrukcija z visokokakovostno posodo iz nerjavečega jekla, odporno na kisline, razpršilnimi rokami iz 

nerjavečega jekla, cedili in razpršilnimi cevmi; stojala iz jekla, prevlečenega z najlonom; jeklene noge, element in zunanji 
podstavek.

 n Velika površina filtra: poveča pretok vode in izboljša učinkovitost čiščenja
 n Obtočna črpalka z vzdržljivim in tihim indukcijskim motorjem ter vgrajenim grelnikom
 n Zaslon LCD visoke ločljivosti, enostaven za branje

Zmogljivost
 n Super Cleaning System™: Intenzivno izpiranje, ki pred glavnim pomivanjem očisti posodo in stroj.
 n Edinstven sistem 9 Spray™, zasnovan tako, da doseže vsak kotiček pomivalnega stroja. n Območja Power Zone: 

Wide Spray™ za lonce in ponve, Jet Spray™ za steklenice in vaze n Twin Tubes™ razpršilne cevi za nastavek za 
posode v srednji košarici

 n Turbo Combi Drying™ – učinkovito sušenje, ki združuje sušenje s pomočjo ventilatorja s samodejnim odpiranjem vrat 
in odpravlja zadrževanje vlage.

 n Preskus kakovosti: 12.500 ur, 280 ciklov na leto (20 let domače uporabe)

Programi / možnosti
 n 12 programov: ECO, Samodejno, Univerzalno, Časovni program, Rinse and hold, Plastika, Higiensko, Kristalno steklo
 n Predhodno segrevanje, Samočiščenje, Zgornja polovica, Spodnja polovica // Temperatura pomivanja: 45 do 70°C
 n 4 načini: Zeleni način, hitri način, nočni način, intenzivni način
 n 2 možnosti: Samodejno odpiranje, zakasnjen zagon (1–24 h)
 n 11 nastavitev: Jezik, Izbira programa, Zaklep tipk, Nastavitve zaslona, Zvočno opozorilo, Glasnost zvočnega signala, 

Pomoč pri izpiranju, Super izpiranje, Ekstra suho, Trdota vode, Notranja osvetlitev

Udobje / varnost
 n Status Light™, ki označuje potek programa
 n 2 luči LED osvetljujeta notranjost pomivalnega stroja
 n Priključek za toplo vodo za varčevanje z energijo, če se stavba ogreva z daljinskim ogrevanjem, sončno energijo itd.
 n Sistem Aqua Safe™ zagotavlja zaščito pred kakršnim koli puščanjem s pomočjo senzorja Aqua Detect™, 

nameščenega v ventilu za dovod vode, in izjemno odporne cevi PEX za dovod vode z življenjsko dobo približno 50 let.
 n Uporabniška diagnostika po prodaji // Zaščita za pult Steam Safe™
 n Enostavna namestitev: Zadnje noge, nastavljive od spredaj

Košare in predali
 n Zgornje stojalo z Light Lock™ za pritrditev plastičnih posod, dve polici za skodelice/podstavki za kozarce za vino in 

zložljive vrstice zatičev (največja višina vsebine: 23 cm)
 n Snemljivo srednje stojalo z enim vložkom za jedilni pribor in enim vložkom za skledo (največja višina vsebine: 10 cm)
 n Spodnje stojalo za krožnike, lonce in posode z držalom za vaze/steklenice, košarica za jedilni pribor in zložljive vrstice 

zatičev (največja višina vsebine: 23 cm)
 n Super Access – hkraten dostop do več košar, kar zagotavlja optimalno prilagodljivost polnjenja in praznjenja.

Mere
 n Dimenzije aparata (V/Š/G): 819–872/596/559 mm
 n Zahtevane dimenzije prostora (V/Š/G): 820–875 / 600 / ≥ 560 mm
 n Dolžina / lokacija napajalnega kabla: 1825 mm / Zadnja desna stran
 n Dolžina dovodne cevi PEX / Dimenzije zaklepne matice* / Lokacija: 1625 mm / ¾” / Zadaj levo
 n Dolžina izhodne cevi / Premer izhodne cevi / Lokacija: 1515 mm / 19,5 mm / Zadnja leva stran
 n Dolžina vrat / Vrtišče: 720 / 670 mm

Tehnični podatki
 n Električni priključek: 1.9kW / 220–240V / 50Hz / 10A // Vodni tlak: 0.03–1.0Mpa
 n Razred energetske učinkovitosti: C
 n Raven hrupa (dB(A) re 1 pW): 42
 n Poraba energije/100 ciklov (kWh): 74
 n Poraba vode v standardnem ciklu (v litrih): 9,4
 n Integrirana naprava proti črpanju
 n 14 postavitev

Zgornja košara 
Exclusive iz jekla, 
prevlečenega z 
najlonom

Odstranljiva košara za 
jedilni pribor

Srednji predal za sklede 
in jedilni pribor

Spodnja košara 
Exclusive iz jekla, 
prevlečenega z 
najlonom

Košare in predali
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Podrobnosti s strani Hrbtna stran Dimenzije vgradnih elementov
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Bela
Prostostoječe, XL 82 cm, plošča in zaslon: Classic

DFS244IB.W/1

Trpežna in robustna jeklena stojala: 3-nivojski nakladalni sistem Flexiracks™ Premium, Nizka raven hrupa: 
42 db (A), Učinkovito in hitro sušenje: Auto Door Open Drying™, Robustna zasnova: 8 Steel™ konstrukcija, 
Vrhunska zmogljivost čiščenja: Sistem 9 Spray™

Lastnosti
 n 8 Steel™ konstrukcija z visokokakovostno posodo iz nerjavečega jekla, odporno na kisline, razpršilnimi rokami 
iz nerjavečega jekla, cedili in razpršilnimi cevmi; stojala iz jekla, prevlečenega z najlonom; jeklene noge, element 
in zunanji podstavek.

 n Velika površina filtra: poveča pretok vode in izboljša učinkovitost čiščenja
 n Obtočna črpalka z vzdržljivim in tihim indukcijskim motorjem ter vgrajenim grelnikom
 n Zaslon LCD visoke ločljivosti, enostaven za branje

Zmogljivost
 n Super Cleaning System™: Intenzivno izpiranje, ki pred glavnim pomivanjem očisti posodo in stroj.
 n Edinstven sistem 9 Spray™, zasnovan tako, da doseže vsak kotiček pomivalnega stroja.
 n Območja Power Zone: Wide Spray™ za lonce in ponve, Jet Spray™ za steklenice in vaze
 n Turbo Combi Drying™ – učinkovito sušenje, ki združuje sušenje s pomočjo ventilatorja s samodejnim 
odpiranjem vrat in odpravlja zadrževanje vlage.

 n Preskus kakovosti: 12.500 ur, 280 ciklov na leto (20 let domače uporabe)

Programi / možnosti
 n 7 programov: ECO, Univerzalno, Časovni program, Rinse and hold, Higiensko, Hitro, Intenzivno
 n Temperatura pranja: 51 do 70 °C
 n 2 načina: Hitri način, nočni način
 n 2 možnosti: Samodejno odpiranje, zakasnjen zagon (1–24 h)
 n 8 nastavitev: Jezik, Zaklep tipk, Zaslon, Zvok, Pomoč pri izpiranju, Super izpiranje, Ekstra suho, Trdota vode

Udobje / varnost
 n Priključek za toplo vodo za varčevanje z energijo, če se stavba ogreva z daljinskim ogrevanjem, sončno energijo 
itd.

 n Sistem Aqua Safe™ zagotavlja zaščito pred kakršnim koli puščanjem s pomočjo senzorja Aqua Detect™, 
nameščenega v ventilu za dovod vode, in izjemno odporne cevi PEX za dovod vode z življenjsko dobo približno 
50 let.

 n Uporabniška diagnostika po prodaji
 n Steam Safe™ zaščita za delovno površino
 n Enostavna namestitev: Zadnje noge, nastavljive od spredaj

Košare in predali
 n Snemljiv in po višini nastavljiv zgornji pladenj za pribor (razpoložljiva višina vsebine: 6 cm)
 n Po višini nastavljivo zgornje stojalo za kavne skodelice, kozarce in krožnike z dvema policama za skodelice/
podstavkoma za vinske kozarce (največja višina vsebine 19 cm)

 n Spodnje stojalo za krožnike, lonce in posode, s košaro za jedilni pribor in zložljivimi zadnjimi vrstami zatičev 
(največja višina vsebine: 33 cm)

 n Super Access – hkraten dostop do več košar, kar zagotavlja optimalno prilagodljivost polnjenja in praznjenja.

Mere
 n Dimenzije aparata (V/Š/G): 861–881/600/596 mm
 n Dolžina / lokacija napajalnega kabla: 1825 mm / Zadnja desna stran
 n Dolžina dovodne cevi PEX / Dimenzije zaklepne matice* / Lokacija: 1625 mm / ¾” / Zadaj levo
 n Dolžina izhodne cevi / Premer izhodne cevi / Lokacija: 2000 mm / 19,5 mm / Zadnja leva stran
 n Dolžina vrat / Vrtišče: 720 / 670 mm

Tehnični podatki
 n Električni priključek: 1.9kW / 220–240V / 50Hz / 10A
 n Vodni tlak: 0.03–1.0Mpa
 n Razred energetske učinkovitosti: C
 n Raven hrupa (dB(A) re 1 pW): 42
 n Poraba energije/100 ciklov (kWh): 74
 n Poraba vode v standardnem ciklu (v litrih): 9,4
 n Integrirana naprava proti črpanju
 n 14 postavitev

Košare in predali

Odstranljiv zgornji predal 
za jedilni pribor

Odstranljiva košara za 
jedilni pribor

Spodnja košara 
Premium iz jekla, 
prekritega z najlonom

Višinsko nastavljiva 
zgornja košara iz jekla, 
prevlečenega z najlonom
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Namestitev

Podrobnosti s strani Hrbtna stran Dimenzije vgradnih elementov
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Nerjaveče jeklo
Prostostoječe, XL 82 cm, plošča in zaslon: Classic

DFS244IB.S/1

Trpežna in robustna jeklena stojala: 3-nivojski nakladalni sistem Flexiracks™ Premium, Nizka raven hrupa: 
42 db (A), Učinkovito in hitro sušenje: Auto Door Open Drying™, Robustna zasnova: 8 Steel™ konstrukcija, 
Vrhunska zmogljivost čiščenja: Sistem 9 Spray™

Lastnosti
 n 8 Steel™ konstrukcija z visokokakovostno posodo iz nerjavečega jekla, odporno na kisline, razpršilnimi rokami 
iz nerjavečega jekla, cedili in razpršilnimi cevmi; stojala iz jekla, prevlečenega z najlonom; jeklene noge, element 
in zunanji podstavek.

 n Velika površina filtra: poveča pretok vode in izboljša učinkovitost čiščenja
 n Obtočna črpalka z vzdržljivim in tihim indukcijskim motorjem ter vgrajenim grelnikom
 n Zaslon LCD visoke ločljivosti, enostaven za branje

Zmogljivost
 n Super Cleaning System™: Intenzivno izpiranje, ki pred glavnim pomivanjem očisti posodo in stroj.
 n Edinstven sistem 9 Spray™, zasnovan tako, da doseže vsak kotiček pomivalnega stroja.
 n Območja Power Zone: Wide Spray™ za lonce in ponve, Jet Spray™ za steklenice in vaze
 n Turbo Combi Drying™ – učinkovito sušenje, ki združuje sušenje s pomočjo ventilatorja s samodejnim 
odpiranjem vrat in odpravlja zadrževanje vlage.

 n Preskus kakovosti: 12.500 ur, 280 ciklov na leto (20 let domače uporabe)

Programi / možnosti
 n 7 programov: ECO, Univerzalno, Časovni program, Rinse and hold, Higiensko, Hitro, Intenzivno
 n Temperatura pranja: 51 do 70 °C
 n 2 načina: Hitri način, nočni način
 n 2 možnosti: Samodejno odpiranje, zakasnjen zagon (1–24 h)
 n 8 nastavitev: Jezik, Zaklep tipk, Zaslon, Zvok, Pomoč pri izpiranju, Super izpiranje, Ekstra suho, Trdota vode

Udobje / varnost
 n Priključek za toplo vodo za varčevanje z energijo, če se stavba ogreva z daljinskim ogrevanjem, sončno energijo 
itd.

 n Sistem Aqua Safe™ zagotavlja zaščito pred kakršnim koli puščanjem s pomočjo senzorja Aqua Detect™, 
nameščenega v ventilu za dovod vode, in izjemno odporne cevi PEX za dovod vode z življenjsko dobo približno 
50 let.

 n Uporabniška diagnostika po prodaji
 n Steam Safe™ zaščita za delovno površino
 n Enostavna namestitev: Zadnje noge, nastavljive od spredaj

Košare in predali
 n Snemljiv in po višini nastavljiv zgornji pladenj za pribor (razpoložljiva višina vsebine: 6 cm)
 n Po višini nastavljivo zgornje stojalo za kavne skodelice, kozarce in krožnike z dvema policama za skodelice/
podstavkoma za vinske kozarce (največja višina vsebine 19 cm)

 n Spodnje stojalo za krožnike, lonce in posode, s košaro za jedilni pribor in zložljivimi zadnjimi vrstami zatičev 
(največja višina vsebine: 33 cm)

 n Super Access – hkraten dostop do več košar, kar zagotavlja optimalno prilagodljivost polnjenja in praznjenja.

Mere
 n Dimenzije aparata (V/Š/G): 861–881/600/596 mm
 n Dolžina / lokacija napajalnega kabla: 1825 mm / Zadnja desna stran
 n Dolžina dovodne cevi PEX / Dimenzije zaklepne matice* / Lokacija: 1625 mm / ¾” / Zadaj levo
 n Dolžina izhodne cevi / Premer izhodne cevi / Lokacija: 2000 mm / 19,5 mm / Zadnja leva stran
 n Dolžina vrat / Vrtišče: 720 / 670 mm

Tehnični podatki
 n Električni priključek: 1.9kW / 220–240V / 50Hz / 10A
 n Vodni tlak: 0.03–1.0Mpa
 n Razred energetske učinkovitosti: C
 n Raven hrupa (dB(A) re 1 pW): 42
 n Poraba energije/100 ciklov (kWh): 74
 n Poraba vode v standardnem ciklu (v litrih): 9,4
 n Integrirana naprava proti črpanju
 n 14 postavitev

Košare in predali

Odstranljiv zgornji predal 
za jedilni pribor

Odstranljiva košara za 
jedilni pribor

Spodnja košara 
Premium iz jekla, 
prekritega z najlonom

Višinsko nastavljiva 
zgornja košara iz jekla, 
prevlečenega z najlonom
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Pri višini namestitve pod 32,86 (enota XL) ali 34,5 (enota XXL) 
zgornjega roba ni mogoče uporabiti.
 
Za popolnoma vgrajene pomivalne stroje z oceno hrupa <40 dB in 
dodatno zadnjo izolacijo je globina niše 575 mm, za ZDA 24,75 palca.

Širina namestitve z dodatnimi stranskimi obrobami je 24,0 palca. 

24**

5,36*

2
4

23,625***

Niche dimensions DW40 - United States

XL* 32,28–34,45
XXL* 33,86–36,02

1

 n Električno in vodno napajanje ne sme biti izpostavljeno neposredni sončni svetlobi. 
Najbolje je, da je speljano skozi desno stran stroja. Odprtina za dostop mora biti 
okrogla in gladka, da ne pride do poškodb odtočnih in dovodnih cevi. 

 n Vse površine morajo biti brez vdolbin. 

 n Spodnja stran mora biti poravnana s kuhinjskimi tlemi.

Če je pomivalni stroj nameščen v kotu, zagotovite 50 mm (2 palca) prostega 
prostora med pomivalnim strojem in sosednjo omarico, steno ali drugimi 
napravami. Zagotovite 700 mm (27 palcev) prostora od sprednjega dela 
pomivalnega stroja in 3 mm (1/8 palca) prostora na vrhu pomivalnega stroja 
za odpiranje vrat.

Razmiki

*
**

***

>560**

131

50

600

Niche dimensions DW40 - Europe/Australia

XL 820–875
XXL 860–915

Dimenzije niše DW40 ZDA

Dimenzije niše DW40  Evropa/Avstralija

1
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ASKO | Pomivalni stroji

XL Dolžina vrat 680–760 (mm), posebna namestitev 770–810 (mm)

Višina podstavka (mm)
Višina niše (mm)

820 830 840 850 860 870

60 760 770 780 790 800 810

70 750 760 770 780 790 800

80 740 750 760 770 780 790

90 730 740 750 760 770 780

100 720 730 740 750 760 770

110 710 720 730 740 750 760

120 700 710 720 730 740 750

130 690 700 710 720 730 740

140 680 690 700 710 720 730

150 680 690 700 710 720

160 680 690 700 710

170 680 690 700

180 680 690

190 680

200

210

770 Posebna namestitev XL, številka predstavlja dolžino vrat (mm)

810 Posebna namestitev XXL, številka predstavlja dolžino vrat (mm)

680 Standardna namestitev XL

700 Standardna namestitev XXL

Dolžina vrat pomivalnih strojev XL / XXL

XXL Dolžina vrat 700–800 (mm), posebna namestitev 810–850 (mm)

Višina podstavka (mm)
Višina niše (mm)

860 870 880 890 900 910

60 800 810 820 830 840 850

70 790 800 810 820 830 840

80 780 790 800 810 820 830

90 770 780 790 800 810 820

100 760 770 780 790 800 810

110 750 760 770 780 790 800

120 740 750 760 770 780 790

130 730 740 750 760 770 780

140 720 730 740 750 760 770

150 710 720 730 740 750 760

160 700 710 720 730 740 750

170 700 710 720 730 740

180 700 710 720 730

190 700 710 720

200 700 710

210 700

Višina
podstavka

Globina
podstavka

Višina 
niše

Višina 
omarice

min.
550

600

Dimenzije niše

Površina

Polnilo

Nadzor

Vratna plošča

Posebna namestitev

Dimenzije niše Posebna namestitev
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810 Posebna namestitev XL, številka predstavlja dolžino vrat (mm)

850 Posebna namestitev XXL, številka predstavlja dolžino vrat (mm)

720 Standardna namestitev XL

760 Standardna namestitev XXL

700* Ne v kombinaciji s statusno lučjo

740* Ne v kombinaciji s statusno lučjo

Door length XL / XXL POMIVALNI STROJI z drsnimi vrati

Višina
podstavka

Globina
podstavka

Višina 
niše

Višina 
omarice

min.
550

600

Dimenzije niše

Površina

Polnilo

Nadzor

Vratna plošča

Posebna namestitev

Installation with sliding door XL/XXL

Door slide

XL Dolžina vrat 680–760 (mm), posebna namestitev 770–810 (mm)

Višina podstavka (mm)
Višina niše (mm)

820 830 840 850 860 870

20 800 810 820 830 840 850

30 790 800 810 820 830 840

40 780 790 800 810 820 830

50 770 780 790 800 810 820

60 760 770 780 790 800 810

70 750 760 770 780 790 800

80 740 750 760 770 780 790

90 730 740 750 760 770 780

100 720 730 740 750 760 770

110 710* 720 730 740 750 760

120 700* 710 720 730 740 750

130 700* 710* 720 730 740

140 700* 710* 720 730

150 700* 710* 720

160 700* 710*

170 700*

XXL Dolžina vrat 700–800 (mm), posebna namestitev 810–850 (mm)

Višina podstavka (mm)
Višina niše (mm)

860 870 880 890 900 910

20 840 850 860 870 880 890

30 830 840 850 860 870 880

40 820 830 840 850 860 870

50 810 820 830 840 850 860

60 800 810 820 830 840 850

70 790 800 810 820 830 840

80 780 790 800 810 820 830

90 770 780 790 800 810 820

100 760 770 780 790 800 810

110 750* 760 770 780 790 800

120 740* 750 760 770 780 790

130 740* 750* 760 770 780

140 740* 750* 760 770

150 740* 750* 760

160 740* 750*

170 740*

Dimenzije niše Posebna namestitev Namestitev z drsnimi vrati XL/XXL
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Višina niše 
(mm)

Debelina
vratne plošče 

(mm)

Višina podstavka  (mm)

60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210

XL

820

16 9,0 10,0 11,0 12,0 13,5 16,0 19,5 29,5 39,5

19 9,0 10,0 11,0 12,5 14,5 17,5 22,5 32,5 42,5

22 10,5 11,5 13,0 14,5 17,0 20,0 25,5 35,5 45,5

25 12,0 13,5 15,0 17,0 19,5 23,0 28,5 38,5 48,5

830

16 9,0 10,0 11,0 12,0 13,5 16,0 19,5 29,5 39,5

19 9,0 10,0 11,0 12,5 14,5 17,5 22,5 32,5 42,5

22 10,5 11,5 13,0 14,5 17,0 20,0 25,5 35,5 45,5

25 12,0 13,5 15,0 17,0 19,5 23,0 28,5 38,5 48,5

840

16 9,0 10,0 11,0 12,0 13,5 16,0 19,5 29,5 39,5

19 9,0 10,0 11,0 12,5 14,5 17,5 22,5 32,5 42,5

22 10,5 11,5 13,0 14,5 17,0 20,0 25,5 35,5 45,5

25 12,0 13,5 15,0 17,0 19,5 23,0 28,5 38,5 48,5

850

16 9,0 10,0 11,0 12,0 13,5 16,0 19,5 29,5 39,5

19 9,0 10,0 11,0 12,5 14,5 17,5 22,5 32,5 42,5

22 10,5 11,5 13,0 14,5 17,0 20,0 25,5 35,5 45,5

25 12,0 13,5 15,0 17,0 19,5 23,0 28,5 38,5 48,5

860

16 9,0 10,0 11,0 12,0 13,5 16,0 19,5 29,5 39,5

19 9,0 10,0 11,0 12,5 14,5 17,5 22,5 32,5 42,5

22 10,5 11,5 13,0 14,5 17,0 20,0 25,5 35,5 45,5

25 12,0 13,5 15,0 17,0 19,5 23,0 28,5 38,5 48,5

870

16 9,0 10,0 11,0 12,0 13,5 16,0 19,5 29,5 39,5

19 9,0 10,0 11,0 12,5 14,5 17,5 22,5 32,5 42,5

22 10,5 11,5 13,0 14,5 17,0 20,0 25,5 35,5 45,5

25 12,0 13,5 15,0 17,0 19,5 23,0 28,0 38,5 48,5

XXL

860

16 9,0 10,0 11,0 12,0 13,5 16,0 19,5 29,5 39,5 49,5 59,5

19 9,0 10,0 11,0 12,5 14,5 17,5 22,5 32,5 42,5 52,5 62,5

22 10,5 11,5 13,0 14,5 17,0 20,0 25,5 35,5 45,5 55,5 65,5

25 12,0 13,5 15,0 17,0 19,5 23,0 28,5 38,5 48,5 58,5 68,5

870

16 9,0 10,0 11,0 12,0 13,5 16,0 19,5 29,5 39,5 48,5 59,5

19 9,0 10,0 11,0 12,5 14,5 17,5 22,5 32,5 42,5 52,5 62,5

22 10,5 11,5 13,0 14,5 17,0 20,0 25,5 35,5 45,5 55,5 65,5

25 12,0 13,5 15,0 17,0 19,5 23,0 28,5 38,5 48,5 58,5 68,5

880

16 9,0 10,0 11,0 12,0 13,5 16,0 19,5 29,5 39,5 49,5 59,5

19 9,0 10,0 11,0 12,5 14,5 17,5 22,5 32,5 42,5 52,5 62,5

22 10,5 11,5 13,0 14,5 17,0 20,0 25,5 35,5 45,5 55,5 65,5

25 12,0 13,5 15,0 17,0 19,5 23,0 28,5 38,5 48,5 58,5 68,5

890

16 9,0 10,0 11,0 12,0 13,5 16,0 19,5 29,5 39,5 49,5 59,5

19 9,0 10,0 11,0 12,5 14,5 17,5 22,5 32,5 42,5 52,5 62,5

22 10,5 11,5 13,0 14,5 17,0 20,0 25,5 35,5 45,5 55,5 65,5

25 12,0 13,5 15,0 17,0 19,5 23,0 28,5 38,5 48,5 58,5 68,5

900

16 9,0 10,0 11,0 12,0 13,5 16,0 19,5 29,5 39,5 49,5 59,5

19 9,0 10,0 11,0 12,5 14,5 17,5 22,5 32,5 42,5 52,5 62,5

22 10,5 11,5 13,0 14,5 17,0 20,0 25,5 35,5 45,5 55,5 65,5

25 12,0 13,5 15,0 17,0 19,5 23,0 28,5 38,5 48,5 58,5 68,5

910

16 9,0 10,0 11,0 12,0 13,5 16,0 19,5 29,5 39,5 49,5 59,5

19 9,0 10,0 11,0 12,5 14,5 17,5 22,5 32,5 42,5 52,5 62,5

22 10,5 11,5 13,0 14,5 17,0 20,0 25,5 35,5 45,5 55,5 65,5

25 12,0 13,5 15,0 17,0 19,5 23,0 28,5 38,5 48,5 58,5 68,5

Vrtišče

višina
Velikost
podstavka

Debelina vratne 
plošče

Izpušni ventilator 
in lučka stanja

Plošča 
predala

Min 0

Min 0

Vratna plošča

V preglednici je prikazana najmanjša razdalja med ploščo vrat in ploščo predala za 
pomivalne stroje XL in XXL. Razmik mora biti večji od 5 mm.

Preglednica temelji na najmanjši zračnosti 0 mm, tako med odpiranjem kot tudi pri odprtih 
vratih. Prikazane so nazivne vrednosti. Obstaja možnost odstopanj

Namestitev brez poševne plošče predala – DW30 / DW40
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Vrtišče

višina
Velikost
podstavka

Debelina vratne 
plošče

Izpušni ventilator 
in lučka stanja

Plošča 
predala

Min 0

Min 0

Vratna plošča

V preglednici je prikazana najmanjša razdalja med ploščo vrat in nagnjeno ploščo predala 
za pomivalne stroje XL in XXL. Razmik mora biti večji od 5 mm.

Preglednica temelji na najmanjši zračnosti 0 mm, tako med odpiranjem kot tudi pri odprtih 
vratih. Prikazane so nazivne vrednosti. Obstaja možnost odstopanj

Višina niše 
(mm)

Debelina
vratne plošče 

(mm)

Višina podstavka  (mm)

60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210

XL

820

16 5,0 5,0 5,0 5,0 5,5 9,5 19,5 29,5 39,5

19 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 12,5 22,5 32,5 42,5

22 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 15,5 25,5 35,5 45,5

25 5,0 5,0 5,0 5,0 8,5 18,5 28,5 38,5 48,5

830

16 5,0 5,0 5,0 5,0 5,5 9,5 19,5 29,5 39,5

19 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 12,5 22,5 32,5 42,5

22 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 15,5 25,5 35,5 45,5

25 5,0 5,0 5,0 5,0 8,5 18,5 28,5 38,5 48,5

840

16 5,0 5,0 5,0 5,0 5,5 9,5 19,5 29,5 39,5

19 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 12,5 22,5 32,5 42,5

22 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 15,5 25,5 35,5 45,5

25 5,0 5,0 5,0 5,0 8,5 18,5 28,5 38,5 48,5

850

16 5,0 5,0 5,0 5,0 5,5 9,5 19,5 29,5 39,5

19 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 12,5 22,5 32,5 42,5

22 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 15,5 25,5 35,5 45,5

25 5,0 5,0 5,0 5,0 8,5 10,5 28,5 38,5 48,5

860

16 5,0 5,0 5,0 5,0 5,5 9,5 19,5 29,5 39,5

19 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 12,5 22,5 32,5 42,5

22 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 15,5 25,5 35,5 45,5

25 5,0 5,0 5,0 5,0 8,5 18,5 28,5 38,5 48,5

870

16 5,0 5,0 5,0 5,0 5,5 9,5 19,5 29,5 39,5

19 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 12,5 22,5 32,5 42,5

22 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 15,5 25,5 35,5 45,5

25 5,0 5,0 5,0 5,0 8,5 18,5 28,5 38,5 48,5

XXL

860

16 5,0 5,0 5,0 5,0 5,5 9,5 19,5 29,5 39,5

19 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 12,5 22,5 32,5 42,5

22 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 15,5 25,5 35,5 45,5

25 5,0 5,0 5,0 5,0 8,5 18,5 28,5 38,5 48,5

870

16 5,0 5,0 5,0 5,0 5,5 9,5 19,5 29,5 39,5

19 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 12,5 22,5 32,5 42,5

22 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 15,5 25,5 35,5 45,5

25 5,0 5,0 5,0 5,0 8,5 18,5 28,5 38,5 48,5

880

16 5,0 5,0 5,0 5,0 5,5 9,5 19,5 29,5 39,5

19 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 12,5 22,5 32,5 42,5

22 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 15,5 25,5 35,5 45,5

25 5,0 5,0 5,0 5,0 8,5 18,5 28,5 38,5 48,5

890

16 5,0 5,0 5,0 5,0 5,5 9,5 19,5 29,5 39,5

19 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 12,5 22,5 32,5 42,5

22 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 15,5 25,5 35,5 45,5

25 5,0 5,0 5,0 5,0 8,5 18,5 28,5 38,5 48,5

900

16 5,0 5,0 5,0 5,0 5,5 9,5 19,5 29,5 39,5

19 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 12,5 22,5 32,5 42,5

22 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 15,5 25,5 35,5 45,5

25 5,0 5,0 5,0 5,0 8,5 18,5 28,5 38,5 48,5

910

16 5,0 5,0 5,0 5,0 5,5 9,5 19,5 29,5 39,5

19 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 12,5 22,5 32,5 42,5

22 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 15,5 25,5 35,5 45,5

25 5,0 5,0 5,0 5,0 8,5 18,5 28,5 38,5 48,5

Namestitev s poševno ploščo predala – DW30 / DW40
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760

720

Dolžina vrat

Eno polje v mreži je 10x10 mm

96

19 22 25
740

780

800

Ko je pomivalni stroj na 
višini 819 mm, je odmik 
vrat od tal 96 mm, ko so 
vrata popolnoma odprta 
(debelina vrat je 19 mm).

760

720

700

680
Dolžina vrat

Eno polje v mreži je 10x10 mm

96

19 22 25
740

Namestitev drsnih vrat XL
Trajektorije za dolžine vrat 720 – 800 mm, spodnja konica vratne plošče

Status Light™ potrebuje
3,6 mm prostora pod vrati, 
v primeru namestitve brez 
Super Light™ pa mora biti 
pod vrati 2 mm prostora.

Če se lučka Status Light™ ne 
uporablja, so možne dolžine 
vrat do 700 mm za drsna 
vrata (vendar ne v isti ravnini z 
vtičnico).

Standardna namestitev XL
Trajektorije za dolžine vrat 680 – 760 mm, spodnja konica vratne plošče

Ko je pomivalni stroj na 
višini 819 mm, je odmik 
vrat od tal 96 mm, ko so 
vrata popolnoma odprta 
(debelina vrat je 19 mm).

Ko je nameščena zračna 
šoba, je pod ploščo vrat 
potreben najmanjši razmik 
5 mm.
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800

840

820

760

Dolžina vrat

Eno polje v mreži je 10x10 mm

96

19 22 25
780

800

760

740

720
Dolžina vrat

Eno polje v mreži je 10x10 mm

96

19 22 25
780

Namestitev drsnih vrat XXL
Trajektorije za dolžine vrat 760 – 840 mm, spodnja konica vratne plošče

Ko je pomivalni stroj na 
višini 859 mm, je odmik 
vrat od tal 96 mm, ko so 
vrata popolnoma odprta 
(debelina vrat je 19 mm).

Statusna lučka doda 3 mm na 
spodnji rob vratne plošče

Če se statusna lučka ne 
uporablja, so možne dolžine 
vrat do 760 mm za drsna 
vrata.

Standardna namestitev XXL
Trajektorije za dolžine vrat 720 – 800 mm, spodnja konica vratne plošče

Ko je pomivalni stroj na 
višini 859 mm, je odmik 
vrat od tal 96 mm, ko so 
vrata popolnoma odprta 
(debelina vrat je 19 mm).

Ko je nameščena zračna 
šoba, je pod ploščo vrat 
potreben najmanjši razmik 
5 mm.
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Podrobnosti za namestitev
POMIVALNI STROJI

1.

3.

2.

4.
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4. Integrirana naprava proti črpanju

Zaradi boljše ergonomije se pomivalne stroje 

vse pogosteje namešča na višji ravni. Pri 

pomivalnih strojih ASKO je to preprostejše kot 

kdaj koli prej, saj smo vanje vgradili napravo 

proti črpanju, ki odpravlja potrebo po odtočni 

cevi v visoki zanki za pomivalnim strojem.

3. Drsna vrata za popolno integracijo

Rešitev z drsnimi vrati omogoča tesno 

vgradnjo brez posegov med lesenimi 

prednjimi vrati in kuhinjskim pohištvom. Ko 

so lesena vrata vgrajena, pri odpiranju drsijo 

navzgor, pri zapiranju pa navzdol. Ta funkcija 

v kombinaciji z dolgimi vrati zagotavlja tudi 

neovirano gibanje med vrati in odrivno ploščo.

 

Sistem drsnih vrat omogoča tudi 800 mm 

dolga vrata na popolnoma integriranih 

pomivalnih strojih XL.

2. Vzmeti za vrata, dostopne s sprednje strani

Pri namestitvi vrat po meri na popolnoma 

vgrajen pomivalni stroj morate vrata 

uravnotežiti, da bodo ob odpiranju v pravilnem 

položaju.

Pri pomivalnem stroju ASKO je to mogoče 

tudi po celotni namestitvi.

1. Nastavljive noge

Noge so izdelane iz robustnega nerjavnega 

jekla z dolgo življenjsko dobo in jih je mogoče 

nastaviti do 53 mm. Namestitev začnite z 

nastavljanjem višine z obema sprednjima 

nogama. V naslednjem koraku stroj 

popolnoma poravnate z zadnjo nogo, ki je 

nastavljiva od spredaj – vse to lahko storite, 

ko je stroj že postavljen v omarico.
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Kljub našim več kot 70–letnim izkušnjam v industriji ne 

počivamo na lovorikah, temveč si vedno prizadevamo 

razumeti, kako bi lahko še izboljšali svoje izdelke. Tokrat 

smo se želeli učiti od dejanskih uporabnikov, da bi 

ugotovili, katere so po njihovem mnenju največje težave 

v pralnici.

Ta spoznanja smo združili z našimi dolgoletnimi izkušnjami 

na področju gospodinjskega in komercialnega pranja ter 

ustvarili generacijo lepih, uporabniku prijaznih, inovativnih 

in dolgotrajnih pralnih in sušilnih strojev.

Pranje in sušenje 
perila

P
ra
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e 
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Ekskluzivna 
zasnova z  

dolgo življenjsko 
dobo

Pralni in sušilni stroji ASKO imajo dolgotrajno 

in ekskluzivno zasnovo ter inovativne funkcije, 

namenjene olajšanju vašega vsakdana. 

Sestavljeni so iz visokokakovostnih jeklenih 

delov, ki bodo zdržali preizkušnjo časa. 

Družba ASKO upošteva najnovejše standarde 

vodenja kakovosti (ISO 9001) in najstrožje 

okoljske standarde (ISO 14001, EMAS). 

ASKO je skandinavska blagovna znamka, 

ki je po vsem svetu priznana zaradi svojega 

oblikovanja in zmogljivosti.
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Sušilni stroj s prednjim polnjenjem

Pralni stroj s sprednjim polnjenjem

3 elektronski vmesniki: Classic, Logic in 
Style. Nosilnost od 8 do 11 kg.

Sistem za sušenje Butterfly™:
za preprečevanje zapletanja perila.

Rezila Air Lift™: za večjo učinkovitost in 
povečano hitrost sušenja

Večstopenjski filtrirni sistem:
za preprečevanje vdora vlaken v 
napravo, kar podaljša čas sušenja.

Soft Drum™: za izboljšano kroženje 
zraka okoli perila in povečanje 

učinkovitosti sušenja.

Indukcijski motor:
za podaljšanje življenjske dobe naprave; 
zmanjša porabo energije in hrup.

3 elektronski vmesniki: Classic, Logic in 
Style. Zmogljivost od 8 do 12 kg.

Samodejno odmerjanje*:
uporablja točno določeno količino 
pralnega sredstva, s čimer odpravlja 
nevarnost ostankov na temnih tkaninah 
in izboljšuje splošno učinkovitost pranja.

Pro Wash™*:
sistem, ki omogoča odlične rezultate 
pranja in optimalno redčenje pralnega 
sredstva.

Quattro Construction™: ekskluzivni 
sistem vzmetenja s 4 amortizerji za 

zmanjšanje vibracij in povečanje 
stabilnosti stroja.

Active Drum™:
poskrbi za vaše perilo tako, da z njim 
ravna kar se da nežno.

Odprtina Steel Seal™: pralni stroj z 
odprtino brez gumijastega tesnila za 

izboljšanje higiene.

Pomoč pri odmerjanju: Priporoča 
optimalno količino pralnega sredstva 

glede na količino perila, stopnjo 
umazanosti, trdoto vode, vrsto 

programa in temperaturo.

Para: Na dnu kadi se ustvarja para z 
majhno količino vode, ki se uporablja za 

ponovno osvežitev perila
in odpravljanje gub.

Para: 
 Vgrajen generator pare za osvežitev 

oblačil in delovanje brez gubanja

Indukcijski motor:
za podaljšanje življenjske dobe naprave; 
zmanjša porabo energije in hrup.

*Pri izbranih modelih
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Oblikovalski programi

Modeli Style imajo sprednji del polne velikosti 

iz enega kosa trdnega jekla, ki obdaja 

elegantno vodoravno brušeno aluminijasto 

ploščo. Sprednja stran, plošča, zaslon in 

druge vidne komponente se odlično prilegajo 

in lepo zaokrožijo izgled, barvni zaslon TFT 

visoke ločljivosti pa zagotavlja najboljši možni 

pregled nad razpoložljivimi funkcijami, načini 

in stanjem. Pri nobenem materialu nismo 

sklepali kompromisov, zato so vsi gumbi 

in tipke izdelani iz skrbno polirane kovine 

in zasnovani tako, da zagotavljajo najboljši 

občutek in odziv pri uporabi.

Style
Pri modelih Logic smo se osredotočili na 

minimalističen videz z gladkimi linijami in 

uravnoteženo barvno shemo sprednje 

plošče, nadzorne plošče in zaslona. Pri tem je 

ključnega pomena skladnost, modeli Logic pa 

so primerni za vse vrste integracije, pri katerih 

je ključnega pomena izgled. To je logična 

izbira za vsakogar, saj zadovoljuje potrebe po 

obliki in funkcionalnosti.

Logic
Naši modeli Classic imajo program za vsako 

življenjsko situacijo, s tremi načini delovanja pa 

lahko programe hitro prilagodite tako, da so 

okolju prijaznejši ali pa perejo bolj intenzivno. 

Vmesnik je razumljiv in enostaven za uporabo 

z izbirnim gumbom za izbiro programa in 

gumbi za vsako možnost. Sprednja plošča, 

nadzorna plošča in upravljalni elementi imajo 

enako brezčasno, diskretno in elegantno belo 

obliko, ki bo trajala večno.

Classic
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Pranje oblačil, ki jih je treba le osvežiti, škodi tako 

oblačilom kot tudi okolju. Zato smo naše pralne stroje 

posodobili s staromodno paro. Para se dnevno uporablja 

za osvežitev, nežno čiščenje in odstranjevanje vonjav 

pri vseh tkaninah od avtomobilskega oblazinjenja do 

poročnih oblek, v salonih za nego avtomobilov in kemičnih 

čistilnicah. Sedaj boste pri pralnih strojih družbe ASKO 

našli tudi paro.

Druga novost se imenuje Dose Assist. Gre za pametno 

funkcijo, ki najprej izmeri težo perila in nato poda 

informacije o tem, koliko pralnega sredstva morate 

odmeriti. S tem se izognete prevelikim in premajhnim 

odmerkom pralnega sredstva.

Pralni stroji
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Očiten 
odcep od 

konkurence
Preprosto dejstvo je, da so pralni stroji ASKO 

med najčistejšimi na tem področju. Ne le 

zaradi odličnega dela, ki ga opravijo, da vaša 

oblačila postanejo čista, sveža in so videti kot 

nova, temveč tudi zaradi higieničnosti samih 

strojev.

Gre za eno tistih nenavadnih protislovij – 

pralni stroj, umazanija? Pa saj ga ob vsaki 

uporabi napolnimo z milom in vodo? Toda v 

pralnih strojih se lahko zadržujejo presenetljive 

količine umazanije, bakterij, glivic in drugih 

škodljivih snovi – stvari, za katere res ne želite, 

da bi se zadrževale v vašem perilu ali ob vaši 

koži.
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Izgleda nekoliko drugače – in 
tu je razlog za to
Številni proizvajalci pogumno trdijo, da so 

njihovi stroji čisti, pri ASKO pa smo se letos 

odločili, da bomo besede podprli z dejanji – 

naročili smo celotno mikrobiološko poročilo, 

ki dokazuje, da so naši stroji zares med 

najbolj higieničnimi.

Rezultati so znani, tukaj pa je povzetek 

ključnih ugotovitev.
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Očiten odcep od  
konkurence

PRALNI STROJI

Da bi bili naši argumenti še močnejši, smo 

zaprosili oddelek za mikrobiologijo Biotehniške 

fakultete Univerze v Ljubljani za izvedbo 

testov in pregled najnovejših razpoložljivih 

rezultatov raziskav o mikrobiologiji v zvezi z 

gospodinjskimi pralnimi stroji. Zaključki te 

študije nam dajejo močne argumente, da 

so pralni stroji ASKO bolj higienični od vseh 

konkurenčnih pralnih strojev. Na podlagi 

študije smo oblikovali devet tez, od katerih 

vsaka predstavlja argument, zakaj imajo pralni 

stroji ASKO osnovno zasnovo, ki preprečuje 

rast bakterij ter prispeva k zdravju in dobremu 

počutju naših strank.
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Jeklena kad  zmanjša neprijetne  vonjave 
v  pralnem  stroju in s tem tudi na vaših 

oblačilih. Pomaga odstraniti plasti bakterij in 

glivic, ki ustvarjajo neprijetne vonjave v stroju 

in se lahko prenesejo na vaše perilo. Pralni 

stroji ASKO imajo dvojne bobne iz nerjavnega 

jekla, pri katerih so zunanji bobni namesto iz 

plastike prav tako izdelani iz nerjavnega jekla.

Glivice  obožujejo  mehčalec  tkanin. 
Programi  družbe  ASKO  so  zasnovani 
tako,  da  zmanjšujejo  potrebo  po  njem. 
Razvili smo parne programe, ki imajo enak 

učinek kot mehčalec tkanin, ter slednjega tako 

izločili iz procesa, kolikor je to mogoče.

Trpežni jekleni boben v nasprotju s plastičnim 

veliko bolje prenaša visoke temperature, 
ki se uporabljajo pri učinkovitem čiščenju 
bobna in alergijskih programih.

Steel Seal je preprosto najbolj higienična 
izbira,  ko  gre  za  tesnila  vrat  pralnih 
strojev.  Tradicionalna gumijasta tesnila vrat 

lahko vsebujejo veliko vrst glivic, vključno s 

tistimi, ki so škodljive za zdravje ljudi. Gumijasto 

tesnilo je najpomembnejše mesto za iskanje 

določenih vrst patogenih kompleksov.

Stroji  podjetja  ASKO,  ki  so  izdelani  iz 
naravnih  materialov,  koristijo  okolju 
in s tem tudi dolgoročnemu zdravju naše 

vrste. Stroji ASKO so večinoma izdelani iz 

materialov, kot so jeklo, lito železo in steklo.

Čeprav so visoke temperature mnogo 

varnejše v smislu odstranjevanja plesni, glivic 

in bakterij, pa je v igri tudi skrb za okolje, 

povezana z varčevanjem z energijo: zato smo 

pri ASKO  poskrbeli  za  varnejše  pranje 
oblačil pri nižjih temperaturah.

Jekleno tesnilo in konstrukcija jeklenega bobna 

pomagata preprečiti  tveganje  okužb,  ki 
jih  povzročajo  vsakodnevne  dejavnosti, 
kar je pogosto spregledan dejavnik zdravja v 

gospodinjstvu.

Tradicionalno  skandinavsko  oblikovanje 
»oblike  in  funkcionalnosti«  podjetja 
ASKO  je  prisotno  tudi  v  kadi  stroja,  kar 
zagotavlja pozitiven učinek. V kadi tako ni 

kotičkov, v katerih bi se lahko nabirala plesen 

in umazanija ter razmnoževale bakterije. 

Številni proizvajalci izdelujejo zunanje bobne iz 

plastike, ki zahteva dodatne ojačitvene točke, 

da vzdrži nastajajoče sile. V teh točkah ojačitve 

se zlahka nabira umazanija in bakterije.

Jeklo,  ki  se  uporablja  v  naših  strojih, 
preprečuje  nastanek  škodljivih 
»bioplasti«, zaradi česar je odlična izbira za 

gospodinjstva z enim članom, kjer je prisotno 

visoko tveganje za okužbo.
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Vrata Hygienic Steel Seal™ 
Skupna značilnost vseh komercialnih 

pralnih strojev, ki se uporabljajo v hotelih, 

kozmetičnih salonih ali domovih za ostarele, 

je, da ne uporabljajo gumijastega meha. Za 

to obstaja dober razlog. Odprava gumijastega 

tesnila vrat, ki se lahko sčasoma razgradi 

ter ujame umazanijo, kar zagotavlja bolj 

higienično pranje. Z rešitvijo za vrata Steel 

Seal™ boste lažje polnili in praznili stroj. Vsi 

gospodinjski pralni stroji ASKO so opremljeni 

s to dolgoročno rešitvijo.
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Load Light™ – praktična osvetlitev bobna
Load Light™ osvetljuje notranjost bobna, kar 

vam pomaga pri polnjenju in praznjenju stroja 

– lažje boste opazili tisto zadnjo nogavico 

v bobnu. Omogoča tudi lažji pregled pri 

čiščenju reber bobna in vstavkov za rebra.

Svetilka Load Light™ je vgrajena v tečaj 

vrat in je zasnovana tako, da zdrži celotno 

življenjsko dobo stroja.
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ASKO daje prednost 
kakovosti pranja quality

PRALNI STROJI

Pralni stroji ASKO so rezultat dolge tradicije 

inovativnega inženirstva, zaradi česar 

zagotavljajo optimalno kakovost pranja 

z uporabo novih tehnologij in nenehnim 

prilagajanjem štirih temeljnih in medsebojno 

odvisnih parametrov kroga Sinner – 

temperature, mehanike, časa in kemije –, 

da bi dosegli popolne in učinkovite rezultate 

pranja ter hkrati zaščitili okolje.
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Natančno odmerjanje 
Samodejno odmerjanje

Pomoč pri odmerjanju Parni program za 
osvežitev

Da bi bili kos sistemu Auto Dose, bi morali 

poznati težo in umazanost perila, trdoto 

vode in vrsto programa, ki ga nameravate 

zagnati. Vsi ti parametri vplivajo na količino 

potrebnega detergenta. Pri sistemu Auto 

Dose lahko izberete le stopnjo umazanosti 

perila, preostale odločitve pa prepustite 

pametnim algoritmom, ki nadzorujejo sistem 

Auto Dose.

Sistem Auto Dose zagotavlja, da se voda in 

pralno sredstvo dobro premešata, preden 

prideta do oblačil v bobnu. To odpravlja 

nevarnost nastanka madežev na temnih 

tkaninah in izboljšuje splošno učinkovitost 

pranja. Prav tako aktivira detergent na začetku 

postopka, zato je čiščenje učinkovitejše tudi 

pri nižjih temperaturah.

Namesto da se trudite sami, pustite pralnemu 

stroju, da izmeri natanko pravi odmerek 

pralnega sredstva. S funkcijo Dose Assist 

bo pralni stroj priporočil optimalno količino 

pralnega sredstva glede na količino perila, 

stopnjo umazanosti, trdoto vode, vrsto 

programa in temperaturo. Po zagonu 

programa bo pralni stroj izmeril količino perila, 

nato pa izračunal ustrezno količino pralnega 

sredstva, ki je potrebna v ciklu pranja, in 

jo prikazal na zaslonu kot priporočeno 

odmerjanje.

Para vam pomaga v trenutku osvežiti oblačila, 

pri čemer vam ni treba uporabljati pralnega 

sredstva ali pripomočkov za izpiranje. Po 20 

minutah obdelave s paro v našem programu 

Steam Refresh vas čaka le še kratek čas 

sušenja, preden lahko uporabite prenovljeno 

oblačilo. Para je zelo učinkovito in nežno 

sredstvo za nego srajc, suknjičev in hlač. S 

paro lahko obdelate tako naravna vlakna, kot 

sta bombaž in lan, kot tudi sintetična vlakna.
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ASKO Pro Wash™
PRALNI STROJI
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Sistem ASKO Pro Wash™ zagotavlja dodatno 
moč pranja

Sistem ASKO Pro Wash™ aktivno kroži vodo 

in detergent od dna do vrha bobna, kjer dve 

šobi razpršita mešanico vode in detergenta 

po notranjem bobnu, to pa nato usmerjajo 

rebra bobna in se na koncu razprši po perilu. 

To pomeni, da se perilo hitreje namoči, kar 

omogoča odlično učinkovitost pranja in 

izpiranja tudi pri zelo kratkih ciklih pranja ali 

zelo velikih količinah perila.

 

Sistem zagotavlja tudi optimalno uporabo in 

učinkovitost čistilnega sredstva, ki se hitreje 

razgradi v tehnološki vodi.
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Quattro Construction™ – 
stabilnost in vzdržljivost

PRALNI STROJI

Sistem vzmetenja Quattro Construction™ 

je robusten in stabilen. Sestavljen je iz 4 

amortizerjev za podaljšanje življenjske dobe 

vašega pralnega stroja ter zmanjšanje vibracij 

in hrupa.
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Vrtenje brez vibracij

Naš prispevek k boljšim življenjskim razmeram 

ljudi, ki živijo poleg pralnice, se imenuje 

Quattro Construction™. Gre za edinstven, 

a preprost sistem, sestavljen iz štirih 

amortizerjev, ki prenašajo vibracijsko energijo 

z zunanjega bobna na spodnjo ploščo stroja. 

Celotna konstrukcija se nahaja v ohišju 

in vrtenje pri najvišjih vrtljajih na minuto je 

mogoče doseči praktično brez vibracij.

Neusmiljeni do 
umazanije in nežni do 
tkanin

Močno in tiho

Odstranljiva rebra v obliki peščene ure 

vodijo perilo v blažji osrednji del bobna in 

učinkovito odstranjujejo velike ostanke, kot 

sta umazanija in pesek, v večje odprtine na 

robu bobna. Active Drum™ je popolnoma 

uravnotežen za zagotavljanje najboljše možne 

učinkovitosti pranja in izpiranja, hkrati pa 

zagotavlja minimalno obrabo tkanin.

Naši pralni stroji so opremljeni z brezkrtačnimi 

motorji, ki zagotavljajo, da lahko stroj doseže 

najvišje hitrosti vrtenja, hkrati pa zmanjšujejo 

raven hrupa in podaljšujejo življenjsko dobo 

stroja. Visoka učinkovitost zagotavlja manjšo 

porabo energije, motor pa omogoča tudi 

nadzor hitrosti, kar omogoča nadaljnji razvoj 

pralnih programov.
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Zasloni visoke ločljivosti
PRALNI STROJI

Elektronske plošče ASKO ponujajo grafični 

zaslon visoke ločl j ivosti z natančnim 

kontrastom, brez utripanja, nizko porabo 

energije in vidljivostjo pod kotom 180°. Pralni 

stroji ASKO so opremljeni z enostavno in 

intuitivno elektroniko, ki vas obvešča o poteku 

programov in spodbuja k raziskovanju vseh 

funkcij pralnega stroja.

 

Z različnimi načini in možnostmi lahko 

ustvarite svoje osebne programe in jih shranite 

med priljubljene, da jih boste ob naslednjem 

pranju lahko hitro našli.
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Barvni zaslon TFT visoke ločljivosti
• Plošča in gumbi iz pravega aluminija
• Barvni zaslon visoke ločljivosti
• Vidljivost pod kotom 180°
• Ime in ikona programa
• 25 jezikov
• 6 priljubljenih programov
• Nizka poraba energije

Programiki načini
• ECO zeleno 
• Alergije
• Hitro
• Intenzivno
• Nočno

Možnosti
• Predpranje
• Visok nivo vode  
• Proti gubam 
• Super izpiranje 
• Zakasnjen zagon 
• Dodaj med   
   priljubljene temperatureTemperatura

Sušenje

Zakasnjen 
zagon

Nazaj na 
seznam 
programov

Izbirnik 
• 26 programov

Style

Logic

Barvni zaslon LCD visoke ločljivosti
• Grafični zaslon visoke ločljivosti
• Vidljivost pod kotom 180°
• 25 jezikov
• 4 priljubljeni programi
• Nizka poraba energije

Programiki načini
• ECO zeleno
• Alergije
• Hitro
• Intenzivno

Možnosti
• Predpranje
• Visok nivo vode
• Proti gubam
• Super izpiranje

Zakasnjen zagonIzbirnik
• 23 programov

Temperatura

Sušenje

Pomoč pri 
odmerjanju

Classic

Barvni zaslon LCD visoke ločljivosti
• Grafični zaslon visoke ločljivosti
• Vidljivost pod kotom 180°
• 25 jezikov
• 4 priljubljeni programi
• Nizka poraba energije

Programiki načini
• ECO zeleno
• Intenzivno
• Hitri način Možnosti

• Predpranje
• Visok nivo vode
• Proti gubam
• Super izpiranje

Temperatura

Zakasnjen zagon

Sušenje

Izbirnik
• 16 ali 19 
programov

Pomoč pri 
odmerjanju
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Skrb za perilo 
na način ASKO



431

P
ra

nj
e 

in
 

su
še

nj
e 

pe
ril

a

Ne perite prepogosto

Ne perite s prevročo vodo

Pri pranju oblačil se vlakna v oblačilih drgnejo, zlagajo in obrabljajo, 

zaradi česar na koncu razpadejo.

Bombažne tkanine običajno sprostijo umazanijo pri 60 °C. Vendar pa 

so danes pogostejše tkanine iz mešanih vlaken, pri katerih običajno 

zadostuje nižja temperatura. Visoke temperature povzročajo obrabo 

tekstilnih vlaken in močno skrajšajo življenjsko dobo vaših oblačil.

Ne drgnite madežev Uporabite naše pametne programe 
za odstranjevanje madežev

ASKO poskrbi za čistočo tudi pri 
nižjih temperaturah

Pogosto poskušamo odstraniti madeže z malo detergenta ali 

odstranjevalca madežev. To poškoduje tkanino in lahko celo 

poslabša madež.

Kot dopolnilo drugim metodam odstranjevanja madežev smo ustvarili 

programe za odstranjevanje madežev, ki so prilagojeni različnim 

tkaninam in vrstam madežev. Preprosto izberete vrsto tkanine in 

madeža, nato pa pustite, da pralni stroj poskrbi za madež na najboljši 

možni način.

Poskrbeli smo, da lahko izberete nižjo temperaturo, ne da bi pri tem 

poslabšali končni rezultat. Naš sistem Pro Wash zagotavlja, da se pri 

pranju uporabi ves detergent. Poleg tega sistem aktivira detergent 

prej v procesu pranja, kar podaljša njegov učinek čiščenja.

Ne pretiravajte z detergentom

Več detergenta ne pomeni, da bodo oblačila čistejša, ostanki 

pralnega sredstva v oblačilih, pod ovratniki ali v pregibih, pa lahko 

povzročijo draženje kože. Namesto tega poskusite uporabiti polovico 

priporočenega odmerka in ga po potrebi povečajte.

Raje uporabite paro

Uporaba samodejnega odmerjanja 
ASKO

Če na oblačilih ni vidnih madežev, lahko na naših sušilnih in pralnih 

strojih uporabite program za zračenje ali parni program. To je idealen 

način za osvežitev vaših oblačil brez detergentov, ki na silo očistijo 

tekstilna vlakna.

Namesto da se trudite sami, pustite pralnemu stroju, da izmeri 

natanko pravi odmerek pralnega sredstva. Naši pralni stroji 

s sistemom Auto Dose odmerjajo pralno sredstvo glede na 

količino perila, stopnjo umazanosti, trdoto vode, vrsto programa 

in temperaturo. Vsakič popoln odmerek in nič več prevelikega 

odmerjanja.
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Skrb za perilo 
na način ASKO
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Ne uporabljajte mehčalca za 
brisače

Temna oblačila zbledijo

Mehčalci so sestavljeni iz mikroskopskih plastičnih delcev, ki zadržijo 

določeno količino vlage, da se brisača zmehča. Po drugi strani pa 

brisača postane manj vpojna, kar je pravzaprav v nasprotju z njenim 

namenom.

Verjetno ste že slišali, da je treba Jeans obrniti navzven, da se barva 

bolje ohrani, vendar se le redki zavedajo, da to velja za vsa temna 

oblačila. Če želite čim dlje ohraniti barvo, jih ne dajajte v sušilni stroj, 

saj vročina močno vpliva na barvo.

Ne pozabite očistiti pralnega stroja

Zrak je najboljši mehčalec

Perite jih z Dark wash

Sčasoma se v pralnem stroju naberejo ostanki pralnih sredstev, 

tekstilnih vlaken in kože. Ti se neizogibno znajdejo na vaših oblačilih 

in lahko povzročijo neprijetne vonjave in alergije.

Namesto mehčalcev, ki zmanjšujejo sposobnost brisače, da veže 

vlago, in lahko celo prispevajo k težavam s kožo, jih preprosto 

posušite v naših sušilnih strojih. Postale bodo suhe in mehke – in to 

brez kemikalij.

Že dolgo obstajajo programi za pranje belega perila, vendar jih je malo 

za temne tkanine, ki so vsaj tako pogoste. S programom za pranje 

temnega perila lahko operete temno perilo brez nevarnosti nastanka 

madežev pralnega sredstva in beljenja barv. Dodatno izpiranje, nizko 

mehansko delovanje in nizka hitrost vrtenja zagotavljajo nežno pranje 

in temeljito izpiranje temnega perila.

Bodite še posebej previdni z volno

Volna je po naravi močna in trpežna, vendar lahko spremeni obliko, 

če jo preveč intenzivno obdelujemo. Zato moramo biti pri tem 

previdni in potrpežjivi. Pravilno ročno pranje volne zahteva veliko časa 

in spretnosti.

Uporabite naš program za čiščenje 
bobna

ASKO je previdnejši od vas

Ne dovolite, da umazan pralni stroj uniči vaše perilo. Izdelali smo 

poseben program za čiščenje bobna, ki učinkovito čisti boben, cevi 

in druge komponente, vključene v proces pranja.

Volnene tkanine namesto ročno perite v strojih ASKO. To je v resnici 

nežnejši način za ravnanje s tkaninami.
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Funkcija načinov delovanja – 
vaša bližnjica do boljšega pranja

PRALNI STROJI

Pri uporabi načina delovanja se spremenijo 

različni parametri izbranega programa, 

na primer za hitrejše, tišje, energetsko 

učinkovitejše ali intenzivnejše pranje. 

Naši modeli Style imajo pet različnih načinov, 

modeli Logic štiri, modeli Classic pa tri.
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Zeleni način

Hitri način Nočni način

Alergijski način Intenzivni način

Če želite prihraniti vodo in energijo, izberite 

zeleni način. Da bi dosegli najboljši možni 

rezultat pranja in izpiranja, a hkrati zmanjšali 

porabo energije, je vsaka faza programa 

podaljšana. Skupni čas programa bo tako 

daljši v primerjavi z običajnim načinom.

Če izberete hitri način, bo pralni stroj zagotovil 

popolne rezultate pranja in izpiranja v krajšem 

času kot običajno. Da bi to dosegli, se v pralni 

cikel doda več vode in energije.

Nočni način uporabite, kadar želite, da pralni 

stroj deluje tišje. Gibi bobna so blažji, končno 

vrtenje pa poteka pri nižjem številu vrtljajev 

na minuto. Poveča se tudi čas pranja, kar 

zagotavlja, da je perilo popolnoma oprano.

Ta način zagotavlja, da se vsi ostanki 

pralnega sredstva izperejo tako iz perila 

kot tudi iz predala za pralno sredstvo. V 

alergijskem načinu se porabi več vode, prav 

tako se poveča poraba energije in časa, da se 

doseže najboljša možna učinkovitost pranja 

in izpiranja. Izbrana temperatura se dlje časa 

ohranja na isti ravni.

V tem načinu ima pralni stroj na voljo veliko 

časa za pranje perila, več kot v običajnem 

načinu. Da bi zagotovili popoln rezultat pri 

močno umazanih oblačilih, porabimo tudi 

več vode in energije. V intenzivnem načinu se 

izbrana temperatura dlje časa ohranja na isti 

ravni.
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Programi za vse 
vrste perila

PRALNI STROJI

Danes uporabljamo bistveno več različnih 

oblačil, različnih vrst tkanin in pogosto tkanin 

iz mešanih materialov kot pred desetletjem. 

Zato je tudi težje izbrati pravi program.

 

Z ustvarjanjem številnih programov za različne 

vrste oblačil in tkanin smo vam olajšali izbiro. 

Nekateri izmed njih so predstavljeni tukaj.
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Jeans

Jeans je trpežna tkanina, vendar med 

pranjem zahteva nekaj dodatne previdnosti. 

Naš program za jeans očisti vaš najljubši par 

kavbojk s pranjem pri nižjih temperaturah in z 

nižjo hitrostjo vrtenja. Poleg tega smo dodali 

dodatno količino vode, da se iz tkanine in 

debelih šivov izperejo vsi ostanki pralnega 

sredstva, kar odpravlja nevarnost nastanka 

madežev zaradi pralnega sredstva.

Higienski način Osvežitev s paro

Športna oblačila

Higienski program je zasnovan za vse primere, 

ko je potrebno temeljito higiensko pranje. 

Idealen je za domače kuharje, ki morajo 

čistiti predpasnike, kuhinjske brisače in druge 

tekstilne izdelke, ki pridejo v stik s surovo 

hrano. Primeren je tudi za otroška oblačila, 

posteljnino in oblačila za ljudi z alergijami.

 V slednjem primeru priporočamo, da oblačila 

obrnete navzven, saj boste tako temeljito 

oprali tudi morebitne ostanke kože ali izdelkov 

za nego kože. Program združuje daljše 

sekvence segrevanja in dodatna izpiranja.

Če na oblačilih ni vidnih madežev, lahko 

uporabite program za osvežitev s paro. To 

je idealen način za osvežitev vaših oblačil 

brez detergentov, ki na silo očistijo tekstilna 

vlakna. Skrbno ravnanje z vašimi oblačili, kožo 

in okoljem.

Program za oblačila z membranami, kot so 

nepremočljiva oblačila in tkanine, ki dihajo. 

Ta program je idealen tudi za športna oblačila 

iz mešanih materialov. Program je kratek 

in uporablja manj izpiranja, da se zmanjša 

obraba hidroizolacijskih sredstev.
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Za temno perilo; odprava tveganja nastanka 

madežev pralnega sredstva na tkaninah. 

Dodana so dodatna izpiranja, medtem ko 

počasnejše mehansko delovanje in nizka 

hitrost vrtenja zagotavljata nežno pranje in 

temeljito izpiranje temnega perila.

To je kratek program za dodajanje 

hidroizolacijskega sredstva na tkanine. 

Program uporablja samo hladno vodo in 

malo mehanskega delovanja. Za uporabo s 

hidroizolacijskim sredstvom.

Ste kdaj opazili, da je na srajcah težko očistiti 

ovratnike in manšete? V tem primeru morate 

preizkusiti naš program za srajce. Gre za 

nežen, a učinkovit program, pri katerem 

uporabimo več vode in večkratno izpiranje, 

da očistimo tudi debelejše dele srajce.

Srajce Temno perilo Mehčanje
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S tedenskim pranjem posteljnine odstranite 

ostanke kože in pršice, ki povzročajo alergije. 

Ta program se uporablja za pranje posteljnine, 

vzglavnikov in večjih predmetov. Upoštevajte 

navodila za pranje in nego. Pri pranju 

uporabite veliko količino vode in dodatne cikle 

izpiranja.

To je hiter program z visoko učinkovitostjo 

pranja. Program pere z nežnim vrtenjem 

in nižjo hitrostjo vrtenja ter traja slabo uro. 

Odlično za puloverje in oblačila za telovadbo.

Posteljnina Quick Pro
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Nega tkanin in kože – mi 
poskrbimo za oboje

PRALNI STROJI

Vedno bolj smo občutljivi tako na sestavine v 

hrani, kot tudi na različne snovi v naši okolici. 

Enako velja tudi za pralna sredstva. Zato je 

zelo pomembno, da lahko pralni stroj izpere 

ves detergent, ki se lahko nabere v tkanini in 

stroju.
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Izjemna čistoča s super 
izpiranjem

Umazanija škodi vašim oblačilom, detergenti 

pa škodijo vaši koži. Kot preventivni ukrep 

za ljudi z zelo občutljivo kožo imajo pralni 

stroji ASKO funkcijo dodatnega izpiranja, 

imenovano Super Rinse. To je še posebej 

pomembno v državah z mehko vodo in 

pomeni, da se stroj izpere do sedemkrat.

Bližnjica za alergike

Ker ljudje s kožnimi alergijami nosijo različne 

vrste oblačil kot vsi ostali, smo naše pralne 

stroje opremili s funkcijo načina za alergike. 

S to funkcijo lahko prilagodite skoraj 

vse programe, da bodo učinkovitejši pri 

preprečevanju ostankov v perilu in stroju.
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Seznam programov
PRALNI STROJI

Classic Classic + (s 
Pro Wash/
Auto Dose)

Logic Style Privzeta 
temperatura 

(°C)

Privzeto 
vrtenje 
(rpm)

Vrtenje Temperatura Super 
izpiranje

Predpranje Predpranje
(privzeto)

Sistem 
Pro Wash

Visok nivo 
vode 

Proti 
gubam

Časovna 
zakasnitev 
začetka

Samodejno 
odmerjanje
/ pomoč pri 
odmerjanju:

Zaklep 
tipk

Univerzalno pranje 
(hladno–90 °C)

n n n n 60 1800 n n n n n n n n n

Bombaž (hladno–90 °C) n n n n 40 1800 n n n n n n n n n

Eco 40–60 (samo stroji z 
energijsko nalepko EU)

n n n n / 1800 n

Mešano/sintetika (hladno–60 
°C)

n n n n 40 1200 n n n n n n n n n n

Volna / Ročno pranje 
(hladno, 30 °C–40 °C)

n n n n 30 800 n n n n n n n

Temno perilo (hladno, 30 
°C–40 °C)

n n n n 40 1200 n n n n n n n n n

Časovni program (hladno–60 
°C) 30min – 3h na 15min

n n n n 30 1000 n n n (od 2h30 
do 3h))

n n n

Samodejno (hladno–90 °C) n n n n 40 1800 n n n n n

Hitro (hladno, 40°, 60°, 90 °C) n n n n cold 1200 n n n n n n n n n

Težko perilo (hladno–90 °C) n n n n 60 1800 n n n n n n n n n n

Easy care (hladno–60 °C) n n n n 40 1200 n n n n n n n n n n

Jeans (hladno, 30°C–40 °C) n n 40 1200 n n n n n n n n

Srajce (hladno, 30°C–60 °C) n n 40 1200 n n n n n n n n

Osvežitev s paro n n / 0

Quick PRO (40–60 °C) n n n n 40 1200 n n n n n n

Higiensko (60°–90 °C) n n n 60 1800 n n n n n n n

Športna oblačila (30°–60 °C) n 40 1200 n n n n n n n n n

Posteljnina (blazine, rjuhe 
itd.) (40°–90 °C)

n n 60 1800 n n n n n n n n n

Program za odstranjevanje 
madežev – volna (30°, 40°, 
60°, 90 °C)

n 40 1800 n n n n n n n

Mehčanje n / 1200 n n n n n n n

Alergijski program – volna 
(60°–90 °C)

n n n 60 1800 n n n n n

Alergijski program – sintetika 
(60 °C)

n n n 60 1200 n n n n n n

Izpiranje n n n n / 1800 n n n n n

Vrtenje n n n n / 1800 n n n n

Odvodnjavanje n n n n / 0 n n n

Čiščenje bobna n n n n / / n n n
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Classic Classic + (s 
Pro Wash/
Auto Dose)

Logic Style Privzeta 
temperatura 

(°C)

Privzeto 
vrtenje 
(rpm)

Vrtenje Temperatura Super 
izpiranje

Predpranje Predpranje
(privzeto)

Sistem 
Pro Wash

Visok nivo 
vode 

Proti 
gubam

Časovna 
zakasnitev 
začetka

Samodejno 
odmerjanje
/ pomoč pri 
odmerjanju:

Zaklep 
tipk

Univerzalno pranje 
(hladno–90 °C)

n n n n 60 1800 n n n n n n n n n

Bombaž (hladno–90 °C) n n n n 40 1800 n n n n n n n n n

Eco 40–60 (samo stroji z 
energijsko nalepko EU)

n n n n / 1800 n

Mešano/sintetika (hladno–60 
°C)

n n n n 40 1200 n n n n n n n n n n

Volna / Ročno pranje 
(hladno, 30 °C–40 °C)

n n n n 30 800 n n n n n n n

Temno perilo (hladno, 30 
°C–40 °C)

n n n n 40 1200 n n n n n n n n n

Časovni program (hladno–60 
°C) 30min – 3h na 15min

n n n n 30 1000 n n n (od 2h30 
do 3h))

n n n

Samodejno (hladno–90 °C) n n n n 40 1800 n n n n n

Hitro (hladno, 40°, 60°, 90 °C) n n n n cold 1200 n n n n n n n n n

Težko perilo (hladno–90 °C) n n n n 60 1800 n n n n n n n n n n

Easy care (hladno–60 °C) n n n n 40 1200 n n n n n n n n n n

Jeans (hladno, 30°C–40 °C) n n 40 1200 n n n n n n n n

Srajce (hladno, 30°C–60 °C) n n 40 1200 n n n n n n n n

Osvežitev s paro n n / 0

Quick PRO (40–60 °C) n n n n 40 1200 n n n n n n

Higiensko (60°–90 °C) n n n 60 1800 n n n n n n n

Športna oblačila (30°–60 °C) n 40 1200 n n n n n n n n n

Posteljnina (blazine, rjuhe 
itd.) (40°–90 °C)

n n 60 1800 n n n n n n n n n

Program za odstranjevanje 
madežev – volna (30°, 40°, 
60°, 90 °C)

n 40 1800 n n n n n n n

Mehčanje n / 1200 n n n n n n n

Alergijski program – volna 
(60°–90 °C)

n n n 60 1800 n n n n n

Alergijski program – sintetika 
(60 °C)

n n n 60 1200 n n n n n n

Izpiranje n n n n / 1800 n n n n n

Vrtenje n n n n / 1800 n n n n

Odvodnjavanje n n n n / 0 n n n

Čiščenje bobna n n n n / / n n n
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Pralni stroji, Program Style

Pralni stroji, Program Logic

W6098X.W/2

Bela

W6098P.W

Bela

W4086C.W/2

Bela

W4114C.W/2

Bela

W4096R.W/2

Bela

W4086C.S/2

Nerjaveče jeklo

W4086C.T/2

Titan

W4096P.W/2

Bela

W4086P.W

Bela

W6098X.S/2

Nerjaveče jeklo

W6124X.W/2

Bela
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PRALNI STROJI, Program Classic

W2084C.W/2

Bela

W2086C.W/2

Bela

W2114C.W

Bela

W2096P.W/2

Bela

W2086P.W

Bela

W2086R.W

Bela
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Namestitev

STYLE RANGE

Pralni stroj s sprednjim polnjenjem // Bela 
Prostornina za polnjenje: 12 kg
Pomoč pri odmerjanju/Pro Wash/Para/Samodejno odmerjanje

W6124X.W/2

595

* Z vrati
** Z odprtimi vrati

685

850–875

700*
1057**

Vrtenje brez tresljajev: Profesionalni sistem vzmetenja Quattro Construction™, Samodejno odmerjanje 
pravilne količine pralnega sredstva: Samodejno odmerjanje, Učinkovito pranje in izpiranje: Sistem pranja 
Pro Wash, Nežno do tkanin, neusmiljeno do madežev: Active Drum™, Higienska vrata brez gumijastega 
meha: Steel Seal™, Robustna zasnova: Litoželezna protiutež, Vedno prava količina detergenta: Pomoč pri 
odmerjanju, Čiščenje in osvežitev: Parni programi

Lastnosti
 n Antivibracijska konstrukcija Quattro Construction™: 4 amortizerji za večjo stabilnost in vzdržljivost 
 n Steel Seal™ odprtina brez gumijastega tesnila proti nastajanju plesni // Litoželezne protiuteži in prečnik 
 n Boben in rezervoar iz nerjavečega jekla // Ohišje iz pocinkanega jekla, odpornega na rjo // Brezkrtačni indukcijski motor 
 n Preskus kakovosti: 10.000 ur, 225 ciklov na leto (20 let uporabe v gospodinjstvu)

Zmogljivost
 n Funkcija Dose Assist izmeri težo perila in izračuna potrebno količino pralnega sredstva
 n Samodejno odmerjanje // Funkcija samodejnega čiščenja predala za detergent
 n Sistem Pro Wash™ za odlične rezultate pranja in optimalno redčenje detergenta
 n Active Drum™ zagotavlja nežno in učinkovito gibanje, ki varuje tkanine

Udobje 
 n Pregleden barvni zaslon TFT
 n Velik ergonomski gumb iz masivne kovine za lažjo navigacijo po menijih
 n Priljubljeni programi // Zvočni signal ob koncu programa // Nastavljive noge

Programi 
 n  26 programov:  

Univerzalno pranje, Bombaž, ECO 40–60°, Mešano/sintetika, Volna/ročno, Pranje temnega perila, Časovni program, 
Samodejno, Hitro, Težko, Easy Care, Jeans, Srajce, Osvežitev s paro, Quick Pro, Higiensko, Športna oblačila, Mehčanje, 
Program proti madežem, Posteljnina, Alergijski program – bombaž, Alergijski program – sintetika, Izpiranje, Vrtenje, 
Odcejanje, Čiščenje bobna

Programski načini
 n 6 načinov: Normalni način, Zeleni način, Hitri način, Način za alergije, Nočni način, Intenzivni način

Načini doziranja
 n Samodejno odmerjanje rezervoar A, Samodejno odmerjanje rezervoar B, Pomoč pri odmerjanju

Možnosti
 n Nastavitev temperature, Hitrost vrtenja, Odloženi zagon, Dodaj med priljubljene, Super izpiranje, Visok nivo vode, Proti 

mečkanju

Nastavitve
 n Zaklep tipk, Nastavitev načinov odmerjanja, Izbira jezika, Enota za temperaturo, Trdota vode, Zvočni signali, Osvetlitev 

bobna, Nastavitve zaslona, Nastavitev programov, Ponastavitev

Varnost
 n Aqua Block™ popolna zaščita pred puščanjem: 

- Nadzor trajanja dovoda vode // Zaščita pred prelivanjem // Odtočna črpalka Anti Block™ 
- Izjemno odporne cevi PEX za dovod vode z življenjsko dobo približno 50 let

 n Varnostni elektronski zaklep // Samostojno odpravljanje napak po prodaji

Mere  
 n Dimenzije naprave  (H x L x W): 850 x 595 x 685* mm // Dolžina napajalnega kabla: 2300 mm
 n Dolžina dovodne cevi PEX / Dimenzija zaklepne matice: 1500 mm / ¾” // Dolžina drenažne cevi: 1600 mm

Tehnični podatki 
 n Električni priključek : 2.2 kW / 220–240V / 50Hz / 10 A
 n Prostornina bobna (v litrih): 80
 n Energetska učinkovitost: B
 n Raven hrupa (dB(A) re 1 pW): 72
 n Poraba energije/100 ciklov (kWh): 62 
 n Poraba vode v standardnem ciklu (v litrih): 51
 n Največja hitrost vrtenja: 1400 rpm
 n Učinkovitost ožemanja: B
 n Preostala vlaga po ožemanju: 48 %
 n Prostornina za polnjenje: 12 kg

Zgornjega dela ni mogoče razstaviti
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Namestitev

STYLE RANGE

Pralni stroj s sprednjim polnjenjem // Nerjaveče jeklo 
Prostornina za polnjenje: 9 kg
Pomoč pri odmerjanju/Pro Wash/Para/Samodejno odmerjanje

W6098X.S/2

Vrtenje brez tresljajev: Profesionalni sistem vzmetenja Quattro Construction™, Samodejno odmerjanje 
pravilne količine pralnega sredstva: Samodejno odmerjanje, Učinkovito pranje in izpiranje: Sistem pranja 
Pro Wash, Nežno do tkanin, neusmiljeno do madežev: Active Drum™, Higienska vrata brez gumijastega 
meha: Steel Seal™, Robustna zasnova: Litoželezna protiutež, Vedno prava količina detergenta: Pomoč pri 
odmerjanju, Čiščenje in osvežitev: Parni programi

Lastnosti
 n Antivibracijska konstrukcija Quattro Construction™: 4 amortizerji za večjo stabilnost in vzdržljivost
 n Steel Seal™ odprtina brez gumijastega tesnila proti nastajanju plesni // Litoželezne protiuteži
 n Boben in rezervoar iz nerjavečega jekla // Ohišje iz pocinkanega jekla, odpornega na rjo // Brezkrtačni indukcijski motor
 n Preskus kakovosti: 10.000 ur, 225 ciklov na leto (20 let uporabe v gospodinjstvu)

Zmogljivost
 n Funkcija Dose Assist izmeri težo perila in izračuna potrebno količino pralnega sredstva
 n Samodejno odmerjanje // Funkcija samodejnega čiščenja predala za detergent
 n Sistem Pro Wash™ za odlične rezultate pranja in optimalno redčenje detergenta
 n Active Drum™ zagotavlja nežno in učinkovito gibanje, ki varuje tkanine

Udobje 
 n Pregleden barvni zaslon TFT
 n Velik ergonomski gumb iz masivne kovine za lažjo navigacijo po menijih
 n Prikaz preostalega časa // Priljubljeni programi // Signal ob koncu programa // Nastavljive noge

Programi 
 n  26 programov: 

Univerzalno pranje, Bombaž, ECO 40–60°, Mešano/sintetika, Volna/ročno, Pranje temnega perila, Časovni program, 
Samodejno, Hitro, Težko, Easy Care, Jeans, Srajce, Osvežitev s paro, Quick Pro, Higiensko, Športna oblačila, Mehčanje, 
Program proti madežem, Posteljnina, Alergijski program – bombaž, Alergijski program – sintetika, Izpiranje, Vrtenje, 
Odcejanje, Čiščenje bobna

Programski načini
 n 6 načinov: Normalni način, Zeleni način, Hitri način, Način za alergije, Nočni način, Intenzivni način

Načini doziranja
 n Samodejno odmerjanje rezervoar A, Samodejno odmerjanje rezervoar B, Pomoč pri odmerjanju

Možnosti
 n Nastavitev temperature, Hitrost vrtenja, Odloženi zagon, Dodaj med priljubljene, Super izpiranje, Visok nivo vode, Proti 

mečkanju

Nastavitve
 n Zaklep tipk, Nastavitev načinov odmerjanja, Izbira jezika, Enota za temperaturo, Trdota vode, Zvočni signali, Osvetlitev 

bobna, Nastavitve zaslona, Nastavitev programov, Ponastavitev

Varnost
 n Aqua Block™ popolna zaščita pred puščanjem: 

- Nadzor trajanja dovoda vode // Zaščita pred prelivanjem // Odtočna črpalka Anti Block™ 
- Izjemno odporne cevi PEX za dovod vode z življenjsko dobo približno 50 let

 n Varnostni elektronski zaklep // Samostojno odpravljanje napak po prodaji

Mere  
 n Dimenzije naprave (V x G x Š): 850 x 585 x 595 mm // Dolžina napajalnega kabla: 2300 mm
 n Dolžina dovodne cevi PEX / Dimenzije zaklepne matice: 1500 mm / ¾” // Dolžina odtočne cevi: 1600 mm

Tehnični podatki 
 n Električni priključek : 2.2 kW / 220–240V / 50Hz / 10 A
 n Prostornina bobna (v litrih): 60
 n Energetska učinkovitost: B
 n Raven hrupa (dB(A) re 1 pW): 77
 n Poraba energije/100 ciklov (kWh): 55 
 n Poraba vode v standardnem ciklu (v litrih): 48
 n Največja hitrost vrtenja: 1800 rpm
 n Učinkovitost ožemanja: A
 n Preostala vlaga po ožemanju: 43 %
 n Prostornina za polnjenje: 9 kg

595

* Z vrati
** Z odprtimi vrati

569

850–875

585*
942**
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Namestitev

STYLE RANGE

Pralni stroj s sprednjim polnjenjem // Bela 
Prostornina za polnjenje: 9 kg
Pomoč pri odmerjanju/Pro Wash/Para/Samodejno odmerjanje

W6098X.W/2

595

* Z vrati
** Z odprtimi vrati

569

850–875

585*
942**

Vrtenje brez tresljajev: Profesionalni sistem vzmetenja Quattro Construction™, Samodejno odmerjanje 
pravilne količine pralnega sredstva: Samodejno odmerjanje, Učinkovito pranje in izpiranje: Sistem pranja 
Pro Wash, Nežno do tkanin, neusmiljeno do madežev: Active Drum™, Higienska vrata brez gumijastega 
meha: Steel Seal™, Robustna zasnova: Litoželezna protiutež, Vedno prava količina detergenta: Pomoč pri 
odmerjanju, Čiščenje in osvežitev: Parni programi

Lastnosti
 n Antivibracijska konstrukcija Quattro Construction™: 4 amortizerji za večjo stabilnost in vzdržljivost
 n Steel Seal™ odprtina brez gumijastega tesnila proti nastajanju plesni // Litoželezne protiuteži
 n Boben in rezervoar iz nerjavečega jekla // Ohišje iz pocinkanega jekla, odpornega na rjo // Brezkrtačni indukcijski motor
 n Preskus kakovosti: 10.000 ur, 225 ciklov na leto (20 let uporabe v gospodinjstvu)

Zmogljivost
 n Funkcija Dose Assist izmeri težo perila in izračuna potrebno količino pralnega sredstva
 n Samodejno odmerjanje // Funkcija samodejnega čiščenja predala za detergent
 n Sistem Pro Wash™ za odlične rezultate pranja in optimalno redčenje detergenta
 n Active Drum™ zagotavlja nežno in učinkovito gibanje, ki varuje tkanine

Udobje 
 n Pregleden barvni zaslon TFT
 n Velik ergonomski gumb iz masivne kovine za lažjo navigacijo po menijih
 n Prikaz preostalega časa // Priljubljeni programi // Signal ob koncu programa // Nastavljive noge

Programi 
 n 26 programov: 

Univerzalno pranje, Bombaž, ECO 40–60°, Mešano/sintetika, Volna/ročno, Pranje temnega perila, Časovni program, 
Samodejno, Hitro, Težko, Easy Care, Jeans, Srajce, Osvežitev s paro, Quick Pro, Higiensko, Športna oblačila, 
Mehčanje, Program proti madežem, Posteljnina, Alergijski program – bombaž, Alergijski program – sintetika, Izpiranje, 
Vrtenje, Odcejanje, Čiščenje bobna

Programski načini
 n 6 načinov: Normalni način, Zeleni način, Hitri način, Način za alergije, Nočni način, Intenzivni način

Načini doziranja
 n Samodejno odmerjanje rezervoar A, Samodejno odmerjanje rezervoar B, Pomoč pri odmerjanju

Možnosti
 n Nastavitev temperature, Hitrost vrtenja, Odloženi zagon, Dodaj med priljubljene, Super izpiranje, Visok nivo vode, Proti 

mečkanju

Nastavitve
 n Zaklep tipk, Nastavitev načinov odmerjanja, Izbira jezika, Enota za temperaturo, Trdota vode, Zvočni signali, Osvetlitev 

bobna, Nastavitve zaslona, Nastavitev programov, Ponastavitev

Varnost
 n Aqua Block™ popolna zaščita pred puščanjem: 

- Nadzor trajanja dovoda vode // Zaščita pred prelivanjem // Odtočna črpalka Anti Block™ 
- Izjemno odporne cevi PEX za dovod vode z življenjsko dobo približno 50 let

 n Varnostni elektronski zaklep // Samostojno odpravljanje napak po prodaji

Mere  
 n Dimenzije naprave (V x G x Š): 850 x 585 x 595 mm // Dolžina napajalnega kabla: 2300 mm
 n Dolžina dovodne cevi PEX / Dimenzije zaklepne matice: 1500 mm / ¾” // Dolžina odtočne cevi: 1600 mm

Tehnični podatki 
 n Električni priključek : 2.2 kW / 220–240V / 50Hz / 10 A
 n Prostornina bobna (v litrih): 60
 n Energetska učinkovitost: B
 n Raven hrupa (dB(A) re 1 pW): 77
 n Poraba energije/100 ciklov (kWh): 55 
 n Poraba vode v standardnem ciklu (v litrih): 48
 n Največja hitrost vrtenja: 1800 rpm
 n Učinkovitost ožemanja: A
 n Preostala vlaga po ožemanju: 43 %
 n Prostornina za polnjenje: 9 kg
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Namestitev

Pralni stroj s sprednjim polnjenjem // Bela 
Prostornina za polnjenje: 9 kg
Pomoč pri odmerjanju/Pro Wash/Para

W6098P.W

595

* Z vrati
** Z odprtimi vrati

569

850–875

585*
942**

Vrtenje brez tresljajev: Profesionalni sistem vzmetenja Quattro Construction™, Učinkovito pranje in 
izpiranje: Sistem pranja Pro Wash, Nežno do tkanin, neusmiljeno do madežev: Active Drum™, Higienska 
vrata brez gumijastega meha: Steel Seal™, Robustna zasnova: Litoželezna protiutež, Vedno prava 
količina detergenta: Pomoč pri odmerjanju, Čiščenje in osvežitev: Parni programi

Lastnosti
 n Antivibracijska konstrukcija Quattro Construction™: 4 amortizerji za večjo stabilnost in vzdržljivost
 n Steel Seal™ odprtina brez gumijastega tesnila proti nastajanju plesni // Litoželezne protiuteži
 n Boben in rezervoar iz nerjavečega jekla // Ohišje iz pocinkanega jekla, odpornega na rjo // Brezkrtačni 
indukcijski motor

 n Preskus kakovosti: 10.000 ur, 225 ciklov na leto (20 let uporabe v gospodinjstvu)

Zmogljivost
 n Funkcija Dose Assist izmeri težo perila in izračuna potrebno količino pralnega sredstva
 n Sistem Pro Wash™ za odlične rezultate pranja in optimalno redčenje detergenta
 n Active Drum™ zagotavlja nežno in učinkovito gibanje, ki varuje tkanine

Udobje 
 n Pregleden barvni zaslon TFT
 n Velik ergonomski gumb iz masivne kovine za lažjo navigacijo po menijih
 n Prikaz preostalega časa // Priljubljeni programi // Signal ob koncu programa // Nastavljive noge

Programi 
 n 26 programov: 
Univerzalno pranje, Bombaž, ECO 40–60°, Mešano/sintetika, Volna/ročno, Pranje temnega perila, Časovni 
program, Samodejno, Hitro, Težko, Easy Care, Jeans, Srajce, Osvežitev s paro, Quick Pro, Higiensko, Športna 
oblačila, Mehčanje, Program proti madežem, Posteljnina, Alergijski program – bombaž, Alergijski program – 
sintetika, Izpiranje, Vrtenje, Odcejanje, Čiščenje bobna

Programski načini
 n 6 načinov: Normalni način, Zeleni način, Hitri način, Način za alergije, Nočni način, Intenzivni način

Načini doziranja
 n Samodejno odmerjanje rezervoar A, Samodejno odmerjanje rezervoar B, Pomoč pri odmerjanju

Možnosti
 n Nastavitev temperature, Hitrost vrtenja, Odloženi zagon, Dodaj med priljubljene, Super izpiranje, Visok nivo vode, 

Proti mečkanju

Nastavitve
 n Zaklep tipk, Nastavitev načinov odmerjanja, Izbira jezika, Enota za temperaturo, Trdota vode, Zvočni signali, 
Osvetlitev bobna, Nastavitve zaslona, Nastavitev programov, Ponastavitev

Varnost
 n Aqua Block™ popolna zaščita pred puščanjem: 
- Nadzor trajanja dovoda vode // Zaščita pred prelivanjem // Odtočna črpalka Anti Block™ 
- Izjemno odporne cevi PEX za dovod vode z življenjsko dobo približno 50 let

 n Varnostni elektronski zaklep // Samostojno odpravljanje napak po prodaji

Mere  
 n Dimenzije naprave (V x G x Š): 850 x 585 x 595 mm // Dolžina napajalnega kabla: 2300 mm
 n Dolžina dovodne cevi PEX / Dimenzije zaklepne matice: 1500 mm / ¾” // Dolžina odtočne cevi: 1600 mm

Tehnični podatki 
 n Električni priključek : 2.2 kW / 220–240V / 50Hz / 10 A
 n Prostornina bobna (v litrih): 60
 n Energetska učinkovitost: B
 n Raven hrupa (dB(A) re 1 pW): 77
 n Poraba energije/100 ciklov (kWh): 55 
 n Poraba vode v standardnem ciklu (v litrih): 48
 n Največja hitrost vrtenja: 1800 rpm
 n Učinkovitost ožemanja: A
 n Preostala vlaga po ožemanju: 43 %
 n Prostornina za polnjenje: 9 kg

STYLE RANGE
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Namestitev

LOGIC RANGE

Pralni stroj XL s sprednjim polnjenjem // Bela  
Prostornina za polnjenje: 11 kg
Pomoč pri odmerjanju/Para

W4114C.W/2

595

* Z vrati
** Z odprtimi vrati

685

850–875

700*
1057**

Vrtenje brez tresljajev: Profesionalni sistem vzmetenja Quattro Construction™, Nežno do tkanin, 
neusmiljeno do madežev: Active Drum™, Higienska vrata brez gumijastega meha: Steel Seal™, 
Robustna zasnova: Litoželezna protiutež, Vedno prava količina detergenta: Pomoč pri odmerjanju, Nežno 
čiščenje in osvežitev: Parni programi

Lastnosti
 n Antivibracijska konstrukcija Quattro Construction™: 4 amortizerji za večjo stabilnost in vzdržljivost
 n Steel Seal™ odprtina brez gumijastega tesnila proti nastajanju plesni // Litoželezne protiuteži
 n Boben in rezervoar iz nerjavečega jekla // Ohišje iz pocinkanega jekla, odpornega na rjo // Brezkrtačni indukcijski motor
 n Preskus kakovosti: 10.000 ur, 225 ciklov na leto (20 let uporabe v gospodinjstvu)

Zmogljivost
 n Funkcija Dose Assist izmeri težo perila in izračuna potrebno količino pralnega sredstva
 n Samodejno odmerjanje // Funkcija samodejnega čiščenja predala za detergent
 n Active Drum™ zagotavlja nežno in učinkovito gibanje, ki varuje tkanine

Udobje 
 n Pregleden LCD zaslon
 n Velik ergonomski gumb iz masivne kovine za lažjo navigacijo po menijih
 n Prikaz preostalega časa // Priljubljeni programi // Signal ob koncu programa // Nastavljive noge

Programi 
 n  23 programov: 

Univerzalno pranje, Bombaž, ECO 40–60°, Mešano/sintetika, Volna/ročno, Pranje temnega perila, Časovni program, 
Samodejno, Hitro, Težko, Easy Care, Jeans, Srajce, Osvežitev s paro, Quick Pro, Higiensko, Posteljnina, Alergijski 
program – bombaž, Alergijski program – sintetika, Izpiranje, Vrtenje, Odcejanje, Čiščenje bobna

Programski načini
 n 5 načinov: Normalni način, zeleni način, način hitrosti, način za alergije, intenzivni način

Načini doziranja
 n Pomoč pri odmerjanju

Možnosti
 n Temperatura, Hitrost vrtenja, Super izpiranje, Pomoč pri odmerjanju, Predpranje, Visok nivo vode, Proti mečkanju, 

Odloženi zagon

Nastavitve
 n Zaklep tipk, Nastavitev načinov odmerjanja, Izbira jezika, Enota za temperaturo, Nastavitve zaslona, Nastavitev 

programov, Ponastavitev

Varnost
 n Aqua Block™ popolna zaščita pred puščanjem: 

- Nadzor trajanja dovoda vode // Zaščita pred prelivanjem // Odtočna črpalka Anti Block™ 
- Izjemno odporne cevi PEX za dovod vode z življenjsko dobo približno 50 let

 n Varnostni elektronski zaklep // Samostojno odpravljanje napak po prodaji

Mere  
 n Dimenzije naprave (V x G x Š): 850 x 700 x 595 mm // Dolžina napajalnega kabla: 2300 mm
 n Dolžina dovodne cevi PEX / Dimenzije zaklepne matice: 1500 mm / ¾” // Dolžina odtočne cevi: 1600 mm

Tehnični podatki 
 n Električni priključek : 2.2 kW / 220–240V / 50Hz / 10 A
 n Prostornina bobna (v litrih): 80
 n Energetska učinkovitost: B
 n Raven hrupa (dB(A) re 1 pW): 72
 n Poraba energije/100 ciklov (kWh): 61 
 n Poraba vode v standardnem ciklu (v litrih): 48
 n Največja hitrost vrtenja: 1400 rpm
 n Učinkovitost ožemanja: B
 n Preostala vlaga po ožemanju: 48 %
 n Prostornina za polnjenje: 11 kg



451

P
ra

nj
e 

in
 

su
še

nj
e 

pe
ril

a

Namestitev

LOGIC RANGE

595

* Z vrati
** Z odprtimi vrati

569

850–875

585*
942**

Pralni stroj s sprednjim polnjenjem // Bela 
Prostornina za polnjenje: 9 kg
Pomoč pri odmerjanju/Pro Wash/Para/Samodejno odmerjanje

W4096R.W/2

Vrtenje brez tresljajev: Profesionalni sistem vzmetenja Quattro Construction™, Samodejno odmerjanje 
pravilne količine pralnega sredstva: Samodejno odmerjanje, Učinkovito pranje in izpiranje: Sistem pranja 
Pro Wash, Nežno do tkanin, neusmiljeno do madežev: Active Drum™, Higienska vrata brez gumijastega 
meha: Steel Seal™, Robustna zasnova: Litoželezna protiutež, Vedno prava količina detergenta: Pomoč pri 
odmerjanju, Čiščenje in osvežitev: Parni programi

Lastnosti
 n Antivibracijska konstrukcija Quattro Construction™: 4 amortizerji za večjo stabilnost in vzdržljivost
 n Steel Seal™ odprtina brez gumijastega tesnila proti nastajanju plesni // Litoželezne protiuteži
 n Boben in rezervoar iz nerjavečega jekla // Ohišje iz pocinkanega jekla, odpornega na rjo // Brezkrtačni indukcijski motor
 n Preskus kakovosti: 10.000 ur, 225 ciklov na leto (20 let uporabe v gospodinjstvu)

Zmogljivost
 n Funkcija Dose Assist izmeri težo perila in izračuna potrebno količino pralnega sredstva
 n Samodejno odmerjanje // Funkcija samodejnega čiščenja predala za detergent
 n Sistem Pro Wash™ za odlične rezultate pranja in optimalno redčenje detergenta
 n Active Drum™ zagotavlja nežno in učinkovito gibanje, ki varuje tkanine

Udobje 
 n Pregleden LCD zaslon
 n Velik ergonomski gumb iz masivne kovine za lažjo navigacijo po menijih
 n Prikaz preostalega časa // Priljubljeni programi // Signal ob koncu programa // Nastavljive noge

Programi 
 n 23 programov: 

Univerzalno pranje, Bombaž, ECO 40–60°, Mešano/sintetika, Volna/ročno, Pranje temnega perila, Časovni program, 
Samodejno, Hitro, Težko, Easy Care, Jeans, Srajce, Osvežitev s paro, Quick Pro, Higiensko, Posteljnina, Alergijski 
program – bombaž, Alergijski program – sintetika, Izpiranje, Vrtenje, Odcejanje, Čiščenje bobna

Programski načini
 n 5 načinov: Normalni način, zeleni način, način hitrosti, način za alergije, intenzivni način

Načini doziranja
 n Samodejno odmerjanje rezervoar A, Samodejno odmerjanje rezervoar B, Pomoč pri odmerjanju

Možnosti
 n Temperatura, Hitrost vrtenja, Super izpiranje, Predpranje, Visok nivo vode, Proti mečkanju, Odloženi zagon

Nastavitve
 n Zaklep tipk, Nastavitev načinov odmerjanja, Izbira jezika, Enota za temperaturo, Trdota vode, Zvočni signali, Nastavitve 

zaslona, Nastavitev programov, Ponastavitev

Varnost
 n Aqua Block™ popolna zaščita pred puščanjem: 

- Nadzor trajanja dovoda vode // Zaščita pred prelivanjem // Odtočna črpalka Anti Block™ 
- Izjemno odporne cevi PEX za dovod vode z življenjsko dobo približno 50 let

 n Varnostni elektronski zaklep // Samostojno odpravljanje napak po prodaji

Mere  
 n Dimenzije naprave (V x G x Š): 850 x 585 x 595 mm // Dolžina napajalnega kabla: 2300 mm
 n Dolžina dovodne cevi PEX / Dimenzije zaklepne matice: 1500 mm / ¾” // Dolžina odtočne cevi: 1600 mm

Tehnični podatki 
 n Električni priključek : 2.2 kW / 220–240V / 50Hz / 10 A
 n Prostornina bobna (v litrih): 60
 n Energetska učinkovitost: B
 n Raven hrupa (dB(A) re 1 pW): 76
 n Poraba energije/100 ciklov (kWh): 55 
 n Poraba vode v standardnem ciklu (v litrih): 48
 n Največja hitrost vrtenja: 1600 rpm
 n Učinkovitost ožemanja: A
 n Preostala vlaga po ožemanju: 44 %
 n Prostornina za polnjenje: 9 kg
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Namestitev

LOGIC RANGE

595

* Z vrati
** Z odprtimi vrati

569

850–875

585*
942**

Pralni stroj s sprednjim polnjenjem // Bela 
Prostornina za polnjenje: 9 kg
Pomoč pri odmerjanju/Pro Wash/Para

W4096P.W/2

Vrtenje brez tresljajev: Profesionalni sistem vzmetenja Quattro Construction™, Učinkovito pranje in 
izpiranje: Sistem pranja Pro Wash, Nežno do tkanin, neusmiljeno do madežev: Active Drum™, Higienska 
vrata brez gumijastega meha: Steel Seal™, Robustna zasnova: Litoželezna protiutež, Vedno prava 
količina detergenta: Pomoč pri odmerjanju, Nežno čiščenje in osvežitev: Parni programi

Lastnosti
 n Antivibracijska konstrukcija Quattro Construction™: 4 amortizerji za večjo stabilnost in vzdržljivost
 n Steel Seal™ odprtina brez gumijastega tesnila proti nastajanju plesni // Litoželezne protiuteži
 n Boben in rezervoar iz nerjavečega jekla // Ohišje iz pocinkanega jekla, odpornega na rjo // Brezkrtačni 
indukcijski motor

 n Preskus kakovosti: 10.000 ur, 225 ciklov na leto (20 let uporabe v gospodinjstvu)

Zmogljivost
 n Funkcija Dose Assist izmeri težo perila in izračuna potrebno količino pralnega sredstva
 n Sistem Pro Wash™ za odlične rezultate pranja in optimalno redčenje detergenta
 n Active Drum™ zagotavlja nežno in učinkovito gibanje, ki varuje tkanine

Udobje 
 n Pregleden LCD zaslon
 n Velik ergonomski gumb iz masivne kovine za lažjo navigacijo po menijih
 n Prikaz preostalega časa // Priljubljeni programi // Signal ob koncu programa // Nastavljive noge

Programi 
 n  23 programov: 
Univerzalno pranje, Bombaž, ECO 40–60°, Mešano/sintetika, Volna/ročno, Pranje temnega perila, Časovni 
program, Samodejno, Hitro, Težko, Easy Care, Jeans, Srajce, Osvežitev s paro, Quick Pro, Higiensko, 
Posteljnina, Alergijski program – bombaž, Alergijski program – sintetika, Izpiranje, Vrtenje, Odcejanje, 

Programski načini
 n 5 načinov: Normalni način, zeleni način, način hitrosti, način za alergije, intenzivni način

Načini doziranja
 n Pomoč pri odmerjanju:

Možnosti
 n Zaklep tipk, Nastavitev načinov odmerjanja, Izbira jezika, Enota za temperaturo, Zvočni signali, Nastavitve 
zaslona, Nastavitev programov, Ponastavitev

Nastavitve
 n Child lock, Language selection, Temperature unit, Acoustic signals, Display Nastavitve, Set Programi, Reset

Varnost
 n Aqua Block™ popolna zaščita pred puščanjem: 
- Nadzor trajanja dovoda vode // Zaščita pred prelivanjem // Odtočna črpalka Anti Block™ 
- Izjemno odporne cevi PEX za dovod vode z življenjsko dobo približno 50 let

 n Varnostni elektronski zaklep // Samostojno odpravljanje napak po prodaji

Mere  
 n Dimenzije naprave (V x G x Š): 850 x 585 x 595 mm // Dolžina napajalnega kabla: 2300 mm
 n Dolžina dovodne cevi PEX / Dimenzije zaklepne matice: 1500 mm / ¾” // Dolžina odtočne cevi: 1600 mm

Tehnični podatki 
 n Električni priključek : 2.2 kW / 220–240V / 50Hz / 10 A
 n Prostornina bobna (v litrih): 60
 n Energetska učinkovitost: B
 n Raven hrupa (dB(A) re 1 pW): 76
 n Poraba energije/100 ciklov (kWh): 55 
 n Poraba vode v standardnem ciklu (v litrih): 48
 n Največja hitrost vrtenja: 1600 rpm
 n Učinkovitost ožemanja: A
 n Preostala vlaga po ožemanju: 44 %
 n Prostornina za polnjenje: 9 kg
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Namestitev

LOGIC RANGE

595

* Z vrati
** Z odprtimi vrati

569

850–875

585*
942**

Pralni stroj s sprednjim polnjenjem // Bela  
Prostornina za polnjenje: 8 kg
Pomoč pri odmerjanju/Pro Wash/Para

W4086P.W

Vrtenje brez tresljajev: Profesionalni sistem vzmetenja Quattro Construction™, Učinkovito pranje in 
izpiranje: Sistem pranja Pro Wash, Nežno do tkanin, neusmiljeno do madežev: Active Drum™, Higienska 
vrata brez gumijastega meha: Steel Seal™, Robustna zasnova: Litoželezna protiutež, Vedno prava 
količina detergenta: Pomoč pri odmerjanju, Nežno čiščenje in osvežitev: Parni programi

Lastnosti
 n Antivibracijska konstrukcija Quattro Construction™: 4 amortizerji za večjo stabilnost in vzdržljivost
 n Steel Seal™ odprtina brez gumijastega tesnila proti nastajanju plesni // Litoželezne protiuteži
 n Boben in rezervoar iz nerjavečega jekla // Ohišje iz pocinkanega jekla, odpornega na rjo // Brezkrtačni indukcijski motor
 n Preskus kakovosti: 10.000 ur, 225 ciklov na leto (20 let uporabe v gospodinjstvu)

Zmogljivost
 n Funkcija Dose Assist izmeri težo perila in izračuna potrebno količino pralnega sredstva
 n Sistem Pro Wash™ za odlične rezultate pranja in optimalno redčenje detergenta
 n Active Drum™ zagotavlja nežno in učinkovito gibanje, ki varuje tkanine

Udobje 
 n Pregleden LCD zaslon
 n Velik ergonomski gumb iz masivne kovine za lažjo navigacijo po menijih
 n Prikaz preostalega časa // Priljubljeni programi // Signal ob koncu programa // Nastavljive noge

Programi 
 n 23 programov: 

Univerzalno pranje, Bombaž, ECO 40–60°, Mešano/sintetika, Volna/ročno, Pranje temnega perila, Časovni program, 
Samodejno, Hitro, Težko, Easy Care, Jeans, Srajce, Osvežitev s paro, Quick Pro, Higiensko, Posteljnina, Alergijski 
program – bombaž, Alergijski program – sintetika, Izpiranje, Vrtenje, Odcejanje, Čiščenje bobna

Programski načini
 n 5 načinov: Normalni način, zeleni način, način hitrosti, način za alergije, intenzivni način

Načini doziranja
 n Pomoč pri odmerjanju

Možnosti
 n Temperatura, Hitrost vrtenja, Super izpiranje, Pomoč pri odmerjanju, Predpranje, Visok nivo vode, Proti mečkanju, 

Odloženi zagon

Nastavitve
 n Zaklep tipk, Nastavitev načinov odmerjanja, Izbira jezika, Enota za temperaturo, Zvočni signali, Nastavitve zaslona, 

Nastavitev programov, Ponastavitev

Varnost
 n Aqua Block™ popolna zaščita pred puščanjem: 

- Nadzor trajanja dovoda vode // Zaščita pred prelivanjem // Odtočna črpalka Anti Block™ 
- Izjemno odporne cevi PEX za dovod vode z življenjsko dobo približno 50 let

 n Varnostni elektronski zaklep // Samostojno odpravljanje napak po prodaji

Mere  
 n Dimenzije naprave (V x G x Š): 850 x 585 x 595 mm // Dolžina napajalnega kabla: 2300 mm
 n n Dolžina dovodne cevi PEX / Dimenzije zaklepne matice: 1500 mm / ¾” // Dolžina odtočne cevi: 1600 mm

Tehnični podatki 
 n Električni priključek : 2.2 kW / 220–240V / 50Hz / 10 A
 n Prostornina bobna (v litrih): 60
 n Energetska učinkovitost: A
 n Raven hrupa (dB(A) re 1 pW): 76
 n Poraba energije/100 ciklov (kWh): 47
 n Poraba vode v standardnem ciklu (v litrih): 46
 n Največja hitrost vrtenja: 1600 rpm
 n Učinkovitost ožemanja: A
 n Preostala vlaga po ožemanju: 44 %
 n Prostornina za polnjenje: 8 kg
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Namestitev

LOGIC RANGE

Pralni stroj s sprednjim polnjenjem // Nerjaveče jeklo  
Prostornina za polnjenje: 8 kg
Pomoč pri odmerjanju/Para

W4086C.S/2

595

* Z vrati
** Z odprtimi vrati

569

850–875

585*
942**

Vrtenje brez tresljajev: Profesionalni sistem vzmetenja Quattro Construction™, Nežno do tkanin, 
neusmiljeno do madežev: Active Drum™, Higienska vrata brez gumijastega meha: Steel Seal™, 
Robustna zasnova: Litoželezna protiutež, Vedno prava količina detergenta: Pomoč pri odmerjanju, Nežno 
čiščenje in osvežitev: Parni programi

Lastnosti
 n Antivibracijska konstrukcija Quattro Construction™: 4 amortizerji za večjo stabilnost in vzdržljivost
 n Steel Seal™ odprtina brez gumijastega tesnila proti nastajanju plesni // Litoželezne protiuteži
 n Boben in rezervoar iz nerjavečega jekla // Ohišje iz pocinkanega jekla, odpornega na rjo // Brezkrtačni 
indukcijski motor

 n Preskus kakovosti: 10.000 ur, 225 ciklov na leto (20 let uporabe v gospodinjstvu)

Zmogljivost
 n Funkcija Dose Assist izmeri težo perila in izračuna potrebno količino pralnega sredstva
 n Active Drum™ zagotavlja nežno in učinkovito gibanje, ki varuje tkanine

Udobje 
 n Pregleden LCD zaslon
 n Velik ergonomski gumb iz masivne kovine za lažjo navigacijo po menijih
 n Prikaz preostalega časa // Priljubljeni programi // Signal ob koncu programa // Nastavljive noge

Programi 
 n 23 programov:
 n Univerzalno pranje, Bombaž, ECO 40–60°, Mešano/sintetika, Volna/ročno, Pranje temnega perila, Časovni 
program, Samodejno, Hitro, Težko, Easy Care, Jeans, Srajce, Osvežitev s paro, Quick Pro, Higiensko, 
Posteljnina, Alergijski program – bombaž, Alergijski program – sintetika, Izpiranje, Vrtenje, Odcejanje, Čiščenje 
bobna

Programski načini
 n 5 načinov: Normalni način, zeleni način, način hitrosti, način za alergije, intenzivni način

Načini doziranja
 n Pomoč pri odmerjanju

Možnosti
 n Temperatura, Hitrost vrtenja, Super izpiranje, Pomoč pri odmerjanju, Predpranje, Visok nivo vode, Proti 
mečkanju, Odloženi zagon

Nastavitve
 n Zaklep tipk, Nastavitev načinov odmerjanja, Izbira jezika, Enota za temperaturo, Nastavitve zaslona, Nastavitev 
programov, Ponastavitev

Varnost
 n Aqua Block™ popolna zaščita pred puščanjem: 
- Nadzor trajanja dovoda vode // Zaščita pred prelivanjem // Odtočna črpalka Anti Block™ 
- Izjemno odporne cevi PEX za dovod vode z življenjsko dobo približno 50 let

 n Varnostni elektronski zaklep // Samostojno odpravljanje napak po prodaji

Mere  
 n Dimenzije naprave (V x G x Š): 850 x 585 x 595 mm // Dolžina napajalnega kabla: 2300 mm
 n Dolžina dovodne cevi PEX / Dimenzije zaklepne matice: 1500 mm / ¾” // Dolžina odtočne cevi: 1600 mm

Tehnični podatki 
 n Električni priključek : 2.2 kW / 220–240V / 50Hz / 10 A
 n Prostornina bobna (v litrih): 60
 n Energetska učinkovitost: B
 n Raven hrupa (dB(A) re 1 pW): 76
 n Poraba energije/100 ciklov (kWh): 54
 n Poraba vode v standardnem ciklu (v litrih): 46
 n Največja hitrost vrtenja: 1600 rpm
 n Učinkovitost ožemanja: A
 n Preostala vlaga po ožemanju: 44 %
 n Prostornina za polnjenje: 8 kg
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LOGIC RANGE

Pralni stroj s sprednjim polnjenjem // Titan  
Prostornina za polnjenje: 8 kg
Pomoč pri odmerjanju/Para

W4086C.T/2

595

* Z vrati
** Z odprtimi vrati

569

850–875

585*
942**

Vrtenje brez tresljajev: Profesionalni sistem vzmetenja Quattro Construction™, Nežno do tkanin, 
neusmiljeno do madežev: Active Drum™, Higienska vrata brez gumijastega meha: Steel Seal™, 
Robustna zasnova: Litoželezna protiutež, Vedno prava količina detergenta: Pomoč pri odmerjanju, Nežno 
čiščenje in osvežitev: Parni programi

Lastnosti
 n Antivibracijska konstrukcija Quattro Construction™: 4 amortizerji za večjo stabilnost in vzdržljivost
 n Steel Seal™ odprtina brez gumijastega tesnila proti nastajanju plesni // Litoželezne protiuteži
 n Boben in rezervoar iz nerjavečega jekla // Ohišje iz pocinkanega jekla, odpornega na rjo // Brezkrtačni 
indukcijski motor

 n Preskus kakovosti: 10.000 ur, 225 ciklov na leto (20 let uporabe v gospodinjstvu)

Zmogljivost
 n Funkcija Dose Assist izmeri težo perila in izračuna potrebno količino pralnega sredstva
 n Active Drum™ zagotavlja nežno in učinkovito gibanje, ki varuje tkanine

Udobje 
 n Pregleden LCD zaslon
 n Velik ergonomski gumb iz masivne kovine za lažjo navigacijo po menijih
 n Prikaz preostalega časa // Priljubljeni programi // Signal ob koncu programa // Nastavljive noge

Programi 
 n 23 programov:
 n Univerzalno pranje, Bombaž, ECO 40–60°, Mešano/sintetika, Volna/ročno, Pranje temnega perila, Časovni 
program, Samodejno, Hitro, Težko, Easy Care, Jeans, Srajce, Osvežitev s paro, Quick Pro, Higiensko, 
Posteljnina, Alergijski program – bombaž, Alergijski program – sintetika, Izpiranje, Vrtenje, Odcejanje, Čiščenje 
bobna

Programski načini
 n 5 načinov: Normalni način, zeleni način, način hitrosti, način za alergije, intenzivni način

Načini doziranja
 n Pomoč pri odmerjanju

Možnosti
 n Temperatura, Hitrost vrtenja, Super izpiranje, Pomoč pri odmerjanju, Predpranje, Visok nivo vode, Proti 
mečkanju, Odloženi zagon

Nastavitve
 n Zaklep tipk, Nastavitev načinov odmerjanja, Izbira jezika, Enota za temperaturo, Nastavitve zaslona, Nastavitev 
programov, Ponastavitev

Varnost
 n Aqua Block™ popolna zaščita pred puščanjem: 
- Nadzor trajanja dovoda vode // Zaščita pred prelivanjem // Odtočna črpalka Anti Block™ 
- Izjemno odporne cevi PEX za dovod vode z življenjsko dobo približno 50 let

 n Varnostni elektronski zaklep // Samostojno odpravljanje napak po prodaji

Mere  
 n Dimenzije naprave (V x G x Š): 850 x 585 x 595 mm // Dolžina napajalnega kabla: 2300 mm
 n Dolžina dovodne cevi PEX / Dimenzije zaklepne matice: 1500 mm / ¾” // Dolžina odtočne cevi: 1600 mm

Tehnični podatki 
 n Električni priključek : 2.2 kW / 220–240V / 50Hz / 10 A
 n Prostornina bobna (v litrih): 60
 n Energetska učinkovitost: B
 n Raven hrupa (dB(A) re 1 pW): 76
 n Poraba energije/100 ciklov (kWh): 54
 n Poraba vode v standardnem ciklu (v litrih): 46
 n Največja hitrost vrtenja: 1600 rpm
 n Učinkovitost ožemanja: A
 n Preostala vlaga po ožemanju: 44 %
 n Prostornina za polnjenje: 8 kg
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Namestitev

LOGIC RANGE

595

* Z vrati
** Z odprtimi vrati

569

850–875

585*
942**

Pralni stroj s sprednjim polnjenjem // Bela  
Prostornina za polnjenje: 8 kg
Pomoč pri odmerjanju/Para

W4086C.W/2

Vrtenje brez tresljajev: Profesionalni sistem vzmetenja Quattro Construction™, Nežno do tkanin, 
neusmiljeno do madežev: Active Drum™, Higienska vrata brez gumijastega meha: Steel Seal™, 
Robustna zasnova: Litoželezna protiutež, Vedno prava količina detergenta: Pomoč pri odmerjanju, Nežno 
čiščenje in osvežitev: Parni programi

Lastnosti
 n Antivibracijska konstrukcija Quattro Construction™: 4 amortizerji za večjo stabilnost in vzdržljivost
 n Steel Seal™ odprtina brez gumijastega tesnila proti nastajanju plesni // Litoželezne protiuteži
 n Boben in rezervoar iz nerjavečega jekla // Ohišje iz pocinkanega jekla, odpornega na rjo // Brezkrtačni 
indukcijski motor

 n Preskus kakovosti: 10.000 ur, 225 ciklov na leto (20 let uporabe v gospodinjstvu)

Zmogljivost
 n Funkcija Dose Assist izmeri težo perila in izračuna potrebno količino pralnega sredstva
 n Active Drum™ zagotavlja nežno in učinkovito gibanje, ki varuje tkanine

Udobje 
 n Pregleden LCD zaslon
 n Velik ergonomski gumb iz masivne kovine za lažjo navigacijo po menijih
 n Prikaz preostalega časa // Priljubljeni programi // Signal ob koncu programa // Nastavljive noge

Programi 
 n 23 programov:
 n Univerzalno pranje, Bombaž, ECO 40–60°, Mešano/sintetika, Volna/ročno, Pranje temnega perila, Časovni 
program, Samodejno, Hitro, Težko, Easy Care, Jeans, Srajce, Osvežitev s paro, Quick Pro, Higiensko, 
Posteljnina, Alergijski program – bombaž, Alergijski program – sintetika, Izpiranje, Vrtenje, Odcejanje, Čiščenje 
bobna

Programski načini
 n 5 načinov: Normalni način, zeleni način, način hitrosti, način za alergije, intenzivni način

Načini doziranja
 n Pomoč pri odmerjanju

Možnosti
 n Temperatura, Hitrost vrtenja, Super izpiranje, Pomoč pri odmerjanju, Predpranje, Visok nivo vode, Proti 
mečkanju, Odloženi zagon

Nastavitve
 n Zaklep tipk, Nastavitev načinov odmerjanja, Izbira jezika, Enota za temperaturo, Nastavitve zaslona, Nastavitev 
programov, Ponastavitev

Varnost
 n Aqua Block™ popolna zaščita pred puščanjem: 
- Nadzor trajanja dovoda vode // Zaščita pred prelivanjem // Odtočna črpalka Anti Block™ 
- Izjemno odporne cevi PEX za dovod vode z življenjsko dobo približno 50 let

 n Varnostni elektronski zaklep // Samostojno odpravljanje napak po prodaji

Mere  
 n Dimenzije naprave (V x G x Š): 850 x 585 x 595 mm // Dolžina napajalnega kabla: 2300 mm
 n Dolžina dovodne cevi PEX / Dimenzije zaklepne matice: 1500 mm / ¾” // Dolžina odtočne cevi: 1600 mm

Tehnični podatki 
 n Električni priključek : 2.2 kW / 220–240V / 50Hz / 10 A
 n Prostornina bobna (v litrih): 60
 n Energetska učinkovitost: B
 n Raven hrupa (dB(A) re 1 pW): 76
 n Poraba energije/100 ciklov (kWh): 54
 n Poraba vode v standardnem ciklu (v litrih): 46
 n Največja hitrost vrtenja: 1600 rpm
 n Učinkovitost ožemanja: A
 n Preostala vlaga po ožemanju: 44 %
 n Prostornina za polnjenje: 8 kg
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Pralni stroj XL s sprednjim polnjenjem // Bela  
Prostornina za polnjenje: 11 kg
Pomoč pri odmerjanju

W2114C.W

CLASSIC RANGE

Vrtenje brez tresljajev: Profesionalni sistem vzmetenja Quattro Construction™, Nežno do tkanin, 
neusmiljeno do madežev: Active Drum™, Higienska vrata brez gumijastega meha: Steel Seal™, 
Robustna zasnova: Litoželezna protiutež, Vedno prava količina detergenta: Pomoč pri odmerjanju

Lastnosti
 n Antivibracijska konstrukcija Quattro Construction™: 4 amortizerji za večjo stabilnost in vzdržljivost
 n Steel Seal™ odprtina brez gumijastega tesnila proti nastajanju plesni // Litoželezne protiuteži
 n Boben in rezervoar iz nerjavečega jekla // Ohišje iz pocinkanega jekla, odpornega na rjo // Brezkrtačni 
indukcijski motor

 n Preskus kakovosti: 10.000 ur, 225 ciklov na leto (20 let uporabe v gospodinjstvu)

Zmogljivost
 n Funkcija Dose Assist izmeri težo perila in izračuna potrebno količino pralnega sredstva
 n Active Drum™ zagotavlja nežno in učinkovito gibanje, ki varuje tkanine

Udobje 
 n Pregleden LCD zaslon
 n Velik ergonomski gumb za lažjo navigacijo po menijih
 n Prikaz preostalega časa // Priljubljeni programi // Signal ob koncu programa // Nastavljive noge

Programi 
 n 16 programov: 
Univerzalno pranje, Bombaž, ECO 40–60°, Mešano/sintetika, Volna/ročno, Pranje temnega perila, Časovni 
program, Samodejno, Hitro, Težko, Easy Care, Quick Pro, Izpiranje, Vrtenje, Odcejanje, Čiščenje bobna

Programski načini
 n 4 načini: Normalni način, zeleni način, način hitrosti, intenzivni način

Načini doziranja
 n Pomoč pri odmerjanju

Možnosti
 n Temperatura, Hitrost vrtenja, Pomoč pri odmerjanju, Predpranje, Visok nivo vode, Proti mečkanju, Odloženi 
zagon

Nastavitve
 n Zaklep tipk, Nastavitev načinov odmerjanja, Izbira jezika, Enota za temperaturo, Zvočni signali, Nastavitve 
zaslona, Nastavitev programov, Ponastavitev

Varnost
 n Aqua Block™ popolna zaščita pred puščanjem: 
- Nadzor trajanja dovoda vode // Zaščita pred prelivanjem // Odtočna črpalka Anti Block™ 
- Izjemno odporne cevi PEX za dovod vode z življenjsko dobo približno 50 let

 n Varnostni elektronski zaklep // Samostojno odpravljanje napak po prodaji

Mere  
 n Dimenzije naprave (V x G x Š): 850 x 700 x 595 mm // Dolžina napajalnega kabla: 2300 mm
 n Dolžina dovodne cevi PEX / Dimenzije zaklepne matice: 1500 mm / ¾” // Dolžina odtočne cevi: 1600 mm

Tehnični podatki 
 n Električni priključek : 2.2 kW / 220–240V / 50Hz / 10 A
 n Prostornina bobna (v litrih): 80
 n Energetska učinkovitost: B
 n Raven hrupa (dB(A) re 1 pW): 72
 n Poraba energije/100 ciklov (kWh): 61
 n Poraba vode v standardnem ciklu (v litrih): 48
 n Največja hitrost vrtenja: 1400 rpm
 n Učinkovitost ožemanja: B
 n Preostala vlaga po ožemanju: 48 %
 n Prostornina za polnjenje: 11 kg

595

* Z vrati
** Z odprtimi vrati

685

850–875

700*
1057**
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Namestitev

CLASSIC RANGE

Pralni stroj s sprednjim polnjenjem // Bela  
Prostornina za polnjenje: 9 kg
Pomoč pri odmerjanju/Pro Wash™

W2096P.W/2

595

* Z vrati
** Z odprtimi vrati

569

850–875

585*
942**

Vrtenje brez tresljajev: Profesionalni sistem vzmetenja Quattro Construction™, Učinkovito pranje in 
izpiranje: Sistem pranja Pro Wash, Nežno do tkanin, neusmiljeno do madežev: Active Drum™, Higienska 
vrata brez gumijastega meha: Steel Seal™, Robustna zasnova: Litoželezna protiutež, Vedno prava 
količina detergenta: Pomoč pri odmerjanju

Lastnosti
 n Antivibracijska konstrukcija Quattro Construction™: 4 amortizerji za večjo stabilnost in vzdržljivost
 n Steel Seal™ odprtina brez gumijastega tesnila proti nastajanju plesni // Litoželezne protiuteži
 n Boben in rezervoar iz nerjavečega jekla // Ohišje iz pocinkanega jekla, odpornega na rjo // Brezkrtačni 
indukcijski motor

 n Preskus kakovosti: 10.000 ur, 225 ciklov na leto (20 let uporabe v gospodinjstvu)

Zmogljivost
 n Funkcija Dose Assist izmeri težo perila in izračuna potrebno količino pralnega sredstva
 n Sistem Pro Wash™ za odlične rezultate pranja in optimalno redčenje detergenta
 n Active Drum™ zagotavlja nežno in učinkovito gibanje, ki varuje tkanine

Udobje 
 n Pregleden LCD zaslon
 n Velik ergonomski gumb za lažjo navigacijo po menijih
 n Prikaz preostalega časa // Priljubljeni programi // Signal ob koncu programa // Nastavljive noge

Programi 
 n 19 programov: 
Univerzalno pranje, Bombaž, ECO 40–60°, Mešano/sintetika, Volna/ročno, Pranje temnega perila, Časovni 
program, Samodejno, Hitro, Težko, Easy Care, Quick Pro, Higiensko, Alergijski program – volna, Alergijski 
program – sintetika, Izpiranje, Vrtenje, Odcejanje, Čiščenje bobna

Programski načini
 n 4 načini: Normalni način, zeleni način, način hitrosti, intenzivni način

Načini doziranja
 n Pomoč pri odmerjanju

Možnosti
 n Temperatura, Hitrost vrtenja, Super izpiranje, Pomoč pri odmerjanju, Predpranje, Visok nivo vode, Proti 
mečkanju, Odloženi zagon

Nastavitve
 n Zaklep tipk, Nastavitev načinov odmerjanja, Izbira jezika, Enota za temperaturo, Nastavitve zaslona, Nastavitev 
programov, Ponastavitev

Varnost
 n Aqua Block™ popolna zaščita pred puščanjem: 
- Nadzor trajanja dovoda vode // Zaščita pred prelivanjem // Odtočna črpalka Anti Block™ 
- Izjemno odporne cevi PEX za dovod vode z življenjsko dobo približno 50 let

 n Varnostni elektronski zaklep // Samostojno odpravljanje napak po prodaji

Mere  
 n Dimenzije naprave (V x G x Š): 850 x 585 x 595 mm // Dolžina napajalnega kabla: 2300 mm
 n Dolžina dovodne cevi PEX / Dimenzije zaklepne matice: 1500 mm / ¾” // Dolžina odtočne cevi: 1600 mm

Tehnični podatki 
 n Električni priključek : 2.2 kW / 220–240V / 50Hz / 10 A
 n Prostornina bobna (v litrih): 60
 n Energetska učinkovitost: B
 n Raven hrupa (dB(A) re 1 pW): 76
 n Poraba energije/100 ciklov (kWh): 55
 n Poraba vode v standardnem ciklu (v litrih): 48
 n Največja hitrost vrtenja: 1600 rpm
 n Učinkovitost ožemanja: A
 n Preostala vlaga po ožemanju: 48 %
 n Prostornina za polnjenje: 9 kg
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CLASSIC RANGE

Pralni stroj s sprednjim polnjenjem // Bela  
Prostornina za polnjenje: 8 kg
Pomoč pri odmerjanju/Pro Wash™

W2086P.W

595

* Z vrati
** Z odprtimi vrati

569

850–875

585*
942**

Vrtenje brez tresljajev: Profesionalni sistem vzmetenja Quattro Construction™, Učinkovito pranje in 
izpiranje: Sistem pranja Pro Wash, Nežno do tkanin, neusmiljeno do madežev: Active Drum™, Higienska 
vrata brez gumijastega meha: Steel Seal™, Robustna zasnova: Litoželezna protiutež, Vedno prava 
količina detergenta: Pomoč pri odmerjanju

Lastnosti
 n Antivibracijska konstrukcija Quattro Construction™: 4 amortizerji za večjo stabilnost in vzdržljivost
 n Steel Seal™ odprtina brez gumijastega tesnila proti nastajanju plesni // Litoželezne protiuteži
 n Boben in rezervoar iz nerjavečega jekla // Ohišje iz pocinkanega jekla, odpornega na rjo // Brezkrtačni 
indukcijski motor

 n Preskus kakovosti: 10.000 ur, 225 ciklov na leto (20 let uporabe v gospodinjstvu)

Zmogljivost
 n Funkcija Dose Assist izmeri težo perila in izračuna potrebno količino pralnega sredstva
 n Sistem Pro Wash™ za odlične rezultate pranja in optimalno redčenje detergenta
 n Active Drum™ zagotavlja nežno in učinkovito gibanje, ki varuje tkanine

Udobje 
 n Pregleden LCD zaslon
 n Velik ergonomski gumb za lažjo navigacijo po menijih
 n Prikaz preostalega časa // Priljubljeni programi // Signal ob koncu programa // Nastavljive noge

Programi 
 n  19 programov: 
Univerzalno pranje, Bombaž, ECO 40–60°, Mešano/sintetika, Volna/ročno, Pranje temnega perila, Časovni 
program, Samodejno, Hitro, Težko, Easy Care, Quick Pro, Higiensko, Alergijski program – volna, Alergijski 
program – sintetika, Izpiranje, Vrtenje, Odcejanje, Čiščenje bobna

Programski načini
 n 4 načini: Normalni način, zeleni način, način hitrosti, intenzivni način

Načini doziranja
 n Pomoč pri odmerjanju

Možnosti
 n Temperatura, Hitrost vrtenja, Super izpiranje, Pomoč pri odmerjanju, Predpranje, Visok nivo vode, Proti 
mečkanju, Odloženi zagon

Nastavitve
 n Zaklep tipk, Nastavitev načinov odmerjanja, Izbira jezika, Enota za temperaturo, Zvočni signali, Nastavitve 
zaslona, Nastavitev programov, Ponastavitev

Varnost
 n Aqua Block™ popolna zaščita pred puščanjem: 
- Nadzor trajanja dovoda vode // Zaščita pred prelivanjem // Odtočna črpalka Anti Block™ 
- Izjemno odporne cevi PEX za dovod vode z življenjsko dobo približno 50 let

 n Varnostni elektronski zaklep // Samostojno odpravljanje napak po prodaji

Mere  
 n Dimenzije naprave (V x G x Š): 850 x 585 x 595 mm // Dolžina napajalnega kabla: 2300 mm
 n Dolžina dovodne cevi PEX / Dimenzije zaklepne matice: 1500 mm / ¾” // Dolžina odtočne cevi: 1600 mm

Tehnični podatki 
 n Električni priključek : 2.2 kW / 220–240V / 50Hz / 10 A
 n Prostornina bobna (v litrih): 60
 n Energetska učinkovitost: A
 n Raven hrupa (dB(A) re 1 pW): 76
 n Poraba energije/100 ciklov (kWh): 47
 n Poraba vode v standardnem ciklu (v litrih): 46
 n Največja hitrost vrtenja: 1600 rpm
 n Učinkovitost ožemanja: A
 n Preostala vlaga po ožemanju: 44 %
 n Prostornina za polnjenje: 8 kg
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Namestitev

Pralni stroj s sprednjim polnjenjem // Bela  
Prostornina za polnjenje: 8 kg
Pomoč pri odmerjanju/Pro Wash/Samodejno odmerjanje

W2086R.W

595

* Z vrati
** Z odprtimi vrati

569

850–875

585*
942**

Vrtenje brez tresljajev: Profesionalni sistem vzmetenja Quattro Construction™, Samodejno odmerjanje pravilne 
količine pralnega sredstva: Samodejno odmerjanje, Učinkovito pranje in izpiranje: Sistem pranja Pro Wash, 
Nežno do tkanin, neusmiljeno do madežev: Active Drum™, Higienska vrata brez gumijastega meha: Steel 
Seal™, Robustna zasnova: Litoželezna protiutež, Vedno prava količina detergenta: Pomoč pri odmerjanju

Lastnosti
 n Antivibracijska konstrukcija Quattro Construction™: 4 amortizerji za večjo stabilnost in vzdržljivost
 n Steel Seal™ odprtina brez gumijastega tesnila proti nastajanju plesni // Litoželezne protiuteži
 n Boben in rezervoar iz nerjavečega jekla // Ohišje iz pocinkanega jekla, odpornega na rjo // Brezkrtačni indukcijski motor
 n Preskus kakovosti: 10.000 ur, 225 ciklov na leto (20 let uporabe v gospodinjstvu)

Zmogljivost
 n Funkcija Dose Assist izmeri težo perila in izračuna potrebno količino pralnega sredstva
 n Samodejno odmerjanje // Funkcija samodejnega čiščenja predala za detergent
 n Sistem Pro Wash™ za odlične rezultate pranja in optimalno redčenje detergenta
 n Active Drum™ zagotavlja nežno in učinkovito gibanje, ki varuje tkanine

Udobje 
 n Pregleden LCD zaslon
 n Velik ergonomski gumb za lažjo navigacijo po menijih
 n Prikaz preostalega časa // Priljubljeni programi // Signal ob koncu programa // Nastavljive noge

Programi 
 n 19 programov: 

Univerzalno pranje, Bombaž, ECO 40–60°, Mešano/sintetika, Volna/ročno, Pranje temnega perila, Časovni program, 
Samodejno, Hitro, Težko, Easy Care, Quick Pro, Higiensko, Alergijski program – volna, Alergijski program – sintetika, 
Izpiranje, Vrtenje, Odcejanje, Čiščenje bobna

Programski načini
 n 4 načini: Normalni način, zeleni način, način hitrosti, intenzivni način

Načini doziranja
 n Samodejno odmerjanje rezervoar A, Samodejno odmerjanje rezervoar B, Pomoč pri odmerjanju

Možnosti
 n Temperatura, Hitrost vrtenja, Super izpiranje, Pomoč pri odmerjanju, Predpranje, Visok nivo vode, Proti mečkanju, Odloženi zagon

Nastavitve
 n Zaklep tipk, Nastavitev načinov odmerjanja, Izbira jezika, Enota za temperaturo, Trdota vode, Zvočni signali, Nastavitve 

zaslona, Nastavitev programov, Ponastavitev

Varnost
 n Aqua Block™ popolna zaščita pred puščanjem: 

- Nadzor trajanja dovoda vode // Zaščita pred prelivanjem // Odtočna črpalka Anti Block™ 
- Izjemno odporne cevi PEX za dovod vode z življenjsko dobo približno 50 let

 n Varnostni elektronski zaklep // Samostojno odpravljanje napak po prodaji

Mere  
 n Dimenzije naprave (V x G x Š): 850 x 585 x 595 mm // Dolžina napajalnega kabla: 2300 mm
 n Dolžina dovodne cevi PEX / Dimenzije zaklepne matice: 1500 mm / ¾” // Dolžina odtočne cevi: 1600 mm

Tehnični podatki 
 n Električni priključek : 2.2 kW / 220–240V / 50Hz / 10 A
 n Prostornina bobna (v litrih): 60
 n Energetska učinkovitost: A
 n Raven hrupa (dB(A) re 1 pW): 76
 n Poraba energije/100 ciklov (kWh): 47
 n Poraba vode v standardnem ciklu (v litrih): 46
 n Največja hitrost vrtenja: 1600 rpm
 n Učinkovitost ožemanja: A
 n Preostala vlaga po ožemanju: 44 %
 n Prostornina za polnjenje: 8 kg

CLASSIC RANGE
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Namestitev

595

* Z vrati
** Z odprtimi vrati

569

850–875

585*
942**

Pralni stroj s sprednjim polnjenjem // Bela  
Prostornina za polnjenje: 8 kg
Pomoč pri odmerjanju

W2086C.W/2

Vrtenje brez tresljajev: Profesionalni sistem vzmetenja Quattro Construction™, Nežno do tkanin, 
neusmiljeno do madežev: Active Drum™, Higienska vrata brez gumijastega meha: Steel Seal™, 
Robustna zasnova: Litoželezna protiutež, Vedno prava količina detergenta: Pomoč pri odmerjanju

Lastnosti
 n Antivibracijska konstrukcija Quattro Construction™: 4 amortizerji za večjo stabilnost in vzdržljivost
 n Steel Seal™ odprtina brez gumijastega tesnila proti nastajanju plesni // Litoželezne protiuteži
 n Boben in rezervoar iz nerjavečega jekla // Ohišje iz pocinkanega jekla, odpornega na rjo // Brezkrtačni 
indukcijski motor

 n Preskus kakovosti: 10.000 ur, 225 ciklov na leto (20 let uporabe v gospodinjstvu)

Zmogljivost
 n Funkcija Dose Assist izmeri težo perila in izračuna potrebno količino pralnega sredstva
 n Active Drum™ zagotavlja nežno in učinkovito gibanje, ki varuje tkanine

Udobje 
 n Pregleden LCD zaslon
 n Velik ergonomski gumb za lažjo navigacijo po menijih
 n Prikaz preostalega časa // Priljubljeni programi // Signal ob koncu programa // Nastavljive noge

Programi 
 n 16 programov: 
Univerzalno pranje, Bombaž, ECO 40–60°, Mešano/sintetika, Volna/ročno, Pranje temnega perila, Časovni 
program, Samodejno, Hitro, Težko, Easy Care, Quick Pro, Izpiranje, Vrtenje, Odcejanje, Čiščenje bobna

Programski načini
 n 4 načini: Normalni način, zeleni način, način hitrosti, intenzivni način

Načini doziranja
 n Pomoč pri odmerjanju

Možnosti
 n Temperatura, Hitrost vrtenja, Super izpiranje, Pomoč pri odmerjanju, Predpranje, Visok nivo vode, Proti mečkanju, 

Odloženi zagon

Nastavitve
 n Zaklep tipk, Nastavitev načinov odmerjanja, Izbira jezika, Enota za temperaturo, Zvočni signali, Nastavitve 
zaslona, Nastavitev programov, Ponastavitev

Varnost
 n Aqua Block™ popolna zaščita pred puščanjem: 
- Nadzor trajanja dovoda vode // Zaščita pred prelivanjem // Odtočna črpalka Anti Block™ 
- Izjemno odporne cevi PEX za dovod vode z življenjsko dobo približno 50 let

 n Varnostni elektronski zaklep // Samostojno odpravljanje napak po prodaji

Mere  
 n Dimenzije naprave (V x G x Š): 850 x 585 x 595 mm // Dolžina napajalnega kabla: 2300 mm
 n Dolžina dovodne cevi PEX / Dimenzije zaklepne matice: 1500 mm / ¾” // Dolžina odtočne cevi: 1600 mm

Tehnični podatki 
 n Električni priključek : 2.2 kW / 220–240V / 50Hz / 10 A
 n Prostornina bobna (v litrih): 60
 n Energetska učinkovitost: B
 n Raven hrupa (dB(A) re 1 pW): 76
 n Poraba energije/100 ciklov (kWh): 54
 n Poraba vode v standardnem ciklu (v litrih): 46
 n Največja hitrost vrtenja: 1600 rpm
 n Učinkovitost ožemanja: A
 n Preostala vlaga po ožemanju: 44 %
 n Prostornina za polnjenje: 8 kg

CLASSIC RANGE
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Namestitev

CLASSIC RANGE

595

* Z vrati
** Z odprtimi vrati

569

850–875

585*
942**

Pralni stroj s sprednjim polnjenjem // Bela  
Prostornina za polnjenje: 8 kg
Pomoč pri odmerjanju

W2084C.W/2

Vrtenje brez tresljajev: Profesionalni sistem vzmetenja Quattro Construction™, Nežno do tkanin, 
neusmiljeno do madežev: Active Drum™, Higienska vrata brez gumijastega meha: Steel Seal™, 
Robustna zasnova: Litoželezna protiutež, Vedno prava količina detergenta: Pomoč pri odmerjanju

Lastnosti
 n Antivibracijska konstrukcija Quattro Construction™: 4 amortizerji za večjo stabilnost in vzdržljivost
 n Steel Seal™ odprtina brez gumijastega tesnila proti nastajanju plesni // Litoželezne protiuteži
 n Boben in rezervoar iz nerjavečega jekla // Ohišje iz pocinkanega jekla, odpornega na rjo // Brezkrtačni 
indukcijski motor

 n Preskus kakovosti: 10.000 ur, 225 ciklov na leto (20 let uporabe v gospodinjstvu)

Zmogljivost
 n Funkcija Dose Assist izmeri težo perila in izračuna potrebno količino pralnega sredstva
 n Active Drum™ zagotavlja nežno in učinkovito gibanje, ki varuje tkanine

Udobje 
 n Pregleden LCD zaslon
 n Velik ergonomski gumb za lažjo navigacijo po menijih
 n Prikaz preostalega časa // Priljubljeni programi // Signal ob koncu programa // Nastavljive noge

Programi 
 n 16 programov: 
Univerzalno pranje, Bombaž, ECO 40–60°, Mešano/sintetika, Volna/ročno, Pranje temnega perila, Časovni 
program, Samodejno, Hitro, Težko, Easy Care, Quick Pro, Izpiranje, Vrtenje, Odcejanje, Čiščenje bobna

Programski načini
 n 4 načini: Normalni način, zeleni način, način hitrosti, intenzivni način

Načini doziranja
 n Pomoč pri odmerjanju

Možnosti
 n Temperatura, Hitrost vrtenja, Super izpiranje, Pomoč pri odmerjanju, Predpranje, Visok nivo vode, Proti mečkanju, 

Odloženi zagon

Nastavitve
 n Zaklep tipk, Nastavitev načinov odmerjanja, Izbira jezika, Enota za temperaturo, Zvočni signali, Nastavitve 
zaslona, Nastavitev programov, Ponastavitev

Varnost
 n Aqua Block™ popolna zaščita pred puščanjem: 
- Nadzor trajanja dovoda vode // Zaščita pred prelivanjem // Odtočna črpalka Anti Block™ 
- Izjemno odporne cevi PEX za dovod vode z življenjsko dobo približno 50 let

 n Varnostni elektronski zaklep // Samostojno odpravljanje napak po prodaji

Mere  
 n Dimenzije naprave (V x G x Š): 850 x 585 x 595 mm // Dolžina napajalnega kabla: 2300 mm
 n Dolžina dovodne cevi PEX / Dimenzije zaklepne matice: 1500 mm / ¾” // Dolžina odtočne cevi: 1600 mm

Tehnični podatki 
 n Električni priključek : 2.2 kW / 220–240V / 50Hz / 10 A
 n Prostornina bobna (v litrih): 60
 n Energetska učinkovitost: B
 n Raven hrupa (dB(A) re 1 pW): 72
 n Poraba energije/100 ciklov (kWh): 54
 n Poraba vode v standardnem ciklu (v litrih): 46
 n Največja hitrost vrtenja: 1400 rpm
 n Učinkovitost ožemanja: B
 n Preostala vlaga po ožemanju: 48 %
 n Prostornina za polnjenje: 8 kg
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ASKO   |   Pranje in sušenje

PRALNI STROJI

Pralni pripomočki ASKO so bili ustvarjeni 

z mislijo na nego: namenjeni so negi oblačil 

in ljudi, ki jih nosijo. Šest encimov poskrbi 

za dodatno moč pranja, saj razgradijo vse 

trdovratne madeže in ohranjajo svežino 

oblačil.

Ti detergenti so posebej oblikovani tudi za 

manjši vpliv na okolje – z 99-odstotno naravno 

formulo, brez barvil, sestavin živalskega 

izvora, fosfatov in parabenov. Obogateni so 

z aromami, ki jih je navdihnila skandinavska 

narava, in so kot nalašč za stroje ASKO.

 

Osnove za pranje perila
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Skandinavski navdih

Skandinavski navdih družbe ASKO se kaže 

v kombinaciji oblikovanja, funkcionalnosti in 

idealov.   Bližina in skrb za okolje sta prav 

tako naša ključna vidika, kar odraža pomen 

trajnostnega razmišljanja v skandinavskih 

državah.

Dišava detergenta, ki so jo navdihnil i 

skandinavski gozd, borovci in les, vsebuje 

note bora in smreke v kombinacij i z 

osvežilnimi notami evkaliptusa, pa tudi aromo 

spomladanskih jezer in oceana. Spomnil 

vas bo na sprehod po gozdu: osvežujoč in 

pomirjujoč.

Ekološka oznaka 
Nordic Swan

Vegansko

Ekološka oznaka Nordic Swan je uradna 

nordijska oznaka za okolje, ki jo je leta 1989 

ustanovil Nordijski svet ministrov.

Namen ekološke oznake za okolje Nordic 

Swan je prispevati k okolju manj škodljivi 

proizvodnji in potrošnji. Zato oznaka Nordic 

Swan obravnava celotno pot izdelka, pa tudi 

okoljske probleme, ki se pojavijo na tej poti – v 

korist ljudi, okolja in zemeljskih virov.

 

Znak Vegansko upravlja The Vegan Society, 

najstarejša in najbolj priznana veganska 

skupnost na svetu, ki je bila ustanovljena leta 

1944 v Angliji. Blagovna znamka je registrirana 

v številnih delih sveta in se uporablja na več 

kot 22.000 izdelkih.

Vegansko društvo opredeljuje veganstvo 

kot »način življenja, ki si prizadeva čim bolj 

zmanjšati in praktično izključiti vse oblike 

izkoriščanja in krutosti do živali za hrano, 

oblačila in druge namene«. Oznako najdemo 

na številnih različnih izdelkih, kot so živila, 

oblačila, kozmetika in detergenti.
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ASKO   |   Pranje in sušenje

Tehnologija odstranjevanja 
neprijetnih vonjav 
Eliminaze™

PRALNI STROJI

Dišava pralnega sredstva vsebuje tudi 

posebno tehnologijo za nevtral izaci jo 

neprijetnih vonjav, ki aktivno veže spojine, ki 

povzročajo neprijetne vonjave. Zato uporaba 

detergenta pomaga pri obvladovanju teh 

vonjav.

- Odpravlja neprijetne vonjave

- Odstrani jih z nevtralizacijo

- Dokazana učinkovitost
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Tekoči detergent za 
belo perilo

Tekoči detergent za 
barvno perilo

Tekočina za nego 
tkanin

Bodite prijazni do narave in okolja ter operite 

bela oblačila s tem trajnostnim in učinkovitim 

pralnim sredstvom.

Prednosti
- 99 % naravnih sestavin

- Dokazana učinkovitost

- S 6 encimi za dodatno moč pranja

- Neusmiljen do madežev

- S tehnologijo za nevtralizacijo vonja

- Brez barvil, parabenov in sestavin 

živalskega izvora

- Učinkovito od 30 °C dalje

- Učinek proti nabiranju muck pri mešanicah 

bombaža in poliestra

- Barvam prijazna formula

- Prozorna posoda – nič ne ostane skrito

- Posoda je izdelana iz 100 % reciklirane 

plastike

- Minimalistično oblikovanje

- Skandinavska aroma

Bodite prijazni do narave in okolja ter 

operite barvna oblačila s tem trajnostnim in 

učinkovitim pralnim sredstvom.

Prednosti
- 99 % naravnih sestavin

- Dokazana učinkovitost

- S 6 encimi za dodatno moč pranja

- Neusmiljen do madežev

- S tehnologijo za nevtralizacijo vonja

- Brez barvil, parabenov in sestavin 

živalskega izvora

- Učinkovito od 30 °C dalje

- Učinek proti nabiranju muck pri mešanicah 

bombaža in poliestra

- Barvam prijazna formula

- Prozorna posoda – nič ne ostane skrito

- Posoda je izdelana iz 100 % reciklirane 

plastike

- Minimalistično oblikovanje

- Skandinavska aroma

S to negovalno formulo boste podaljšali 

življenjsko dobo svojih najljubših oblačil.

Prednosti
- Odstranjuje dlake in mucke

- Učinek proti sivenju

- Mehkejši in bolj gladek občutek (deluje kot 

mehčalec)

- Zaščita oblačil

- Ohranja barve in oblike

- Odstranjuje statično elektriko

- Ohranja videz oblačil dlje časa

- S tehnologijo za nevtralizacijo vonja

- Prozorna posoda – nič ne ostane skrito

- Posoda je izdelana iz 100 % reciklirane 

plastike

- Minimalistično oblikovanje

- Skandinavska aroma
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Naši sušilni stroji nudijo več kot le odlično 

sušenje vaših oblačil. Z njimi lahko oblačila 

osvežite, namesto da bi jih prali, in to z 

zrakom ali paro. Nega proti gubam se izvaja s 

programom Steam Wrinkle Care.

Za toplotno aktivacijo hidroizolacijskih 

sredstev preprosto uporabite program za 

mehčanje. To je popolna prilagodljivost 

izdelkov ASKO.

Sušilni stroji
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ASKO   |   Pranje in sušenje

Nega perila se začne z izbiro 
pravega programa

SUŠILNI STROJI

Drugi proizvajalci običajno ponujajo nekaj 

programov, ki jih morate prilagoditi različnim 

tkaninam, materialom in situacijam. Mi imamo 

povsem drugačno filozofijo – želimo, da bi v 

pralnici zapravili kar čim manj časa.

Zato smo ustvarili veliko število programov, 

ki ustrezajo različnim vrstam oblačil, tkanin in 

situacij. Na naslednji strani boste našli nekaj 

primerov.
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Srajce

Program za srajce in bluze, ki suši pri nizki 

temperaturi z obratnim gibanjem bobna. 

Program se izvaja, dokler tkanina ni skoraj 

suha, v njej pa ostane le majhna količina 

vlage, ki preprečuje gubanje.

Časovna nastavitev 
sušenja

Ta program omogoča nastavitev trajanja cikla 

sušenja. Nastavite ga lahko od 30 minut do 

4 ur (v 15–minutnih intervalih). Prepričajte se, 

da ste izbrali trajanje, ki je primerno za vrsto 

perila.

Posteljnina

Program za sušenje velikih predmetov, kot 

so dvoplastne rjuhe in prevleke za odeje. Ta 

program uporablja nizko temperaturo, več 

časa in obratno gibanje bobna, da prepreči 

zmečkanje perila.

Svila in volna

Svilenih in volnenih tkanin ni priporočljivo prati 

prepogosto. S programom Silk & Wool boste 

sprostili in osvežili oblačila.
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Nega srajc s paro

Osvežitev s paro Mehčanje

Športna oblačila Quick Pro

Ponavljajoče se vbrizgavanje pare in toplotna 

obdelava za odpravo gub na tkaninah. Z nizko 

temperaturo poskrbi tudi za občutljive tkanine. 

Nego s paro lahko uporabljate za največ šest 

srajc naenkrat.

Idealno za osvežitev oblačil, kot so suknjiči, 

volneni puloverji in drugi izdelki, ki se običajno 

kemično čistijo ali drugače obdelujejo. Para je 

zelo učinkovita pri odstranjevanju vonjav po 

cigaretnem in drugem dimu.

Program za toplotno aktivacijo in optimizacijo 

hidroizolacijskih sredstev, ki se uporabljajo 

v programu mehčanja v pomivalnem stroju. 

To je kratek program z visoko temperaturo, 

ki zagotavlja optimalno impregnacijo tkanine.

Program za sušenje oblačil z membranami, 

kot so nepremočljive in zračne tkanine, ki 

zahtevajo nežno nego. Ta program je idealen 

tudi za športna oblačila iz mešanih materialov. 

Z nižjo temperaturo in daljšim časom 

zagotovite, da je perilo popolnoma suho.

S tem programom lahko perilo popolnoma 

posušite v manj kot eni uri.
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Para je naravna nega
SUŠILNI STROJI

S funkcijo pare vam naši sušilni stroji s 

toplotno črpalko ponujajo izdelek, ki nego 

vaših oblačil dvigne na novo raven. Para je 

zelo učinkovito in nežno sredstvo za nego 

srajc, suknjičev in hlač.

To je enostaven način, da se vaše najljubše 

srajce ne zgubajo, uporabite pa ga lahko tudi 

za osvežitev oblačil, ki jih ni treba prati. S paro 

lahko obdelate tako naravna vlakna, kot sta 

bombaž in lan, kot tudi sintetična vlakna.
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Edino sredstvo proti 
gubam, ki zares deluje

Uporaba parnega programa za nego gub 

učinkovito zmanjša in odpravi gube, na primer 

na srajcah in posteljnini. Program uporablja 

ponavljajoče se vbrizgavanje pare in toplotno 

obdelavo pri nizkih temperaturah, zaradi 

česar je primeren tudi za občutljive tkanine. 

S paro lahko do popolnosti obdelate do šest 

srajc hkrati. Pri tem se uporabi 200 ml vode, 

program pa je končan v približno 25 minutah. 

Voda iz postopka sušenja se uporablja za 

generator pare.

Para premaguje 
neprijetne vonjave

Naš program za osvežitev s paro je idealen 

za reševanje takšnih situacij. Program osveži 

oblačila, kot so suknjiči, volneni puloverji in 

drugi predmeti, ki bi jih običajno kemično 

očistili ali drugače obdelali.
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Vedno se najde prostor za 
sušilni stroj s toplotno črpalko

SUŠILNI STROJI

Sušilni stroji s toplotno črpalko ASKO 

so zaprti sistemi, v katerih procesni zrak 

nenehno kroži znotraj sušilnega stroja, zato 

jih je mogoče namestiti v omejene prostore z 

malo dovodnega zraka. Enostavna integracija 

in namestitev.
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Kako je lahko toplotna 
črpalka prijazna do 
vaših oblačil?

Sušenje z več zraka in 
manj toplote

Boben Soft Drum™ iz 
nerjavečega jekla

Butterfly drying™

Zrak se razvlaži s pomočjo uparjalnika in 

ne samo s toploto, kar pomeni, da se pri 

sušenju lahko uporabljajo nižje temperature. 

Zaradi tega je sušenje bolj nežno do tkanin, 

ne da bi se pri tem zmanjšala zmogljivost 

ali učinkovitost sušenja. Sušilnik s toplotno 

črpalko poleg nežnejšega sušenja zmanjšuje 

tudi nevarnost krčenja oblačil in omogoča 

sušenje zelo občutljivih tkanin.

Za hitro in nežno sušenje oblačil morate 

zrak, ki kroži v bobnu, uporabiti čim bolj 

učinkovito. Naši rebri bobna imata visoko in 

nizko stran in sta nameščeni na nasprotnih 

straneh bobna. Tako se oblačila v bobnu 

premikajo neenakomerno, kar prepreči, da bi 

se zapletala in omogoča boljše kroženje zraka 

skozi oblačila.

Soft Drum™ je rešitev, razvita za povečanje 

pretoka zraka okoli vsebine, s čimer se 

poveča učinek sušenja. Okrogle vdolbine s 

poševnimi robovi imajo tudi blažilni učinek, 

s čimer zmanjšujejo obrabo tkanin. Nova 

zasnova bobna omogoča enakomerno in 

nežno sušenje tako majhnih kot velikih količin 

perila.

Ta pametna funkcija je naš lasten izum. 

Varuje tako motor kot tudi vašo likalno desko. 

Edinstvene lopatice v bobnu prevračajo 

oblačila v obliki osmice in tako preprečujejo, 

da bi se oblačila zapletala. Zaradi tega ni 

treba spreminjati smeri vrtenja bobna. To 

je pametna funkcija, ki motorju in jermenu 

prihrani nepotrebne obremenitve, vašim 

oblačilom pa prepreči gubanje.
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Sušilni stroji s toplotno 
črpalko so zaprti sistemi

SUŠILNI STROJI

Sušilni stroji s toplotno črpalko ASKO so 

zaprti sistemi, v katerih procesni zrak nenehno 

kroži znotraj sušilnega stroja, v nasprotju s 

kondenzacijskimi in ventilatorskimi sušilnimi 

stroji, ki za vsak programski cikel porabijo 

in sprostijo več kot 200 m3 zraka, kar 

pomeni velike zahteve za dovod zraka in 

prezračevanje. Naši sušilni stroji s toplotno 

črpalko so zasnovani tako, da jim načeloma 

ni treba dodajati zraka.

Uparjalnik
Kondenzator
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Kompresor poganja hladilno sredstvo skozi uparjalnik in 

kondenzator.

Ko se hladilno sredstvo iz večjih cevi v uparjalniku pretaka v 

manjše cevi v kondenzatorju, se iz hladne tekočine spremeni 

v topel plin, ki segreva zrak.

Topel zrak absorbira vlago iz vlažnih oblačil.

Vlažen zrak se prenaša po kanalu, kjer na koncu doseže 

hladni del uparjalnika, kjer se kondenzira v vodo.

Refrigerant
Tekočina, ki se uporablja v toplotni črpalki. Fazno prehaja iz tekočine 

v plin in nazaj.

Uparjalnik
V tej napravi tekoče hladilno sredstvo izhlapi v plinasto obliko. V tem 

primeru uparjalnik deluje tudi kot razvlaževalnik vlažnega toplega zraka 

iz mokrih oblačil.

Kondenzator
Ta naprava ima manjše cevi, ki povečujejo tlak in gostoto plina, kar 

povzroča toploto.

Postopek s toplotno črpalko Sušilni stroji s toplotno črpalko so 
enostavni za namestitev

Naše sušilne stroje s toplotno črpalko lahko namestite v prostore z 

nižjo stopnjo prezračevanja, za razliko od običajnih sušilnih strojev pa 

jih lahko namestite tudi v zaprte prostore. Naši sušilni stroji s toplotno 

črpalko ne potrebujejo velikih zračnih rež, zato na proces sušenja v 

nasprotju z običajnimi sušilnimi stroji toplo ali vlažno podnebje nima 

negativnega vpliva. Zaradi zaprtega sistema se zrak v okolici sušilnega 

stroja ne segreva, kar omogoča prihranek energije v stavbah s 

klimatsko napravo.

Odvajanje kondenzirane vode

Voda, ki nastane med sušenjem, se zbira v velikem rezervoarju za 

vodo, ki ga je enostavno odstraniti in izprazniti. Vse naše sušilne stroje 

lahko priključite tudi na odtok, kar pomeni, da vam ni treba skrbeti 

za praznjenje rezervoarja za vodo. To je edinstvena lastnost naprav 

ASKO.

Varčujte z energijo!

Naši sušilni stroji s toplotno črpalko porabijo le 1,77 kWh na program 

pri 7–kilogramski obremenitvi.
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Večstopenjski filter za 
vlakna: zagotavlja optimalno 
delovanje

SUŠILNI STROJI

Nabiranje vlaken je najhujša nočna mora 

vsakega sušilnega stroja, saj povzroča daljši 

čas sušenja in druge težave. Da bi preprečili 

vstop vlaken v aparat, smo zasnovali 

večstopenjski filtrirni sistem. To je filtrirni 

sistem, ki ga sestavljajo štirje različni filtri, 

odvisno od modela. Prvi filter zajame vlakna iz 

bobna. Nahaja se na odprtini in ga je mogoče 

enostavno očistiti. Sušilni stroji s toplotno 

črpalko imajo tudi drugi in tretji filter.

 Eden je mrežni filter, drugi pa penasti filter 

– oba sta nameščena na sprednji strani 

uparjalnika. Ta dva filtra zbirata manjše 

delce in jim preprečujeta vstop v uparjalnik 

in kondenzator. Modeli s funkcijo pare imajo 

na pladnju za zbiranje vode majhen filter za 

vlakna, ki preprečuje vdor vlaken v generator.

Filter za 
vlakna

Penasti filter

Mrežni filter

Zbiralnik 
vlaken
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Sistem z več filtri

Zbiralnik vlaken Mrežni filter

Prednji filter Penasti filter

Filter za vlakna

Kosmi vlaken so najhujši sovražnik sušilnih 

strojev, saj povzročajo daljši čas sušenja in 

druge težave. Da bi preprečili vstop kosmov 

v sušilni stroj, smo zasnovali večstopenjski 

filtrirni sistem. To je filtrirni sistem petih 

različnih filtrov, ki zagotavlja, da se vsa vlakna 

in manjši delci ujamejo, preden dosežejo 

občutljive notranje dele sušilnega stroja.

Zbiralnik vlaken je nameščen v vratih in je zasnovan tako, 

da ga je mogoče enostavno izprazniti in očistiti. Osvojite 

navado, da pred sušenjem v sušilnem stroju vedno 

preverite, ali je zbiralnik vlaken prazen. Po sušenju v 

sušilnem stroju ga vedno izpraznite.

Pri vseh sušilnih strojih.

Mrežni filter je eden izmed dveh filtrov, ki zagotavljata 

dodatno zaščito kondenzatorja v naših sušilnih strojih s 

toplotno črpalko. Ta filter ujame nekoliko manjše delce kot 

zbiralnik vlaken. Mrežni filter se samodejno očisti z vodo.

Pri sušilnih strojih s toplotno črpalko.

Prednji filter je nameščen v dovodu hladilnega zraka za 

kondenzator in preprečuje nabiranje prahu na ventilatorju. 

Ta dodatni filter podaljša interval čiščenja enote 

kondenzatorja in zagotovi najboljše možno delovanje na 

dolgi rok.

Pri kondenzacijskih sušilnih strojih.

 

Penasti filter kot zadnji korak, preden zrak vstopi v 

kondenzator, zadrži najmanjše prašne delce. Penasti filter 

je enostavno očistiti – v pralnem stroju brez detergenta in 

mehčalca.

Pri sušilnih strojih s toplotno črpalko.

Modeli s parno funkcijo imajo dodaten majhen filter, filter 

za vlakna, ki ščiti generator pare pred vlakni in prahom.

Pri izbranih sušilnih strojih s toplotno črpalko.
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Robustna zasnova
SUŠILNI STROJI

Vsi sušilni stroji ASKO imajo boben iz 

nerjavečega jekla, indukcijski motor in pet 

krogličnih ležajev za večjo vzdržljivost. 

Pet krogličnih ležajev v bobnu in motorju 

zmanjšuje obrabo funkcionalnih sestavnih 

delov in tako zagotavlja dolgo življenjsko dobo 

sušilnega stroja.
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Kroglični ležaji so odlična stvar. Zaradi njih se 

stvari lažje vrtijo in zdržijo dlje, zato smo sušilni 

stroj opremili s kar petimi: enim na gredi 

bobna, dvema za opiranje bobna in dvema 

krogličnima ležajema, ki podpirata motor.

V podjetju ASKO verjamemo, da je nerjaveče 

jeklo trajnejše od plastike, pa tudi, da bodo 

kakovostni materiali v prihodnjih letih videti 

vedno bolje. Pocinkano jeklo sčasoma zarjavi, 

zato smo se odločili, da bomo bobne izdelali 

iz nerjavečega jekla. Naši sušilni stroji imajo 

tako resnično daljšo življenjsko dobo.

 

Naše sušilne stroje smo opremili z izjemno 

zanesljivimi in tihimi brezkrtačnimi motorji. Brez 

krtač pomeni manj delov, ki lahko odpovejo, 

poleg tega pa je motor tišji.

Všeč so nam kroglični 
ležaji

Boben iz nerjavečega 
jekla

Motorji z dolgo 
življenjsko dobo



484

ASKO   |   Pranje in sušenje

Elektronski zaslon visoke 
ločljivosti

SUŠILNI STROJI

Vsi modeli so opremljeni z zaslonom 

visoke ločljivosti z natančnim kontrastom, 

brez utripanja, nizko porabo energije in 

vidljivostjo pod kotom 180°. Ključne besede 

so enostavna uporaba, jasnost in povratne 

informacije – ključni dejavniki, da vam bo na 

voljo celotna funkcionalnost. 

Vmesniki so skrbno zasnovani tako, da 

vas spodbujajo k raziskovanju vseh funkcij 

in iskanju najboljših programov, možnosti 

in nastavitev za različne tkanine, stopnje 

umazanosti in vrste umazanije.

 

Z različnimi načini in možnostmi lahko 

ustvarite svoje osebne programe in jih nato 

shranite med priljubljene, da jih boste ob 

naslednjem pranju ali sušenju lahko hitro našli.
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* Pri izbranih modelih

Barvni zaslon TFT visoke ločljivosti
• Plošča in gumbi iz pravega aluminija
• Barvni zaslon visoke ločljivosti
• Vidljivost pod kotom 180°
• Ime in ikona programa
• 25 jezikov
• 6 priljubljenih programov
• Nizka poraba energije

Stopnja 
suhosti

Možnosti
• Funkcija proti gubam
• Končna obdelava s paro
• Priljubljeni

Zakasnjen zagon

Nežno sušenje

Izbirnik
• 18 programov

Polnitev
(3 stopnje)

Izbrani 
program

Style

Barvni zaslon LCD visoke ločljivosti
• Grafični zaslon visoke ločljivosti
• Vidljivost pod kotom 180°
• 25 jezikov
• 4 priljubljeni programi
• Nizka poraba energije Stopnja suhosti Nastavitev 

časa

Funkcija proti 
gubam Zakasnjen 

zagon

Polnitev (3 stopnje)

Izbirnik
• 14–16 programov*

• Sušenje s paro*
• Zvočni alarm

Logic

Barvni zaslon LCD visoke ločljivosti
• Plošča in gumbi iz pravega 

aluminija
• Grafični zaslon visoke ločljivosti
• Vidljivost pod kotom 180°
• 25 jezikov
• 4 priljubljeni programi
• Nizka poraba energije

Funkcija proti 
gubam

Zakasnjen zagonIzbirnik
• 9–10 programov*

Zvočni alarm

Stopnja suhosti Polnitev (3 stopnje)

Classic

Nastavitev časa
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Nežno sušenje

Če želite skrbno ravnanje z občutljivim 

oblačilom, lahko izberete možnost nežnega 

sušenja, ki zmanjša temperaturo.

Polnitev

Izbirate lahko med tremi stopnjami polnitve: 

majhna, srednja in težka. Ta funkcija je 

praktična za optimizacijo časa sušenja glede 

na količino oblačil.

Dodaj med priljubljene

Po vsakem ciklu sušenja lahko shranite 

programe, ki jih uporabljate vsak dan. Ta 

funkcija je uporabna za varčevanje s časom.

Stopnja suhosti

Izbirate lahko med 3 stopnjami suhosti. Ta 

funkcija omogoča optimizacijo kakovosti 

sušenja glede na vrsto perila ali polnitev.

Dodatne možnosti za več 
udobja

SUŠILNI STROJI

Glede na model sušilnega stroja so na voljo naslednje možnosti:
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Seznam programov
SUŠILNI STROJI
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Classic Logic Style

Kondenzator Toplotna 
črpalka Prezračevanje Toplotna črpalka Toplotna črpalka 

s paro
Toplotna črpalka 

s paro

Samodejno zelo suho n n n n n n

Samodejno sušenje n n n n n n

Samodejno sušenje – 
normalno (EU)

n n n n n n

Samodejno sušenje za 
likanje

n n n n n n

Samodejni program za 
jeans

n n n n

Samodejno sintetika n n n n n n

Samodejno frotir n n n n

Samodejno perje n n n n

Posteljnina n n n n n n

Svila in volna n n n n

Srajce n n n n n n

Parni program – glajenje 
gub

n n

Osvežitev s paro n n

Športna oblačila n n

Mehčanje n n

Quick Pro  n n n n n n

Čas n n n n n n

Zračenje n n n n n n
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T608HX.W

Bela

T608HX.S

Nerjaveče jeklo

T611HX.W

Bela

Sušilni stroji, Program Style

Sušilni stroji, Program Logic

T411HD.W

Bela

T409HS.W

Bela

T408HD.T

Titan

T408CD.W

Bela

T408HD.S

Nerjaveče jeklo

T408HD.W

Bela
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T209H.W

Bela

T208C.W

Bela

T208H.W

Bela

T211H.W

Bela

Sušilni stroji, Program Classic
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Namestitev

Sušilni stroj s sprednjim polnjenjem Bela
Prostornina za polnjenje: 11 kg 
Toplotna črpalka/para

T611HX.W

850–865

595

1197**

708

* Z vrati
** Z odprtimi vrati

769*

Skrbno glajenje gub in osvežitev: Programi s paro, Sušenje brez zapletanja: Butterfly Drying™, Nizka 
raven hrupa in dolga življenjska doba: Indukcijski motor, Nizka poraba energije: Sistem toplotne črpalke, 
Učinkovita zaščita pred vlakni za sistem toplotne črpalke: Sistem z več filtri, Enostavna namestitev brez 
zunanjega odvajanja: Notranji sistem za odvodnjavanje

Lastnosti

 n Higienski in robusten boben iz nerjavečega jekla
 n Pocinkano trdno jekleno ohišje
 n 5 krogličnih ležajev za nemoteno delovanje in dolgo življenjsko dobo // Vzdržljiv in tih indukcijski motor
 n Preizkušeno 10000 ur, 160 ciklov na leto (20 let uporabe)

Zmogljivost 

 n Butterfly Drying™ za optimalno porazdelitev perila in preprečitev zmečkanja
 n Program Quick Pro – učinkovito sušenje v samo 59 minutah (vsi modeli)
 n Parni program za glajenje gub in Parni program za ozveževanje
 n Posebno skrbno sušenje svile in volne
 n Popolna stopnja suhosti s samodejnimi programi in senzorjem vlage

Udobje 

 n Pregleden LCD zaslon // Prikaz preostalega časa
 n 24-urni odloženi začetek // Signal ob koncu programa
 n 6,2-litrski rezervoar za vodo // Indikator polnega rezervoarja za vodo // Možnost priključitve na odtok
 n Nastavljive noge // Možnost namestitve na pralni stroj ASKO 
 n Load Light™ – osvetlitev bobna za lažje polnjenje in praznjenje n Samočistilni kondenzacijski filter

Programi

 n 18 programov: 
Samodejno zelo suho, Samodejno sušenje, Samodejno sušenje – normalno, Samodejno sušenje za likanje, 
Samodejno jeans, Samodejno sintetika, Samodejno frotir, Samodejno perje, Posteljnina, Svila in volna, Srajce, 
Parni program – glajenje gub, Osvežitev s paro, Športna oblačila, Mehčanje, Quick Pro, Časovni program, Zračenje

Možnosti

 n Stopnja suhosti, Nežno sušenje, Velikost polnitve, Zakasnjen začetek, Sistem proti mečkanju, Zaključek s paro, 
Dodajanje programa med priljubljene

Nastavitve

 n Zaklep tipk, Nastavitev jezika, Nastavitve zvoka, Nastavitve prikaza, Prilagajanje programov, Kondenzirana 
voda, Ponastavitev

Varnost 

 n Zaščita pred pregrevanjem // Zaščita pred prekomernim polnjenjem // Varnostna vrata

Mere 

 n Dimenzije naprave (V x G x Š): 850 x 769 x 595 mm
 n Dolžina napajalnega kabla: 2100 mm

Tehnični podatki

 n Električni priključek 2,0 kW / 220–240V / 50Hz / 10 A
 n Prostornina bobna (v litrih): 145 litrov 
 n Razred energetske učinkovitosti A++ 
 n Razred učinkovitosti sušenja: A
 n Raven hrupa (dB(A) re 1 pW): 65
 n Poraba energije na leto (kWh): 260
 n Prostornina za polnjenje (kg): 11

Zgornjega dela ni mogoče razstaviti

STYLE RANGE



493

P
ra

nj
e 

in
 

su
še

nj
e 

pe
ril

a

Namestitev

STYLE RANGE

Skrbno glajenje gub in osvežitev: Programi s paro, Sušenje brez zapletanja: Butterfly Drying™, Nizka 
raven hrupa in dolga življenjska doba: Indukcijski motor, Nizka poraba energije: Sistem toplotne črpalke, 
Učinkovita zaščita pred vlakni za sistem toplotne črpalke: Sistem z več filtri, Enostavna namestitev brez 
zunanjega odvajanja: Notranji sistem za odvodnjavanje

Lastnosti

 n Higienski in robusten boben iz nerjavečega jekla
 n Pocinkano trdno jekleno ohišje
 n 5 krogličnih ležajev za nemoteno delovanje in dolgo življenjsko dobo // Vzdržljiv in tih indukcijski motor
 n Preizkušeno 10000 ur, 160 ciklov na leto (20 let uporabe)

Zmogljivost 

 n Butterfly Drying™ za optimalno porazdelitev perila in preprečitev zmečkanja
 n Program Quick Pro – učinkovito sušenje v samo 59 minutah (vsi modeli)
 n Parni program za glajenje gub in Parni program za ozveževanje
 n Posebno skrbno sušenje svile in volne
 n Popolna stopnja suhosti s samodejnimi programi in senzorjem vlage

Udobje 

 n Pregleden LCD zaslon // Prikaz preostalega časa
 n 24-urni odloženi začetek // Signal ob koncu programa
 n 6,2-litrski rezervoar za vodo // Indikator polnega rezervoarja za vodo // Možnost priključitve na odtok
 n Nastavljive noge // Možnost namestitve na pralni stroj ASKO 
 n Load Light™ – osvetlitev bobna za lažje polnjenje in praznjenje 
 n Samočistilni kondenzacijski filter

Programi

 n 18 programov: 
Samodejno zelo suho, Samodejno sušenje, Samodejno sušenje – normalno, Samodejno sušenje za likanje, 
Samodejno jeans, Samodejno sintetika, Samodejno frotir, Samodejno perje, Posteljnina, Svila in volna, Srajce, 
Parni program – glajenje gub, Osvežitev s paro, Športna oblačila, Mehčanje, Quick Pro, Časovni program, Zračenje

Možnosti

 n Stopnja suhosti, Nežno sušenje, Velikost polnitve, Zakasnjen začetek, Sistem proti mečkanju, Zaključek s paro, 
Dodajanje programa med priljubljene

Nastavitve

 n Zaklep tipk, Nastavitev jezika, Nastavitve zvoka, Nastavitve prikaza, Prilagajanje programov, Kondenzirana 
voda, Ponastavitev

Varnost 

 n Overheating protection // Overfill prevention // Child safe door

Mere 

 n Dimenzije naprave (V x G x Š): 850 x 654 x 595 mm
 n Dolžina napajalnega kabla: 2100 mm

Tehnični podatki

 n Električni priključek 2,0 kW / 220–240V / 50Hz / 10 A
 n Prostornina bobna (v litrih): 117 litrov
 n Razred energetske učinkovitosti A+++
 n Razred učinkovitosti sušenja: A
 n Raven hrupa (dB(A) re 1 pW): 64
 n Poraba energije na leto (kWh): 177
 n Prostornina za polnjenje (kg): 8

Zgornjega dela ni mogoče razstaviti

Sušilni stroj s sprednjim polnjenjem Nerjaveče jeklo
Prostornina za polnjenje: 8 kg 
Toplotna črpalka/para

T608HX.S

850–865

595

1082**

593

* Z vrati
** Z odprtimi vrati

654*
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Namestitev

Sušilni stroj s sprednjim polnjenjem Bela
Prostornina za polnjenje: 8 kg 
Toplotna črpalka/para

T608HX.W

STYLE RANGE

850–865

595

1082**

593

* Z vrati
** Z odprtimi vrati

654*

Zgornjega dela ni mogoče razstaviti

Skrbno glajenje gub in osvežitev: Programi s paro, Sušenje brez zapletanja: Butterfly Drying™, Nizka 
raven hrupa in dolga življenjska doba: Indukcijski motor, Nizka poraba energije: Sistem toplotne črpalke, 
Učinkovita zaščita pred vlakni za sistem toplotne črpalke: Sistem z več filtri, Enostavna namestitev brez 
zunanjega odvajanja: Notranji sistem za odvodnjavanje

Lastnosti

 n Higienski in robusten boben iz nerjavečega jekla
 n Pocinkano trdno jekleno ohišje
 n 5 krogličnih ležajev za nemoteno delovanje in dolgo življenjsko dobo // Vzdržljiv in tih indukcijski motor
 n Preizkušeno 10000 ur, 160 ciklov na leto (20 let uporabe)

Zmogljivost 

 n Butterfly Drying™ za optimalno porazdelitev perila in preprečitev zmečkanja
 n Program Quick Pro – učinkovito sušenje v samo 59 minutah (vsi modeli)
 n Parni program za glajenje gub in Parni program za ozveževanje
 n Posebno skrbno sušenje svile in volne
 n Popolna stopnja suhosti s samodejnimi programi in senzorjem vlage

Udobje 

 n Pregleden LCD zaslon // Prikaz preostalega časa
 n 24-urni odloženi začetek // Signal ob koncu programa
 n 6,2-litrski rezervoar za vodo // Indikator polnega rezervoarja za vodo // Možnost priključitve na odtok
 n Nastavljive noge // Možnost namestitve na pralni stroj ASKO 
 n Load Light™ – osvetlitev bobna za lažje polnjenje in praznjenje 
 n Samočistilni kondenzacijski filter

Programi

 n 18 programov: 
Samodejno zelo suho, Samodejno sušenje, Samodejno sušenje – normalno, Samodejno sušenje za likanje, 
Samodejno jeans, Samodejno sintetika, Samodejno frotir, Samodejno perje, Posteljnina, Svila in volna, Srajce, 
Parni program – glajenje gub, Osvežitev s paro, Športna oblačila, Mehčanje, Quick Pro, Časovni program, Zračenje

Možnosti

 n Stopnja suhosti, Nežno sušenje, Velikost polnitve, Zakasnjen začetek, Sistem proti mečkanju, Zaključek s paro, 
Dodajanje programa med priljubljene

Nastavitve

 n Zaklep tipk, Nastavitev jezika, Nastavitve zvoka, Nastavitve prikaza, Prilagajanje programov, Kondenzirana 
voda, Ponastavitev

Varnost 

 n Overheating protection // Overfill prevention // Child safe door

Mere 

 n Dimenzije naprave (V x G x Š): 850 x 654 x 595 mm
 n Dolžina napajalnega kabla: 2100 mm

Tehnični podatki

 n Električni priključek 2,0 kW / 220–240V / 50Hz / 10 A
 n Prostornina bobna (v litrih): 117 litrov
 n Razred energetske učinkovitosti A+++
 n Razred učinkovitosti sušenja: A
 n Raven hrupa (dB(A) re 1 pW): 64
 n Poraba energije na leto (kWh): 177
 n Prostornina za polnjenje (kg): 8
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Namestitev

Zgornjega dela ni mogoče razstaviti

LOGIC RANGE

850–865

595

1197**

708

* Z vrati
** Z odprtimi vrati

769*

Sušilni stroj s sprednjim polnjenjem Bela
Prostornina za polnjenje: 8 kg  
Toplotna črpalka/para

T411HD.W

Skrbno glajenje gub in osvežitev: Programi s paro, Sušenje brez zapletanja: Butterfly Drying™, Nizka 
raven hrupa in dolga življenjska doba: Indukcijski motor, Nizka poraba energije: Sistem toplotne črpalke, 
Učinkovita zaščita pred vlakni za sistem toplotne črpalke: Sistem z več filtri, Enostavna namestitev brez 
zunanjega odvajanja: Notranji sistem za odvodnjavanje

Lastnosti

 n Higienski in robusten boben iz nerjavečega jekla
 n Pocinkano trdno jekleno ohišje
 n 5 krogličnih ležajev za nemoteno delovanje in dolgo življenjsko dobo // Vzdržljiv in tih indukcijski motor
 n Preizkušeno 10000 ur, 160 ciklov na leto (20 let uporabe)

Zmogljivost 

 n Butterfly Drying™ za optimalno porazdelitev perila in preprečitev zmečkanja
 n Program Quick Pro – učinkovito sušenje v samo 59 minutah (vsi modeli)
 n Parni program za glajenje gub in Parni program za ozveževanje
 n Posebno skrbno sušenje svile in volne
 n Popolna stopnja suhosti s samodejnimi programi in senzorjem vlage

Udobje 

 n Pregleden LCD zaslon // Prikaz preostalega časa
 n 24-urni odloženi začetek // Signal ob koncu programa
 n 6,2-litrski rezervoar za vodo // Indikator polnega rezervoarja za vodo // Možnost priključitve na odtok
 n Nastavljive noge // Možnost namestitve na pralni stroj ASKO 
 n Load Light™ – osvetlitev bobna za lažje polnjenje in praznjenje 
 n Samočistilni kondenzacijski filter

Programi

 n 18 programov: 
Samodejno zelo suho, Samodejno sušenje, Samodejno sušenje – normalno, Samodejno sušenje za likanje, 
Samodejno jeans, Samodejno sintetika, Samodejno frotir, Samodejno perje, Posteljnina, Svila in volna, Srajce, 
Parni program – glajenje gub, Osvežitev s paro, Športna oblačila, Mehčanje, Quick Pro, Časovni program, Zračenje

Možnosti

 n Stopnja suhosti, Nežno sušenje, Velikost polnitve, Zakasnjen začetek, Sistem proti mečkanju, Zaključek s paro, 
Dodajanje programa med priljubljene

Nastavitve

 n Zaklep tipk, Nastavitev jezika, Nastavitve zvoka, Nastavitve prikaza, Prilagajanje programov, Kondenzirana 
voda, Ponastavitev

Varnost 

 n Zaščita pred pregrevanjem // Zaščita pred prekomernim polnjenjem // Varnostna vrata

Mere 

 n Dimenzije naprave (V x G x Š): 850 x 769 x 595 mm
 n Dolžina napajalnega kabla: 2100 mm

Tehnični podatki

 n Električni priključek 2,0 kW / 220–240V / 50Hz / 10 A
 n Prostornina bobna (v litrih): 117 litrov
 n Razred energetske učinkovitosti A+++
 n Razred učinkovitosti sušenja: A
 n Raven hrupa (dB(A) re 1 pW): 64
 n Poraba energije na leto (kWh): 177
 n Prostornina za polnjenje (kg): 8
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Namestitev

LOGIC RANGE

850–865

595

1082**

593

* Z vrati
** Z odprtimi vrati

654*

Sušilni stroj s sprednjim polnjenjem Bela
Prostornina za polnjenje: 9 kg 
Toplotna črpalka

T409HS.W

Zgornjega dela ni mogoče razstaviti

Sušenje brez zapletanja: Butterfly Drying™, Nizka raven hrupa in dolga življenjska doba: Indukcijski 
motor, Nizka poraba energije: Sistem toplotne črpalke, Učinkovita zaščita pred vlakni za sistem 
toplotne črpalke: Sistem z več filtri, Enostavna namestitev brez zunanjega odvajanja: Notranji sistem za 
odvodnjavanje

Lastnosti

 n Higienski in robusten boben iz nerjavečega jekla
 n Pocinkano trdno jekleno ohišje
 n 5 krogličnih ležajev za nemoteno delovanje in dolgo življenjsko dobo // Vzdržljiv in tih indukcijski motor
 n Preizkušeno 10000 ur, 160 ciklov na leto (20 let uporabe)

Zmogljivost 

 n Butterfly Drying™ za optimalno porazdelitev perila in preprečitev zmečkanja
 n Program Quick Pro – učinkovito sušenje v samo 59 minutah (vsi modeli)
 n Posebno skrbno sušenje svile in volne
 n Popolna stopnja suhosti s samodejnimi programi in senzorjem vlage

Udobje 

 n Pregleden LCD zaslon // Prikaz preostalega časa
 n 24-urni odloženi začetek // Signal ob koncu programa
 n 6,2-litrski rezervoar za vodo // Indikator polnega rezervoarja za vodo // Možnost priključitve na odtok
 n Nastavljive noge // Možnost namestitve na pralni stroj ASKO 
 n Load Light™ – osvetlitev bobna za lažje polnjenje in praznjenje 
 n Samočistilni kondenzacijski filter

Programi

 n 14 programov:  
Samodejno zelo suho, Samodejno sušenje, Samodejno sušenje – normalno, Samodejno sušenje za likanje, 
Samodejno jeans, Samodejno sintetika, Samodejno frotir, Samodejno perje, Posteljnina, Svila in volna, Srajce, 
Quick Pro, Časovni program, Zračenje 

Možnosti

 n Stopnja suhosti, Nežno sušenje, Velikost polnitve, Zakasnjen začetek, Sistem proti mečkanju, Zaključek s paro, 
Dodajanje programa med priljubljene

Nastavitve

 n Zaklep tipk, Nastavitev jezika, Nastavitve zvoka, Nastavitve prikaza, Prilagajanje programov, Kondenzirana 
voda, Ponastavitev

Varnost 

 n Zaščita pred pregrevanjem // Zaščita pred prekomernim polnjenjem // Varnostna vrata

Mere 

 n Dimenzije naprave (V x G x Š): 850 x 654 x 595 mm
 n Dolžina napajalnega kabla: 2100 mm

Tehnični podatki

 n Električni priključek 0,7 kW / 220–240V / 50Hz / 10 A
 n Prostornina bobna (v litrih): 117
 n Razred energetske učinkovitosti A++
 n Razred učinkovitosti sušenja: A
 n Raven hrupa (dB(A) re 1 pW): 64
 n Poraba energije na leto (kWh): 217
 n Prostornina za polnjenje (kg): 9
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Namestitev

LOGIC RANGE

Zgornjega dela ni mogoče razstaviti

850–865

595

1082**

593

* Z vrati
** Z odprtimi vrati

654*

Sušilni stroj s sprednjim polnjenjem Nerjaveče jeklo
Prostornina za polnjenje: 8 kg 
Toplotna črpalka

T408HD.S

Sušenje brez zapletanja: Butterfly Drying™, Nizka raven hrupa in dolga življenjska doba: Indukcijski 
motor, Nizka poraba energije: Sistem toplotne črpalke, Učinkovita zaščita pred vlakni za sistem 
toplotne črpalke: Sistem z več filtri, Enostavna namestitev brez zunanjega odvajanja: Notranji sistem za 
odvodnjavanje

Lastnosti

 n Higienski in robusten boben iz nerjavečega jekla
 n Pocinkano trdno jekleno ohišje
 n 5 krogličnih ležajev za nemoteno delovanje in dolgo življenjsko dobo // Vzdržljiv in tih indukcijski motor
 n Preizkušeno 10000 ur, 160 ciklov na leto (20 let uporabe)

Zmogljivost 

 n Butterfly Drying™ za optimalno porazdelitev perila in preprečitev zmečkanja
 n Program Quick Pro – učinkovito sušenje v samo 59 minutah (vsi modeli)
 n Posebno skrbno sušenje svile in volne
 n Popolna stopnja suhosti s samodejnimi programi in senzorjem vlage

Udobje 

 n Pregleden LCD zaslon // Prikaz preostalega časa
 n 24-urni odloženi začetek // Signal ob koncu programa
 n 6,2-litrski rezervoar za vodo // Indikator polnega rezervoarja za vodo // Možnost priključitve na odtok
 n Nastavljive noge // Možnost namestitve na pralni stroj ASKO 
 n Load Light™ – osvetlitev bobna za lažje polnjenje in praznjenje 
 n Samočistilni kondenzacijski filter

Programi

 n 14 programov:  
Samodejno zelo suho, Samodejno sušenje, Samodejno sušenje – normalno, Samodejno sušenje za likanje, 
Samodejno jeans, Samodejno sintetika, Samodejno frotir, Samodejno perje, Posteljnina, Svila in volna, Srajce, 
Quick Pro, Časovni program, Zračenje 

Možnosti

 n Stopnja suhosti, Nežno sušenje, Velikost polnitve, Zakasnjen začetek, Sistem proti mečkanju, Zaključek s paro, 
Dodajanje programa med priljubljene

Nastavitve

 n Zaklep tipk, Nastavitev jezika, Nastavitve zvoka, Nastavitve prikaza, Prilagajanje programov, Kondenzirana 
voda, Ponastavitev

Varnost 

 n Zaščita pred pregrevanjem // Zaščita pred prekomernim polnjenjem // Varnostna vrata

Mere 

 n Dimenzije naprave (V x G x Š): 850 x 654 x 595 mm
 n Dolžina napajalnega kabla: 2100 mm

Tehnični podatki

 n Električni priključek 0,7 kW / 220–240V / 50Hz / 10 A
 n Prostornina bobna (v litrih): 117
 n Razred energetske učinkovitosti A+++
 n Razred učinkovitosti sušenja: A
 n Raven hrupa (dB(A) re 1 pW): 64
 n Poraba energije na leto (kWh): 177
 n Prostornina za polnjenje (kg): 8
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Namestitev

LOGIC RANGE

850–865

595

1082**

593

* Z vrati
** Z odprtimi vrati

654*

Sušilni stroj s sprednjim polnjenjem Bela
Prostornina za polnjenje: 8 kg 
Toplotna črpalka

T408HD.W

Zgornjega dela ni mogoče razstaviti

Sušenje brez zapletanja: Butterfly Drying™, Nizka raven hrupa in dolga življenjska doba: Indukcijski 
motor, Nizka poraba energije: Sistem toplotne črpalke, Učinkovita zaščita pred vlakni za sistem 
toplotne črpalke: Sistem z več filtri, Enostavna namestitev brez zunanjega odvajanja: Notranji sistem za 
odvodnjavanje

Lastnosti

 n Higienski in robusten boben iz nerjavečega jekla
 n Pocinkano trdno jekleno ohišje
 n 5 krogličnih ležajev za nemoteno delovanje in dolgo življenjsko dobo // Vzdržljiv in tih indukcijski motor
 n Preizkušeno 10000 ur, 160 ciklov na leto (20 let uporabe)

Zmogljivost 

 n Butterfly Drying™ za optimalno porazdelitev perila in preprečitev zmečkanja
 n Program Quick Pro – učinkovito sušenje v samo 59 minutah (vsi modeli)
 n Posebno skrbno sušenje svile in volne
 n Popolna stopnja suhosti s samodejnimi programi in senzorjem vlage

Udobje 

 n Pregleden LCD zaslon // Prikaz preostalega časa
 n 24-urni odloženi začetek // Signal ob koncu programa
 n 6,2-litrski rezervoar za vodo // Indikator polnega rezervoarja za vodo // Možnost priključitve na odtok
 n Nastavljive noge // Možnost namestitve na pralni stroj ASKO 
 n Load Light™ – osvetlitev bobna za lažje polnjenje in praznjenje 
 n Samočistilni kondenzacijski filter

Programi

 n 14 programov:  
Samodejno zelo suho, Samodejno sušenje, Samodejno sušenje – normalno, Samodejno sušenje za likanje, 
Samodejno jeans, Samodejno sintetika, Samodejno frotir, Samodejno perje, Posteljnina, Svila in volna, Srajce, 
Quick Pro, Časovni program, Zračenje 

Možnosti

 n Stopnja suhosti, Nežno sušenje, Velikost polnitve, Zakasnjen začetek, Sistem proti mečkanju, Zaključek s paro, 
Dodajanje programa med priljubljene

Nastavitve

 n Zaklep tipk, Nastavitev jezika, Nastavitve zvoka, Nastavitve prikaza, Prilagajanje programov, Kondenzirana 
voda, Ponastavitev

Varnost 

 n Zaščita pred pregrevanjem // Zaščita pred prekomernim polnjenjem // Varnostna vrata

Mere 

 n Dimenzije naprave (V x G x Š): 850 x 654 x 595 mm
 n Dolžina napajalnega kabla: 2100 mm

Tehnični podatki

 n Električni priključek 0,7 kW / 220–240V / 50Hz / 10 A
 n Prostornina bobna (v litrih): 117
 n Razred energetske učinkovitosti A+++
 n Razred učinkovitosti sušenja: A
 n Raven hrupa (dB(A) re 1 pW): 64
 n Poraba energije na leto (kWh): 177
 n Prostornina za polnjenje (kg): 8
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Namestitev

LOGIC RANGE

Zgornjega dela ni mogoče razstaviti

850–865

595

1082**

593

* Z vrati
** Z odprtimi vrati

654*

Sušilni stroj s sprednjim polnjenjem Titan
Prostornina za polnjenje: 8 kg 
Toplotna črpalka

T408HD.T

Sušenje brez zapletanja: Butterfly Drying™, Nizka raven hrupa in dolga življenjska doba: Indukcijski 
motor, Nizka poraba energije: Sistem toplotne črpalke, Učinkovita zaščita pred vlakni za sistem 
toplotne črpalke: Sistem z več filtri, Enostavna namestitev brez zunanjega odvajanja: Notranji sistem za 
odvodnjavanje

Lastnosti

 n Higienski in robusten boben iz nerjavečega jekla
 n Pocinkano trdno jekleno ohišje
 n 5 krogličnih ležajev za nemoteno delovanje in dolgo življenjsko dobo // Vzdržljiv in tih indukcijski motor
 n Preizkušeno 10000 ur, 160 ciklov na leto (20 let uporabe)

Zmogljivost 

 n Butterfly Drying™ za optimalno porazdelitev perila in preprečitev zmečkanja
 n Program Quick Pro – učinkovito sušenje v samo 59 minutah (vsi modeli)
 n Posebno skrbno sušenje svile in volne
 n Popolna stopnja suhosti s samodejnimi programi in senzorjem vlage

Udobje 

 n Pregleden LCD zaslon // Prikaz preostalega časa
 n 24-urni odloženi začetek // Signal ob koncu programa
 n 6,2-litrski rezervoar za vodo // Indikator polnega rezervoarja za vodo // Možnost priključitve na odtok
 n Nastavljive noge // Možnost namestitve na pralni stroj ASKO 
 n Load Light™ – osvetlitev bobna za lažje polnjenje in praznjenje 
 n Samočistilni kondenzacijski filter

Programi

 n 14 programov:  
Samodejno zelo suho, Samodejno sušenje, Samodejno sušenje – normalno, Samodejno sušenje za likanje, 
Samodejno jeans, Samodejno sintetika, Samodejno frotir, Samodejno perje, Posteljnina, Svila in volna, Srajce, 
Quick Pro, Časovni program, Zračenje 

Možnosti

 n Stopnja suhosti, Nežno sušenje, Velikost polnitve, Zakasnjen začetek, Sistem proti mečkanju, Zaključek s paro, 
Dodajanje programa med priljubljene

Nastavitve

 n Zaklep tipk, Nastavitev jezika, Nastavitve zvoka, Nastavitve prikaza, Prilagajanje programov, Kondenzirana 
voda, Ponastavitev

Varnost 

 n Zaščita pred pregrevanjem // Zaščita pred prekomernim polnjenjem // Varnostna vrata

Mere 

 n Dimenzije naprave (V x G x Š): 850 x 654 x 595 mm
 n Dolžina napajalnega kabla: 2100 mm

Tehnični podatki

 n Električni priključek 0,7 kW / 220–240V / 50Hz / 10 A
 n Prostornina bobna (v litrih): 117
 n Razred energetske učinkovitosti A+++
 n Razred učinkovitosti sušenja: A
 n Raven hrupa (dB(A) re 1 pW): 64
 n Poraba energije na leto (kWh): 177
 n Prostornina za polnjenje (kg): 8
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850–865

595

1082**

593

* Z vrati
** Z odprtimi vrati

654*

Sušilni stroj s sprednjim polnjenjem Bela
Prostornina za polnjenje: 8 kg 
Kondenzacija

T408CD.W

Zgornjega dela ni mogoče razstaviti

Sušenje brez zapletanja: Butterfly Drying™, Nizka raven hrupa in dolga življenjska doba: Indukcijski 
motor, Enostavna namestitev brez zunanjega odvajanja: Notranji sistem za odvodnjavanje

Lastnosti

 n Higienski in robusten boben iz nerjavečega jekla
 n Pocinkano trdno jekleno ohišje
 n 5 krogličnih ležajev za nemoteno delovanje in dolgo življenjsko dobo // Vzdržljiv in tih indukcijski motor
 n Preizkušeno 10000 ur, 160 ciklov na leto (20 let uporabe)

Zmogljivost 

 n Butterfly Drying™ za optimalno porazdelitev perila in preprečitev zmečkanja
 n Program Quick Pro – učinkovito sušenje v samo 59 minutah (vsi modeli)
 n Popolna stopnja suhosti s samodejnimi programi in senzorjem vlage

Udobje 

 n Pregleden LCD zaslon // Prikaz preostalega časa
 n 24-urni odloženi začetek // Signal ob koncu programa
 n 6,2-litrski rezervoar za vodo // Indikator polnega rezervoarja za vodo // Možnost priključitve na odtok
 n Nastavljive noge // Možnost namestitve na pralni stroj ASKO
 n Load Light™ – osvetlitev bobna za lažje polnjenje in praznjenje

Programi

 n 13 programov: 
Samodejno zelo suho, Samodejno sušenje, Samodejno sušenje – normalno, Samodejno sušenje za likanje, 
Samodejno jeans, Samodejno sintetika, Samodejno frotir, Samodejno perje, Posteljnina, Srajce, Quick Pro, 
Časovni program, Zračenje

Možnosti

 n Stopnja suhosti, Nežno sušenje, Velikost polnitve, Zakasnjen začetek, Sistem proti mečkanju, Zaključek s paro, 
Dodajanje programa med priljubljene

Nastavitve

 n Zaklep tipk, Nastavitev jezika, Nastavitve zvoka, Nastavitve prikaza, Prilagajanje programov, Kondenzirana 
voda, Ponastavitev

Varnost 

 n Zaščita pred pregrevanjem // Zaščita pred prekomernim polnjenjem // Varnostna vrata

Mere 

 n Dimenzije naprave (V x G x Š): 850 x 654 x 595 mm
 n Dolžina napajalnega kabla: 2100 mm

Tehnični podatki

 n Električni priključek 2,25/2,8 kW / 220–240V / 50 Hz / 10 A
 n Prostornina bobna (v litrih): 117
 n Razred energetske učinkovitosti: B
 n Razred učinkovitosti sušenja: A
 n Raven hrupa (dB(A) re 1 pW): 65
 n Poraba energije na leto (kWh): 516
 n Prostornina za polnjenje (kg): 8
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CLASSIC RANGE

Zgornjega dela ni mogoče razstaviti

Sušilni stroj s sprednjim polnjenjem Bela
Prostornina za polnjenje: 11 kg 
Toplotna črpalka

T211H.W

Sušenje brez zapletanja: Butterfly Drying™, Nizka raven hrupa in dolga življenjska doba: Indukcijski 
motor, Nizka poraba energije: Sistem toplotne črpalke, Učinkovita zaščita pred vlakni za sistem 
toplotne črpalke: Sistem z več filtri, Enostavna namestitev brez zunanjega odvajanja: Notranji sistem za 
odvodnjavanje

Lastnosti

 n Higienski in robusten boben iz nerjavečega jekla
 n Pocinkano trdno jekleno ohišje
 n 5 krogličnih ležajev za nemoteno delovanje in dolgo življenjsko dobo // Vzdržljiv in tih indukcijski motor
 n Preizkušeno 10000 ur, 160 ciklov na leto (20 let uporabe)

Zmogljivost 

 n Butterfly Drying™ za optimalno porazdelitev perila in preprečitev zmečkanja
 n Program Quick Pro – učinkovito sušenje v samo 59 minutah (vsi modeli)
 n Posebno skrbno sušenje svile in volne
 n Popolna stopnja suhosti s samodejnimi programi in senzorjem vlage

Udobje 

 n Pregleden LCD zaslon // Prikaz preostalega časa
 n 24-urni odloženi začetek // Signal ob koncu programa
 n 6,2-litrski rezervoar za vodo // Indikator polnega rezervoarja za vodo // Možnost priključitve na odtok
 n Nastavljive noge // Možnost namestitve na pralni stroj ASKO
 n Samočistilni filter kondenzatorja

Programi

 n 10 programov: 
Samodejno zelo suho, Samodejno sušenje, Samodejno sušenje – normalno, Samodejno sušenje za likanje, 
Samodejno sintetika, Posteljnina, Svila in volna, Quick Pro, Časovni program, Zračenje

Možnosti

 n Stopnja suhosti, Nežno sušenje, Velikost polnitve, Zakasnjen začetek, Sistem proti mečkanju, Zaključek s paro, 
Dodajanje programa med priljubljene

Nastavitve

 n Zaklep tipk, Nastavitev jezika, Nastavitve zvoka, Nastavitve prikaza, Prilagajanje programov, Kondenzirana 
voda, Ponastavitev

Varnost 

 n Zaščita pred pregrevanjem // Zaščita pred prekomernim polnjenjem // Varnostna vrata

Mere 

 n Dimenzije naprave (V x G x Š): 850 x 769 x 595 mm
 n Dolžina napajalnega kabla: 2100 mm

Tehnični podatki

 n Električni priključek 0,7 kW / 220–240V / 50Hz / 10 A
 n Prostornina bobna (v litrih): 145
 n Razred energetske učinkovitosti A++
 n Razred učinkovitosti sušenja: A
 n Raven hrupa (dB(A) re 1 pW): 65
 n Poraba energije na leto (kWh): 260
 n Prostornina za polnjenje (kg): 11

850–865

595

1197**

708

* Z vrati
** Z odprtimi vrati

769*
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Zgornjega dela ni mogoče razstaviti

850–865

595

1082**

593

* Z vrati
** Z odprtimi vrati

654*

Sušilni stroj s sprednjim polnjenjem Bela
Prostornina za polnjenje: 8 kg 
Toplotna črpalka

T208H.W

Sušenje brez zapletanja: Butterfly Drying™, Nizka raven hrupa in dolga življenjska doba: Indukcijski 
motor, Nizka poraba energije: Sistem toplotne črpalke, Učinkovita zaščita pred vlakni za sistem 
toplotne črpalke: Sistem z več filtri, Enostavna namestitev brez zunanjega odvajanja: Notranji sistem za 
odvodnjavanje

Lastnosti

 n Higienski in robusten boben iz nerjavečega jekla
 n Pocinkano trdno jekleno ohišje
 n 5 krogličnih ležajev za nemoteno delovanje in dolgo življenjsko dobo // Vzdržljiv in tih indukcijski motor
 n Preizkušeno 10000 ur, 160 ciklov na leto (20 let uporabe)

Zmogljivost 

 n Butterfly Drying™ za optimalno porazdelitev perila in preprečitev zmečkanja
 n Program Quick Pro – učinkovito sušenje v samo 59 minutah (vsi modeli)
 n Posebno skrbno sušenje svile in volne
 n Popolna stopnja suhosti s samodejnimi programi in senzorjem vlage

Udobje 

 n Pregleden LCD zaslon // Prikaz preostalega časa
 n 24-urni odloženi začetek // Signal ob koncu programa
 n 6,2-litrski rezervoar za vodo // Indikator polnega rezervoarja za vodo // Možnost priključitve na odtok
 n Nastavljive noge // Možnost namestitve na pralni stroj ASKO
 n Samočistilni filter kondenzatorja

Programi

 n 10 programov: 
Samodejno zelo suho, Samodejno sušenje, Samodejno sušenje – normalno, Samodejno sušenje za likanje, 
Samodejno sintetika, Posteljnina, Svila in volna, Quick Pro, Časovni program, Zračenje

Možnosti

 n Stopnja suhosti, Nežno sušenje, Velikost polnitve, Zakasnjen začetek, Sistem proti mečkanju, Zaključek s paro, 
Dodajanje programa med priljubljene

Nastavitve

 n Zaklep tipk, Nastavitev jezika, Nastavitve zvoka, Nastavitve prikaza, Prilagajanje programov, Kondenzirana 
voda, Ponastavitev

Varnost 

 n Zaščita pred pregrevanjem // Zaščita pred prekomernim polnjenjem // Varnostna vrata

Mere 

 n Dimenzije naprave (V x G x Š): 850 x 769 x 595 mm
 n Dolžina napajalnega kabla: 2100 mm

Tehnični podatki

 n Električni priključek 0,7 kW / 220–240V / 50Hz / 10 A
 n Prostornina bobna (v litrih): 117
 n Razred energetske učinkovitosti A++
 n Razred učinkovitosti sušenja: A
 n Raven hrupa (dB(A) re 1 pW): 64
 n Poraba energije na leto (kWh): 236
 n Prostornina za polnjenje (kg): 8
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Sušenje brez zapletanja: Butterfly Drying™, Nizka raven hrupa in dolga življenjska doba: Indukcijski 
motor, Nizka poraba energije: Sistem toplotne črpalke, Učinkovita zaščita pred vlakni za sistem 
toplotne črpalke: Sistem z več filtri, Enostavna namestitev brez zunanjega odvajanja: Notranji sistem za 
odvodnjavanje

Lastnosti

 n Higienski in robusten boben iz nerjavečega jekla
 n Pocinkano trdno jekleno ohišje
 n 5 krogličnih ležajev za nemoteno delovanje in dolgo življenjsko dobo // Vzdržljiv in tih indukcijski motor
 n Preizkušeno 10000 ur, 160 ciklov na leto (20 let uporabe)

Zmogljivost 

 n Butterfly Drying™ za optimalno porazdelitev perila in preprečitev zmečkanja
 n Program Quick Pro – učinkovito sušenje v samo 59 minutah (vsi modeli)
 n Posebno skrbno sušenje svile in volne
 n Popolna stopnja suhosti s samodejnimi programi in senzorjem vlage

Udobje 

 n Pregleden LCD zaslon // Prikaz preostalega časa
 n 24-urni odloženi začetek // Signal ob koncu programa
 n 6,2-litrski rezervoar za vodo // Indikator polnega rezervoarja za vodo // Možnost priključitve na odtok
 n Nastavljive noge // Možnost namestitve na pralni stroj ASKO
 n Samočistilni filter kondenzatorja

Programi

 n 10 programov: 
Samodejno zelo suho, Samodejno sušenje, Samodejno sušenje – normalno, Samodejno sušenje za likanje, 
Samodejno sintetika, Posteljnina, Svila in volna, Quick Pro, Časovni program, Zračenje

Možnosti

 n Stopnja suhosti, Nežno sušenje, Velikost polnitve, Zakasnjen začetek, Sistem proti mečkanju, Zaključek s paro, 
Dodajanje programa med priljubljene

Nastavitve

 n Zaklep tipk, Nastavitev jezika, Nastavitve zvoka, Nastavitve prikaza, Prilagajanje programov, Kondenzirana 
voda, Ponastavitev

Varnost 

 n Zaščita pred pregrevanjem // Zaščita pred prekomernim polnjenjem // Varnostna vrata

Mere 

 n Dimenzije naprave (V x G x Š): 850 x 769 x 595 mm
 n Dolžina napajalnega kabla: 2100 mm

Tehnični podatki

 n Električni priključek 0,7 kW / 220–240V / 50Hz / 10 A
 n Prostornina bobna (v litrih): 117
 n Razred energetske učinkovitosti A++
 n Razred učinkovitosti sušenja: A
 n Raven hrupa (dB(A) re 1 pW): 64
 n Poraba energije na leto (kWh): 217
 n Prostornina za polnjenje (kg): 9

Sušilni stroj s sprednjim polnjenjem Bela
Prostornina za polnjenje: 9 kg 
Toplotna črpalka

T209H.W

Zgornjega dela ni mogoče razstaviti

850–865

595

1082**

593

* Z vrati
** Z odprtimi vrati

654*
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850–865

595

1082**

593

* Z vrati
** Z odprtimi vrati

654*

Sušilni stroj s sprednjim polnjenjem Bela
Prostornina za polnjenje: 8 kg 
Kondenzacija

T208C.W

Zgornjega dela ni mogoče razstaviti

Sušenje brez zapletanja: Butterfly Drying™, Nizka raven hrupa in dolga življenjska doba: Indukcijski 
motor, Enostavna namestitev brez zunanjega odvajanja: Notranji sistem za odvodnjavanje

Lastnosti

 n Higienski in robusten boben iz nerjavečega jekla
 n Pocinkano trdno jekleno ohišje
 n 5 krogličnih ležajev za nemoteno delovanje in dolgo življenjsko dobo // Vzdržljiv in tih indukcijski motor
 n Preizkušeno 10000 ur, 160 ciklov na leto (20 let uporabe)

Zmogljivost 

 n Butterfly Drying™ za optimalno porazdelitev perila in preprečitev zmečkanja
 n Program Quick Pro – učinkovito sušenje v samo 59 minutah (vsi modeli)
 n Popolna stopnja suhosti s samodejnimi programi in senzorjem vlage

Udobje 

 n Pregleden LCD zaslon // Prikaz preostalega časa
 n 24-urni odloženi začetek // Signal ob koncu programa
 n 6,2-litrski rezervoar za vodo // Indikator polnega rezervoarja za vodo // Možnost priključitve na odtok
 n Nastavljive noge // Možnost namestitve na pralni stroj ASKO

Programi

 n 9 programov: 
Samodejno zelo suho, Samodejno sušenje, Samodejno sušenje – normalno, Samodejno sušenje za likanje, 
Samodejno sintetika, Posteljnina, Quick Pro, Časovni program, Zračenje

Možnosti

 n Stopnja suhosti, Nežno sušenje, Velikost polnitve, Zakasnjen začetek, Sistem proti mečkanju, Zaključek s paro, 
Dodajanje programa med priljubljene

Nastavitve

 n Zaklep tipk, Nastavitev jezika, Nastavitve zvoka, Nastavitve prikaza, Prilagajanje programov, Kondenzirana 
voda, Ponastavitev

Varnost 

 n Zaščita pred pregrevanjem // Zaščita pred prekomernim polnjenjem // Varnostna vrata

Mere 

 n Dimenzije naprave (V x G x Š): 850 x 654 x 595 mm
 n Dolžina napajalnega kabla: 2100 mm

Tehnični podatki

 n Električni priključek 2,25/2,8 kW / 220–240V / 50 Hz / 10 A
 n Prostornina bobna (v litrih): 117
 n Razred energetske učinkovitosti: B
 n Razred učinkovitosti sušenja: A
 n Raven hrupa (dB(A) re 1 pW): 65
 n Poraba energije na leto (kWh): 561
 n Prostornina za polnjenje (kg): 8
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Naše sušilne omare so zelo prostorne; 
nudijo toliko prostora za perilo kot 16 
metrov vrvi za perilo. Notranjost je 
prilagodljiva, zaradi inteligentne zasnove 

pa jih je zelo enostavno prilagoditi in 
organizirati za različne vrste perila. Tako 
boste vedno dosegli največji učinek 
sušenja.

Sušilne 

omare
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ASKO   |   Pranje in sušenje

Zakaj potrebujem sušilno 
omaro?

SUŠILNE OMARE

Sušilne omare so pogoste v Skandinaviji, 

kjer podnebje pogosto zahteva hitro sušenje 

vseh vrst oblačil, tudi močnih vrhnjih oblačil 

in čevljev. Sušilna omara je praktična ter 

nežna do vaših najobčutljivejših tkanin, saj ne 

uporablja mehanskega delovanja, ki bi lahko 

obrabilo vaša oblačila; zračni tok odnaša 

preostalo vlago, kar je skoraj tako, kot bi se 

perilo sušilo na prostem.
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Preverite oznake na svojih oblačilih in videli 

boste, da je treba mnoga oblačila in materiale 

obdelati zelo skrbno. S svilo, žametom 

in satenom, na primer, je treba ravnati še 

posebej previdno. V teh primerih pride prav 

sušilna omara.

Sušenje z dodatno 
nego

Tudi za nego čevljev

Sušilne omare niso namenjene le sušenju 

gumijastih škornjev. Vsi usnjeni čevlji morajo 

med vsako uporabo počivati, da se iz njih 

izloči vlaga. Če jih uporabite, preden se 

posušijo, bodo šivi sčasoma počili in se ne 

bodo prilegali. Ko se vrnete iz službe, jih 

položite v sušilno omaro in čez eno uro bodo 

spet pripravljeni za večerni sprehod.

Manj nereda

S sušilno omaro lahko urejeno in organizirano 

posušite puloverje, srajce, plašče, čevlje, 

rokavice in drugo. To je odličen način, kako 

poskrbeti za oblačila svoje družine in hkrati 

poskrbeti za red v hiši.
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ASKO   |   Pranje in sušenje
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Sušilne omare s toplotno 
črpalko

SUŠILNE OMARE

Naše sušilne omare s toplotno črpalko se 

ponašajo z nizko porabo energije in visoko 

učinkovitostjo sušenja. Z zmogljivostjo 

razvlaževanja 22 g/min posuši jo 5–

kilogramsko polnitev v samo 90 minutah in 

s porabo energije samo 0,3 kWh. Omara je 

popolnoma zaprt sistem, kar pomeni, da 

priključek za izpušni zrak ni potreben. Vlaga 

se med postopkom kondenzira, voda, ki 

nastane, pa se odvaja v snemljiv rezervoar za 

vodo ali s cevjo v odtok.
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ASKO   |   Pranje in sušenje

Sušilna omara

DC7774V.W

Bela

170 cm

DC7784V.W

Bela

184 cm

DC7784V.S

Nerjaveče jeklo

184 cm

DC7784HPW

Bela

184 cm
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Namestitev

Izhod vlažnega zraka
Poskrbite, da bo v prostor lahko vstopil nov 
zrak, ki bo nadomestil vlažen zrak, ki ga 
oddaja naprava.

Pritrditev na steno
Da se omara ne prevrne, jo je treba pritrditi na 
steno.

595

100
298

608

O102

1840
27

1
2

3

Izhod vlažnega zraka

Dovod 

Bela
Sušilna omara, 170 cm 
Prezračevanje

DC7774V.W

Izjemno nežno sušenje brez gub za oblačila, ki jih ni mogoče sušiti v sušilnem stroju: Nežen zračni tok, 
Sušenje vseh vrst oblačil in čevljev: Obešalniki za oblačila, držalo za rokavice, stojalo za čevlje

Lastnosti

 n Izjemno nežno sušenje vseh vrst tkanin in oblačil
 n Enostavno polnjenje in praznjenje z izvlečnimi obešalniki, ki so tudi zložljivi
 n Posebni obešalniki za rokavice, nogavice in posteljnino.
 n Posebno stojalo za učinkovito sušenje čevljev
 n Energijsko in časovno varčni samodejni programi sušenja

Zmogljivost

 n Prostornina za polnjenje: 4 kg
 n Zmogljivost odvajanja vode: 17 g/min
 n Skupna dolžina za sušenje: 16 m
 n Zmogljivost ventilatorja: 180 m3/h
 n Moč grelnega elementa: 1500 W

Varnost and maintenance 

 n Izrez za pregrevanje
 n Enostavno čiščenje površin in nadzorne plošče

Mere 

 n Izdelek (V x Š x G): 1714 x 595 x 608 mm

Tehnični podatki

 n Napetost: 220–230 V 
 n Frekvenca: 50–60 Hz 
 n Tok: 10 A
 n Obremenitev priključka: 2000 W
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Namestitev

Izhod vlažnega zraka
Poskrbite, da bo v prostor lahko vstopil nov 
zrak, ki bo nadomestil vlažen zrak, ki ga 
oddaja naprava.

Pritrditev na steno
Da se omara ne prevrne, jo je treba pritrditi na 
steno.

595

100
298

608

O102

1840
27

1
2

3

Izhod vlažnega zraka

Dovod 

Bela
Sušilna omara, 184 cm 
Prezračevanje

DC7784V.W

Izjemno nežno sušenje brez gub za oblačila, ki jih ni mogoče sušiti v sušilnem stroju: Nežen zračni tok, 
Sušenje vseh vrst oblačil in čevljev: Obešalniki za oblačila, držalo za rokavice, stojalo za čevlje

Lastnosti

 n Izjemno nežno sušenje vseh vrst tkanin in oblačil
 n Enostavno polnjenje in praznjenje z izvlečnimi obešalniki, ki so tudi zložljivi
 n Posebni obešalniki za rokavice, nogavice in posteljnino.
 n Posebno stojalo za učinkovito sušenje čevljev
 n Energijsko in časovno varčni samodejni programi sušenja

Zmogljivost

 n Prostornina za polnjenje: 4 kg
 n Zmogljivost odvajanja vode: 17 g/min
 n Skupna dolžina za sušenje: 16 m
 n Zmogljivost ventilatorja: 180 m3/h
 n Moč grelnega elementa: 1500 W

Varnost and maintenance 

 n Izrez za pregrevanje
 n Enostavno čiščenje površin in nadzorne plošče

Mere 

 n Izdelek (V x Š x G): 1840 x 595 x 608 mm

Tehnični podatki

 n Napetost: 220–230 V 
 n Frekvenca: 50–60 Hz 
 n Tok: 10 A
 n Obremenitev priključka: 2000 W
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Namestitev

Izhod vlažnega zraka
Poskrbite, da bo v prostor lahko vstopil nov 
zrak, ki bo nadomestil vlažen zrak, ki ga 
oddaja naprava.

Pritrditev na steno
Da se omara ne prevrne, jo je treba pritrditi na 
steno.

595

100
298

608

O102

1840
27

1
2

3

Izhod vlažnega zraka

Dovod 

Nerjaveče jeklo
Sušilna omara, 184 cm 
Prezračevanje

DC7784V.S

Izjemno nežno sušenje brez gub za oblačila, ki jih ni mogoče sušiti v sušilnem stroju: Nežen zračni tok, 
Sušenje vseh vrst oblačil in čevljev: Obešalniki za oblačila, držalo za rokavice, stojalo za čevlje

Lastnosti

 n Izjemno nežno sušenje vseh vrst tkanin in oblačil
 n Enostavno polnjenje in praznjenje z izvlečnimi obešalniki, ki so tudi zložljivi
 n Posebni obešalniki za rokavice, nogavice in posteljnino.
 n Posebno stojalo za učinkovito sušenje čevljev
 n Energijsko in časovno varčni samodejni programi sušenja

Zmogljivost

 n Prostornina za polnjenje: 4 kg
 n Zmogljivost odvajanja vode: 17 g/min
 n Skupna dolžina za sušenje: 16 m
 n Zmogljivost ventilatorja: 180 m3/h
 n Moč grelnega elementa: 1500 W

Varnost and maintenance 

 n Izrez za pregrevanje
 n Enostavno čiščenje površin in nadzorne plošče

Mere 

 n Izdelek (V x Š x G): 1840 x 595 x 608 mm

Tehnični podatki

 n Napetost: 220–230 V 
 n Frekvenca: 50–60 Hz 
 n Tok: 10 A
 n Obremenitev priključka: 2000 W
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Namestitev

595
663

691*

1840

* Vključno z 
ročajem
 

Bela
Sušilna omara, 1840 cm  
Toplotna črpalka

DC7784HP.W

Izjemno nežno sušenje brez gub za oblačila, ki jih ni mogoče sušiti v sušilnem stroju: Nežen zračni tok, 
Sušenje vseh vrst oblačil in čevljev: Obešalniki za oblačila, držalo za rokavice, stojalo za čevlje, Pametno in 
ekonomično sušenje: Tehnologija toplotne črpalke

Lastnosti

 n Izjemno nežno sušenje vseh vrst tkanin in oblačil
 n Enostavno polnjenje in praznjenje z izvlečnimi obešalniki, ki so tudi zložljivi
 n Posebni obešalniki za rokavice, nogavice in posteljnino.
 n Posebno stojalo za učinkovito sušenje čevljev
 n Energijsko in časovno varčni samodejni programi sušenja

Zmogljivost

 n Prostornina za polnjenje: 5 kg
 n Zmogljivost odvajanja vode: 22 g/min
 n Skupna dolžina za sušenje: 16 m
 n Zmogljivost ventilatorja: 180 m3/h

Varnost and maintenance 

 n Izrez za pregrevanje
 n Enostavno čiščenje površin in nadzorne plošče

Mere 

 n Izdelek (V x Š x G): 1840 x 595 x 608 mm

Tehnični podatki

 n Napetost: 220–240 V 
 n Frekvenca: 50 Hz 
 n Tok: 10 A
 n Obremenitev priključka: 900 W
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Vemo, da v pralnicah pogosto primanjkuje 

površine za zlaganje/delo in prostora za 

shranjevanje. Tu vam priskočijo na pomoč 

naši skriti pomočniki Hidden Helpers™. To 

so orodja, za katera pogosto ne veste, kam 

jih shraniti in katera običajno zavzamejo veliko 

prostora v vašem domu. Ne glede na izbrano 

rešitev lahko s Hidden Helpers™ ustvarite 

funkcionalen in usklajen vtis, ki natančno 

ustreza vašim potrebam.

Hidden 

Helpers™
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ASKO   |   Pranje in sušenje

Vaša pralnica je pravkar 
pridobila dodatni prostor.

HIDDEN HELPERS

Imate težave z iskanjem prostora za likalno 

desko? Ste pogledali med pralni in sušilni 

stroj? Mi smo! Prav tu je preprosta, a očitna 

in dobro premišljena rešitev, ki je vedno pri 

roki, ko je treba zlikati oblačila, vendar hkrati 

je varno in neopazno pospravljena, ko je ne 

uporabljate.
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Izvlečna košara, ki je zlahka dostopna iz 

sušilnega stroja in ima potisno odpiranje vrat 

z velikim odstranljivim stojalom. Ta rešitev 

pomaga pri praznjenju stroja in prenašanju 

perila do omare ali delovne mize za likanje in 

zlaganje.

Odstranljivo stojalo

Uporaben predal za shranjevanje z višino 

30 cm. Idealen za shranjevanje pralnega 

sredstva, mehčalca, obešalnikov, zatičev, 

navodil za uporabo in drugih uporabnih 

predmetov v prostoru za pranje perila. 

Postavite ga pod pralni in sušilni stroj in 

tako zagotovite bolj primerno višino delovne 

površine pri polnjenju in praznjenju. Predal je 

opremljen tudi s polico za lažje polnjenje in 

praznjenje perila.

Žično košaro in izvlečno polico lahko uporabite 

kot dodatno površino za zlaganje oblačil in 

razvrščanje nogavic, ali pa za shranjevanje. 

Košarico lahko uporabite za prenašanje oblačil 

v omaro. Temu mi pravimo – praktično!

Shranjevanje in 
izboljšana ergonomija

Ohranite preprostost 
s polico in priročno 
košaro
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Namestitev

HIDDEN HELPERS™

HI1153W
Preprosta, a očitna in dobro zasnovana rešitev, ki je vedno pri roki, ko je treba zlikati oblačila, 
vendar je varno in neopazno pospravljena, ko je ne uporabljate.

HI1153S
Preprosta, a očitna in dobro zasnovana rešitev, ki je vedno pri roki, ko je treba zlikati oblačila, 
vendar je varno in neopazno pospravljena, ko je ne uporabljate.

595
1517

587

310

150
930

Glavne lastnosti

Odpiranje s pritiskom, Ergonomska višina

Splošni opis

 n Vrsta Izvlečna likalna deska

 n Barva Bela

 n Višina 15 cm

 n Vrsta namestitve Integrirano

 n Površina Prevleka za likalno desko z metalizirano površino, ki odbija toploto

Uporaba in prilagodljivost

 n Odpiranje s pritiskom / potegom Da

 n Skrita likalna deska Da

 n Največja obremenitev 10 kg

 n Integracija s pralnim in sušilnim strojem Da

Mere

 n Dimenzije naprave (V x Š x G) 15 / 59,5 / 58,7 mm

Glavne lastnosti

Odpiranje s pritiskom, Ergonomska višina

Splošni opis

 n Vrsta Izvlečna likalna deska

 n Barva Nerjaveče jeklo

 n Višina 15 cm

 n Vrsta namestitve Integrirano

 n Površina Prevleka za likalno desko z metalizirano površino, ki odbija toploto

Uporaba in prilagodljivost

 n Odpiranje s pritiskom / potegom Da

 n Skrita likalna deska Da

 n Največja obremenitev 10 kg

 n Integracija s pralnim in sušilnim strojem Da

Mere

 n Dimenzije naprave (V x Š x G) 15 / 59,5 / 58,7 mm
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Namestitev

HIDDEN HELPERS™

HI1153 T
Preprosta, a očitna in dobro zasnovana rešitev, ki je vedno pri roki, ko je treba zlikati oblačila, 
vendar je varno in neopazno pospravljena, ko je ne uporabljate.

595
1517

587

310

150
930

Glavne lastnosti

Odpiranje s pritiskom, Ergonomska višina

Splošni opis

 n Vrsta Izvlečna likalna deska

 n Barva Titan

 n Višina 15 cm

 n Vrsta namestitve Integrirano

 n Površina Prevleka za likalno desko z metalizirano površino, ki odbija toploto

Uporaba in prilagodljivost

 n Odpiranje s pritiskom / potegom Da

 n Skrita likalna deska Da

 n Največja obremenitev 10 kg

 n Integracija s pralnim in sušilnim strojem Da

Mere

 n Dimenzije naprave (V x Š x G) 15 / 59,5 / 58,7 mm
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Namestitev

HIDDEN HELPERS™

HDB1153W
Opremljena je z žično košaro in teleskopsko izvlečno polico. Priročno za odstranjevanje perila in 
prenašanje v omaro ali na delovno mizo za likanje in zlaganje.

HDB1153S
Opremljena je z žično košaro in teleskopsko izvlečno polico. Priročno za odstranjevanje perila in 
prenašanje v omaro ali na delovno mizo za likanje in zlaganje.

1237

587

540

150
650

595

Glavne lastnosti

Odpiranje s pritiskom, Ergonomska višina, Sortirna polica in košara, Odstranljiva košara

Splošni opis

 n Vrsta Izvlečna košara in polica

 n Barva Nerjaveče jeklo

 n Višina 15 cm

 n Vrsta namestitve Integrirano

 n Površina Laminat / jeklena žica

Uporaba in prilagodljivost

 n Odpiranje s pritiskom / potegom Da

 n Skrita likalna deska Da

 n Največja obremenitev 10 kg

 n Integracija s pralnim in sušilnim strojem Da

Mere

 n Dimenzije naprave (V x Š x G) 15 / 59,5 / 58,7 mm

 n Dimenzije naprave  (H x W x D) 15 / 59,5 / 58,7 mm

Glavne lastnosti

Odpiranje s pritiskom, Ergonomska višina, Sortirna polica in košara, Odstranljiva košara

Splošni opis

 n Vrsta Izvlečna košara in polica

 n Barva Bela

 n Višina 15 cm

 n Vrsta namestitve Integrirano

 n Površina Laminat / jeklena žica

Uporaba in prilagodljivost

 n Odpiranje s pritiskom / potegom Da

 n Skrita likalna deska Da

 n Največja obremenitev 10 kg

 n Integracija s pralnim in sušilnim strojem Da

Mere

 n Dimenzije naprave (V x Š x G) 15 / 59,5 / 58,7 mm
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Namestitev

HIDDEN HELPERS™

HDB1153 T
Opremljena je z žično košaro in teleskopsko izvlečno polico. Priročno za odstranjevanje perila in 
prenašanje v omaro ali na delovno mizo za likanje in zlaganje.

1237

587

540

150
650

595

Glavne lastnosti

Odpiranje s pritiskom, Ergonomska višina, Sortirna polica in košara, Odstranljiva košara

Splošni opis

 n Vrsta Izvlečna košara in polica

 n Barva Titan

 n Višina 15 cm

 n Vrsta namestitve Integrirano

 n Površina Laminat / jeklena žica

Uporaba in prilagodljivost

 n Odpiranje s pritiskom / potegom Da

 n Skrita likalna deska Da

 n Največja obremenitev 10 kg

 n Integracija s pralnim in sušilnim strojem Da

Mere

 n Dimenzije naprave (V x Š x G) 15 / 59,5 / 58,7 mm

 n Dimenzije naprave (V x Š x G) 15 / 59,5 / 58,7 mm
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Namestitev

HIDDEN HELPERS™

HSS1053W 
Močno olajša nalaganje in razlaganje perila.

HSS1053T 
Močno olajša nalaganje in razlaganje perila.

955

390

565

595

48

Glavne lastnosti

Odpiranje s pritiskom, Ergonomska višina

Splošni opis

 n Vrsta Izvlečna polica

 n Barva Bela

 n Višina 4,8 cm

 n Vrsta namestitve Integrirano

 n Površina Laminat

Uporaba in prilagodljivost

 n Odpiranje s pritiskom / potegom Da

 n Največja obremenitev 10 kg

 n Integracija s pralnim in sušilnim strojem Da

Mere

 n Dimenzije naprave (V x Š x G) 4,8 / 59,5 / 56,5 mm

Glavne lastnosti

Odpiranje s pritiskom, Ergonomska višina

Splošni opis

 n Vrsta Izvlečna polica

 n Barva Titan

 n Višina 4,8 cm

 n Vrsta namestitve Integrirano

 n Površina Laminat

Uporaba in prilagodljivost

 n Odpiranje s pritiskom / potegom Da

 n Največja obremenitev 10 kg

 n Integracija s pralnim in sušilnim strojem Da

Mere

 n Dimenzije naprave (V x Š x G) 4,8 / 59,5 / 56,5 mm
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Namestitev

HIDDEN HELPERS™

HB1153W
Odpiranje vrat s potiskom in potegom ter globok odstranljiv regal. Ta rešitev pomaga pri 

praznjenju stroja in prenašanju perila do omare ali delovne mize za likanje in zlaganje.

970

587

595

150 385

Glavne lastnosti

Odpiranje s pritiskom, Ergonomska višina

Splošni opis

 n Vrsta Izvlečna košara

 n Barva Bela

 n Višina 15 cm

 n Vrsta namestitve Integrirano

 n Površina Jeklena žica

Uporaba in prilagodljivost

 n Odpiranje s pritiskom / potegom Da

 n Globoka snemljiva žična košara Da

 n Največja obremenitev 5 kg

 n Integracija s pralnim in sušilnim strojem Da

Mere

 n Dimenzije naprave (V x Š x G) 15 / 59,5 / 58,7 mm



528

Namestitev

HIDDEN HELPERS™

HPS5323W
Prostoren predal na podstavku za shranjevanje pralnih sredstev, obešalnikov, zatičev, navodil 
za uporabo in drugih pripomočkov. Predal je opremljen tudi s polico za nalaganje in razlaganje.

HPS5323S
Prostoren predal na podstavku za shranjevanje pralnih sredstev, obešalnikov, zatičev, navodil 
za uporabo in drugih pripomočkov. Predal je opremljen tudi s polico za nalaganje in razlaganje.

585

320

595

Glavne lastnosti

Pralni stroj/sušilec v ergonomski višini, Odpiranje s potiskom

Splošni opis

 n Vrsta Predal na podstavku

 n Barva Bela

 n Višina 32 cm

 n Vrsta namestitve Integrirano

 n Površina Laminat / jeklo

Uporaba in prilagodljivost

 n Odpiranje s pritiskom / potegom Da

 n Izvlečna polica Da

 n Največja obremenitev 15 kg

 n Integracija s pralnim in sušilnim strojem Da

Mere

 n Dimenzije naprave (V x Š x G) 32,1 / 59,5 / 58,5 mm

Glavne lastnosti

Pralni stroj/sušilec v ergonomski višini, Odpiranje s potiskom

Splošni opis

 n Vrsta Predal na podstavku

 n Barva Nerjaveče jeklo

 n Višina 32 cm

 n Vrsta namestitve Integrirano

 n Površina Laminat / jeklo

Uporaba in prilagodljivost

 n Odpiranje s pritiskom / potegom Da

 n Izvlečna polica Da

 n Največja obremenitev 15 kg

 n Integracija s pralnim in sušilnim strojem Da

Mere

 n Dimenzije naprave (V x Š x G) 32,1 / 59,5 / 58,5 mm
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HIDDEN HELPERS™
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ASKO | Slovar

Slovar
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ASKO | Slovar

Slovar

Sistem 5 Air Flow™
Sistem 5 Air Flow zagotavlja optimalno kroženje toplote ali pare v 
pečici. Štiri odprtine, ventilator in obokani strop skupaj omogočajo, da 
se vroč zrak in para enakomerno razporedita po celotnem prostoru 
pečice.

Sistem Pure Steam
Sistem Pure Steam ločuje kondenzirano vodo od pare,
- da so živila toplotno obdelana s paro in ne z vodo. S tem se povečata 
okus in hranilna vrednost jedi. Voda nato ponovno kroži v procesu 
kuhanja v pari, kar zagotavlja pravilno kuhanje hrane v pari.

Stopenjsko pečenje
Pri pečicah ASKO lahko določite lasten večstopenjski program pečenja 
z največ tremi različnimi načini pečenja in temperaturami (na primer 
para – žar – vroč zrak). Pečica samodejno prilagodi načine pečenja 
in temperaturo in vam tako prikrito pomaga pri ustvarjanju vrhunskih 
obrokov.

Zaslon TFT z zaslonom na dotik
Zaslon na dotik in intuitivni uporabniški vmesnik vas vabita k odkrivanju 
vseh funkcij pečice.

Vrata z mehkim zapiranjem
Vrata lahko preprosto in nežno zaprete tudi s polnimi rokami. Dušilniki 
vrat z dolgo življenjsko dobo so vgrajeni v ohišje, kar omogoča 
enostavno čiščenje.

Tri stopnje pirolize
Po visokotemperaturnem čiščenju (do 500 °C) bo vaša pečica ostala 
popolnoma čista. Izbirate lahko med čiščenjem na nizki, srednji ali 
visoki stopnji. Poleg tega katalizator zmanjšuje neprijetne vonjave.

Inverterski mikrovalovni sistem
Z uporabo inverterske tehnologije se toplota dovaja neprekinjeno. 
Živila se nežno segrejejo in ohranijo svojo prvotno strukturo, vitamine 
in minerale.

Mešalnik za mikrovalovno pečico
Mešalni ventilator za mikrovalovno pečico enakomerno porazdeli valove 
v pečici, zaradi česar ni potrebna vrtljiva plošča. Pridobljeni dodatni 
prostor lahko namesto tega uporabite za ogrevanje večjih količin hrane.

Notranjost s preprostim čiščenjem
Hrbtna stena in vrata pečic ASKO imajo ravne površine. Tako se vroč 
zrak enakomerno porazdeli, da se hrana enakomerno skuha, hkrati pa 
so enostavne za čiščenje.

Pro Roast
Način Pro Roast je programiran za peko mesa ali perutnine. Najprej 
meso zapeče pri visoki temperaturi, nato pa se ohladi in pusti, da se 
meso peče, dokler ni pripravljeno.

Programi Sous Vide
Programi Sous Vide zagotavljajo enakomeren pretok pare pri točno 
določeni temperaturi, ki je nastavljiva v korakih po eno stopinjo. Tako 
program kot pečice same so zasnovane tako, da ohranjajo enake 
pogoje tudi med zelo dolgim kuhanjem.

Temperaturna sonda
Programabilni termometer se vstavi v meso, ribo ali kruh pri 
prednastavljeni temperaturi. Pečica se samodejno izklopi, ko je 
dosežena želena temperatura.

Popolnoma raztegljivi teleskopski drsniki
Vse večnamenske, parne in pirolizne pečice ASKO so opremljene s 
popolnoma izvlečnimi teleskopskimi drsniki, da je kuhanje praktično 
in varno.

Pečice

Stopnje mletja
Od velikosti mletja je odvisna količina aromatičnih snovi, ki se izločijo iz 
kave. Kavni aparati ASKO so opremljeni s sedmimi možnostmi mletja.

Intenzivnost okusov
Izbirate lahko med petimi intenzivnostmi okusa: zelo lahka, lahka, 
normalna, močna in polna intenzivnost.

Zaslon TFT na dotik
Zaslon na dotik in intuitivni uporabniški vmesnik vas vabita k odkrivanju 
vseh funkcij kavnega aparata.

Teleskopska vodila
Vsi naši aparati za kavo so nameščeni na teleskopskih vodilih, ki se 
zlahka premikajo. To je idealno, kadar morate napravo izvleči, da 
napolnite rezervoar za kavo ali ga očistite.

Termična posoda za mleko
Termalna posoda za mleko ohranja mleko hladno kot iz hladilnika tudi 
po 60 minutah na sobni temperaturi. Posoda vključuje tudi napravo za 
penjenje mleka, ki ustvari popolno mlečno peno z mikro mehurčki za vaš 
kapučino. S sistemom samodejnega čiščenja jo je tudi enostavno očistiti.

Integriran grelnik skodelic
Stranica kavnega aparata ASKO Elements vključuje prostor za segre-
vanje skodelic s pomočjo toplote aparata.

6 različnih uporabniških profilov
Oblikujte in shranite najljubše recepte vaše družine in prijateljev in 
postali boste njihov junak. To je najhitrejši in najlažji način za izpolnitev 
vseh želja.

Enostavno čiščenje enote za kuhanje
Da bi se izognili slabemu okusu kave zaradi ostankov, lahko enoto za 
kuhanje enostavno odstranite in očistite. Nežno jo očistite z blagim 
milom za posodo in jo postavite nazaj na svoje mesto.

Stožčasti mlinček iz nerjavečega jekla
Vsi naši kavni aparati so opremljeni s profesionalnim stožčastim 
mlinčkom, ki omogoča enakomerno mletje pri konstantni velikosti, kar 
zagotavlja bolj aromatično kavo.

Kavni aparati

Vakuumsko pakiranje živil
Vakuumsko pakiranje živil za preprečevanje oksidacije in podaljšanje 
življenjske dobe. To je bistven korak pred kuhanjem na način sous 
vide.

Tri stopnje vakuuma in zapiranja
Iz vrečk se izsesa zrak in ustvari 99-, 95- ali 75-odstotni vakuum. Te tri 
stopnje so primerne za tri vrste živil: trdna živila, vlažna živila ali krhka 
živila. Bolj kot je pakirano živilo občutljivo na pritisk, hitrejši je postopek 
zapiranja: 7 sekund, 5 sekund ali 3 sekunde.

Teleskopska vodila
Za večje udobje so naši predali nameščeni na drsnih vodilih. Idealni so 
za odstranjevanje kupa vročih krožnikov.

Funkcija ogrevanja krožnikov
Ventilator razporeja toploto, ki jo oddaja grelni element v predalu. 
Krožeči zrak hitro in enakomerno segreva jedi.

Funkcija ohranjanja toplote
Predal ohranja toploto jedi, dokler niso pripravljene za uživanje.

Nizkotemperaturno kuhanje
Predal je opremljen s funkcijo kuhanja pri nizki temperaturi, ki je odlična 
za ohranjanje kakovosti hranilnih snovi.

Predali
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Gorilnik Fusion Volcano Wok™
Plamen voka se osredotoči na dno ponve brez toplotnih izgub ob 
straneh, kar zagotavlja moč, enakovredno 6 kW. Plamen voka lahko 
preprosto preklopite na nastavitev za kuhanje ali cvrtje. Trije plameni v 
enem gorilniku.

Gorilnik Super Flex Wok™
Pri gorilniku Super Flex Wok Burner kompaktne in natančno oblikovane 
odprtine za plamen usmerjajo toploto pod ponev. Zelo prilagodljiv 
gorilnik vok z razponom nastavitev od 0,2 kW do 4,6 kW.

Gorilnik A+
Masivni gorilnik z natančno oblikovanimi odprtinami za plamen, ki 
natančno usmerjajo plamen na dno prejemnika. To zmanjšuje toplotne 
izgube in zagotavlja boljšo zmogljivost.

Indukcijska območja Bridge™
Ta funkcija poveže dve indukcijski območji in ustvari eno samo veliko 
kuhalno površino. Ta modularni prostor omogoča uporabo velikih 
loncev in ponev.

Sistem Celsius°Cooking™
Napreden sistem, ki vam omogoča, da pripravite boljše jedi na 
preprostejši način. Kuhalno ploščo lahko priključite na posebej razvito 
temperaturno sondo, lonec in ponev, ki neprekinjeno meri temperaturo 
kuhane hrane.

Auto Bridge
Ko uporabljate zelo velike lonce in ponve, funkcija Auto Bridge na 
določenih območjih razširi območje indukcijskega kuhanja in zagotavlja 
popolno pokritost za večje posode, ponve za žar in teppanyaki.

Easy Dial 2.0
Krožni drsnik za upravljanje posameznih območij na kuhalni plošči. 
Grafično in številčno vam pokaže raven segrevanja. Lahko se vizualno 
prepričate, s kakšno toploto kuhate, ali pa se ravnate po številki – 
stopnji moči ali temperaturi.

Programi Hestan Cue
Kuhalna plošča Celsius°Cooking ima vgrajene programe Hestan 
Cue, optimizirane za posodo Celsius°Cooking™. V tem meniju 
lahko preprosto izberete tri različne načine kuhanja z različnimi 
temperaturnimi razponi.

Meni Plus
Meni PLUS omogoča kuhanje s polavtomatskimi programi in 
temperaturno kuhanje z vsemi vrstami posode, ki so združljive z 
indukcijskimi kuhalnimi ploščami.

Funkcija Hob to hood
Ne samo, da se bo vaša kuhinjska napa ASKO vklopila, ko boste začeli 
kuhati, ampak bo znala tudi »prebrati«, kaj se dogaja na kuhalni plošči, 
in temu primerno spremeniti svoje delovanje.

Aplikacija Hestan Cue
V aplikaciji Hestan Cue boste našli zbirko okusnih receptov, ki so 
prilagojeni in povezani s sistemom Celsius°Cooking™. Korak za 
korakom, z video navodili samih kuharjev ter s temperaturami, 
nadzorovanimi prek aplikcaije, vam pokaže, kako ustvariti čarovnijo v 
kuhinji.

Samodejni programi
Šest samodejnih programov omogoča vzdrževanje ustrezne 
temperature med celotnim postopkom kuhanja (kuhanje, cvrtje, 
dušenje, pečenje na žaru, pražene jedi in ohranjanje toplote).

Samodejno zaznavanje posode
Ko na gorilnik postavite ponev, se prižgejo ustrezne kontrolne ikone in 
gorilnik se vklopi v način pripravljenosti.

Easy DialTM
Z upravljanjem na dotik Easy Dial™ boste izjemno hitro upravljali svojo 
kuhalno ploščo. Z drsenjem prsta v smeri urinega kazalca povečate 
stopnjo moči, z drsenjem proti smeri urinega kazalca pa jo zmanjšate. 
Intuitiven, lep in pameten.

Kuhalna plošča in domine

Slovar

Natančen nadzor plamena
Plinski gorilniki ASKO proizvajajo jasen plamen, ki ga je mogoče 
enostavno upravljati. Širok razpon nastavitev omogoča takojšnje 
preklapljanje med kuhanjem in vrenjem.

Prilagoditev barve svetlobe
Za kuhanje je potrebna dobra delovna svetloba, ko pa postrežete večerjo, 
boste morda želeli preklopiti na nežnejšo svetlobo. Funkcija prilagajanja 
svetlobe vam omogoča, da preprosto spremenite svetlobo iz jasne 
delovne svetlobe v toplejšo in prijetnejšo ambientalno svetlobo, ko je 
obrok pripravljen.

Filtri, ki jih je mogoče pomivati v pomivalnem stroju
Zelo učinkovite filtre iz nerjavečega jekla kuhinjskih nap ASKO je mogoče 
enostavno odstraniti za čiščenje. Najbolj higieničen način pomivanja je 
pranje v pomivalnem stroju.

LED z možnostjo zatemnitve
Nape ASKO so opremljene z vzdržljivimi lučmi LED, ki jih je mogoče 
zatemniti in prilagoditi od močne delovne svetlobe do mehke svetlobe za 
večerjo.

Funkcija Clean Air
Funkcija čistega zraka osveži zrak v kuhinji tako, da se vsako uro za 10 
minut samodejno vklopi z najnižjo nastavitvijo hitrosti.

Senzor bližine
Ko kuhinjske nape Elements ne uporabljate, je zaslon v stanju mirovanja. 
Ko senzor bližine zazna gibanje v bližini, takoj prižge zaslon.

Kuhinjske nape

Jasen pogled na kuhinjo
Zamisel, ki stoji za napo v kuhalni plošči ASKO, je preprosta. Za vse, 
ki želite uživati v lepo oblikovani kuhinji brez moteče kuhinjske nape v 
vidnem polju. Za arhitekte in oblikovalce se s kuhinjsko napo ASKO 
odpira novo področje oblikovanja kuhinj, pri katerem ni treba skrivati ali 
poudariti kuhinjske nape.

Filtrirni sistem Quattro
Notranjost štirih filtrov z ogljem, ki se uporabljajo za kroženje zraka, je 
sestavljena iz mikroskopske labirintne strukture, v kateri se učinkovito 
ujamejo molekule neprijetnih vonjav. Zaradi zelo učinkovitega maščobnega 
filtra (Twin Filter Solution) maščobe ne zamašijo oglenih filtrov, kar znatno 
poveča njihovo zmogljivost odstranjevanja neprijetnih vonjav.

Učinkovito odstranjevanje hlapov
Dim in hlapi, ki nastajajo pri kuhanju, se bližje viru dvigajo počasneje 
kot višje. Bistveno višja hitrost zraka, ki jo zagotavlja ventilator, odvaja 
hlape z mesta njihovega nastanka, neposredno na kuhalno ploščo.

Rešitev z dvojnim filtrom
Napa v kuhalni plošči ASKO je opremljena s sistemom dvojnega filtra, 
ki zrak učinkovito očisti dvakrat z enim in istim filtrom. Ko je čas za 
čiščenje, preprosto dvignite filter s kuhalne plošče in ga postavite v 
pomivalni stroj, da bo očiščen na najbolj higieničen način.

Napa v kuhalni plošči

Posamezni časovniki
Indukcijske kuhalne plošče ASKO merijo čas kuhanja in vas 
obvestijo, ko je jed pripravljena, ter izklopijo območje. Če ponev 
začasno umaknete z območja, se časovnik ustavi. Dvojna funkcija s 
časovnikom za jajca in štoparico.

Enodelni gorilniki
Enodelne gorlnike je lažje čistiti. Pokrovi in posode gorilnikov so 
prevlečeni z emajlom vrhunske kakovosti, ki je odporen proti vročini in 
praskam.

Nanotehnološki premaz za enostavno čiščenje
Premaz plinskih kuhalnih plošč Craft iz nerjavečega jekla je narejen z 
nanotehnološkim postopkom, ki ustvari zelo tanko plast, ki preprečuje, 
da bi se madeži prijeli na površino.
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Stabilna raven vlažnosti
Klimatska vinska vitrina ohranja približno 70-odstotno vlažnost, kar je 
optimalna raven za shranjevanje vina. Raven vlažnosti v vitrini lahko 
kadar koli preverite v uporabniškem vmesniku ali v aplikaciji.

Brez tresljajev
Visokokakovostni kompresor omare Wine Climate Cabinet zagotavlja 
enakomerno temperaturo v vsakem predelu. Ker vino rado počiva v 
miru, je ta klimatska vitrina skoraj brez tresljajev.

Lesena stojala za shranjevanje
Lesena stojala poskrbijo, da se vino hladi v pravem tempu, ter ščitijo 
steklenice. Zato so vsa stojala v hladilnikih za vino ASKO izdelana iz 
lesa.

UV zaščita
Še en pomemben vidik shranjevanja vina je zaščita pred škodljivo UV 
svetlobo. Vrata naše klimatske vinske vitrine ščitijo vašo zbirko pred 
svetlobo, ki bi jo lahko poškodovala.

Tri temperaturna območja
Ker različna vina potrebujejo različne temperature, ima klimatska vitrina 
ASKO tri temperaturna območja.
Med seboj so popolnoma ločena, temperature pa so natančno in 
enakomerno vzdrževane. Srednje območje cona je servirno območje, 
kjer se vino shranjuje pri idealni temperaturi za serviranje

1
2
3

Natančne temperature
Precizen nadzor temperature vam omogoča, da izberete, ali želite 
vina shraniti in starati, ali pa jih pripraviti na temperaturo za serviranje. 
Razpon: +5 °C najv. +20 °C

9°C

16°C

12°C

Virtualni sommelier
Spremljevalna aplikacija Wine Climate Cabinet je povezana s 
podatkovno bazo Vivino – Ki vam na dosegu roke zagotavlja mnogo 
inforamcij in možnost beleženja in spremljanja svoje zbirke.

V celoti povezano
Z aplikacijo Connect Life na mobilnem telefonu vam bodo na voljo vse 
funkcije klimatske vinske vitrine. Spreminjanje nekaterih nastavitev ali 
iskanje po inventarju lahko opravite od koderkoli.

Omara za vino

Brezkrtačni indukcijski motorji
Kuhinjske nape ASKO so opremljene z visokokakovostnimi 
brezkrtačnimi motorji, ki zmanjšujejo porabo energije in raven hrupa – 
vse to vam bo še dolgo lajšalo življenje.

Kazalnik za čiščenje filtra
Indikacija za čiščenje filtra vam pomaga ohranjati visoko zmogljivost 
kuhinjske nape, saj vas opozarja, kdaj je čas za čiščenje filtrov.

Funkcija Boost
Funkcija Boost za dve minuti zažene ventilator z največjo hitrostjo in se 
tako znebi začasnega prekomernega dima. Po obdobju povečanega 
delovanja se ventilator vrne na prejšnjo hitrost.

Odvajanje po obodu
Pametna zasnova ASKO s koncentriranimi conami odsesavanja na 
robovih filtra pomeni, da kuhinjska napa odstrani več dima tudi pri nižjih 
nastavitvah in pri tem porabi manj energije.

Lesen pladenj za zajtrk
Pripravite lesen pladenj za zajtrk z majhnimi porcijami najljubših 
sestavin. Vedno na voljo.

Konvertibilen zamrzovalnik
Funkcija pretvorbe za zamrzovalnik je kot nalašč vedno, kadar 
morate shraniti več hrane in pijače kot običajno. V le nekaj urah ste 
zamrzovalnik spremenili v hladilnik in nenadoma rešili pomemben 
problem shranjevanja pred večerjo.

Hrbtna stran iz nerjavečega jekla
Hrbtna stena iz nerjavečega jekla preprečuje nastanek škodljivih »bio-
blog« v katerih se lahko zadržujejo bakterije in ki negativno vplivajo na 
trajnost in okus. Prav tako je vse skupaj zelo enostavno za čiščenje. 
Prava izbira za vaše zdravje in dobro počutje.

STAINLESS

STEEL

Funkcija čistilnika zraka
Funkcija čiščenja zraka nenehno polni hladilnik ASKO z negativnimi 
ioni. Funkcija čiščenja zraka deluje na ravni molekul in učinkovito 
odpravlja neprijetne vonjave ter deluje antibakterijsko.

Samodejno hitro zamrzovanje
Funkcija samodejnega hitrega zamrzovanja ASKO zaznava topla ali 
nezamrznjena živila, postavljena v zamrzovalnik. Pihanje hladnega 
zraka hitreje zamrzne živila in ohrani njihovo prvotno kakovost.

Auto Super Cool
Funkcija Auto Super Cool zazna povišanje temperature in sproži 
intenzivno hlajenje, ki vrne temperaturo na nastavljeno raven in 
upočasni proces staranja živil.

Prilagodljiv nadzor temperature
Ohranite prvotno svežino živil dlje časa. Hladilniki ASKO samodejno 
znižajo temperaturo pred obdobji pogoste uporabe, kar preprečuje 
povišanje temperature in ohranja svežino živil do 20 % dlje.

Cool Flow+
Sistem Cool Flow+ razdeli tok hladnega zraka na dva tokova – enega 
za predale in drugega za preostali prostor. To ustvarja različne 
mikroklime za različne vrste živil, zmanjšuje izsuševanje in dlje časa 
ohranja prvotno svežino živil.

Cool Flow
Hitra in enakomerna porazdelitev hladnega zraka je ključnega pomena 
za ohranjanje svežine živil. Sistem Cool Flow omogoča shranjevanje 
vseh vrst živil na vseh policah, saj zagotavlja hitro povrnitev 
temperature po odprtju vrat. Neprekinjen pretok zraka preprečuje, da 
bi se živila izsušila, in pomaga ohraniti njihovo prvotno svežino.

Samodejni nadzor vlažnosti
Samodejni nadzor vlažnosti je posebna membrana, ki vzdržuje 
optimalno vlažnost v predalu za sadje in zelenjavo. Pri vlažnosti 90 
% ali več se samodejno odpre. Pod 90 % se zapre, da zadrži vlago v 
notranjosti. Ta popolnoma avtomatiziran postopek ščiti vlažnost sadja 
in zelenjave ter ohranja njune hranilne vrednosti.

Sistem Multi Air Flow
Učinkovit pretok zraka za hrbtno steno porazdeli hladen zrak na vsako 
raven in temperatura se takoj vzpostavi po
odpiranju in zapiranju vrat hladilnika. Enakomerna temperatura in hitra 
ponovna vzpostavitev temperature pomagata ohraniti svežino živil in 
zaščititi vino pred temperaturnimi spremembami.

No Frost
Z našo učinkovito funkcijo No Frost odstranjevanje zmrzali ni potrebno. 
Na splošno je z živili lažje ravnati, saj se embalaže ne zlepijo skupaj in 
je lažje videti, kaj je v embalaži. S funkcijo No Frost je celoten prostor 
zamrzovalnika na voljo za shranjevanje, kar je energetsko učinkovitejše. 
Na ta način hkrati prihranite in pomagate okolju.

Super CoolTM / Super FreezeTM
Ko se vrnete domov po tedenskih nakupih in napolnite hladilnik in 
zamrzovalnik novimi svežimi živili, vam bosta funkciji Super Cool in 
Super Freeze pomagali pospešiti postopek hlajenja in zamrzovanja. To 
bistveno upočasni proces razgradnje in pomaga ohraniti hrano.

Sistem Dura Fresh
S sistemom ASKO Dura Fresh™ vam ni treba več razmišljati, kam v 
hladilniku bi bilo najbolje postaviti meso, ribe ali zelenjavo. Sistem z 
različnimi predali omogoča ustvarjanje popolne mikroklime za vaša 
najljubša živila, upočasnjuje proces razgradnje in zmanjšuje količino 
odpadkov.

Hlajenje
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Pralni stroj

Steel Seal™
Tradicionalno gumijasto tesnilo smo zamenjali s tesnilom iz 
nerjavečega jekla, ki zagotavlja higienične pogoje pranja v bobnu brez 
bakterij. Poleg tega perilo med polnjenjem in praznjenjem lažje zdrsne 
noter in ven.

Quattro Construction™
Rezervoar držijo štirje amortizerji, ki so trdno pritrjeni na jekleno 
podlago. Ta ekskluzivni sistem zmanjšuje vibracije ter izboljšuje 
vzdržljivost in stabilnost aparata. To je še posebej opazno pri sušenju z 
visoko hitrostjo vrtenja.

Active Drum™
Rebra v obliki peščene ure vodijo perilo na sredino bobna, kjer je 
delovanje reber mehkejše. Perilo se bolje porazdeli in z njim se rokuje 
čim bolj nežno.

Sistem Pro Wash™
Voda vstopa v stroj skozi dva dovoda in ustvarja učinek pršenja, ki 
hitro navlaži perilo. Ta sistem je optimalen za redčenje detergenta ter 
zagotavlja odlične rezultate pranja in izpiranja.

Litoželezna protiutež
Tresljaje absorbirajo litoželezne protiuteži. Ta material je zelo trpežen in 
omogoča večjo hitrost sušenja kot beton. To podaljša življenjsko dobo 
naprave.

Indukcijski motor
Brezkrtačni motor podaljša življenjsko dobo naprave ter zmanjša 
porabo energije in hrup.

Samodejno odmerjanje
Zagotavlja idealno količino pralnega sredstva glede na program, 
stopnjo umazanosti, količino perila in trdoto vode. Odpravlja nevarnost 
nastanka belih madežev na temnem perilu in izboljšuje učinkovitost 
pranja.

Sušilni stroji

Butterfly Drying™
Zaradi izmeničnega vrtenja bobna, ki je opremljen z rebri Air Lift™, se 
perilo premika v obliki vodoravne številke »8«. Ta sistem razteza vlakna, 
preprečuje zgoščevanje oblačil in je optimalen za rahljanje.

Generator pare
Ta naprava se uporablja pri programih za odstranjevanje gub in hlajenje 
s paro. Med sušenjem pridobljena voda brez vodnega kamna se 
dovaja v generator. Proizvedena para se nato z dovodom vročega 
zraka vpihuje v boben.

Indukcijski motor
Brezkrtačni motor podaljša življenjsko dobo aparata, zmanjša porabo 
energije in zmanjša hrup.

Sistem Multi Filter
Ta sistem je sestavljen iz štirih filtrov: 1 lovilec vlaken na zračni odprtini,
1 mrežni filter in 1 penasti filter pred uparjalnikom toplotne črpalke ter 
1 filter v kondenzacijski posodi. Ti preprečujejo, da bi vlakna prišla v 
aparat in podaljšala čas sušenja.

Toplotna črpalka
Tekoče hladilno sredstvo kroži v krogu toplotne črpalke in pridobiva 
energijo iz vlažnega zraka. Ta sistem deluje v zaprtem krogu, varčuje z 
energijo in ustvarja nežno toploto, ki ščiti občutljive tkanine.

Enostavni sistem razprševanja
Naš sistem razprševanja z več območji zagotavlja, da noben kotiček 
pomivalnega stroja ASKO ne ostane nedotaknjen. Voda doseže vse 
kotičke notranjega prostora.

8 Steel™
Osem najpomembnejših delov naših pomivalnih strojev je izdelanih 
iz nerjavečega jekla 18/9 in ne iz plastike, zato so zelo odporni in 
vzdržljivi. To nerjaveče jeklo vsebuje 18 % kroma in 9 % niklja, zato je 
popolnoma odporno na kislost nekaterih sestavin (paradižnika, limone, 
kisa itd.), kar pomeni, da njegove sestavine ne preidejo v hrano.

Pomivalni stroji

Drsna vrata
Sistem drsnih vodil, ki preprečuje drgnjenje med sprednjim delom 
pomivalnega stroja in osnovno ploščo kuhinjske omarice.

Light Lock™
Lahke plastične posode in sklede se zlahka obrnejo in napolnijo z 
vodo. Pametna pritrditev LightLock™ jim pomaga, da ohranijo svoj 
položaj tekom celotnega programa.

Držalo za vaze/steklenice
Naše posebno držalo za visoke in ozke predmete, kot so otroške 
stekleničke, vaze in steklenice, je kombinirano s posebnim območjem 
moči, ki poskrbi za popoln rezultat čiščenja.

Flexiracks™
ASKO Flexiracks™ so robustni jekleni regali, prevlečeni z najlonom, 
namesto plastičnih, ki so najpogostejši na trgu. Naši regali so nastavljivi 
na različne višine, prav tako so vrste zatičev nastavljive glede na vrsto 
naložene posode.

Super Cleaning System™ (SCS™)
Vsi cikli pomivanja posode se začnejo s korakom SCS. V tem koraku 
izperete posodo in stranice kadi pomivalnega stroja. Delci in ostanki se 
usmerijo v območje filtra, kjer končajo v grobem filtru. To pomeni, da se 
glavni cikel pranja začne z oprano posodo, čisto kadjo in čistim filtrom. 
Vse skupaj zagotavlja popoln končni rezultat čiščenja.

Turbo Combi Drying™
Turbo Combi Drying™ je sušenje z ventilatorjem v kombinaciji s 
samodejnim odpiranjem vrat. To je neprekosljiva kombinacija za 
popolnoma suho posodo. Postopek se začne tako, da ventilator 
odvaja vlago iz pomivalnega stroja pri zaprtih vratih, nato pa se vrata 
samodejno odprejo, da suh in topel zrak iz prostora odstrani še zadnje 
ostanke vlage s posode.
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Sušilne omare

Vsestransko sušenje
S sušilno omaro lahko urejeno in organizirano posušite puloverje, 
srajce, plašče, čevlje, rokavice in drugo. To je odličen način, kako 
poskrbeti za oblačila svoje družine in hkrati poskrbeti za red v hiši.

Samodejni programi
Pametno, enostavno za uporabo, prihranek časa in energije – naši 
novi samodejni programi ponujajo številne prednosti. Izberite želeni 
program in možnosti, sušilna omara pa se bo samodejno izklopila, ko 
bo bodo vaša oblačila suha.

Ultra nežno sušenje
Preverite oznake na svojih oblačilih in videli boste, da je treba mnoga 
oblačila in materiale obdelati zelo skrbno. S svilo, žametom in satenom,
na primer, je treba ravnati zelo previdno. V teh primerih pride prav 
sušilna omara.

16–metrska vrv za sušenje oblačil
Naše sušilne omare so zelo prostorne in imajo dovolj prostora za 
namestitev 16–metrske vrvi za perilo. Notranjost je prilagodljiva, zaradi 
inteligentne zasnove pa jih je zelo enostavno prilagoditi in organizirati 
za različne vrste perila. Tako boste vedno dosegli najboljši učinek 
sušenja.

Držalo za rokavice
Rokavice se uporabljajo pri delu, športu ali v hladnem vremenu. 
Neizogibno bodo postale vlažne ali celo mokre. V takšnih primerih 
vam pride prav stojalo za rokavice v naši sušilni omari. Tja postavite 
rokavice in kmalu bodo spet suhe.

Stojalo za čevlje
Sušilne omare niso namenjene le sušenju gumijastih škornjev. Vsi 
usnjeni čevlji morajo med vsako uporabo počivati, da se iz njih izloči 
vlaga. Če jih uporabite, preden se posušijo, bodo šivi sčasoma počili in 
se ne bodo prilegali. Ko se vrnete iz službe, jih položite v sušilno omaro 
in čez eno uro bodo spet pripravljeni za večerni sprehod.

Hladno sušenje
Preverite oznake na svojih oblačilih in videli boste, da je treba mnoga 
oblačila in materiale obdelati zelo skrbno. S svilo, žametom in 
satenom, na primer, je treba ravnati še posebej previdno. S funkcijo 
hladnega sušenja boste zagotovili kar najbolj nežno sušenje – brez 
obrabe in trganja, le nego z rahlim zrakom.

Za tiskarske napake ne prevzemamo nobene odgovornosti. Proizvajalec si pridržuje pravico do spremembe specifikacij brez predhodnega obvestila.
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