Wassen & Drogen

Inspired by
Scandinavia

Wassen & Drogen

Zweedse kwaliteit sinds 1950
Het verhaal van ASKO begint in 1950 in het Zweedse Vara.
Een jonge man met ambitie droomde van een wasmachine
die het leven van zijn moeder makkelijker zou maken. Het
moest een bijzondere machine zijn die verder ging dan puur
de beste wasprestaties leveren. Deze moest energiezuinig en
waterbesparend zijn. En net zo goed voor het milieu zorgen als
de boeren van Vara. En dan moest het apparaat ook nog water
kunnen verwarmen en centrifugeren. Voor de trommel had de

jongen roestvrij staal in gedachten. De machine moest lang
meegaan immers...
69 jaar later is die droom uitgegroeid tot een wereldmerk. Een
merk dat bekend staat om hoogwaardige witgoedproducten.
Producten die voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van
design, functionaliteit, duurzaamheid, en milieubewustzijn. Of ze nu
gemaakt zijn voor thuis of voor professionele omgevingen.
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Betrouwbaar Scandinavisch design
De combinatie van dagelijkse functionaliteit, aandacht
voor het milieu en heldere, aangename lijnen is
hét kenmerk van Scandinavisch design – en van
ASKO. Het basisidee dat we daarbij nastreven, is
dat zorgvuldig ontworpen producten de kwaliteit van
het leven zouden moeten verhogen. Om onszelf in
een markt van rommelige, complexe en volumineuze
ontwerpen te onderscheiden, gaan wij voor een
zacht en menselijk minimalisme dat steunt op het
principe van kalmte en rust. De basiselementen van
het Scandinavisch design, met name doordachte
elegantie, gedegen vakmanschap en het gebruik
van natuurlijke materialen, worden weergegeven
in ASKO’s design. Daarnaast besteden wij ook
heel wat aandacht aan gebruiksgemak. Wij streven
ernaar om het leven eenvoudiger te maken door
perfect werkende, duurzame producten te bieden
met gebruiksvriendelijke bedieningspanelen en
praktische functies waar men elke dag opnieuw van
kan genieten.

“De basiselementen van het Scandinavisch
design, met name doordachte elegantie,
gedegen vakmanschap en het gebruik van
natuurlijke materialen, worden weergegeven
in ASKO’s design.”
Jon Carlehed, hoofd van de Ontwerpafdeling bij Asko Appliances.
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We volgen onze
eigen weg

Zelfs na 69 jaar activiteit in de branche gaan we niet
achterover zitten, maar blijven we ons inzetten om onze
producten nog verder te verbeteren. Dit keer hebben
we ons hiervoor tot onze consumenten gewend en hen
gevraagd wat volgens hen de grootste problemen zijn in
de wasruimte. Deze inzichten hebben we gecombineerd

Een oplossing voor uw
grootste problemen
Met het oog op het ontwerp van onze allernieuwste wasmachines en
droogkasten hebben we met veel consumenten gesproken. Deze
ontmoetingen hebben heel wat mooie verhalen opgeleverd, waarin
verschillende standpunten, ideeën en wensen werden geformuleerd.
Maar we hebben er ook heel wat uit geleerd, zodat we konden

starten met het ontwerp van een nieuwe generatie wasmachines en
droogkasten, die tal van verbeteringen en nieuwe oplossingen bieden.
Hierna hebben we enkele van de meest voorkomende problemen
gebundeld, samen met de oplossingen die wij ervoor bedacht hebben.

HERKENBAAR?

DE ASKO-OPLOSSING

Al het wasgoed raakt in een prop

Butterfly-droogsysteem

Het wasgoed in de trommel draait in dezelfde richting, waardoor het
uiteindelijk allemaal in een prop raakt. Dat geeft niet alleen een pak
problemen, maar uw wasgoed wordt ook niet helemaal droog.

We hebben dit probleem opgelost met een unieke oplossing die de
naam 'Butterfly'-droogsysteem kreeg. De twee bladen in de machine
draaien het wasgoed voorzichtig rond in de vorm van een acht
waardoor het mooi verdeeld wordt en de lucht er gelijkmatig door kan
blazen. Dit voorkomt dat er een prop wordt gevormd en dat de kleding
gekreukt raakt.

Veel lawaai en trillingen

Trilvrij centrifugeren

Wanneer de wasmaschine op zolder, op een houte vloer of in een
ruimte dichtbij de slaapkamer staat, kan dat voor trillingen of overlast
zorgen, wat op termijn storend kan werken.

Al onze wasmachines zijn uitgerust met de unieke Quattro
Construction™. De binnen- en buitentrommel steunen op vier
schokabsorberende poten die aan de bodemplaat bevestigd zijn.
Hierdoor worden bij het centrifugeren nauwelijks trillingen gegenereerd.

Vervuilde rubberen deurmanchet

Hygiënisch Steel Seal™

Vuil en bacteriën stapelen zich op in de rubberen deurmanchet.
Daardoor ontstaan er slechte geuren en moet de machine regelmatig
gereinigd worden, een vrij tijdrovende bezigheid! Bovendien is de
rubberen deurmanchet ook het onderdeel van de wasmachine dat
doorgaans als eerste kapot gaat.

Een beter alternatief voor de traditionele rubberen deurmanchet is
de hygiënische en onderhoudsvrije Steel Seal™-oplossing die bij alle
ASKO-wasmachines wordt gebruikt. Vuil maakt geen enkele kans,
waardoor de noodzaak voor regelmatig reinigen wegvalt.

Te kleine deur

Grote deuren bij alle ASKO-wasmachines

In heel wat grote gezinnen draait de wasmachine meerdere malen
per dag. In dat geval kan het vullen en legen ervan extra moeilijk
zijn omdat de deuropening te smal is of omdat het wasgoed in de
rubberen deurmanchet geklemd raakt.

De deuren van alle ASKO-wasmachines hebben een diameter van
420 mm, wat een ruime opening geeft. Daarnaast is de traditionele
rubberen deurmanchet bij onze modellen verdwenen, waardoor het
beladen en legen van uw wasmachine veel makkelijker verloopt.

met onze jarenlange ervaring in zowel huishoudelijke
als commerciële wasinrichtingen, en daaruit is een
nieuwe generatie mooi ogende, gebruiksvriendelijke,
vernieuwende
en
duurzame
wasmachines
en
droogkasten geboren.
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Volledig gevuld
Een slim ontwerp. De ASKO-wasmachines en droogkasten beschikken over tal van vernieuwende
eigenschappen die het dagelijks leven makkelijker maken. En doordat ze van kwalitatief hoogstaand
staal zijn gemaakt, zult u er jarenlang van kunnen genieten.

De perfecte stijl voor u
Stoomprogramma's om snel
plooien en kreuken te verwijderen

De voorkant van de Style-modellen bestaat uit één enkele
stevige roestvrijstalen plaat, die het stijlvolle horizontale
bedieningspaneel in geborsteld metaal helemaal insluit. De
voorkant, het bedieningspaneel, het display en de andere
zichtbare componenten zijn perfect gemonteerd en afgewerkt, en
het HD TFT-kleurendisplay biedt een optimaal overzicht van de
beschikbare functies, modi en statussen. Ook qua materialen zijn
geen compromissen gesloten: alle knoppen zijn van zorgvuldig
gepolijst metaal en werden ontworpen met het oog op hun
gebruiksvriendelijkheid. U geniet niet alleen van een perfecte
zichtbaarheid en contrasterende kleuren en beelden, maar
het display verbruikt ook weinig energie en is volledig vrij van
flikkeringen, wat belastend kan zijn voor de ogen.

TFT kleurenscherm

Sportprogramma voor Gore-Texen membraankleding

Air Lift™- wasgoedmeenemers
om het wasgoed sneller te drogen

Binnenverlichting voor
goed zicht op het wasgoed

Soft Drum™ voor drogen met zorg

Zelfreinigend filter

Logische keuzes maken

Butterfly Drying™ voor
minder propvorming

Voor de voorkant, het bedieningspaneel en het display van
de Logic-modellen hebben we ons geconcentreerd op een
minimalistische look met elegante lijnen en een uitgebalanceerde
kleurenkeuze. Het codewoord in dit assortiment is ‘harmonie’
en ‘intuïtie’, daarom passen deze Logic-modellen in iedere
omgeving waar uiterlijkheden belangrijk zijn. Dit assortiment is de
logische keuze voor al wie zowel design als werking belangrijk
vindt.

Start-/stopknop met
pauzefunctie

Auto-dosing systeem voor
zorgeloos wassen

Grote deur om de machine makkelijk
te beladen en leeg te maken

ASKO Pro Wash™ voor efficiënt
spoelen en reinigen

Steel Seal™-deur voor
een betere hygiëne

Een tijdloze klassieker
Onze Classic-modellen bieden programma opties voor
iedere gezinssituatie. Dankzij deze twee programma keuze
opties kunt u de beschikbare programma’s snel aanpassen
om hetzij milieuvriendelijker, hetzij intenser te wassen. Het
bedieningspaneel is eenvoudig en gebruiksvriendelijk: een
keuzeknop om het programma te kiezen en knoppen voor iedere
functie. De voorkant, het bedieningspaneel en de knoppen zijn
allemaal wit van kleur en stralen een tijdloze en discrete elegantie
uit.

Quattro-ophanging voor een
degelijke en stabiele constructie
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Wasmachines
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Wasprogramma’s voor
alle soorten wasgoed
Tegenwoordig gebruiken we aanzienlijk meer verschillende kledingstukken, verschillende soorten stof en vaak ook gemengde stoffen dan een
tiental jaar geleden. Hierdoor is het ook moeilijker geworden om het juiste programma te kiezen. Wij hebben ervoor gezorgd dat u ook in de
toekomst makkelijker de juiste keuze kunt maken door een groot aantal programma's voor verschillende soorten kledingstukken en stoffen te
creëren. Enkele daarvan stellen we u hierna voor.

Jeans

Sportkleding

Jeansstof is een stevig materiaal in het dagelijks gebruik, maar
vereist toch extra zorg bij het wassen. Ons jeansprogramma maakt
uw favoriete jeanskleding proper door te wassen bij een lagere
temperatuur en een lagere snelheid. Verder wordt in dit programma
extra water toegevoegd om te verzekeren dat alle wasmiddelresten
uit de stof en de dikke naden verdwenen zijn en zo het risico op
vlekken te vermijden.

Een programma voor membraankleding zoals waterbestendige en
ademende stoffen. Dit programma is ook ideaal voor sportkledij die
van gemengde materialen is gemaakt. Het korte programma telt
minder spoelbeurten om de waterbestendige stoffen minder snel te
laten slijten.

Hygiëne

Vindt u ook dat het soms moeilijk is om de kragen en
manchetten van uw hemden proper te krijgen? Dan moet u het
overhemdenprogramma uitproberen. In dit voorzichtige, maar
efficiënte programma gebruiken we meer water en herhaalde
spoelbeurten om ook de dikkere stukken van het hemd proper te
krijgen.

Hemden

Het hygiëneprogramma werd ontwikkeld voor alle situaties waarbij
een grondige hygiënische wasbeurt vereist is. Dit programma is
perfect voor hobbykoks die vaak schorten, keukenhanddoeken en
andere stoffen die met voeding in contact zijn gekomen, moeten
wassen. Verder is het ook geschikt voor babykleding, beddengoed
en kleding van mensen met een huidallergie. In dit laatste geval
raden we aan de kleding binnenstebuiten te keren zodat ook
eventuele huidschilfers of resten van properheidsproducten
grondig weggewassen worden. Het programma combineert
langere opwarmfasen met extra spoelbeurten.

Tijdprogramma
Met behulp van het tijdprogramma kunt u zo proper mogelijk
wassen in de tijd die u beschikbaar heeft. De machine zorgt voor
een optimaal wasresultaat op basis van de door u gekozen tijd van
30 minuten tot 3 uur – dat is flexibel, slim en tijdbesparend.

Donker wasgoed
Voor donker wasgoed, om het risico van wasmiddelvlekken op de
stof te vermijden. Er worden extra spoelbeurten toegevoegd, terwijl
minder mechanische bewegingen en lage draaisnelheden ervoor
zorgen dat uw donker wasgoed voorzichtig gewassen en grondig
gespoeld wordt.

Impregneren
In dit korte programma wordt een waterbestendig product aan de
stoffen toegevoegd. Het programma gebruikt alleen koud water en
er is weinig mechanische beweging. Om met een waterbestendig
product te gebruiken.

Beddengoed
Door uw beddengoed wekelijks te wassen, verwijdert
u huidschilfers en mijten die voor allergieën kunnen
zorgen. Dit programma is geschikt voor het wassen van
beddengoed, hoofdkussens en grotere items. Volg de was- en
onderhoudsinstructies. Bij dit wasprogramma wordt veel water
gebruikt en zijn er extra spoelcycli.

Quick Pro
Dit is een snel programma met een uitstekend wasresultaat. Het
programma, waarbij de trommel voorzichtiger en tegen lagere
snelheid draait, duurt net geen uur en geeft een A wasresultaat.*
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Programma opties:
het hulpmiddel om
beter te wassen
Wanneer u een programma optie kiest, worden verschillende parameters van het geselecteerde programma
gewijzigd om bijvoorbeeld sneller, stiller, energie-efficiënter of intensiever te wassen. Onze Logic modellen
beschikken over vijf verschillende programma opties en de Classic modellen over drie.

Normale modus

Snelheidsmodus

Normale modus betekent dat er geen wijzigingen aan het programma
zijn aangebracht. Het programma gebruikt voldoende water,
energie en tijd om een perfect wasresultaat te leveren bij normaal
bevuild wasgoed.

Wanneer u voor de Snelheidsmodus kiest, vraagt u uw wasmachine
perfect te wassen en te spoelen op een kortere tijd dan normaal.
Om dat te bereiken, moet er zowel water als energie aan de
wascyclus toegevoegd worden.

Groene modus

Intensieve modus

Als u op water en energie wilt besparen, kiest u voor de Groene
modus. Elke fase in het programma duurt langer om een optimaal
was- en spoelresultaat te krijgen, maar toch het energieverbruik zo
laag mogelijk te houden. De totale programmatijd zal dus langer
zijn dan in Normale modus.

In deze modus krijgt de wasmachine meer tijd om het wasgoed
te wassen, zelfs meer tijd dan in Normale modus. En om ook bij
sterk bevuild wasgoed een perfect resultaat te verzekeren, wordt
er ook meer water en energie gebruikt. In Intensieve modus blijft
de geselecteerde temperatuur gedurende langere tijd op hetzelfde
niveau.

Allergiemodus

Nachtmodus

In deze modus wordt water toegevoegd, zodat alle wasmiddelresten
weggespoeld worden, zowel uit het wasgoed als uit het
wasmiddelvak. In de Allergie modus wordt dus meer water gebruikt,
maar ook het energieverbruik en de benodigde tijd zijn hoger om
een optimaal was- en spoelresultaat te krijgen. De geselecteerde
temperatuur blijft gedurende langere tijd op hetzelfde niveau.

Gebruik de nachtmodus wanneer u de wasmachine stiller wilt
maken. De bewegingen van de trommel zijn behoedzamer. Er
wordt extra tijd toegevoegd om ervoor te zorgen dat het wasgoed
perfect wordt gewassen.
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Nauwkeurig doseren
Met het Auto Dose-systeem moet u enkel de vuilgraad
van het wasgoed aangeven, de overige beslissingen
kunt u overlaten aan de slimme algoritmen die het Auto
Dose-systeem regelen.
Het Auto Dose-systeem verzekert dat het water en
spoelmiddel goed vermengd worden voordat ze het
wasgoed in de trommel bereiken. Dit beperkt het risico
van eventuele vlekken op donkere stoffen en zorgt
over het algemeen voor een beter wasresultaat.
Verder wordt het spoelmiddel via dit systeem vroeger
tijdens het proces ingezet, waardoor de reiniging ook
bij lagere temperaturen doeltreffender is.

Groter is beter
Dankzij het Pro Wash™-systeem kunt u zeker zijn dat
ook grote hoeveelheden wasgoed grondig gewassen
en gespoeld worden. We hebben de capaciteit van
onze wasmachines zelfs verhoogd tot 11 kg voor
de XL 80 liter-trommel en tot 9 kg voor de standaard
60 liter-trommel.

Hygiënische Steel Seal™ deur

ASKO Pro Wash™ levert extra
waskracht

Een algemeen kenmerk van alle commerciële
wasmachines, ongeacht of ze gebruikt worden in
hotels, properheidssalons of zorgcentra, is dat ze
geen rubberen deurmanchet meer omvatten. En daar
is een goede reden voor. De rubberen deurafdichting
kan na verloop van tijd stukgaan en er kan zich vuil in
ophopen; dus door deze te laten te elimineren, kunt
u voortaan hygiënischer wassen. Bovendien gaat
het beladen en legen van de wasmachine via de
Steel Seal™-deuroplossing ook veel makkelijker. Alle
huishoudelijke wasmachines van ASKO zijn met deze
duurzame deuroplossing uitgerust.

In plaats van enkel op het water onderaan in de
trommel te vertrouwen, zorgt het ASKO Pro Wash™systeem ervoor dat zowel het water als het wasmiddel
van onderaan in de trommel naar boven wordt
geleid, waar het mengsel via twee sproeiers over de
binnentrommel wordt gesproeid en vervolgens via de
meenemers uiteindelijk op het wasgoed terechtkomt.
Hierdoor is het wasgoed sneller doordrenkt met water,
wat een schitterend was- en spoelresultaat oplevert,
ook bij erg korte wascycli.

Sterk en geruisloos.
Een prima combinatie!

Trilvrij centrifugeren

Onze wasmachines zijn uitgerust met motoren
zonder koolborstels. Hierdoor kunnen ze de hoogste
draaisnelheden aan, terwijl ze toch geruisloos werken
en een lange levensduur garanderen. De hoge
efficiëntie verzekert een lager energieverbruik, en
verder kan ook de snelheid van de motor geregeld
worden, wat ons in staat stelt onze wasprogramma’s
verder te optimaliseren.
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De Quattro Construction™ is een uniek systeem
bestaande uit vier schokbrekers die de trillingsenergie
van de buitenste trommel naar de bodemplaat van de
machine overdragen. De volledige constructie bevindt
zich feitelijk in de behuizing, en zelfs wanneer de
trommel tegen maximale snelheid draait, worden er zo
goed als geen trillingen gegenereerd.
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Wasmachines
W6098X.W
Prijs volgt begin 2019
Bedieningspaneel: Style
Kleur: wit
Technische gegevens/verbruik
■■ Energie-efficiëntieklasse A+++
■■ Capaciteit katoen 9 kg
■■ Centrifuge toerental: 400-1800 tpm
Constructie en prestaties
■■ Automatische wasmiddeldosering
■■ Unieke volledig stalen voorkant
■■ Vier schokbrekers voor trilvrij
centrifugeren (Quattro Construction™)
■■ Hygiënische deurafdichting zonder
rubberen deurmanchet (Steel Seal™)
■■ Binnen/buitentrommel in inox
■■ Pro Wash
■■ ECO Pro: warm- en koudwater
aansluiting
W4096R.W
Prijs volgt begin 2019
Bedieningspaneel: Logic
Kleur: wit
Technische gegevens/verbruik
■■ Energie-efficiëntieklasse A+++
■■ Capaciteit katoen 9 kg
■■ Centrifuge toerental: 400-1600 tpm
Constructie en prestaties
■■ Automatische wasmiddeldosering
■■ Unieke volledig stalen voorkant
■■ Vier schokbrekers voor trilvrij
centrifugeren (Quattro Construction™)
■■ Hygiënische deurafdichting zonder
rubberen deurmanchet (Steel Seal™)
■■ Binnen/buitentrommel in inox

W4114C.W
Bedieningspaneel: Logic
Kleur: wit

€ 1.399,-

Technische gegevens/verbruik
■■ Energie-efficiëntieklasse A+++
■■ Capaciteit katoen 11 kg
■■ Centrifuge toerental: 400-1400 tpm
Constructie en prestaties
■■ Unieke volledig stalen voorkant
■■ Vier schokbrekers voor trilvrij
centrifugeren (Quattro Construction™)
■■ Hygiënische deurafdichting zonder
rubberen deurmanchet (Steel Seal™)
■■ Binnen/buitentrommel in inox
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■■ TFT kleuren display
Gebruik en flexibiliteit
■■ Modus: Normaal, Groen, Allergie,
Snelheid, Intensief, Nacht
■■ Duidelijk TFT-kleurendisplay
■■ Programma’s: Donker
wasgoed, Wol, Gemengde
materialen, Vlekkenprogramma,
Sportprogramma, Conditionering
■■ Speciale programma’s: Jeans,
Hemden en Hygiënisch wassen
■■ Dankzij de antikreukfunctie kunt u
de was later kreukvrij uit de machine
halen
■■ Opties: Super Spoelen en Hoog
water-niveau
■■ Uitgestelde start

Gebruik en flexibiliteit
■■ Modus: Normaal, Groen, Allergie,
Snelheid, Intensief
■■ Programma’s: Donker wasgoed,
Wol en Gemengde materialen
■■ Speciale programma’s: Jeans,
Hemden en Hygiënisch wassen
■■ Dankzij de antikreukfunctie kunt u
de was later kreukvrij uit de machine
halen
■■ Opties: Super Spoelen en Hoog
water-niveau
■■ Uitgestelde start
■■ Pro Wash

Gebruik en flexibiliteit
■■ Modus: Normaal, Groen, Allergie,
Snelheid, Intensief
■■ Programma’s: Donker wasgoed,
Wol en Gemengde materialen
■■ Speciale programma’s: Jeans,
Hemden en Hygiënisch wassen
■■ Dankzij de antikreukfunctie kunt u
de was later kreukvrij uit de machine
halen

W4096P.W
Bedieningspaneel: Logic
Kleur: wit

€ 1.199,-

Technische gegevens/verbruik
■■ Energie-efficiëntieklasse A+++
■■ Capaciteit katoen 9 kg
■■ Centrifuge toerental: 400-1600 tpm
Constructie en prestaties
■■ Unieke volledig stalen voorkant
■■ Vier schokbrekers voor trilvrij
centrifugeren (Quattro Construction™)
■■ Hygiënische deurafdichting zonder
rubberen deurmanchet (Steel Seal™)
■■ Binnen/buitentrommel in inox

W4086C.S
W4086C.W
Bedieningspaneel: Logic
Kleur: roestvrij staal/wit

€ 1.299,€ 1.099,-

Capaciteit/verbruik
■■ Energie-efficiëntieklasse A+++
■■ Capaciteit katoen 8 kg
■■ Centrifuge toerental: 400-1600 tpm
Constructie en prestaties
■■ Unieke volledig stalen voorkant
■■ Vier schokbrekers voor trilvrij
centrifugeren (Quattro Construction™)
■■ Hygiënische deurafdichting zonder
rubberen deurmanchet (Steel Seal™)
■■ Binnen/buitentrommel in inox

W2086C.W
Bedieningspaneel: Classic
Kleur: wit

€ 999,-

Capaciteit/verbruik
■■ Energie-efficiëntieklasse A+++
■■ Capaciteit katoen 8 kg
■■ Centrifuge toerental: 400-1600 tpm
Constructie en prestaties
■■ Vier schokbrekers voor trilvrij centrifugeren (Quattro
Construction™)
■■ Hygiënische deurafdichting zonder
rubberen deurmanchet (Steel Seal™)
■■ Binnen/buitentrommel in inox
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Gebruik en flexibiliteit
■■ Modus: Normaal, Groen, Allergie,
Snelheid, Intensief
■■ Programma’s: Donker wasgoed,
Wol en Gemengde materialen
■■ Speciale programma’s: Jeans,
Hemden en Hygiënisch wassen
■■ Dankzij de antikreukfunctie kunt u
de was later kreukvrij uit de machine
halen
■■ Opties: Super Spoelen en Hoog
water-niveau
■■ Uitgestelde start
■■ Pro Wash

Gebruik en flexibiliteit
■■ Modus: Normaal, Groen, Allergie,
Snelheid, Intensief
■■ Programma’s: Donker wasgoed,
Wol en Gemengde materialen
■■ Speciale programma’s: Jeans,
Hemden en Hygiënisch wassen
■■ Dankzij de antikreukfunctie kunt u
de was later kreukvrij uit de machine
halen
■■ Opties: Super Spoelen en Hoog
water-niveau
■■ Uitgestelde start

Gebruik en flexibiliteit
■■ Modus: Normaal, Groen, Intensief
■■ Programma’s: Donker wasgoed,
Wol en Gemengde materialen
■■ Dankzij de antikreukfunctie kunt u
de was later kreukvrij uit de machine
halen
■■ Opties: Super Spoelen en Hoog
water-niveau
■■ Uitgestelde start

Droogkasten
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Er is altijd plaats voor een droogkast
met warmtepomp

Hoe kan een warmtepomp uw wasgoed
beschermen?

De droogkasten met warmtepomp van ASKO zijn gesloten
systemen waarbij de proceslucht constant in de droogkast
circuleert. Hierdoor kunt u ze ook installeren op plaatsen met
weinig ruimte en een beperkte luchtinvoer. Makkelijk te plaatsen
en te installeren. Tevens is de Style droogkast voorzien van een
zelfreinigend filter, zodat deze veel minder dan gebruikelijk
gereinigd hoeft te worden.

De lucht wordt met behulp van een verdamper in plaats van alleen
warmte ontvochtigd, zo kan droogproces bij lagere temperaturen
worden gerealiseerd. Hierdoor is het droogproces niet zo
belastend voor uw stoffen, terwijl er ook geen droogcapaciteit of
rendement verloren gaat. Daarnaast is er bij een droogkast met
warmtepomp ook minder risico dat het wasgoed gaat krimpen, en
zelfs zeer gevoelige stoffen kunnen zo gedroogd worden.
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Soft Drum™ van roestvrij staal

Drogen met meer lucht en minder warmte

Soft Drum™ is een oplossing die ontwikkeld werd om de
luchtstroom rond het wasgoed en zo het droogeffect te
verbeteren. De cirkelvormige uitsparingen met schuine randen
vangen ook de schokken op, waardoor de stoffen minder snel
gaan slijten. Met het nieuwe trommelontwerp kunnen zowel kleine
als grote hoeveelheden wasgoed gelijkmatig en correct gedroogd
worden.

Om uw wasgoed snel en voorzichtig te drogen, moet u de lucht
die in de trommel circuleert, zo efficiënt mogelijk gebruiken. Onze
twee meenemers hebben een boven- en een onderkant die aan
beide zijden van de trommel geplaatst zijn. Hierdoor valt het
wasgoed onregelmatig in de trommel, zodat de verschillende
stukken niet samenklitten en de lucht er beter door kan stromen.
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Verlichting als verwelkoming

Sterk en mooi

Al onze Logic-droogkasten beschikken over een led-binnenverlichting
die voor het nodige aangename licht zorgt. Zo blijft ook het wasgoed
achteraan in de droogkast niet onopgemerkt achter. Ook de deuropening
is verlicht, zodat u de trommel makkelijk kunt vullen en legen.

ASKO is er niet alleen van overtuigd dat roestvrij staal langer meegaat
dan bijvoorbeeld plastic, maar ook dat kwaliteitsmaterialen er de
komende jaren altijd beter zullen uitzien. Gegalvaniseerd staal roest
uiteindelijk toch, daarom hebben wij besloten onze trommels van
roestvrij staal te maken. Met als gevolg dat onze droogkasten langer
meegaan.

We houden van kogellagers

Duurzame motoren

Kogellagers zijn interessante onderdelen. Ze laten uw wasgoed
makkelijker centrifugeren en gaan langer mee, daarom rusten wij onze
droogkasten uit met vijf van deze kogellagers: een op de trommelas,
twee ter ondersteuning van de trommel en twee ter ondersteuning van
de motor.

We hebben onze droogkasten uitgerust met extra betrouwbare en stille
motoren zonder borstels. Geen borstels betekent een onderdeel minder
dat defect kan gaan en bovendien draait de motor hierdoor ook stiller.
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Droogkasten
T608HX.W
Prijs volgt begin 2019
Bedieningspaneel: Style
Type: Warmtepompdroger
Kleur: wit
Capaciteit/verbruik
■■ Energie-efficiëntieklasse: A+++
■■ Capaciteit katoen: 8 kg
Constructie en prestaties
■■ Beschermende Soft Drum™
■■ Butterfly Drying™ voor efficiënt drogen
■■ Duurzame en stille motor zonder
borstels
■■ Binnenverlichting
■■ Praktische zelfreinigende
condensorfilter
■■ Beschermd tegen pluizen en stof
dankzij 4-delig Multi Filter-systeem

T411HD.W
Bedieningspaneel: Logic
Type: Warmtepompdroger
Kleur: wit

€ 1.399,-

Capaciteit/verbruik
■■ Energie-efficiëntieklasse: A++
■■ Capaciteit katoen: 11 kg
Constructie en prestaties
■■ Beschermende Soft Drum™
■■ Butterfly Drying™ voor efficiënt
drogen
■■ Duurzame en stille motor zonder
borstels
■■ Binnenverlichting
■■ Beschermd tegen pluizen en stof
dankzij 4-delig Multi Filter-systeem

T409HS.W
Bedieningspaneel: Logic
Type: Warmtepompdroger
Kleur: wit

€ 1.249,-

Capaciteit/verbruik
■■ Energie-efficiëntieklasse: A++
■■ Capaciteit katoen: 9 kg
Constructie en prestaties
■■ Beschermende Soft Drum™
■■ Butterfly Drying™ voor efficiënt
drogen
■■ Duurzame en stille motor zonder
borstels
■■ Binnenverlichting
■■ Beschermd tegen pluizen en stof
dankzij 4-delig Multi Filter-systeem
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■■ TFT kleuren display
Gebruik en flexibiliteit
■■ 14 programma’s
■■ Programma’s: Jeans, Badstoffen,
Dons, Beddengoed, Zijde en Wol
■■ Gevoelige stoffen drogen met en
zonder warmte
■■ Conditioneringsprogramma voor
activering van waterbestendige
stoffen
■■ Dankzij de antikreukfunctie kunt u
de was later kreukvrij uit de machine
halen
■■ Uitgestelde start
■■ Stoom functie

Gebruik en flexibiliteit
■■ 12 programma’s
■■ Programma’s: Jeans, Badstoffen,
Dons, Beddengoed, Zijde en Wol
■■ Gevoelige stoffen drogen met en
zonder warmte
■■ Conditioneringsprogramma voor
activering van waterbestendige
stoffen
■■ Dankzij de antikreukfunctie kunt u
de was later kreukvrij uit de machine
halen
■■ Uitgestelde start

Gebruik en flexibiliteit
■■ 14 programma’s
■■ Programma’s: Jeans, Badstoffen,
Dons, Beddengoed, Zijde en Wol
■■ Gevoelige stoffen drogen met en
zonder warmte
■■ Conditioneringsprogramma voor
activering van waterbestendige
stoffen
■■ Dankzij de antikreukfunctie kunt u
de was later kreukvrij uit de machine
halen
■■ Uitgestelde start
■■ Stoom functie

T408HD.S
T408HD.W
Bedieningspaneel: Logic
Type: Warmtepompdroger
Kleur: roestvrij staal/wit

€ 1.299,€ 1.099,-

Capaciteit/verbruik
■■ Energie-efficiëntieklasse: A+++
■■ Capaciteit katoen: 8 kg
Constructie en prestaties
■■ Beschermende Soft Drum™
■■ Butterfly Drying™ voor efficiënt
drogen
■■ Duurzame en stille motor zonder
borstels
■■ Binnenverlichting
■■ Beschermd tegen pluizen en stof
dankzij 4-delig Multi Filter-systeem

T208H.W
Bedieningspaneel: Classic
Type: Warmtepompdroger
Kleur: wit

€ 949,-

Capaciteit/verbruik
■■ Energie-efficiëntieklasse: A++
■■ Capaciteit katoen: 8 kg
Constructie en prestaties
■■ Beschermende Soft Drum™
■■ Butterfly Drying™ voor efficiënt
drogen
■■ Duurzame en stille motor zonder
borstels
■■ Beschermd tegen pluizen en stof
dankzij 4-delig Multi Filter-systeem

T208C.W
Bedieningspaneel: Classic
Type: Condensdroger
Kleur: wit

€ 799,-

Capaciteit/verbruik
■■ Energie-efficiëntieklasse: B
■■ Capaciteit katoen: 8 kg
Constructie en prestaties
■■ Beschermende Soft Drum™
■■ Butterfly Drying™ - efficiënt drogen
■■ Duurzame en stille motor zonder
borstels
■■ Beschermd tegen pluizen en stof
dankzij gebruiksvriendelijke filter
■■ Langere reinigingsintervallen voor
condensor met unieke voorfilter
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Gebruik en flexibiliteit
■■ 12 programma’s
■■ Programma’s: Jeans, Badstoffen,
Dons, Beddengoed, Zijde en Wol
■■ Gevoelige stoffen drogen met en
zonder warmte
■■ Conditioneringsprogramma voor
activering van waterbestendige
stoffen
■■ Dankzij de antikreukfunctie kunt u
de was later kreukvrij uit de machine
halen
■■ Uitgestelde start

Gebruik en flexibiliteit
■■ 8 programma’s
■■ Programma’s: Beddengoed en Zijde
en Wol
■■ Gevoelige stoffen drogen met en
zonder warmte
■■ Conditioneringsprogramma voor
activering van waterbestendige
stoffen
■■ Dankzij de antikreukfunctie kunt u
de was later kreukvrij uit de machine
halen
■■ Uitgestelde start

Gebruik en flexibiliteit
■■ 7 programma’s
■■ Programma voor Beddengoed
■■ Gevoelige stoffen drogen met en
zonder warmte
■■ Dankzij de antikreukfunctie kunt u
de was later kreukvrij uit de machine
halen
■■ Uitgestelde start

Droogcabine
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Waarom heb ik een droogcabine nodig?
Droogcabines worden vaak gebruikt in Scandinavië, want door het
klimaat daar moet men vaak snel verschillende soorten kleding
kunnen drogen, zelfs zware buitenkleding en schoenen. Een
droogcabine is niet alleen praktisch, maar beschermt ook uw meest
gevoelige stoffen. Bij een droogcabinbe wordt uw kleding niet via
mechanische bewegingen gedroogd, maar zorgt de luchtstroom
ervoor dat het resterend vocht afgevoerd wordt. Het principe is
hetzelfde als wanneer u kleding buiten aan de waslijn laat drogen.

Met zorg drogen
Controleer altijd de labels in uw kleding; u zal merken dat heel wat
kledingstukken en materialen met de allergrootste zorg behandeld
moeten worden. Zijde, fluweel en satijn moeten bijvoorbeeld
voorzichtig behandeld worden. In dergelijke gevallen is een
droogcabine de perfecte oplossing.
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Droogcabine
Ook voor schoenen
Niet alleen rubberlaarzen kunnen in een
droogcabine gedroogd worden. Ook lederen
schoenen moeten tussen ieder gebruik lang genoeg
rusten om al het vocht te laten verdwijnen. Als u
ze gebruikt voordat ze weer volledig droog zijn,
kunnen de naden scheuren en zullen ze hun vorm
verliezen. Plaats ze in de droogcabine zodra u
thuiskomt; een uur later zijn ze dan al klaar voor uw
avondwandeling.

DC7784V

€ 1.279,-

Type: Droogcabine met rechtsdraaiende deur
Kleur: wit
Droogtype: afvoer
Capaciteit
■■ 3,5 kg
■■ Ontvochtigingscapaciteit:
17,5 g/min
■■ Totale drooglengte: 16 m
■■ Ventilatorcapaciteit: 180 m3/h
Constructie en prestaties
■■ Geverfd staal
■■ Inox hendel
■■ Verstevigde en geluiddichte deur
■■ Deurgeleider voor perfecte
afstemming van de deur

Minder rommel
In een droogcabine kunt u de sweaters, hemden,
mantels, schoenen, handschoenen en nog
zoveel meer van uw gezin op een ordelijke en
georganiseerde manier laten drogen. Dit is de
perfecte oplossing om de kleding van uw gezin te
onderhouden en tegelijkertijd de woning netjes en
opgeruimd te houden.
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Gebruik en flexibiliteit
■■ Maximale zorg bij het drogen van
alle soorten stof
■■ Makkelijk vullen en legen dankzij
uittrekbare kleerhangers
■■ Creëer meer ruimte dankzij
vouwbare kleerhangers
■■ Praktische deurhangers
■■ Speciale hangers voor
handschoenen, sokken, voeringen
■■ Energie- en tijdbesparende
automatische programma's

Hidden Helpers
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™

Uw wasruimte is groter geworden!
Hebt u geen plaats voor uw strijkplank? Misschien
tussen de wasmachine en de droogkast? Wij wel! Want
nu is er een eenvoudige, voor de hand liggende en
weldoordachte oplossing waarvan u gebruik kunt maken
telkens wanneer u iets te strijken hebt en die anders veilig
en onzichtbaar opgeborgen zit.

Multifunctionele opbergruimte
en verbeterde ergonomie
Een nuttige opberglade van 30 cm hoog. Ideaal om
wasmiddel, wasverzachter, kleerhangers, kapstokken,
gebruikershandleidingen en andere nuttige zaken
in de wasruimte op te bergen. Plaats dit onderaan
uw wasmachine om iets hoger te staan voor het
vullen/legen van uw toestel. De lade omvat ook een
legplank waarop u uw wasgoed kunt leggen bij het
vullen/legen van uw toestel.

Nog eenvoudiger met een
legplank en een handige mand
De mand in draadgaas en de uittrekbare legplank
kunnen gebruikt worden als extra oppervlakte om
kleding op te plooien en sokken te sorteren, of om
iets op te bergen. Leg uw gedroogd wasgoed in de
mand om het naar de kleerkast te brengen. Als dat
niet praktisch is!
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Hidden Helpers

™

HI1153W

€ 450,-

Een eenvoudige, voor de hand
liggende en doordachte oplossing
die altijd beschikbaar is wanneer u iets
te strijken hebt, maar bij niet-gebruik
veilig en onzichtbaar opgeborgen zit.

Gebruik en flexibiliteit
■■ Openen door te duwen/trekken
■■ Verborgen strijkplank
■■ Max. belasting: 10 kg
■■ Ingebouwd tussen wasmachine en
droogkast

Algemene beschrijving
Type: Uittrekbare strijkplank
Kleur: wit
Hoogte: 15 cm
Installatietype: ingebouwd
Buitenkant: strijkplankhoes met
warmtereflecterend gemetalliseerd
oppervlak

HDB1153W
€ 425,Inclusief mand in draadgaas en
telescopische legplank. Nuttig
om wasgoed uit te halen en naar
de kleerkast te brengen of op het
werkblad te strijken en op te plooien.

Algemene beschrijving
Type: uittrekbare legplank
Kleur: wit
Hoogte: 4,8 cm
Installatietype: ingebouwd
Buitenkant: laminaat
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Gebruik en flexibiliteit
■■ Openen door te duwen/trekken
■■ Verwijderbare mand in draadgaas
■■ Max. belasting: 5 kg
■■ Ingebouwd tussen wasmachine en
droogkast

Algemene beschrijving
Type: uittrekbare mand
Kleur: wit
Hoogte: 15 cm
Installatietype: ingebouwd
Buitenkant: staaldraad

Gebruik en flexibiliteit
■■ Trek/duw-mand en legplank
■■ Verwijderbare mand in draadgaas
■■ Telescopische legplank
■■ Max. belasting: 10 kg
■■ Ingebouwd tussen wasmachine en
droogkast

Algemene beschrijving
Type: uittrekbare mand en legplank
Kleur: wit
Hoogte: 15 cm
Installatietype: ingebouwd
Buitenkant: laminaat/staaldraad

HSS1053W		
€ 219,Om uw wasgoed nog makkelijker te
beladen en te legen.

HB1153W		
€ 275,Deur te openen met trek/
duwbeweging, inclusief verwijderbaar
rek. Dit is een nuttig hulpmiddel om
het wasgoed uit de droogkast te halen
en naar de kast te brengen of naar het
werkblad om te strijken en te vouwen.

HPS5323W		
€ 450,Een ruime sokkel waarin wasmiddel,
kleerhangers, kapstokken,
gebruikershandleidingen en andere
accessoires kunt opbergen. De lade
omvat ook een legplank om uw toestel
te beladen/legen.
Algemene beschrijving
Type: lade in sokkel
Kleur: wit
Hoogte: 32 cm
Installatietype: ingebouwd
Buitenkant: laminaat/staal

Gebruik en flexibiliteit
■■ Openen door te duwen/trekken
■■ Telescopische legplank
■■ Max. belasting: 10 kg
■■ Ingebouwd tussen wasmachine en
droogkast
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Gebruik en flexibiliteit
■■ Openen door te duwen/trekken
■■ Telescopische legplank
■■ Max. belasting: 15 kg
■■ Te gebruiken als sokkel voor
wasmachine of droogkast

Technische specificaties

DROOGKASTEN

WASMACHINES

ALGEMENE BESCHRIJVING
Kleur
Installatietype
Type bedieningspaneel
Capaciteit (kg)
Centrifugeersnelheid (omw/min)

W6098X.W

W4096R.W

W4114C.W

W4096P.W

W4086C.S/W4086C.W

W2086C.W

wit

wit

wit

wit

inox/wit

wit

Vrijstaand

Vrijstaand

Vrijstaand

Vrijstaand

Vrijstaand

Vrijstaand

Style (FSTN)

Logic (FSTN)

Logic (FSTN)

Logic (FSTN)

Logic (FSTN)

Classic (FSTN)

9

9

11

9

8

8

1800

1600

1400

1600

1600

1600

ALGEMENE BESCHRIJVING
Kleur
Installatietype
Type bedieningspaneel
Capaciteit (kg)
Drogertype

Geluidsniveau (dB (A))

50/78

50/77

52/74

50/77

49/77

51/77

Geluidsniveau (dB (A))

Energieklasse (EU)

A+++

A+++

A+++

A+++

A+++

A+++

Energieklasse (EU)

185

185

255

185

175

175

10590

10590

11745

10590

10310

10310

Jaarlijks waterverbruik in liter
Jaarlijks energieverbruik in kWh

T608HX.W

T411HD.W

T409HS.W

T408HD.S / T408HD.W

T208H.W

wit

wit

wit

inox/wit

wit

T208C.W
wit

Vrijstaand

Vrijstaand

Vrijstaand

Vrijstaand

Vrijstaand

Vrijstaand

Style (FSTN)

Logic (FSTN)

Logic (FSTN)

Logic (FSTN)

Classic (FSTN)

Classic (FSTN)

8

11

9

8

8

8

warmtepomp

warmtepomp

warmtepomp

warmtepomp

warmtepomp

Condensor

64

65

64

64

64

65

A+++

A++

A++

A+++

A++

B

117

260

217

177

236

561

EFFICIËNTIE EN DUURZAAMHEID
Jaarlijks energieverbruik in kWh

CONSTRUCTIE
Quattro Constructie

n

n

n

n

n

n

Steel Seal™ afdichting zonder rubberen
deurmanchet

n

n

n

n

n

n

Volledig Inox binnen/buitentrommel

n

n

n

n

n

n

Gietijzeren contragewichten

Motor zonder borstels en afvoerpomp

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Active Drum-technologie

Butterfly-droogsysteem met Air Lift-bladen

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Pro Wash-systeem

n

-

n

-

-

n

n

Auto Dose-systeem

n

n

-

-

-

-

ECO-aansluiting (warm/koud water aansluiting)

n

-

-

-

-

-

CONSTRUCTIE
Inox trommel

n

n

n

n

n

n

Stalen sokkel en voeten

n

n

n

n

n

n

Soft Drum

n

Stoomgenerator

n

n
-

n

n
-

n
-

n
-

Trommelverlichting

n

n

n

n

-

-

FILTERS
PROGRAMMA'S
Dagelijks wassen/standaard katoen

n/n

n/n

n/n

n/n

n/n

n/n

Lint Trap in deur

n

n

n

n

n

Mazenfilter vóór condensor

n

n

n

n

n

n
-

n
-

n

n
-

n
-

-

Mix en synthetisch/wol en handwas

n/n

n/n

n/n

n/n

n/n

n/n

Schuimfilter vóór condensor

n

Donker wasgoed/Tijdprogramma

n/n

n/n

n/n

n/n

n/n

n/n

Pluizenfilter vóór stoomgenerator

n

-

Auto/Quick

n/n

n/n

n/n

n/n

n/n

n/n

Voorfilter

n

-

n
-

-

-

-

Sterk bevuild/makkelijk onderhoud

n/n

n/n

n/n

n/n

n/n

n/n

Zelfreinigende condensorfilter

n

-

-

-

-

-

Jeans/Hemden/Hygiëne

n/n/n

n/n/n

n/n/n

n/n/n

n/n/n

-/-/-

Sportkledij/Conditionering/Vlekkenprogramma

n/n/n

-/-/-

-/-/-

-/-/-

-/-/-

-/-/-

n

n

n

n

n

n

n/n

n/n

n/n

n/n

n/n

n/n

n/n/n

n/n/n

n/n/n

n/n/n

-/-/-

Automatisch droog/Automatisch normaal
droog

n/n/n

n/n

n/n

n /n

n/n

n/n

n/n

n

n

n

n

n

n

Automatisch strijkdroog/ Automatisch
synthetisch

n/n/n

n/n/n

n/n/n

n/n/n

-/-/-

-/-/n

Quick Pro*
Beddengoed/Allergie katoen/Allergie
synthetisch
Machine reinigingsprogramma
MODUS

PROGRAMMA'S

Automatisch jeans/Automatisch Badstof/
Automatisch Dons
Beddengoed

n

n

n

n

n

Groene modus

n

n

n

n

n

n

Zijde en wol

n

n

n

-

n

-

Allergiemodus

n

n

n

n

n

-

Hemden

n

n

-

n

n

n

n

n

-

Stoom anti-kreuk/Stoom opfrissen

n/n

-/-

-/-

Intensieve modus

n

n

n

n

n

n

Sportkledij/Conditionering

n/n

n/n

n /n
-/-

n
-/-

-

Snelheidsmodus

n
-/-

-/-

-/-

-/-

Nachtmodus

n

-

-

-

-

-

Quick Pro/Ventileren

n/n

n/n

n/n

n/n

n/n

n/n

Voorwas

n

n

n

n

n

n

Extra droog/Zacht droog/Antikreuk

n/n/n

n/n/n

n/n/n

n/n/n

n/n/n

n/n/n

Hoog waterniveau

n

n

n

n

n

n

Vulgraad instellen

n

n

Antikreukfunctie

n

n

n

n

n

n

Stoom afwerking

n

n
-

n

n
-

n
-

n
-

Super Spoelen

n

n

n

n

n

n

Uitgestelde start

Uitgestelde start

n

n

n

n

n

n

Favoriet programma opslaan

n
6

n
4

n
4

n
4

n
4

n
4

Favoriet programma opslaan (aantal)

6

4

4

4

4

4

OPTIES

OPTIES

TECHNISCHE GEGEVENS
Max. aansluitwaarde (W)

TECHNISCHE GEGEVENS
Max. aansluitwaarde (W)

2200

2200

2200

2200

2200

2200

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

Frequentie (Hz)

50

50

50

50

50

50

Zekering (A)

10

10

10

10

10

10

*A wasresultaat tot 4 kg

A

A

A

A

A

A

beschikbaar
begin 2019

beschikbaar
begin 2019

€ 1399,-

€ 1199,-

€ 1299,- / € 1099,-

€ 999,-

Voltage (V)

VERKOOPPRIJZEN
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Voltage (V)

800

900

800

800

800

2800

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

Frequentie (Hz)

50

50

50

50

50

50

Zekering (A)

10

10

10

10

10

16

beschikbaar
begin 2019

€ 1399,-

€ 1249,-

€ 1299,- / € 1099,-

€ 949,-

€ 799,-

VERKOOPPRIJZEN
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Installatietekeningen

Technische specificaties

DROOGKAST
ALGEMENE BESCHRIJVING
Kleur
Installatietype
Type bedieningspaneel

HIDDEN HELPERS
DC7784V
Wit
Vrijstaand
LCD

Capaciteit (kg)

3,5

Droogkasttype

afvoer

CONSTRUCTIE EN PRESTATIES
Materiaal behuizing
Hendel

Geverfd
roestvrij staal
Geborsteld
roestvrij staal

Verstevigde en geluiddichte deur

n

Deurgeleider voor perfecte
afstemming

n

Direct blazen in compartiment
Ontvochtigingscapaciteit (g/min)

n
17,5

Totale drooglengte (m)

16

Ventilatorcapaciteit (m3/h)

180

ALGEMENE BESCHRIJVING
Beschrijving
Kleur
Installatietype
Afm. (hoogte)

HI1153W

HDB1153W

HSS1053W

HB1153W

HPS5323W

Uittrekbare
strijkplank

Uittrekbare mand
en legplank

Uittrekbare
legplank

Uittrekbare mand

Lade in sokkel
met legplank

Wit

Wit

Wit

wit

Wit

ingebouwd

ingebouwd

ingebouwd

ingebouwd

ingebouwd

15 cm

15 cm

4,8 cm

15 cm

32 cm

Geverfd staal

Geverfd staal

Geverfd staal

Geverfd staal

Geverfd staal

n

n

n

n

n

Duw/trek-opening

n

n

n

n

n

Verwijderbare mand in
draadgaas

-

n

n

-

n

Telescopische legplank

-

Materiaal
Ingebouwd met
wasmachine of droogkast

566

GEBRUIK EN FLEXIBILITEIT

Verborgen strijkplank
Max. belasting

-

n
-

-

n
10 kg

n
-

-

10 kg

10 kg

5 kg

15 kg

-

Hoogte

150

150

48

150

321-351

Breedte

595

595

595

595

595

Maximale zorg bij het drogen
van alle soorten stof

Diepte

587

587

565

587

585

Gewicht

21

24,5

10

14,5

26,8

Plooibare uittrekbare hangers
Deurhanger
Handschoenhanger
Staaf voor kleerhangers
Schoenenrek
Automatische programma's

595

682

595

W6098X.W, W4096R.W, W4096P.W,
W4086C.S/W, W2086C.W

593

W4114C.W

595

T411HD.W

155

297

n
n2
n
n2
n

INTERACTIE EN CONTROLE
Displaytype

850-875

850-875

AFM. NIET-GEOPEND

GEBRUIK EN FLEXIBILITEIT
n

850-875

AFM. GEOPEND
Hoogte

90

80

25

150

200-230

Breedte

310

540

565

595

520

Diepte

930

650

390

385

550

1042-1072*

625-955*

871*

967-997*

300

€ 450,-

€ 425,-

€ 219,-

€ 275,-

€ 450,-

Werkhoogte
VERKOOPPRIJZEN

n

Tijdselectie

n

Temperatuurselectie

n

Indicator resterende tijd

n

Indicator 'Einde programma'

n

Programmageheugen

n

1237
1517

150
150

850-875

650
930

1840

LCD/elektronisch

Programmakeuzeknop en
optietoetsen

595
595

O102

25

587
587

* Geïnstalleerd bovenop wasmachine of droogkast

540 310

708

595
595

605

PROGRAMMA'S
Automatisch extra droog

n

Automatisch kastdroog

n

Automatisch normaal droog

n

Warme handdoeken

n

Timerdroog

n

Koud droog

n

T608HX.W, T409HS.W,
T408HD.S/W, T208H.W, T208C.W

DC7784V

HI1153W
HDB1153W

OPTIES
Normale temperatuur

n

Hoge temperatuur

n

Uitgestelde start

n

970

Max. aansluitwaarde (W)
Voltage (V)

2000

48

220-240

Frequentie (Hz)

50

Zekering (A)

10

390

385

150

585
565

VERKOOPPRIJS

320

955

595

TECHNISCHE GEGEVENS

587

€ 1279,-

595

595

HSS1053W

40

HB1153W
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HPS5323W

Onze erfenis is onze toekomst
In 1950 besloot Karl Erik Andersson om voor zijn moeder een
wasmachine te bouwen. Om een optimale levensduur en de
best mogelijke wasresultaten te verzekeren, wou hij geen
compromissen sluiten op het vlak van materialen. Het
resultaat was een wasmachine van stevig roestvrij staal die op
vier gietijzeren poten stond. Dit ontwerp was zo overtuigend
dat het niet lang daarna in productie ging.
Sinds die dag heeft ASKO het vertrouwen weten te winnen
van miljoenen huishoudens en professionele gebruikers.
Dankzij de op vakkennis geïnspireerde innovaties en een
gedegen kennis van de consument bieden de producten
van ASKO momenteel het beste dat op de markt te vinden is.
Wat ASKO zo uniek maakt, is dat ze huishoudelijke toestellen
voor de keuken en de wasruimte produceren op basis van
professionele standaarden.
Hartelijk dank voor uw vertrouwen in ASKO!
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