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Forno Combi a Vapor  

oCS8687 S / B

Tamanho: 60 cm

Cor: Aço Inoxidável

Aço Preto

oCS8487 S / B

Tamanho: 45 cm

Cor: Aço Inoxidável

Aço Preto

Forno Pirolítico Self Clean™  

oP8687 S / B

Tamanho: 60 cm

Cor: Aço Inoxidável

Aço Preto

Forno Multifunções  

Tamanho: 60 cm

Cor: Aço Preto

ot8687B

Forno Combi 5 em 1  

oCSM8487 S / B

Tamanho: 45 cm

Cor: Aço Inoxidável

Aço preto

FornoS
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Gaveta de aquecimento  

Gaveta de vácuo  

Aço Inoxidável Aço Preto

odV8127S

Aço Inoxidável Aço Preto

CM8477S

Aço Inoxidável
45 cm

CM8477B

Aço Preto
45 cm

GAVEtAS

MÁQuInAS dE CAFÉ

PLACAS

HG1666SB/S1

Aço Inoxidável
Largura 60 cm

HG1776SB/S1

Aço Inoxidável
Largura 75 cm

HG1986SB/S1

Aço Inoxidável
Largura 90 cm

Placas a gás  

Máquina de café integrada  
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HI1994MF

Preto mate
Largura 90 cm

HI1655MF

Preto mate
Largura 60 cm

Placa Combinada a Gás / Indução  

HI1694G

Preto
Largura 64 cm

HI1355G

Placa de Indução Domino, Preto
Largura 33 cm

HI1631G

Preto
Largura 60 cm

Placas de Indução  
PLACAS

HI1995G

Preto
Largura 90 cm

HIG1995AB

Vidro preto
Largura 90 cm

Placa com exaustão incorporada  

HIHM934M ASK

Preto mate
Largura 90 cm
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CBB862W

Vidro branco, 86 cm

CBB861S

Aço Inoxidável, 86 cm

CCt9051S

Aço Inoxidável, 90 cm

CCt1252W

Vidro branco, 120 cm

Exaustor Encastrado  

EXAuStorES

Exaustores de teto  

rFn31842I

Encastrado / Frigorífico / 
Congelador, 178 cm

Fn31842I

Encastrado / Congelador,
178 cm

r31842I

Encastrado / Frigorífico,
178 cm

Frigoríficos  
rEFrIGErAção
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MÁQuInAS dE LAVAr LoIçA  

rEFrIGErAção

Frigoríficos Combinados Independentes  

refrigerador de vinhos  

rFn232041B

Independente/Encaixado
Aço Preto
200 cm

rFn232041S

Independente/Encaixado
Aço Inoxidável

200 cm

rFn23841S

Independente/Encaixado
Aço Inoxidável

185 cm

rFn23841B

Independente/Encaixado
Aço Preto
185 cm

WCn311942G

Garrafeira 
climatizada 

independente 
197 cm

dSd644B/1

Totalmente integrada / Porta deslizante,
XL 82 cm

dFI676GXXL/1 dFI444B/1

Totalmente integrada,
XXL 86 cm

Totalmente integrada,
XL 82 cm
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Máquinas de Lavar, gama Logic  Gama Classic  

Gama Classic  

LAVAndArIA

W4114C.W/2

Branco

W2084C.W/2

Branco

W4086C.S/2

Aço Inoxidável

W4086C.W/2

Branco

Máquinas de secar roupa, gama Logic  

t411Hd.W

Branco

t408Hd.S

Aço inoxidável

t208H.W

Branco

t408Hd.W

Branco
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Compartimento de secagem  

Acessórios  

dC7784V.W

HdB1153W HSS1053W

dC7784V.S

Branco

Branco Branco

Aço inoxidável

HI1153W

Branco

HI1153S

Aço Inoxidável

HdB1153S

Aço Inoxidável

LAVAndArIA
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ASKO | Escandinávia

Longos invernos sombrios, com breves 
erupções de Verão vibrante; a natureza é 
chave e a nossa principal fonte de inspiração. 
Fez de nós quem somos – criaturas ansiosas 
por calor e luminosidade.

Também fez com que tomássemos 
consciência do que temos – florestas, 
montanhas, planícies e arquipélagos, 
paisagens terrestres e marítimas com linhas 
costeiras tortuosas, beleza em abundância.

A funcionalidade foi sempre vital para a 
sobrevivência, já que o clima era árido e os 
recursos escassos. É por isso que a forma 
e a função são inseparáveis, e o cerne do 
design escandinavo, puramente prático e 
simplesmente belo. A ASKO não é exceção.

Inspirado na 
Escandinávia
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ASKO | Escandinávia

A natureza escandinava é o nosso idioma, 
grande na sua simplicidade, funcional e 
apresentando as cores da natureza. Isto é 
design que perdura. Isto é ASKO.
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ASKO | Design

O Centro de Design ASKO é como um 
hub onde recolhemos contributos de 
fontes internas e externas para cumprir a 
nossa ambição de desenvolver grandes 
equipamentos.

Para além da lógica e das interfaces, 
queremos que os equipamentos ASKO 
exprimam os nossos valores de design 

escandinavo – através de materiais 
genuínos e design minimalista, refinam 
a sua casa, sem invadir o espaço que 
lhe pertence. Co-desenhamos os nossos 
produtos para garantir que apoiam e 
melhoram o seu ambiente. Queremos que 
tenha uma experiência de cozinha mais 
espaçosa, mais relaxante e agradável.

Mais do 
que aquilo 
que se vê
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ASKO | Design

Mas, para nós, o design é mais do que 
aparência. É também ser amigo do 
utilizador, e ter funcionalidade, qualidade 
e ambiente. Ao desenvolver produtos 
duradouros, contribuímos para uma 
pegada ambiental reduzida e um baixo 

custo de ciclo de vida para os nossos 
clientes. Como os nossos produtos duram 
mais, optamos por um design intemporal 
para também durarem esteticamente. 
ASKO, inspirado na Escandinávia.
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ASKO | Hornos
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ASKO | Fornos

Tal como qualquer outro utensílio que use na 
sua cozinha, o forno requer limpeza regular. 
É aí que entra em ação o seu Forno ASKO 
Pyrolytic Self Clean™. Durante o programa 
de pirólise, o forno aquece até 465 °C, e 
toda a gordura e resíduos são carbonizados 
na forma de cinzas finas que pode limpar 
facilmente. E, ainda melhor, também pode 
limpar os tabuleiros com pirólise.

Com os nossos fornos micro-ondas 
combinados, tem toda a flexibilidade 
para cozinhar com métodos combinados. 
Oferece quatro métodos de preparação 
diferentes: micro-ondas, confeção forçada 
por ventoinha, grelha e forno tradicional 
combinado com ajuda de micro-ondas. 
No mesmo programa, pode descongelar, 
passar para a confeção tradicional e 
terminar com um toque de grill.

Se a sua cozinha requer calor e muita 
flexibilidade, a escolha natural é um forno 
tradicional da ASKO. Use a função Auto Pro 
Roast para preparar o bife perfeito ou deixe 
um dos programas automáticos inteligentes 
guiá-lo durante a preparação. 

Cinco métodos de aquecimento diferentes 
- incluindo vapor total, micro-ondas, ar 
quente, combinação de ar quente/vapor e 
combinação de ar quente/micro-ondas - no 
mesmo forno. Isto poupa espaço na sua 
cozinha para outros equipamentos, para 
além de acrescentar valor para os seus 
cozinhados.

Com os nossos fornos combinados a vapor, 
pode combinar confeção tradicional com 
vapor num único programa de confeção, ou 
utilizar apenas ar quente ou vapor. Cozinhar 
a vapor é delicado para os alimentos, e 
preserva as vitaminas e os nutrientes melhor 
do que a cozedura tradicional. Saudável e 
natural, a cozedura a vapor preserva todo o 
aroma dos alimentos.

Fornos Combinados a Vapor Fornos Pirolíticos Self Clean™ Fornos Combi Micro

Fornos tradicionais Fornos Combi 5 em 1

Os fornos ASKO são instrumentos de precisão. Utilizamos materiais cuidadosamente selecionados e sustentáveis, para que sejam tão 
elegantes quanto duradouros. São desenhados para integração perfeita na sua cozinha e desenvolvidos para o ajudar a criar refeições 
criativas para todas as ocasiões.

Fornos
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ASKO | Fornos

Cozinhar com Vapor
FORNOS COMBINADOS A VAPOR

O vapor é utilizado diariamente por chefs 
profissionais para retirar mais sabor da 
comida e para criar um delicioso crocante 
em pão e pastelaria. Cozinhar a vapor é 
delicado para os alimentos, e preserva 
as vitaminas e os nutrientes melhor do 
que a cozedura tradicional. Saudável e 
natural, a cozedura a vapor preserva todo 
o sabor dos alimentos. Este método de 

preparação não liberta odores e não há 
necessidade de acrescentar sal à água 
ou ervas e especiarias. Com os nossos 
fornos combinados a vapor, pode combinar 
confeção tradicional com vapor num único 
programa de confeção, ou utilizar apenas 
ar quente ou vapor.
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ASKO | Fornos

Preserva os
sabores naturais

Realce novos sabores, utilizando vapor em 
combinação com ar quente, ou prepare 
comida verdadeiramente saudável, 
utilizando apenas vapor. Isto preservará 
todos os sais minerais e sabores dos 
alimentos, ao mesmo tempo que conserva 
a cor e a textura. Carne, peixe e legumes 
podem ser cozinhados em simultâneo: basta 
regular o tempo de acordo com o alimento 
que requer mais tempo para cozinhar e não 
há risco de sobreaquecimento.

Apenas puro vapor

Os nossos fornos a vapor combinados 
apresentam um sistema único de geração de 
vapor que cria nada mais do que vapor puro. 
Isto é possível, graças ao fluxómetro, que 
garante que é utilizada a quantidade correta 
de água, e ao separador, onde o vapor puro e 
a água condensada são separados. O vapor 
condensado cai para o fundo do forno, onde 
é aquecido e se transforma em novo vapor. 
Tal garante que os seus alimentos são apenas 
aquecidos a vapor e não fervidos.

Alimentos reaquecidos 
perfeitos com regenerate

Regenerate é uma função perfeita para utilizar 
ao cozinhar grandes jantares, amplamente 
usada por chefs profissionais. Você prepara 
os alimentos com antecedência e depois 
aquece a comida a vapor quando for altura 
de servir. O uso de vapor significa que não há 
perda de qualidade. O sabor e a textura são 
preservados, como se o prato estivesse a ser 
cozinhado de fresco. 

Cozedura assistida a 
vapor

Com as funções de vapor Combi, o vapor é 
pulverizado na cavidade do forno a intervalos 
regulares. Utilizar uma combinação de vapor 
e confeção é uma boa forma de melhorar a 
transferência de calor, ao mesmo tempo que 
confere um tom dourado à comida. O vapor 
torna o aquecimento mais eficiente e evita a 
desidratação dos alimentos, proporcionando 
comida mais suculenta. Útil ao cozinhar 
carne e frango, por exemplo.
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ASKO | Fornos

Embalado com sabor
GAVETAS DE VÁCUO

Uma gaveta de vácuo e um forno combi-
nado a vapor com programa Sous Vide 
é uma combinação imbatível. Integre 
a nossa gaveta de vácuo diretamente 
por baixo do forno a vapor combinado, 
para obter alimentos deliciosos e uma 
colocação ergonómica.

A cozedura Sous Vide requer uma tempera-
tura precisa que é mantida estável ao longo 
de todo o processo de cozedura. Os nossos 
Fornos Combinados a Vapor podem ser 
regulados para uma temperatura exata em 
passos de um grau. O vapor é fornecido de 
forma lenta e regular, mantendo-se mesmo 
para aqueles alimentos que precisam de 
um tempo de cozedura extra-longo.
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ASKO | Xxxxxxxxxx
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ASKO | Fornos

O hub de cada cozinha
FORNOS

Poucas coisas na vida se comparam a 
partilhar uma bela refeição com aqueles 
de quem gostamos. E os fornos ASKO 
tornam-no mais fácil. Equipados com 
funcionalidades inteligentes que lhe 
retiram todo o trabalho pesado de cozinhar, 
conseguirá criar refeições com a qualidade 

de um restaurante a partir do primeiro dia. 
Quer se trate de uma festa de família ou 
de um delicioso petisco gourmet, a gama 
de fornos da ASKO complementará a 
sua paixão pela boa cozinha e ajudará a 
transformar em alegria qualquer momento 
na cozinha.
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ASKO | Fornos

Portas ultra frescas com 
abertura e fecho suaves

Sistema de  
micro-ondas inversor

As portas do forno são construídas para a 
máxima segurança, com até quatro vidros 
de segurança de alta qualidade e três 
camadas refletoras de calor. Juntamente 
com a ventoinha de ventilação, asseguram 
que o exterior da porta do forno é mantido a 
uma temperatura ambiente normal, mesmo 
se a temperatura interior for de 240 °C. Para 
maior segurança e comodidade, também 
equipamos as dobradiças da porta com 
amortecedores integrados que permitem 
abertura e fecho suaves.

Num forno micro-ondas convencional, a 
potência é fornecida em impulsos. Com o 
sistema único inversor, que encontra em 
todos os fornos micro-ondas e combinados 
micro-ondas ASKO, a potência é contínua. 
O resultado é um aquecimento uniforme e 
cuidadoso dos alimentos, menos consumo 
de energia e menos ruído.

Fornos com grande
capacidade extra

Os fornos de 60 cm são extra largos, com 
capacidade até 73 litros e possibilidade de 
cozinhar em cinco níveis simultaneamente. 
Isto poupa tempo, dinheiro e o planeta, 
porque utiliza a eletricidade de forma mais 
eficiente.
 
O mesmo se aplica ao forno combinado 
que pode conter um total de 50 litros e 
com o qual pode cozinhar em três níveis 
simultaneamente. Um dos maiores fornos 
de 45 cm do mercado.

Cozedura de precisão 
côncava

Todos os fornos ASKO apresentam uma 
cavidade interior baseada em gerações de 
fornos a lenha. O formato dos nossos fornos, 
com parte superior côncava, e a parede 
de fundo e porta completamente planas 
permitem uma circulação de ar quente mais 
uniforme. Para melhorar ainda mais o efeito 
de distribuição, tanto a cavidade como os 
tabuleiros estão cobertos com verniz de 
alta qualidade que absorve eficazmente e 
reflete o calor. O resultado é uma cozedura 
sempre perfeita.
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ASKO | Fornos

Construído para resultados
FORNOS

Todos os fornos são construídos de forma 
inteligente para resultados perfeitos. A 
cavidade do forno é inspirada nos fornos 
tradicionais a lenha, com parte superior 
côncava, oferecendo uma circulação mais 
eficiente e uma melhor distribuição do 

calor em toda a cavidade do forno. Para 
garantir que o calor é distribuído de forma 
otimizada, planeamos cuidadosamente 
o funcionamento e a localização dos 
elementos de aquecimento que se 
encontram nos nossos fornos ASKO™.
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ASKO | Fornos

Ergonomia e segurança 
todos os dias

Trabalhar com pratos quentes de forno, 
grandes e pesados, pode ser complicado 
e arriscado. É então que se tornam 
práticas as guias telescópicas facilmente 
deslizantes, com função de bloqueio 
automático. Tornam cómodo e seguro 
carregar e descarregar o forno, por mais 
quentes e pesados que sejam os seus 
pratos.

Modo Pro roast 

Primeiro, a carne é selada a alta temperatura 
através de ar quente  e do elemento de 
aquecimento superior. A seguir, o prato é 
cozinhado lentamente a uma temperatura 
baixa predefinida, com os elementos de 
aquecimento inferior e superior. Também é 
criada uma crosta deliciosa na carne, aves 
e peixe.

Adicione os seus 
favoritos

Adicione qualquer dos programas e 
definições mais utilizados ao menu dos 
favoritos. Pode adicionar qualquer das 
suas combinações anteriores de confeção 
e utilizá-las sempre que cozinhar esse seu 
prato preferido.

Pirolítico Self Clean™

Tal como qualquer outro utensílio que use 
na sua cozinha, o forno requer limpeza 
regular. É aí que entra em ação o seu novo 
Forno Pirolítico ASKO Self Clean™. Durante 
o programa de limpeza automática, o forno 
aquece até 465 °C, e toda a gordura e 
resíduos são carbonizados na forma de 
cinzas finas que pode limpar facilmente. 
E, ainda melhor, também pode limpar os 
tabuleiros do forno com limpeza automática.
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ASKO | Fornos

Tradição e tecnologia em 
perfeita harmonia

FORNOS 

A ASKO representa uma nova interpretação 
da manufatura, utilizando tecnologia 
avançada. As linhas sóbrias e divisões 
gráficas são aparentes à distância; 
aproximando-se, notará a riqueza de 

pormenores e os acabamentos de 
qualidade excecionalmente elevada. A 
ASKO inclui o mais recente equipamento 
para chefs.
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ASKO | Fornos

Ecrã tátil tFt 

Ecrã de estado dicas e Informações

Programas automáticos Cozinhar por fases 

Os fornos ASKO são inspirados numa 
filosofia de interação única, com base num 
ecrã tátil TFT com as funções mais utilizadas 
imediatamente acessíveis. A interface é 
fácil e intuitiva, e vai incentivá-lo a explorar 
todas as funções e funcionalidades do 
forno. Este forno é a forma inteligente de 
aperfeiçoar os seus cozinhados.

O ecrã de estado, codificado por cores, 
apresenta um feedback imediato, tanto 
gráfico como em texto, sobre a temperatura 
atual e selecionada, a duração e o modo 
do forno.

A interface inclui informações úteis 
que o incentivam a explorar todas as 
funcionalidades dos fornos ASKO.

Se precisar de orientação na sua cozinha, 
selecione qualquer um dos 160 programas 
automáticos dos fornos ASKO. Selecione 
simplesmente um prato de uma lista de 
pratos pré-programados, e depois ajuste o 
peso e a intensidade, se necessário.

Cozinhar por fases permite-lhe combinar 
até três funções num processo de cozedura. 
Selecione funções e definições diferentes 
para compor o processo de confeção da 
sua preferência.
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Instalação

Pormenor do lado Instalação de compartimento vertical Instalação sob bancada

fornos

Principais características

Visor a cores TFT 6.1 polegadas, volume de 73 litros, Limpeza a Vapor, 160 programas automáticos, Função de cozinhar 
por fases, 2 níveis de deslizadores telescópicos totalmente extensíveis, Rail Lock™ nos deslizadores telescópicos, Porta 
de fecho suave, Temp. máx. 230°C, Função vapor total

LITROS Programas
automáticos

Funções do forno

Calor superior + inferior, Calor superior, Calor inferior, Grill, Grill grande, Grill + ventoinha, Ar quente + calor inferior, Ar 
quente, Eco, Calor inferior + ventoinha, Auto roast / Pro roast, Pré-aquecimento rápido, Aquecimento do prato, Ar quente + 
Vapor nível baixo, Ar Quente + Vapor nível médio, Ar quente + Vapor nível elevado, Vapor total, Vapor baixa temperatura, 
Sous vide, Regenerate, Defrost, Manter quente, Limpeza a vapor

design e integração

 ■ Armação totalmente em metal / Guarnições laterais de metal Sim / Não

 ■ Número de vidros da porta / camadas refletoras

 ■ Pés ajustáveis para adaptação perfeita Sim

 ■ Peso

Monitor e controlo

 ■ Monitor Visor a cores TFT 6.1 polegadas

 ■ Ecrã tátil total / Mostradores +teclas com sensor / Teclas de 
acesso +teclas com sensor

Não

 ■ Relógio / Temporizador de ovo / Início diferido Sim / 1 min-10h:00min / 1 min-23h:59min 

utilização e flexibilidade

 ■ Número de funções do forno 23

 ■ Método de aquecimento Vapor / Confeção / Vapor+Confeção

 ■ Função de cozinhar por fases / Memorização de programas favoritos Sim / Sim

 ■ Programas automáticos 160

 ■ Níveis de cozedura disponíveis 5

 ■ Número de luzes 2

 ■ Níveis de carris totalmente extensíveis / Rail Lock™ 2 / Sim

 ■ Temp. máx. / Temp. vapor/ Temp. Sous Vide / Potência máx. micro-ondas 230 °C / 30-100°C* / 50-90°C** / -

Segurança e manutenção

 ■ Fecho suave / Abertura suave Sim / Não

 ■ Sistema de arrefecimento da porta / Porta com escudo micro-ondas Sim / Não

 ■ Limpeza cómoda Limpeza a Vapor

 ■ Superfície frontal e vidros com limpeza fácil Sim

dimensões

 ■ Dimensões do equipamento (A / L / P) 597 / 597 / 547+21 mm***

 ■ Dimensões de instalação (A / L / P) 590 / 560-568 / 550 mm

 ■ Comprimento do cabo elétrico / Localização 1500 mm / Posterior à direita

dados técnicos

 ■ Ligação elétrica 3,4 kW / 220-240 V / 50Hz / 16A

 ■ Potência máx.: Grill / Ar quente / Gerador de vapor 2,7 kW / 1,6 kW / 1,2 kW

 ■ Classe de eficiência energética (UE) A+

Acessórios

2 tabuleiros rasos, 1 tabuleiro fundo de assar, 1 prateleira para grill premium, 1 tabuleiro para vapor de largura completa 
não-perfurado, Tabuleiro para vapor de largura completa perfurado, Sonda de temperatura, 

* Em incrementos de 5 graus.
** Em incrementos de 1 grau.
*** 21 mm é a espessura do painel frontal.

Aço Inoxidável
Forno Combinado a Vapor, 60 cm / 73 litros PVPR: 1890 € 

oCS8687S

590

máx. 547

0+3

3

48

21

597

Ajuste
dos pés
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Instalação

Pormenor do lado Instalação de compartimento vertical Instalação sob bancada

fornos

Principais características

Visor a cores TFT 6.1 polegadas, volume de 73 litros, Limpeza a Vapor, 160 programas automáticos, Função de cozinhar 
por fases, 2 níveis de deslizadores telescópicos totalmente extensíveis, Rail Lock™ nos deslizadores telescópicos, Porta 
de fecho suave, Temp. máx. 230°C, Função vapor total

LITROS Programas
automáticos

Funções do forno

Calor superior + inferior, Calor superior, Calor inferior, Grill, Grill grande, Grill + ventoinha, Ar quente + calor inferior, Ar 
quente, Eco, Calor inferior + ventoinha, Auto roast / Pro roast, Pré-aquecimento rápido, Aquecimento do prato, Ar quente + 
Vapor nível baixo, Ar Quente + Vapor nível médio, Ar quente + Vapor nível elevado, Vapor total, Vapor baixa temperatura, 
Sous vide, Regenerate, Defrost, Manter quente, Limpeza a vapor

design e integração

 ■ Armação totalmente em metal / Guarnições laterais de metal Sim / Não

 ■ Vidro transparente do forno / Vidro tonalizado do forno Sim / Não

 ■ Pés ajustáveis para adaptação perfeita Sim

 ■ Peso

Monitor e controlo

 ■ Monitor Visor a cores TFT 6.1 polegadas

 ■ Ecrã tátil total / Mostradores +teclas com sensor / Teclas de acesso 
+teclas com sensor

Não

 ■ Relógio / Temporizador de ovo / Início diferido Sim / 1 min-10h:00min / 1 min-23h:59min 

utilização e flexibilidade

 ■ Número de funções do forno 23

 ■ Método de aquecimento Vapor / Confeção / Vapor+Confeção

 ■ Função de cozinhar por fases / Memorização de programas favoritos Sim / Sim

 ■ Programas automáticos 160

 ■ Níveis de cozedura disponíveis 5

 ■ Número de luzes 2

 ■ Níveis de carris totalmente extensíveis / Rail Lock™ 2 / Sim

 ■ Temp. máx. / Temp. vapor/ Temp. Sous Vide / Potência máx. micro-ondas 230 °C / 30-100°C* / 50-90°C** / -

Segurança e manutenção

 ■ Fecho suave / Abertura suave Sim / Não

 ■ Sistema de arrefecimento da porta / Porta com escudo micro-ondas Sim / Não

 ■ Limpeza cómoda Limpeza a Vapor

 ■ Superfície frontal e vidros com limpeza fácil Sim

dimensões

 ■ Dimensões do equipamento (A / L / P) 597 / 597 / 547+21 mm***

 ■ Dimensões de instalação (A / L / P) 590 / 560-568 / 550 mm

 ■ Comprimento do cabo elétrico / Localização 1500 mm / Posterior à direita

dados técnicos

 ■ Ligação elétrica 3,4 kW / 220-240 V / 50Hz / 16A

 ■ Potência máx.: Grill / Ar quente / Gerador de vapor 2,7 kW / 1,6 kW / 1,2 kW

 ■ Classe de eficiência energética (UE) A+

Acessórios

2 tabuleiros rasos, 1 tabuleiro fundo de assar, 1 prateleira para grill premium, 1 tabuleiro para vapor de largura completa 
não-perfurado, Tabuleiro para vapor de largura completa perfurado, Sonda de temperatura

* Em incrementos de 5 graus.
** Em incrementos de 1 grau.
*** 21 mm é a espessura do painel frontal.

Aço Preto
Forno Combinado a Vapor, 60 cm / 73 litros PVPR: 1890 €
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Instalação

Pormenor do lado Instalação de compartimento vertical Instalação sob bancada

fornos

Acessórios

Principais características

Visor a cores TFT 6.1 polegadas, volume de 50 litros, Limpeza a Vapor, 160 programas automáticos, Função de cozinhar 
por fases, 1 nível de deslizadores telescópicos totalmente extensíveis, Porta de fecho suave, Temp. máx. 230°C, Função 
vapor total

LITROS Programas
automáticos

Funções do forno

Calor superior + inferior, Calor superior, Calor inferior, Grill, Grill grande, Grill + ventoinha, Ar quente + calor inferior, Ar 
quente, Eco, Calor inferior + ventoinha, Auto roast / Pro roast, Pré-aquecimento rápido, Aquecimento do prato, Ar quente + 
Vapor nível baixo, Ar Quente + Vapor nível médio, Ar quente + Vapor nível elevado, Vapor total, Vapor baixa temperatura, 
Sous vide, Regenerate, Defrost, Manter quente, Limpeza a vapor

design e integração

 ■ Armação totalmente em metal / Guarnições laterais de metal Sim / Não

 ■ Vidro transparente do forno / Vidro tonalizado do forno Sim / Não

 ■ Pés ajustáveis para adaptação perfeita Sim

 ■ Peso

Monitor e controlo

 ■ Monitor Visor a cores TFT 6.1 polegadas

 ■ Ecrã tátil total / Mostradores +teclas com sensor / Teclas de acesso 
+teclas com sensor

Não

 ■ Relógio / Temporizador de ovo / Início diferido Sim / 1 min-10h:00min / 1 min-23h:59min 

utilização e flexibilidade

 ■ Número de funções do forno 23

 ■ Método de aquecimento Vapor / Confeção / Vapor+Confeção

 ■ Função de cozinhar por fases / Memorização de programas favoritos Sim / Sim

 ■ Programas automáticos 160

 ■ Níveis de cozedura disponíveis 4

 ■ Número de luzes 2

 ■ Níveis de carris totalmente extensíveis / Bloqueio de segurança 1 / Sim

 ■ Temp. máx. / Temp. vapor/ Temp. Sous Vide / Potência máx. micro-ondas 230 °C / 30-100°C* / 50-90°C** / -

Segurança e manutenção

 ■ Fecho suave / Abertura suave Sim / Não

 ■ Sistema de arrefecimento da porta / Porta com escudo micro-ondas Sim / Não

 ■ Limpeza cómoda Limpeza a Vapor

 ■ Superfície frontal e vidros com limpeza fácil Sim

dimensões

 ■ Dimensões do equipamento (A / L / P) 458 / 597 / 547+21 mm*

 ■ Dimensões de instalação (A / L / P) 450 / 560-568 / 550 mm

 ■ Comprimento do cabo elétrico / Localização 1500 mm / Posterior à direita

dados técnicos

 ■ Ligação elétrica 2,9 kW / 220-240 V / 50Hz / 16A

 ■ Potência máx.: Grill / Ar quente / Gerador de vapor 2,2 kW / 1,6 kW / 1,2 kW

 ■ Classe de eficiência energética (UE) A+

Acessórios

1 tabuleiro raso, 1 tabuleiro grill premium, 1 tabuleiro para vapor de largura completa não-perfurado, 1 tabuleiro para 
vapor de largura completa perfurado, Sonda de temperatura

* 21 mm é a espessura do painel frontal.

Aço Inoxidável
Forno Combinado a Vapor, 45 cm / 50 litros PVPR: 1790 €
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Instalação

Pormenor do lado Instalação de compartimento vertical Instalação sob bancada

fornos

Principais características

Visor a cores TFT 6.1 polegadas, volume de 50 litros, Limpeza a Vapor, 160 programas automáticos, Função de cozinhar 
por fases, 1 nível de deslizadores telescópicos totalmente extensíveis , Porta de fecho suave, Temp. máx. 230°C, Função 
vapor total

LITROS Programas
automáticos

Funções do forno

Calor superior + inferior, Calor superior, Calor inferior, Grill, Grill grande, Grill + ventoinha, Ar quente + calor inferior, Ar 
quente, Eco, Calor inferior + ventoinha, Auto roast / Pro roast, Pré-aquecimento rápido, Aquecimento do prato, Ar quente + 
Vapor nível baixo, Ar Quente + Vapor nível médio, Ar quente + Vapor nível elevado, Vapor total, Vapor baixa temperatura, 
Sous vide, Regenerate, Defrost, Manter quente, Limpeza a vapor

design e integração

 ■ Armação totalmente em metal / Guarnições laterais de metal Sim / Não

 ■ Vidro transparente do forno / Vidro tonalizado do forno Sim / Não

 ■ Pés ajustáveis para adaptação perfeita Sim

 ■ Peso

Monitor e controlo

 ■ Monitor Visor a cores TFT 6.1 polegadas

 ■ Ecrã tátil total / Mostradores +teclas com sensor / Teclas de acesso 
+teclas com sensor

Não

 ■ Relógio / Temporizador de ovo / Início diferido Sim / 1 min-10h:00min / 1 min-23h:59min 

utilização e flexibilidade

 ■ Número de funções do forno 23

 ■ Método de aquecimento Vapor / Confeção / Vapor+Confeção

 ■ Função de cozinhar por fases / Memorização de programas favoritos Sim / Sim

 ■ Programas automáticos 160

 ■ Níveis de cozedura disponíveis 4

 ■ Número de luzes 2

 ■ Níveis de carris totalmente extensíveis / Rail Lock™ 1 / Sim

 ■ Temp. máx. / Temp. vapor/ Temp. Sous Vide / Potência máx. micro-ondas 230 °C / 30-100°C* / 50-90°C** / -

Segurança e manutenção

 ■ Fecho suave / Abertura suave Sim / Não

 ■ Sistema de arrefecimento da porta / Porta com escudo micro-ondas Sim / Não

 ■ Limpeza cómoda Limpeza a Vapor

 ■ Superfície frontal e vidros com limpeza fácil Sim

dimensões

 ■ Dimensões do equipamento (A / L / P) 458 / 597 / 547+21 mm***

 ■ Dimensões de instalação (A / L / P) 450 / 560-568 / 550 mm

 ■ Comprimento do cabo elétrico / Localização 1500 mm / Posterior à direita

dados técnicos

 ■ Ligação elétrica 2,9 kW / 220-240 V / 50Hz / 16A

 ■ Potência máx.: Grill / Ar quente / Gerador de vapor 2,2 kW / 1,6 kW / 1,2 kW

 ■ Classe de eficiência energética (UE) A+

Acessórios

1 tabuleiro raso, 1 tabuleiro grill premium, 1 tabuleiro para vapor de largura completa não-perfurado, 1 tabuleiro para 
vapor de largura completa perfurado, Sonda de temperatura

* Em incrementos de 5 graus.
** Em incrementos de 1 grau.
*** 21 mm é a espessura do painel frontal.

Aço Preto
Forno Combinado a Vapor, 45 cm / 50 litros PVPR: 1790 €
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Instalação

Pormenor do lado Instalação de compartimento vertical Instalação sob bancada

fornos

Principais características

Visor a cores TFT 6.1 polegadas, volume de 71 litros, Pirolítico Self Clean™, 82 programas automáticos, Função 
de cozinhar por fases, 2 níveis de deslizadores telescópicos totalmente extensíveis, Rail Lock™ nos deslizadores 
telescópicos, Porta de fecho suave, Temp. máx. 300°C

LITROS
Programas

automáticos

Funções do forno

Calor superior + inferior, Calor superior, Calor inferior, Grill, Grill grande, Grill + ventoinha, Ar quente + Calor inferior, Ar 
quente, Eco, Calor inferior + Ventoinha, Auto roast / Pro roast, Pré-aquecimento rápido, Aviso do prato, Defrost, Manter 
quente, Limpeza a vapor, Pirólise

design e integração

 ■ Armação totalmente em metal / Guarnições laterais de metal Sim / Não

 ■ Vidro transparente do forno / Vidro tonalizado do forno Sim / Não

 ■ Pés ajustáveis para adaptação perfeita Sim

 ■ Peso

Monitor e controlo

 ■ Monitor Visor a cores TFT 6.1 polegadas

 ■ Ecrã tátil total / Mostradores +teclas com sensor / Teclas de acesso 
+teclas com sensor

Não

 ■ Relógio / Temporizador de ovo / Início diferido Sim / 1 min-10h:00min / 1 min-23h:59min 

utilização e flexibilidade

 ■ Número de funções do forno 17

 ■ Método de aquecimento Confeção

 ■ Função de cozinhar por fases / Memorização de programas favoritos Sim / Sim

 ■ Programas automáticos 82

 ■ Níveis de cozedura disponíveis 5

 ■ Número de luzes 2

 ■ Níveis de carris totalmente extensíveis / Rail Lock™ 2 / Sim

 ■ Temp. máx. / Temp. vapor/ Temp. Sous Vide / Potência máx. micro-ondas 300 °C / - / -

Segurança e manutenção

 ■ Fecho suave / Abertura suave Sim / Não

 ■ Sistema de arrefecimento da porta / Porta com escudo micro-ondas Sim / Não

 ■ Limpeza cómoda Pirolítico Self Clean™

 ■ Superfície frontal e vidros com limpeza fácil Sim

dimensões

 ■ Dimensões do equipamento (A / L / P) 597 / 597 / 547+21 mm*

 ■ Dimensões de instalação (A / L / P) 590 / 560-568 / 550 mm

 ■ Comprimento do cabo elétrico / Localização 1500 mm / Posterior à direita

dados técnicos

 ■ Ligação elétrica 3,4 kW / 220-240 V / 50/60Hz / 16A

 ■ Potência máx.: Grill / Ar quente / Gerador de vapor 2,7 kW / 2,2 kW / -

 ■ Classe de eficiência energética (UE) A

Acessórios

2 tabuleiros rasos, Tabuleiro de assar fundo, Tabuleiro de vidro, 1 prateleira para grill premium, Sonda para temperatura

* 21 mm é a espessura do painel frontal.

Aço Inoxidável
Forno Pirolítico Self Clean™, 60 cm / 71 litros PVPR: 1590 €
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Instalação

Pormenor do lado Instalação de compartimento vertical Instalação sob bancada

fornos

Principais características

Visor a cores TFT 6.1 polegadas, volume de 71 litros, Pirolítico Self Clean™, 82 programas automáticos, Função de 
cozinhar por fases, 2 níveis de deslizadores telescópicos totalmente extensíveis, Rail Lock™ , Porta de fecho suave, 
Temp. máx. 300°C 

LITROS
Programas

automáticos

Funções do forno

Calor superior + inferior, Calor superior, Calor inferior, Grill, Grill grande, Grill + ventoinha, Ar quente + Calor inferior, Ar 
quente, Eco, Calor inferior + Ventoinha, Auto roast / Pro roast, Pré-aquecimento rápido, Aviso do prato, Defrost, Manter 
quente, Limpeza a vapor, Pirólise

design e integração

 ■ Armação totalmente em metal / Guarnições laterais de metal Sim / Não

 ■ Vidro transparente do forno / Vidro tonalizado do forno Sim / Não

 ■ Pés ajustáveis para adaptação perfeita Sim

 ■ Peso

Monitor e controlo

 ■ Monitor Visor a cores TFT 6.1 polegadas

 ■ Ecrã tátil total / Mostradores +teclas com sensor / Teclas de acesso 
+teclas com sensor

Não

 ■ Relógio / Temporizador de ovo / Início diferido Sim / 1 min-10h:00min / 1 min-23h:59min 

utilização e flexibilidade

 ■ Número de funções do forno 17

 ■ Método de aquecimento Confeção

 ■ Função de cozinhar por fases / Memorização de programas favoritos Sim / Sim

 ■ Programas automáticos 82

 ■ Níveis de cozedura disponíveis 5

 ■ Número de luzes 2

 ■ Níveis de carris totalmente extensíveis / Rail Lock™ 2 / Sim

 ■ Temp. máx. / Temp. vapor/ Temp. Sous Vide / Potência máx. micro-ondas 300 °C / - / -

Segurança e manutenção

 ■ Fecho suave / Abertura suave Sim / Não

 ■ Sistema de arrefecimento da porta / Porta com escudo micro-ondas Sim / Não

 ■ Limpeza cómoda Pirolítico Self Clean™

 ■ Superfície frontal e vidros com limpeza fácil Sim

dimensões

 ■ Dimensões do equipamento (A / L / P) 597 / 597 / 547+21 mm*

 ■ Dimensões de instalação (A / L / P) 590 / 560-568 / 550 mm

 ■ Comprimento do cabo elétrico / Localização 1500 mm / Posterior à direita

dados técnicos

 ■ Ligação elétrica 3,4 kW / 220-240 V / 50/60Hz / 16A

 ■ Potência máx.: Grill / Ar quente / Gerador de vapor 2,7 kW / 2,2 kW / -

 ■ Classe de eficiência energética (UE) A

Acessórios

Tabuleiro de vidro, 2 tabuleiros rasos, 1 tabuleiro para assar fundo, 1 prateleira grill premium, Sonda de temperatura

* 21 mm é a espessura do painel frontal.

Aço Preto
Forno Pirolítico Self Clean™, 60 cm / 71 litros PVPR: 1590 €
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Instalação

Pormenor do lado Instalação de compartimento vertical Instalação sob bancada

fornos

Acessórios

Principais características

Visor a cores TFT 6.1 polegadas, volume de 73 litros, Aqua Clean, 82 programas automáticos, Função de 
cozinhar por fases, 2 níveis de deslizadores telescópicos totalmente extensíveis, Rail Lock™ nos deslizadores 
telescópicos, Porta de fecho suave, Temp. máx. 275°C

LITROS
Programas

automáticos

Funções do forno

Calor superior + inferior, Calor superior, Calor inferior, Grill, Grill grande, Grill + ventoinha, Ar quente + Calor 
inferior, Ar quente, Eco, Calor inferior + Ventoinha, Auto roast / Pro roast, Pré-aquecimento rápido, Aviso do 
prato, Defrost, Manter quente, Aqua Clean

design e integração

 ■ Armação totalmente em metal / Guarnições laterais de metal Sim / Não

 ■ Vidro transparente do forno / Vidro tonalizado do forno Sim / Não

 ■ Pés ajustáveis para adaptação perfeita Sim

 ■ Peso 38,2 Kg

Monitor e controlo

 ■ Monitor Visor a cores TFT 6.1 polegadas

 ■ Ecrã tátil total / Mostradores +teclas com sensor / Teclas de acesso 
+teclas com sensor

Não / Sim / Não

 ■ Relógio / Temporizador de ovo / Início diferido Sim / 1 min-10h:00min / 1 min-
23h:59min 

utilização e flexibilidade

 ■ Número de funções do forno 16

 ■ Método de aquecimento Confeção

 ■ Função de cozinhar por fases / Memorização de programas favoritos Sim / Sim

 ■ Programas automáticos 82

 ■ Níveis de cozedura disponíveis 5

 ■ Número de luzes 2

 ■ Níveis de carris totalmente extensíveis / Rail Lock™ 2 / Sim

 ■ Temp. máx. / Temp. vapor/ Temp. Sous Vide / Potência máx. micro-ondas 275 °C / - / -

Segurança e manutenção

 ■ Fecho suave / Abertura suave Sim / Não

 ■ Sistema de arrefecimento da porta / Porta com escudo micro-ondas Sim / Não

 ■ Limpeza cómoda Aqua Clean

 ■ Superfície frontal e vidros com limpeza fácil Sim

dimensões

 ■ Dimensões do equipamento (A / L / P) 597 / 597 / 547+21 mm*

 ■ Dimensões de instalação (A / L / P) 590 / 560-568 / 550 mm

 ■ Comprimento do cabo elétrico / Localização 1500 mm / Posterior à direita

dados técnicos

 ■ Ligação elétrica 3,4 kW / 220-240 V / 50/60Hz / 16A

 ■ Potência máx.: Grill / Ar quente / Gerador de vapor 2,7 kW / 2,2 kW / -

 ■ Classe de eficiência energética (UE) A+

Acessórios

2 tabuleiros rasos, 1 tabuleiro de assar fundo, 1 prateleira grill premium, Sonda da temperatura, Tabuleiro de vidro

* 21 mm é a espessura do painel frontal.

Aço Preto
Forno Multifunções, 60 cm / 73 litros PVPR: 1290 €
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ASKO | Fornos

O forno combinado 
encastrado mais flexível  
do mundo

FORNOS COMBI 5 EM 1

É um ser urbano? Ou o oposto? Sente 
que tem espaço limitado na sua cozinha? 
Ou nem por isso? Os nossos novos 
fornos combinados e únicos 5 em 1 
resolvem muitos problemas, para além de 
acrescentarem muito valor à sua cozinha. 
Cinco métodos de aquecimento diferentes - 
vapor total, micro-ondas, calor, forno/micro-

ondas combinado e forno/vapor combinado 
- tudo no mesmo forno, poupa espaço na 
sua cozinha para outros equipamentos. 
Por que não combiná-lo com uma máquina 
de café ASKO? Ou ampliar ainda mais as 
possibilidades de confeção, conjugando-o 
com um dos nossos fornos de confeção ou 
Pirolíticos Self Clean™.
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ASKO | Fornos

3. Forno

Diferentes funções para assar e cozinhar, 
combinando calor superior e inferior, ar 
quente e grill. Perfeito para pastelaria e 
bolos.

1. 100% Vapor

Preparação suave e sem pressão de 
legumes, carne e peixe. Utilize a função 
de vapor total para cozinhar peixe fresco, 
legumes e batatas ao mesmo tempo, sem 
risco de cozinhar em excesso.

4. Micro-ondas / Forno

O prato é cozinhado através de uma 
combinação de micro-ondas e ar quente. 
Isto reduz o tempo de cozedura, mas os 
pratos adquirem uma bela crosta dourada. 

5. Vapor / Forno

Combinar ar quente e vapor confere mais 
sabor e cria uma textura mais apelativa, por 
exemplo, para o pão que fica com o interior 
macio e uma deliciosa crosta macia, mas 
crocante. 

2. 100% Micro-ondas

Poupa realmente tempo ao reaquecer 
comida e aquecer líquidos, mas também 
é bom para descongelar. Perfeito para 
derreter chocolate, por exemplo.
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Instalação

Pormenor do lado Instalação de compartimento vertical Instalação sob bancada

fornos

Principais características

Visor a cores TFT 6.1 polegadas, volume de 50 litros, Função de vapor total, Limpeza a Vapor, 143 programas automáticos, 
Função de cozinhar por fases, Porta de fecho suave, Porta de abertura suave, Temp. máx. 230°C, Efeito micro 1000 W

LITROS
Programas

automáticos

Funções do forno

Calor superior + inferior, Calor superior, Calor inferior, Grill, Grill grande, Grill + ventoinha, Ar quente + calor inferior, Ar 
quente, Eco, Calor inferior + ventoinha, Auto roast / Pro roast, Pré-aquecimento rápido, Aquecimento do prato, Ar quente + 
Vapor nível baixo, Ar Quente + Vapor nível médio, Ar quente + Vapor nível elevado, Vapor total, Vapor baixa temperatura, 
Sous vide, Regenerate, Defrost, Manter quente, Aquecimento de pratos, Micro-ondas 90 - 1000 W, Ar quente + Micro-
ondas, Grill + Ventoinha + Micro-ondas, Limpeza a Vapor

design e integração

 ■ Armação totalmente em metal / Guarnições laterais de metal Sim / Não

 ■ Vidro transparente do forno / Vidro tonalizado do forno Sim / Não

 ■ Número de vidros da porta / camadas refletoras 3 / 2

 ■ Pés ajustáveis para adaptação perfeita Sim

 ■ Peso 37,4 Kg

Monitor e controlo

 ■ Monitor Visor a cores TFT 6.1 polegadas

 ■ Ecrã tátil total / Mostradores +teclas com sensor / Teclas de acesso Não / Sim / Não

 ■ Relógio / Temporizador de ovo / Início diferido Sim / 1 min - 10h:00min / 1 min - 23h:59min 

utilização e flexibilidade

 ■ Número de funções do forno 26

 ■ Método de aquecimento Vapor / Confeção / Micro-ondas / Confeção + 
Micro-ondas / Vapor + micro-ondas

 ■ Função de cozinhar por fases Sim

 ■ Programas automáticos 143

 ■ Níveis de cozedura disponíveis 4

 ■ Número de luzes 2

 ■ Níveis de carris totalmente extensíveis / Rail Lock™ Não / Não

 ■ Temp. máx. / Temp. vapor / Potência máx. micro-ondas 230 °C / 30 - 100°C / 1000 W

Segurança e manutenção

 ■ Fecho suave / Abertura suave Sim / Não

 ■ Sistema de arrefecimento da porta / Porta com escudo micro-ondas Sim / Não

 ■ Limpeza cómoda Limpeza a Vapor

 ■ Superfície frontal e vidros com limpeza fácil Sim

dimensões

 ■ Dimensões do equipamento (A / L / P) 597 / 597 / 547 + 21 mm

 ■ Dimensões de instalação (A / L / P) 590 / 560 - 568 / 550 mm

 ■ Comprimento do cabo elétrico / Localização 1500 mm / Posterior à direita

dados técnicos

 ■ Ligação elétrica 3,0 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 16A

 ■ Potência máx.: Grill / Ar quente / Gerador de vapor 2,2 kW / 1,6 kW / 1,2 kW

 ■ Classe de eficiência energética (UE) A+

Acessórios

1 tabuleiro raso, Tabuleiro de vidro, 1 prateleira para grill premium, 1 tabuleiro para vapor de largura completa não-
perfurado, Tabuleiro para vapor de largura completa perfurado

Aço Preto
Forno combinado 5 em 1, 45 cm / 50 litros PVPR: 2290 €

oCSM8487B

Acessórios

450

456452

máx. 547

0+3

10

48

4

21

7 (*+3mm)

Ajuste*
dos pés
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Instalação

Pormenor do lado Instalação de compartimento vertical Instalação sob bancada

fornos

Principais características

Visor a cores TFT 6.1 polegadas, volume de 50 litros, Função de vapor total, Limpeza a Vapor, 143 programas automáticos, 
Função de cozinhar por fases, Porta de fecho suave, Porta de abertura suave, Temp. máx. 230°C, Efeito micro 1000 W

LITROS
Programas

automáticos

Funções do forno

Calor superior + inferior, Calor superior, Calor inferior, Grill, Grill grande, Grill + ventoinha, Ar quente + calor inferior, Ar 
quente, Eco, Calor inferior + ventoinha, Auto roast / Pro roast, Pré-aquecimento rápido, Aquecimento do prato, Ar quente + 
Vapor nível baixo, Ar Quente + Vapor nível médio, Ar quente + Vapor nível elevado, Vapor total, Vapor baixa temperatura, 
Sous vide, Regenerate, Defrost, Manter quente, Aquecimento de pratos, Micro-ondas 90 - 1000 W, Ar quente + Micro-
ondas, Grill + Ventoinha + Micro-ondas, Limpeza a Vapor

design e integração

 ■ Armação totalmente em metal / Guarnições laterais de metal Sim / Não

 ■ Vidro transparente do forno / Vidro tonalizado do forno Sim / Não

 ■ Número de vidros da porta / camadas refletoras 3 / 2

 ■ Pés ajustáveis para adaptação perfeita Sim

 ■ Peso 37,4 Kg

Monitor e controlo

 ■ Monitor Visor a cores TFT 6.1 polegadas

 ■ Ecrã tátil total / Mostradores +teclas com sensor / Teclas de acesso Não / Sim / Não

 ■ Relógio / Temporizador de ovo / Início diferido Sim / 1 min - 10h:00 min / 1 min - 23h:59 min 

utilização e flexibilidade

 ■ Número de funções do forno 26

 ■ Método de aquecimento Vapor / Confeção / Micro-ondas / Confeção + 
Micro-ondas / Vapor + micro-ondas

 ■ Função de cozinhar por fases Sim

 ■ Programas automáticos 143

 ■ Níveis de cozedura disponíveis 4

 ■ Número de luzes 2

 ■ Níveis de carris totalmente extensíveis / Rail Lock™ Não / Não

 ■ Temp. máx. / Temp. vapor / Potência máx. micro-ondas 230 °C / 30 - 100°C / 1000 W

Segurança e manutenção

 ■ Fecho suave / Abertura suave Sim / Não

 ■ Sistema de arrefecimento da porta / Porta com escudo micro-ondas Sim / Não

 ■ Limpeza cómoda Limpeza a Vapor

 ■ Superfície frontal e vidros com limpeza fácil Sim

dimensões

 ■ Dimensões do equipamento (A / L / P) 597 / 597 / 547 + 21 mm

 ■ Dimensões de instalação (A / L / P) 590 / 560 - 568 / 550 mm

 ■ Comprimento do cabo elétrico / Localização 1500 mm / Posterior à direita

dados técnicos

 ■ Ligação elétrica 3,0 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 16A

 ■ Potência máx.: Grill / Ar quente / Gerador de vapor 2,2 kW / 1,6 kW / 1,2 kW

 ■ Classe de eficiência energética (UE) A+

Acessórios

1 tabuleiro raso, Tabuleiro de vidro, 1 prateleira para grill premium, 1 tabuleiro para vapor de largura completa não-
perfurado, Tabuleiro para vapor de largura completa perfurado

Aço Inoxidável
Forno combinado 5 em 1, 45 cm / 50 litros PVPR: 1990 €

oCSM8487S

Acessórios

450

456452

máx. 547

0+3

10

48

4

21

7 (*+3mm)

Ajuste*
dos pés
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ASKO | Fornos

Características da instalação
FORNOS
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4. não requer espaço extra para ventilação

Todos os fornos da ASKO deixam entrar ar 
por múltiplas pequenas entradas, o que, 
no total, oferece ar fresco suficiente para 
reduzir a temperatura à volta da cavidade e 

nos vidros da porta do forno para o mínimo. 
Não há necessidade de folgas ou espaços 
extra para ventilação no compartimento.

3. Guarnições laterais de metal

Equipamentos que não se adaptem 
per fei tamente à cozinha parecem, 
muitas vezes, um pouco deslocados, 
independentemente da marca ou do 
design. A ASKO tem uma paixão pelos 
pormenores e, com as nossas atraentes 

guarnições laterais, oferecemos uma 
integração única entre equipamentos e 
compartimentos de cozinha, ocultando 
todas as folgas. É uma forma fácil de tornar 
a sua cozinha tão bonita quanto ela merece.

2. Armação metálica de peça única

Paredes irregulares e folgas entre 
equipamentos e compartimentos de 
cozinha podem tornar uma cozinha 
menos atrativa, independentemente das 
marcas e do design geral. Os fornos 

ASKO apresentam uma armação metálica 
numa sólida peça única, com paredes 
perfeitamente dobradas, permitindo-lhe 
retirar o máximo partido da sua cozinha.

1. Alinhado e nivelado com pés ajustáveis

Os pés ajustáveis ajudam-no a manter 
o forno nivelado, mesmo se os armários 
da cozinha est iverem l igeiramente 
desnivelados. Os pés são facilmente 
ajustados 3 mm. Um forno perfeitamente 
nivelado não só é bom para a sua cozinha, 
como também para os seus alimentos. 

É essencial ter o forno perfeitamente 
nivelado para evitar que os ingredientes 
se misturem, conduzindo a resultados de 
cozedura irregulares. É por isso que todos 
os fornos ASKO estão instalados com pés 
ajustáveis.
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Amplie as possibilidades da sua cozinha 
com gavetas ASKO. A nossa gama 
apresenta gavetas diferentes para 
necessidades diferentes. A gaveta de 
vácuo é o complemento perfeito para o 
vapor combinado que utilizará para selar 
alimentos a vácuo, para cozinhar lentamente 

com o método Sous Vide no forno. Pode 
utilizar as nossas gavetas de aquecimento 
para aquecer pratos e taças, para 
manter os alimentos quentes ou até para 
cozinhar alimentos lentamente. A gaveta 
acessório é utilizada simplesmente para 
armazenamento.

Gavetas
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Gaveta de Aquecimento
GAVETAS

As nossas gavetas de aquecimento 
são, acima de tudo, muito práticas, e 
acrescentam muita funcionalidade a um 
espaço pequeno. Utilize-as para cozinhar 
alimentos lentamente, para manter a comida 
quente, descongelar, para aquecer louça ou 
apenas como espaço de armazenamento. 

Todas as gavetas de aquecimento ASKO 
são desenhadas para integração com os 
fornos e apresentam as medidas perfeitas 
para caber num espaço por baixo de um 
forno de 45 cm para integração com um 
forno de 60 cm.

ASKO | Gavetas

Cozinhar a baixa 
temperatura

descongelar

Aquecer chávenas e 
pratos

Cozinhar a baixa temperatura é um ótimo 
método para cozinhar carne de forma a 
ficar tenra. Depois de dourar a carne, pode 
colocar a caçarola ou o prato na gaveta 
e cozinhar lentamente durante o tempo 
recomendado.

A gaveta de aquecimento pode ajudar a 
descongelar a sua comida. Escolha uma 
temperatura baixa e coloque a comida 
dentro da gaveta.

A gaveta de aquecimento é perfeita para 
aquecer pratos antes de um jantar festivo, 
ou para aquecer chávenas para servir 
café. Pode conter 20 pratos com 28 cm 
de diâmetro, 80 chávenas de café ou 40 
chávenas de chá.
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Gaveta de Vácuo
GAVETAS

As gavetas de vácuo da ASKO oferecem a 
possibilidade única de introduzir cozinha 
avançada na sua própria casa. A gaveta 
com 14 cm de altura é co-desenhada e 
preparada para instalação juntamente 
com os fornos a vapor combinados de 45 

e 60 cm da mesma gama. A gaveta pode 
ser utilizada para preparar alimentos para 
cozedura Sous-vide, mas também para 
guardar, empacotar e preparar porções de 
comida.

ASKO | Gavetas
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técnica Sous-vide e
de vácuo

Controlo tátil

Carregar para abrir

A técnica de cozinha Sous-vide envolve selar 
os alimentos em sacos especiais de vácuo 
e cozinhá-los a vapor a temperaturas entre 
40 e 100°C. Graças ao saco completamente 
selado, os aromas naturais, a cor e a textura 
são preservados, bem como as vitaminas 
e minerais essenciais. A comida cozinhada 
em embalagens a vácuo também precisa 
significativamente de menos sal do que a 
cozinhada de forma tradicional.

Com uma interface de controlo tátil amiga 
do utilizador, pode escolher entre três 
níveis de vácuo diferentes, dependendo 
da sensibilidade da comida. Por exemplo, 
a carne precisa de um nível de vácuo 
superior para que o efeito de cozedura 
seja ótimo. Por outro lado, a fruta precisa 
de um nível de vácuo inferior para não ser 
danificada pela pressão de ar altamente 
negativa. 

A instalação por baixo do forno e o cómodo 
mecanismo de carregar para abrir torna a 
sua gaveta de vácuo ASKO muito acessível. 
Pode escolher entre três níveis de selagem 
para espessuras diferentes de sacos de 
plástico.

ASKO | Gavetas
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Instalação

Dimensões do equipamento

Aço Inoxidável
Gaveta de Aquecimento, 14 cm PVPR: 690 €

odW8127S

Principais características

Aquecer chávenas, Descongelar, Cozinhar a baixa temperatura, Aquecer pratos, Carregar para abrir, 
Armazenar, Limpeza fácil no interior da superfície de vidro

Funções

Descongelar(30°C), Aquecer chávenas e copos (40 °C), Aquecer loiça (60 °C), Manter a comida quente (70°C),
Cozinhar lentamente (80 °C + ventoinha)

design e integração

 ■ Apto para integração com fornos Sim

 ■ É possível instalar o forno por cima Sim

 ■ Guarnições laterais de metal Sim

 ■ Peso 15,0 kg

Monitor e controlo

 ■ Tipo de controlo Botão

utilização e flexibilidade

 ■ Intervalo de temperatura (°C) 30-80°C

 ■ Tecnologia de selagem a vácuo para cozinhar Sous Vide Não

 ■ Regulador de temperatura Sim

 ■ Tubo para vácuo externo Não

 ■ Mecanismo de premir para abrir Sim

 ■ Totalmente extensível sobre guias telescópicas Sim

 ■ Adequado para aquecer chávenas, copos e loiça Sim

 ■ Adequado para manter a comida quente Sim

 ■ Adequado para cozinhar lentamente Sim

 ■ Adequado para armazenar Sim

Limpeza

 ■ Vidro de limpeza fácil / Aço inoxidável de limpeza fácil Não / Sim

dimensões

 ■ Dimensões do equipamento (A / L / P) 135 / 597 / 550

 ■ Dimensões encastrado (A / L / P) 141 / 556 / 550 mm

 ■ Comprimento do cabo elétrico / Localização 1800 mm

dados técnicos

 ■ Ligação elétrica 810 W / 220-240 V / 50 Hz / monofásico x 10 A
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Instalação

Dimensões do equipamento

Aço Preto
Gaveta de Aquecimento, 14 cm PVPR: 690 €

odW8127B

Principais características

Aquecer chávenas, Descongelar, Cozinhar a baixa temperatura, Aquecer pratos, Carregar para abrir, 
Armazenar, Limpeza fácil no interior da superfície de vidro

Funções

Descongelar(30°C), Aquecer chávenas e copos (40 °C), Aquecer loiça (60 °C), Manter a comida quente (70°C),
Cozinhar lentamente (80 °C + ventoinha)

design e integração

 ■ Apto para integração com fornos Sim

 ■ É possível instalar o forno por cima Sim

 ■ Guarnições laterais de metal Sim

 ■ Peso 15,0 kg

Monitor e controlo

 ■ Tipo de controlo Botão

utilização e flexibilidade

 ■ Intervalo de temperatura (°C) 30-80°C

 ■ Tecnologia de selagem a vácuo para cozinhar Sous Vide Não

 ■ Regulador de temperatura Sim

 ■ Tubo para vácuo externo Não

 ■ Mecanismo de premir para abrir Sim

 ■ Totalmente extensível sobre guias telescópicas Sim

 ■ Adequado para aquecer chávenas, copos e loiça Sim

 ■ Adequado para manter a comida quente Sim

 ■ Adequado para cozinhar lentamente Sim

 ■ Adequado para armazenar Sim

Limpeza

 ■ Vidro de limpeza fácil / Aço inoxidável de limpeza fácil Não / Sim

dimensões

 ■ Dimensões do equipamento (A / L / P) 135 / 597 / 550

 ■ Dimensões encastrado (A / L / P) 141 / 556 / 550 mm

 ■ Comprimento do cabo elétrico / Localização 1800 mm

dados técnicos

 ■ Ligação elétrica 810 W / 220-240 V / 50 Hz / monofásico x 10 A
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Instalação

Dimensões do equipamento

Aço Inoxidável
Gaveta de Vácuo, 14 cm PVPR: 1990 €

odV8127S

Principais características

3 níveis de selagem, 3 níveis de vácuo, Carregar para abrir, Preparação Sous-vide, Tecnologia de selagem a vácuo

Funções

Três níveis de selagem de sacos de plástico, Três níveis de vácuo

design e integração

 ■ Apto para integração com fornos Sim

 ■ É possível instalar o forno por cima Sim

 ■ Guarnições laterais de metal Sim

 ■ Peso

Monitor e controlo

 ■ Tipo de controlo Tátil

utilização e flexibilidade

 ■ Intervalo de temperatura (°C) -

 ■ Tecnologia de selagem a vácuo para cozinhar Sous Vide Sim

 ■ Regulador de temperatura Não

 ■ Tubo para vácuo externo Sim

 ■ Mecanismo de premir para abrir Sim

 ■ Totalmente extensível sobre guias telescópicas Sim

 ■ Adequado para aquecer chávenas, copos e loiça Não

 ■ Adequado para manter a comida quente Não

 ■ Adequado para cozinhar lentamente Não

 ■ Adequado para armazenar Não

Limpeza

 ■ Vidro de limpeza fácil / Aço inoxidável de limpeza fácil Não / Sim

dimensões

 ■ Dimensões do equipamento (A / L / P) 135 / 597 / 550

 ■ Dimensões encastrado (A / L / P) 141 / 556 / 550 mm

 ■ Comprimento do cabo elétrico / Localização 1800 mm

dados técnicos

 ■ Ligação elétrica 320 W / 220-240 V / 50Hz / monofásico 10 A
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Instalação

Dimensões do equipamento

Aço Preto
Gaveta de Vácuo, 14 cm PVPR: 2290 €

odV8127B

Principais características

3 níveis de selagem, 3 níveis de vácuo, Carregar para abrir, Preparação Sous-vide, Tecnologia de selagem a vácuo

Funções

Três níveis de selagem de sacos de plástico, Três níveis de vácuo

design e integração

 ■ Apto para integração com fornos Sim

 ■ É possível instalar o forno por cima Sim

 ■ Guarnições laterais de metal Sim

 ■ Peso

Monitor e controlo

 ■ Tipo de controlo Tátil

utilização e flexibilidade

 ■ Intervalo de temperatura (°C) -

 ■ Tecnologia de selagem a vácuo para cozinhar Sous Vide Sim

 ■ Regulador de temperatura Não

 ■ Tubo para vácuo externo Sim

 ■ Mecanismo de premir para abrir Sim

 ■ Totalmente extensível sobre guias telescópicas Sim

 ■ Adequado para aquecer chávenas, copos e loiça Não

 ■ Adequado para manter a comida quente Não

 ■ Adequado para cozinhar lentamente Não

 ■ Adequado para armazenar Não

Limpeza

 ■ Vidro de limpeza fácil / Aço inoxidável de limpeza fácil Não / Sim

dimensões

 ■ Dimensões do equipamento (A / L / P) 135 / 597 / 550

 ■ Dimensões encastrado (A / L / P) 141 / 556 / 550 mm

 ■ Comprimento do cabo elétrico / Localização 1800 mm

dados técnicos

 ■ Ligação elétrica 320 W / 220-240 V / 50Hz / monofásico 10 A
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Características da instalação
GAVETAS
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2. Placa frontal ajustável para integração perfeita

É possível ajustar verticalmente a placa 
frontal para obter um alinhamento perfeito 
com móveis e equipamentos adjacentes. 

A placa frontal foi cuidadosamente 
desenhada com o aço perfeitamente 
dobrado à volta das paredes e dos cantos.

1. Gavetas práticas com muita estética

As diferentes gavetas, quer se trate de uma 
gaveta de aquecimento, uma gaveta de 
vácuo ou uma gaveta acessório, preenchem 
as necessidades práticas e estéticas da sua 

cozinha. São desenhadas para poder colocar 
um forno por cima e, se a colocar por baixo 
de um forno de 45 cm, terá o alinhamento 
perfeito com um forno de 60 cm.
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Uma máquina de café ASKO é a forma 
inteligente de explorar novos tipos de café 
ou simplesmente desfrutar do café perfeito 

todos os dias. E o melhor é que não precisa 
de saber nada sobre fazer café – apenas 
escolher o seu preferido.

Máquinas 
de café
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ASKO | Máquinas de café

Um barista incorporado
MÁQUINAS DE CAFÉ

Os bar is tas prof iss ionais  ex igem 
perfeição em cada detalhe ao preparar 
café. Dosagem, moagem, pressão de 
preparação e temperatura são parâmetros 
que necessitam de ser exatos para preparar 
uma chávena de café perfeita. Com a 

máquina de café ASKO, transformámos os 
conhecimentos especializados dos baristas 
em técnicas e algoritmos, todos destinados 
a preparar o café perfeito para si. É um 
sonho transformado em realidade.



57

ASKO | Máquinas de café

resultados de moagem 
de alta qualidade

nível de moagem com 
ajuste automático

resíduos do café 
minimizados

A máquina de café utiliza um moinho 
de alta qualidade que mói os grãos no 
mesmo tamanho de granulado. Isto ajuda 
a libertar o aroma de cada grão de café, 
extraindo toda a gama de sabores dos 
grãos. Cuidado com as máquinas de 
café com moinhos de lâminas que cortam 
os grãos em pó, o que resulta em menos 
consistência no granulado.

A máquina de café ajusta automaticamente 
o tamanho de moagem dos grãos, 
dependendo do tipo de bebida que tiver 
selecionado. Contudo, como a torrefação e 
o tipo de grãos variam, pode desejar afinar 
manualmente o nível de moagem com um 
dos 13 passos disponíveis.

Os resíduos do café dentro do moinho 
podem conferir um sabor rançoso ao seu 
café acabado de fazer. Haverá sempre 
algum café residual dentro do moinho, mas 
a quantidade varia muito, dependendo da 
máquina que utilizar. Na máquina de café, a 
quantidade residual é de apenas 3 gramas. 
Outras máquinas no mercado contêm até 
12 gramas.

Grãos sempre frescos

O reservatório de grãos da máquina de 
café apresenta uma tampa hermética para 
ajudar a preservar a frescura dos grãos. 
O reservatório é suficientemente grande 
para evitar o reenchimento constante, mas 
suficientemente pequeno para manter os 
grãos frescos enquanto durarem.



58

ASKO | Máquinas de café

Crie a espuma de leite 
perfeita

MÁQUINAS DE CAFÉ

A maioria das nossas bebidas de café 
preferidas consiste num expresso básico 
combinado com diferentes quantidades 
de leite e espuma. A espuma é formada 
por pequenas bolhas de ar que se formam 
quando é adicionado vapor ao leite frio. 
O objetivo é obter bolhas tão pequenas 

quanto possível para obter uma espuma 
firme, mas suave. Uma espuma perfeita tem 
uma temperatura de 60-65 °C. A espuma de 
microbolhas deve ser suave e brilhante, e 
parecer-se mais com leite normal do que 
com uma espuma dura e seca.
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reservatório térmico 
para leite

A espuma de leite 
perfeita

O reservatório para leite apresenta 
propriedades térmicas e conserva o leite 
frio durante até uma hora à temperatura 
ambiente normal. Também pode ser 
colocado comodamente no seu frigorifico, 
quando não o estiver a utilizar.

A máquina de café ASKO utiliza o Sistema 
patenteado Latte Crema, com um Gerador 
de Espuma de Leite Perfeita único, criando 
as necessárias microbolhas.
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Ecrã tátil a cores
MÁQUINAS DE CAFÉ
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Configuração do perfil 
My coffee

definições para regulação 
fina do seu café

Modo personalizado

Ao selecionar o menu ”My coffee”, pode 
personalizar a sua versão de chávena de café 
perfeita. Desta forma, terá acesso direto à 
sua bebida de café preferida. Basta regular 
a intensidade e o volume de café; se desejar, 
também pode ajustar a quantidade de leite e 
regular a espuma conforme desejar. Esta é 
uma funcionalidade perfeita para famílias com 
diferentes gostos pessoais, ou para guardar 
diferentes opções para o seu próprio uso.

No menu “Definições”, pode ajustar quase 
vinte parâmetros diferentes, como a 
temperatura do café, arranque automático 
e paragem automática, cor de fundo do 
visor, nível de dureza da água, esquemas 
de descalcificação e modo de poupança 
de energia. 

O “modo personalizado” destina-se a 
quem quer preparar a bebida de café 
perfeita, de acordo com as suas próprias 
especificações. Selecione uma bebida de 
café predefinida à sua escolha e, a seguir, 
ajuste o aroma, a intensidade e o volume. 
Já está! A receita perfeita para preparar a 
sua bebida de café preferida.

Seleção direta

A opção mais rápida e mais fácil é escolher 
um dos 12 tipos de café pré-programados 
com as nossas receitas especiais ASKO. 
Basta tocar no símbolo pretendido no ecrã e a 
preparação do café começa imediatamente. 
Café a sério instantaneamente. Bom proveito!

Função Guest

A função “Guest” é um perfil de utilizador 
temporário, destinado a poupar tempo 
ao servir muitas chávenas da mesma 
bebida de café, por exemplo numa festa. 
Selecione o tipo de café que deseja servir, 
ajuste a intensidade e o volume, e toque em 
“Guardar”. A máquina de café está, agora, 
preparada para servir a mesma receita a 
todos os seus amigos.
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Um bom café requer 
limpeza

MÁQUINAS DE CAFÉ

Como quisemos criar um design minimalista 
para a nossa nova máquina de café, 
colocamos a maioria das peças atrás da 
cobertura frontal. Mas, como uma máquina 

de café limpa é essencial para um café 
delicioso, também quisemos deixar 
facilmente acessíveis as peças interiores.
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tabuleiro para gotas

O tabuleiro para gotas é amplo, com espaço 
para diferentes chávenas de café, e evita 
derramamentos no chão ou no tapete. É 
tão fácil de retirar como as outras partes da 
máquina de café.

unidade de preparação 
com limpeza fácil

A unidade de preparação é uma das 
peças mais importantes para manter 
limpas. Para soltá-la, carregue nas duas 
pegas vermelhas com uma mão. Leve-a 
para a banca, lave-a e volte a colocá-la 
na máquina – tão simples quanto isso. A 
limpeza não podia ser mais fácil.

Limpeza automática
a vapor

O programa de limpeza automática utiliza 
vapor para limpar os tubos e o Gerador de 
Espuma de Leite Perfeita. Recomendamos 
fortemente a utilização deste programa 
depois de cada utilização para assegurar o 
desempenho continuado de nível superior 
da máquina. O reservatório de leite dispõe 
de um programa de limpeza automática 
para eliminar todos os resíduos de leite nos 
tubos e noutras peças. Recomendamos 
que o acione depois de cada utilização, 
para garantir o máximo desempenho.

reservatório de leite apto 
para máquina de lavar

Como sempre, manter a máquina limpa 
é essencial para preparar boas bebidas 
de café. O reservatório de leite é fácil de 
limpar, e a parte interior é segura para 
colocar na máquina de lavar loiça.
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Prepare uma boa
chávena de café

MÁQUINAS DE CAFÉ

As máquinas de café ASKO têm o mesmo 
ADN de todas as outras invenções 
escandinavas. Verdadeira manufatura, 
aliada a uma tradição de resolução de 
problemas prática e racional. Quando 

invenções escandinavas se cruzam com 
design escandinavo, a magia acontece, 
como é o caso das novas máquinas de café 
ASKO.
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Visor tFt 

Olhe para uma das máquinas de café 
da ASKO e verá uma placa frontal 
perfeitamente formada numa única peça 
que emoldura as partes visíveis da máquina 
de café, como o visor TFT único e a saída 
de café ergonómica. Tudo agrupado com 
grande precisão, linhas perfeitamente retas, 
paredes cuidadosamente dobradas e nada 
deixado ao acaso. ASKO é a perfeição 
escandinava para apreciadores de café 
criativos.

Ecrã completamente 
tátil e a cores

Guarde a sua receita de 
café preferida

As máquinas de café da ASKO possuem um 
ecrã único completamente tátil e a cores, 
com uma interface inteligente que suporta 
exploração e regulação fina do seu café.

My coffee é uma funcionalidade cómoda 
e inteligente que permite que até seis 
pessoas criem individualmente e guardem 
as suas receitas especiais de café, para 
poderem saborear o mesmo excelente café 
quando desejarem.

ASKO | Máquinas de café
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Instalação

Pormenor do lado Dimensões do equipamento e do encastrado

Aço Inoxidável
Máquina de café integrada, 45 cm PVPR: 2790 €

CM8477S

Principais características

12 Programas Automáticos de Café, Individual Taste™, Ecrã tátil TFT, Cappuccino automático, Programas de limpeza, 
Aquecedor de chávenas integrado

programas

tipos de café

Expresso individual, Expresso duplo, Café individual, Café longo individual, Doppio+ individual, Americano individual, 
Cappuccino, Cappuccino +, Espresso Macchiato individual, Latte Macchiato, Café com leite, Flat White, Leite quente, 
Água quente

design e integração

 ■ Armação totalmente em metal / Guarnições laterais de metal Não / Sim

 ■ Tabuleiro para gotas em aço inoxidável / Extra larga Sim / Sim

 ■ Superfícies lisas - sem botões Sim

 ■ Montado com carris telescópicos / 
os carris são ajustáveis para adaptação perfeita

Sim / Sim

 ■ Peso 20,0 kg

Sistema de café

 ■ Grão / Café pré-moído Sim / Sim

 ■ Tamanho do reservatório de água / Pressão de água 2,3 litros / 15 bar

 ■ Volume de café ajustável / Intensidade ajustável / 
Nível de moagem ajustável / Temperatura ajustável

Sim / Sim / Sim / Sim

 ■ Função Cappuccino / Torneira de água quente Sim / Sim

utilização e flexibilidade

 ■ Número de programas de café automáticos 12

 ■ Tabuleiro para gotas Sim

 ■ Compartimentos de armazenamento Sim

 ■ Prateleira de aquecimento de chávenas Sim

 ■ Bico de altura ajustável para café Sim

 ■ Reservatório térmico para leite Sim

Monitor e controlo

 ■ Tipo de ecrã Ecrã tátil TFT 

 ■ Definição de idioma no ecrã Sim

 ■ 6 perfis de utilizador Sim

 ■ Aviso de descalcificação / Aviso de limpeza Sim / Sim

Manutenção e limpeza

 ■ Sistema descalcificante / Função de limpeza automática do 
sistema de leite

Sim / Sim

 ■ Unidade de fervura amovível para limpar facilmente com 
água

Sim

 ■ Tabuleiro para gotas amovível Sim

dimensões

 ■ Dimensões do equipamento (A / L / P) 455 / 597 / 460 mm

 ■ Dimensões de instalação (A / L / P) 450 / 560 / 550 mm

 ■ Comprimento do cabo elétrico 1700 mm

dados técnicos

 ■ Ligação elétrica 1350 W / 220-240 V / 50 Hz / monofásico x 10 A

MÁQUNAS DE CAFÉ
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Pormenor do lado Dimensões do equipamento e do encastrado

Aço Preto
Máquina de café integrada, 45 cm PVPR: 2790 €

CM8477B

Principais características

12 Programas Automáticos de Café, Individual Taste™, Ecrã tátil TFT, Cappuccino automático, Programas de limpeza, 
Aquecedor de chávenas integrado

programas

tipos de café

Expresso individual, Expresso duplo, Café individual, Café longo individual, Doppio+ individual, Americano individual, 
Cappuccino, Cappuccino +, Espresso Macchiato individual, Latte Macchiato, Café com leite, Flat White, Leite quente, 
Água quente

design e integração

 ■ Armação totalmente em metal / Guarnições laterais de metal Não / Sim

 ■ Tabuleiro para gotas em aço inoxidável / Extra larga Sim / Sim

 ■ Superfícies lisas - sem botões Sim

 ■ Montado com carris telescópicos / 
os carris são ajustáveis para adaptação perfeita

Sim / Sim

 ■ Peso 20,0 kg

Sistema de café

 ■ Grão / Café pré-moído Sim / Sim

 ■ Tamanho do reservatório de água / Pressão de água 2,3 litros / 15 bar

 ■ Volume de café ajustável / Intensidade ajustável / 
Nível de moagem ajustável / Temperatura ajustável

Sim / Sim / Sim / Sim

 ■ Função Cappuccino / Torneira de água quente Sim / Sim

utilização e flexibilidade

 ■ Número de programas de café automáticos 12

 ■ Tabuleiro para gotas Sim

 ■ Compartimentos de armazenamento Sim

 ■ Prateleira de aquecimento de chávenas Sim

 ■ Bico de altura ajustável para café Sim

 ■ Reservatório térmico para leite Sim

Monitor e controlo

 ■ Tipo de ecrã Ecrã tátil TFT

 ■ Definição de idioma no ecrã Sim

 ■ 6 perfis de utilizador Sim

 ■ Aviso de descalcificação / Aviso de limpeza Sim / Sim

Manutenção e limpeza

 ■ Sistema descalcificante / Função de limpeza automática do 
sistema de leite

Sim / Sim

 ■ Unidade de fervura amovível para limpar facilmente com 
água

Sim

 ■ Tabuleiro para gotas amovível Sim

dimensões

 ■ Dimensões do equipamento (A / L / P) 455 / 597 / 460 mm

 ■ Dimensões de instalação (A / L / P) 450 / 560 / 550 mm

 ■ Comprimento do cabo elétrico 1700 mm

dados técnicos

 ■ Ligação elétrica 1350 W / 220-240 V / 50 Hz / monofásico x 10 A

MÁQUINAS DE CAFÉ
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ASKO | Máquinas de café

Características da instalação
MÁQUINAS DE CAFÉ
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2. Integrada com qualidades independentes

Quando for altura de reabastecer os grãos 
de café, basta puxar a máquina de café 
sobre os carris telescópicos facilmente 
deslizantes Retire a tampa do reservatório 
de grãos, encha e volte a colocar a tampa. 

Também há prateleiras práticas para 
armazenamento dos grãos. A seguir, 
empurre a máquina de café suavemente 
para o lugar. Sem esforço.

1. Barras telescópicas de altura ajustável

As máquinas de café ASKO são fáceis de 
alinhar na perfeição com os fornos e os 
compartimentos envolventes. As barras 

telescópicas podem ser ajustadas com 
precisão em cima e em baixo.
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Arte original de cozinhar
PLACAS A GÁS

Queimador híbrido A+ 

O queimador A+ da ASKO é realmente eficiente e direciona mais 
da energia de gás diretamente para baixo dos tachos e panelas. 
Os queimadores elevados proporcionam um fluxo de ar entre 
o queimador e o tabuleiro para gotas. Isto torna o aço inox ou o 
esmalte preto mais fresco, e haverá menos manchas de óleo 
pegadas ou queimadas. O pequeno diâmetro do queimador 
proporciona um elevado desempenho e também torna o controlo 
mais preciso. 

Queimador Super Flex Wok™

Apresentamos as novas placas a gás da ASKO, o queimador 
Super Flex Wok™. Com potência entre 0,2 kW e 4,6 kW, 
apresenta um amplo intervalo para todos os tipos de 
cozinhados. A definição em lume brando consiste em apenas 
duas partes, sendo uma solução eficiente quando as chamas 
são dirigidas para cima através das portas das chamas 
perfuradas na diagonal. Devido ao diâmetro mais pequeno da 
cabeça do queimador, faz o calor manter-se diretamente por 
baixo da caçarola. A cabeça do queimador é desenhada numa 
única peça sólida de latão muito duradoura.
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ASKO | Encimeras
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deslocação fácil das caçarolas

Os novos suportes para caçarolas foram desenvolvidos com 
inspiração em fornos profissionais. É muito fácil deslocar as 
caçarolas por cima da superfície ampla sem ter de as levantar. 
Mesmo caçarolas mais pequenas têm um suporte estável. 
Toda a superfície é otimizada para qualquer tipo de caçarolas, 
proporcionando uma das soluções mais flexíveis do mercado.

revestimento fácil de limpar

Com base na nano-tecnologia, as nossas novas placas a 
gás em aço inoxidável são construídas com um revestimento 
protetor muito fino. Esta camada previne manchas de 
queimado e aderências à superfície. Isto torna a placa muito 
fácil de limpar, sem detergentes especiais. Depois de quatro 
horas a assar a 180°C, o revestimento fácil de limpar da ASKO 
pode ser limpo mais facilmente do que as soluções que os 
nossos concorrentes estão a utilizar. As versões em preto 
grafite também são fáceis de limpar, graças à superfície de 
esmalte preto.
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Instalação

PLACAS

Principais características

60 cm de largura, 4 queimadores, queimador Super Flex Wokr, queimador híbrido A+, superfície NANO, Sem 
chama sem gás

design e integração

 ■ Material da superfície Aço inoxidável com revestimento POLIANT

 ■ Ilhas de queimador solitário / Grelha de superfície total Não / Sim

 ■ Disposição clássica do queimador/ Disposição 
panorâmica do queimador 

Sim / Não

 ■ Suportes sólidos para frigideira em ferro fundido Sim

 ■ Guarnições laterais decorativas Não

 ■ Entrada de ar escondida Sim

 ■ Peso 12,2 kg

Monitor e controlo

 ■ Controlos Botões

 ■ Ignição eletrónica com operação manual individual Sim

 ■ Temporizadores digitais individuais Não

 ■ Regulação de potência gradual Sim

utilização e flexibilidade

 ■ Queimador Fusion Volcano Wok / Queimador Super 
Flex Wok 

Não / Sim

 ■ Queimadores A+ / Queimadores híbridos A+ Não / Sim

 ■ Suporte redondo para trabalho / Suporte pequeno 
para panelas

Sim / Sim

desempenho do queimador

 ■ Frente esquerda / Meio / Atrás 4200 W / - / 2000 W

 ■ Frente média / Centro / Atrás - / - / - 

 ■ Frente direita / Centro / Atrás 2000 W / - / 1000 W

Segurança e manutenção

 ■ Proteção contra falha de chama Sim

 ■ Superfície lisa para limpeza fácil Sim

 ■ Os botões são amovíveis Sim

dimensões

 ■ Dimensões do equipamento (A / L / P) 48 / 600 / 526 mm

 ■ Dimensões de instalação (A / L / P) - / 560 / 490 mm

 ■ Localização da ligação de gás a partir da extremidade 
direita traseira

520 mm

 ■ Comprimento do cabo elétrico 1360 mm 

dados técnicos

 ■ Tipo de gás / Tamanho da ligação G20-20mBar / 1/2"

 ■ Kit de conversão de gás G30-30 mBar

 ■ Ligação elétrica 1,0 W / 220-240 V / 50Hz / 6A

Aço Inoxidável
Placa a gás, 60 cm PVPR: 790 €

HG1666SB/S1
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Instalação

PLACAS

Principais características

75 cm de largura, 5 queimadores, queimador Super Flex Wokr, queimador híbrido A+, superfície NANO, Sem 
chama sem gás

design e integração

 ■ Material da superfície Aço inoxidável com revestimento POLIANT

 ■ Ilhas de queimador solitário / Grelha de superfície total Não / Sim

 ■ Disposição clássica do queimador/ Disposição 
panorâmica do queimador

Sim / Não

 ■ Suportes sólidos para frigideira em ferro fundido Sim

 ■ Guarnições laterais decorativas Não

 ■ Entrada de ar escondida Sim

 ■ Peso 14,4 kg

Monitor e controlo

 ■ Controlos Botões

 ■ Ignição eletrónica com operação manual individual Sim

 ■ Temporizadores digitais individuais Não

 ■ Regulação de potência gradual Sim

utilização e flexibilidade

 ■ Queimador Fusion Volcano Wok / Queimador Super 
Flex Wok

Não / Sim

 ■ Queimadores A+ / Queimadores híbridos A+ Não / Sim

 ■ Suporte redondo para trabalho / Suporte pequeno 
para panelas

Sim / Sim

desempenho do queimador

 ■ Frente esquerda / Meio / Atrás - / 4600 W / -

 ■ Frente média / Centro / Atrás 2000 W / - / 2000 W 

 ■ Frente direita / Centro / Atrás 2600 W / - / 1000 W

Segurança e manutenção

 ■ Proteção contra falha de chama Sim

 ■ Superfície lisa para limpeza fácil Sim

 ■ Os botões são amovíveis Sim

dimensões

 ■ Dimensões do equipamento (A / L / P) 48 / 750 / 526 mm

 ■ Dimensões de instalação (A / L / P) - / 560* / 490 mm

 ■ Localização da ligação de gás a partir da extremidade 
direita traseira

594 mm

 ■ Comprimento do cabo elétrico 1360 mm 

dados técnicos

 ■ Tipo de gás / Tamanho da ligação G20-20mBar / 1/2"

 ■ Kit de conversão de gás G30-30 mBar

 ■ Ligação elétrica 1,0 W / 220-240 V / 50Hz / 6A

Aço Inoxidável
Placa a gás, 75 cm PVPR: 890 €

HG1776SB/S1
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Instalação

PLACAS

Principais características

90 cm de largura, 5 queimadores, queimador Super Flex Wokr, queimador híbrido A+, superfície NANO, Sem 
chama sem gás

design e integração

 ■ Material da superfície Aço inoxidável com revestimento POLIANT

 ■ Ilhas de queimador solitário / Grelha de superfície total Não / Sim

 ■ Disposição clássica do queimador/ Disposição 
panorâmica do queimador

Sim / Não

 ■ Suportes sólidos para frigideira em ferro fundido Sim

 ■ Guarnições laterais decorativas Não

 ■ Entrada de ar escondida Sim

 ■ Peso 18,4 kg

Monitor e controlo

 ■ Controlos Botões

 ■ Ignição eletrónica com operação manual individual Sim

 ■ Temporizadores digitais individuais Não

 ■ Regulação de potência gradual Sim

utilização e flexibilidade

 ■ Queimador Fusion Volcano Wok / Queimador Super 
Flex Wok

Não / Sim

 ■ Queimadores A+ / Queimadores híbridos A+ Não / Sim

 ■ Suporte redondo para trabalho / Suporte pequeno 
para panelas

Sim / Sim

desempenho do queimador

 ■ Frente esquerda / Meio / Atrás - / 4600 W / -

 ■ Frente média / Centro / Atrás 2000 W / - / 1000 W

 ■ Frente direita / Centro / Atrás 2600 W / - / 2000 W

Segurança e manutenção

 ■ Proteção contra falha de chama Sim

 ■ Superfície lisa para limpeza fácil Sim

 ■ Os botões são amovíveis Sim

dimensões

 ■ Dimensões do equipamento (A / L / P) 48 / 900 / 526

 ■ Dimensões de instalação (A / L / P) - / 860 / 490

 ■ Localização da ligação de gás a partir da extremidade 
direita traseira

514 mm

 ■ Comprimento do cabo elétrico 1360 mm 

dados técnicos

 ■ Tipo de gás / Tamanho da ligação G20-20mBar / 1/2"

 ■ Kit de conversão de gás G30-30 mBar

 ■ Ligação elétrica 1,0 W / 220-240 V / 50Hz / 6A

Aço Inoxidável
Placa a gás, 90 cm PVPR: 990 €

HG1986SB/S1
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A comida rápida também 
pode ser boa 

PLACAS DE INDUÇÃO

Cozinhar com indução é rápido, fácil e 
seguro. Cada zona tem o seu próprio controlo 
individual, bem como um temporizador que 
mantém o registo de tempos de cozedura e 
desliga as placas quando o tempo definido 
é atingido.

As placas de indução ASKO também são 
muito seguras. O calor é gerado apenas 
na própria caçarola e não nas superfícies 

circundantes, e a zona arrefece rapidamente 
quando a caçarola é retirada. Como a placa 
aquece apenas a superfície por baixo da 
caçarola, não tem de se preocupar em 
limpar se deitar por fora, porque nada vai 
queimar por cima da placa. Se alguma 
coisa derramar, pode absorver facilmente 
com um pano húmido e limpar a superfície 
com água da torneira.
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Ampla gama com
indução real Bridge™ 

Interação intuitiva com 
Easy dial™

As zonas de indução flexível Real Bridge™ 
da ASKO permitem-lhe criar uma ponte 
entre duas zonas de cozedura para criar 
uma zona maior, possibilitando a otimização 
do seu espaço de cozedura. As zonas 
de indução Real Bridge™ oferecem a 
quantidade de espaço ideal para grandes 
caçarolas e panelas, tornando as suas 
opções de preparação infindáveis.

Com a função Easy Dial™, encontrará uma 
forma extremamente rápida e intuitiva de 
comandar a sua placa. Esta funcionalidade 
util iza um botão circular inteligente 
com controlo tátil, através do qual pode 
regular facilmente a potência e o tempo. 
Deslizar o seu dedo sobre o controlo no 
sentido dos ponteiros do relógio aumenta 
o nível de potência e, no sentido contrário, 
reduz. Também pode alterar as mesmas 
definições, utilizando o botão no meio do 
círculo. Ao premir o botão de bloqueio 
durante cinco segundos, bloqueia as 
opções que tomou.

deteção automática de 
caçarola

Quando coloca uma caçarola numa 
zona de cozedura, os sensores ativarão 
o controlo correspondente para a zona. 
Quando a levantar, a zona fará uma pausa, 
começando novamente quando a voltar a 
colocar.
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Instalação

PLACAS

Preto mate
Placa de indução, 60 cm PVPR: 1690 €

HI1655MF

Principais características

Largura de 60 cm, Controlos de zona individuais, 4 zonas de indução, 3.7 kW Boost, 2 zonas Real Bridge, 
6 programas automáticos, temporizadores individuais, Função Stop & Go, Deteção automática de caçarola

zonas de
indução

Programas
automáticos

Programas automáticos

Fervura, Lume brando, Aquecer / manter quente, Wok, Fritar, Grill

design e integração

 ■ Instalação alinhada / Instalação por cima Sim / Sim

 ■ Vidro / Perfil lateral / Raios angulares Preto mate / - / 4 mm 

 ■ Zonas de indução circular / Zonas de indução retangular Não / Sim

 ■ Controlos tátis circulares / Controlos táteis lineares Não / Sim

 ■ Peso 10,4 kg

Monitor e controlo

 ■ Controlos individuais para cada zona / Controlos centrais 
para todas as zonas

Sim / Não

 ■ Definição individual do temporizador / Definição central 
do temporizador

Sim / Não

utilização e flexibilidade

 ■ Deteção automática de caçarola Sim

 ■ Função Chef / Real Bridge / Função Pausa Não / Sim 2 / Sim

 ■ Níveis de potência / Efeito Boost 13 / 3,7 kW

desempenho

 ■ Frente esquerda / Meio / Atrás 3700 W / - / 3700 W

 ■ Frente média / Centro / Atrás - / - / -

 ■ Frente direita / Centro / Atrás 3700 W / - / 3700 W

Segurança e manutenção

 ■ Indicador de calor residual / Desligar por 
sobreaquecimento

Sim / Sim

 ■ Desligar central para todas as zonas / Limitador do 
tempo de cozedura

Sim / Sim

 ■ Painéis de controlo bloqueáveis Sim

 ■ Superfície de limpeza fácil Sim

dimensões

 ■ Dimensões do equipamento (A / L / P) / Raio angular 46 / 640 / 510 / 4 mm

 ■ Dimensões de instalação (A / L / P) - / 490 / 560 mm

 ■ Corte extra para instalação alinhada (A / L / P) / Raio 
angular

- / 6461 / 5161 / 6 mm

dados técnicos

 ■ Ligação elétrica 7,4 kW / 220-230 V / 50-60 Hz / bifásico x 16A
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Instalação

Preto mate
Placa de indução, 90 cm PVPR: 1790 €

HI1994MF

Principais características

Largura de 90 cm, Controlos de zona individuais, 5 zonas de indução, 5.5 kW Boost, 2 zonas Real Bridge, 
Zona XL 26 cm, 6 programas automáticos, temporizadores individuais, Função Stop & Go, Deteção 
automática de caçarola

zonas de
indução

Programas
automáticos

Programas automáticos

Fervura, Lume brando, Aquecer / manter quente, Wok, Fritar, Grill

design e integração

 ■ Instalação alinhada / Instalação por cima Sim / Sim

 ■ Vidro / Perfil lateral / Raios angulares Preto mate / - / 4 mm 

 ■ Zonas de indução circular / Zonas de indução retangular Sim / Sim

 ■ Controlos tátis circulares / Controlos táteis lineares Sim / Não

 ■ Peso 15,3 kg

Monitor e controlo

 ■ Controlos individuais para cada zona / Controlos centrais 
para todas as zonas

Sim / Não

 ■ Definição individual do temporizador / Definição central 
do temporizador

Sim / Não

utilização e flexibilidade

 ■ Deteção automática de caçarola Sim

 ■ Função Chef / Real Bridge / Função Pausa Não / Sim 2 / Sim

 ■ Níveis de potência / Efeito Boost 13 / 5,5 kW

desempenho

 ■ Frente esquerda / Meio / Atrás 3700 W / - / 3700 W

 ■ Frente média / Centro / Atrás - / 5500 W / -

 ■ Frente direita / Centro / Atrás 3700 W / - / 3700 W

Segurança e manutenção

 ■ Indicador de calor residual / Desligar por 
sobreaquecimento

Sim / Sim

 ■ Desligar central para todas as zonas / Limitador do 
tempo de cozedura

Sim / Sim

 ■ Painéis de controlo bloqueáveis Sim

 ■ Superfície de limpeza fácil Sim

dimensões

 ■ Dimensões do equipamento (A / L / P) / Raio angular 46 / 900 / 510 / 4 mm

 ■ Dimensões de instalação (A / L / P) - / 860 / 490 mm

 ■ Corte extra para instalação alinhada (A / L / P) / Raio 
angular

- / 9061 / 5161 / 6 mm

dados técnicos

 ■ Ligação elétrica 11,1 kW / 220-230 V / 50-60 Hz / trifásico x 16A

PLACAS
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PLACAS

Preto
Placa de indução Domino, 33 cm PVPR: 790 €

HI1355G

Principais características

Largura de 33 cm, Controlos de zona individuais, 2 zonas de indução, 3.7 kW Boost, 1 zona Real Bridge, 
6 programas automáticos, Deteção automática de caçarola, Temporizadores individuais, Função Stop & Go

zonas de
indução

Programas
automáticos

Programas automáticos

Fervura, Lume brando, Aquecer / manter quente, Wok, Fritar, Grill

design e integração

 ■ Instalação alinhada / Instalação por cima Não / Sim

 ■ Vidro / Perfil lateral / Raios angulares Vitro de Vitrocerâmica / Alumínio / -

 ■ Zonas de indução circular / Zonas de indução retangular Não / Sim

 ■ Controlos tátis circulares / Controlos táteis lineares Não / Sim

 ■ Peso 7,0 kg

Monitor e controlo

 ■ Controlos individuais para cada zona / Controlos centrais 
para todas as zonas

Sim / Não

 ■ Definição individual do temporizador / Definição central 
do temporizador

Sim / Não

utilização e flexibilidade

 ■ Deteção automática de caçarola Sim

 ■ Função Chef / Real Bridge / Função Pausa Não / Sim 1 / Sim

 ■ Níveis de potência / Efeito Boost 13 / 3,7 kW

desempenho

 ■ Frente esquerda / Meio / Atrás - / - / -

 ■ Frente média / Centro / Atrás 3700 W / - / 3700 W

 ■ Frente direita / Centro / Atrás - / - / -

Segurança e manutenção

 ■ Indicador de calor residual / Desligar por 
sobreaquecimento

Sim / Sim

 ■ Desligar central para todas as zonas / Limitador do 
tempo de cozedura

Sim / Sim

 ■ Painéis de controlo bloqueáveis Sim

 ■ Superfície de limpeza fácil Sim

dimensões

 ■ Dimensões do equipamento (A / L / P) / Raio angular 43 / 330 / 522 / - 

 ■ Dimensões de instalação (A / L / P) - / 290 / 490 mm

 ■ Corte extra para instalação alinhada (A / L / P) / Raio 
angular

- / - / - / -

dados técnicos

 ■ Ligação elétrica 3,7 kW / monofásico / 220-240 V / 50Hz / 1 x 
20A
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PLACAS

Preto
Placa de indução, 64 cm PVPR: 890 €

HI1694G

Principais características

Largura de 64 cm, Controlos de zona individuais, 3 zonas de indução, 5.5 kW Boost, 1 zona Real Bridge, 
Zona XL 26 cm, 6 programas automáticos, Deteção automática de caçarola, Temporizadores individuais, 
Função Stop & Go

zonas de
indução

Programas
automáticos

Programas automáticos

Fervura, Lume brando, Aquecer / manter quente, Wok, Fritar, Grill

design e integração

 ■ Instalação alinhada / Instalação por cima Não / Sim

 ■ Vidro / Perfil lateral / Raios angulares Vitro de Vitrocerâmica / Alumínio / -

 ■ Zonas de indução circular / Zonas de indução retangular Sim / Sim

 ■ Controlos tátis circulares / Controlos táteis lineares Sim / Não

 ■ Peso 11,0 kg

Monitor e controlo

 ■ Controlos individuais para cada zona / Controlos centrais 
para todas as zonas

Sim / Não

 ■ Definição individual do temporizador / Definição central 
do temporizador

Sim / Não

utilização e flexibilidade

 ■ Deteção automática de caçarola Não

 ■ Função Chef / Real Bridge / Função Pausa Não / Sim 1 / Sim

 ■ Níveis de potência / Efeito Boost 13 / 5,5 kW

desempenho

 ■ Frente esquerda / Meio / Atrás - / - / 5500 W

 ■ Frente média / Centro / Atrás - / - / -

 ■ Frente direita / Centro / Atrás 3700 W / - / 3700 W

Segurança e manutenção

 ■ Indicador de calor residual / Desligar por 
sobreaquecimento

Sim / Sim

 ■ Desligar central para todas as zonas / Limitador do 
tempo de cozedura

Sim / Sim

 ■ Painéis de controlo bloqueáveis Sim

 ■ Superfície de limpeza fácil Sim

dimensões

 ■ Dimensões do equipamento (A / L / P) / Raio angular 43 / 644 / 522 / - 

 ■ Dimensões de instalação (A / L / P) - / 860 / 490 mm

 ■ Corte extra para instalação alinhada (A / L / P) / Raio 
angular

- / - / - / -

dados técnicos

 ■ Ligação elétrica 7,4 kW / 220-230 V / 50-60 Hz / bifásico x 16A
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PLACAS

Preto
Placa de indução, 90 cm PVPR: 1990 €

HI1995G

Principais características

Largura de 90 cm, Controlos de zona individuais, 6 zonas de indução, 5.5 kW Boost, 3 zonas Real Bridge, 
Zona XL 26 cm, 6 programas automáticos, Deteção automática de caçarola, Temporizadores individuais, 
Função Stop & Go, Função Chef

zonas de
indução

Programas
automáticos

Programas automáticos

Fervura, Lume brando, Aquecer / manter quente, Wok, Fritar, Grill

design e integração

 ■ Instalação alinhada / Instalação por cima Não / Sim

 ■ Vidro / Perfil lateral / Raios angulares Vitro de Vitrocerâmica / Alumínio / -

 ■ Zonas de indução circular / Zonas de indução retangular Sim / Sim

 ■ Controlos tátis circulares / Controlos táteis lineares Não / Sim

 ■ Peso 14,7 kg

Monitor e controlo

 ■ Controlos individuais para cada zona / Controlos centrais 
para todas as zonas

Sim / Não

 ■ Definição individual do temporizador / Definição central 
do temporizador

Sim / Não

utilização e flexibilidade

 ■ Deteção automática de caçarola Sim

 ■ Função Chef / Real Bridge / Função Pausa Sim / Sim 3 / Sim

 ■ Níveis de potência / Efeito Boost 13 / 3,7 kW

desempenho

 ■ Frente esquerda / Meio / Atrás 3700 W / - / 3700 W

 ■ Frente média / Centro / Atrás 3700 W / - / 3700 W

 ■ Frente direita / Centro / Atrás 3700 W / - / 3700 W

Segurança e manutenção

 ■ Indicador de calor residual / Desligar por 
sobreaquecimento

Sim / Sim

 ■ Desligar central para todas as zonas / Limitador do 
tempo de cozedura

Sim / Sim

 ■ Painéis de controlo bloqueáveis Sim

 ■ Superfície de limpeza fácil Sim

dimensões

 ■ Dimensões do equipamento (A / L / P) / Raio angular 43 / 904 / 522 / - 

 ■ Dimensões de instalação (A / L / P) - / 860 / 490 mm

 ■ Corte extra para instalação alinhada (A / L / P) / Raio 
angular

- / - / - / -

dados técnicos

 ■ Ligação elétrica 11,1 kW / 220-230 V / 50-60 Hz / trifásico x 16A
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PLACAS

Preto
Placa de indução, 60 cm PVPR: 1190 €

HI1631G

Principais características

Largura de 60 cm, Controlo de zona central, 3.0 kW Boost, Função Stop & Go, 2 zonas Real Bridge

Programas automáticos

Aquecimento

design e integração

 ■ Instalação alinhada / Instalação por cima Não / Sim

 ■ Vidro / Perfil lateral / Raios angulares Vitro de Vitrocerâmica / Alumínio / -

 ■ Zonas de indução circular / Zonas de indução retangular Não / Sim

 ■ Controlos tátis circulares / Controlos táteis lineares Não / Sim

 ■ Peso 10,5 kg

Monitor e controlo

 ■ Controlos individuais para cada zona / Controlos centrais 
para todas as zonas

Não / Sim

 ■ Definição individual do temporizador / Definição central 
do temporizador

Não / Sim

utilização e flexibilidade

 ■ Deteção automática de caçarola Não

 ■ Função Chef / Real Bridge / Função Pausa Não / Sim 2 / Sim

 ■ Níveis de potência / Efeito Boost 10 / 3,0 kW

desempenho

 ■ Frente esquerda / Meio / Atrás 3000 W / - / 1850 W

 ■ Frente média / Centro / Atrás - / - / - 

 ■ Frente direita / Centro / Atrás 3000 W / - / 1850 W

Segurança e manutenção

 ■ Indicador de calor residual / Desligar por 
sobreaquecimento

Sim / Sim

 ■ Desligar central para todas as zonas / Limitador do 
tempo de cozedura

Sim / Sim

 ■ Painéis de controlo bloqueáveis Sim

 ■ Superfície de limpeza fácil Sim

dimensões

 ■ Dimensões do equipamento (A / L / P) / Raio angular 43 / 600 / 522 / - 

 ■ Dimensões de instalação (A / L / P) - / 860 / 490 mm

 ■ Corte extra para instalação alinhada (A / L / P) / Raio 
angular

- / - / - / -

dados técnicos

 ■ Ligação elétrica 7,4 kW / 220-230 V / 50-60 Hz / bifásico x 16A
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PLACAS

Principais características

Largura de 90 cm, Gás e indução Duo Fusion, 4 Zonas de Indução, 3.7 kW Boost, 2 zonas Real Bridge, 6 programas 
automáticos de indução, Deteção automática de caçarola, Temporizadores individuais, Função Stop & Go 

zonas de
indução

Programas
automáticos

Programas automáticos de indução

Fervura, Lume brando, Aquecer / manter quente, Wok, Fritar, Grill

Programas automáticos de gás

design e integração

 ■ Vidro / Perfil lateral Vitrocerâmica / Alumínio 

 ■ Zonas de indução circular / Zonas de indução retangular Não / Sim

 ■ Controlos tátis circulares / Controlos táteis lineares / Controlo 
por botão

Não / Sim / Sim

 ■ Entrada de ar escondida Sim

 ■ Suporte sólido para frigideira em ferro fundido Sim

 ■ Peso 19,4 kg

Monitor e controlo

 ■ Controlo tátil para queimador de gás Não

 ■ Controlos individuais / Regulação de temporizador individual Sim / Sim

 ■ Ignição eletrónica com operação manual individual Sim

utilização e flexibilidade

 ■ Queimador Fusion Volcano Wok Sim

 ■ Suporte redondo para trabalho / Suporte pequeno para 
panelas

Sim

 ■ Deteção automática de caçarola Sim

 ■ Real Bridge / Função Pausa Sim / Sim

 ■ Níveis de potência de indução / Efeito Boost 13 / 3,7 kW

 ■ Nível de potência do gás (mín. - máx.) 300 - 6000 W

desempenho

 ■ Frente esquerda / Meio / Atrás - / Gás 6000 W / -

 ■ Frente média / Centro / Atrás 3700 W / - / 3700 W

 ■ Frente direita / Centro / Atrás 3700 W / - / 3700 W

Segurança e manutenção

 ■ Proteção contra falha de chama/ Indicador de calor residual / 
Desligar por sobreaquecimento

Sim / Sim / Sim

 ■ Painéis de controlo bloqueáveis Sim (para controlos de indução)

 ■ Superfície de limpeza fácil Sim

dimensões

 ■ Dimensões do equipamento (A / L / P) / Raio angular 54 / 904 / 522 / -

 ■ Dimensões de instalação (A / L / P) - / 860 / 490 mm

 ■ Localização da ligação de gás / elétrica (a partir da 
extremidade direita traseira)

265 / 180 mm

 ■ Comprimento do cabo elétrico 1500 mm

dados técnicos

 ■ Tipo de gás / Tamanho da ligação G30-30mBar / 1/2"

 ■ Ligação elétrica 7,42 kW / 220-230 V / 50-60 Hz / bifásico x 16A

Vidro preto
Placa combinada a Gás / Indução, 90 cm PVPR: 1740

HIG1995AB
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Características da instalação
PLACAS
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ASKO | Placas

2. um grande placa num pequeno espaço

Se desejar alterar a sua placa a gás de 
60 cm já existente, temos uma ótima 
oportunidade para si. As nossas placas a 
gás de 70 cm encaixam num espaço com 

uma largura de 56 cm. Isto significa que 
pode ter algo maior sem ter de reinstalar a 
sua bancada. 

1. Assistência sem remover a placa

As placas de indução rápida requerem 
uma bancada de cozinha perfeitamente 
fabricada, bem como selagem em torno 
das paredes. Para serem retiradas, é 
necessário remover a selagem, o que pode 

causar danos na bancada. Com a solução 
de reparação Service Saver, é possível 
aceder facilmente à parte eletrónica. Assim, 
não há necessidade de retirar a placa.
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Para arquitetos e designers, a placa com exaustão incorporada da ASKO abre um novo 
campo no design de cozinhas que não precisam de ocultar ou destacar o exaustor da 
placa.

Placa com 
exaustão 
incorporada

Ar limpo e vista desimpedida
PLACA COM EXAUSTÃO INCORPORADA

A ideia subjacente a a placa com exaustão incorporada ASKO é, simplesmente, oferecer-
lhe a oportunidade de usufruir dos benefícios de ter uma cozinha com vista aberta, sem 
qualquer exaustor da placa a distrair no campo de visão. 

remoção eficaz dos 
fumos

outro nível de ruído

Elevada capacidade de 
extração de gorduras

Superfície completamente 
plana

O fumo e os vapores de cozinhar 
sobem mais lentamente perto da fonte 
do que mais acima. Isto é algo de que 
beneficiámos ao desenhar a nossa placa 
com exaustão incorporada. A velocidade 
significativamente mais elevada do ar que 
a ventoinha proporciona extrai os fumos do 
ponto a partir do qual sobem, diretamente 
da placa com exaustão incorporada.

A gordura no fluxo de ar falha em ser 
transportada diretamente para o filtro, 
acabando na flange de inclinação de ar, 
onde finalmente flui para dentro do filtro. 
O filtro pode conter até 200 ml de gordura. 
Uma quantidade excessiva de gordura 
termina no fundo do filtro, com um espaço de 
armazenamento adicional.

A zona de extração é completamente plana 
e feita do mesmo vidro cerâmico endurecido 
mate, como o resto da placa. Isto aumenta 
o espaço utilizável na placa e permite-lhe 
movimentar-se à volta de tachos e panelas 
mais livremente.

Como o extrator e o motor estão posicionados 
perto do chão e não à mesma altura que a 
sua cabeça, experimentará um número de 
ruído significativamente mais baixo.
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Instalação tradicional

Instalação rápida

ASKO   |    Placa com exaustão incorporada

Destaques
PLACA COM EXAUSTÃO INCORPORADA
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ASKO   |    Placa com exaustão incorporada

Instalação rápida um filtro com dupla ação

O design escandinavo implica linhas 
sóbrias e harmonia em cada pormenor. 
De acordo com a mesma tradição, 
desenhamos a placa com exaustão 
incorporada, para que possa ser instalada 
rapidamente com a bancada de cozinha. 
Mas é claro que também pode ser instalada 
por cima da bancada de cozinha

A placa com exaustão incorporada ASKO 
está instalada com um filtro inteligente que 
limpa eficazmente o ar duas vezes com um 
único filtro. Quando for altura de limpar, 
basta levantar o filtro da placa e colocá-
lo na máquina de lavar loiça para que 
este seja limpo da forma mais higiénica. 
Chamamos-lhe Sistema de Filtro Gémeo.

Programas 
automáticos

Os nossos programas automáticos ajudam 
a facilitar a vida na cozinha. Se os utilizar, 
pode focar-se em tudo o mais que tem a 
ver com a cozinha. Os três programas 
automáticos ajudam a manter a temperatura 
certa ao ferver, derreter e cozinhar em lume 
brando. 

Zonas Flexíveis real 
Bridge™ 

As zonas de indução flexíveis Real Bridge™ 
da ASKO permitem-lhe criar uma ponte 
entre duas zonas de cozedura para criar 
uma zona maior, para utilizar tachos e 
panelas maiores. A folga mínima entre as 
zonas unidas por ponte significa que não 
há pontos frios, ideal para tachos e panelas 
maiores, criando opções de cozinhados 
infindáveis.
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Instalação

PLACAS

Dimensões do encastrado (para instalação rápida)Dimensões do equipamento

Preto mate
Placa com exaustão incorporada, 90 cm PVPR: 3490 €

HIHM934M ASK

Principais características

Largura de 90 cm, 4 zonas de indução, 3.7 kW Boost, 2 zonas Real Bridge, 3 programas automáticos, Função Stop & Go, 
Instalação rápida ou em cima, Remoção eficaz dos fumos, Cozinha com vista desimpedida

Programas
automáticos

zonas de
indução

Programas automáticos

Ferver, Cozinhar em lume brando, Derreter

design e integração

 ■ Instalação alinhada / Instalação por cima Sim / Sim

 ■ Vidro / Perfil lateral / Raios angulares Vitrocerâmica escovada / - / 4

 ■ Zonas de indução circular / Zonas de indução retangular Sim / Sim

 ■ Controlos tátis circulares / Controlos táteis lineares Sim / Não

 ■ Conduta de ligação do extrator Incluído

 ■ Possibilidades de instalação Instalação em parede / ilha

 ■ Ventilação com conduta / Recirculação Sim / Sim

 ■ Peso 17,5 kg

Monitor e controlo

 ■ Controlos individuais para cada zona / Controlos centrais 
para todas as zonas

Sim / Não

 ■ Definição individual do temporizador / Definição central do 
temporizador

Sim / Não

 ■ Controlo central do extrator Sim

utilização e flexibilidade

 ■ Deteção automática de caçarola Sim

 ■ Função Chef / Real Bridge / Função Pausa Não / Sim 2 / Sim

 ■ Níveis de potência / Efeito Boost 13 / 5,5 kW

desempenho

 ■ Frente esquerda / Meio / Atrás 3700 W / - / 3700 W

 ■ Frente média / Centro / Atrás - / 5500 W / -

 ■ Frente direita / Centro / Atrás 3700 W / - / 3700 W

 ■ Capacidade do extrator 510 m3/h

Segurança e manutenção

 ■ Indicador de calor residual / Desligar por sobreaquecimento Sim / Sim

 ■ Desligar central para todas as zonas / Limitador do tempo 
de cozedura

Sim / Sim

 ■ Painéis de controlo bloqueáveis Sim

 ■ Superfície de limpeza fácil Sim

dimensões

 ■ Dimensões do equipamento (A / L / P) / Raio angular 46 / 900 / 510 / 4 mm

 ■ Dimensões de instalação (A / L / P) - / 860 / 490 mm

 ■ Corte extra para instalação alinhada (A / L / P) / Raio angular - / 906-1 / 516-1 / 6 mm

dados técnicos

7,4 kW / 220-230 V / 50-60 Hz / bifásico x 16A

Acessórios opcionais

Kit de recirculação: ACC8465PLF
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2.

ASKO   |    Placa com exaustão incorporada

Características da instalação
PLACA COM EXAUSTÃO INCORPORADA
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ASKO   |    Placa com exaustão incorporada

2. Alinhado ou por cima da bancada

A placa com exaustão incorporada ASKO 
destina-se a uma instalação alinhada, mas 

é adequada igualmente para instalar por 
cima da bancada.

1. requer um espaço mínimo

Os nossos engenheiros deram o seu melhor 
para tornar a nossa placa com exaustão 
incorporada a mais pequena possível para 
os compartimentos da sua cozinha. 

É possível continuar a ter gavetas por baixo 
da placa com exaustão incorporada, com 
uma profundidade máxima de 47 cm.
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As cozinhas abertas são muito populares, 
mas precisam de exaustores mais potentes 
e silenciosos. A ASKO oferece uma vasta 
gama de exaustores para diferentes 
situações de instalação que se adaptam 

a qualquer cozinha contemporânea. O 
seu novo exaustor de cozinha da ASKO 
será certamente uma peça central na sua 
nova cozinha, quer opte por destacá-lo ou 
ocultá-lo.

Exaustores
de cozinha
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ASKO | Exaustores de cozinha

Características comuns
EXAUSTORES DE COZINHA
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Filtros seguros para 
máquina de lavar loiça

Os filtros apresentam uma camada múltipla 
e uma rede duradoura de aço inoxidável 
que pode lavar facilmente na sua máquina 
de lavar loiça.

Indicação de limpeza 
do filtro

Todos os filtros de exaustor ASKO incluem 
um indicador de limpeza do filtro para 
avisar quando é altura de o limpar. Ajuda-o 
a manter a capacidade dos exaustores ao 
longo do tempo.

Função turbo

A função turbo num exaustor de cozinha 
ASKO remove quatro vezes mais ar numa 
hora do que o contido numa casa comum.

Filtros facilmente 
acessíveis

Fazemos com que seja mais fácil para si 
manter a eficiência dos exaustores de cozinha, 
facilitando a remoção e a recolocação dos 
filtros.
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Design especial
EXAUSTORES DE COZINHA

O exaustor de cozinha é, muitas vezes, a 
primeira coisa em que os seus convidados 
reparam na sua cozinha. O exaustor fica 
ao nível dos olhos, por isso tem de ser 
especial. Os nossos exaustores de cozinha 

são, para além do estilo exterior, eficazes e 
silenciosos. Perfeitos para cozinhas abertas 
e modernas. Nesta gama, encontrará 
Exaustores Diagonais, em forma de T, 
Encastrados e de Teto.
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Indicação de limpeza 
do filtro

Função turbo

A função turbo garante a eficiência. 
Isto é especialmente importante 
quando a cozinha e a sala de estar 
são adjacentes. A função turbo num 
exaustor de cozinha ASKO remove 
quatro vezes mais ar numa hora do 
que o contido numa casa comum.

A limpeza regular dos filtros é 
fundamental para a eficiência do seu 
exaustor de cozinha e para a sua 
capacidade de remover fumo e vapor. 
Para evitar que passe demasiado 
tempo entre limpezas, os nossos 
exaustores de cozinha avisam quando 
for altura. Os filtros são de fácil acesso 
e podem ser lavados na sua máquina 
de lavar loiça.
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Exaustores ocultos 
com estilo

EXAUSTORES ENCASTRADOS E DE TETO

Os exaustores encastrados e de teto são 
perfeitos para quem procura uma expressão 
de design sóbrio que destaque mais os 
móveis da cozinha e o design do que os 

equipamentos. Os novos exaustores ocultos 
da ASKO são símbolos de bom design, 
mesmo que não se destinem à ribalta.
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Iluminação potente

Uma iluminação potente é fundamental 
para cozinhar, mas também pode ser um 
problema depois de cozinhar, quando 
desejar uma iluminação ambiente do 
exaustor. Os nossos exaustores de teto 
e encastrados estão equipados com um 
conceito de iluminação superior, onde 
pode escurecer a luz e alterar a cor da luz, 
de quente a frio. Funcionalismo e estética 
escandinava em perfeita harmonia. Tem de 
os ter na sua cozinha.

Painel de controlo 
ergonómico

Uma desvantagem dos exaustores 
encastrados é que, normalmente, não 
se consegue ver o painel de controlo, 
o que prejudica a experiência geral de 
utilização do exaustor. As nossas soluções 
para este problema são Light Guide™, 
respetivamente Ergo Touch™. Um indicador 
luminoso intuitivo indica-lhe qual o nível 
de potência ligado no exaustor, os botões 
ficam pouco salientes, mas o suficiente 
para um toque e sensação distintivos. 

Filtros de aço 
inoxidável

Os exaustores encastrados e de teto da 
ASKO são potentes, mas silenciosos, 
equipados com motores sem escovas 
duradouros e filtros em aço inoxidável 
seguros para a máquina de lavar loiça. Isto 
torna-os perfeitos para soluções de plano 
aberto, sem barreiras entre sala de estar e 
cozinha – uma situação em que baixo ruído 
e elevada capacidade são prioritários. Os 
exaustores encastrados e de teto da ASKO 
são desenhados para cozinhas sociais e 
ativas - funcionais e estéticas, dois pilares do 
design escandinavo, e também da ASKO.

Extração eficiente

O painel que oculta o filtro tem mais 
funções do que apenas embelezar a sua 
cozinha; também torna a velocidade do ar 
5 a 7 vezes superior a um exaustor comum, 
removendo mais rapidamente fumos, 
gordura e vapor. Também é muito fácil de 
limpar. 
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Instalação

EXAUSTORES

Dimensões do equipamento Dimensões de instalação

Vidro branco
Exaustor Encastrado, 86 cm PVPR: 1190 €

CBB862W

Principais características

Motor sem escovas, Extração do perímetro, Filtros de aço inoxidável aptos para a máquina de lavar loiça, 
faixas LED, Luzes reguláveis, Luz ajustável de frio para quente

design e integração

 ■ Superfície e cor / Tipo de construção Vidro branco / Integrado

 ■ Funcionalidade de instalação especial -

 ■ Área de filtro oculta / Filtros visíveis Sim / Não

 ■ Peso -

Monitor e controlo

 ■ Tipo de controlo Botões de pressão

 ■ Sensor de proximidade - os comandos são visíveis 
apenas ao aproximar-se

-

utilização e flexibilidade

 ■ Número de níveis de potência / Função turbo 4 / Sim

 ■ Ventilação por ar / Recirculação Sim / Sim

 ■ Função Temporizador / Ar Limpo Sim / Sim

 ■ Número de luzes / Tipo de luzes 2 X 20 W / Tiras LED suaves escurecíveis

 ■ Ajuste contínuo da cor da luz (2900 k - 5100 K) Sim

 ■ Sistema de extração Extração do perímetro 

 ■ Nível de ruído mín. / máx. 54 / 57 dB

 ■ Taxa de extração 760 m3/h

Segurança e manutenção

 ■ Captura da gordura / Adequado para máquina de 
lavar loiça 

Rede de aço inoxidável 7 camadas / Sim

 ■ Indicação de limpeza do filtro de gordura Sim 

 ■ Superfícies e painel fáceis de limpar Sim 

dimensões

 ■ Dimensões do equipamento (A / L / P) 73 / 860 / 300

 ■ Altura mín. / máx. da chaminé - / -

 ■ Dimensões de instalação (A / L / P) - / 846 / 286

 ■ Comprimento do cabo elétrico 1500 mm

dados técnicos

 ■ Ligação elétrica 280 W / 220-240 V / 50 Hz/ 10 A

 ■ Tipo de motor Motor sem escovas silencioso e duradouro

 ■ Classe de eficiência energética (UE) A++

Acessórios opcionais

 ■ Kit de recirculação** RMS8255CU

 ■ Filtro de carvão** Incluído

* A ausência de filtro significa menos potência para extrair o ar.
** O kit de recirculação: e o filtro de carvão são adquiridos separadamente.
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Instalação

Dimensões do equipamento Dimensões de instalação

Principais características

Largura de 86 cm, Classe energética A+, Motor sem escovas, Extração do perímetro, Filtros de aço 
inoxidável aptos para a máquina de lavar, focos LED, Luzes reguláveis, Luz ajustável do frio para o quente

design e integração

 ■ Superfície e cor / Tipo de construção Aço inoxidável / Integrado

 ■ Funcionalidade de instalação especial -

 ■ Área de filtro oculta / Filtros visíveis Sim / Não

 ■ Peso -

Monitor e controlo

 ■ Tipo de controlo Botões de pressão

 ■ Sensor de proximidade - os comandos são visíveis 
apenas ao aproximar-se

-

utilização e flexibilidade

 ■ Número de níveis de potência / Função turbo 4 / Sim

 ■ Ventilação por ar / Recirculação Sim / Sim

 ■ Função Temporizador / Ar Limpo Sim / Sim

 ■ Número de luzes / Tipo de luzes 6 X 5 W / Focos LED suaves escurecíveis

 ■ Ajuste contínuo da cor da luz (2900 k - 5100 K) Sim

 ■ Sistema de extração Extração do perímetro 

 ■ Nível de ruído mín. / máx. 52 / 53 dB

 ■ Taxa de extração 740 m3/h

Segurança e manutenção

 ■ Captura da gordura / Adequado para máquina de 
lavar loiça 

Rede de aço inoxidável 7 camadas / Sim

 ■ Indicação de limpeza do filtro de gordura Sim 

 ■ Superfícies e painel fáceis de limpar Sim 

dimensões

 ■ Dimensões do equipamento (A / L / P) 73 / 860 / 300

 ■ Altura mín. / máx. da chaminé - / -

 ■ Dimensões de instalação (A / L / P) - / 846 / 286

 ■ Comprimento do cabo elétrico 1500 mm

dados técnicos

 ■ Ligação elétrica 280 W / 220-240 V / 50 Hz/ 10 A

 ■ Tipo de motor Motor sem escovas silencioso e duradouro

 ■ Classe de eficiência energética (UE) A+

Acessórios opcionais

 ■ Kit de recirculação** RMS8211CU

 ■ Filtro de carvão** Incluído

* A ausência de filtro significa menos potência para extrair o ar.
** O kit de recirculação: e o filtro de carvão são adquiridos separadamente.

Aço Inoxidável
Exaustor Encastrado, 86 cm PVPR: 1090 €

CBB861S

EXAUSTORES
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Instalação

Principais características

Largura de 90 cm, Classe energética A++, Motor sem escovas, Extração do perímetro, Filtros de aço inoxidável 
aptos para a máquina de lavar, focos LED, Controlo remoto, Luzes reguláveis, Luz ajustável do frio para o quente

design e integração

 ■ Superfície e cor / Tipo de construção Aço inoxidável / Integrado

 ■ Funcionalidade de instalação especial Baixa profundidade da instalação - 200 mm

 ■ Área de filtro oculta / Filtros visíveis Sim / Não

 ■ Peso -

Monitor e controlo

 ■ Tipo de controlo Comando remoto

 ■ Sensor de proximidade - os comandos são visíveis 
apenas ao aproximar-se

utilização e flexibilidade

 ■ Número de níveis de potência / Função turbo 4 / Sim

 ■ Ventilação por ar / Recirculação Sim / Sim

 ■ Função Temporizador / Ar Limpo Sim / Sim

 ■ Número de luzes / Tipo de luzes 2 X 20 W / Focos LED suaves escurecíveis

 ■ Ajuste contínuo da cor da luz (2900 k - 5100 K) Sim

 ■ Sistema de extração Extração do perímetro 

 ■ Nível de ruído mín. / máx. - /58 dB

 ■ Taxa de extração 760 m3/h

Segurança e manutenção

 ■ Captura da gordura / Adequado para máquina de 
lavar loiça 

Rede de aço inoxidável 7 camadas / Sim

 ■ Indicação de limpeza do filtro de gordura Sim 

 ■ Superfícies e painel fáceis de limpar Sim 

dimensões

 ■ Dimensões do equipamento (A / L / P) 76 / 860 / 504

 ■ Altura mín. / máx. da chaminé - / -

 ■ Dimensões de instalação (A / L / P) - / 844 / 484

 ■ Comprimento do cabo elétrico 1500 mm

dados técnicos

 ■ Ligação elétrica 280 W / 220-240 V / 50 Hz/ 10 A

 ■ Tipo de motor Motor sem escovas silencioso e duradouro

 ■ Classe de eficiência energética (UE) A++

Acessórios opcionais

 ■ Kit de recirculação** RMS8211CU

 ■ Filtro de carvão** Incluído

* A ausência de filtro significa menos potência para extrair o ar.
** O kit de recirculação: e o filtro de carvão são adquiridos separadamente.

Aço Inoxidável
Exaustor de Teto, 90 cm PVPR: 1590 €

CCt9051S

Dimensões do equipamento Dimensões de instalação

EXAUSTORES
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Instalação

Dimensões do aparelho

Principais características

Largura de 120 cm, Classe energética A++, Motor sem escovas, Extração do perímetro, Filtros de aço inoxidável 
aptos para a máquina de lavar, tiras LED, Controlo remoto, Luzes reguláveis, Luz ajustável do frio para o quente

design e integração

 ■ Superfície e cor / Tipo de construção Vidro branco / Integrado

 ■ Funcionalidade de instalação especial Baixa profundidade da instalação - 200 mm

 ■ Área de filtro oculta / Filtros visíveis Sim / Não

 ■ Peso -

Monitor e controlo

 ■ Tipo de controlo Comando remoto

 ■ Sensor de proximidade - os comandos são visíveis 
apenas ao aproximar-se

utilização e flexibilidade

 ■ Número de níveis de potência / Função turbo 4 / Sim

 ■ Ventilação por ar / Recirculação Sim / Sim

 ■ Função Temporizador / Ar Limpo Sim / Sim

 ■ Número de luzes / Tipo de luzes 2 X 20 W / Tiras LED suaves escurecíveis

 ■ Ajuste contínuo da cor da luz (2900 k - 5100 K) Sim

 ■ Sistema de extração Extração do perímetro 

 ■ Nível de ruído mín. / máx. - / 58 dB

 ■ Taxa de extração 750 m3/h

Segurança e manutenção

 ■ Captura da gordura / Adequado para máquina de 
lavar loiça 

Rede de aço inoxidável 7 camadas / Sim

 ■ Indicação de limpeza do filtro de gordura Sim 

 ■ Superfícies e painel fáceis de limpar Sim 

dimensões

 ■ Dimensões do equipamento (A / L / P) 76 / 1200 / 504

 ■ Altura mín. / máx. da chaminé - / -

 ■ Dimensões de instalação (A / L / P) - / 1204 / 484

 ■ Comprimento do cabo elétrico 1500 mm

dados técnicos

 ■ Ligação elétrica 280 W / 220-240 V / 50 Hz/ 10 A

 ■ Tipo de motor Motor sem escovas silencioso e duradouro

 ■ Classe de eficiência energética (UE) A++

Acessórios opcionais

 ■ Kit de recirculação** RMS8255CU

 ■ Filtro de carvão** Incluído

* A ausência de filtro significa menos potência para extrair o ar.
** O kit de recirculação: e o filtro de carvão são adquiridos separadamente.

Vidro branco
Exaustor de Teto, 120 cm PVPR: 1790 €

CCt1252W

Dimensões do equipamento Dimensões de instalação

EXAUSTORES
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ASKO | Exaustores de cozinha

Características da instalação
EXAUSTORES DE COZINHA
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ASKO | Exaustores de cozinha

2. Hook and swing - fácil de instalar

A solução “hook-and-swing” torna a 
instalação dos nossos exaustores de 
ilha simples e segura. Basta engatar a 
secção superior da chaminé no suporte 

de montagem - que já fixou num passo 
anterior - e depois rodá-la para bloquear 
automaticamente no suporte. 

1. tetos extra altos?

Se tiver um teto alto em casa, pode utilizar 
a nossa extensão para estender a chaminé, 
de forma a adaptar-se a uma altura de 

teto de 2,5 a 3,5 metros. Este sistema de 
expansão único é fácil de instalar.
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Para compreender como funcionam os 
nossos novos frigoríficos e congeladores 
Nordic Fresh, temos de aprender primeiro 
com a natureza. Por exemplo, plantas 
di ferentes precisam de ambientes 
diferentes para crescerem fortes. Algumas 
precisam de sol e de um clima seco, outras 
de sombra e humidade.

O mesmo princípio aplica-se a armazenar 
comida fresca num frigorífico ou num 
congelador. Imitamos a natureza para criar 
microclimas dentro de um único frigorífico, 
oferecendo as melhores condições de 
armazenamento possível para diferentes 
tipos de alimentos.

Refrigeração



114

ASKO | Refrigeração



115

ASKO | Refrigeração

Sistema Cool Flow+ Iluminação interior

A distribuição rápida e uniforme do ar fresco 
é fundamental para preservar a sua comida 
fresca. O sistema Cool Flow+ permite-lhe 
guardar os seus alimentos em qualquer 
prateleira e garante que a temperatura é 
rapidamente restaurada depois de abrir 
e fechar a porta. O fluxo de ar contínuo 
também reduz a secura e preserva a 
frescura dos alimentos desde o primeiro dia.

Com boa iluminação, será muito mais fácil 
encontrar os alimentos que procura, e 
também pode ler mais rapidamente rótulos e 
prazos de validade. Instalamos nos nossos 
frigoríficos e congeladores diferentes 
lâmpadas led que iluminam cada área do 
frigorífico, congelador e gavetas com uma 
luz suave e agradável.

dispensador de gelo 
eletrónico

Se encher o frigorífico com água, terá gelo. 
O dispensador de gelo eletrónico inteligente 
garante que o seu armazenamento de gelo 
nunca fica seco. Bom para dias quentes e 
noites longas.

Controlo adaptável da 
temperatura

Os sensores inteligentes monitorizam 
de perto a forma como utiliza o frigorífico 
e ajusta o efeito de refrigeração. Na 
prática, significa que o frigorífico baixa 
automaticamente a temperatura antes 
de períodos de uso frequente, evitando o 
aquecimento desnecessário dos alimentos, 
mantendo os alimentos frescos durante 
20% mais tempo.

Controlo automático  
da humidade

O Controlo Automático da Humidade 
conserva a humidade nas gavetas húmidas a 
um nível otimizado. Uma membrana especial 
abre-se automaticamente acima de 90% de 
humidade. Abaixo de 90%, a membrana 
fecha-se e conserva a humidade no interior 
da gaveta. Trata-se de um processo 
totalmente automatizado que evita que a sua 
fruta e legumes sequem ou se deteriorem.
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Congeladores
REFRIGERAÇÃO

Passa sempre muita comida pelos 
congeladores da ASKO. Por isso sabemos 
que tem elevadas expetativas sobre estes 
equipamentos; têm de ser duradouros, 
planeados com inteligência e fáceis de 

limpar. Todos os nossos produtos de 
refrigeração têm muito espaço e são fáceis 
de remodelar para se adequarem às suas 
necessidades.
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no Frost Congelação rápida 
automática

Com a nossa função eficaz No Frost, não 
é necessário descongelar. Em geral, o 
congelador será mais fácil de gerir, já que 
as embalagens de alimentos não aderem. 
Sem gelo, pode utilizar todo o espaço do 
congelador e a energia com eficiência para 
congelar comida e não gelo. Assim poupa 
dinheiro e o ambiente.

Os alimentos devem ser sempre congelados 
tão rapidamente quanto possível. Os 
cristais de gelo serão mais pequenos do 
que quando congelado lentamente. Os 
pequenos cristais de gelo não afetam as 
fibras da carne e dos legumes, mantendo 
os alimentos no seu estado original. 
Conserve todos os nutrientes saudáveis 
dos seus alimentos ao congelar, utilizando 
o Auto Super Freeze!

Gavetas de fecho suave

Os alimentos que utiliza frequentemente 
para cozinhar devem ser facilmente 
acessíveis. É por isso que as três gavetas 
do meio dos congeladores Nordic Fresh+ 
se destinam a uma utilização frequente com 
carris telescópicos facilmente deslizantes 
com função de fecho suave.
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Instalação

FRIGORíFICOS

r31842I

Principais características

Classe energética A++, Zona , Controlo automático da humidade, Porta de fecho suave, Tabuleiro de pequeno-almoço 
de madeira, Cool Flow+, Controlo adaptável da temperatura

design e integração

 ■ Volume total / Volume do frigorífico / Volume do congelador - / 300 / - litros

 ■ Prateleiras / Prateleiras da poeta / Gavetas do frigorífico / 
Compartimentos do congelador

6 / 5 / - / -

 ■ Porta lado a lado / Porta deslizante Sim / Não

 ■ Peso 71,5 kg

 ■ Peso máx. de porta personalizada 20 kg

Sistemas de refrigeração e preservação

 ■ No Frost Não 

 ■ Gavetas para frescos 1 carne / peixe + 1 fruta / legumes

 ■ Congelação rápido Não 

 ■ Refrigeração rápida Sim

 ■ Sistema de distribuição do ar Cool Flow+

 ■ Controlo adaptável da temperatura / Controlo automático  
da humidade

Sim / Sim

Monitor e controlo

 ■ Tipo de monitor/controlo Controlo tátil

 ■ Controlos separados da temperatura nas gavetas para frescos Sim

 ■ Controlos separados da temperatura e compartimentos do 
congelador

Sim

utilização e flexibilidade

 ■ Compartimento convertível Não

 ■ Luzes LED / Localizações 5 tiras LED / Compartimentos do frigorífico 

 ■ Prateleiras ajustáveis / Prateleiras amovíveis Sim / Sim

 ■  Porta de fecho suave / Gavetas de fecho suave / Prateleira 
para vinhos de fecho suave

Sim / Sim / Não

 ■ Alarme de porta aberta / Alarme alta temperatura Sim / Sim

dimensões

 ■ Dimensões do equipamento (A / L / P) 1772 / 555 / 545 mm

 ■ Dimensões de instalação (A / L / P) 1775-1780 / 560-570 / 560 mm

 ■ Comprimento do cabo elétrico 2000 mm

dados técnicos

 ■ Ligação elétrica 85 W / 220-240 V / 50 Hz / monofásico x 10 A

 ■ Classe de eficiência energética (UE) D

Acessórios incluídos

Tabuleiro para pequeno-almoço em madeira, Suporte para garrafas de madeira, Caixa múltipla com tampa de madeira

Branco
Encastrado / Frigorífico, 178 cm PVPR: 1890 €
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Instalação

FRIGORíFICOS

Branco
Encastrado / Frigorífico / Congelador, 178 cm PVPR: 1990 €

rFn31842I

Principais características

Classe energética A++, No Frost, Zona , Controlo automático da humidade, Porta de fecho suave, Tabuleiro de pequeno-
almoço de madeira, Cool Flow+, Controlo adaptável da temperatura

design e integração

 ■ Volume total / Volume do frigorífico / Volume do congelador 229 / 160 / 69 litros

 ■ Prateleiras / Prateleiras da poeta / Gavetas do frigorífico / 
Compartimentos do congelador

3 / 4 / 2 / 3

 ■ Porta lado a lado / Porta deslizante Sim / Não

 ■ Peso -

 ■ Peso máx. de porta personalizada 20 kg

Sistemas de refrigeração e preservação

 ■ No Frost Sim

 ■ Gavetas para frescos 1 carne / peixe + 1 fruta / legumes

 ■ Congelação rápido Sim

 ■ Refrigeração rápida Sim

 ■ Sistema de distribuição do ar Cool Flow+

 ■ Controlo adaptável da temperatura / Controlo automático  
da humidade

Sim / Sim

Monitor e controlo

 ■ Tipo de monitor/controlo Controlo tátil

 ■ Controlos separados da temperatura nas gavetas para frescos Sim

 ■ Controlos separados da temperatura e compartimentos do 
congelador

Sim

utilização e flexibilidade

 ■ Compartimento convertível Não

 ■ Luzes LED / Localizações 3 tiras LED / Frigorífico, Congelador 

 ■ Prateleiras ajustáveis / Prateleiras amovíveis Sim / Sim

 ■  Porta de fecho suave / Gavetas de fecho suave / Prateleira 
para vinhos de fecho suave

Sim / Sim / Não

 ■ Alarme de porta aberta / Alarme alta temperatura Sim / Sim

dimensões

 ■ Dimensões do equipamento (A / L / P) 1772 / 555 / 545 mm

 ■ Dimensões de instalação (A / L / P) 1775-1780 / 560-570 / 560 mm

 ■ Comprimento do cabo elétrico 2000 mm

dados técnicos

 ■ Ligação elétrica 90 W / 220-240 V / 50 Hz / monofásico x 10 A

 ■ Classe de eficiência energética (UE) E

Acessórios incluídos

Tabuleiro para pequeno-almoço em madeira, Suporte para garrafas de madeira, Caixa múltipla com tampa de madeira

Acessórios opcionais

-

* Garrafas standard de Bordeux de 0,75 litros.
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FRIGORíFICOS

Principais características

Classe energética A++, No Frost, e fecho suave, Sistema de fluxo de ar, Controlo adaptável da temperatura

design e integração

 ■ Volume total / Volume do frigorífico / Volume do congelador - / - / 208 litros

 ■ Prateleiras / Prateleiras da poeta / Gavetas do frigorífico / 
Compartimentos do congelador

- / - / - / 8

 ■ Porta lado a lado / Porta deslizante Sim / Não

 ■ Peso 66,0 Kg

 ■ Peso máx. de porta personalizada 20 kg

Sistemas de refrigeração e preservação

 ■ No Frost Sim

 ■ Gavetas para frescos Não

 ■ Congelação rápido Sim

 ■ Refrigeração rápida Não

 ■ Sistema de distribuição do ar Sistema de Fluxo de Ar

 ■ Controlo adaptável da temperatura / Controlo automático  
da humidade

Não / Não

Monitor e controlo

 ■ Tipo de monitor/controlo Controlo tátil

 ■ Controlos separados da temperatura nas gavetas para frescos Não

 ■ Controlos separados da temperatura e compartimentos do 
congelador

Sim

utilização e flexibilidade

 ■ Compartimento convertível Não

 ■ Luzes LED / Localizações 1 tira LED / Por cima de congelador

 ■  Prateleiras ajustáveis / Prateleiras amovíveis Não / Não

 ■  Porta de fecho suave / Gavetas de fecho suave / Prateleira 
para vinhos de fecho suave

Sim / Sim / Não

 ■ Alarme de porta aberta / Alarme alta temperatura Sim / Sim

dimensões

 ■ Dimensões do equipamento (A / L / P) 1772 / 555 / 545 mm

 ■ Dimensões de instalação (A / L / P) 1775-1780 / 560-570 / 560 mm

 ■ Comprimento do cabo elétrico 2000 mm

dados técnicos

 ■ Ligação elétrica 80 W / 220-240 V / 50 Hz / monofásico x 10 A

 ■ Classe de eficiência energética (UE) F

Acessórios incluídos

Prateleira para bolos grandes no congelador

Branco
Encastrado / Congelador, 178 cm PVPR: 1390 €

Fn31842I

Dimensões do equipamento e do encastrado Dimensões personalizadas da porta
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Cores vibrantes
A nossa nova gama de frigoríf icos 
independentes significa que estamos a 
dar um passo em frente, ao oferecer uma 
gama mais completa de cores e tamanhos. 
As cores tradicionais do aço inoxidável e 
do branco são complementadas com a cor 
do aço preto ligeiramente mais escuro; em 
termos de tamanho, os armários com 185 
cm de altura também são complementados 
com compartimentos de 200 cm de altura 
para se adequar a tipos de cozinhas 

diferentes. Também mudamos a direção do 
Puxador, de horizontal para vertical, o que 
tornará estes novos frigoríficos mais fáceis 
de integrar e alinhar entre si. O interior 
oferece muitas novas funcionalidades, bem 
como, por exemplo, a parede posterior em 
aço inoxidável, muito mais higiénica do que 
o plástico, importante para conseguir uma 
ótima refrigeração e a frescura máxima dos 
seus alimentos. 

Frigoríficos combinados 
independentes
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Instalação

FRIGORíFICOS

rFn23841B
185 cm
Aço Preto
Independente/Encastrado Frigorífico-Congelador PVPR: 1490 €

Principais características

design e construção

 ■ Puxador vertical externo em aço preto com o logotipo ASKO gravado

 ■ Parede posterior em aço inoxidável

 ■ Guarnições em aço inoxidável em todos os cestos e prateleiras

Sistemas de refrigeração e preservação

 ■ Sistema No Frost

 ■ Congelação rápida e Refrigeração rápida

 ■ Sistema de distribuição do ar Cool Flow+

 ■ Controlo adaptável da temperatura 

 ■ Controlo automático da humidade

Monitor e controlo

 ■ Unidade de controlo do teto com teclas de toque

 ■ Controlos separados da temperatura e compartimentos do congelador

utilização e flexibilidade

 ■ 1 gaveta para fruta e legumes, 2 cestos de porta, 3 prateleiras, 3 gavetas de congelador

 ■ Multi Zona para Fruta e Legumes ou Carne e Peixe com Deslizador Convertível

 ■ Compartimento convertível do congelador

 ■ Tiras LED no teto do frigorífico e do congelador

 ■ Alarme de porta aberta / Alarme alta temp

dimensões

 ■ Dimensões do equipamento (A / L / P): 1850 / 600 / 663 mm

 ■ Comprimento do cabo elétrico

dados técnicos

 ■ Classe de eficiência energética: C

 ■ Ligação elétrica

 ■ Volume total / Volume do frigorífico / Volume do congelador: 326 / 220 / 106 litros

 ■ Peso: 71,5 kg

Acessórios incluídos

 ■ Tabuleiro para ovos/ gelo, Multi box, prateleira para garrafas
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Instalação

FRIGORíFICOS

rFn23841S
185 cm
Aço Inoxidável
Independente/Encastrado Frigorífico-Congelador PVPR: 1490 €

Principais características

design e construção

 ■ Puxador vertical externo em aço inoxidável com o logotipo ASKO gravado

 ■ Parede posterior em aço inoxidável

 ■ Guarnições em aço inoxidável em todos os cestos e prateleiras

Sistemas de refrigeração e preservação

 ■ Sistema No Frost

 ■ Congelação rápida e Refrigeração rápida

 ■ Sistema de distribuição do ar Cool Flow+

 ■ Controlo adaptável da temperatura 

 ■ Controlo automático da humidade

Monitor e controlo

 ■ Unidade de controlo do teto com teclas de toque

 ■ Controlos separados da temperatura e compartimentos do congelador

utilização e flexibilidade

 ■ 1 gaveta para fruta e legumes, 2 cestos de porta, 3 prateleiras, 3 gavetas de congelador

 ■ Multi Zona para Fruta e Legumes ou Carne e Peixe com Deslizador Convertível

 ■ Compartimento convertível do congelador

 ■ Tiras LED no teto do frigorífico e do congelador

 ■ Alarme de porta aberta / Alarme alta temp

dimensões

 ■ Dimensões do equipamento (A / L / P): 1850 / 600 / 663 mm

 ■ Comprimento do cabo elétrico

dados técnicos

 ■ Classe de eficiência energética: C

 ■ Ligação elétrica

 ■ Volume total / Volume do frigorífico / Volume do congelador: 326 / 220 / 106 litros

 ■ Peso: 71,5 kg

Acessórios incluídos

 ■ Tabuleiro para ovos/ gelo, Multi box, prateleira para garrafas
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Instalação

rFn232041B
200 cm
Aço Preto
Frigorífico-Congelador Independente/Encastrado PVPR: 1690 €

Principais características

design e construção

 ■ Puxador vertical externo em aço preto com o logotipo ASKO gravado

 ■ Parede posterior em aço inoxidável

 ■ Guarnições em aço inoxidável em todos os cestos e prateleiras

Sistemas de refrigeração e preservação

 ■ Sistema No Frost

 ■ Congelação rápida e Refrigeração rápida

 ■ Sistema de distribuição do ar Cool Flow+

 ■ Controlo adaptável da temperatura 

 ■ Controlo automático da humidade

Monitor e controlo

 ■ Unidade de controlo do teto com teclas de toque

 ■ Controlos separados da temperatura e compartimentos do congelador

utilização e flexibilidade

 ■ 1 gaveta para fruta e legumes, 3 cestos de porta, 4 prateleiras, 3 gavetas de congelador

 ■ Multi Zona para Fruta e Legumes ou Carne e Peixe com Deslizador Convertível

 ■ Compartimento convertível do congelador

 ■ Tiras LED no teto do frigorífico e do congelador

 ■ Alarme de porta aberta / Alarme alta temp

dimensões

 ■ Dimensões do equipamento (A / L / P): 2003 / 600 / 663 mm

 ■ Comprimento do cabo elétrico

dados técnicos

 ■ Classe de eficiência energética: C

 ■ Ligação elétrica

 ■ Volume total / Volume do frigorífico / Volume do congelador: 361 / 255 / 106 litros

 ■ Peso: 73,5 kg

Acessórios incluídos

 ■ Tabuleiro para ovos/ gelo, Multi box, prateleira para garrafas

FRIGORíFICOS
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Instalação

rFn232041S
200 cm
Aço Inoxidável
Frigorífico-Congelador Independente/Encastrado PVPR: 1690 €

Principais características

design e construção

 ■ Puxador vertical externo em aço inoxidável com o logotipo ASKO gravado

 ■ Parede posterior em aço inoxidável

 ■ Guarnições em aço inoxidável em todos os cestos e prateleiras

Sistemas de refrigeração e preservação

 ■ Sistema No Frost

 ■ Congelação rápida e Refrigeração rápida

 ■ Sistema de distribuição do ar Cool Flow+

 ■ Controlo adaptável da temperatura 

 ■ Controlo automático da humidade

Monitor e controlo

 ■ Unidade de controlo do teto com teclas de toque

 ■ Controlos separados da temperatura e compartimentos do congelador

utilização e flexibilidade

 ■ 1 gaveta para fruta e legumes, 3 cestos de porta, 4 prateleiras, 3 gavetas de congelador

 ■ Multi Zona para Fruta e Legumes ou Carne e Peixe com Deslizador Convertível

 ■ Compartimento convertível do congelador

 ■ Tiras LED no teto do frigorífico e do congelador

 ■ Alarme de porta aberta / Alarme alta temp

dimensões

 ■ Dimensões do equipamento (A / L / P): 2003 / 600 / 663 mm

 ■ Comprimento do cabo elétrico

dados técnicos

 ■ Classe de eficiência energética: C

 ■ Ligação elétrica

 ■ Volume total / Volume do frigorífico / Volume do congelador: 361 / 255 / 106 litros

 ■ Peso: 73,5 kg

Acessórios incluídos

 ■ Tabuleiro para ovos/ gelo, Multi box, prateleira para garrafas

FRIGORíFICOS
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Características da instalação
REFRIGERAÇÃO
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ASKO | Refrigeração

4. uma garrafeira na cozinha

A cave de Vinhos pode ser combinado com 
um Frigorífico/Congelador e conjugado 
com o Kit Garrafeira que consiste numa 
cobertura superior da mesma cor que os 

equipamentos, e um kit de união que oculta 
a folga entre os dois equipamentos. Isto 
acrescenta uma assinatura à sua cozinha.

3. Portas de fecho suave

As portas de fecho suave da linha ASKO 
Nordic Fresh Exclusive são fáceis de 
fechar, mesmo com as mãos ocupadas. 
O fecho suave permite menos agitação no 

interior do frigorífico, para além de poupar a 
própria porta. Agora é perfeitamente seguro 
ir buscar aquela sandes a meio da noite.

2. rodas para instalação fácil

Todos os frigoríficos ASKO têm rodas para 
uma instalação extra fácil. À frente tem dois 

pés ajustáveis que pode utilizar para nivelar 
perfeitamente o frigorífico.

1. Independentes ou encaixados

Os nossos frigoríficos independentes 
também podem ser integrados. Siga 
cuidadosamente as recomendações de 
instalação e deixe espaço suficiente para 

o ar fluir na parte de trás - isto garante o 
funcionamento normal do compressor e 
um baixo consumo de energia, conforme 
previsto.
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A tecnologia encontra-se com a tradição
Mantenha a ligação aos seus vinhos
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La bandeja para servir el vino se puede retirar. Debajo de ella encontrará un versátil cajón 
para accesorios

ASKO | Garrafeira Climatizada

Uma cave de vinhos moderna
A Garrafeira Climatizada ASKO é o mais 
próximo de uma cave de vinhos totalmente 
equipada, e que pode colocar em 
qualquer lugar.

O centro das atenções. Área de servir 

Depois de colocar tanta dedicação a armaze-

nar os seus vinhos e criar a temperatura certa, 
estes merecem ser servidos na perfeição. 

A Garrafeira Climatizada ASKO apresenta 
uma área de servir com espaço os seus 
cristais e acessórios, e uma luz controlável 
para inspecionar os vinhos.

A área de 
servir pode ser 
convertida em 
prateleiras

A bandeja  
de servir pode 
ser retirada.

Por baixo, 
encontrará  
um acessório 
de gaveta 
versátil
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Inspirada nas caves de vinhos
Quase todas as funcionalidades criadas 
para oferecer à sua coleção o cuidado que 
esta merece foram inspiradas nas caves de 
vinhos – usadas há séculos como o epitomo 
do cuidado dos vinhos. 

Esta garrafeira climatizada contém diferentes 
zonas de temperatura para diferentes 
tipos de vinho, cada um dos quais pode 

ser controlado meticulosamente. Oferece 
condições de luminosidade perfeitas, 
monitoriza a humidade e é virtualmente 
sem vibrações. Mas, ao contrário de uma 
cave de vinhos, documenta, cataloga e 
oferece-lhe informações sobre os seus 
vinhos. Assim, oferece-lhe o melhor dos dois 
mundos. E também ficará muito bem na sua 
sala - ou onde decidir colocá-la.
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A tecnologia encontra-se 
com a tradição
Mantenha a ligação aos seus vinhos

A  Garrafeira Climatizada ASKO conjuga 
design e tecnologia avançada para cuidar 
dos vinhos de uma forma que tem sido 
aperfeiçoada há séculos. Tudo o que 
sabemos sobre armazenar os seus vinhos da 
melhor forma possível pode ser encontrado 
aqui, num equipamento de refrigeração 
premium que pode ser tão único como a 
sua própria coleção – e que pode colocar 
num lugar de destaque. Contém todas as 
funcionalidades avançadas de cuidados e 
armazenamento que uma coleção valiosa 

merece. Consegue armazenar uma grande 
coleção – até 190 garrafas – nas condições 
certas para armazenar ou servir. Apresenta 
três zonas de temperatura controláveis 
individualmente, ar filtrado por carvão puro, 
compressores virtualmente sem vibração 
e um sistema sofisticado de prateleiras. 
As  três zonas de temperatura estão 
perfeitamente separadas umas das outras, 
a humidade é monitorizada e o vidro da 
porta protege o conteúdo contra a luz UV.

Por vezes dizemos que “não há grandes vinhos, 

só grandes garrafas”. E as grandes garrafas 

devem ser corretamente armazenadas. “
Andreas Larsson, Sommelier campeão do mundo
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A temperatura certa

Controlos precisos da temperatura permitem-

lhe escolher se deseja armazenar e 

envelhecer os seus vinhos, ou mantê-los a 

uma temperatura para servir. Intervalo: +5°C 

máx. +20°C.

Sem luzes prejudiciais

Outro aspeto importante de armazenar 

vinhos é mantê-los protegidos contra a 

luz UV nociva. A porta da sua Garrafeira 

Climatizada protege a sua coleção da luz 

que a pode danificar potencialmente.

três zonas discretas

Como v i nhos  d i f e ren tes  reque rem 

temperaturas diferentes, a Garrafeira 

Climatizada ASKO contém três zonas de 

temperatura. Estas estão perfeitamente 

seladas umas das outras,  com as 

temperaturas mantidas a um nível exato e 

uniforme.

Espaço para toda a coleção

A Garrafeira Climatizada ASKO tem espaço 

para 189 garrafas,  armazenando-as 

em sistemas espaçosos com prateleiras 

telescópicas fáceis de aceder. Pequenos 

quadros negros permitem-lhe rotular a sua 

coleção nas prateleiras.

Virtualmente livre de vibrações

O compressor de alta qualidade da Garrafeira 

Climatizada garante temperaturas constantes em 

cada compartimento. E, como os vinhos gostam 

de repousar tranquilamente, esta garrafeira 

climatizada é praticamente sem vibrações.

Humidade otimizada

A Garrafeira Climatizada mantém o nível de 

humidade em cerca de 70% – um nível ideal

para armazenar vinhos. Pode verificar os níveis 

de humidade da garrafeira em qualquer altura, 

quer seja na interface ou na aplicação.

Principais características. Condições perfeitas

A Garrafeira Climatizada apresenta uma série 

de funcionalidades avançadas, destinadas 

a proporcionar o tipo de cuidados que se 

demorou séculos a aprender. Em termos 

de hardware, isto significa compressores 

sofisticados e virtualmente sem vibrações, 

zonas de temperatura controlável, ar filtrado 

por carvão puro ativado e condições de 

luminosidade ideais.
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Powered by: 

Conheça os seus vinhos
Funcionalidades associadas
Câmara para digitalizar as suas garrafas

Utilizando a câmara integrada na garrafeira ou a app companion do seu smartphone, 

pode digitalizar os rótulos das suas garrafas e registá-las no seu inventário. Assim, 

manterá um registo do que tem, terá a informação na ponta dos seus dedos e saberá 

até em que prateleira está cada garrafa. Também pode adicionar “notas” a garrafas 

especiais – ajudando-o a lembrar-se de quem lhas ofereceu ou recordando-o de que 

devem ser abertas.

ConnECtLIFE WInE CLIMAtE CABInEt
NA APP STORE E EM GOOGLE PLAy.

totalmente ligada

A app companion da Garrafeira Climatizada 

está ligada à base de dados Vivino – colocando 

muita informação na ponta dos seus dedos e 

permitindo-lhe registar e manter atualizada a 

sua coleção. 

Sommelier virtual

transferir a app

Registe a sua coleção de vinhos na app 

companion da Garrafeira Climatizada ASKO, e 

receberá conselhos especializados sobre como 

conservá-la – e quando está pronta para abrir.

Procurar Connect Life Wine Climate Cabinet: 

disponível na App Store e nas Google Play Stores.

Câmara para digitalizar garrafas



136

Instalação

GARRAFEIRA CLIMATIZADA

Revestimento preto/vidro endurecido
Garrafeira Climatizada, 192 cm 
Independente PVPR: 4990 €

WCn311942G

Principais características

Humidade otimizada: Humidade mantida aprox. a 70% Silencioso para zonas de estar e sem vibrações 
para melhor preservação: Compressor de alta qualidade apoiado em amortecedores Sem luz prejudicial: 
Filtro de proteção contra UV no vidro da porta temperaturas perfeitas para armazenar e servir: Três zonas 
separadas de temperatura Variações de temperatura mínima para melhor preservação e envelhecimen-
to: Controlo preciso da temperatural Flutuação ≤ 0,3°C totalmente ligada para monitorização contínua: 
Connect Life obtenha todas as informações de que necessita sobre os seus vinhos: Powered by Vivino

9°C

16°C

12°C

1
2
3

Características

 ■ Sensores de humidade, temperatura e vibração com avisos no ecrã e na app

 ■ Ecrã tátil TFT com câmara para digitalizar os rótulos dos vinhos

 ■ Área de servir com tabuleiro, suporte para garrafas e gavetas de acessórios para vinhos

 ■ Etiquetas para nomes em quadros pretos em cada prateleira

 ■ Prateleiras de madeira totalmente extensíveis com função de fecho suave

 ■ Luz RGB para definição perfeita de temperatura ambiente

 ■ App Connect Life: Verificar/alterar definições, lista de inventário, humidade, temperatura

 ■ Powered by Vivino: Leia os rótulos com o seu telemóvel ou com uma câmara UI e aceda a mais 
informações sobre os seus vinhos 

 ■ Sistema de inventário: Veja a localização dos seus vinhos, o tempo de armazenamento e a temperatura de servir

 ■ Fluxo de Ar Múltiplo

 ■ Garrafas de vinho (0,75 l) 195

dimensões

 ■ Produto (AxPxL) 1920 x 797 x 700 mm

 ■ Profundidade com a porta aberta 1435 mm

 ■ Comprimento do cabo elétrico 2000 mm

dados técnicos

 ■ Classe de eficiência energética (UE) C

 ■ Tensão 220-240 V

 ■ Frequência 50 Hz

 ■ Corrente 10 A

 ■ Fases 1

 ■ Carga da ligação 160 W

 ■ Consumo de energia por dia e por garrafa 0,389 kWh/24 h

 ■ Consumo de energia por ano e por garrafa 142 kWh/ano

 ■ Classe climática T, ST, SN

 ■ WiFi / CONECTIVIDADE Sim
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Com a nossa gama de máquinas de lavar 
loiça ASKO, oferecemos-lhe mais em cada 
pormenor. Com prateleiras robustas e 
flexíveis, e um dos consumos de água e 
energia mais baixos do mercado, cumprem 
todas as suas exigências ao escolher uma 

nova máquina de lavar loiça. Os nossos 
modelos XXL e XL apresentam as maiores 
alturas de carregamento do mundo, e 
um sistema único flexível com quatro 
prateleiras para jantares até 17 pessoas - o 
que equivale a quase 200 peças!

Máquinas de 
lavar loiça
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A ASKO fabrica máquinas de lavar loiça 
para uso comercial e industrial, como 
lares de idosos, alojamentos, hotéis, 
cabeleireiros, campismos, centros de 
dia, etc. – produtos que são utilizados 
muitas vezes por dia e, como tal, têm de 
ser robustos para durar. Sabemos o que 
significa desenhar, desenvolver e fabricar 

construções estáveis e robustas que dêem 
resposta a todas as exigências de uma 
utilização comercial. Todos os nossos 
produtos para o mercado doméstico 
são fabricados da mesma forma que os 
nossos produtos profissionais - com mais 
aço e menos plástico, e com foco na alta 
durabilidade, qualidade e desempenho.

Construção duradoura
MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA
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Aqua Safe™

Para eliminar o risco de inundações na 
cozinha, desenvolvemos AquaSafe™, um 
sistema de segurança avançado para água, 
incluindo uma construção robusta, como a 
mangueira PEX e o reservatório em aço de 
costuras soldadas, bem como sistemas 
inteligentes, como a bomba de drenagem 
anti-bloqueio, o sensor Aqua Detect e a 
proteção de água em stand-by. Isto e muito 
mais ajudam a garantir uma máquina de 
lavar loiça à prova de fugas.

8 Steel™ - Mais aço, 
menos plástico

As máquinas de lavar loiça da ASKO são 
fabricadas em aço; nenhuma outra máquina 
de lavar loiça tem tantos pormenores de 
aço ao invés de plástico. Nenhum outro 
material dura tanto como o aço. É por isso 
que produzimos as nossas máquinas de 
lavar loiça com oito dos componentes mais 
importantes, feitos de aço de alta qualidade 
ao invés de plástico, como contentores, 
prateleiras de carregamento, tubos de 
aspersão, braços de aspersão, filtros, base 
exterior, pés e elemento de aquecimento. 
As nossas máquinas são feitas para durar, 
e duram.
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A nossa gama de máquinas de lavar loiça 
oferece-lhe uma solução total, quando se 
trata de lavar a loiça de uma forma melhor 
e mais cómoda. Quando vir aquilo que a 
nossa máquina de lavar loiça pode fazer por 
si, estamos certos de que esta se tornará a 

sua nova melhor amiga para confiar a sua 
loiça, copos e cutelaria. A Status Light™ 
inteligente diz-lhe tudo o que precisa de 
saber sobre o programa em curso e quando 
a máquina está pronta.

Limpeza superior
MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA
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Super Cleaning 
System+™

O que chamaria a um sistema de limpeza 
que limpa o filtro fino e todas as superfícies 
interiores depois de pré-lavar e enxaguar 
a carga, para que a lavagem principal 
comece com pratos enxaguados, a 
máquina limpa, um filtro vazio e água 
absolutamente limpa? Nós chamamos-lhe 
Super Cleaning System – SCS+ - ou a nossa 
invenção mais inteligente. Até à data.

11 aspersores

O sistema de aspersores da ASKO é 
composto por até 11 zonas de aspersão 
altamente eficazes que garantem que 
toda a carga fica totalmente limpa. Duas 
zonas de potência estão localizadas por 
baixo da prateleira inferior, o que torna o 
desempenho de lavagem perfeito, mesmo 
para os tachos e panelas mais sujos. A 
terceira zona de potência concentra-se 
diretamente na sua cutelaria.
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Espera obter loiça limpa e seca, imediata-
mente pronta para utilizar ou arrumar. É por 
isso que dedicamos tanta da nossa energia a 
desenvolver sistemas de secagem que se 

adaptam a diferentes máquinas de lavar 
loiça, mas com resultados de secagem igual-
mente perfeitos.

Secagem perfeita
MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA

turbo Combi drying™

Este método de secagem alia Turbo Drying™ assistida por 
ventoinha com Auto Door Open Drying™ para minimizar a saída 
de humidade e reduzir o tempo do programa. Na fase inicial do 
processo de secagem, é soprado ar seco do exterior para dentro 
do compartimento para intensificar o processo de condensação. 
Depois de algum tempo, a ventoinha também começa a evacuar 
ar do compartimento e a porta acaba por ser aberta para deitar 
entrar mais ar seco para concluir o processo de secagem.
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Instalação

Pormenor do lado Parte posterior Dimensões integradas

MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA

Máquina de lavar loiça. Sem cor
Totalmente integrada / Porta deslizante, XL 82 cm PVPR: 1190 €

dSd644B/1

Principais características

14 conjuntos, 3 níveis de cesto, 42 dB, 13 programas / 4 modos, 9 aspersores, Status Light™, Auto Door Open Drying™, 
porta deslizante

CONJUNTOS

PROGRAMAS

MODOS

Programas

Lavagem ECO, Lavagem normal, Lavagem automática, Lavagem diária, Temporizador de programas, Enxaguar e 
aguardar, Lavagem de plásticos, Lavagem higiénica, Cristais, Lavagem profissional rápida, Auto-limpeza, Lavagem da 
metade superior, Lavagem da metade inferior

Modos

Modo ecológico, Modo rápido, Modo noturno, Modo intensivo

design e integração

 ■ Possibilidade de instalação elevada Sim

 ■ Peso 47,7 kg (sem porta personalizada)

 ■ A partir da mola frontal da porta ajustável / Pé posterior Sim/Sim

 ■ Nível silencioso 42 dB(A)

Controlo e interação

 ■ Tipo de ecrã / Nomes do programa / ícones FSTN / Sim / Sim

 ■ Status Light™ Sim

utilização e flexibilidade

 ■ Classe do cesto / Níveis do cesto / Definições do local Premium / 3 / 14

 ■ Tabuleiro superior / Cesto superior / Cesto médio / Cesto inferior Sim / Sim / Não / Sim

 ■ Altura ajustável do cesto superior / filas dobráveis Não / Sim

Limpeza e secagem

 ■ Wide Spray™ para tachos e panelas / Jet Spray™ para garrafas Sim / Não

 ■ Zonas de aspersão 9 zonas de aspersão

 ■ Método de secagem Auto Door Open Drying™

dimensões

 ■ Dimensões do equipamento (A x L x P) 819-872 / 596 / 559 mm 

 ■ Dimensões de instalação (A x L x P) 820-875 / 600 / >560 mm

 ■ Comprimento do cabo elétrico / Localização 1825 mm / Posterior à direita

 ■ Comprimento do tubo de entrada / Tamanho da porca* / Localização 1625 mm / ¾" / Atrás à esquerda

 ■ Comprimento do tubo de saída / Diâmetro da saída / Localização 1515 mm / 19,5 mm / Atrás à esquerda

 ■ Altura da porta / Ponto giratório -

 ■ Porta personalizada fixa / Ponto giratório 680-760/670 mm

 ■ Porta personalizada deslizante 720-800/670 mm

dados técnicos

 ■ Ligação elétrica 1,9 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 10A

 ■ Pressão da água 0,03-1,0 Mpa

 ■ Consumo da água 9,5 litros

 ■ Classe de eficiência energética (UE) C

* 3 / ” a 1 / 2” adaptador incluído
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Instalação

Pormenor do lado Parte posterior Dimensões integradas

MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA

Máquina de lavar loiça. Sem cor
Totalmente integrada, XXL 86 cm PVPR: 1590 €

dFI676GXXL/1

Principais características

17 conjuntos, 4 níveis de cesto, 39 dB, 13 programas / 4 modos, 10 aspersores, Status Light™, 2 luzes interiores e 2 luzes 
exteriores, Turbo Drying Express™

CONJUNTOS

PROGRAMAS

MODOS

Programas

Lavagem ECO, Lavagem normal, Lavagem automática, Lavagem diária, Temporizador de programas, Enxaguar e 
aguardar, Lavagem de plásticos, Lavagem higiénica, Cristais, Lavagem profissional rápida, Auto-limpeza, Lavagem da 
metade superior, Lavagem da metade inferior

Modos

Modo ecológico, Modo rápido, Modo noturno, Modo intensivo

design e integração

 ■ Possibilidade de instalação elevada Sim

 ■ Peso 54,0 kg (sem porta personalizada)

 ■ A partir da mola frontal da porta ajustável / Pé posterior Sim/Sim

 ■ Nível silencioso 39 dB

Controlo e interação

 ■ Tipo de ecrã / Nomes do programa / ícones FSTN / Sim / Sim

 ■ Status Light™ Sim

utilização e flexibilidade

 ■ Classe do cesto / Níveis do cesto / Definições do local Exclusivo / 4 / 17

 ■ Tabuleiro superior / Cesto superior / Cesto médio / Cesto inferior Sim / Sim / Sim / Sim

 ■ Altura ajustável do cesto superior / filas dobráveis Sim / Sim

Limpeza e secagem

 ■ Wide Spray™ para tachos e panelas / Jet Spray™ para garrafas Sim / Não

 ■ Zonas de aspersão 10 zonas de aspersão

 ■ Método de secagem Turbo Drying™ Express

dimensões

 ■ Dimensões do equipamento (A x L x P) 859-912/596/559 mm

 ■ Dimensões de instalação (A x L x P) 860-915 / 600 / >560 mm

 ■ Comprimento do cabo elétrico / Localização 1825 mm / Posterior à direita

 ■ Comprimento do tubo de entrada / Tamanho da porca* / Localização 1625 mm / ¾" / Atrás à esquerda

 ■ Comprimento do tubo de saída / Diâmetro da saída / Localização 1515 mm / 19,5 mm / Atrás à esquerda

 ■ Altura da porta / Ponto giratório -

 ■ Porta personalizada fixa / Ponto giratório 700-800/710 mm

 ■ Porta personalizada deslizante -

dados técnicos

 ■ Ligação elétrica 1,9 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 10A

 ■ Pressão da água 0,03-1,0 Mpa

 ■ Consumo da água 9,9 litros

 ■ Classe de eficiência energética (UE) C

* 3 / ” a 1 / 2” adaptador incluído
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Instalação

Pormenor do lado Parte posterior Dimensões integradas

MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA

Máquina de lavar loiça. Sem cor
Totalmente integrada, XL 82 cm PVPR: 990 €

dFI444B/1

Principais características

14 conjuntos, 3 níveis de cesto, 42 dB, 7 programas / 2 modos, 9 aspersores, Status Light™, Turbo Combi Drying™

CONJUNTOS

PROGRAMAS

MODOS

Programas

Lavagem ECO, Lavagem diária, Programa temporizado, Enxaguar e aguardar, Lavagem higiénica, Rápida, Intensiva

Modos

Modo rápido, Modo noturno

design e integração

 ■ Possibilidade de instalação elevada Sim

 ■ Peso 47,7 kg (sem porta personalizada)

 ■ A partir da mola frontal da porta ajustável / Pé posterior Sim / Sim

 ■ Nível silencioso 42 dB(A)

Controlo e interação

 ■ Tipo de ecrã / Nomes do programa / ícones FSTN / Sim / Sim

 ■ Status Light™ Sim

utilização e flexibilidade

 ■ Classe do cesto / Níveis do cesto / Definições do local Premium / 3 / 14

 ■ Tabuleiro superior / Cesto superior / Cesto médio / Cesto inferior Sim / Sim / Não / Sim

 ■ Altura ajustável do cesto superior / filas dobráveis Sim / Sim

Limpeza e secagem

 ■ Wide Spray™ para tachos e panelas / Jet Spray™ para garrafas Sim / Sim

 ■ Zonas de aspersão 9 zonas de aspersão

 ■ Método de secagem Turbo Combi Drying™

dimensões

 ■ Dimensões do equipamento (A x L x P) 819-872 / 596 / 559 mm 

 ■ Dimensões de instalação (A x L x P) 820-875 / 600 / >560 mm

 ■ Comprimento do cabo elétrico / Localização 1825 mm / Posterior à direita

 ■ Comprimento do tubo de entrada / Tamanho da porca* / Localização 1625 mm / ¾" / Atrás à esquerda

 ■ Comprimento do tubo de saída / Diâmetro da saída / Localização 1515 mm / 19,5 mm / Atrás à esquerda

 ■ Altura da porta / Ponto giratório -

 ■ Porta personalizada fixa / Ponto giratório 680-760/670 mm

 ■ Porta personalizada deslizante -

dados técnicos

 ■ Ligação elétrica 1,9 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 10A

 ■ Pressão da água 0,03-1,0 Mpa

 ■ Consumo da água 9,9 litros

 ■ Classe de eficiência energética (UE) C

* 3 / ” a 1 / 2” adaptador incluído
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24**

5,36*

2
4

23,625***

Niche dimensions DW40 - United States

XL* 32,28-34,45
XXL* 33,86-36,02

1

>560**

131

50

600

Niche dimensions DW40 - Europe/Australia

XL 820-875
XXL 860-915

Para altura de instalação inferior a 32.86 (XL-unit) ou 34.5 
(XXL unit), não pode ser utilizado o rebordo superior
 
Para máquinas de lavar loiça totalmente integradas 
com classificação <40dB e com profundidade extra de 
instalação de isolamento posterior de 575 mm, para US 
24.75 pol.

A largura de isolamento com rebordos laterais adicionais 
é de 24,0 pol. 

 ■  A alimentação elétrica e da água deve ser confinada à área sombreada. 
Preferencialmente, devem passar pelo lado direito da máquina. O orifício 
de acesso tem de ser redondo e piso para evitar danos para os tubos de 
drenagem e alimentação. 

 ■  Todas as superfícies devem estar livres de intrusões 

 ■ O piso deve estar nivelado com o chão da cozinha

Se instalado num canto, deixe uma distância de 50mm (2 pol) entre 
a máquina de lavar loiça e o compartimento adjacente, parede ou 
outros equipamentos. Deixe uma distância de 700mm (27 pol.) da 
frente da máquina de lavar loiça e 3mm (1/8 pol.) de distância no 
topo da máquina de lavar loiça para abertura da porta

distâncias

*
**

***

Dimensões de instalação DW40 Estados unidos

ASKO | Máquinas de lavar loiça

Dimensões de instalação DW40 Europa/Austrália
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ASKO | Máquinas de lavar loiça

Comprimento da porta XL 680-760 (mm), instalação especial 770-810 (mm)

Altura do rodapé 
(mm)

Altura de instalação (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 Instalação especial XL, a imagem representa o comprimento da porta (mm)

810 Instalação especial XXL, a imagem representa o comprimento da porta (mm)

680  Instalação standard XL

700 Instalação standard XXL

Máquinas de lavar loiça com comprimento de porta XL / XXL 

Comprimento da porta XXL 700-800 (mm), instalação especial 810-850 (mm)

Altura do rodapé 
(mm)

Altura de instalação (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

Dimensões de instalação Instalação especial

Altura 
do rodapé

Profundidade 
do rodapé

Altura
do nicho

Altura do
armário

mín.
550

600

Niche dimensions

Bancada

Enchimento

Controlo

Painel  
da porta

Special installation
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ASKO | Máquinas de lavar loiça

810 Instalação especial XL, a imagem representa o comprimento da porta (mm)

850 Instalação especial XXL, a imagem representa o comprimento da porta (mm)

720 Instalação standard XL

760 Instalação standard XXL

700* Não em combinação com luz de estado

740* Não em combinação com luz de estado

Máquinas de lavar loiça com comprimento de porta XL / XXL 
com porta deslizante

Comprimento da porta XL 680-760 (mm), instalação especial 770-810 (mm)

Altura do rodapé 
(mm)

Altura de instalação (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*

Comprimento da porta XXL 700-800 (mm), instalação especial 810-850 (mm)

Altura do rodapé 
(mm)

Altura de instalação (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*

Dimensões de instalação Instalação especial Instalação com porta deslizante XL/XXL

Altura 
do rodapé

Profundidade 
do rodapé

Altura
do nicho

Altura do
armário

mín.
550

600

Niche dimensions

Bancada

Enchimento

Controlo

Painel  
da porta

Special installation Installation with sliding door XL/XXL

Roleta da porta
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ASKO | Máquinas de lavar loiça

Altura do 
nicho (mm)

Espessura 
do painel da 
porta (mm)

Altura do rodapé (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

A tabela indica a folga mínima necessária entre o painel da porta e um painel de gavetas 
para máquinas de lavar loiça XL e XXL. A folga deve exceder sempre 5mm

A tabela baseia-se numa folga mín. de 0 mm, tanto durante a abertura da porta, como com 
a porta totalmente aberta. São apresentados valores nominais. Podem ocorrer variações

Instalação sem painel de gaveta inclinado - DW30 / DW40

Pivô

Altura 
do rodapé

Espessura do 
painel da porta

Exaustor & 
Luz de Status

Painel da 
gaveta

Tamanho
do espaço mín. 0

mín. 0

Painel da porta
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A tabela indica a folga mínima necessária entre o painel da porta e um painel de gavetas 
inclinado para máquinas de lavar loiça XL e XXL. A folga deve exceder sempre 5mm

A tabela baseia-se numa folga mín. de 0 mm, tanto durante a abertura da porta, como com 
a porta totalmente aberta. São apresentados valores nominais. Podem ocorrer variações

Altura do 
nicho (mm)

Espessura 
do painel da 
porta (mm)

Altura do rodapé (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

Instalação com painel de gaveta inclinado - DW30 / DW40

3
35o

Pivô

Altura 
do rodapé

Espessura do 
painel da porta

Exaustor & 
Luz de Status

Tamanho
do espaço

Painel da 
gaveta

mín. 0

mín. 0

Painel da porta
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760

720

Comprimento
da porta

Cada célula da grelha representa 10x10 mm

96

19 22 25
740

780

800

760

720

700

680

96

19 22 25
740

Comprimento
da porta

Cada célula da grelha representa 10x10 mm

ASKO | Máquinas de lavar loiça

Se a máquina de lavar loiça 
estiver a uma altura de 819 
mm, a distância da porta até 
ao chão é de 96 mm quando 
a porta estiver totalmente 
aberta (espessura da porta 
de 19 mm).

Instalação da porta deslizante XL
Trajetórias da extremidade inferior de painel da porta para comprimentos de porta de 720 - 800 mm

A luz de estado adiciona 3 mm 
ao rebordo inferior do painel da 
porta.

Se a luz de estado não for 
utilizada, são possíveis compri-
mentos de porta inferiores a 700 
mm para portas deslizantes.

Instalação standard XL
Trajetórias da extremidade inferior de painel da porta para comprimentos de porta de 680 - 760 mm

Se a máquina de lavar loiça 
estiver a uma altura de 819 
mm, a distância da porta até 
ao chão é de 96 mm quando 
a porta estiver totalmente 
aberta (espessura da porta 
de 19 mm).

Quando estiver instalado o 
bocal de ar, é necessário uma 
folga mínima de 5 mm abaixo 
do painel da porta.

A luz de estado adiciona 3 mm 
ao rebordo inferior do painel 
da porta.
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ASKO | Máquinas de lavar loiça

Instalação da porta deslizante XXL
Trajetórias da extremidade inferior de painel da porta para comprimentos de porta de 760 - 840 mm

Se a máquina de lavar loiça 
estiver a uma altura de 859 
mm, a distância da porta até 
ao chão é de 96 mm quando 
a porta estiver totalmente 
aberta (espessura da porta 
de 19 mm).

A luz de estado adiciona 3 mm ao 
rebordo inferior do painel da porta

Se a luz de estado não for 
utilizada, são possíveis 
comprimentos de porta 
inferiores a 740 mm para portas 
deslizantes.

Instalação standard XXL
Trajetórias da extremidade inferior de painel da porta para comprimentos de porta de 720 - 800 mm

Se a máquina de lavar loiça 
estiver a uma altura de 859 
mm, a distância da porta até 
ao chão é de 96 mm quando 
a porta estiver totalmente 
aberta (espessura da porta 
de 19 mm).

Quando estiver instalado o 
bocal de ar, é necessário uma 
folga mínima de 5 mm abaixo 
do painel da porta.

A luz de estado adiciona 3 mm 
ao rebordo inferior do painel 
da porta.
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Características da instalação
MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA
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4. dispositivo anti-sifão integrado

Está a tornar-se mais comum instalar a 
máquina de lavar loiça a um nível mais 
elevado, para melhor ergonomia. Com 
as máquinas de lavar loiça ASKO, é mais 
simples do que nunca, já que temos 

integrado um dispositivo anti-sifão que 
elimina a necessidade de ter a mangueira 
de drenagem num circuito elevado atrás da 
máquina de lavar loiça.

3. Porta deslizante para integração total

A solução de porta deslizante torna a 
instalação mais estável, sem interferência 
possível entre a porta dianteira de madeira 
e o compartimento de cozinha. Quando 
montada, a porta de madeira deslizará 

para cima ao abrir e para baixo ao fechar. 
Esta função também garante uma condição 
sem contacto entre a porta e a placa, em 
combinação com portas grandes.

2. Molas da porta acessíveis a partir da frente

Ao montar uma porta personalizada 
numa máquina de lavar loiça totalmente 
integrada, tem de equilibrar a porta para 
que fique exatamente em posição quando 

a abrir. Com uma máquina de lavar loiça 
ASKO, isto pode ser feito mesmo depois da 
instalação concluída.

1. Pés ajustáveis

Os pés são compostos por aço inoxidável 
resistente e duradouro, sendo possível 
ajustar até 53 mm. Comece a instalação 
com o ajuste da altura, com os dois pés 
frontais. No passo seguinte, terá a máquina 

perfeitamente nivelada com os pés 
traseiros, ajustáveis a partir dos dianteiros 
- tudo isto pode ser feito quando a máquina 
já tiver sido empurrada para dentro do 
compartimento. 
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Apesar dos nossos 65 anos na indústria, não 
repousamos sobre os louros, e tentamos sempre 
perceber como podemos melhorar ainda mais os 
nossos produtos. Desta vez, fizemos o nosso melhor 
para aprender com pessoas reais, descobrindo o que 
pensam ser os principais problemas numa lavandaria. 

Combinamos estas perspetivas com os nossos anos de 
experiência em lavandarias domésticas e comerciais 
para criar uma geração de máquinas de lavar e 
máquinas de secar roupa com boa aparência, amigas 
do utilizador, inovadoras e duradouras.

Lavandaria



160

ASKO | Lavandaria

Gamas de 
design

Para os modelos Logic, focamo-nos numa 
aparência minimalista com linhas elegantes 
e um esquema de cores equilibrado entre 
a placa frontal, o painel e o ecrã. Aqui, a 
harmonia é fundamental e os modelos 
Logic são adequados para todos os 
tipos de integração em que a aparência 
é importante. Esta é a opção lógica para 
todos, dando resposta às necessidades de 
design e funcionalidade.

Logic
Os nossos modelos Classic apresentam 
um programa para cada situação e, com 
os três modos de funcionamento, pode 
ajustar rapidamente os programas para os 
tornar mais amigos do ambiente ou para 
lavar mais intensivamente. A interface é 
fácil de entender e simples de utilizar, 
com um botão de seleção para selecionar 
programas e botões para cada opção. A 
placa frontal, o painel e os comandos têm o 
mesmo design branco intemporal, discreto 
e elegante que dura para sempre.

Classic
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Porta Hygienic Steel Seal™ 
Uma característica comum a todas as 
máquinas de lavar comerciais, quer 
sejam utilizadas em hotéis, salões de 
beleza ou casas de repouso, é que 
não têm vedante de borracha. E há um 
bom motivo. Eliminar um vedante de 
borracha da porta que pode degradar-

se ao longo do tempo, e acumular 
sujidade, garante uma lavagem mais 
higiénica. Também poderá tirar e colocar 
roupa mais facilmente, com a solução da 
porta Steel Seal™. Todas as máquinas de 
lavar domésticas da ASKO apresentam 
esta solução de porta duradoura.
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Dose Assist

Ative a função Dose Assist e deixe de 
se preocupar com a quantidade certa 
de detergente. A máquina de lavar 
medirá por si exatamente a dosagem 
certa de detergente. As nossas 
máquinas de lavar com a função 

Dose Assist medem a dose certa de 
detergente com base na carga de 
lavagem, no grau de sujidade, na 
dureza da água, no tipo de programa 
e na temperatura. A dosagem sempre 
perfeita: acabaram-se os excessos.

ASKO | Lavandaria



166

ASKO | Lavandaria



167

ASKO | Lavandaria

Vapor integrado no programa de camisas 

O programa especial para Camisas termina 
com um ciclo curto de vapor para reduzir 
rugas e vincos que podem surgir nos 
tecidos depois da centrifugação.

o vapor é fresco  
e conveniente

O vapor ajuda-o a refrescar rapidamente as 
suas peças de roupa, não precisando de 
utilizar detergente ou amaciador. Depois 
de 20 minutos com tratamento de vapor no 
nosso programa Steam Refresh, basta um 
programa curto de secagem antes de poder 
utilizar a sua peça de roupa renovada. O 
vapor é um meio altamente suave e eficaz 
para cuidar das suas camisas, casacos 
e calças. Pode utilizar vapor em fibras 
naturais, como algodão e linho, e sintéticas.



168

ASKO | Lavandaria



169

ASKO | Lavandaria

Centrifugação sem 
vibração

O nosso contr ibuto para melhores 
condições de vida numa máquina de 
lavar chama-se Quattro Construction™. É 
um sistema único e simples, com quatro 
absorvedores de impacto que transferem 
a energia vibracional do tambor exterior 
para a placa inferior da máquina. De 
facto, toda a construção se apoia no 
interior do invólucro, e uma centrifugação 
máxima de rpm pode ser conseguida 
praticamente sem vibrações. 

dura para a sujidade, 
suave para os tecidos 

Fortes e silenciosas

Os elevadores em forma de ampulheta e 
amovíveis orientam a carga para a área 
central mais suave do tambor, removendo 
eficazmente grandes resíduos, bem como 
sujidade e areias, para os grandes orifícios 
no rebordo do tambor. O Active Drum™ é 
perfeitamente equilibrado para garantir o 
melhor desempenho possível de lavagem 
e enxaguamento, ao mesmo tempo que 
assegura o mínimo desgaste dos tecidos.

As nossas máquinas de lavar apresentam 
motores sem escovas para garantir 
que a máquina consegue lidar com 
as velocidades mais elevadas de 
centrifugação, ao mesmo tempo que 
reduzem os níveis de ruído e aumentam a 
duração da máquina. A elevada eficiência 
garante um consumo de energia reduzido 
e o motor também permite o controlo da 
velocidade, assistindo no desenvolvimento 
dos programas de lavagem.
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não lave com demasiada frequência

não lave com água demasiado quente

Quando lava a sua roupa, as fibras são esfregadas, dobradas e 
desgastadas, o que acaba por fazê-las romper.

Os tecidos em puro algodão geralmente requerem 60°C para 
soltar a sujidade. Mas, atualmente, são mais comuns os tecidos 
com fibras mistas, bastando para estes uma temperatura mais 
baixa. As altas temperaturas causam o desgaste das fibras 
têxteis, reduzindo fortemente a duração da sua roupa. 

não esfregue nódoas

Muitas vezes tentamos retirar nódoas com um pouco de 
detergente ou tira-nódoas. isto danifica os tecidos e pode agravar 
ainda mais o problema. 

não use demasiado detergente

Mais detergente não deixa automaticamente a sua roupa 
mais limpa. Contudo, pode ocorrer irritação na pele causada 
por resíduos de detergente deixados na roupa, em dobras 
ou colarinhos. Tente utilizar metade da dose recomendada e 
aumentar, se necessário.

utilize antes a máquina de secar

Se a sua roupa não apresentar nódoas visíveis, pode arejá-la ou 
utilizar os programas de vapor das nossas máquinas de secar 
roupa. É a forma ideal de ter a sua roupa fresca novamente, sem 
ter de usar detergentes para limpar as suas fibras têxteis.
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Cuidados com 
a roupa ASKO
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Há muito tempo que há programas para roupa branca, mas poucos 
para roupa escura, a qual é, pelo menos, tão comum como a outra. 
Com o nosso programa de lavagem de roupa escura, pode lavar 
a sua roupa escura, sem risco de manchas de detergente ou de 
a desbotar. Enxaguamentos adicionais, reduzida ação mecânica 
e baixa velocidade de centrifugação garantem que a sua roupa 
escura é lavada suavemente e bem enxaguada.

Não deixe que uma máquina de lavar suja estrague a sua roupa. 
Criamos um programa especial de limpeza do tambor que 
limpa eficazmente tambores, mangueiras e outros componentes 
envolvidos no processo de lavagem.

ASKO | Lavandaria

não use amaciador em toalhas

A roupa escura desbota

Os agentes amaciadores são compostos por partículas de 
plástico microscópicas que retêm uma certa quantidade de 
humidade para amaciar a toalha. Por outro lado, a toalha torna-se 
menos absorvente, o que contraria a sua finalidade. 

Provavelmente já lhe disseram que deve virar as suas calças 
do avesso para conservar melhor a cor, mas pouca gente sabe 
que isto se aplica a toda a roupa escura. Além disso, não deverá 
colocá-la na máquina de secar, se desejar manter a cor durante 
tanto tempo quanto possível, porque o calor é prejudicial para 
as cores.

não se esqueça de limpar a 
máquina de lavar 

o ar é o melhor amaciador

Lave no programa de roupa escura

Ao longo do tempo, podem acumular-se na máquina de lavar 
resíduos de detergente, fibras têxteis e resíduos de pele. Estes 
acabarão inevitavelmente na sua roupa, podendo causar maus 
odores e alergias. 

Ao invés de amaciadores, que degradam a capacidade das 
toalhas de absorver a humidade e podem contribuir para 
problemas de pele, deixe-as secar nas nossas máquinas de 
secar. Ficarão secas e macias - sem químicos.

tenha um cuidado extra com a lã

A lã é naturalmente resistente e duradoura, mas pode perder o 
formato se for processada demasiado intensivamente. Como tal, 
é importante ter cuidado e paciência. Lavar as lãs corretamente à 
mão exige tempo e mãos experientes.

utilize o nosso programa de 
limpeza do tambor

A ASKo é cuidadosa 

Lave as suas peças de lã numa máquina ASKO, ao invés de o 
fazer à mão. Esta é mais suave com os tecidos do que o utilizador 
alguma vez será. 



174

ASKO | Lavandaria

MÁQUINAS DE LAVAR

Ao utilizar um modo de funcionamento, 
são alterados diferentes parâmetros dos 
programas selecionados, para poder, 
por exemplo, lavar de forma mais rápida, 
mais silenciosa, com maior eficiência 

energética ou mais intensivamente. Os 
nossos modelos Style apresentam seis 
modos diferentes, os Logic cinco e os 
Classic três.

Função de modo - o seu 
atalho para lavar melhor
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Modo Ecológico Modo Alergia

Se desejar poupar água e energia, escolha 
o Modo Ecológico. Para atingir os melhores 
resultados possíveis de lavagem e 
enxaguamento, reduzindo ao mesmo tempo o 
consumo de energia, cada fase do programa 
é prolongada. Como tal, o tempo total do 
programa será mais longo em comparação 
com o Modo Normal.

Este modo garante que todos os resíduos de 
detergente são enxaguados da carga, bem 
como do compartimento para detergente. 
É utilizada mais água no Modo Alergia, 
sendo acrescentada também mais energia 
e tempo para obter o melhor desempenho 
possível de lavagem e enxaguamento. A 
temperatura é mantida ao mesmo nível 
durante mais tempo.

Modo rápido

Ao selecionar o Modo Rápido, a máquina 
de lavar apresentará resultados perfeitos 
de lavagem e enxaguamento em menos 
tempo do que o normal. Para tal, será 
adicionada mais água e mais energia ao 
ciclo de lavagem.

Modo Intensivo

Neste modo, a máquina de lavar tem mais 
tempo para lavar a carga, mais do que no 
Modo Normal. E, para assegurar resultados 
perfeitos mesmo em roupa muito suja, 
também é utilizada mais água e energia. No 
Modo Intensivo, a temperatura é mantida ao 
mesmo nível durante mais tempo.
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Programas para todos os 
tipos de roupa

MÁQUINAS DE LAVAR

Hoje em dia, utilizamos significativamente 
mais roupa diferente, diferentes tipos de 
tecidos e mais tecidos com mistura de 
materiais do que há uma década. Como 
tal, é mais difícil escolher o programa 

certo. Tornamos mais fácil para si tomar a 
opção certa, criando um grande número de 
programas para diferentes tipos de roupa 
e tecidos.
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Calças

Os calças são resistentes fora da máquina 
de lavar, mas requerem alguns cuidados 
extra durante a lavagem. O nosso 
programa para Jeans lava os seus pares 
preferidos a temperaturas mais baixas e 
com velocidades de centrifugação mais 
reduzidas. Além disso, acrescentamos mais 
água para garantir que todos os resíduos 
de detergente são enxaguados do tecido e 
das costuras espessas, eliminando o risco 
de manchas de detergente. 

Camisas

Já reparou que é difícil obter colarinhos 
e punhos limpos nas suas camisas? 
Experimente o programa para camisas. 
Trata-se de um programa suave, mas 
eficaz, em que utilizamos mais água e 
mais enxaguamento para conseguir limpar 
mesmo as partes mais espessas da camisa.

Higiene 

O programa Higiene destina-se a todas 
as situações em que é necessária uma 
higienização mais a fundo. É perfeito para 
chefs em casa, que precisam de lavar 
aventais, toalhas de cozinha e outros 
têxteis que tocaram em alimentos crus. 
Também é adequado para roupa de bebé, 
roupa de cama e roupa usada por quem 
sofre de alergias de pele. No último caso, 
recomendamos que vire as peças do 
avesso, para lavar bem qualquer resíduo de 
pele ou de produtos para a pele. O programa 
combina sequências de aquecimento mais 
longas e enxaguamentos extra. 

Quick Pro roupa escuraroupa de cama

Para roupa escura, eliminando o risco de 
manchas de detergente nos tecidos. São 
acrescentados enxaguamentos adicionais, 
enquanto a reduzida ação mecânica e baixa 
velocidade de centrifugação garantem que 
a sua roupa escura é lavada suavemente e 
bem enxaguada.

A lavagem semanal da sua roupa de cama 
removerá resíduos de pele e ácaros que 
causam alergias. Este programa é utilizado 
para lavar roupa de cama, almofadas e 
artigos maiores. Siga as instruções de 
lavagem e cuidados. A lavagem utiliza uma 
grande quantidade de água e ciclos de 
enxaguamento extra.

Trata-se de um programa rápido, mas 
com elevada eficiência de lavagem. O 
programa lava com centrifugação suave 
e baixa velocidade de rotação em apenas 
uma hora. Perfeito para camisolas e roupa 
de treino.
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Cuidado dos tecidos e 
da pele. Temos em conta 
ambos.

MÁQUINAS DE LAVAR

Estamos a tornar-nos cada vez mais 
sensíveis aos ingredientes da comida e às 
diferentes substâncias que nos rodeiam. O 
detergente para lavar não é exceção. É por 

isso que é tão importante que a máquina de 
lavar consiga enxaguar todo o detergente 
que se pode acumular nos tecidos e na 
máquina.
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Super Clean com Super 
rinse

A sujidade não é boa para a sua roupa, nem 
os detergentes são bons para a sua pele. 
Como medida preventiva para pessoas 
com a pele muito sensível, as máquinas 
de lavar da ASKO apresentam uma função 
de enxaguamento extra, chamada Super 
Rinse. Isto é particularmente importante 
em países com água mole e significa que a 
máquina enxagua até sete vezes. 

A pensar em quem 
sofre de alergias

Como quem sofre de alergias também usa 
diferentes tipos de roupa, equipamos as 
nossas máquinas de lavar com um modo 
alergias. Esta funcionalidade permite-lhe 
personalizar quase todos os programas 
para os tornar mais eficientes contra 
resíduos ao tratar da roupa e da máquina.
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Instalação

GAMA LOGIC

Aço inoxidável
Máquina de lavar PVPR: 1590 €

W4086C.S/2

Principais características

Visor LCD, capacidade de carga para 8 kg, Quattro Construction™, Steel Seal™, Modo Rápido, Modo Ecológico, Modo 
Alergia, Modo Intensivo

Programas

Lavagem diária, Algodão standard, ECO 40-60°, Mistura/sintético, Lavagem de lãs/manual, Roupa escura, Programa 
temporizado, Auto, Rápido, Pesado, Easy care, Jeans, Camisas, Refrescar a vapor, Quick Pro, Higiene, Roupa de cama, 
Algodão alergia, Sinético alergia, Enxaguar, Centrifugar, Drenar, Limpeza do tambor

descrição geral

 ■ Cor Aço Inoxidável

 ■ Tipo Carregamento frontal

Capacidade/consumo

 ■ Classe de eficiência energética (UE) B

 ■ Classe de desempenho de secagem A

 ■ Capacidade de algodão 8 kg

 ■ Nível de ruído da lavagem/secagem 49/77 dB(A)

utilização e flexibilidade

 ■ Ecrã a cores TFT/Ecrã LCD FSTN Não / Sim

 ■ Anti-vincos/ Super enxaguamento / Nível de água elevado Sim / Sim / Sim

 ■ Auto Dosagem / Assistente de Dosagem Não / Sim

 ■ Load Light™ - Luz interior para carregar e descarregar facilmente Não

 ■ Início diferido Sim

Construção e desempenho

 ■ Design frontal único todo em aço inoxidável Sim

 ■ Quattro Construction™ - Quatro absorvedores de impacto para centrifugação sem vibração Sim

 ■ Steel Seal™ - Vedante higiénico da porta sem borracha Sim

 ■ Material duradouro do tambor interior/exterior em aço inoxidável Sim

 ■ Roupa duplamente de molho com o sistema ASKO Pro Wash™ Não

 ■ Ligação ECO Sim

Modos

 ■ Ecológico - menor utilização de água e energia Sim

 ■ Alergia - mais água, aquecimento mais longo e tempo mais longo Sim

 ■ Rápido - mais água e aquecimento mais rápido Sim

 ■ Intensivo - mais água, energia e tempo mais longo Sim

 ■ Noite - menos água e energia, e ação do tambor mais suave Não

Segurança e manutenção

 ■ Anti Block™ - auto-limpeza da bomba de drenagem Sim

 ■ Proteção contra sobre-enchimento de água/Tempo de entrada de água maximizado Sim/Sim

dimensões

 ■ Dimensões do equipamento (A x L x P) 850 / 595 / 569 mm

595

569

850-875

585*
942**

* Com porta
** Com a porta aberta
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Instalação

GAMA LOGIC

Branco
Máquina de lavar PVPR: 1190 €

W4086C.W/2

Principais características

Visor LCD, capacidade de carga para 8 kg, Quattro Construction™, Steel Seal™, Modo Rápido, Modo Ecológico, Modo 
Alergia, Modo Intensivo

Programas

Lavagem diária, Algodão standard, ECO 40-60°, Mistura/sintético, Lavagem de lãs/manual, Roupa escura, Programa 
temporizado, Auto, Rápido, Pesado, Easy care, Jeans, Camisas, Refrescar a vapor, Quick Pro, Higiene, Roupa de cama, 
Algodão alergia, Sinético alergia, Enxaguar, Centrifugar, Drenar, Limpeza do tambor

descrição geral

 ■ Cor Branco

 ■ Tipo Carregamento frontal

Capacidade/consumo

 ■ Classe de eficiência energética (UE) B

 ■ Classe de desempenho de secagem A

 ■ Capacidade de algodão 8 kg

 ■ Nível de ruído da lavagem/secagem 49/77 dB(A)

utilização e flexibilidade

 ■ Ecrã a cores TFT/Ecrã LCD FSTN Não / Sim

 ■ Anti-vincos/ Super enxaguamento / Nível de água elevado Sim / Sim / Sim

 ■ Auto Dosagem / Assistente de Dosagem Não / Sim

 ■ Load Light™ - Luz interior para carregar e descarregar facilmente Não

 ■ Início diferido Sim

Construção e desempenho

 ■ Design frontal único todo em aço inoxidável Sim

 ■ Quattro Construction™ - Quatro absorvedores de impacto para centrifugação sem vibração Sim

 ■ Steel Seal™ - Vedante higiénico da porta sem borracha Sim

 ■ Material duradouro do tambor interior/exterior em aço inoxidável Sim

 ■ Roupa duplamente de molho com o sistema ASKO Pro Wash™ Não

 ■ Ligação ECO Sim

Modos

 ■ Ecológico - menor utilização de água e energia Sim

 ■ Alergia - mais água, aquecimento mais longo e tempo mais longo Sim

 ■ Rápido - mais água e aquecimento mais rápido Sim

 ■ Intensivo - mais água, energia e tempo mais longo Sim

 ■ Noite - menos água e energia, e ação do tambor mais suave Não

Segurança e manutenção

 ■ Anti Block™ - auto-limpeza da bomba de drenagem Sim

 ■ Proteção contra sobre-enchimento de água/Tempo de entrada de água maximizado Sim/Sim

dimensões

 ■ Dimensões do equipamento (A x L x P) 850 / 595 / 569 mm

595

569

850-875

585*
942**

* Com porta
** Com a porta aberta
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Instalação

GAMA LOGIC 

Branco
Máquina de lavar XL PVPR: 1690 €

W4114C.W/2

Principais características

Visor LCD, capacidade de carga para 11 kg, Quattro Construction™, Steel Seal™, Modo Rápido, Modo Ecológico, Modo 
Alergia, Modo Intensivo

Programas

Lavagem diária, Algodão standard, ECO 40-60°, Mistura/sintético, Lavagem de lãs/manual, Roupa escura, Programa 
temporizado, Auto, Rápido, Pesado, Easy care, Jeans, Camisas, Refrescar a vapor, Quick Pro, Higiene, Roupa de cama, 
Algodão alergia, Sinético alergia, Enxaguar, Centrifugar, Drenar, Limpeza do tambor

descrição geral

 ■ Cor Branco

 ■ Tipo Carregamento frontal

Capacidade/consumo

 ■ Classe de eficiência energética (UE) B

 ■ Classe de desempenho de secagem A

 ■ Capacidade de algodão 11 kg

 ■ Nível de ruído da lavagem/secagem 52/74 dB(A)

utilização e flexibilidade

 ■ Ecrã a cores TFT/Ecrã LCD FSTN Não / Sim

 ■ Anti-vincos/ Super enxaguamento / Nível de água elevado Sim / Sim / Sim

 ■ Auto Dosagem / Assistente de Dosagem Não / Sim

 ■ Load Light™ - Luz interior para carregar e descarregar facilmente Não

 ■ Início diferido Sim

Construção e desempenho

 ■ Design frontal único todo em aço inoxidável Sim

 ■ Quattro Construction™ - Quatro absorvedores de impacto para centrifugação sem vibração Sim

 ■ Steel Seal™ - Vedante higiénico da porta sem borracha Sim

 ■ Material duradouro do tambor interior/exterior em aço inoxidável Sim

 ■ Roupa duplamente de molho com o sistema ASKO Pro Wash™ Sim

 ■ Ligação ECO Sim

Modos

 ■ Ecológico - menor utilização de água e energia Sim

 ■ Alergia - mais água, aquecimento mais longo e tempo mais longo Sim

 ■ Rápido - mais água e aquecimento mais rápido Sim

 ■ Intensivo - mais água, energia e tempo mais longo Sim

 ■ Noite - menos água e energia, e ação do tambor mais suave Não

Segurança e manutenção

 ■ Anti Block™ - auto-limpeza da bomba de drenagem Sim

 ■ Proteção contra sobre-enchimento de água/Tempo de entrada de água maximizado Sim/Sim

dimensões

 ■ Dimensões do equipamento (A x L x P) 850 / 595 / 569 mm

595

685

850-875

700*
1057**

* Com porta
** Com a porta aberta
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Instalação

GAMA CLASSIC 

Branco
Máquina de lavar PVPR: 1090 €

W2084C.W/2

Principais características

Visor LCD, capacidade de carga para 8 kg, Quattro Construction™, Steel Seal™, Modo Ecológico, Modo Intensivo

Programas

Lavagem diária, Algodão standard, ECO 40-60°, Mistura/sintético, Lavagem de lãs/manual, Roupa escura, Programa 
temporizado, Auto, Rápido, Pesado, Easy care, Quick Pro, Higiene, Roupa de cama, Algodão alergia, Sinético alergia, 
Enxaguar, Centrifugar, Drenar, Limpeza do tambor

descrição geral

 ■ Cor Branco

 ■ Tipo Carregamento frontal

Capacidade/consumo

 ■ Classe de eficiência energética (UE) B

 ■ Classe de desempenho de secagem B

 ■ Capacidade de algodão 8 kg

 ■ Nível de ruído da lavagem/secagem 51/75 dB(A)

utilização e flexibilidade

 ■ Ecrã a cores TFT/Ecrã LCD FSTN Não / Sim

 ■ Anti-vincos/ Super enxaguamento / Nível de água elevado Sim / Sim / Sim

 ■ Auto Dosagem / Assistente de Dosagem Não / Sim

 ■ Load Light™ - Luz interior para carregar e descarregar facilmente Não

 ■ Início diferido Sim

Construção e desempenho

 ■ Design frontal único todo em aço inoxidável Sim

 ■ Quattro Construction™ - Quatro absorvedores de impacto para centrifugação sem vibração Sim

 ■ Steel Seal™ - Vedante higiénico da porta sem borracha Sim

 ■ Material duradouro do tambor interior/exterior em aço inoxidável Sim

 ■ Roupa duplamente de molho com o sistema ASKO Pro Wash™ Não

 ■ Ligação ECO Não

Modos

 ■ Ecológico - menor utilização de água e energia Sim

 ■ Alergia - mais água, aquecimento mais longo e tempo mais longo Não

 ■ Rápido - mais água e aquecimento mais rápido Não

 ■ Intensivo - mais água, energia e tempo mais longo Sim

 ■ Noite - menos água e energia, e ação do tambor mais suave Não

Segurança e manutenção

 ■ Anti Block™ - auto-limpeza da bomba de drenagem Sim

 ■ Proteção contra sobre-enchimento de água/Tempo de entrada de água maximizado Sim/Sim

dimensões

 ■ Dimensões do equipamento (A x L x P) 850 / 595 / 569 mm

595

569

850-875

585*
942**

* Com porta
** Com a porta aberta
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As nossas máquinas de secar roupa fazem 
mais do que apenas secar perfeitamente a 
sua roupa. Pode utilizá-las para refrescar a 
sua roupa, ao invés de a lavar - utilizando 
ar ou vapor. O tratamento anti-vincos é 

otimizado com o programa Steam Wrinkle 
Care. Para ativação térmica de agentes 
impermeabilizantes, basta uti l izar o 
programa Condicionador. Isto é flexibilidade 
total da ASKO. 

Máquinas de 
secar roupa
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O cuidado da roupa começa 
com o programa adequado

MÁQUINAS DE SECAR ROUPA

Outros fabricantes oferecem alguns 
programas que tem de adaptar para se 
adequarem a diferentes tecidos, materiais 
e situações. Nós temos uma filosofia 
completamente diferente e queremos 
que passe o menor tempo possível na 

lavandaria. Foi por isso que criámos 
um grande número de programas que 
refletem diferentes tipos de roupa, 
tecidos e situações. Na página seguinte 
apresentamos alguns exemplos.
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Os tecidos de seda e lã não devem ser 
lavados com demasiada frequência. Utilize 
o programa Lã e Seda para suavizar e 
refrescar essas peças.

ASKO | Lavandaria

Camisas

Um programa para blusas e camisas que 
seca a baixa temperatura com movimentos 
inversos do tambor. O programa funciona 
até os tecidos estarem quase secos, 
deixando apenas uma pequena quantidade 
de humidade para evitar vincos.

roupa de cama

Um programa para secar peças grandes 
como lençóis duplos e capas para 
edredom. Este programa utiliza baixa 
temperatura, mais tempo e movimentos 
inversos do tambor para evitar que a roupa 
fique enrolada.

Lã e Seda
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Há sempre espaço para 
uma máquina de secar com 
bomba de calor

MÁQUINAS DE SECAR ROUPA

As máquinas de secar com bomba de 
calor da ASKO são sistemas fechados, 
nos quais o ar processado circula 
constantemente no interior do tambor, o 

que permite a sua instalação em espaços 
confinados, com pouca entrada de ar. Fácil 
de integrar e instalar.

ASKO | Lavandaria
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Como pode uma bomba 
de calor ser suave para 
a sua roupa?

Secar com mais ar e 
menos calor

Soft drum™ em aço 
inoxidável

O ar é desumidificado com a ajuda de um 
evaporador, ao invés de apenas do calor, 
o que significa que podem ser utilizadas 
temperaturas mais baixas no processo 
de secagem. Isto, por sua vez, torna a 
secagem mais suave para os tecidos, sem 
qualquer perda da capacidade ou eficácia 
de secagem. Para além da secagem mais 
suave, a máquina de secar com bomba de 
calor também reduz o risco de as peças 
encolherem, sendo possível secar mesmo 
tecidos muito sensíveis. 

Para secar a roupa rapidamente e com 
suavidade, tem de utilizar o ar que circula 
no tambor da forma mais eficiente possível. 
Os nossos dois elevadores têm o lado alto 
e o lado baixo colocados em lados opostos 
do tambor. Como tal, as peças de roupa 
caem de forma irregular no tambor, o que 
as impede de se enredarem, permitindo 
uma melhor circulação do ar através das 
peças.

Soft Drum™ é uma solução desenvolvida 
para melhorar o fluxo de ar à volta da 
carga, amentando o efeito de secagem. 
As indentações circulares com paredes 
chanfradas também têm um efeito de 
amortecimento que reduz o desgaste nos 
tecidos. O novo design do tambor permite 
uma secagem mais suave e uniforme, com 
cargas pequenas ou grandes. 

ASKO | Lavandaria
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Proteja a sua máquina 
de secar do cotão!

MÁQUINAS DE SECAR ROUPA
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Multi Filter System™ Filtro Frontal Filtro de espuma

O cotão é o pior inimigo da máquina de 
secar, conduzindo inevitavelmente a 
tempos de secagem mais longos e outros 
problemas. Para evitar a entrada de cotão 
na máquina de secar, desenvolvemos 
o Multi Filter System™. Trata-se de um 
sistema de filtro, com cinco filtros diferentes, 
que garante que todo o cotão e mesmo 
partículas mais pequenas são retidos 
antes de alcançarem as partes interiores 
sensíveis da máquina de secar.

O Filtro Frontal é colocado na entrada de 
ar de refrigeração para o condensador e 
mantém a roda da ventoinha livre de pó. 
Este filtro adicional estenderá o intervalo 
de limpeza da unidade do condensador, 
garantindo o melhor desempenho possível 
ao longo do tempo.

Em máquinas de secar por condensação.

Como passo final antes de o ar alcançar o 
condensador, o filtro de espuma retém as 
partículas de pó mais pequenas. O filtro de 
espuma é fácil de limpar na máquina de 
lavar, sem detergente nem amaciador.

Em máquinas de secar com bomba de calor.

Lint trap Filtro de rede Copo para Cotão

O Lint Trap™ está colocado na porta e 
destina-se a ser fácil de esvaziar e limpar. 
Adote o hábito de verificar sempre se o 
Lint Trap™ está vazio antes de colocar 
a máquina de secar em funcionamento. 
E esvazie-o sempre depois de cada 
secagem.

Em todas as máquinas de secar.

O filtro de rede é um dos dois filtros que 
oferece proteção extra para o condensador 
nas nossas máquinas de secar com bomba 
de calor. Este filtro agarra partículas 
ligeiramente mais pequenas do que 
o Lint Trap™. O filtro de rede é limpo 
automaticamente com água.

Em máquinas de secar com bomba de calor.

Os modelos com uma função de vapor 
contêm um pequeno filtro adicional, o Copo 
para Cotão, que protege o gerador de 
vapor contra pó e cotão.

Em máquinas de secar com bomba de calor.
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Uma luz que lhe dá as 
boas-vindas

MÁQUINAS DE SECAR ROUPA

Todas as nossas máquinas de secar Logic 
e Style estão equipadas com uma luz LED 
interior que proporciona luz ambiente com 
uma sensação impecável. É ótimo poder 

ver as peças que poderiam ficar facilmente 
esquecidas na parte de trás da máquina 
de secar. A vigia também é iluminada para 
carregar e descarregar facilmente.
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Os rolamentos são uma coisa boa. Fazem 
as coisas rodar mais facilmente e durar 
mais tempo, por isso equipamos as nossas 
máquinas de secar com cinco: um para o 
eixo do tambor, dois para apoiar o tambor e 
dois para suportar o motor.

Na ASKO, não só acreditamos, por 
exemplo, que o aço inoxidável durará mais 
do que o plástico, como também que os 
materiais de qualidade se mantêm com 
melhor apresentação ao longo dos anos. O 
aço galvanizado acaba por enferrujar, pelo 
que decidimos fabricar os nossos tambores 
em aço inoxidável. É por isso que as nossas 
máquinas de secar roupa duram mais.

Equipamos as nossas máquinas de secar 
roupa com motores sem escovas extra 
fiáveis e silenciosos. Sem escovas, é menos 
uma peça que pode avariar, e o motor 
torna-se mais silencioso. 

Adoramos rolamentos Fortes e belas Motores duradouros
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Instalação

GAMA LOGIC 

Branco
Máquina de secar XL PVPR: 1690 €

t411Hd.W

Principais características

Visor LCD, 11 kg, Programas automáticos, Camisas, Roupa desportiva, Roupa de cama, Filtro condensador 
com auto-limpeza, Sistema multi filtro, Início diferido

Programas automáticos

Programa temporizado, Secagem automática, Secagem automática normal, Secagem automática para 
engomar, Auto calças, Auto sintético, Auto turcos, Auto desligar, Roupa de cama, Lã e Seda, Camisas, Quick 
Pro, Arejar

descrição geral

 ■ Cor Branco

 ■ Tipo de secagem Bomba de calor 
independente

Capacidade/consumo

 ■ Classe de eficiência energética (UE) A+++

 ■ Capacidade de algodão 11 kg

 ■ Nível de ruído 65 dB(A)

utilização e flexibilidade

 ■ Número de programas 12

 ■ Ecrã total a cores TFT / ecrã LCD FSTN Não / Sim

 ■ Secagem de tecidos sensíveis com e sem calor Sim

 ■ Programa condicionador para ativação de agentes impermeabilizantes Sim

 ■ Programas de vapor anti-vincos e para refrescar Sim

 ■ A função anti-vincos permite retirar a roupa mais tarde, reduzindo os vincos Sim

 ■ Opção de arranque diferido Sim

Construção e desempenho

 ■ Caring Soft Drum™ Sim

 ■ Motor sem escovas duradouro e silencioso Sim

 ■ Load Light™ para carregar e descarregar comodamente Sim

 ■ Cuidado anti-vincos com vapor e Programas de refrescar com vapor Não

 ■ Filtro do condensador com auto-limpeza conveniente Sim

 ■ Proteção contra pó e cotão com um sistema multi-filtros com 4 peças Sim

Segurança e manutenção

 ■ Tambor duradouro em aço inoxidável Sim

dimensões

 ■ Dimensões do equipamento (A x L x P) 850 / 595 / 708 mm 

850-865

595

1197**

708

 

769*

* Com porta
** Com a porta aberta
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Instalação

GAMA LOGIC

Aço inoxidável
Máquina de secar PVPR: 1690 €

t408Hd.S

Principais características

Visor LCD, 8 kg, Programas automáticos, Camisas, Roupa de cama, Filtro condensador com auto-limpeza, 
Sistema multi filtro, Início diferido

Programas automáticos

Programa temporizado, Secagem automática, Secagem automática normal, Secagem automática para 
engomar, Auto calças, Auto sintético, Auto turcos, Auto desligar, Roupa de cama, Camisas, Quick Pro, Arejar

descrição geral

 ■ Cor Aço inoxidável

 ■ Tipo de secagem Bomba de calor 
independente

Capacidade/consumo

 ■ Classe de eficiência energética (UE) A+++

 ■ Capacidade de algodão 8 kg

 ■ Nível de ruído 64 dB(A)

utilização e flexibilidade

 ■ Número de programas 12

 ■ Ecrã total a cores TFT / ecrã LCD FSTN Não / Sim

 ■ Secagem de tecidos sensíveis com e sem calor Sim

 ■ Programa condicionador para ativação de agentes impermeabilizantes Sim

 ■ Programas de vapor anti-vincos e para refrescar Sim

 ■ A função anti-vincos permite retirar a roupa mais tarde, reduzindo os vincos Sim

 ■ Opção de arranque diferido Sim

Construção e desempenho

 ■ Caring Soft Drum™ Sim

 ■ Motor sem escovas duradouro e silencioso Sim

 ■ Load Light™ para carregar e descarregar comodamente Sim

 ■ Cuidado anti-vincos com vapor e Programas de refrescar com vapor Sim

 ■ Filtro do condensador com auto-limpeza conveniente Sim

 ■ Proteção contra pó e cotão com um sistema multi-filtros com 4 peças Sim

Segurança e manutenção

 ■ Tambor duradouro em aço inoxidável Sim

dimensões

 ■ Dimensões do equipamento (A x L x P) 850 / 595 / 593 mm 

850-865

595

1082**

593

 

654*

* Com porta
** Com a porta aberta
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Instalação

GAMA LOGIC

Branco
Máquina de secar PVPR: 1390 €

t408Hd.W

Principais características

Visor LCD, 8 kg, Programas automáticos, Camisas, Roupa de cama, Filtro condensador com auto-limpeza, 
Sistema multi filtro, Início diferido

Programas automáticos

Programa temporizado, Secagem automática, Secagem automática normal, Secagem automática para 
engomar, Auto calças, Auto sintético, Auto turcos, Auto desligar, Roupa de cama, Camisas, Quick Pro, Arejar

descrição geral

 ■ Cor Branco

 ■ Tipo de secagem Bomba de calor independente

Capacidade/consumo

 ■ Classe de eficiência energética (UE) A+++

 ■ Capacidade de algodão 8 kg

 ■ Nível de ruído 64 dB(A)

utilização e flexibilidade

 ■ Número de programas 12

 ■ Ecrã total a cores TFT / ecrã LCD FSTN Não / Sim

 ■ Secagem de tecidos sensíveis com e sem calor Sim

 ■ Programa condicionador para ativação de agentes 
impermeabilizantes

Sim

 ■ Programas de vapor anti-vincos e para refrescar Sim

 ■ A função anti-vincos permite retirar a roupa mais tarde, reduzindo 
os vincos

Sim

 ■ Opção de arranque diferido Sim

Construção e desempenho

 ■ Caring Soft Drum™ Sim

 ■ Motor sem escovas duradouro e silencioso Sim

 ■ Load Light™ para carregar e descarregar comodamente Sim

 ■ Cuidado anti-vincos com vapor e Programas de refrescar com vapor Sim

 ■ Filtro do condensador com auto-limpeza conveniente Sim

 ■ Proteção contra pó e cotão com um sistema multi-filtros com 4 peças Sim

Segurança e manutenção

 ■ Tambor duradouro em aço inoxidável Sim

dimensões

 ■ Dimensões do equipamento (A x L x P) 850 / 595 / 593 mm 

850-865

595

1082**

593

 

654*

* Com porta
** Com a porta aberta
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Instalação

GAMA CLASSIC 

Branco
Máquina de secar PVPR: 1190 €

t208H.W

Principais características

Visor LCD, 8 kg, Programas automáticos, Lã e Seda, Roupa de cama, Sistema multi filtro, Início diferido

Programas automáticos

Programa temporizado, Secagem automática, Secagem automática normal, Secagem automática para 
engomar, Auto sintéticos, Roupa de cama, Lã e Seda, Quick Pro, Arejar

descrição geral

 ■ Cor Branco

 ■ Tipo de secagem Bomba de calor independente

Capacidade/consumo

 ■ Classe de eficiência energética (UE) A++

 ■ Capacidade de algodão 8 kg

 ■ Nível de ruído 64 dB(A)

utilização e flexibilidade

 ■ Número de programas 8

 ■ Ecrã total a cores TFT / ecrã LCD FSTN Não / Sim

 ■ Secagem de tecidos sensíveis com e sem calor Sim

 ■ Programa condicionador para ativação de agentes 
impermeabilizantes

Sim

 ■ Programas de vapor anti-vincos e para refrescar Sim

 ■ A função anti-vincos permite retirar a roupa mais tarde, reduzindo 
os vincos

Sim

 ■ Opção de arranque diferido Sim

Construção e desempenho

 ■ Caring Soft Drum™ Sim

 ■ Motor sem escovas duradouro e silencioso Sim

 ■ Load Light™ para carregar e descarregar comodamente Não

 ■ Cuidado anti-vincos com vapor e Programas de refrescar com vapor Não

 ■ Filtro do condensador com auto-limpeza conveniente Não

 ■ Proteção contra pó e cotão com um sistema multi-filtros com 4 peças Sim

Segurança e manutenção

 ■ Tambor duradouro em aço inoxidável Sim

dimensões

 ■ Dimensões do equipamento (A x L x P) 850 / 595 / 593 mm 

850-865

595

1082**

593

 

654*

* Com porta
** Com a porta aberta
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Os nossos compartimentos de secagem 
são muito espaçosos, com o equivalente 
a 16 metros de roupa. O interior é flexível 
e o design inteligente torna-os muito 

fáceis de adaptar e organizar para 
diferentes tipos de roupa. Isto garante-
lhe sempre o máximo efeito de secagem.

Compartimentos 
de secagem
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Preciso de um 
compartimento de secagem?

COMPARTIMENTOS DE SECAGEM

Os compartimentos de secagem são 
comuns na Escandinávia, onde o clima 
muitas vezes requer que seque rapidamente 
todo o tipo de roupa, mesmo casacos 
grossos e calçado. Um compartimento de 
secagem é prático, mas também suave 

com os seus tecidos mais sensíveis, já que 
não utiliza qualquer ação mecânica que 
possa desgastar a sua roupa, o fluxo de ar 
transporta a humidade residual e é quase 
como secar ao ar livre.

ASKO | Lavandaria
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Verifique as etiquetas da sua roupa e verá 
que muitas peças e materiais precisam 
de tratamento muito cuidadoso. Seda, 
veludo e cetim, por exemplo, precisam 
de ser tratados com cuidado. É aí que um 
compartimento de secagem se torna muito 
útil.

Secar com cuidado 
extra

também para calçado

Não são apenas as botas de borracha que 
podem ser secas num compartimento de 
secagem. Todo o calçado de pele precisa 
de repousar entre utilizações para deixar 
evaporar a humidade. Se os utilizar antes 
de secarem, as costuras podem acabar 
por romper e o calçado pode deformar-se. 
Coloque-os dentro do compartimento de 
secagem quando chegar a casa e estarão 
prontos para a sua caminhada noturna uma 
hora mais tarde. 

Menos confusão

Com um compartimento de secagem, 
pode secar as suas camisolas, camisas, 
casacos, sapatos, luvas e muito mais de 
uma forma simples e organizada. É uma 
forma brilhante de cuidar da roupa da sua 
família, ao mesmo tempo que mantém a 
casa arrumada.

ASKO | Lavandaria



ASKO | Lavandería
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Compartimentos de secagem 
com bomba de calor

COMPARTIMENTOS DE SECAGEM

Os nossos compartimentos de secagem 
com bomba de calor apresentam baixo 
consumo de energia, mas elevada eficiência 
de secagem. Com uma capacidade de 
secagem de 22 g/min, secam uma carga 
de 4 kg em apenas 90 minutos e com um 
consumo de energia de menos 0,3 kWh. O 

compartimento é um sistema totalmente 
fechado, o que significa que não é necessária 
numa ligação de ar de exaustão. A humidade 
é condensada durante o processo, e a 
água que se forma é transportada para um 
reservatório de água destacável ou através 
de uma mangueira para o esgoto.

ASKO | Lavandaria
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Instalação

Branco
Compartimento de secagem PVPR: 1590 €

dC7784V.W

Principais características

Capacidade de carga de 4 kg, Linha de roupa de 16 metros, Suporte para luvas, Secagem de calçado, 
Menos confusão, Secagem super suave

Programas automáticos

Programas automáticos de energia e poupança de tempo

descrição geral

 ■ Cor Branco

 ■ Tipo de secagem Ventilada

Capacidade

 ■ Capacidade 4 kg

 ■ Capacidade de secagem 17,5 g/min

 ■ Comprimento total de secagem 16 m

 ■ Capacidade da ventoinha 180 m3/h

utilização e flexibilidade

 ■ Secagem super cuidadosa de todo o tipo de tecidos Sim

 ■ Carga e descarga fácil com cabides de retirar Sim

 ■ Criação de mais espaço com cabides dobráveis Sim

 ■ Cabides práticos para porta Sim

 ■ Cabides especiais para luvas, meias, forros Sim

desempenho

 ■ Aço pintado Sim

 ■ Cabo de aço inoxidável Sim

 ■ Porta reforçada e à prova de som Sim

 ■ Guia da porta para alinhamento perfeito da porta Sim

Segurança e manutenção

 ■ Corte por sobreaquecimento Sim

 ■ Superfícies e painel fáceis de limpar Sim

dimensões

 ■ Dimensões do equipamento (A x L x P) 184 / 59,5 / 60 cm

COMPARTIMENTOS DE SECAGEM
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Instalação

Aço inoxidável
Compartimento de secagem PVPR: 1890 €

dC7784V.S

Principais características

Capacidade de carga de 4 kg, Linha de roupa de 16 metros, Suporte para luvas, Secagem de calçado, 
Menos confusão, Secagem super suave

Programas automáticos

Programas automáticos de energia e poupança de tempo

descrição geral

 ■ Cor Aço inoxidável

 ■ Tipo de secagem Ventilada

Capacidade

 ■ Capacidade 4 kg

 ■ Capacidade de secagem 17,5 g/min

 ■ Comprimento total de secagem 16 m

 ■ Capacidade da ventoinha 180 m3/h

utilização e flexibilidade

 ■ Secagem super cuidadosa de todo o tipo de tecidos Sim

 ■ Carga e descarga fácil com cabides de retirar Sim

 ■ Criação de mais espaço com cabides dobráveis Sim

 ■ Cabides práticos para porta Sim

 ■ Cabides especiais para luvas, meias, forros Sim

desempenho

 ■ Aço pintado Sim

 ■ Cabo de aço inoxidável Sim

 ■ Porta reforçada e à prova de som Sim

 ■ Guia da porta para alinhamento perfeito da porta Sim

Segurança e manutenção

 ■ Corte por sobreaquecimento Sim

 ■ Superfícies e painel fáceis de limpar Sim

dimensões

 ■ Dimensões do equipamento (A x L x P) 184 / 59,5 / 60 cm

COMPARTIMENTOS DE SECAGEM
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Sabemos que as zonas de lavandaria 
muitas vezes têm pouca superfície para 
dobrar, bem como pouco espaço de 
arrumação. Os nossos Hidden Helpers™ 
são os assistentes de que precisa para 
tornar a sua vida muito mais fácil. São 
aquelas ferramentas que muitas vezes não 

sabe onde guardar e que normalmente 
ocupam muito espaço no chão da sua 
casa. Seja qual for a solução que prefira, 
com os nossos Hidden Helpers™ pode 
criar uma impressão geral funcional e 
harmoniosa que se adequa exatamente às 
suas necessidades.

Acessórios
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A sua lavandaria acabou  
de crescer!

ACESSÓRIOS

Tem dificuldade em encontrar espaço 
para a sua tábua de engomar? Já viu entre 
a máquina de lavar e de secar? Nós já! 
Aí mesmo há uma solução óbvia e bem 

concebida que está sempre à mão quando 
precisar de passar a ferro a sua roupa, mas 
que pode ser arrumada em segurança e de 
forma invisível quando não a estiver a utilizar.
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Um cesto amovível, facilmente acessível 
a partir da máquina de secar, e com uma 
abertura de porta de empurrar e puxar, 
com uma grande prateleira amovível. Trata-
se de uma solução útil para retirar a roupa 
e levá-la para o seu armário ou tábua para 
engomar e dobrar. 

Prateleira amovível

Uma gaveta de arrumação útil, com altura 
de 30 cm. Ideal para arrumar os seus 
detergentes, amaciadores, cabides, molas, 
manuais do utilizador e outros itens úteis na 
zona de lavandaria. Coloque-a por baixo 
da sua máquina de lavar e de secar, e terá 
uma melhor altura de trabalho ao carregar 
e descarregar. A gaveta também tem uma 
prateleira para carregar e descarregar mais 
facilmente a sua roupa.

O cesto de arame e a prateleira de empurrar 
e puxar podem ser utilizados como um 
espaço de superfície adicional para 
arrumar roupa e meias - ou para arrumação. 
O cesto pode ser utilizado para levar a sua 
roupa para o armário. Muito prático!

Arrumação e ergonomia 
aperfeiçoada

Simplifique o processo 
com uma prateleira e 
um cesto prático
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Instalação

Principais características

Carregar para abrir, Altura ergonómica

descrição geral

 ■ Tipo Tábua de engomar de puxar

 ■ Cor Branco

 ■ Altura 15 cm

 ■ Tipo de instalação Integrada

 ■ Superfície do invólucro Cobertura da tábua de engomar com superfície 
metalizada refletora do calor

utilização e flexibilidade

 ■ Carregar/puxar para abrir Sim

 ■ Tábua de engomar escondida Sim

 ■ Carga máxima 10 kg

 ■ Integração com máquina de lavar e de secar Sim

dimensões

 ■ Dimensões do equipamento (A x L x P) 15 / 59,5 / 58,7 mm

ACESSóRIOS

HI1153W
Uma solução óbvia e bem concebida que está sempre à mão quando precisa de passar a ferro a sua 
roupa, mas que pode ser arrumada em segurança e de forma invisível quando não a estiver a utilizar. 
 PVPR: 690 €

HI1153S 
Uma solução óbvia e bem concebida que está sempre à mão quando precisa de passar a ferro a sua 
roupa, mas que pode ser arrumada em segurança e de forma invisível quando não a estiver a utilizar. 
 PVPR: 790 €

Principais características

Carregar para abrir, Altura ergonómica

descrição geral

 ■ Tipo Tábua de engomar de puxar

 ■ Cor Aço Inoxidável

 ■ Altura 15 cm

 ■ Tipo de instalação Integrada

 ■ Superfície do invólucro Cobertura da tábua de engomar com superfície 
metalizada refletora do calor

utilização e flexibilidade

 ■ Carregar/puxar para abrir Sim

 ■ Tábua de engomar escondida Sim

 ■ Carga máxima 10 kg

 ■ Integração com máquina de lavar e de secar Sim

dimensões

 ■ Dimensões do equipamento (A x L x P) 15 / 59,5 / 58,7 mm
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Instalação

ACESSóRIOS

HdB1153W
Com um cesto de arame e prateleira telescópica de puxar. Útil para retirar a roupa e levá-la para o 
seu armário ou tábua para engomar e dobrar. 
 PVPR: 590 €

HdB1153S
Com um cesto de arame e prateleira telescópica de puxar. Útil para retirar a roupa e levá-la para o 
seu armário ou tábua para engomar e dobrar.
 PVPR: 690 €

Principais características

Carregar para abrir, Altura ergonómica,, Prateleira e cesto de arrumação, Cesto amovível 

descrição geral

 ■ Tipo Cesto e prateleira de puxar

 ■ Cor Aço Inoxidável

 ■ Altura 15 cm

 ■ Tipo de instalação Integrada

 ■ Superfície do invólucro Laminado/Fio de aço

utilização e flexibilidade

 ■ Cesto e prateleira de puxar Sim

 ■ Cesto de arame amovível Sim

 ■ Prateleira telescópica de puxar Sim

 ■ Carga máxima 10 kg

 ■ Integração com máquina de lavar e de secar Sim

dimensões

 ■ Dimensões do equipamento (A x L x P) 15 / 59,5 / 58,7 mm

Principais características

Carregar para abrir, Altura ergonómica,, Prateleira e cesto de arrumação, Cesto amovível

descrição geral

 ■ Tipo Cesto e prateleira de puxar

 ■ Cor Branco

 ■ Altura 15 cm

 ■ Tipo de instalação Integrada

 ■ Superfície do invólucro Laminado/Fio de aço

utilização e flexibilidade

 ■ Cesto e prateleira de puxar Sim

 ■ Cesto de arame amovível Sim

 ■ Prateleira telescópica de puxar Sim

 ■ Carga máxima 10 kg

 ■ Integração com máquina de lavar e de secar Sim

dimensões

 ■ Dimensões do equipamento (A x L x P) 15 / 59,5 / 58,7 mm
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Instalação

ACESSóRIOS

HSS1053W 
Torna muito mais fácil carregar e descarregar a sua roupa.
 PVPR: 390 €

Principais características

Carregar para abrir, Altura ergonómica

descrição geral

 ■ Tipo Prateleira de puxar

 ■ Cor Branco

 ■ Altura 4,8 cm

 ■ Tipo de instalação Integrada

 ■ Superfície do invólucro Laminada

utilização e flexibilidade

 ■ Carregar/puxar para abrir Sim

 ■ Prateleira telescópica Sim

 ■ Carga máxima 10 kg

 ■ Integração com máquina de lavar e de secar Sim

dimensões

 ■ Dimensões do equipamento (A x L x P) 4,8 / 59,5 / 56,5 mm



ASKo Portugal

Assistência técnica 
T: 808 78 90 90 
e-mail: portugal:atencaoaocliente@asko.com

C/ Botiguers,  nº 5, Edificio B,  
2ª planta, oficinas 205-208, 
46988 Paterna (Valencia) 
España
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