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60 років шведської 
якості
ASKO має гарну історію. Вона розпочалася в 1950 році в невеликому шведському місті Вара з вигадливого 

юнака, який надумав створити пральну машину для своєї матері. Унікальну машину, яка економно 

споживатиме воду та електроенергію, відображаючи турботу про фермера та природу.

Машину з міцним барабаном із нержавіючої сталі, яка відмінно пратиме, нагріватиме воду, 

віджиматиме та вирізнятиметься надійністю та довговічністю. Результат виявився настільки вражаючим, 

що юнак побудував завод із виробництва пральних машин прямо на території своєї ферми, де він 

розташований і понині, 60 років по тому.

Сьогодні ASKO проектує та виготовляє побутову техніку преміум-класу для кухні та пральні,

а також професійне обладнання. Ми пишаємося тим, що наша продукція відповідає найвищим стандартам 

якості, функціональності, надійності, довговічності та не шкодить навколишньому середовищу.

Як ми створюємо надійну та довговічну техніку? Ми тестуємо всю нашу техніку, перш ніж вона залишить 

наші заводи, а також проводимо довготривалі випробування, заставляючи її безперервно працювати 

впродовж 10 000 годин, що відповідає 20 рокам експлуатації в домашніх умовах.
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ТЕХНІКА ASKO

Створено як для професіоналів
Ми виготовляємо пральні, посудомийні та сушильні машини для професійного 
застосування: для офісів, пралень із самообслуговуванням, клінінгових 
компаній, готелів і ресторанів, закладів охорони здоров’я, кемпінгів і яхт-
клубів, морських суден і портових служб, салонів, розважальних закладів. Така 
техніка використовується багато разів на день, тому має бути довговічною. 
У цьому є великий плюс для всіх наших покупців — техніка для дому в нас 
виготовляється за тими самими технологіями, що й професійне обладнан-
ня: більше сталі, менше пластику, велика увага до високої міцності, якості та 
продуктивності.
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Вибір та використання екологічно безпечної продукції ASKO 
несе безперечну користь довкіллю. Ми пишаємось тим, що 
наша техніка займає перше місце з ефективності витрати 
матеріалів, води  та енергії. 2007 року ми представили 
до продажу першу в світі посудомийну машину зі знаком 
екологічної безпеки «Лебідь» — вона стала в один ряд 
із пральною машиною нашого ж виробництва, що вже 
отримала аналогічне маркування (теж поки що єдиною в 
світі). Знак «Лебідь» — найвідоміший вид скандинавського 
екологічного маркування, що відрізняє вироби, безпечні для 
довкілля та здоров’я людини. Це маркування підтверджує, 
що позначені ним вироби відповідають найсуворішим 
вимогам щодо екологічності та якості. Крім того, Energy 
Star, організація, що надає допомогу споживачам в США 
при виборі екологічно безпечних виробів з низьким 
енергоспоживанням та оптимальною ціною, включає до 
своїх рекомендацій всю техніку ASKO.
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В гармонії з природою
Наш вплив на довкілля складається з того, як ми використовуємо природні ресурси. Ми постійно шукаємо 

найбільш екологічні рішення і намагаємось задіяти ресури найраціональніше. Ми прагнемо створення 

замкнутого виробничого цикла: це дозволяю мінімізувати споживання сировини і скороти викиди в 

атмосферу та водойми. Вже сьогодні обсяги викидів на наших виробництвах набагато нижчі передбачених 

законодавством норм. 

З 1999 року заводи компанії ASKO також мають екологічні сертифікації на відповідність стандарту ISO 

14001, що підтверджує те, що всі вироби а також використані для їхнього виробництва компоненти, 

вироблено, наскільки це взагалі можливо, без шкоди довкіллю.  У якості приклада наведемо той факт, що всі 

комплектуючи, які входять до складу виробів і які мають вагу більш ніж 50 г, підлягають вторинній переробці і 

мають відповідне маркування.
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Алергія та астма
Наші пральні машини рекомендовано Шведською асоціацією по боротьбі з астмою та алергією (Astma 

& Allergiförbundet). Вони відповідають всім вимогам при визначені техніки, придатної для людей, що 

страждають на алергічні захворювання. Наші машини мають декілька ефективних програм прання і 

якісно виполоскують білизну. Крім того, вони містять унікальну програму очищення барабана, яка теж 

буде корисною людям, що страждають на алергію та астму.

Пральні машини ЕКО
Всім нам відомо, що для прання потрібна гаряча вода і було б неразумно не використовувати ту гарячу 

воду, що вже є у Вас вдома. Ще більш раціонально, якщо Вас під’єднано до екологічних та економічних 

джерел гарячої води, таких як місцева теплоцентраль, сонячні батареї 

або тепловий насос. Тоді Ви використовуєте гарячу воду, не витрачаючи 

електроенергію на підігрів в машині. Обирая одночасне під’єднання до гарячої 

та холодної води в наших пральних машинах ECO, Ви заощадите до 60% 

електроенергії, що її споживає машина.

5
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Філософія дизайну
Поєднання функціональності, зручності за щоденного використання, 

конструкції, що непідвладна часу, екологічності, чистоти, привабливих 

обрисів — ось головні складові скандинавського дизайну, а 

отже, і техніки ASKO. Основна ідея полягає в тому, що дбайливо 

сконструйовані вироби мають підвищувати якість життя людей.  

СКАНДИНАВСЬКИЙ ДИЗАЙН
Щоб виділити себе на ринку спокусливих надскладних продуктів, ми прагнемо 
до спокійного мінімалізму, основаного на принципі «нехай тихе звучить гучно». 
Ключові елементи скандинавського дизайну — скромна елегантність, висока 
майстерність виконання та природні матеріали — відображаються в мові 
проектування, яку використовує компанія ASKO. Багато уваги приділяється 
функціональності. Ми прагнемо спростити життя споживачів, пропонуючи 
дійсно зручне керування, об’єднуючи функціональну практичність із надійністю 
та безвідмовністю техніки, яка радуватиме людей протягом довгого часу.   
 
ДОГЛЯД ЗА БІЛИЗНОЮ
Наше завдання — надати споживачам повний асортимент обладнання, 
що має привабливий вигляд і виняткові функціональні можливості. Які б 
рішення не привернули увагу замовника, ми сподіваємося внести свій вклад у 
створення приємного гармонійного інтер’єру приміщень для прання білизни, 
щоб ця рутинна робота стала більш привабливою.  
 
ВИБІр ЗА ВАмИ
Високоякісні пральні та сушильні машини, сушильні шафи серії Line Series™ 
продумані до найменших деталей. Інформація на панелі управління 
розташована в один ряд, зліва направо, усе логічно та зрозуміло.
Ми пропонуємо на вибір два варіанти дизайну — Line Series™ і Fully Integrated 
Series™. Уся техніка відмінно поєднується за дизайном. Її можна комбінувати 
між собою, а також з аксесуарами Hidden Helpers™.
 
НАГОрОДИ ЗА ДИЗАЙН
Ми досягли широкого визнання за прекрасний дизайн, інновації, низьке 
споживання енергії та постійне вдосконалення нашої продукції. Наприклад, 
нам було присуджено престижну нагороду I.D. Design Award, а також нас 
кілька разів нагороджували дизайнерською премією American Adex. 2009 
року компанія ASKO була відзначена нагородою Red Dot Design Award за 
нашу класичну серію посудомийних машин. Цього року ми знову отримали цю 
престижну нагороду за нашу класичну серію посудомийних машин.

Наші зусилля в області дизайну, впровадження інновацій, зниження енерго-
споживання та створення нових виробів отримали визнання громадськості. 
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Line SerieS™ - StyLe
Для тих, хто цінує стиль, слідкує за модою, але не
забуває про функціональність, простоту та зручність.

Line SerieS™ - Logic
- Для тих, хто цінує раціональну техніку — розумну,
зрозумілу, надзвичайно комфортну у використанні.

Line SerieS™ - cLaSSic
- Для тих, кому подобається класичний дизайн. Для тих,
хто цінує простоту речей.

Техніка для прання ASKO  |  ПРАЛЬНІ МАШИНИ
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Щодо дизайну, то в нас найпродуманіший у світі асортимент техніки для прання, сушіння

та прасування білизни. Наша серія повністю вбудованих машин надає можливість приховати все це приладдя, 

забезпечивши їх гармонійне поєднання з іншою обстановкою дому.  Використовуючи вбудовану техніку, ви 

зможете створити затишний інтер’єр.

Концепція виготовлення дверцят за індивідуальним замовленням — найпростіший спосіб вписати, наприклад, 

пральну або сушильну машину в інтер`єр будь-якого приміщення. Подобаються Вам чорні, білі, стальні або 

дерев’яні дверцята — усе це цілком відповідає концепції нашого скандинавського дизайну. Наша ціль — 

надати красиве та функціональне рішення, в якому враховано всі компоненти.

Довершеність дизайну
Fully Integrated SERIES™



99

Техніка для прання ASKO  |  ПРАЛЬНІ МАШИНИ



10

Використовуючи концепцію догляду за білизною від ASKO, Ви зможете устаткувати менше ніж на 1 м2 

домашню пральню з виконаних в одному стилі пральної машини, сушильної машини, сушильної шафи та 

висувної прасувальної дошки.  Це надасть Вам прекрасну можливість легко та якісно виконувати всю роботу з 

догляду за білизною, зокрема прання, сушіння, сортування та прасування, на мінімальній площі.

Єдина проблема, яку залишається вирішити, — що робити з рештою місця...

Домашня пральня менш ніж
на одному квадратному метрі 
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На всі випадки життя
Наша концепція догляду за білизною — інноваційне гнучке рішення для будь-яких приміщень, що 

використовуються для прання білизни. Уся техніка відмінно поєднується між собою та створює гармонійний 

інтер’єр приміщення, у якому вона встановлена, — незалежно від розмірів. Модульний принцип, який лежить в 

основі системи, дає змогу використовувати це приладдя окремо або в комплекті. Це означає, що Ви зможете 

встановити їх у будь-яких умовах. Можливо, у Вас мало місця та потрібне гнучке рішення, що забезпечує необхідну 

функціональність на обмеженій площі, або Ви бажаєте об’єднати приміщення пральні з домашнім спа-салоном і 

зоною відпочинку… Яке б рішення Ви не прийняли, у вас завжди є можливість створити функціональне, гармонійне 

поєднання, що цілком відповідає Вашим потребам. 
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Наші пральні машини — це надійна та довговічна техніка. Вони мають бак і барабан із нержавіючої 

сталі, які розраховано на тривалий термін служби. Унікальна конструкція Quattro™ дає змогу віджимати 

білизну на високих обертах, і при цьому машина не вібрує та не підстрибує. Наша нова технологія Active 

Drum™ забезпечує ефективність прання та максимальний захист білизни.

Завдяки збільшеним об’ємам завантаження, до 8 кг (за європейськими стандартами), і великій кількості 

«розумних» програм прання машини ASKO здатні зробити Ваше життя значно простішим.

ПРАЛЬНІ МАШИНИ
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Система QuattroTM 
Ця унікальна система, спроектована компанією ASKO, відрізняється надзвичайною міцністю. 

Вона робить наші пральні машини більш стійкими та надійними, ніж більшість інших машин, 

бак яких вмонтовано всередині зовнішнього корпуса. Бак в пральних машинах ASKO 

розташовано на чотирьох амортизаторах, надійно закріплених зі сталевим дном. Вся 

конструкція знаходиться всередині корпусу, який навіть при віджимі зі швидкістю 1800 об/

хв практично не вібрує.
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aqua bLock™
Нікому з нас не хочеться залити водою 
квартиру. Саме тому ми стільки сил 
витратили на створення системи
захисту від протікань — за надійністю 
вона навіть перевищує вимоги, 
встановлені державними стандартами. 
Система AquaBlock™ працює на основі 
сенсорів, які реагують на перевищення 
стандартного рівня води в машині.

БАК І БАрАБАН ІЗ НЕрЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ
На відміну від дешевших пластикових баків, наші баки 
довговічніші, якісніші та дають змогу прати за вищих
температур і віджимати на більших обертах.

ЧАВуННІ ВАЖИЛІ
Більшість виробників обладнують свої 
вироби цементними важилями. На ма-
шини ASKO ми встановлюємо чавунні, 
які довговічніші. Вони компактніші та 
краще поглинають вібрацію. Більше 
того, цей матеріал просто утилізується, 
що є великим плюсом в сенсі охорони 
довкілля. Чавун здатний витримува-
ти максимальні оберти (1800 об/м),  
єфективно впливаючи на цикл віджиму.

ЧАВуННА ЗАДНЯ 
ХрЕСТОВИНА
Для більшої стійкості в наших пральних 
машинах використовується потужна 
чавунна задня хрестовина замість 
звичайної бетонної. Це забезпечує 
більш надійну та безшумну роботу, а 
також подовжує термін служби техніки.

БЕЗ ГумОВИХ мАНЖЕТ
У наших пральних машинах немає гумових манжет — тому 
що без них машина служитиме довше. Замість цього ми вико-
ристовуємо конструкцію SmartSeal™: закриваючись, дверцята 
герметично притискаються прямо до бака. Така конструкція 
спрощує завантаження та розвантаження білизни. Крім того, 
так простіше підтримувати чистоту завантажувальної частини 
барабана.

ІНДуКцІЙНІ ДВИГуНИ 
Наші пральні машини обладнано індукційним двигуном без 
графітових щіток. Потужний двигун забезпечує надійну роботу 
пральної машини на найвищих обертах, знижує рівень шуму, а 
також подовжує термін служби техніки.

active Drum™
Забезпечує оптимальний захист під час прання.
Лопаті у формі пісочного годинника зміщують білизну в централь-
ну частину барабана, де тканина піддається меншій механічній дії. 
Завдяки вигнутій формі лопастей крупне сміття, наприклад, мілкі 
камінці, ефективно видаляється з барабана. 

Техніка для прання ASKO  |  ПРАЛЬНІ МАШИНИ



18

ВІДКрИВАЄТЬСЯ 
ПОВНІСТЮ
Завдячуючи унікальній конструкції 
без резинової манжети, створеній 
компанією ASKO, ви можете викори-
стовувати дверцята з невеликим за-
глибленням замість звичайного дуже 
глибокого. Дверцята нашої пральної 
машини потребують менше про-
стору. У всіх наших машин великий 
завантажувальний люк із великими 
дверцятами (307 мм). У поєднанні 
із простотою доступу до барабана 
це значно спрощує завантаження та 
розвантаження машини.

ЗАВАНТАЖЕННЯ — 8 КГ
У наших нових моделях барабан 
має об’єм 60 літрів, що дає змогу 
завантажити в нього 8 кг білизни. 
Що більша місткість машини, то 
рідше вам доведеться прати. Крім 
того, у просторому барабані білизна 
менше мнеться та не перекручується, 
отже, легше відпирається та легше 
прасується. 

ЗНІмНІ ЛОПАСТІ              
Лопасті всередині барабана зро-
блено з’ємними. Це знижує витрати 
на сервісне обслуговування. У разі 
використання інших машин Вам 
доведеться викликати майстра, щоб 
видалити предмет, який випадко-
во попав у бак, а тут Ви зможете 
вирішити всі проблеми самостійно.

Active DrumTM

Щоб речі служили довше
Щороку ми витрачаємо багато грошей на одяг. Правильне прання допомагає зберегти 

його форму, колір і відмінний зовнішній вигляд. Наші спеціалісти не так давно розробили 

новий барабан Active Drum™. Завдяки великому барабану об’єм завантаження збільшено 

до 8 кг. При цьому «розумна» сенсорна система пральної машини регулює споживання 

води та час прання залежно від того, скільки білизни ви фактично поклали в барабан.

Ви економите воду та енергію за невеликого завантаження.
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Нова унікальна конструкція барабану забезпечує максимально дбайливе прання білизни. 

За рахунок особливої конструкції самого барабана та унікальної форми лопастей білизна 

зміщується до центру. Маленькі отвори в середній частині барабана забезпечують 

найм’якіший режим прання для делікатних тканин, а зміщення білизни до центру — 

найкращий баланс навіть за найбільших обертів віджимання. Лопаті барабана мають форму 

пісочного годинника. Це необхідно не лише для розподілення білизни, але й для того, щоб 

ефективно видаляти з барабана бруд і більш крупні «об’єкти», наприклад мілкий гравій, 

спрямовуючи їх до дренажних отворів більшого діаметру, розташованих біля краю лопатей.

Маленькі конусоподібні отвори в 
центральній частині поверхні бака 
гарантують оптимальний захист 
тканини під час прання. Великі 
циліндричні отвори по краях барабану 
забезпечують ефективність прання, 
а також допомагають позбавлятися 
піску та сміття, яке потрапило в 
машину.

Лопаті барабана 
виконано у формі 
пісочного годинника.  
Вони спрямовують 
крупне сміття до 

великих дренажних 
отворів, 
розташованих по 
краях лопатей.

Пісок і сміття 
виводяться з барабана 
через спеціальні 
отвори в лопатях 
разом із водою під 
час зливання. Це 
означає, що вам 
не доведеться 
чистити 
барабан 
вручну.

Спеціальний профіль країв барабана в 
поєднанні з лопатями у формі піскового 
годинника дає змогу білизні під час 
прання зміщуватися до центру бара-
бана. Тому делікатні речі піддаються 
меншому механічному впливу та 
забезпечується краще балансування 
барабана.

Техніка для прання ASKO  |  ПРАЛЬНІ МАШИНИ
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Ми знаємо про прання все
Зробіть обдуманий вибір і придбайте машину, яка впорається з будь-якими тканинами та плямами. Наші пральні 

машини завжди перуть із прекрасним результатом і при цьому використовують мінімально можливу кількість миючих 

засобів, води та електроенергії. До того ж, вони прості у використанні та мають дуже логічний інтерфейс.

КЛАС ЕНЕрГОСПОЖИВАН-
НЯ a++
Усі пральні машини ASKO мають клас 
A++ за європейськими нормами спо-
живання енергії (за винятком моделей 
із маркуванням «Лебідь» — вони 
мають клас A). Це означає, що вони 
споживають на 20 % менше енергії, 
ніж машини класу A. Зменшення 
споживання енергії веде до економії 
грошей.

КЛАС ЗА ЯКІСТЮ ПрАННЯ
Головна задача пральної машини 
— зробити вашу білизну чистою та 
свіжою. Тому досить природньо, що 
всі пральні машини ASKO мають клас 
прання A.

КЛАС ЗА ЯКІСТЮ 
ВІДЖИмАННЯ
Висока швидкість віджимання білизни 
в машинах марки ASKO заощаджує 
енергію та час у процесі сушіння.
Різниця в кількості залишку вологи 
за швидкості віджимання 800 і 1800 
об./хв. становить 4 л за повного 
завантаження. У разі віджимання 
білизни на швидкості 1800 об./
хв. ви скорочуєте час роботи та 
енергоспоживання сушильної машини 
приблизно на 50 % порівняно з тим, 
що потребується після віджимання на 
швидкості 800 об./хв.

ПрАННЯ СПОрТИВНОГО 
ОДЯГу
Це нова програма, розроблена 
спеціально для чищення виробів із 
мембраною (наприклад, спортивних 
курток і штанів), а також речей, що не 
намокають або тканин, що дихають, 
які вимагають обережного поводжен-
ня.
Ця програма прекрасно підходить 
для прання спортивного одягу та 
речей зі змішаних тканин. Машина 
максимально захищає такі вироби та 
ретельно їх виполіскує.

ПрАННЯ ЗА ЧАСОм
Використовуючи програму прання 
за часом, Ви завжди можете ви-
прати білизну за час, який маєте в 
розпорядженні. Ця програма дає 
змогу вирішити, скільки часу Ви мо-
жете почекати, поки пральна машина 
завершить процес прання.
Машина оптимізує результати прання, 
виходячи із заданого часу (від 30 
хвилин до 3 годин); ця програма дуже 
зручна, оскільки економить ваш час.

АВТОмАТИЧНЕ ПрАННЯ
«Розумна» програма характеризується 
виключною гнучкістю, оскільки 
приймає за Вас всі рішення. Вона 
регулює витрату води та часу основ-
ного прання залежно від завантажен-
ня та заданої температури. Крім того, 
вона оптимізує кількість полоскань, ви-
ходячи з кількості білизни. Автоматич-
не програма не лише зручна та проста 
в застосуванні, але й заощаджує 
енергію, оскільки кількість води й 
тривалість прання визначаються на 
основі кількості білизни. Що більше 
білизни завантажено в машину, то 
менше води та енергії вона витрачає.

ПрОГрАмА ПрАННЯ ПЛЯм
Хочете швидко позбавитися від 
такої прикрої проблеми, як плями на 
улюбленому одязі? Просто виберіть 
у меню дисплея тип тканини й тип 
плями та помістіть брудну річ у маши-

ну. Машина автоматично встановить 
оптимальну програму прання, яка дає 
змогу досягти найкращого результату 
з видалення саме цієї плями. Машина 
розпізнає 9 різних видів плям (червоне 
вино, кров, трава, чорниця, масло, шо-
колад, кава/чай, яйця, молочні продук-
ти) на тканинах трьох типів (бавовна, 
бавовна із синтетикою, синтетика).

СуПЕрПОЛОСКАННЯ
Як профілактичний захід для людей із 
чутливою шкірою у пральних машинах 
марки ASKO передбачено функцію до-
даткового полоскання, що називається 
«суперполосканням». Ця функція, що 
має особливе значення у країнах із 
м’якою водою, забезпечує 7-кратне 
полоскання білизни замість звичайних 
3 полоскань (заводські параметри за 
замовчуванням).

ЗАВАНТАЖЕННЯ — 8 КГ
Використовуючи нові моделі наших 
машин, ви зможете прати за один 
раз більше білизни, ніж раніше. Тепер 
місткість прального барабану роз-
раховано на 8 кг білизни (відповідно 
до європейських стандартів), але 
результат прання залишається чудо-
вим, як і раніше. Завдяки широкому 
завантажувальному люку білизну 
легше виймати з машини, навіть якщо 
ви випрали великий килим, і, до того ж, 
значно простіше знайти ту саму зниклу 
шкарпетку.
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AquaBlock™
Нікому з нас не хочеться залити водою квартиру. Саме тому ми стільки сил витратили на створення системи

захисту від протікань — за надійністю вона навіть перевищує вимоги, встановлені державними стандартами. Систе-

ма AquaBlock™ працює на основі сенсорів, які реагують на перевищення стандартного рівня води в машині.

ОБмЕЖЕННЯ ЧАСу ЗАБОру 
ВОДИ
Рівень води в машині обмежено макси-
мально припустимим часом забору

ВОДОНЕПрОНИКНИЙ 
ПІДДОН
Піддон пральної машини має герме-
тичну конструкцію

ЗАХИСТ ВІД ПЕрЕЛИВАННЯ
Якщо рівень води в машині 
піднімається вище дозволеного, дат-
чик переливання перекриває забор-
ний клапан і автоматично запустить 
зливний насос

ЗАЛИВНИЙ ШЛАНГ
Заливний шланг на пральних маши-
нах ASKO виготовлено із материалу 
PEX, що витримує тиск 10 бар при 
температурі 95° С впродовж 50 років

ЗЛИВНИЙ НАСОС З АНТИ-
БЛОКуВАННЯм
На пральних машинах зазвичай 
встановлюють сітчатий фільтр, який 
необхідно регулярно чистити. Зливні 
насоси ASKO мають простий, легко-
доступний затвор, який захищає насос 
від забруднення.  Функція анти-блоку-
вання змінює напрям обертання криль-
чатки, якщо виникає засмічення

БЕЗ ГумОВИХ мАНЖЕТ
Зазвичай швидче за все в пральній 
машині зношується гумова манжета, 
що призводить до протікань і не-
передбачуваним витратам на ремонт. 
Тож ASKO робить пральні машини 
без гумових манжет. Завдячуючи 
конструкції з ущільнючим кільцем 
SmartSeal™ дверцята безпосеред-
ньо примикають до барабану без 
необхідності використання гумової 
манжети.

Техніка для прання ASKO  |  ПРАЛЬНІ МАШИНИ
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Line Series™ - Classic

W6444 W
Пральна машина з фронтальним завантаженням

Колір: білий

ПрОГрАмИ

Автоматична  Спортивний одяг

Інтенсивна    Синтетика

Звичайна  Вовна/Ручна

Швидка   Полоскання

Експрес прання  Злив і віджим

ОПцІЇ

Супер полоскання (до 7-ми полоскань),

відстрочка старту 1-24 год, швидкість віджиму

0/400-1400 об/хв, без віджиму/без зливу,

температура води 20°С-95°С

ПЕрЕВАГИ
Цифровий дисплей, автоматичне відкривання 
дверцят, індикація часу до 
завершення програми, збереження індивідуальних 
програм

Line Series™ - Classic

W6564 W
Пральна машина з фронтальним завантаженням
Колір: білий

ПрОГрАмИ 
Автоматична   Спортивний одяг
Інтенсивна   Синтетика
Звичайна  Вовна/Ручна
Швидка  Полоскання
Експрес прання   Злив і віджим

ОПцІЇ
Посилене прання, високий рівень води,
Супер полоскання (до 7-ми полоскань),
відстрочка старту 1-24 год, швидкість віджиму
0/400-1600 об/хв, без віджиму/без зливу,
температура води 20°С-95°С 

ПЕрЕВАГИ
Цифровий дисплей, автоматичне відкривання 
дверцят, індикація часу до завершення програми, 
збереження індивідуальних програм

Відмінність від W6444: Посилене 
прання, високий рівень води, віджим 1600 об/
хв., індукційний двигун
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Line Series™ - Logic

W68842 W SWan & aLLegry
Пральна машина з фронтальним завантаженням 
Максимальне завантаження: 6 кг або 4,6 кг*
Колір: білий

ПрОГрАмИ 
Автоматична  Вовна/Ручна
По часу  Полоскання
Інтенсивна  Віджим
Звичайна Злив
Швидка  Гіпоалергенна бавовна
Експрес прання  Гіпоалергенна синтетика
Спортивний одяг  Очистка барабану

ОПцІЇ
Посилене прання, попереднє замочування 2 год,
режим проти зминання 2 год, високий рівень води,
суперполоскання (до 7-ми полоскань), відстрочка старту 
1-24 год, швидкість віджиму 0/400-1800 об/хв, без 
віджиму/без зливу, температура холодна/30°С-95°С

ПЕрЕВАГИ
РК-дисплей,
автоматичне відкривання дверцят, індикація часу до 
завершення програми, збереження індивідуальних 
програм,
індукційний двигун, Push-Pull 
дозатор миючих засобів,
швидкість віджиму 400-1800 об/хв.

Line Series™ - Logic

W6884D W – З ДВЕрцЯТАмИ
Пральна машина з фронтальним завантаженням і
боковими дверцятами
Колір: білий

ПрОГрАмИ 
Автоматична   Спортивний одяг
По часу   Синтетика
Інтенсивна   Вовна/Ручна
Звичайна   Полоскання
Швидка   Віджим
Експрес прання   Злив

ОПцІЇ
Посилене прання, попереднє замочування 2 год,
режим проти зминання 2 год, високий рівень води,
супер полоскання (до 7-ми полоскань), відстрочка 
старту 1-24 год, швидкість віджиму 0/400-1800 об/хв, 
без віджиму/без зливу, температура холодна/30°С-
95°С

ПЕрЕВАГИ
Рідкокристалічний дисплей, автоматичне відкривання 
дверцят, індикація часу до завершення програми, 
збереження індивідуальних  
програм

Swan & allergy: гіпоалергенні програми, 
покращений результат полоскання, програма 
очистки барабану

Відмінність від W6564: РК-дисплей, 
прання за часом, замочування 2 год, режим 
проти зминання 2 год, прання в холодній воді, 
віджим 1800 об/хв.
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W6884eco W
Пральна машина з фронтальним завантаженням і
підключенням до холодної та гарячої води
Колір: білий

ПрОГрАмИ 
Автоматична Спортивний одяг
По часу  Синтетика
Інтенсивна  Вовна/Ручна
Звичайна Полоскання
Швидка  Віджим
Експрес прання  Злив

ОПцІЇ
Посилене прання, попереднє замочування 2 год,
режим проти зминання 2 год, високий рівень води,
супер полоскання (до 7-ми полоскань), відстрочка 
старту 1-24 год, швидкість віджиму 0/400-1800 об/хв, 
без віджиму/без зливу, температура холодна/30°С-
95°С

ПЕрЕВАГИ
Рідкокристалічний дисплей, автоматичне відкривання 
дверцят, індикація часу до завершення програми, 

збереження індивідуальних 
програм 

Line Series™ - Logic

W6984 W
Пральна машина з фронтальним завантаженням 
Колір: білий

ПрОГрАмИ
Автоматична  Спортивний одяг
Прання плям  Синтетика
По часу  Вовна
Інтенсивна  Ручна
Звичайна  Полоскання
Швидка  Віджим
Експрес прання  Злив

ОПцІЇ
Попереднє замочування 2 год, режим проти 
зминання 2 год, високий рівень води, супер 
полоскання (до 7-ми полоскань), відстрочка старту 
0,5-24 год, швидкість віджиму 0/400-1800 об/хв, без 
віджиму/без зливу, температура холодна/30°С-95°С

ПЕрЕВАГИ
Рідкокристалічний дисплей, індикація поточного 
часу та часу до завершення програми, збереження 
індивідуальних програм, звуковий сигнал після 

завершення програми,
автоматичне відкривання 
дверцятВідмінність від W6884D W: 

Програма прання плям, великий РК-дисплей, 
звуковий сигнал, годинник, без бокових дверцят

eco: має два вхідних патрубки — для гарячої та холодної води. Це дає 
змогу значно економити час і електроенергію (до 58 %).

Відмінність від W6884D W:
Підключення до холодної та гарячої води, без 
бокових дверей

Line Series™ - Style
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W6984Fi
Повністю вбудована пральна машина з фронтальним 
завантаженням
Колір: титан (панель управління і лицьова сторона за 
дверима)

ПрОГрАмИ 
Автоматична  Спортивний одяг
Прання плям  Синтетика
По часу Вовна
Інтенсивна  Ручна
Звичайна Полоскання
Швидка  Віджим
Експрес прання  Злив

ОПцІЇ
Попереднє замочування 2 год, режим проти 
зминання 2 год, високий рівень води, супер 
полоскання (до 7-ми полоскань), відстрочка старту 
0,5-24 год, швидкість віджиму 0/400-1800 об/хв, без 
віджиму/без зливу, температура холодна/30°С-95°С

ПЕрЕВАГИ
Рідкокристалічний дисплей, індикація поточного 
часу та часу до завершення програми, збереження 
індивідуальних програм, 
звуковий сигнал після 
завершення програми,
автоматичне відкривання 
дверцят, перенавішуванні 
зовнішні дверцята

W6984 S
Пральна машина з фронтальним завантаженням 
Колір: нержавіюча сталь TouchProof™

ПрОГрАмИ 
Автоматична Спортивний одяг
Прання плям  Синтетика
По часу  Вовна
Інтенсивна  Ручна
Звичайна  Полоскання
Швидка  Віджим
Експрес прання  Злив

ОПцІЇ
Попереднє замочування 2 год, режим проти 
зминання 2 год, високий рівень води, супер 
полоскання (до 7-ми полоскань), відстрочка старту 
0,5-24 год, швидкість віджиму 0/400-1800 об/хв, без 
віджиму/без зливу, температура холодна/30°С-95°С

ПЕрЕВАГИ
Рідкокристалічний дисплей, індикація поточного 
часу та часу до завершення програми, збереження 
індивідуальних програм, звуковий сигнал після 
завершення програми, 
автоматичне відкривання 
дверцят программы, 
автоматическое открытие 
дверцы люка

Відмінність від W6984 W:
нержавіюча сталь TouchProof™

Відмінність від W6984 W: 
повністю вбудована

Line Series™ - Style

Line Series™ - Style
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СУШИЛЬНІ МАШИНИ
Завдяки автоматичним сенсорам, які постійно працюють, у наших сушильних машинах на сушіння 

білизни витрачається мінімум часу за мінімального споживання енергії.

Інтерфейс користувача ретельно продуманий і логічний, тому користуватися машиною 

дуже просто. Великий барабан, розрахований на завантаження 7 кг білизни (відповідно до 

європейських стандартів), висушує її, не зминаючи та не перекручуючи, тому часто білизна не 

потребує прасування після сушіння в сушильній машині.
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Технологія ButterflyTM

Наші сушильні машини являють собою міцну конструкцію з довговічним барабаном із нержавіючої сталі та 

міцними шариковими підшипниками. Унікальна система сушіння Butterfly™ турбується про Вашу білизну та 

дає змогу подовжити термін служби техніки.

ТЕХНОЛОГІЯ butterFLy™ 
Ця функція — винахід компанії ASKO. Вона збереже 
не тільки двигун, але й прасувальну дошку. Барабан у 
сушильних машинах ASKO обертається без зупинок 
в одному напрямку. Розташовані всередині барабана 
лопаті особливої форми обертають одяг за траєкторією 
у вигляді «вісімки», що попереджає ї ї скручування. Таке 
рішення попереджає надмірне навантаження на двигун 
і не допускає зминання одягу.
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мІцНА КОНСТруКцІЯ НА КуЛЬКОВИХ 
ПІДШИПНИКАХ
Ми ставимо барабан на три шарикових підшипники, а 
не на звичайні підшипники, які не можуть гарантувати 
такого самого тривалого терміну служби та стабільності 
конструкції.

ПОДВІЙНИЙ ФІЛЬТр ДЛЯ ВОрСу
Ворс перешкоджає вільній циркуляції повітря всередині 
машини, а це призводить до підвищення споживання 
енергії. Саме тому наші машини обладнано надзвичайно 
ефективним подвійним фільтром. Завдяки йому ворс не 
накопичується в машині. Подвійний фільтр дуже важливий 
для тих, хто страждає на алергію, оскільки він зменшує 
кількість текстильного пилу в білизні та одязі.

БАрАБАН ІЗ НЕрЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ
Рано чи пізно оцинкована сталь починає іржавіти. Тому ми 
робимо барабани з нержавіючої сталі. Завдяки цьому наші 
сушильні машини служать довше.
.

НАДІЙНА ОДНОмОТОрНА СИСТЕмА
Для забеспечення точного обертання паска і мінімізації 
навантажень на елементи, що розташовано найближче, ми 
встановлюємо в наших сушильних машинах одномоторні 
системи з натяжним шкивом паскової передачі на кулькових 
підшипниках.
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Вдалі ідеї
У наших сушильних машинах багато «розумних» функцій і програм, які полегшують їх використання. Машина 

контролює температуру за допомогою двох датчиків і автоматично зупиняє програму, коли білизна досягає 

необхідного вам ступеня сухості.

АВТОмАТИЧНЕ СуШІННЯ 
Якщо Ви вибрали програму автоматичного 
сушіння, то Вам необхідно лише вирішити, якого 
ступеня сухості Ви бажаєте отримати білизну 
та вказати один із шести варіантів програми 
автоматичного сушіння. Після цього наша 
унікальна система SensiDry™ визначить необхідну 
тривалість процесу. Взаємодія кількох датчиків 
температури робить результат більш рівномірним 
і надійним, ніж у разі використання сенсора 
звичайного типу. Програма автоматично зупиняє 
машину, коли білизна висихає. Автоматична 
програма не лише зручна та проста в застосуванні, 
вона заощаджує енергію, оскільки тривалість 
сушіння визначається залежно від кількості білизни. 
Що менше білизни завантажено в машину, то 
менше витрачається енергії на ї ї сушіння.

ПрОГрАмА СуШІННЯ ДЖИНСОВОЇ 
ТКАНИНИ
Якщо Ви вибрали нову програму сушіння 
джинсового одягу, машина висушить Ваші 
улюблені джинси оптимальним способом. Це 
потребуватиме трохи більше часу, ніж звичайне 
сушіння, але результат Вас вразить: Ви не знайдете 
дефектів сушіння ні на швах, ні на кишенях, де 
раніше зазвичай залишалася волога, оскільки 
джинсова тканина щільніша за інші тканини. 

ПрОГрАмА СуШІННЯ СИНТЕТИКИ
Якщо Вам потрібно висушити блузку або спідницю із 

синтетичних тканин, то температура 
сушіння має бути нижча за звичайну.
Наша нова програма сушіння 
одягу із синтетичних тканин 
задає параметри й температуру, 
оптимальні для сушіння такого 
одягу. До того ж, ця програма 
скорочує час сушіння, оскільки 
синтетичну тканину не потрібно 
довго сушити.

ПрОГрАмА ПрОВІТрЮВАННЯ
Корисна програма, яку можна використовувати, коли необхідно просто 
освіжити одяг або очистити його від шерсті, яку залишив Ваш домашній 
улюбленець. Під час виконання програма провітрювання протягом 
указаного вами часу обдуває одяг холодним повітрям.

КЛАС ЕНЕрГОСПОЖИВАННЯ — «b»
Відповідно до європейського стандарту наші сушильні машини 
отримали клас енергоспоживання «B». Ми пишаємося тим, 
що завдяки розробці нового двигуна, нового програмного 
забезпечення та нового фільтра, а також удосконаленого 
повітряного потоку наші сушильні машини ефективно здійснюють 
сушіння білизни та раціонально використовують енергію.

ЗАВАНТАЖЕННЯ — 7 КГ
Усім відомо, що більший барабан — то більше повітря, менший час 
сушіння й тим гладкіша білизна.
У величезному барабані місткістю 111 літрів можна із прекрасним 
результатом висушити 7 кг випраної білизни, при цьому 
скручування та зминання буде мінімальним.
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Line Series™ - Classic

t754c W
Конденсаційна сушильна машина
Колір: білий

АВТОмАТИЧНІ ПрОГрАмИ 
СуШІННЯ
Екстра сушіння                   Делікатне сушіння
Звичайне сушіння             Сушіння «під праску»

ПрОГрАмИ СуШІННЯ ЗА ЧАСОм
Сушіння за часом 5-180 хв
Провітрювання 5-180 хв

ОПцІЇ
Режим проти зминання 2 год, низька 
температура сушіння, відстрочка старту 1-24 
год, прискорене сушіння

ПЕрЕВАГИ
Цифровий дисплей, індикація часу до 
завершення програми, збереження 
індивідуальних програм

t784c W
Конденсаційна сушильна машина
Колір: білий

АВТОмАТИЧНІ ПрОГрАмИ 
СуШІННЯ
Екстра сушіння             Махрові тканини
Звичайне сушіння         Пухові вироби
Делікатне сушіння        Синтетика
Джинси                        Сушіння «під праску»

ПрОГрАмИ СуШІННЯ ЗА ЧАСОм
Сушіння за часом 5-180 хв
Провітрювання 5-180 хв

ОПцІЇ
Режим проти зминання 1/2/3 год, низька 
температура сушіння, відстрочка старту 1-24 
год, прискорене сушіння, звуковий сигнал після 
завершення програми

ПЕрЕВАГИ
Рідкокристалічний дисплей, 
збереження індивідуальних 
програм, індикація часу 
до завершення програми, 
внутрішнє освітлення

Line Series™ - Logic

Відмінність від t754c W: РК-
дисплей, звуковий сигнал, внутрішнє 
освітлення, програми сушіння Джинси, 
Синтетика, Махрові тканини, Пухові 
вироби
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t794c W
Конденсаційна сушильна машина
Колір: білий

АВТОмАТИЧНІ ПрОГрАмИ 
СуШІННЯ
Екстра сушіння                 Махрові тканини
Звичайне сушіння             Пухові вироби
Делікатне сушіння            Синтетика
Джинси                            Сушіння «під праску»

ПрОГрАмИ СуШІННЯ ЗА ЧАСОм
Сушіння за часом 5-180 хв
Провітрювання 5-180 хв

ОПцІЇ
Режим проти зминання 1/2/3 год, низька 
температура сушіння, відстрочка старту 1-24 
год, прискорене сушіння, звуковий сигнал після 
завершення програми

ПЕрЕВАГИ
Рідкокристалічний дисплей, збереження 

індивідуальних програм,
 індикація поточного 
часу і часу до завершення 
програми, внутрішнє 
освітлення

t784HP W
Конденсаційна сушильна машина з тепловим 
насосом
Колір: білий

АВТОмАТИЧНІ ПрОГрАмИ 
СуШІННЯ
Екстра сушіння                Махрові тканини
Звичайне сушіння            Пухові вироби
Делікатне сушіння           Синтетика
Джинси                           Сушіння «під праску»

ПрОГрАмИ СуШІННЯ ЗА ЧАСОм
Сушіння за часом 5-180 хв
Провітрювання 5-180 хв

ОПцІЇ
Режим проти зминання 1/2/3 год, низька 
температура сушіння, відстрочка старту 1-24 
год, прискорене сушіння, звуковий сигнал після 
завершення програми

ПЕрЕВАГИ
Рідкокристалічний дисплей, 
збереження індивідуальних 
програм, індикація часу 
до завершення програми, 
внутрішнє освітлення

Line Series™ - Logic

Line Series™ - Style

Відмінність від t784c W:
Конструкція з тепловим насосом

Відмінність від t784c W:
Великий РК-дисплей, годинник

Тепловий насос: сушильна машина з тепловим насосом і ергономічною конструкцією, що 
забезпечує низьке споживання електроенергії: 0,24 Квт-год/кг завантаження.
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t794c S
Конденсаційна сушильна машина
Колір: нержавіюча сталь TouchProof™

АВТОмАТИЧНІ ПрОГрАмИ 
СуШІННЯ
Екстра сушіння                 Махрові тканини
Звичайне сушіння             Пухові вироби
Делікатне сушіння            Синтетика
Джинси                            Сушіння «під праску»

ПрОГрАмИ СуШІННЯ ЗА ЧАСОм
Сушіння за часом 5-180 хв
Провітрювання 5-180 хв

ОПцІЇ
Режим проти зминання 1/2/3 год, низька 
температура сушіння, відстрочка старту 1-24 
год, прискорене сушіння, звуковий сигнал після 
завершення програми

ПЕрЕВАГИ
Рідкокристалічний дисплей, збереження 
індивідуальних програм,
 індикація поточного 
часу і часу до завершення 
програми, внутрішнє 
освітлення

t794c Fi
Повністю вбудована конденсаційна сушильна 
машина
Колір: титан (панель управління і лицьова 
сторона за дверима)

АВТОмАТИЧНІ ПрОГрАмИ 
СуШІННЯ
Екстра сушіння                 Махрові тканини
Звичайне сушіння             Пухові вироби
Делікатне сушіння            Синтетика
Джинси                            Сушіння «під праску»

ПрОГрАмИ СуШІННЯ ЗА ЧАСОм
Сушіння за часом -180 хв
Провітрювання 5-180 хв

ОПцІЇ
Режим проти зминання 1/2/3 год, низька 
температура сушіння, відстрочка старту 1-24 
год, прискорене сушіння, звуковий сигнал після 
завершення програми

ПЕрЕВАГИ
Рідкокристалічний дисплей, 
збереження індивідуальних 
програм, індикація 
поточного часу і часу до 
завершення програми, внутрішнє освітлення

Line Series™ - Style

Відмінність від t794c W:
Повністю вбудована

Відмінність від t794c W:
нержавіюча сталь TouchProof™

Line Series™ - Style
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Ми пропонуємо цілий ряд моделей сушильних шаф. Вони забезпечать Вашо-
му одягу та білизні оптимальний догляд. Сушильна шафа стане у пригоді для 
таких речей, які не можна сушити в сушильній машині.

СУШИЛЬНІ ШАФИ
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Сушильні шафи
Наші сушильні шафи дуже просторі — у них можна повісити стільки одягу, скільки вміщається на мотузку 

довжиною 16 метрів. Внутрішній простір шафи Ви можете трансформувати за власним розсудом, а продуманий 

дизайн дасть змогу з легкістю вписати його в інтер’єр будь-якої пральні. Він завжди забезпечить Вам 

максимальний ефект сушіння.

ДБАЙЛИВЕ СуШІННЯ
Деякі речі, безумовно, не слід поміщати в 
сушильну машину, якщо Ви бажаєте, щоб вони 
зберегли свою первісну форму. Шовкову блузку 
краще сушити без віджимання, а вовняний 
джемпер — на пласкій поверхні. Перегляньте 
етикетки на одязі, і Ви помітите, що багато 
виробів і матеріалів потребують особливо 
дбайливого поводження. Наприклад, слід дуже 
обережно поводитися із шовком, оксамитом і 
атласом. У таких випадках Вас завжди виручить 
сушильна шафа.

СуШІТЬ БАГАТО
У сушильній шафі можна сушити мокрий і вогкий 
одяг, туфлі, черевики, рукавиці, капелюхи та багато 
інших речей, які не потребують прання, але стали 
мокрими. Наші сушильні шафи обладнано трьома 
рядами складаних висувних вішалок, на які можна 
помістити стільки речей, скільки на білизняному 
мотузку довжиною 16 метрів.

АВТОмАТИЧНІ ПрОГрАмИ
Розумні, прості у використанні, заощаджують 
електроенергію — у програм автоматичного 
сушіння є безліч переваг. Ви просто вибираєте 
необхідну програму та задаєте параметри. 
Сушильна шафа сама вимкнеться, коли білизна 
висохне.

ЗАОЩАДЖЕННЯ ЕНЕрГІЇ
Наші сушильні шафи спроектовано так, щоб 
енергоспоживання було мінімальним.
У поєднанні з ефективними програмами 
автоматичного сушіння це забезпечує чудові 
показники дбайливого споживання енергії. 
Автоматичні програми запобігають ризику 
пересушування та надлишкового споживання 
електроенергії, оскільки шафа автоматично 
вимикається в кінці програми. Використовую-
чи автоматичне сушіння, ви заощаджуєте до 
40 % електроенергії в порівнянні із сушінням 
за часом.

ЄДИНИЙ СТИЛЬ
Сушильна шафа DC7583 за стилем узгоджується 
з іншою технікою для догляду за білизною. А 
це значить, що ваша пральня виглядатиме більш 
продуманою. 

мЕНШЕ БЕЗЛАДу
У сушильній шафі Ви зможете сушити светри, сорочки, плащі, 
туфлі, рукавиці та багато іншого, не розвішуючи все це по 
квартирі. Таким чином, ви не лише подбаєте про одяг членів своєї 
родини, але й забезпечите порядок у домі.
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Dc7583 W
Вентиляційна сушильна шафа
Колір: білий

АВТОмАТИЧНІ ПрОГрАмИ 
СуШІННЯ
Екстра сушка
Нормальна сушка
Делікатна сушка

ПрОГрАмИ СуШІННЯ ЗА ЧАСОм
(таймер 0,5-12год)
Підігрів рушників
Сушка за часом
Холодна сушка

ОПцІЇ
Встановлення температури:низька/нормальна, 
провітрювання (вентиляція 2 с за хв. впродовж 
2 годин), прискорена сушка, відкладення 
старту: 1-24год.

ПЕрЕВАГИ
Цифровий дисплей, індикація часу до 
завершення програми, загальна довжина 
кронштейнів для сушіння білизни 16 метрів, 
складані секції вішалок з телескопічними 
спрямовувачами, вішалка для рукавичок, 
перенавішувані дверцята

Dc7583 S
Вентиляційна сушильна шафа
Колір: нержавіюча сталь TouchProof™ (передні 
дверцята), титан (бокові панелі)

АВТОмАТИЧНІ ПрОГрАмИ 
СуШІННЯ
Екстра сушка
Нормальна сушка
Делікатна сушка

ПрОГрАмИ СуШІННЯ ЗА ЧАСОм
(таймер 0,5-12год)
Підігрів рушників
Сушка за часом
Холодна сушка

ОПцІЇ
Встановлення температури:низька/нормальна, 
провітрювання (вентиляція 2 с за хв. впродовж 
2 годин), прискорена сушка, відкладення 
старту: 1-24год.

ПЕрЕВАГИ
Цифровий дисплей, індикація часу до 
завершення програми, загальна довжина 
кронштейнів для сушіння білизни 16 метрів, 
складані секції вішалок з телескопічними 
спрямовувачами, вішалка для рукавичок

Line Series™ - Classic

ТЕХНІКА ДЛЯ ПРАННЯ ASKO     |  СУШИЛЬНІ ШАФИ
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Hidden HeLperS™
Ми знаємо, що у приміщеннях для прання білизни зазвичай не вистачає робочих поверхонь і місця для 

зберігання білизни. Наші помічники-невидимки покликані полегшити вам життя. Є приладдя, яке Ви 

часто не знаєте, куди покласти та яке займає досить багато корисної площі у вашому домі. Яке б рішення 

вам не сподобалося, завдяки аксесуарам Hidden Helpers™ Ви зможете створити загальне враження 

гармонійної функціональності, яка повністю задовольнятиме вашим вимогам.
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КОШИК ДЛЯ БІЛИЗНИ
Висувний кошик, легко доступний із 
боку сушильної машини, оснащено 
дверцятами з великою знімною 
підставкою. Це цілком нове рішення, 
корисне для перенесення білизни з 
машини з метою віднести його до шафи 
або робочої поверхні.

ЯЩИК-ПІДСТАВКА
Зручний ящик глибиною 30 см 
призначений для зберігання різних 
речей. У ньому можна зберігати 
миючі засоби, кондиціонери, вішалки 
для одягу, інструкції до побутових 
приладів та інші речі, необхідні у 
приміщенні для прання білизни. Буде 
практично, наприклад, покласти цей 
ящик під пральну машину. Це спростить 
завантаження та розвантаження 
машини, оскільки завантажувальний 

люк у такому разі буде розташовано на 
висоті, більш зручній для роботи. Ящик 
також випускається з додатковою 
полицею, яка полегшує завантаження 
та розвантаження білизни.

ВИСуВНА ПрАСуВАЛЬНА 
ДОШКА
Просте, хоча й очевидне, ретельно 
продумане рішення: дошка завжди під 
рукою, якщо необхідно випрасувати 
щось із речей, але при цьому невидима 
та безпечна решту часу. Дошку можна 
доповнити приладдям для прасування 
рукавів та інших вузьких деталей 
одягу.

ВИСуВНА ПОЛИцЯ 
Значно полегшує завантаження та 
розвантаження машини.

ТЯГНИ-ШТОВХАЙ

Усі ручки прибрано із дверцят на 
користь рішення «тягни-штовхай» 
(виняток становлять тільки 
дверцята сортувальної тумби, на 
якій залишено ручку), це створює 
враження сучасності та чистоти. 
Достатньо штовхнути дверцята, і 
вони відкриються, надавши вам змогу 
дістати та скласти білизну.

Як зробити життя простішим
Ми знаємо, що у приміщеннях для прання білизни зазвичай не вистачає робочих поверхонь і 

місця для зберігання білизни. Наші помічники-невидимки покликані полегшити вам життя. Є 

приладдя, яке Ви часто не знаєте, куди покласти та яке займає досить багато корисної площі 

у вашому домі. Яке б рішення вам не сподобалося, завдяки аксесуарам Hidden Helpers™ 

Ви зможете створити загальне враження гармонійної функціональності, яка повністю 

задовольнятиме вашим вимогам.

Получите дополнительные сведения, 
просмотрев видеоролик ASKO, 
посвященный уходу за бельем:
www.askorus.ru/info/asko-movies/
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Висувна полиця з кошиком Laundry Care

Hb115 W / Hb115 ti
Висувна корзина для білизни
Може використовуватись разом з моделями 
LineSeries ™
Колір: білий (W), титан (Ti)

ПЕрЕВАГИ 
Висувна знімна дротяна корзина, що зручна для 
розвантаження, сортування та перенесення 
білизнив шафу або на дошку для прасування та 
складання.

HSS105 W / HSS105 ti
Висувна полиця
Може використовуватись разом з моделями 
LineSeries ™
Колір: білий (W), титан (Ti)

ПЕрЕВАГИ 
Значно полегшує завантаження та 
розвантаження пральної машини

Висувна полиця Laundry Care 
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HPS532 W / HPS532 S
Ящик з висувною полицею
Може використовуватись разом з моделями 
LineSeries ™ та моделями, що повністю 
вбудовуються
Колір: білий (W), нержавіюча сталь (S)

Не можна використовувати разом із 
встановленими у колонну пральною та 
сушильною машинами

ПЕрЕВАГИ 
Ящик-підставка для зберігання миючих 
засобів, вішалок, прищіпок, інструкцій та інших 
аксесуарів. У ящику є висувна полиця для 
зручного завантаження та розвантаження 
пральної або сушильної машини

Hi115 W / Hi115 ti
Дошка для прасування
Може використовуватись разом з моделями 
LineSeries ™
Колір: білий (W), титан (Ti)

ПЕрЕВАГИ 
Просте, добре продумане та ефективне 
рішення – дошка для прасування, що 
розкладається, та завжди під рукою, коли 
необхідно попрасувати речі, та непомітна, коли 
не використовується

Прасувальна дошка Laundry Care

Ящик-підставка з полицею
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Выдвижная полка с корзиной

HDb115 W / HDb115 ti
Висувна полиця з корзиною для білизни
Може використовуватись разом з моделями 
LineSeries ™
Колір: білий (W), титан (Ti)

ПЕрЕВАГИ 
Висувна полиця на телескопічних 
спрямовувачах з дротяною корзиною. 
Зручно використовувати для розвантаження, 
сортування білизни та перенесення до місця 
прасування чи зберігання.

HL105 W / HL105 ti
Декоративна панель
Може використовуватись разом з моделями 
LineSeries ™
Колір: білий (W), титан (Ti)

ПЕрЕВАГИ
Закриває проміжок між пральною та сушиль-
ною машинами при встановленні їх у колонну
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ПРАЛЬНІ МАШИНИ
ПРОГРАМА ОПИС РЕКОМЕНДОВАНЕ 

ЗАВАНТАЖЕННЯ
ТЕМПЕРАТУРА

Автоматичне Тривалість основного прання та кількість полоскань автоматично регулюються 
залежно від кількості та типу білизни, завантаженої в барабан.

60 ºC

Видалення плям Програма, яка дає змогу адаптувати цикл прання спеціально для виведення плям на 
різних матеріалах.

Програма по часу Автоматична адаптація прання до заданого вами проміжку часу. 60 ºC

Інтенсивне прання Для дуже брудної білизни, яка потребує попереднього замочування. 60 ºC

Інтенсивне прання
білої білизни

Для звичайної та дуже забрудненої білизни, як білої, так і кольорової. 60 ºC

Біла/кольорова білизна Програма для щоденного прання білизни середнього та легкого ступеня 
забруднення.

60 ºC

Швидке прання Програма швидкого прання для освіження білизни. 40°. 40 ºC

Спортивний одяг Для змішаних тканин, сорочок, які не потребують прасування, а також для 
спеціального та спортивного одягу. 

40 ºC

Синтетика Програма для прання делікатних речей із синтетичних волокон, шовку та змішаних 
тканин.

40 ºC

Вовна Делікатна програма для прання вовняних речей, а також виробів, які потребують 
ручного прання. Максимальна температура 40°C.

30 ºC

Ручне прання Делікатна програма для прання вовняних речей, а також виробів, які потребують 
ручного прання. Максимальна температура 30°.

30 ºC

Вовна/ручне прання Делікатна програма для прання вовняних речей, а також виробів, які потребують 
ручного прання.

30 ºC

Полоскання Одноразове полоскання в холодній воді з подальшим віджиманням.

Віджим Для випадків, коли необхідно лише віджати білизну.

Зливання Зливання води з машини.

Віджим і зливання Для випадків, коли необхідно лише віджати білизну. Якщо необхідно просто злити 
воду з машини, використовуйте функцію «без віджимання».

Гіпоалергенна/бавовна Для білизни середнього та сильного ступеня забрудненості з бавовни та змішаних 
тканин, як білої, так і кольорової.

60 ºC

Гіпоалергенна/ 
синтетика

Використовується для прання делікатних речей і виробів із синтетичних матеріалів, 
як білих, так і кольорових. Також чудово освіжає трохи забруднену білизну з 
бавовни.

40 ºC

Очищення Програма для очищення машини. Запустіть після встановлення машини, а потім 
запускайте раз на місяць або в міру потреби.

90 ºC

Пам’ятайте: для всіх програм необхідно правильно встановити 
температуру відповідно до вказівок на етикетці одягу. Основне 
правило таке: натільну білизну необхідно прати за температури 
60 °C, однак білизна з легким ступенем забруднення, як правило, 
гарно відпирається вже при 40 °C.

СУШИЛЬНІ МАШИНИ

Екстра сушка Програма завершується автоматично, коли білизна висохла. Підходить для тканин, які дуже довго сохнуть.

Нормальна сушка та
делікатна сушка

Ці програми завершуються автоматично, коли білизна висохла. За автоматичного сушіння білизна сушиться трохи довше, ніж за 
автоматичного звичайного сушіння.

Сушка «під праску» Програма завершується автоматично, коли білизна досягає достатнього ступеня вологості для прасування або пресу.

Джинсова тканина Програма для джинсів і речей із товстими швами.

Синтетика Програма делікатного сушіння для синтетики.

Сушка по часу Можливість вибору часу програми залежно від того, що ви збираєтеся робити з білизною після сушіння.

Програма 
провітрювання

Для тканин, які потрібно очистити від пилу, провітрити або освіжити.

Програми та рекомендації
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ПОСУДОМИЙНІ МАШИНИ 
Завдяки широкому асортименту посудомийних машин ASKO Ви не витратите 
дарма жодної копійки. Міцні кошики, положення яких можна регулювати, 
найнижче споживання води та енергії серед усіх аналогічних товарів дадуть 
змогу задовольнити будь-які Ваші вимоги до нової посудомийної машини. 
Нове покоління наших посудомийних машин серії XXL має найбільшу у світі 
висоту завантаження та унікальну чотирирівневу систему кошиків, яка включає 
до семи кошиків для посуду, столових приборів і приладдя.
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Нове покоління посудомийних 
машин
Ми с гордістю представляємо наші посудомийні машини нового покоління - з відповідальністю за кожну деталь.

Вони поєднують сучасний дизайн, функціональність та зручність у використанні. За дизайном ми поділили їх на три 

лінії: Classic, Logic та Style. Новий дизайн дверцят виконано в білому кольорі або повністю з нержавіючої сталі для 

створення відчуття досконалосі та довговічності.
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Ми дбаємо про дизайн
Скандинавський дизайн будь-яких речей — від модного одягу до меблів — добре 
відомий у всьому світі завдяки своїй оригінальності, витонченості, використанню 
натуральних матеріалів і високій майстерності. Філософія дизайну компанії ASKO 
заснована на таких самих принципах. Наша мета — створення досконалих 
виробів, які працюють винятковим чином. Ми створюємо довговічні, елегантні й 
надзвичайною ефективні прилади, відкидаючи все зайве.

Ми знаємо, що наші вироби працюватимуть у Вашому домі довго, тому ми надаємо їм мінімалістичного 
дизайну: він не виходить із моди і дає змогу легко вбудовувати прилади на кухнях і у ванних кімнатах. 
Скандинавський підхід до дизайну передбачає, що забезпечення функціональності здійснюється не 
тільки за рахунок зовнішнього вигляду. Ми прагнемо надати нашим виробам ідеальних форм, але 
при цьому вони мають залишалися простими у використанні. Тому ми розробили зручні інтерфейси 
й інтуїтивно зрозумілі елементи управління. Прагнення компанії ASKO до створення бездоганного 
дизайну як за формою, так і за функціональним наповненням, відомо в усьому світі. Ми отримали безліч 
міжнародних нагород за дизайн наших виробів, у тому числі нагороду Red Dot Design Award у 2009 
році за духову шафу OP8640, а зовсім недавно, у 2011 році, — за нові посудомийні машини D5424 та 
D5434.

ХОЧЕТЕ ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ ПрО 
НАГОрОДу reD Dot?
Зіскануйте QR-код* і прочитайте додаткову 
інформацію на мобільному телефоні.

* Відвідайте онлайн-магазин App Store або Android Market і завантажте програми 
для зчитування QR-кодів на свій iPhone або Android-смартфон. 
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Чотирирівнева система 
спрямовувачів
Наша унікальна і проста у використанні чотирирівнева система спрямовувачів із можливістю встановлення до 7 

різних кошиків надає безмежні можливості в завантаженні посуду. У верхній частині є зручний висувний кошик 

для ножів. Верхній кошик вміщує 5 рядів кухлів. Також його положення легко регулюється по висоті (4 см), що дає 

змогу перерозподілити простір на користь верхнього кошика. Новий середній кошик складається із двох знімних 

секцій: одна — для довгого кухонного приладдя, друга — для салатниць і чашок. У нижньому кошику є складані 

розділені по ширині утримувачі для тарілок. У нього також можна поставити до двох корзинок для столових 

приборів.
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8SteelTM

Компанія ASKO виготовляє свої посудомийні машини з нержавіючої сталі. У жодній 
іншій посудомийній машині ви не знайдете такої кількості деталей, виготовлених 
зі сталі, а не з пластмаси. Внутрішня камера надійно закріплена за допомогою 
чотирьох нержавіючих болтів. Це унікальне рішення — запорука довговічності, і ви 
знайдете його лише в посудомийних машинах ASKO.
Жоден інший матеріал не служить так довго, особливо в середовищі, де вода, сіль, 
ополіскувач і миючі засоби є факторами щоденного впливу.
Тому в наших посудомийних машинах вісім найважливіших елементів конструкції 
виготовлено з високоякісної нержавіючої сталі, а не з пластмаси, а саме: внутрішня 
камера, кошики для посуду, трубки подавання води, розбризкувачі, фільтри, основа, 
ніжки, фіксатори верхніх кошиків і нагрівальний елемент. Наші машини призначені, 
щоб служити довго, і вони це роблять.
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НІЖКИФІЛЬТрИ

Посудомийна машина 
контактує з надзвичайно 
жорстким середовищем. 
Це зазвичай призводить 
до швидкої корозії 
деталей. Однак це 
правило не стосується 
продукції ASKO, оскільки 
ми використовуємо 
високоякісну немагнітну 
нержавіючу сталь марки 
18/9 для всіх деталей, які 
не контактують із водою.

КОШИКИ

НАГрІВАЛЬНИЙ 
ЕЛЕмЕНТ

ТруБКИ 
ПОДАВАННЯ 

ВОДИ

Основа наших 
посудомийних машин 
також виготовлена з 
високоякісної нержавіючої 
сталі.

На відміну від багатьох 
інших виробників 

посудомийних машин, при 
виготовленні зовнішньої 

частини корпусу 
ми використовуємо 

зварювання, а не 
вальцювання зі 

склеюванням: це істотно 
зменшує ризик протікання. 

До того ж, такий метод 
виготовлення корпусів 

збільшує термін служби 
машини і покращує якість 

ї ї роботи.

Кошики посудомийних 
машин ASKO виготовлені 

з високоякісної сталі та 
мають міцне нейлонове 

покриття.

Трубки подавання 
води, розбризкувачі, 

фільтри тонкого 
очищення зроблені з 
нержавіючої сталі. У 

системах подавання води 
посудомийних машин 

ASKO передбачено до 10 
ефективних зон.

Нагрівальний елемент 
розташований в основі 
машини. Він знаходиться 
на поверхні трубки, через 
яку тече вода. Елемент 
нагріває трубку, а трубка 
— воду, яка циркулює 
всередині.

Ніжки ми виготовляємо 
з нержавіючої сталі 
і не замінюємо їх 
дешевим пластиком, 
який є ненадійним при 
встановленні машини. 
До того ж, встановлення 
наших посудомийних 
машин виконати простіше, 
оскільки висота задньої 
ніжки на них регулюється 
спереду.

Фільтри тонкого очищення 
з нержавіючої сталі 

виготовлені методом 
електрополірування і є 

елементом запатентованої 
системи самоочищення 
SuperCleaningSystemTM, 

завдяки якій вони 
потребують чищення не 

частіше двох разів на рік.

ЗОВНІШНЯ 
ОСНОВА

КАмЕрА

рОЗБрИЗКуВАЧ - 
18.9 steel 
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10 зон подавання води 
У системі розподілу води в посудомийних машинах ASKO передбачено до 10 зон 
розбризкування, які забезпечують максимальне перекриття внутрішнього простору 
та високу якість миття. Завдяки унікальній системі розбризкування немає потреби 
споліскувати посуд перед завантаженням його в машину.
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Дно і фільтри омиваються 
нижнім обертовим 
розбризкувачем зверху.

Струмінь води через 
форсунку PowerZoneTM 
постійно омиває знизу 
задню ліву частину 
нижнього кошика.

Окреме розбризкувальне 
сопло (PowerZoneTM) 
постійно оббризкує кошик 
для столових приборів.

Ліва частина середнього 
кошика постійно 
омивається знизу.

Для покращення фільтрації 
фільтри грубого й тонкого 

очищення постійно 
перебувають під дією 
струменя із сопла під 

нижнім розбризкувачем.

Посуд у верхньому 
кошику омивається знизу 

верхнім обертовим 
розбризкувачем.

ПРАВА ЧАСТИНА
Струмінь води через 

форсунку PowerZoneTM 
постійно омиває знизу 

задню праву частину 
нижнього кошика.

Зона подавання води на 
верхній кошик для ножів.

ДНОФІЛЬТрИ

2PoWerZone™
(ЛІВА ЧАСТИНА)

ВЕрХНІЙ КОШИК

КОШИК ДЛЯ 
СТОЛОВИХ 
ПрИБОрІВ

2PoWerZone™
(ПрАВА ЧАСТИНА)

СЕрЕДНІЙ 
КОШИК

КОШИК ДЛЯ 
НОЖІВ

Весь посуд і столові 
прибори в нижньому 
кошику омиваються 

знизу нижнім обертовим 
розбризкувачем.

НИЖНІЙ КОШИК СЕрЕДНІЙ 
І НИЖНІЙ 
КОШИКИ
Середній і нижній кошики 
омиваються зверху 
верхнім обертовим 
розбризкувачем.
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Висота завантаження XXL Висота завантаження XL

Не маючи аналогів за місткістю, наші посудомийні 
машини при цьому досить компактні. Вони 
з легкістю впишуться в будь-який кухонний 
простір. Для їх розміщення необхідна кухонна 
шафа розміром 863—913 мм (XXL) і 823—873 
мм (XL). 

НАЙБІЛЬШИЙ
У СВІТІ ОБ’ЄМ ЗАВАНТАЖЕННЯ

НАЙБІЛЬШИЙ у СВІТІ ОБ’Єм 
ЗАВАНТАЖЕННЯ  
Посудомийні машини ASKO дають змогу мити 
одночасно більше посуду, ніж раніше. 
Можна розмістити 17 (XXL) або 16 (XL) комплектів 
столових приборів, тоді як стандартна посудомийна 
машина вміщує лише 12 комплектів. До того ж, ми єдині 
виробники посудомийної машини, розрахованої на 
15 комплектів столових приборів (за європейськими 
стандартами).

уНІВЕрСАЛЬНА ЧОТИрИрІВНЕВА 
СИСТЕмА КОШИКІВ
Наша унікальна чотирирівнева система кошиків, яка дає 
змогу розміщати до 7 кошиків із посудом, відкриває 
безкрайні можливості для завантаження посудомийної 
машини. Докладніше див. на стор. 18.

Наші посудомийні машини серії XL і XXL мають найбільший на ринку об’єм завантаження. Внутрішня 
висота завантаження 58 і 54 см дає змогу вільно розміщати великі тарілки та високі бокали. Це означає, 
що можна завантажити на 40 % більше посуду порівняно зі звичайною посудомийною машиною. 
Продумана чотирирівнева система кошиків з унікальним середнім кошиком відкриває справді безмежні 
можливості.

ЗАВАНТАЖЕННЯ ВЕЛИКИХ ТАрІЛОК
Наші посудомийні машини серій XL і XXL ідеально 
підходять для миття великих тарілок (до 39 см), високих 
бокалів (до 23 см), а також великих каструль, сковорідок та 
іншого великого кухонного приладдя.

ЕКОНОмІЯ ВОДИ ТА ЕЛЕКТрОЕНЕрГІЇ
Незважаючи на велике завантаження, наші посудомийні 
машини споживають дуже мало води. Ми пишаємося тим 
фактом, що всі наші посудомийні машини мають клас А за 
енергоспоживанням, миттям і сушінням посуду.

Висота 
завантаження

Максимальне 
завантаження

Максимальна висота 
бокала у верхньому 

кошику

Максимальний 
діаметр тарілки у 
верхньому кошику

Показники споживання 
енергії EU:

електроенергія/миття/
сушіння/сушка

XXL 86 см 58 см 17 компл. 23 см 39 см AAA
XL 82 см 54 см 16 компл. 19 см 35 см AAA
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standard - Нижній кошик Верхній кошик

• Стійкість і простота завантаження. 
• Тарілки міцно утримуються в кошику.
• Універсальність завантаження.
• Витримує вагу до 20 кг.

• Додаткова висота для підтримання високих бокалів.
• Полиця для винних бокалів із фіксованою опорою, яка регулюється        
за  висотою.
• Підставка для ножів із фіксатором.

premium - Нижній кошик Верхній кошик

• Більша гнучкість завантаження, ніж у стандартного кошика.
• Піднята ручка в передній частині полегшує висування кошика. 
• Менші комірки порівняно зі стандартним кошиком.
• Пласкі задні утримувачі складаються для вивільнення простору.
• Передні штиркові опори можуть утримувати тарілки будь-яких розмірів.
• Ряди штирків на задньому тримачі регулюються за шириною.

• Дві додаткові складні полиці для винних бокалів із фіксованою 
опорою, які регулюються за висотою.
• Більш мілкі комірки дають змогу стійко розміщати невеликі предмети.
• Ручка в передній частині полегшує висування кошика.

exclusive - Нижній кошик Верхній кошик

• Має всі наведені переваги та навіть більше.
• Кошик має велику глибину, а верхній кант виконано із дроту 
діаметром 6 мм для додаткової стійкості.
• Задній ряд пласких утримувачів можна складати та розділяти.

• Ще більша гнучкість завантаження за рахунок двох складних полиць 
для винних бокалів, які регулюються за висотою, і складних пласких 
тримачів.
• Також обмежувач для сервізів, який не дозволить розмістити в 
нижньому кошику зависокі предмети.
• Дві складні опори для склянок вивільняють простір для п’яти рядів 
склянок.

Середній кошик і кошик для ножів Кошик для столових приборів 

    

• Розділений на два кошики, які можна висувати окремо.
1. Один призначено для довгих предметів (збивалок, ножів тощо), 
які незручно поміщати у верхній або нижній кошик. У цьому кошику 
передбачено місце для 8 приборів.
2. Другий — для склянок, мисок і бульйонних чашок.
• Гострі ножі складайте у спеціальний кошик для ножів у верхній 
частині машини.

• Має просторий відсік для різних столових приборів.
• Конструкція кошика сприяє швидкому висиханню виделок і ножів.
• Ергономічна ручка полегшує встановлення та виймання кошика.
• Додатковий маленький кошик для столових приборів можна 
встановити на верхньому або нижньому кошику.

ТЕХНІКА ДЛЯ ПРАННЯ ASKO    |  ПОСУДОМИЙНІ МАШИНИ
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Унікальні можливості 
завантаження
Посудомийні машини серій XL і XXL спроектовано так, 
щоб задовольнити всі Ваші побажання. З чотирирівневою 
системою кошиків, яка дає змогу розміщувати до 7 кошиків 

із посудом, посудомийна машина ASKO — це саме те, що 
Вам потрібно. Деякі кошики можна регулювати за висотою, 

а складані стійки забезпечують різні варіанти завантаження. Унікальний 
середній кошик розділяється на два окремих кошики: один — для крупного 
приладдя, другий — для мисок і склянок.

БІЛЬШЕ ПрОСТОру у 
ВЕрХНЬОму КОШИКу
Верхній кошик встановлено в нижнє 
положення (23 см). Це створює 
додатковий простір для маленьких 
тарілок, кавових чашок або високих 
бокалів у верхньому кошику (тільки в 
моделях XXL).

НОВИЙ СЕрЕДНІЙ КОШИК
Новий унікальний середній кошик 
створює додаткові можливості та 
збільшує гнучкість і об’єм завантаження.
Розділений на два знімних кошики: один 
для довгого приладдя, другий для мисок 
і чашок.

КуДИ Б ВИ ПОКЛАЛИ НОЖІ, ВИДЕЛКИ ТА 
ЛОЖКИ?
У наших нових посудомийних машинах на середній полиці 
також знайдеться місце й для Ваших столових приборів. 
Це оптимальне місце, якщо необхідно прибрати кошик зі 
столовими приборами з нижнього кошика, щоб звільнити 
додаткове місце для тарілок, каструль і підносів.
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ВИСОКІ СКЛЯНКИ ТА ВАЗИ
Знявши одну секцію кошика, Ви створите 
простір для високих склянок, бокалів і 
ваз.

мИСКИ, ДЕКА ТА ОБрОБНІ 
ДОШКИ
Знявши весь середній кошик, Ви зможете 
розмістити в нижньому кошику великі 
каструлі та миски, дека, форми для 
випікання та обробні дошки.

уНІВЕрСАЛЬНА ЧОТИрИрІВНЕВА 
СИСТЕмА КОШИКІВ
1. У верхній частині розташовано зручний кошик 
для ножів.
2. У верхньому кошику можна розмістити п’ять 
рядів склянок. До того ж, він настроюється 
за висотою (на 40 мм), що дає змогу звільнити 
більше місця у верхньому кошику.
3. Середній кошик розділяється на два знімних 
кошики: один — для крупного приладдя, другий 
— для мисок і кухлів. Один із таких кошиків 
можна за бажанням використовувати для 
столових приборів.
4. Нижній кошик має ряд складаних штирків, які 
можна пересувати та розсувати, а також знімний 
кошик для столових приборів.

ТЕХНІКА ДЛЯ ПРАННЯ ASKO    |  ПОСУДОМИЙНІ МАШИНИ

Додаткову інформацію можна 
отримати, подивившись анімаційний 
ролик, присвячений моделям XXL на  
сайті: www.askoukraine.com.ua
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Інтелектуальні програми та інші 
переваги
Наша нова серія посудомийних машин пропонує найбільш комплексне рішення проблеми брудного посуду, вирішуючи непросте 
завдання найзручнішим і найелегантнішим способом. Нова унікальна функція сушіння Turbo Drying Express™ береже Ваш час і 
гарантує ідеальне просушування навіть невеликої кількості пластикових предметів. Інтелектуальна індикація Status Light™ надасть усю 
необхідну інформацію про хід виконання програми та готовність машини до нових завдань.

СуШІННЯ turbo Drying  
eXPreSS™
З новою функцією турбосушіння 
нам вдалося вдосконалити кінцевий 
результат і значно скоротити час 
виконання програм. Звичайні програми 
миття в середньому скорочено на 30 
хвилин.  Прекрасних результатів тепер 
можна досягти навіть із пластиковим 
посудом за мінімальних завантажень.

ПрОГрАмА ДЛЯ 
ПЛАСТИКОВОГО ПОСуДу
Завдяки нашій новій зручній програмі 
вам більше не доведеться діставати 
з посудомийної машини мокрий 
пластиковий посуд. Ця програма 
забезпечує прекрасний результат для 
будь-якого посуду, чи то тарілки, чашки, 
миски або пляшечки для годування.

ПІДІГрІВАННЯ ПОСуДу
Ця «розумна» програма дає змогу 
прогріти посуд перед подаванням 
страви. Просто складіть тарілки в 
посудомийну машину та виберіть 
програму підігрівання. Одне з 
найважливіших правил кухні та 

кулінарної майстерності (якими 
ми часто нехтуємо, коли готуємо 
вдома) полягає в тому, що гарячу 
страву слід подавати на гарячих 
тарілках. Для отримання яскравіших 
вражень від вашого звичного сніданку 
ми рекомендуємо розігрівати за 
допомогою посудомийної машини 
кофейні чашки, перш ніж наповнити 
їх ароматним чорним кофе, капучіно 
або еспрессо з кавоварки. Після 
цього можна буде повною мірою 
насолодитися напоєм разом із 
круасаном і ранковою газетою.

НИЗЬКИЙ рІВЕНЬ Шуму — 
42 ДБ
Навряд чи Ви почуєте, як працює 
посудомийна машина ASKO. 
Тому ми обладнали ї ї спеціальним 
звуковим сигналом, щоб Ви знали, коли 
посуд вимито. Рівень шуму найтихіших 
моделей наших машин не перевищує 
42 дБ.
Наскільки це гучно? Порівняйте — 
сила звуку гудіння джмеля становить 
приблизно 50–60 дБ, а гучність 

звичайної розмови — 60 дБ.

ВЕЛИКИЙ ВИБІр ПрОГрАм
Нам доводиться завантажувати 
в посудомийну машину 
найрізноманітніші брудні 
тарілки. Для різних завантажень 
рекомендовано використовувати 
різні типи програм, щоб досягти 
оптимального результату 
після миття. Щоб Ви могли 
найефективніше вирішити свою 
задачу, наші посудомийні машини 
нового покоління пропонують 
такий вражаючий список програм і 
функцій.

ПрАКТИЧНІ ТА ЕКОНОмІЧНІ 
ПрОГрАмИ Й ОПцІЇ

ПРОГРАМА МИТТЯ ЗА ЧАСОМ:
Ви вибираєте час роботи машини, 
а машина сама підбирає найкращу 
з можливих програм указаної вами 
тривалості. Установлюйте тривалість 
роботи машини та температуру води 
залежно від ступеня забрудненості 
посуду.

ЩОДЕННЕ МИТТЯ:
оптимальний режим на кожен день, 
чистий посуд за 90 хвилин.

ECO: використовуючи програму Eco, Ви 
заощаджуєте ще більше електроенергії 
(до 55 %).
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ЕКСПРЕС-МИТТЯ: програма 
тривалістю всього 15 хвилин 
призначена для незначно забруднених 
тарілок.

ШВИДКЕ МИТТЯ:

цей режим призначений для склянок 
і фарфору, на яких немає сильних 
забруднень.

ОПЦІЇ ЗАОЩАДЖЕННЯ ЧАСУ:

опція, яка скорочує тривалість 
програм інтенсивного та нормального 
миття. Це заощадить вам немало 
часу (30—80 хв.), забезпечуючи 
високу якість миття за рахунок 
трохи більшого витрачання води та 
електроенергії. 

StatuS LigHt™
У нижньому правому куті нової 
посудомийної машини ми встановили 
світловий індикатор, щоб зняти зайві 
запитання та спростити вам життя. 
Таким чином, за допомогою трьох 
різних кольорів машина повідомляє 
Вам, що вона робить у цей момент.

ЯКЩО ІНДИКАТОР:
СИНІЙ – не рекомендовано додавати 
тонкий фарфор. Мийний засіб уже в 
машині. Індикація несправностей — 
блимає червоний колір. Це свідчить 
про несправність під час набирання 
води, протікання впускного клапана або 
переливання та помилку зливання води.

ЧЕРВОНИЙ – не рекомендовано 
додавати тонкий фарфор. Мийний засіб 
уже в машині. Індикація несправностей 
— блимає червоний колір. Це свідчить 
про несправність під час набирання 
води, протікання впускного клапана або 
переливання та помилку зливання води.
ЗЕЛЕНИЙ – програму виконано, можна 
розвантажувати посуд, індикація 
відображається протягом 2 годин.

ІЗ СИСТЕмОЮ ScS+ ЗАБуДЬТЕ 
ПрО мИТТЯ ПОСуДу руКАмИ 
Покращена унікальна система 
суперчищення SCS+ — це 
інтелектуальна функція, призначена 
заощадити ваш час, електроенергію, 
воду та зусилля. Завдяки цій 
запатентованій системі чищення вам 
більше не доведеться споліскувати 
тарілки перед завантаженням у 
посудомийну машину. Система SCS+ 
після попереднього миття очищує 
дрібнопористий фільтр і всю внутрішню 
поверхню, перш ніж приступити до 
основного циклу. Це означає, що 
основне миття розпочнеться з уже 
прополосканими тарілками, чистою 
машиною, очищеним фільтром і чистою 
свіжою водою.

БЕЗПЕЧНО ДЛЯ ДІТЕЙ 
За допомогою системи KidLock™ 
ви можете заблокувати ручку 
посудомийної машини так, щоб 
маленькі діти не змогли ї ї відкрити 
(ця функція доступна на моделях із 
вбудованою ручкою). Крім того, у 
всіх наших посудомийних машинах 
використовується функція Kid Safe™, 
яка блокує клавіші панелі керування. 
Це робиться для того, щоб маленькі 
рученята не дотягнулися до кнопки 
старту або не збили налаштування 
машини.

ПОСуДОмИЙНІ мАШИНИ 
eco
Усі наші посудомийні машини є ECO-
моделями. Їх можна підключати 
як до холодного, так і до гарячого 
водопроводу з температурою води до 
70 °C. Якщо вибрано програму з більш 
високою температурою, ніж вода у 
водопроводі, машина нагріває воду до 
заданого значення. Використовуючи 
гарячу воду, ви економите до 20 хвилин 
часу та до 55 % електроенергії, яку 
споживає машина.

«НІ» НАДмІрНОму 
СПОЖИВАННЮ мИЙНИХ 
ЗАСОБІВ!
Відсіки для мийних засобів виконано 
в новому ергономічному дизайні. 
Усередині відсіку нанесено поділки 
для мийного засобу, що дає змогу 
мінімізувати його витрату.  Також 
просто буде залити засіб для 
ополіскування, знявши велику кришку. 

ТЕХНІКА ДЛЯ ПРАННЯ ASKO    |  ПОСУДОМИЙНІ МАШИНИ
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D5434 XL (85 См)
Посудомийна машина, що окремо стоїть
Колір: білий

ПрОГрАмИ 
Автоматична
Інтенсивна
Нормальна
Еко
Швидка
Ополіскування

ОПцІЇ
температура миття, режим сушіння, відкладення 
старту 1-24год.

ПЕрЕВАГИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
Відкладений запуск, максимальна температура миття 
70°С, турбосушіння,  PowerZone™  для каструль 
та столового приладдя, система самоочистки 
SuperCleaningSystem™, замок  KidLock™, захист від 
протікання AquaSafe™

КОШИКИ
Максимальне завантаження 14 комплектів посуду, 
верхня корзина Premium, нижня корзина  Premium, 
корзина для столового приладдя

Sense Series™ Classic
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D5554 XL (82 См)
Посудомийна машина, що повністю вбудовується

ПрОГрАмИ 
Автоматична  Делікатна
За часом  Еко
Інтенсивна  Верхній кошик
Нормальна  Нижній кошик
Щоденна Комбінована
Швидка  Ополіскування та сушіння
Експрес  Ополіскування

ОПцІЇ
температура миття, режим сушіння, відкладення 
старту, тривалість програми, прискорене миття

ПЕрЕВАГИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
Відкладений запуск, миття за часом, роздільне 
миття у верхній/нижній корзині, турбосушіння, 
PowerZone™  для каструль та столового приладдя, 
система самоочистки SuperCleaningSystem™, 
замок  KidLock™, захист від протікання AquaSafe™, 
індикатор статусу StatusLight™

КОШИКИ
Максимальне завантаження 14 комплектів посуду, 
верхня корзина Exclusive, що регулюється по висоті, 
нижня корзина  Premium, верхня корзина для ножів, 
корзина для столового приладдя

Sense Series™ Logic
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D5554 XXL (86 См)
Посудомийна машина, що повністю вбудовується

ПрОГрАмИ 
Автоматична Делікатна
За часом  Еко
Інтенсивна  Верхній кошик
Нормальна  Нижній кошик
Щоденна  Комбінована
Швидка Ополіскування та   
 сушіння
Експрес  Ополіскування

ОПцІЇ
температура миття, режим сушіння, відкладення 
старту, тривалість програми, прискорене миття

ПЕрЕВАГИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
Відкладений запуск, миття за часом, роздільне миття 
у верхній/нижній корзині, турбосушіння, PowerZone™  
для каструль та столового приладдя, система 
самоочистки SuperCleaningSystem™, замок KidLock™, 
захист від протікання AquaSafe™, індикатор статусу 
StatusLight™ 

КОШИКИ
Максимальне завантаження 17 комплектів посуду, 
верхня корзина Exclusive, що регулюється по висоті, 
нижня корзина Exclusive, середня корзина, корзина 
для столового приладдя

Sense Series™ Style

D5894 XL (82 См) 
Посудомийна машина, що повністю вбудовується
Колір: титан, дверцята підбираються індивідуально

ПрОГрАмИ 
Автоматична  Делікатна
За часом Еко
Інтенсивна Верхня козина
Нормальна Нижня корзина
Щоденна Комбінована
Швидка Ополіскування та   
 сушіння
Експрес Ополіскування
Пластик Підігрів тарілок

ОПцІЇ
температура миття, режим сушіння, відкладення 
старту, тривалість програми, прискорене миття, 
суперополіскування, таблетки «3 в 1», охолодження 
після сушіння, верхня/нижня корзина

ПЕрЕВАГИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
Відкладений запуск, миття за часом, миття 
пластику, половинне завантаження, підігрів тарілок, 
турбосушіння, PowerZone™, система самоочистки 
SuperCleaningSystem™, замок  KidLock™, захист 
від протікання AquaSafe™, індикатор статусу 
StatusLight™, охолодження CoolTouch™

КОШИКИ
Максимальне завантаження 16 комплектів посуду, 
верхня корзина Exclusive, нижня корзина  Exclusive, 
середня корзина, верхня корзина для ножів, корзина 
для столового приладдя

Sense Series™ Style
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D5894 XXL (86 См)
Посудомийна машина, що повністю вбудовується

ПрОГрАмИ 
Автоматична Делікатна
За часом Еко
Інтенсивна Верхній кошик
Нормальна Нижній кошик
Щоденна Комбінована
Швидка Ополіскування та   
 сушіння
Експрес Ополіскування
Пластик Підігрів тарілок

ОПцІЇ
температура миття, режим сушіння, відкладення 
старту, тривалість програми, прискорене миття, 
суперополіскування, таблетки «3 в 1», охолодження 
після сушіння, верхня/нижня корзина

ПЕрЕВАГИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
Відкладений запуск, миття за часом, миття 
пластику, половинне завантаження, підігрів тарілок, 
турбосушіння, PowerZone™, система самоочистки 
SuperCleaningSystem™, замок  KidLock™, захист 
від протікання AquaSafe™, індикатор статусу 
StatusLight™, охолодження CoolTouch™

КОШИКИ
Максимальне завантаження 17 комплектів посуду, 
верхня корзина Exclusive, що регулюється по висоті, 
нижня корзина  Exclusive, середня корзина, верхня 
корзина для ножів, корзина для столового приладдя, 
полиця для винних бокалів

Sense Series™ Style
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ПРАЛЬНІ МАШИНИ W6444 W6564 W6884 W68842 
S&a

W6884 
eco

W6984 W6984fi

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Та, що стоїть окремо/Повністю вбудована •/- •/- •/- •/- •/- •/- -/•

Фронтальні дверцята - - лів./прав. - - - лів./прав.

Колір білий/титан/нерж.сталь •/-/- •/-/- •/-/- •/-/- •/-/- •/-/• -/•/-

РОЗМІРИ
Висота мм 850 850 850 850 850 850 850
Ширина мм 595 595 595 595 595 595 595

Глибина із зачиненими/відкритими дверцятами/люком мм 600/ - /955 600/ - /955 600/1165/955 600/ - /955 600/ - /955 600/ - /955 600/1165/955

Регулювання висоти мм 30 30 30 30 30 30 30
Вага нето без дверцят / з дверцятами кг 73/- 73/- 73/78 73/- 73/- 73/- 73/78
ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ
Поворотна ручка програматора • • • • • • •
Мікропроцесорное керування • • • • • • •
Дисплей РК РК РК РК РК РК РК
ПРОГРАМИ ПРАННЯ
Автоматичне прання • • • • • • •
Прання плям - - - - - • •
Прання по часу - - • • • • •
Інтенсивне прання • • • • • • •
Нормальне прання білої/кольорової білизни • • • • • • •
Швидке прання білої/кольорової білизни • • • • • • •
Експрес прання • • • • • • •
Спортивний одяг • • • • • • •
Прання сінтетики • • • • • • •
Ручне прання/Прання вовни • • • • • • •
Встановлення температури води 20-95°C 20-95°C 20-90°C 20-90°C 20-90°C 20-95°C 20-95°C
Максимальна швидкість віджимання об/хв 1400 1600 1800 1800 1800 1800 1800
Встановлення швидкості віджимання • • • • • • •
Суперополіскування (до 7 ополіскувань) • • • • • • •
Відкладений старт год 1-24 1-24 1-24 1-24 1-24 0.5-24 0.5-24
Супер-прання - • • • • - -
Попереднє прання - - •5) • • 5) •5) •5)

Додаткові опції • • • • • • •
Час до закінчення / індикація помилок на дісплеї •/- •/- •/- •/- •/- •/• •/•
Збереження програм / Звуковий сигнал •/- •/- •/- •/- •/- •/• •/•
Захист від протікання Aqua Block System • • • • • • •

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ДАНІ 1)

Максимальне навантаження кг 8 8 8 6 8 8 8
Клас енергоспоживання A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++
Клас прання A A A A A A A
Клас віджиму B A A A A A A
Енергоспоживання кВтг/кг 0.15 0.15 0.15 A 0.15 0.15 0.15

Енергоспоживання 4) кВтг/цикл 1.2 1.2 1.2 1.12 1.2 1.2 1.2
Залишкова вологість після віджиму
в % від ваги сухої білизни 6)

53 44 43 43 43 43 43

Витрати води при пранні з с 3 ополіскуванніми 4) л/цикл 65 65 65 80 (5 опол.) 65 65 65

Тривалість програми при пранні з 3 ополіскуваннями 4) хв/цикл 200 200 200 150 200 200 200

Розрахункове споживання електроенергії на рік 2) кВтг 222 222 216 196 216 216 216

Розрахункове споживання води на рік  2) літрів 12100 12100 12100 14520 12100 12100 12100

Рівень шуму прання/віджим 3) для моделей з фронт. дверцятами дБ(A) - - 45/72 - - - 41/70

Рівень шуму прання/віджим 3)  для моделей без дверцят дБ(A) 54/75 48/73 - 48/75 46/75 46/75 -
ПІДКЛЮЧЕННЯ
Номінальна потужність кВт 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
Номінальна напруга В 230 230 230 230 230 230 230
Частота Гц 50 50 50 50 50 50 50
Запобігач A 10 10 10 10 10 10 10
Довжина електричного кабеля мм 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
Довжина заливного шланга (фітінг 3/4 дюйму) мм 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Довжина зливного шланга мм 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700
Максимальний рівень зливання мм 900 900 900 900 900 900 900
Подключення до холодної та горячої води - - - - • - -

•  Стандарти 
1) Базується на стандартних випробуваннях з використанням циклу прання 6 кг або 8 кг бавовняних речей при 60°C
2) У відповідності до стандарту 60456 (220 циклів)   
3) У відповідності до стандарту EN 60704-3 
4) Попереднє значення 
5) Окрема опція

У відповідності до стандартів EN, IEC, EMC маркуванням. CE.
Пральні машини: Стандарт EN 60456. 
Директива по маркуванню пральних машин 95/12/EC.

Технічні характеристики
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СУШИЛЬНІ МАШИНИ t754c t784c t784HP t794c t794c Fi

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Тип сушіння конденсорна/тепловий насос •/- •/- -/• •/- •/-
Та, що стоїть окремо/Повністю вбудована •/- •/- •/- •/- -/•
Колір білий/титан/нерж.сталь •/-/- •/-/- •/-/- •/-/• -/•/-
Перенавішувані дверцята П/Л (праворуч/ліворуч) п/л п/л п/л п/л п/л

РОЗМІРИ
Висота мм 845 845 845 845 845
Ширина мм 595 595 595 595 595
Глибина мм 595 595 595 595 595
Ніжки, що регулюються по висоті • • • • •
Висота регулювання мм 15 15 15 15 15
Вага нето кг 44 44 52 44 44
ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ДАНІ
Клас енергопоспоживання B B A B B
Максимальне завантаження кг 7 7 7 7 7
Рівень шуму дБ(A) 66 66 66 66 66
Розрахункове споживання електроенергії на рік кВтг 284 284 119 284 284
Енергопоспоживання* кВтг 3,92 3,92 1,68 3,92 3,92
ВІДМІННОСТІ
Автоматичні програми • • • • •
Подвійний фільтр для ворси • • • • •
Індикація часу до закінчення • • • • •
Збереження програм • • • • •
Запобігання зминанню • • • • •
Внутрішнє освітлення баку - • • • •
ТЕХНОЛОГІЇ
SensiDry™ • • • • •
ButterflyDrying™ • • • • •
KidSafe™ • • • • •
ПРОГРАМИ СУШІННЯ
Автоматична «Джинси» - • • • •
Автоматична «Сінтетика» - • • • •
Автоматична «Махрові тканини» - • • • •
Автоматична «Пухові вироби» - • • • •
Автоматична «Екстра сухе» • • • • •
Автоматична «Сухе» • • • • •
Автоматична «Сухе нормальне» • • • • •
Автоматична «Сушіння під праску» • • • • •
Сушіння за часом • • • • •
Провітрювання • • • • •
ПОДКЛЮЧЕННЯ
Номінальная потужність Вт 2300 2300 2300 2300 2300
Струм A 10 10 10 10 10
Напруга В 230 230 230 230 230
Частота Гц 50 50 50 50 50
Довжина електричного кабеля мм 2100 2100 2100 2100 2100

* У відпровідності до європейських стандартів: EN61121

Технічні характеристики ТЕХНІКА ASKO  | ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Технічні характеристики
СУШИЛЬНІ ШАФИ  Dc7583  

МОДЕЛЬ
КОНСТРУКЦІЯ
Тип, що стоїть окремо/напів-вбудований •/•
Колір білий/нерж.сталь  •/•
Цифровий дисплей •
Перенавішувані дверцята П/Л (відкриваються праворуч/ліворуч) п/л
Захист від перегріву  •
РОЗМІРИ
Висота  мм 1840
Ширина  мм 595
Глибина  мм 610
Вага  кг 65
ПРОГРАММЫ СУШКИ 6
Автоматична  «Екстра сухе»  •
Автоматична «Сухе»  •
Автоматична «Сухе нормальне»   •
Підогрів рушників •
Сушіння за часом •
Провітрювання  •
ОПЦІЇ
Нормальна температура  •
Низька температура  •
Таймер (макс. кількість годин)  год 1-12
Економія часу •
Відкладений старт год •
ЕКСПЛУАТАЦІЙІ ДАНІ
Енергозбереження (нормальна температура) кВтг/кг 0,8
Час сушіння (нормальна температура ) хв 105
Максимальнае завантаження (бавовна)  кг 3,5
Довжина кронштейнів для сушіння, еквівалентно довжині мотузки для сушиння  м 16
Ефективність видалення вологи  г/хв 21
Швидкість внутрішнього повітряобміну  куб.м/г 200
Рівень шуму 56,5
ПІДКЛЮЧЕННЯ
Номінальна потужність Вт 2000
Номинальна напруга  В 230
Частота  Гц 50
Запобігач  A 10
Довжина электричного кабеля  мм 2000
Довжина вентиляційного шланга  мм 1000
Діаметр вентиляційного шланга  мм 100
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Технічні характеристики ТЕХНІКА ASKO  |  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

*  Встановлюється зверху пральної або сушильної машини

HIDDEN HELPERS™ Hb115 HSS105 HPS532 Hi115 HDb115 

МОДЕЛЬ 
КОНСТРУКЦІЯ
Колір білий/титаніум/нерж.сталь •/•/- •/•/- •/-/• •/•/- •/•/-
Відчиняється методом «тягни-штовхай»  • - • • •
Рухомі спрямовувачі, що регулюються  - - - • •
Телескопічна рухома полиця  - • • - •
Поверхня полиці  Сталь Ламінат Сталь Сталь Сталь
Дротяний кошик, що знімається  • - - - •
Стопор  • • - • •
Максимальне навантаження  кг 5 10 15 10 10
Об’єм   л - - 77,5 - -
Чохол дошки для гладіння  - - - Сріблястий -
Розетка  - - - - -
РОЗМІРИ В ЗАКРИТОМУ ВИГЛЯДІ  
Висота  мм 150 48 321-351 150 150
Ширина  мм 595 595 595 595 595
Глибина  мм 587 565 585 587 587
Вага  кг 14,5 10 26,8 21 24,5
РОЗМІРИ У ВІДКРИТОМУ ВИГЛЯДІ  
Висота  мм 150 25 200-230 90 80
Ширина  мм 595 565 520 310 540
Глибина  мм 385 390 550 930 650
Робоча висота  мм 967-997* 871* 300 1042-1072* 625-955*
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Технічні характеристики
ПОСУДОМИЙНІ МАШИНИ

D5434 XL D5554 XL D5554 XXL D5894 XL D5894 XXL

РОЗМІРИ
Висота без/з столешнею 82/85 82/- 86/- 82/- 86/-
Ширина, вбудована3) /та, що стоїть окремо см -/60 59.6/- 59.6/- 59.6/- 59.6/-
Глибина см 55 55 55 55 55
Глибина із відчиненими дверцятами см 119 119 123 119 123
Регулювання висоти см 5 5 5 5 5
Вага кг 67 52 53 52 54
ПРОГРАМИ МИТТЯ
Автоматична • • • • •
Щоденне миття - • • • •
Миття за часом - • • • •
Швидке миття • • • • •

Інтенсивне миття • • • • •

Нормальне миття • • • • •
Комбіноване миття - • • • •
Пластик - - - • •
Половинне завантаження - верхній кошик - • • • •
Половинне завантаження - нижній кошик - • • • •

Делікатне миття - • • • •

Миття пластмасових виробів - - - • -
Підігрівання посуду - - - • •
Ополіскування та сушіння • • • • •
Ополіскування - • • • •
Еко • • • • •
Експрес - • • • •
ОПЦІЇ
Відкладений старт • • • • •
Половинне завантаження - - - • •
Температура °C • • • • •
Режими сушіння • • • • •
Таблетки ”3 в 1” • • • • •
Супер-ополіскування SuperRinse™ - - - • •
Охолодження посуду по закінченню миття CoolTouch™ - - - • •
Прискорене миття - • • • •
Налаштування тривалості миття - • • • •
Індикация стану Status Light™ - • • • •
ТЕХНІЧНІ ДАНІ1)

Клас енергозберігання A-G2) A+ A+ A A A
Класс сушіння A-G2) A A A A A
Максимальне завантаження, компл. посуду 14 14 17 16 17
Тривалість миття ч 2,55 2,55 3,05 3,05 3,05
Середньорічне енергоспоживання (220 циклів) кВтч 295 295 342 342 342
Рівень шуму дБ(A) 46 44 44 44 44
ПІДКЛЮЧЕННЯ:
Необхідний водяний тиск МПа 0.03-1 0.03-1 0.03-1 0.03-1 0.03-1
Довжина заливного шланга см 168 168 168 168 168
Довжина зливного шланга см 208 208 208 208 208
Напруга В 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Частота Гц 50 50 50 50 50
Потужність підключення кВт 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
Запобігач А 10 10 10 10 10

1) 97/17/EC Стандарт на п/м машини EN50242. Декларирово для програми Нормальне миття 55 °C,  
 сушіння без підігріву. Фактичне енергоспоживання залежить від реальных експлуатаційних умов п/м  
 машини.

2) В діапазоні від A (найбільша ефективність) до G (найменьша ефективність).
3) Посудомийні машини з плінтусом, що регулюється: 59.9 см

Асортимент та специфікації можуть змінюватись в залежності від країни.
Виробник залишає за собою право змінювать специфікації без попереднього повідомлення
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Панелі управління

W6444
ПРОГРАМИ ПРАННЯ: Автоматичне, Інтенсивне, Нормальне, Швидке, Експрес 
прання, Спортивний одяг, Сінтетика, Вовна/Ручне, Ополіскування, Зливання та 
віджим
ОПЦІЇ: Суперополіскування (до 7-ми ополіскувань), відстрочка старту 1-24 год, 
швидкість віджиму 0/400-1400 об/хв, без віджиму/без зливання, температура води 
20°C-95°C

W6564
Відмінність від W6444: посилене прання, высокий рівень води, віджим 1600 об/хв, 
індукційний мотор

W6884
Відмінність від W6564: РК дисплей російською мовою, програма прання за часом, 
попереднє замочування 2 год, режим проти зминання 2 год, прання в холодній 
воді, віджим 1800 об/хв

W6984
Відмінність від W6884: програма прання плям, великий РК дисплей російською 
мовою, звуковий сигнал, годинник, декоративне скло дверцят люка

W6984Fi
Відмінність від W6984: зовнішні дверцята, повністю вбудована модель

T754C
АВТОМАТИЧНІ ПРОГРАМИ СУШІННЯ: Екстра сушіння, Делікатне сушіння, 
Нормальне сушіння, Сушіння «під праску»
ПРОГРАМИ СУШІННЯ ЗА ЧАСОМ: Сушіння за часом 5-180 хв, Провітрювання 
5-180 хв
ОПЦІЇ: Режим проти змінання 2 год, низька температура сушіння, відстрочка 
старту 1-24 год, прискоренне сушіння

T784C
Відмінність від T754C: РК дисплей російською мовою, звуковий сигнал, внутрішнє 
освітлення, автоматичні програми сушіння, Махрові тканини та вироби з пуху

T794C
Відмінність від T784C: автоматичні програми сушіння Джинси та Сінтетика, 
великий РК дисплей російською мовою, годинник

T794CFi
Відмінність від T794C: повністю вбудована модель

CLASSiC: d5434XL

LOGiC: d5554XL, d5554XXL

STYLe: d5894XL, d5894XXL

dC7583
АВТОМАТИЧНІ ПРОГРАМИ СУШІННЯ: Екстра сушіння, Нормальне сушіння, 
Делікатне сушіння
ПРОГРАМИ СУШІННЯ ЗА ЧАСОМ (таймер 0,5-12 год): Підігрів рушників, 
Сушіння за часом, Холодне сушіння
ОПЦІЇ: Температура сушіння низька / нормальна, провітрювання, прискорене 
суіння, відстрочка старту: 1-24 год

ПРАЛЬНІ МАШИНИ СУШИЛЬНІ МАШИНИ

СУШИЛЬНІ ШАФИ

ПОСУДОМИЙНІ МАШИНИ

ТЕХНІКА ASKO |  ПАНЕЛИ УПРАВЛІННЯ
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Монтажні схеми та розміри

Посудомийні машини XL (D5354, D5554, D5894)

Посудомийні машини XXL (D5554, D5894)

Пральні машини (W6444, W6564, W6884, W6984 FI) 
та сушильні машини (T754C, T784C, T794)
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Сушильні шафи DC7583

Hidden helpersTM

HDB115

HPS532HSS105HB115

Hi115
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Програма з видалення плям
Компанія ASKO серйозно ставиться до всього, що пов’язано із пранням, адже на 
підтримку чистоти одягу витрачається чимало часу. Під час їжі навіть акуратна 
людина може легко посадити пляму на одяг. Цілком можливо, що Ви ніколи нічого у 
своєму житті не проливали, але напевно не обходилися без плям поту на футболці 
або ж стикалися з ситуацією, коли ваша донька пролила молоко на Ваші улюблені 
джинси. Видалити плями іноді буває непросто, але для цього існує багато способів і 
засобів. На щастя, Вам більше не потрібно замислюватися над цим.
Ця проблема вирішується натисненням однієї кнопки.

Вирішення проблеми 
Наші пральні машини моделі W6984 мають унікальну 
і просту у використанні програму прання плям, 
яка допоможе Вам впоратися з цією проблемою. 
Достатньо вибрати один із запропонованих видів 
тканини і типів забруднення і завантажити одяг 
у барабан. Пральна машина автоматично підбере 
оптимальну програму, найбільш придатну для 
виведення плями. У меню програми можна зазначити 
дев’ять різних видів плям (червоне вино, кров, трава, 
чорниця, вершкове масло, шоколад, кава/чай, яйце, 
молочні продукти) на трьох типах тканини (бавовна, 
змішана бавовна + синтетика, синтетика).

Як це працює?
Ми проводили випробування на дев’яти видах плям 
і різних типах тканин і створили програми, які 
видаляють плями найкращим чином.
Машина оптимізує час прання, інтенсивність тертя і 
температуру, щоб відіпрати одяг і видалити плями. У 
програмах, призначених для найважчих плям, перед 
основним пранням застосовується фаза попереднього 
прання.

Простота в застосуванні
Використовуйте звичайний миючий засіб. Немає 
потреби замочувати або прати окремі забруднені 
місця вручну перш ніж помістити одяг в машину, 
проте якщо Ви це робите, пам’ятайте, що попереднє 
ручне прання  плям слід здійснювати в холодній воді. 
Вибираючи температуру програми, установлюйте 
максимально допустиму для даного типу тканини. 

ВАЖЛИВО
Будь-яку пляму потрібно обробити негайно, поки 
вона свіжа. Старі, засохлі плями видаляти складніше. 
Також важливо попередньо зчистити забруднення з 
поверхні одягу. Використовуючи пральну програми 
для видалення плям, не завантажуйте в машину більше 
2,5 кг білизни.

Як видалити 40 видів плям на 4 типах 
тканин? Рекомендації на нашому сайті 
www.askoukraine.com.ua
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ЧЕРВОНЕ ВИНО
Якщо на одязі з’явилася ця класична, але складновивідна пляма, 
просто виберіть в меню програми «Червоне вино». Для видалення 
цієї плями ми також радимо додати половину рекомендованої 
кількості миючого засобу у відділення для попереднього прання.

КРОВ
Ніхто з нас не застрахований від маленьких негараздів, після яких на 
футболці або светрі залишаються плями крові, для видалення яких 
потрібно вибрати в меню вид плями «Кров».

ТРАВА
Після футбольного матчу з друзями у дворі або падіння під час гри в 
гольф на джинсах або шортах іноді залишаються брудні зелені плями. 
Скористайтеся автоматичною програмою для виведення цих плям.

ЧОРНИЦЯ
Чорничний пиріг зі збитими вершками — справжня насолода, але, на 
жаль, після нього на одязі іноді залишаються плями. Для виведення 
чорничних плям радимо додавати половину рекомендованої 
кількості прального засобу у відділення для попереднього прання.

ВЕРШКОВЕ МАСЛО/МАСТИЛО
Деякі кухарі готують м’ясо і рибу на оливковій олії, деякі — на 
вершковому маслі. Але якщо Ви раптом забули надіти фартух, Вам, 
напевно, байдуже, чим саме буде забруднений одяг — олією чи 
маслом.

ШОКОЛАД
Темний шоколад — справжнє свято смаку, особливо з філіжанкою 
гарячого еспресо. Для виведення шоколадних плям ми також 
радимо додавати половину рекомендованої кількості прального 
засобу у відділення для попереднього прання.

КАВА/ЧАЙ
Ви надто швидко повернулися за столиком в кафе — і на кофтинці 
залишилася кавова пляма. Для виведення плям від чаю й кави також 
радимо додавати половину рекомендованої кількості прального 
засобу у відділення для попереднього прання.

ЯЙЦЕ
Діти люблять розбивати яйця, коли готують млинці, але після цього 
часто залишаються брудні плями. Насамперед ретельно зчистіть 
яйце з тканини. Виберіть на дисплеї тип тканини і вид плями «Яйце».

МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ
Заливаємо пластівці або вівсянку молоком — і отримуємо 
ідеальний сніданок. Але якщо робиш це рано вранці, ще не зовсім 
прокинувшись, бува, проливаєш молоко на брюки. Просто виберіть у 
меню тип тканини і «Молоко».
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www.askoukraine.com.ua
Відвідайте наш веб-сайт та дізнайтеся більше про наші ідеї, проекти та товари. 
Тут Ви можете знайти додаткову інформацію про моделі різних серій для 
прання та миття посуду, дізнатися більше про нашу продукцію та побачити, 
в якій комбінації її краще використовувати для отримання найкращого 
результату, як зовнішності, так і по функціональності.

КАТАЛОГ ОН-ЛАЙН
Ця функція дозволяє Вам читати каталоги он-лайн. 
Завантажте каталог у форматі pdf або замовте 
друковану версію.

ФІЛЬмИ ТА АНІмАцІЯ
На нашому веб-сайті Ви можете продивлятися фільми 
та анімаційні ролики, що «оживляють» нашу продукцію, 
показуючи унікальний дизайн та функціональність.

ПОрАДИ aSko З ВИДАЛЕННЯ ПЛЯм
У цьому посібнику із зручною системою пошуку Ви 
знайдете рекомендації по способам видалення 40 
видів різноманітних плям (наприклад, від крові, трави, 
вина та олії) на 4-х видах тканини.

ОГЛЯД мОЖЛИВОСТЕЙ ГЛОСАрІЯ
Розділ, що містить повний глосарій усіх товарних 
знаків та назв функцій. Це дуже корисна сторінка, 
що дозволяє Вам отримати вичерпну інформацію 
про всі наші моделі та програми. Вони розміщені у 
алфавітному порядку, що полегшує пошук необхідної 
назви.

ЗНАЙДІТЬ ТЕ, ЩО ВАм ПОТрІБНО
Колір, розміри, витрати електроенергії, швидкість 
віджимання? Намагаючись полегшити Вам вибір серед 
розмаїття наших виробів, ми створили цей корисний 
інструментарій, який після декількох ключових 
запитань, допоможе знайти модель, що відповідає 
Вашим вимогам.

aSko В СВІТІ
Щоб дізнатися, де можна придбати техніку ASKO у 
Вашій країні, натисніть пункт «ASKO в світі» у меню у 
верхній частині сторінки.
Обрав країу, дізнайтесь адресу локального сайту на 
необхідній мові. На веб-сайті Вашої країни можна 
дізнатися адресу найближчого магазину, сервісного 
центу або інформаційної лінії.

СХЕмИ ВБуДОВуВАННЯ
На нашому сайті представлені схеми вбудовування для 
всіх моделей.

КОНцЕПцІЯ ПО ДОГЛЯДу ЗА 
БІЛИЗНОЮ 
Наша концепція по догляду за білизною ASKO 
LAUNDRY CARE – інноваційне гнучке рішення для 
будь-яких приміщень, що використовуються для 
прання білизни. На нашому веб-сайті Ви знайдете 
розмаїття можливостей та комбінацій наших апаратів, 
що призначені для догляду за білизною. Вони добре 
комбінуються один з одним, створюючи гармонійний 
інтер’єр у тому приміщенні, в якому вони встановлені. 
Модульний принцип, що лежить в основі системи, 
дозволяє використовувати ці апарати, як окремо, так і 
в комплекті. Яке б рішення Ви не обрали, у Вас завжди 
є можливість створити функціональне, гармонійне 
поєднання, що повністю задовілняє Ваші потреби. 

Посібник по обслуговуванню для всіх нащих продуктів 
можно знайти на нашому веб-сайті. У разі необхідносі 
в обслуговуванні або необхіднлї допомоги Ви можете з 
легкістю знайти інфо-лінію або сервісний центр.
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НОТАТКИ


