
Overal gelijkmatig gegaard
Met deze oven betekent energie-efficiënt gebruiken ook effectiever koken. Het 
beschikt over een nieuw convectiesysteem HotAir dat ervoor zorgt dat de hete 
lucht gelijkmatig door de ovenruimte circuleert. Het gevolg is dat de oven 
sneller opwarmt en dat de bereidingstemperatuur met 20% vermindert 
waardoor u tijd en energie

Sneller voorverwarmen. Met Fast Heat Up
Doe meer met jouw tijd met de Fast Heat Up-instelling, waarbij de oven 40% 
sneller wordt voorverwarmd dan bij conventionele modellen. Wacht dus niet 
langer voordat je begint te bakken, voor een goed resultaat binnen jouw 
schema.

Functioneel. Geïntegreerd. Gepersonaliseerd. Smart Kitchen
Gebruik je oven vanop afstand, ontdek onze verschillende partners en krijg 
zelfs gepersonaliseerde hulp bij het koken met de My AEG Kitchen App. Het is 
de handige en eenvoudige manier om je Smart Kitchen-ervaring te verrijken.

Intuïtieve bereiding in de oven. Met aanraakscherm
De oven met TFT-aanraakscherm van AEG biedt toegang tot een breed scala 
aan functies voor elk gerecht. Of je nu muffins maakt of zalm bereidt, de 
temperatuur en de tijd kunnen eenvoudig worden aangepast. Je krijgt directe 
feedback en de belangrijkste informatie wordt gemarkeerd.

Perfecte resultaten met de voedingssensor 
Dankzij de voedingssensor van deze oven kun je de 
kerntemperatuur in het midden van uw gerecht tijdens 
het kookproces meten. Zo krijg je altijd weer perfecte 
resultaten. 

SenseCook, 45 cm, multifunctioneel, Smart Kitchen, LCD Touch display, Rvs

Perfecte resultaten. Moeiteloos
De serie AssistedCooking oven heeft een ingebouwde receptenverzameling, 
zodat je elke maaltijd gemakkelijk en precies kunt bereiden. En als je de 
kerntemperatuursensor in het gerecht plaatst volgt hij de temperatuur ervan 
op. Voor consequent betrouwbare resultaten, bij elk gerecht.

Voordelen en specificaties

• AEG MaxiKlasse™ oven met de grootste binnenruimte én bakplaat in zijn 
klasse.
• Multifunctionele heteluchtoven
• SoftMotion™ - zacht sluitende deur
• TouchControl bediening
• 19 verwarmingsfuncties
• Voorgeprogrammeerde recepten
• Automatische gewichtsgestuurde programma's
• Kerntemperatuursensor
• Snelopwarmfunctie
• Pyroluxe® Plus zelfreiniging, 3 cycli
• Isofront® Top koele ovendeur
• Ovenruimte: 43 liter
• Kinderbeveiliging
• Automatische ovenverlichting bij deuropening
• Automatisch temperatuurvoorstel

• Elektronische temperatuurregeling
• Gebruik van de restwarmte voor energiebesparing
• Ovenfuncties: Onderwarmte, Broodbakfunctie, Gratineren, Conventioneel 
(boven- & onderwarmte), Ontdooifunctie, Deegrijsfunctie, Drogen, ECO 
braden, Tweekringsgrill, Bevroren gerechten, Grill, Warmhouden, Lage 
temperatuur garen/Slow cooking, Multi hetelucht (vochtig), Pizzafunctie, 
Borden verwarmen, Inmaken, Multi hetelucht, Infrathermgrill 
• Bereid knapperige frietjes in de oven met de AirFry bakplaat, optioneel 
accessoire
• Temperatuur instelbaar van  30°C - 300°C
• Vermogen grill: 1900 W
• Koelventilator
• Vlekvrij roestvrij staal
• Automatische uitschakeling
• Geheugenfunctie voor vaak gebruikte instellingen
• Halogeen ovenverlichting
• Ventilator stopt wanneer de deur open gaat

• Demo stand
• Meertalig oven display
• Elektrische kabellengte: 1.5 m 

• Compacte inbouwoven
• Bakken op 2 niveaus
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Inbouwmaten hxbxd (mm) 450x560x550
Afmetingen hxbxd (mm) 455x595x567
Ampère 16
Aansluitwaarde (W) 3000
Type oven Hetelucht oven
Energie-efficiëntieklasse A++
Energie-efficiëntie-index 61.6
Energieverbruik hetelucht 
(kWh/cyclus) 0.45

Energieverbruik conventioneel 
(kWh/cyclus) 0.89

Ovenenergie Elektrisch
Aantal ovenruimten 1
Netto ovenvolume (liter) 43
Geluidsniveau (dB(A)) 48
Energieverbruik in stand-by (W) 0.99
Grootte van grootste bakplaat (cm²) 1424
Netspanning (V) 220-240
Type stekker Schuko-stekker
Lengte aansluitsnoer (m) 1.5
Productnummer 944 066 852

Technische specificaties
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