
Een snellere manier om te grillen
Deze zeer doeltreffende grill werkt sneller dan traditionele ovens, en zal uw 
gerechten van een perfect en krokant laagje voorzien.

Beheers uw bereidingen 
Dankzij de responsieve Command-draaiknop hebt u complete controle over 
het kookproces; u kunt de tijd, temperatuur of functie van uw oven aanpassen. 
Door een simpele aanraking verschijnen uw kookinstellingen onmiddellijk op 
de heldere LCD-kleurendisplay voor directe controle van uw gerecht, waardoor 
aanpassingen exact en

Connected Cooking om de keuken beter onder 
controle te houden
Met Connected Cooking heb je een persoonlijke 
assistent in de keuken. Controleer de instellingen van 
de oven, waaronder de tijd en temperatuur, vanaf je 
smartphone. Krijg receptinspiratie en bereidingstips. Of 
gebruik het om de voortgang van de gerechten vanuit 
een andere kamer te volgen.  

Snelle opwarmtijd, zodat je snel kunt gaan koken
Superieure en snelle kookresultaten - deze oven warmt 
snel op, zodat je meer tijd hebt om samen met je 
familie en vrienden van de maaltijd te genieten.

Combinatie van microgolf en grill. Snel koken met een knapperig 
accentje 
Combineer de power van de grill met de efficiëntie van de microgolf, met Fast 
Cooking. Smelt de mozzarella op uw tosti's of geef de suiker op een crème 
brûlée een knapperig korstje, alles in de microgolf. Veelzijdig koken, 
meesterlijk.

magnetronfunctie, @MyAeg, 45 cm, Shuttle-draaiknop, rvs

Al de smaak, half de tijd
Een heerlijk sappige gebraden kip of een rijke runderstoofpot, allemaal in de 
helft van de tijd van een conventionele oven klaar. De CombiQuick oven is de 
snellere weg naar uitzonderlijke smaken en geweldige gerechten, en 
combineert warmelucht met de snelheid van een magnetron voor de afwerking 
en texturen van een conventionele

Voordelen en specificaties

• AEG MaxiKlasse™ oven met de grootste binnenruimte én bakplaat in zijn 
klasse.
• Oven met geïntegreerde magnetron functie
• Magnetronvermogen: 1000 W
• TouchControl bediening
• Display met responsieve Shuttle-draaiknop voor complete controle over het 
kookproces, met kookhulpfunctie
• 90 recepten/automatische programma's
• Voorgeprogrammeerde recepten
• Automatische gewichtsgestuurde programma's
• Snelopwarmfunctie
• Isofront® Plus koele ovendeur
• Ovenruimte: 43 liter
• Kinderbeveiliging
• Automatische ovenverlichting bij deuropening
• Easy-to-clean email
• Ovenfuncties: Au Gratin, Onderwarmte, Broodbakfunctie, Conventional 
cooking + Microwave, Conventioneel (boven- & onderwarmte), Defrost + 
Microwave, Deegrijsfunctie, Drogen, Bevroren gerechten, Grill + Microwave, 
Grill, Warmhouden, Lage temperatuur garen/Slow cooking, Microwave, 
Microwave Max, Pizzafunctie, Borden verwarmen, Inmaken, Slow Cooking, 
Multi hetelucht, True fan cooking + Microwave, Infrathermgrill, Turbo grilling + 
Microwave, Magnetronfunctie 
• Temperatuur instelbaar van  30°C - 230°C
• Vermogen grill: 1900 W
• Tijdverlengingsfunctie
• Koelventilator
• Heat and Hold warmhoudfunctie
• Halogeen ovenverlichting
• Ventilator stopt wanneer de deur open gaat

• Demo stand
• Meertalig oven display
• Elektrische kabellengte: 1.5 m 
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Inbouwmaten hxbxd (mm) 450x560x550
Afmetingen hxbxd (mm) 455x595x567
Ampère 16
Aansluitwaarde (W) 3000
Type oven Multifunctioneel met magnetron
Energie-efficiëntieklasse No
Ovenenergie Elektrisch
Aantal ovenruimten 1
Netto ovenvolume (liter) 43
Energieverbruik in stand-by (W) 0
Netspanning (V) 230
Type stekker Schuko-stekker
Lengte aansluitsnoer (m) 1.5
Productnummer 944 066 665
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