
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

Culinaire perfectie gegarandeerd, met een beetje professionele hulp
Met een groot LCD-display dat dankzij de unieke recepthulpfunctie van de 
oven telkens weer geweldige resultaten garandeert. Door de temperatuur en 
tijdinstellingen voor een ruime verzameling gerechten automatisch aan te 
passen, hebt u de complete controle over uw bereidingen; zowel voor een 
etentje voor twee, als voor een

Een zelfreinigende oven
Met een aanraking van de Pyrolytische 
reinigingsfunctie worden vuil, vet en voedselresten in 
de oven omgetoverd tot assen die u makkelijk met een 
vochtig doek kunt wegvegen.

Luxe looks gecombineerd met prestaties van de 
bovenste plank
De Soft Closing Door-technologie van de deur zorgt 
ervoor dat de deur altijd zacht en stil sluit voor een 
gevoel van hoogwaardig prestatievermogen.

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. 

Compact, multifunctionele heteluchtoven, pyrolyse, 45 cm, rvs

Rood, medium of doorbakken. Alles naar jouw wens.
Ziehier uw nieuwe souschef. Uw nieuwe instrument in de zoektocht naar de 
sappigste lamsbout, de meest malse zalmfilet. Gebruik de vleesthermometer 
om de oven in te stellen op hoe u uw gerecht bereid wilt hebben - rood, 
medium, doorbakken. Zonder de deur te moeten openen wordt alles, van 
malse stukken vlees tot gesmolten

Voordelen en specificaties

• AEG MaxiKlasse™ oven met de grootste binnenruimte én bakplaat in zijn 
klasse.
• Multifunctionele heteluchtoven
• SoftMotion™ - zacht sluitende deur
• TouchControl bediening
• LCD Touch display
• 90 recepten/automatische programma's
• 19 verwarmingsfuncties
• Voorgeprogrammeerde recepten
• Automatische gewichtsgestuurde programma's
• Geheugenfunctie voor favoriete programma's
• Kerntemperatuursensor
• Snelopwarmfunctie
• Pyroluxe® zelfreiniging
• 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
• Tijdverlengingsfunctie
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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 80.8
Energieverbruik hetelucht 
(kWh/cyclus) 0.59

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 944 066 403

Technische specificaties
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