
Control fără efort. Afișaj LED EXPlore cu butoane tactile
Încercaţi un mod nou de a gestiona cuptorul cu afișajul receptiv LED EXPlore 
cu butoane tactile. Interfaţa dinamică oferă un acces rapid și un control precis 
al timpului de gătire, al temperaturii și al altor caracteristici.

Curatenie impecabila cu functia de auto-curatare catalitica
Functia de auto-curatare catalitica previne acumularea de murdarie si grasime 
in cuptor. Auto-curatarea este activata automat atunci cand temperatura atinge 
250°C, inlaturand resturile de mancare. 

Funcţională. Integrată. Personalizată - Bucătăria Smart
Gestionaţi-vă de la distanţă cuptorul, exploraţi partenerii noștri diverși și 
obţineţi chiar și asistenţă personalizată pentru gătit, toate prin aplicaţia My 
AEG Kitchen. Este modalitatea confortabilă și simplă de a vă îmbogăţi 
experienţa Bucătăriei Smart.

Rezultate perfecte cu Senzorul de gătire
Datorită Senzorului de gătire al acestui cuptor puteţi 
măsura temperatura zonei de mijloc a preparatului dvs., 
în timpul procesului de gătire. Așadar, veţi obţine 
rezultate perfecte de fiecare dată.

ADĂUGAŢI ABUR PENTRU O CRUSTE MAI 
CROCANTE
Adiţional faţă de toate funcţiile standard ale cuptorului 
dvs., butonul SteamBake al acestui cuptor adaugă abur 
la începutul procesului de gătire. Gătirea cu abur 
păstrează aluatul umed la suprafaţă pentru a produce o 
culoare aurie și o crustă gustoasă, în timp ce miezul 
rămâne moale și fraged. În

ADĂUGĂ ABUR PENTRU REZULTATE CROCANTE
Pe lângă toate funcţiile standard, butonul SteamBake al acestui cuptor adaugă 
abur la începutul procesului de gătire. Gătirea cu abur menţine aluatul umed la 
suprafaţă pentru a produce o culoare aurie și o crustă ideală, în timp ce miezul 
rămâne moale și fraged. În afară de a coace pâini crocante și gustoase, brioșe 
și tarte -

Beneficii & caracteristici

• Cuptor incorporabil
• Cuptor multifunctional cu element de incalzire sub forma de inel
• Clasa de energie cuptor: A+
• Functii gatire cuptor: Incalzire jos, Gatire conventionala / traditionala, 
Alimente congelate, Grill, Coacere umeda cu ventilatie, Setare pizza, Steam 
bake, Gatire cu ventilatie, Grill turbo
• Cavitate cuptor cu 3 niveluri de coacere
• Cuptor cu incalzire rapida
• Proba de carne
• Propunere automata a temperaturii de gatire
• Reglare electronica a temperaturii
• Functie pentru siguranta copii
• Functie de oprire automata pentru siguranta
• Indicator caldura reziduala
• Butoane retractabile
• Functii electronice cuptor: Menu connected, Avertizare sfarsit de program, 
Oven light on/off selectable (menu + direct access button), Indicator 
temperatura reala (°C), Indicatii caldura reziduala, Service info, Temperatura 
propusa, Timpul zilei, 45 variety of pre-set cooking programmes "Assist", 
Semnal sonor, Alarm/error tones, App control, Oprire automata de siguranta 
doar pentru cuptor, Ceas cu volum ajustabil, Curatare catalitica, Child lock (in 
off mode), Conectivitate, Cooking with Duration, Cooking with End Time and 
Duration, Cronometru, Delayed start (Time delay), Mod demonstrativ cu cod, 
Luminozitate ajustabila ecran, Intrerupator pe usa pentru lumina, Reglare 
electronica a temperaturii, Incalzire rapida - selectabil, Senzor mancare, 
Senzor mancare cu oprire automata, Senzor mancare cu indicator 
temperatura miez, Food sensor end action adjustable, Function lock (in 
running mode), Key tones menu with deactivation 
• Lumina halogen cuptor
• Aprindere lumina cuptor in momentul deschiderii usii
• Curatare catalitica
• Usa usor de curatat
• Oprire ventilator la deschiderea usii
• Ventilator racire
• Tavi cuptor incluse: 1 tava prajituri email gri, 1 tava colectoare email 
• Gratar(e) cuptor: 1 raft sarma cromata 
• Mod demo
• Lungime cablu electric: 1.5 m 
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Tip cuptor Electric
Capacitatea neta (l) 71
Consum de energie modul 
conventional (kWh/ciclu) 1.09

Consum de energie modul ventilatie
(kWh/ciclu) 0.69

Putere maxima - electric (W) 3500
Putere maxima grill (W) 2300
Putere maxima cuptor (W) 3500
Variatie temperatura 30°C - 300°C
Tip gatire Ventilator + Incalzire circulara

Functii gatire

Incalzire jos, Gatire conventionala / 
traditionala, Alimente congelate, Grill, 
Coacere umeda cu ventilatie, Setare 

pizza, Steam bake, Gatire cu 
ventilatie, Grill turbo

Curăţare cuptor Autocurăţare catalitică
Finisaje / Accesorii incluse Suport tava telescopic - 1 nivel
Gratar 1 raft sarma cromata

Tavi 1 tava prajituri email gri, 1 tava 
colectoare email

Ghidaje Cromate, Ghidaje cu intrare usoara
Siguranta usa Nu
Culoare Negru
Greutate netă, kg 33

Dimensiuni ÎxLxA, mm 594x595x567
Dimensiuni spatiu incastrare IxLxA 
(mm) 590x560x550

Cablu alimentare, m 1.5
Siguranta necesara (A) 16
Tip priza Schuko
Tensiune (V) 230
Categorie produs Cuptor
EAN 7332543779475

Specificatii tehnice
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