7000 CombiQuick med Ren emalj
BBB9000QB

Full smak, på halva tiden
En saftig grillad kyckling, en krämig Dauphinoise eller en mustig köttgryta – allt
går på bara halva tiden jämfört med en vanlig ugn. CombiQuick-ugnen är det
snabbare sättet att få exceptionella smaker och spännande rätter. Den är en
kombination av en varmluftsugn och mikrovågsugnens snabbhet och ger
aptitretande rätter med
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Produktfördelar
Kombinerad mikrovågsugn/grill Snabb tillagning med krispig yta
Kombinera grilleffekten med mikrovågsugnens snabbhet med funktionen för
snabb tillagning. Fixa toasten med smält mozzarella eller den knäckiga ytan på
crème brûlée med mikron. Mångsidig tillagning på ett enkelt sätt.

Funktionellt. Integrerat. Personligt. Smart Kitchen
Styr din ugn på distans, utforska våra olika partners och få personlig
matlagningshjälp, allt via My AEG Kitchen-appen. Det praktiska och enkla
sättet att berika din Smart Kitchen-upplevelse.

Förvärm snabbare. Med snabbuppvärmning
Utnyttja tiden bättre och låt snabbuppvärmningsfunktionen värma upp ugnen
40 % snabbare än vanliga modeller. Minska väntetiden för att starta
tillagningen – för fantastiska resultat efter din egen planering.

EXCite+ TFT-display med kontrollvred. Matlagning med precision
Med EXCite+ TFT-display med kontrollvred ställer du enkelt och exakt in
ugnstemperatur, bläddrar mellan program, väljer funktioner eller hämtar
programuppdateringar via WiFi. Vrid bara på ratten och avläs på den digitala
skärmen.
Jämn tillagning
Med den här ugnen betyder det att när den används energieffektivt tillagas
maten också effektivt. Tack vare det nya varmluftssystemet cirkulerar den
varma luften jämnt i hela ugnsutrymmet. Ugnen värms upp snabbare och
tillagningstemperaturerna kan minskas med så mycket som 20 %, vilket sparar
både tid och energi

• Ugn med integrerad mikrofunktion
• Ugn med WiFi-uppkoppling
• Command wheel med touch och färgdisplay
• Touchkontroll
• Snabbuppvärmningsfunktion
• Elektronisk temperaturinställning
• Recept i ugnen
• Automatiska temperaturförslag
• Automatiska viktprogram
• Automatisk säkerhetsavstängning
• Restvärmevisning
• Ugnslampa
• Ugnsstegar med Perfect Entry
• Kylfläkt
• Kontrollpanel med barnlås
• ISOFRONT® PLUS - sval ugnslucka
• Medföljande tillbehör: 1 Emaljplåt, 1 Långpanna i emalj, 1 Glass plate, 1
Krom
• Display med språkval

7000 CombiQuick med Ren emalj
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Tekniska specifikationer
Serie och Tema
Kommersiellt namn
Färg
Rengöring
Ugnsbotten
Nettovolym, liter
Produktmått H x B x D, mm
Inbyggnadsmått H x B x D, mm
Plåt, max bakningsyta, cm2
Temperaturspann
Mikrovågseffekt, W
Grill, min W
Färg på ugnsdisplay
Ljudnivå, dB(A) IEC 704-3
Sladdlängd, (ca) m
Max anslutningseffekt, W
Spänning, V
Säkring, A
Produktnummer (PNC)
EAN-kod

7000 FLEXI
CombiQuick
Svart
Slät emalj
Grå emalj
43
455x595x567
450x560x550
1424
30°C - 230°C
1000
1900
Vit
53
1.5
3000
230
16
944 066 907
7332543794126

