
Intuitiv ovntilberedning med touch display
AEG ovnen med TFT touch display giver adgang til en lang række funktioner, 
der passer til enhver ret. Uanset om du bager muffins eller tilbereder laks kan 
temperatur og tidspunkter nemt justeres. Giver dig direkte feedback og 
fremhæver de vigtigste oplysninger.

Perfekte resultater med madlavningstermometeret
Med det integrerede stegetermometer kan du måle kernetemperaturen af din 
ret under tilberedningen. Så får du perfekte resultater hver gang. 
Stege-/madlavningstermometeret er ideel til både stegning og bagning.

Restaurantkvalitet i dit eget køkken
Professionelle kokke har længe tyet til Sous Vide for 
perfekte, ensartede resultater. Sous Vide bringer 
restauranternes kvalitet ind i dit hjem og du kan kreere 
retter, der overgår alle forventninger.

Connected Cooking for mere kontrol i køkkenet
Få din egen personlige assistent i køkkenet med 
Connected Cooking. Kontrollér indstillingerne for din 
ovn - inklusiv timing og temperatur - fra din mobile 
enhed. Få opskriftinspiration og tips til forberedelse. 
Eller brug det til at tjekke tilberedningen af dine retter 
fra et andet rum.

Mestre damp med Steamify® 
Det har aldrig været nemmere at mestre præcise resultater med damp. Vælg 
den ønskede madlavningstemperatur, og Steamify® tilføjer automatisk den 
optimale mængde damp.Vigtige næringsstoffer bevares sammen med 
smagfulde måltider.

4-i-1 kombidampovn med SousVide, der gør det let at opnå perfekte resultater. 
 Ovnen betjenes via TFT touch display, der giver dig let adgang til et utal af 
muligheder. Steamify gør det nemt at bruge damp, indstil temperaturen og 
dampniveauet tilpasses automatisk. Føres hos udvalgte forhandlere.

Professionelle resultater i dit køkken
Skab måltider i professionel kvalitet derhjemme med 9000 SteamPro-ovnen 
med Steamify®. Tre tilberedningsniveauer tillader opvarmning, dampning eller 
en kombination af begge dele. Selv sous-vide er muligt. Saftige resultater, som 
du kan stole på, indstilles automatisk med Steamify®.

Fordele og funktioner

• SteamPro 4-i-1 dampovn med Sous Vide tilberedning, 100% damp og 
kombidamp
• Connectivity
• Steamify® funktion
• Touch betjening
• Soft Closing
• Blæserautomatik
• Lysautomatik
• Hurtig opvarmningsfunktion
• Elektronisk temperaturstyring
• VarioGuide
• Automatisk temperaturforslag
• Automatiske vægtprogrammer
• Display med mulighed for flere sprog
• Damprenseprogram
• Restvarmeindikator
• Madlavningstermometer med autosluk og resttid
• FloodLight™ dobbelt halogen ovnbelysning
• PerfectEntry ovnribber
• AntiFingerPrint
• Aktiv kølesystem
• Rengøringsvenlig ovnlåge - kan skilles ad uden brug af værktøj
• Børnesikring af betjeningspanel 
• Børnesikring af ovnlågen
• IsoFront Plus® kølig ovnlåge
• Fugtighedssensor
• Teleskopudtræk m/fuldt udtræk, 1 niveau
• Medfølgende tilbehør: 1 bradepande, 1 Set punched + unpunched stst pan 
1/2, 2 bageplader, 1 rist 
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Serie/Tema 9000 PRECISE
Produktserie SteamPro
Farve Rustfri stål med AntiFingerPrint
Ovnrum, rengøring Damp
Ovnrum netto, ltr. 70

Emalje, sider/bagvæg Clean emalje/Rustfri stål 
blæserdæksel

Energieffektivitetsklasse A++
Udvendige mål, HxBxD, mm 594x595x567
Indbygningsmål, HxBxD, mm 590x560x550
Bagepladeareal, cm² 1424
Temperaturinterval 30°C - 230°C
Vandtank, kapacitet 950 ml
Grilleffekt, W 2300
Tekstfarve i display Hvid
Energiforbrug traditionel ovn, 
kWh/cyklus 0.99

Energiforbrug varmluftsovn, 
kWh/cyklus 0.52

Lydniveau max., dB(A) 53
Ledningslængde, m 1,5
Tilslutningseffekt, W 3500
Elementspænding, V 230
El-tilslutning, amp. 16
EAN 7332543756735

Tekniske data
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