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

Intuïtieve bereiding in de oven. Met aanraakscherm
De oven met TFT-aanraakscherm van AEG biedt toegang tot een breed scala 
aan functies voor elk gerecht. Of je nu muffins maakt of zalm bereidt, de 
temperatuur en de tijd kunnen eenvoudig worden aangepast. Je krijgt directe 
feedback en de belangrijkste informatie wordt gemarkeerd.

Connected Cooking voor meer controle in de 
keuken
Met Connected Cooking krijgt u uw persoonlijke 
keukenhulp. Controleer de instellingen van uw oven, 
waaronder de tijd en temperatuur, vanaf uw 
smartphone. Krijg receptinspiratie en bereidingstips. Of 
gebruik het om de voortgang van uw gerechten vanuit 
een andere kamer te checken.  

Perfecte resultaten met de kerntemperatuursensor 
Dankzij de kerntemperatuursensor van deze oven kunt 
u de kerntemperatuur in het midden van uw gerecht 
meten tijdens het kookproces. Zo krijgt u telkens weer 
perfecte resultaten.

Snelste weg naar perfectie. Met AssistedCooking 
AssistedCooking is jouw eigen keukenhulpje. Blader door de menu's om een 
voedselcategorie te selecteren en de oven zal de juiste instellingen voor het 
gerecht bepalen. Je kunt zelfs kiezen hoe je vlees wilt dichtschroeien. En voor 
extra veiligheid schakelt de oven zich na het koken automatisch uit.

Multifunctionele heteluchtoven, @MyAeg, pyrolyse, inox

Perfecte resultaten, zonder enige moeite.
De AssistedCooking-functie van de oven heeft een ingebouwde 
receptenverzameling, zodat je elke maaltijd eenvoudig en precies kunt 
bereiden. Er is ook een sonde, die als hij in het voedsel wordt geplaatst, de 
temperaturen binnenin analyseert. Voor consequent betrouwbare resultaten, 
bij elk gerecht.

Voordelen en specificaties

• Multifunctionele heteluchtoven
• SoftMotion™ - zachtsluitende deur
• Tiptoetsbediening
• 16 verwarmingsfuncties
• 17 verwarmingsfuncties
• Geïntegreerde recepten
• Automatische gewichtsprogramma's
• Kerntemperatuursensor
• Snelle opwarming van de oven
• Pyroluxe® Plus reinigingssysteem, 3 cycli
• Isofront® Top koele ovendeur
• Ovenvolume: 71 liter
• Elektronische kinderbeveiliging
• Automatische ovenverlichting bij deuropening
• Automatisch temperatuurvoorstel
• Elektronische temperatuurregeling
• Volglazen binnendeur
• Gebruik van de restwarmte voor energiebesparing
• Toebehoren inbegrepen: 1 rooster en 2 geëmailleerde bakplaten
• Ovenfuncties: Gratineren, Onderwarmte, Broodbakfunctie, Conventioneel 
(boven- & onderwarmte), Ontdooifunctie, Deegrijsfunctie, Ingevroren 
gerechten, Grill, Warmhouden, Warmelucht (vochtig), Pizzafunctie, Borden 
verwarmen, Inmaken, Langzaam garen, Multi hetelucht, Circulatiegrill
• Bereid knapperige frietjes in de oven met de AirFry bakplaat, optioneel 
accessoire
• Temperatuur instelbaar van  30°C - 300°C
• Vermogen grill: 2300 W
• Ventilatie van de mantel
• Baktabel aan binnenkant van de ovendeur

AEG BPK748280M SenseCook Pyroluxe® Heteluchtoven

BPK748280M

https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/WS_ZOD/PSAAOV190PA0000A.jpg


Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm 590x560x550
Afmetingen (HxBxD) in mm 594x595x567
Zekering 16
Aansluitwaarde (W) 3500
Type oven Hetelucht
Energie-efficiëntieklasse A++
Energie-efficiëntie-index 61.2
Energieverbruik hetelucht 
(kWh/cyclus) 0.52

Energieverbruik conventioneel 
(kWh/cyclus) 1.09

Ovenenergie Elektrisch
Aantal ovenruimten 1
Netto inhoud oven (L) 71
Geluidsniveau (dB(A)) 48
Energieverbruik in stand-by (kWh) 0.99
Grootte van grootste bakplaat (cm²) 1424
Voltage (V) 230
Type stekker Schuko-stekker
Lengte aansluitsnoer (m) 1.5
PNC Code 944 188 321

Technische specificaties
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