
Overal gelijkmatig gegaard
Met deze oven betekent energie efficiënt gebruiken ook efficiënt koken. Het 
beschikt over HotAir, een nieuw convectiesysteem 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

Snelle opwarmtijd, zodat je snel kunt gaan koken
Superieure en snelle kookresultaten - deze oven warmt snel op, zodat je meer 
tijd hebt om samen met je familie en vrienden van de maaltijd te genieten.

Telkens weer gerechten volgens uw eigen smaak
Door het nauwkeurig meten van de kerntemperatuur 
van uw voedsel, laat de Voedingssensor u weten 
wanneer uw vlees saignant, à point of bien cuit is. En u 
kunt er ook vis en groenten met bereiden, perfect zoals 
u wenst. 

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.

Stomen onder de knie. Met Steamify®
Nauwkeurige resultaten bereiken met stoom is nog nooit zo eenvoudig 
geweest. Selecteer de gewenste temperatuur en Steamify® voegt automatisch 
de optimale hoeveelheid stoom toe. Zo worden belangrijke voedingsstoffen 
behouden en blijft elk gerecht optimaal op smaak.

SteamBoost, multifunctioneel, Steamify®-functie, LCD Touch display, inox

Zet smaak op de hoogste stand
Krijg elke keer weer de heerlijke smaak die je wenst met de 8000 SteamBoost 
oven. Gebruik gewoon de Steamify®-functie en de oven kiest het juiste 
stoomniveau voor jouw maaltijd. Voeg wat stoom toe om je gerechten 
moeiteloos nog te verbeteren.

Voordelen en specificaties

• SteamBoost, multifunctionele heteluchtoven met geïntegreerde 
stoomfuncties
• Steamify®-functie: automatische aanpassing van de stoominstellingen
• Tiptoetsbediening
• Verschillende stoomniveaus: 100% stoom of combinaties met hetelucht
• 21 verwarmingsfuncties
• Geïntegreerde recepten
• Automatische gewichtsprogramma's
• Stoominjectie
• Kerntemperatuursensor
• Snelle opwarming van de oven
• Stoomreinigingsfunctie
• Isofront® Plus koele ovendeur
• Ovenvolume: 70 liter
• Elektronische kinderbeveiliging
• Automatische ovenverlichting bij deuropening
• Automatisch temperatuurvoorstel
• Elektronische temperatuurregeling
• Gebruik van de restwarmte voor energiebesparing
• Toebehoren inbegrepen: 1 rooster en 2 geëmailleerde bakplaten
• Ovenfuncties: Gratineren, Onderwarmte, Broodbakfunctie, Conventioneel 
(boven- & onderwarmte), Ontdooifunctie, Deegrijsfunctie, Drogen, Ingevroren 
gerechten, Stomen, Grill, Hoge vochtigheid, Lage vochtigheid, Warmhouden, 
Warmelucht (vochtig), Pizzafunctie, Borden verwarmen, Inmaken, Langzaam 
garen, Regenereren met stoom, Steamify®, Multi hetelucht, Circulatiegrill
• Bereid knapperige frietjes in de oven met de AirFry bakplaat, optioneel 
accessoire
• Temperatuur instelbaar van  30°C - 230°C
• Vermogen grill: 2300 W
• Ventilatie van de mantel
• Vingervlekvrije inox
• Automatische uitschakeling
• Geheugenfunctie voor frequent gebruikte oveninstellingen
• Halogene interieurverlichting
• Automatische uitschakeling van ventilator bij openen deur
• Demo mode
• Meertalig ovendisplay
• Betaalbaar met ecocheques bij de handelaars die dit betaalmiddel 
aanvaarden.
• Lengte elektrische kabel: 1.5 m
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Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm 590x560x550
Afmetingen (HxBxD) in mm 594x595x567
Zekering 16
Aansluitwaarde (W) 3500
Type oven Hetelucht + Stoom
Energie-efficiëntieklasse A++
Energie-efficiëntie-index 61.9
Energieverbruik hetelucht 
(kWh/cyclus) 0.52

Energieverbruik conventioneel 
(kWh/cyclus) 1.09

Kleur vingervlekvrije inox
Ovenenergie Elektrisch
Aantal ovenruimten 1
Netto inhoud oven (L) 70
Geluidsniveau (dB(A)) 53
Energieverbruik in stand-by (kWh) 0.99
Grootte van grootste bakplaat (cm²) 1424
Voltage (V) 230
Type stekker Schuko-stekker
Lengte aansluitsnoer (in m) 1.5
PNC Code 944 188 627
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