
Rovnomerné prepečenie každého kúska
Vďaka veľkému ventilátoru XL sa horúci vzduch v rúre rovnomerne rozptýli a 
rúra sa zohreje rýchlejšie. Teplotu pečenia je možné znížiť až o 20 %. Vďaka 
tomu ušetríte nielen čas, ale aj peniaze za energiu.

Intuitívna obsluha s otočným ovládačom na pohodlné varenie
Vďaka citlivému otočnému ovládaču máte celý proces pečenia vrátane 
nastavenia času, teploty a funkcie rúry plne pod kontrolou. Stačí dotyk a 
aktuálne nastavenie sa okamžite zobrazí na jasnom farebnom TFT displeji. 
Wi-Fi pripojenie navyše zabezpečí bezdrôtovú aktualizáciu softvéru.

Funkčná. Zabudovaná. Prispôsobená. Inteligentná 
kuchyňa
Na diaľku ovládajte svoju rúru, preskúmajte našich 
rôznych partnerov a dokonca získajte prispôsobenú 
pomoc pri varení, a to všetko cez aplikáciu My AEG 
Kitchen. Je to praktický a jednoduchý spôsob 
obohatenia používania vašej inteligentnej kuchyne.

Skvelé výsledky za kratší čas
Rýchle zohrievanie či predhrievanie rúry je až o 40 % 
rýchlejšie než pri tradičných modeloch. Ušetrený čas 
môžete venovať svojej rodine a priateľom.

Kombinácia mikrovĺn a grilu. Rýchla príprava so skvelým výsledkom
Kombinujte silu grilu, účinnosť mikrovlnného ohrevu a výhody rýchleho 
varenia. V tejto všestrannej rúre zvládnete všetko možné: zapečené hrianky s 
mozzarelou či sladkú krustu na crème brûlée.

Skvelé pokrmy za polovicu času
Šťavnaté pečené kura, zapečené krémové zemiaky či voňavé dusené 
hovädzie. Všetko stihnete o polovicu rýchlejšie než v tradičnej rúre. 
Kompaktná rúra CombiQuick® spája prednosti klasického a mikrovlnného 
ohrevu. Rýchlejšie cesta ku skvelým pokrmom. 

Špecifikácie a benefity

• Kompaktná zabudovateľná rúra
• Rúra s integrovanou mikrovlnkou
• Výkon mikrovlnky: 1000 W
• Rúra s 2 pečúcimi úrovniami
• Funkcia rýchleho vyhriatia rúry
• Automatický návrh teploty
• Automatické hmotnostné programy
• Pamäť pre často používané nastavenie rúry
• Funkcia bezpečnosť detí
• Automatické bezpečnostné vypnutie rúry
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Typ výrobku Zabudovateľná elektrická rúra
Systém tepelnej úpravy Mikrovlny/multifunkčné
Čištění rúry Smaltový
Rozmery pre zabudovanie VxŠxH 
(mm) 450x560x550

Vnútorný objem (l) 43
Celkový elektrický príkon (W) 3000
Požadované istenie (A) 16
Prívodný kábel 1.5 m se zakončením
Napätie (V) 230
Farba Matná čierna
Energetická trieda No

Funkcie rúry

Gratinované jedlá, Dolný ohrev, 
Pečenie chleba, Conventional cooking 

+ Microwave, Tradičné pečenie, 
Defrost + Microwave, Kysnutie cesta, 

Sušenie, Mrazené pokrmy, Grill + 
Microwave, Gril, Udržiavanie teploty, 

Microwave Max, Pečenie pizze, Ohrev 
tanierov, Zaváranie, Pomalé pečenie, 

Teplovzdušné pečenie, True fan 
cooking + Microwave, Turbo gril, 

Turbo grilling + Microwave, Mikrovlnná 
funkcia

Technická špecifikácia
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