
AEG BASISPAKKE
NÅ 29990.-

Inkl frakt, mva og miljøgebyr  



Basis Veil 43040.- kr Nå  29990.- kr

Den gyllenbrune overflaten på en potetgrateng. Den
dype skorpen på en indrefilet av okse. Den saftige
opplevelsen av en rik sjokoladekake. Å få jevne
resultater gang etter gang krever nøyaktig
kontrollert varme, som fordeles jevnt i hele ovnen. I
motsetning til vanlige ovner sikrer den avanserte
vifteteknologien i SurroundCook-ovnen at alle deler
av maten din får nøyaktig den varmen den trenger.
Jevnt stekeresultat uansett hvor i ovnen maten
plasseres. Enten det er én matrett eller flere. Du
trenger ikke snu retten halvveis i tilberedningen
lenger. Oppnå akkurat de resultatene som oppfyller
forventningene dine. Hver eneste gang.

Med denne ovnen er effektiv energibruk det samme
som effektiv matlaging. Den har et nytt
konveksjonssystem som heter Hot Air. Hot Air
sørger for at varmluft sirkulerer jevnt gjennom hele
ovnsrommet. Resultatet er at ovnen blir raskere
varm og at tilberedningstemperaturene kan senkes
med opptil 20%. Du sparer derfor både tid og energi.

Den ekstra varmeringen i ovnen sørger for at
rettene dine blir tilberedt jevnt, selv når den blir fylt
med opptil tre brett. Herlig smak fra ende til annen.
Garanterer at hver porsjon blir like velsmakende
som den forrige.

Ovn BEK431011M

Tidsurdisplayet gir en rask oversikt over hvordan
det går med retten din. Det har en tydelig skjerm
som lar deg stille inn en alarm, sjekke hvor mye tid
som gjenstår før retten er ferdig, og justere tidsuret
nøyaktig.

Takket være Safe to touch plus-døren, blir utsiden
av døren holdt på en lav temperatur for at den skal
kunne berøres.

Farge Rustfritt stål med AntiFingerPrint Innbyggingsmål, HxBxD (mm) 600x560x550
Displayfarge Hvit Ovnsvolum, brutto/netto (liter) 72 / 72
Ovnsrengjøring Easy to clean Enamel / Aqua Clean Temperaturintervall 50°C - 275°C
Energiklasse A Total tilkoblingseffekt (W) 2790
Mikrobølgeeffekt (W) Sikring (A)

FORVENT JEVN TILBEREDNING, HVER GANG×

Jevn tilberedning overalt×

Tilbered flere retter samtidig, og det hele med
perfekt resultat

×

Overblikk over tilberedningsprosessen ved et
øyekast

×

Lav dørtemperatur for trygg berøring×

Multifunksjonsovn med ekte
varmluft

×

Utrekkbare brytere×
Bakediagram på innsiden av
ovnsdøren

×

Øvre varmelement kan flyttes for
enklere rengjøring

×

Perfect Entry ovnsstiger×
Kjølevifte×

Enkel rengjøring av ovnsdøren×
Dørlås×
IsoFront Plus sikkerhetsdør×



Basis Veil 43040.- kr Nå  29990.- kr

Induksjonstoppen reagerer svært raskt. Du kan
justere temperaturen presist og umiddelbart, slik at
du har full kontroll over tilberedningsprosessen.

Induksjonsteknologien varmer opp kokekaret på et
øyeblikk - og ikke kokesonen i seg selv. I tillegg gjør
den deg i stand til å justere effekten med nøyaktig
presisjon.

Platetopper HK604200IB

Med induksjonsteknologi holder området rundt
gryten seg helt kjølig. Søl kan tørkes opp
umiddelbart, og du får en helt ren kokeflate.

Type koketopp Induksjon Bredde 60 cm
Rammetype Ingen ramme Innbyggingsmål, HxBxD (mm) 60x560x490
Installasjon Snap In-system Betjening Touch
Total tilkoblingseffekt (W) 6600 Sikring (A) No
Volt (V) 220-240 Strømkabel, lengde (m) Yes, 1.5

Umiddelbar respons og full kontroll over
temperaturen

×

Øyeblikkelig, presis og kontrollerbar varme×

Alltid ren koketopp×

Touch-betjening×
Induksjonssoner med booster×
Restvarmeindikator: Digitalt, 7
trinn

×

Trygg koketopp: Automatisk
utkobling

×

Barnesikring×
Tastelås×

Snap In-system for svært enkel
installasjon

×



Basis Veil 43040.- kr Nå  29990.- kr

Takket være LowFrost-teknologien kan dette
kombiskapet avrimes raskere og enklere enn
noensinne. I tillegg forenkler det rengjøringen, og
holder fryseravbruddene til et minimum.

Ta vare på maten med mer effektiv energibruk –
ved å benytte dette kombiskapet som har
energiklasse A++. Energiklasse A++ er 21 % mer
effektiv enn energiklasse A+, når klassene
sammenlignes.

Kjøledelen i dette kombiskapet har hyller i robust
sikkerhetsglass, som tåler selv de tyngste
matvarene.

Integrert kombiskap SCB51821LS

FlexiSpace-fryseren har et lysere, mer behagelig
interiør, og dens avtakbare hyller og skuffer gjør
det enklere å organisere større varer.

Dette kombiskapet har en egen oppbevaringsplass
for meieriprodukter, som er spesielt designet for å
hjelpe deg med å holde disse varene ferske og
bevare den delikate smaken.

Installering Integrert / Sliding Door Innbyggingsmål, HxBxD (mm) 1780x560x550
Luftsirkulasjon Ingen Produktmål, HxBxD (mm) 1772x540x549
Avriming fryser Manuell Kjøleteknologi Statisk
Nettovolum, kjøl/frys (liter) 196 / 72 Energiklasse (2010/30/EC) A++
Lydnivå (dB) 36 Innfrysningskap./døgn (kg) 4

Hold fryseravbruddene til et minimum med rask,
problemfri avriming

×

Energiklasse A++ – 21 % mer effektiv enn
energiklasse A+

×

Trygg oppbevaring av tunge varer på alle nivåer i
kjøleskapet

×

En lysere, mer fleksibel fryser×

Perfekt lagringsplass for ferskere og mer
smaksrike meieriprodukter

×

Kjøleskapsbelysning: 1,
Innvendig, LED-pære

× Flyttbare glasshyller i frysedelen× Fryseskuffer: 3 full bredde,
Gjennomsiktig plast

×



Basis Veil 43040.- kr Nå  29990.- kr

MaxiFlex skuffen fra AEG har plass til alt. Fra flere
bestikksett til store redskaper. Fleksible skillelinjer
betyr at hver last er tilpassbar. Bestikk er holdt
adskilt fra større gjenstander og ekstra dybde gjør
at store kjøkkenredskaper passer i skuffen. Det
ultimate innen effektiv og praktisk rengjøring.

Med MaxiFlex-skuffen får du plass til alt i
oppvaskmaskinen. Den er konstruert for å passe
bestikk og kjøkkenredskap av alle størrelser. Enten
de er store eller kinkige. Fleksible skiller og
maksimert dybde betyr at hver fylling kan tilpasses.
Hver gjenstand legges i sømløst i skuffen og
rengjøres.

Opplev upåklagelig maskinoppvask med
SatelliteClean®. Denne spylearmen har 3x bedre
dekning enn standard spylearm. Dette fordi den
doble rotasjonsarmen konstant endrer vinkelen på
spylingen. Vann kommer inn i alle hjørner. Sørger
for en fullstendig rengjøring.

Integrerte oppvaskmaskiner FSK52907Z

QuickSelect tilbyr optimal kontroll over
oppvaskmaskinen. Velg syklustiden med gilderen
og legg til ekstra programmer med én berøring.
Deretter ordner maskinen resten. Få tilpasset
rengjøring når det passer deg. Og skinnende rene
tallerkener.

Den nye Airdry- teknologien gir deg perfekt
tørkeresultat med naturlig lufttilførsel. Døren åpner
seg automatisk 10 cm ved endt vaskesyklus, som
gir naturlig tørking med redusert strømbruk.

Denne fullt integrerte oppvaskmaskinen har en
smart måte å holde deg fullt oppdatert på ved å
vise statusen på oppvasken. Og Beam-on-Floor-
teknologien projiserer et rødt lys på gulvet så lenge
syklusen varer. Når oppvasken er klar til å tas ut,
skifter lyset til grønt. Enkelt og effektivt.

Dørfarge Ingen Innbyggingsmål, HxBxD (mm) 820-880x600x550
Hengsler Sliding Energiklasse (2010/30/EC) A++
Antall kuverter (2010/30/EC) 14 Lydnivå (dB) 46
Antall programmer 7 Type inntaksslange Aqua Control
Lengde på inntakslange 150 cm Lengde på avløpsslange (mm) 150

Tilpassbar oppvask. Effektiv rengjøring×

Tilpassbar plass og praktisk rengjøring med
MaxiFlex.

×

Intensiv oppvask med SatelliteClean®×

Still inn sykluser uten anstrengelser med
QuickSelect

×

Naturlig tørking.×

Rask sjekk×

7 programmer, 3 temperaturer×
Touch-betjening for program- og
funksjonsvalg

×

Auto Off-funksjon×
Tørkesystem: AirDry Technology×
Utsatt Start: 1 til 24 timer×
Programmer: 160 Minutes, 60
Minutes, 90 Minutes, AUTO
Sense, Eco, Machine Care, Quick
30 Minutes

×

Vannsensoren×
Aqua Control tilkoblingsslange×
Overflomssikring×
Indikator for påfyll av salt og
skyllemiddel

×

ProWater-system med ekstra
spylearm i taket

×

Høyderegulerbar overkurv, også
når den er full

×

Øvre kurv med: Nedfellbare
kopphyller, Plastic coloured
handle

×

Nedre kurv med: 4 nedfellbare
tallerkenstativ, GlassBasket,
Plastic coloured handle

×

Auto-off×
Forhåndsinnstill
oppvaskmaskinen

×



Tilvalg

Ta matlagingen til et nytt nivå med SteamCrips-
ovnen. Hvordan? Tradisjonell ovnsvarme forbedres
med damp. Så du får ikke bare en sprø og gylden
utside, men takket være dampens bevarende
egenskaper, blir maten saftig og god på innsiden.

Takket være steketermometeret i denne ovnen, kan
du måle kjernetemperaturen fra midten av retten
din nøyaktig i løpet av tilberedningen. Slik at du får
det perfekte resultat hver gang.

Med ett trykk på Pyrolytic rengjøring-funksjonen, vil
smuss, fett og matrester i ovnen gjøres om til aske
som du lett kan tørke av med en fuktig klut.

Ovn BSK774121M

Tilvalg 6900 kr | Veil 21193

Med denne ovnen er effektiv energibruk det samme
som effektiv matlaging. Den har et nytt
konveksjonssystem som heter Hot Air. Hot Air
sørger for at varmluft sirkulerer jevnt gjennom hele
ovnsrommet. Resultatet er at ovnen blir raskere
varm og at tilberedningstemperaturene kan senkes
med opptil 20%. Du sparer derfor både tid og
energi.

Med en stor LCD-skjerm, garanterer denne intuitive
ovnen gourmetkvalitet hver eneste gang med
ovnens oppskriftshjelp. Ved å justere
temperaturene og tidsinnstillingene automatisk til
mange forskjellige typer mat har du fullstendig
kontroll over matlagingen, uansett om du lager
middag for to eller verter et helt middagsselskap
med venner.

Den ekstra varmeringen i ovnen sørger for at
rettene dine blir tilberedt jevnt, selv når den blir fylt
med opptil tre brett. Herlig smak fra ende til annen.
Garanterer at hver porsjon blir like velsmakende
som den forrige.

Farge Rustfritt stål med AntiFingerPrint Innbyggingsmål, HxBxD (mm) 600x560x550
Displayfarge Hvit Ovnsvolum, brutto/netto (liter) 72 / 72
Ovnsrengjøring Pyrolyse Temperaturintervall 30°C - 300°C
Energiklasse A+ Total tilkoblingseffekt (W) 3390
Mikrobølgeeffekt (W) Sikring (A) 16

Damp. Din nye smaksstandard.×

Perfekte resultater med steketermometer×

En selvrengjørende ovn×

Jevn tilberedning overalt×

Oppnå gourmetkvalitet med litt profesjonell hjelp×

Tilbered flere retter samtidig, og det hele med
perfekt resultat

×

Kombidamp-ovn med 1
dampnivå (25%)

×

Steketermometer med Auto Av
og angivelse av resttid

×

Forhåndsprogrammerte
oppskrifter

×

2 pyrolyseprogrammer×
Viften stopper når døren åpnes×
Ovnslys som automatisk slås på
når man åpner døren

×

1 sett glideskinner medfølger×
Elektronisk temperaturregulering×
Automatisk sikkerhetsfunksjon
slår ovnen av

×

Lagre opptil 20 av dine
favorittprogrammer

×

Restvarmeindikator×
Bakediagram på innsiden av
ovnsdøren

×

Perfect Entry ovnsstiger×
Display med språkvalg×
Kjølevifte×
Enkel rengjøring av ovnsdøren×



Tilvalg

I tillegg til alle vanlige ovnsfunksjoner, tilsetter
SteamBake fuktighet ved begynnelsen av
bakeprosessen. Funksjonen holder deigen fuktig på
overflaten for å skape en gyllen farge og
velsmakende skorpe, mens innsiden holder seg myk
og saftig.

Takket være steketermometeret i denne ovnen, kan
du måle kjernetemperaturen fra midten av retten
din nøyaktig i løpet av tilberedningen. Slik at du får
det perfekte resultat hver gang.

Med ett trykk på Pyrolytic rengjøring-funksjonen, vil
smuss, fett og matrester i ovnen gjøres om til aske
som du lett kan tørke av med en fuktig klut.

Ovn BPK556220M

Tilvalg 3500 kr | Veil 13993

Takket være Safe to touch Top-døren, holdes
utsiden av ovnsdøren relativt kjølig, slik at den alltid
er trygg å bruke.

Det rene glassdisplayet med berøringsknapper gir
enda bedre kontroll over matlagingen. Timeren blir
aktivert ved å skrive inn start/stopp på LCD-
skjermen. Det betyr at du kan forvente absolutt
presisjon, selv om du forlater ovnen et øyeblikk.

Soft Closing Door-teknologien som er innebygget i
døren sørger for at den alltid blir lukket mykt og
stille, og gir både utseende og følelsen av
førsteklasses ytelse.

Farge Rustfritt stål med AntiFingerPrint Innbyggingsmål, HxBxD (mm) 590x560x550
Displayfarge Hvit Ovnsvolum, brutto/netto (liter) 77 / 71
Ovnsrengjøring Pyrolyse Temperaturintervall 30°C - 300°C
Energiklasse A+ Total tilkoblingseffekt (W) 3500
Mikrobølgeeffekt (W) 0 Sikring (A) 16

TILSETT FUKTIGHET FOR SPRØERE BAKING×

Perfekte resultater med steketermometer×

En selvrengjørende ovn×

Ovnen holder seg kjølig å ta på×

Fullstendig nøyaktig, hver gang×

Luksuriøst utseende og følelse, kombinert med
topp ytelse

×

SteamBake - tilsetter damp ved
begynnelsen av bakeprosessen

×

Multifunksjonsovn med ekte
varmluft

×

Display med timer, tidtaker og
start-stop-automatikk

×

Steketermometer med Auto Av
og angivelse av resttid

×

Utrekkbare brytere×
SoftMotion™: dempet dørlukking×

Viften stopper når døren åpnes×
Ovnslys som automatisk slås på
når man åpner døren

×

FloodLight™ ovnsbelysning×
Elektronisk temperaturregulering×
Automatisk sikkerhetsfunksjon
slår ovnen av

×

Restvarmeindikator×

Bakediagram på innsiden av
ovnsdøren

×

Perfect Entry ovnsstiger×
Kjølevifte×
Enkel rengjøring av ovnsdøren×



Tilvalg

I tillegg til alle vanlige ovnsfunksjoner, tilsetter
SteamBake fuktighet ved begynnelsen av
bakeprosessen. Funksjonen holder deigen fuktig på
overflaten for å skape en gyllen farge og
velsmakende skorpe, mens innsiden holder seg myk
og saftig.

Takket være steketermometeret i denne ovnen, kan
du måle kjernetemperaturen fra midten av retten
din nøyaktig i løpet av tilberedningen. Slik at du får
det perfekte resultat hver gang.

Med ett trykk på Pyrolytic rengjøring-funksjonen, vil
smuss, fett og matrester i ovnen gjøres om til aske
som du lett kan tørke av med en fuktig klut.

Ovn BPK556220B

Tilvalg 3500 kr | Veil 13993

Takket være Safe to touch Top-døren, holdes
utsiden av ovnsdøren relativt kjølig, slik at den alltid
er trygg å bruke.

Det rene glassdisplayet med berøringsknapper gir
enda bedre kontroll over matlagingen. Timeren blir
aktivert ved å skrive inn start/stopp på LCD-
skjermen. Det betyr at du kan forvente absolutt
presisjon, selv om du forlater ovnen et øyeblikk.

Soft Closing Door-teknologien som er innebygget i
døren sørger for at den alltid blir lukket mykt og
stille, og gir både utseende og følelsen av
førsteklasses ytelse.

Farge Sort Innbyggingsmål, HxBxD (mm) 590x560x550
Displayfarge Hvit Ovnsvolum, brutto/netto (liter) 77 / 71
Ovnsrengjøring Pyrolyse Temperaturintervall 30°C - 300°C
Energiklasse A+ Total tilkoblingseffekt (W) 3500
Mikrobølgeeffekt (W) 0 Sikring (A) 16

TILSETT FUKTIGHET FOR SPRØERE BAKING×

Perfekte resultater med steketermometer×

En selvrengjørende ovn×

Ovnen holder seg kjølig å ta på×

Fullstendig nøyaktig, hver gang×

Luksuriøst utseende og følelse, kombinert med
topp ytelse

×

SteamBake - tilsetter damp ved
begynnelsen av bakeprosessen

×

Multifunksjonsovn med ekte
varmluft

×

Display med timer, tidtaker og
start-stop-automatikk

×

Steketermometer med Auto Av
og angivelse av resttid

×

Utrekkbare brytere×
SoftMotion™: dempet dørlukking×

Viften stopper når døren åpnes×
Ovnslys som automatisk slås på
når man åpner døren

×

FloodLight™ ovnsbelysning×
Elektronisk temperaturregulering×
Automatisk sikkerhetsfunksjon
slår ovnen av

×

Restvarmeindikator×

Bakediagram på innsiden av
ovnsdøren

×

Perfect Entry ovnsstiger×
Kjølevifte×
Enkel rengjøring av ovnsdøren×



Tilvalg

En saftig ovnsbakt kylling, kremete fløtegratinerte
poteter, en fyldig biffgryte – alt sammen på bare
halvparten av den tiden en vanlig ovn ville behøve.
CombiQuick-ovnen er den raske veien til
eksepsjonelle smaker og spennende retter, som
kombinerer varmluft med hastigheten til en
mikrobølgeovn for en finish som gir vann i munn og
teksturer som fra en vanlig ovn – det hele i et
kompakt produkt. Fra nå av er ikke lenger tid et
hinder for smak.

Det rene glassdisplayet med berøringsknapper gir
enda bedre kontroll over matlagingen. Timeren blir
aktivert ved å skrive inn start/stopp på LCD-
skjermen. Det betyr at du kan forvente absolutt
presisjon, selv om du forlater ovnen et øyeblikk.

Med denne ovnen er effektiv energibruk det samme
som effektiv matlaging. Den har et nytt
konveksjonssystem som heter Hot Air. Hot Air
sørger for at varmluft sirkulerer jevnt gjennom hele
ovnsrommet. Resultatet er at ovnen blir raskere
varm og at tilberedningstemperaturene kan senkes
med opptil 20%. Du sparer derfor både tid og energi.

Kompaktovn KMK565000M

Tilvalg 9700 kr | Veil 16393

Med denne kompakte mikrobølgeovnen kan du
koke, steke, grille, varme opp eller tine med samme
høye kvalitet som en større modell. Som et resultat
kan du få maksimalt ut av den tilgjengelige plassen
og lage et stort utvalg retter med et kompakt
produkt.

Denne meget effektive grillen bruker mindre tid enn
tradisjonelle ovner. Den steker rettene dine med
presisjon.

XL-stekebrettet er 20% større enn et stekebrett i
standard størrelse, slik at du kan lage større partier
samtidig. Du vil oppleve at partiene blir perfekt bakt
hver eneste gang.

Farge Rustfritt stål med AntiFingerPrint Innbyggingsmål, HxBxD (mm) 450x560x550
Displayfarge Hvit Ovnsvolum, brutto/netto (liter) 51 / 43
Ovnsrengjøring Clean-emalje Temperaturintervall 30°C - 230°C
Energiklasse No Total tilkoblingseffekt (W) 3000
Mikrobølgeeffekt (W) 1000 Sikring (A) 16

All smaken, halvparten av tiden×

Fullstendig nøyaktig, hver gang×

Jevn tilberedning overalt×

Spar plass uten å ofre funksjonalitet×

En raskere måte å riste og steke på×

Bak store partier perfekt hver eneste gang×

Ovn med integrert
mikrobølgeovn

×

Varmluftsovn med
mikrofunksjon

×

Display med timer, tidtaker og
start-stop-automatikk

×

Touch-betjening×
Utrekkbare brytere×

Viften stopper når døren åpnes×
Ovnslys som automatisk slås på
når man åpner døren

×

FloodLight™ ovnsbelysning×
Elektronisk temperaturregulering×
Restvarmeindikator×

Kjølevifte×
Funksjonssperre×
IsoFront Plus sikkerhetsdør×



Tilvalg

Hver gang du lager mat kan du velge den beste
utformingen på kokesonen eller den mest
hensiktsmessige gryten. Med den smarte
brofunksjonen kan du styre to varmesoner som om
de var én stor eller dobbel sone.

Oppnå gode resultater med AEG-
induksjonskoketopp ved å tilberede på en XL-
trippelsone. Enten man bruker små eller store
kokekar, leverer denne spesialiserte sonen jevn
varme som korrelerer med størrelsen på gryten eller
pannen som brukes. Sikrer eksepsjonell ytelse –
hver gang.

Med den unike Hob2Hood-funksjonen på denne
koketoppen kan du koble betjeningen av
ventilatoren din sammen med toppen. Styr viften
direkte fra koketoppen ut fra behov når du lager
mat - enkelt, trygt og ergonomisk.

Platetopper IKE84445FB

Tilvalg 4900 kr | Veil 15860

Med Direct Access-varmekontrollene kan du enkelt
velge riktig temperatur. Bare berør ønsket nivå
direkte på skyvekontrollen.

Koketoppens overflate er helt flat og
skraperesistent. Og fordi overflaten rundt pannen
holder seg kald, slipper du at søl varmes opp og
brenner seg fast i overflaten. Bare vask over med
en klut for å holde toppen ren.

Booster-funksjonen på denne koketoppen er
perfekt når du trenger et raskt og intenst blaff av
varme. Med denne funksjonen kan du varme opp
maten ekstra hurtig.

Type koketopp Induksjon Bredde 80 cm
Rammetype Fasettslipt 4 sider Innbyggingsmål, HxBxD (mm) 44x750x490
Installasjon Snap In-system Betjening DirecTouch
Total tilkoblingseffekt (W) 7350 Sikring (A)
Volt (V) 220-240 / 400V2N Strømkabel, lengde (m) Yes, 1.5

Styr utformingen av koketoppen×

Størrelse for overlegen smak×

Styr ventilatoren direkte fra koketoppen×

Skift direkte til riktig temperatur×

Overflate som er lett å rengjøre×

Maksimal effekt når du trenger det×

DirectControl touch-betjening
med glidebrytere

×

Induksjonssoner med booster×
Hob 2 Hood: styr ventilatoren fra
koketoppen

×

Bro-funksjon for sammenkobling
av 2 soner

×

Timer×

3-trinns restvarmeindikator×
Trygg koketopp: Automatisk
utkobling

×

Barnesikring×
Tastelås×
Snap In-system for svært enkel
installasjon

×

Lydsignal, kan slås av×
Øko-timer gir effektiv bruk av
restvarme i matlagingen

×

Tidtaker-funksjon×



Tilvalg

Denne mikrobølgeovnen er et perfekt suplement til
din tradisjonelle stekeovn. Den gir flere
valgmuligheter samt en ekstra ovn å lage mat i.

Denne mikrobølgeovnen passer i alle slags
kjøkkenkonfigurasjoner, takket være et
ventilasjonssystem som gjør at luften kan sirkulere,
uansett hvor den plasseres. Enten det er vegger på
begge sider eller er flat mot en vegg, er det bare å
plugge den inn og sette i gang.

Mikrobølgeovn MBE2658S-M

Tilvalg 6990 kr | Veil 10793

Uansett hvilken størrelse, form eller spesifikasjon
du har på det tiltenkte området, kan denne
mikrobølgeovnen monteres i de fleste
kjøkkenkonfigurasjoner, noe som gir rene linjer og
lettvint matlaging. Den fullstendig innebygde
mikrobølgeovnen er en av de raskeste å montere,
uansett posisjon eller plassmengde.

Denne mikrobølgeovnen har et kontrollpanel med
en intuitiv berøringsskjerm som er lett å rengjøre.
Berøringspanelet lar deg endre funksjoner og
timing på sekunder.

Farge Rustfritt stål med AntiFingerPrint Innbyggingsmål, HxBxD (mm) 450x562x500
Displayfarge Hvit Programindikasjon Symboler
Produktmål, HxBxD (mm) 459x596x404 Betjening Touch
Ovnsvolum, brutto/netto (liter) Mikrobølgeeffekt (W) 900
Grilleffekt (W) 0 Ovnsvolum, netto (liter)

Større valgmuligheter når du skal tilberede ditt
måltid.

×

Plugg deg inn for matlaging, hvor som helst×

Perfekt tilpasset. Hurtig montering×

Kontroller matlagingen din×

Matlagingsfunksjoner:
Mikrobølger

×

Hurtigstart-funksjon: maks
effekt i intervaller på 30 sek.

×

Tineprogram basert på vekt×

Digital klokke og timer×
Barnelås×
Touch-betjening×

Innvendig belysning×
Sluttsignal×



Tilvalg

Denne mikrobølgeovnen er et perfekt suplement til
din tradisjonelle stekeovn. Den gir flere
valgmuligheter samt en ekstra ovn å lage mat i.

Mikrobølgeovnen er utstyrt med en elektronisk dør
med berøringssaktivering. Dette vil si at den åpnes
med en lett berøring. Du får rask og enkel tilgang til
det som er inni den.

Ofte brukte innstillinger for mikrobølgeovnen kan
lagres for rask tilgang til favorittfunksjonene dine.
Med en gang et tilpasset program er innstilt, kan du
aktivere det enkelt via det stjerneformede ikonet.
Ingen grunn til å huske på de nøyaktige
innstillingene hver gang. Dette er bekvemmelighet,
med én enkel berøring.

Mikrobølgeovn MBE2658SEB

Tilvalg 6990 kr | Veil 10793

Rengjøringen blir virkelig enkel med denne
mikrobølgeovnen. Den elegante designen betyr at
skitten ikke kan feste seg noe sted. Ingen knapper.
Bare en jevn glassoverflate. Sørger for en
skinnende overflate hver gang.

Frosne smaker blir raskt utfoldet med
mikrobølgeovnens opptiningsfunksjon. Velg
matvaren og vekten. Mikrobølgeovnen starter etter
automatisk å ha beregnet tiden som trengs. Dette
sikrer raske resultater mens smaken og teksturen i
alle ingrediensene bevares.

Farge Sort Innbyggingsmål, HxBxD (mm) 450x562x500
Displayfarge Hvit Programindikasjon Symboler
Produktmål, HxBxD (mm) 459x596x404 Betjening Touch
Ovnsvolum, brutto/netto (liter) Mikrobølgeeffekt (W) 900
Grilleffekt (W) 0 Ovnsvolum, netto (liter)

Større valgmuligheter når du skal tilberede ditt
måltid.

×

Det skal bare en berøring til for åpne
mikrobølgeovnen

×

Umiddelbar tilgang til tilpassede funksjoner×

Slank design for rask rengjøring×

Tin mat raskt og effektivt×

Matlagingsfunksjoner:
Mikrobølger

×

Hurtigstart-funksjon: maks
effekt i intervaller på 30 sek.

×

Tineprogram basert på vekt×

Digital klokke og timer×
Barnelås×
Touch-betjening×

Innvendig belysning×
Sluttsignal×



Tilvalg

MultiSpace-kjøleskapet fra AEG gir mer kapasitet
enn standard design. Dette gjøres ved å innlemme
ekstra lagring øverst i enheten. Få mest mulig ut av
det vertikale rommet på kjøkkenet. Med justerbart
interiør er dette kjøleskapet den meget allsidige i
forhold til oppbevaring av matvarer.

SpinView-hyllen i kjøleskapet roterer 360 grader i
alle retninger. Slutt på å flytte rundt eller lete, bare
øyeblikkelig tilgang til alle lagrede og avkjølte
ingredienser.

Det å ha alle de ferske ingrediensene dine
tilgjengelig er viktig for å skape friske og
velsmakende retter. Nå gjør kjøleskapet Customflex
fra AEG at du kan organisere
kjøleskapsoppbevaringen slik du ønsker, slik at du
kan flytte og omarrangere oppbevaringsløsningene
raskt og enkelt for å maksimere lagringsplassen.
Klemmer for urter. Blanke bokser for ost. Sikre
hyller for meieriprodukter, sauser og tilbehør – det
hele akkurat hvor du ønsker det skal være. Endelig
et kjøleskap som tilpasser seg etter smaken din.

Integrert kombiskap SCE81928TS

Tilvalg 5900 kr | Veil 23060

Opplev fleksibel kjøleskapsoppbevaring med
FlexiShelf. Frontseksjonen glir sømløst under det
gjenværende segmentet for å gjøre plass til større
enheter.

DynamicAir Technology fra AEG opprettholder en
konstant luftstrøm for å sikre en stabil temperatur
gjennom hele kjøleskapet. Hver hylle avkjøles jevnt.
Fra topp til bunn. Forhindrer varme soner. Hindrer
bakterievekst. Bevarer ferske ingredienser.

Temperaturdisplayet med avanserte
berøringskontroller lar deg ta full kontroll over
lagringsforholdene for matvarene dine. Kontrollene
er så følsomme at du kan justere innstillingene
nøyaktig med bare en lett berøring med fingeren.
Displayet viser tilbakemeldinger om valgt
temperatur og funksjoner.

Installering Integrert / Sliding Door Innbyggingsmål, HxBxD (mm) 1894x560x550
Luftsirkulasjon Dynamic Air / Free Store Produktmål, HxBxD (mm) 1884x540x549
Avriming fryser Automatisk Kjøleteknologi Statisk
Nettovolum, kjøl/frys (liter) 207 / 60 Energiklasse (2010/30/EC) A++
Lydnivå (dB) 39 Innfrysningskap./døgn (kg) 10

Det neste nivået for kjøleskapskapasitet×

Alle ingredienser innen rekkevidde. På hver tur×

Justerbar for enhver smak×

Kjøleskapsplass. Tilpass sømløst med FlexiShelf×

Hver hylle. Avkjøles jevnt×

Kontroller kombiskapets innstillinger,×

Frostmatic hurtiginnfrysing×
DynamicAir luftsirkulasjon×
Elektronisk temperaturkontroll×
Touch-betjening og digital
indikasjon

×

Elektronisk temperaturstyring
med LCD-display

×

Frostmatic hurtiginnfrysning×
Coolmatic hurtigkjøling×
CleanAir Control-filter renser
luften og absorberer lukt

×

Lys- og lydsignal for varsling av
høy temperatur

×

Lys- og lydsignal for varsling av
åpen dør

×

Kjøleskapsbelysning: 1, Integrert i
vifte, Innvendig LED, With rise-on
effect

×

Ferie-funksjon reduserer
energiforbruk når du ikke hjemme

×

Flyttbare glasshyller i frysedelen×
Fryseskuffer: 3 full bredde,
Gjennomsiktig plast

×

2 termostater for separat
temperaturstyring av kjøle- og
frysedel

×



Tilvalg

Temperaturdisplayet med avanserte
berøringskontroller lar deg ta full kontroll over
lagringsforholdene for matvarene dine. Kontrollene
er så følsomme at du kan justere innstillingene
nøyaktig med bare en lett berøring med fingeren.
Displayet viser tilbakemeldinger om valgt
temperatur og funksjoner.

DynamicAir-teknologi holder temperaturen jevn i
hele kjøleskapet, noe som garanterer sikker
oppbevaring av alle ferske matvarer.

Når døren til kjøleskapet eller fryseren er åpen,
sløser man energi og temperaturen økes, som
potensielt kan føre til at maten blir ødelagt. Derfor
er disse dørene utformet for å lukkes av seg selv
hvis du glemmer å lukke dem – mykt, stille og
nøyaktig.

Integrert kjøleskap SKE81811DC

Tilvalg 500 kr | Veil 16793

LED-lys er helt i teten av belysningsteknologien, og
det er derfor AEG har brukt dem på innsiden av
dette kjøleskapet. Den innvendige LED-belysningen
gir sterkere lys som skinner jevnt på hele innsiden. I
tillegg er LED-teknologi mindre og mer
energieffektiv, og gir mer innvendig plass og lavere
strømregninger.

Dette skapet har uvanlig god plass innvendig.
Dessuten er rommet delt opp på en smart måte,
slik at du kan oppbevare maten optimalt.

Med en ekstra stor lagringsskuff som kan trekkes
ut på teleskopskinner, og en praktisk innvendig
skillevegg, gir dette kjøleskapet optimale
lagringsforhold.

Installering
Integrert / Door on
Door

Innbyggingsmål, HxBxD (mm) 1780x560x550

Farge Hvit Produktmål, HxBxD (mm) 1769x556x549

Luftsirkulasjon
Dynamic Air / Free
Store

Energiklasse (2010/30/EC) A+

Kapasitet, brutto/netto (liter) 314 / 310 Lydnivå (dB) 35
Årlig energiforbruk, kWh
(2010/30/EC)

142
Nettovolum, lavtemperatursone
(liter)

0

Få full kontroll over alle innstillingene ved hjelp av de
avanserte berøringskontrollene

×

Helt fersk mat takket være kontrollerte
oppbevaringsforhold

×

Kombiskap med enkle funksjoner×

Lyst, jevnt lys i alle hjørner av kjøleskapet×

Optimal oppbevaring av mat, i ett produkt×

Optimal lagringsplass gir perfekt oppbevaring×

Elektronisk temperaturstyring og
digitalt display med touch-
betjening

×

DynamicAir luftsirkulasjon×

Coolmatic hurtigkjøling×
Lys- og lydsignal for varsling av
åpen dør

×
Ferie-funksjon reduserer
energiforbruk når du ikke hjemme

×

Kjøleskapsbelysning: 1, Innvendig
LED, Sidevegg, With rise-on effect

×



Tilvalg

Takket være NoFrost – den beste isfri-teknologien
som finnes – kan du være sikker på en fryser med
høy ytelse som aldri trenger å avrimes.

Temperaturdisplayet med avanserte
berøringskontroller lar deg ta full kontroll over
lagringsforholdene for matvarene dine. Kontrollene
er så følsomme at du kan justere innstillingene
nøyaktig med bare en lett berøring med fingeren.
Displayet viser tilbakemeldinger om valgt
temperatur og funksjoner.

Døren på dette skapet har hengsler med
innebyggede dempere, slik at døren alltid lukker seg
mykt og smidig.

Integrert fryseskap ABE81816NC

Tilvalg 10990 kr | Veil 18793

MaxiBox-skuffen ble spesialutformet som en
løsning for lagring av store artikler i fryseren.
Denne skuffen lar deg organisere
oppbevaringsplassen etter dine behov.

Når nyinnkjøpt fersk mat legges i fryseren din, er
det svært viktig at den påkrevde
innfrysingstemperaturen oppnås raskt. Ved hjelp
av Frostmatic-funksjonen oppnår denne fryseren
kjapt sin maksimale frysekraft, slik at alt fryses inn
raskt. Dette bevarer utseendet på maten din, og
den gode smaken inni, også. Når alt er fryst, går
produktet tilbake til standardinnstillingen.

Installering
Integrert / Door on
Door

Innbyggingsmål, HxBxD (mm) 1780x560x550

Farge Hvit Produktmål, HxBxD (mm) 1769x556x549
Kapasitet, brutto/netto
(liter)

216 / 204 Avriming fryser Automatisk

Energiklasse (2010/30/EC) A+ Lydnivå (dB) 39

Innfrysningskap./døgn (kg) 20
Sikkerhetsmargin ved strømbrudd,
timer

24

Hold fryseren fullstendig isfri×

En forbedret interaksjon med produktet, takket
være berøringspanelet som sørger for presis og
øyeblikkelig innstilling av temperatur og funksjon

×

Dempet dørlukking×

Fryser med oppbevaringsløsning for store
matvarer

×

Helt fersk mat – rett fra fryseren×

Elektronisk styring og digitalt
display med touch-betjening

×

Frostmatic hurtiginnfrysing×
Lys- og lydsignal for varsling av
åpen dør

×

Lys- og lydsignal for varsling av
høy temperatur

×

Flexi-Space uttakbare glasshyller
i fryseren

×

Fryseskuffer: 5 full bredde,
Gjennomsiktig plast

×

Frysehyller med front: 2,
Transparent plast

×

Av / på-knapp med barnelås×



Tilvalg

QuickSelect fra AEG sørger for optimale innstillinger
for hver oppvasksyklus. Velg syklustiden med
glideren sammen med eventuelle valgfrie
behandlinger. Alt med bare noe få berøringer.
Deretter lar du maskinen din gjøre resten. Nyt
perfekte resultater på et tidspunkt som er mest
praktisk for deg.

QuickSelect tilbyr optimal kontroll over
oppvaskmaskinen. Velg syklustiden med gilderen
og legg til ekstra programmer med én berøring.
Deretter ordner maskinen resten. Få tilpasset
rengjøring når det passer deg. Og skinnende rene
tallerkener.

Delikate glass kan ikke rengjøres på en tryggere
måte takket være AEG Softgrip og Softspikes som
perfekt holder glassene perfekt på plass, og
beskytter dem mot skade.

Integrerte oppvaskmaskiner FSK93707P

Tilvalg 3900 kr | Veil 19860

Opplev upåklagelig maskinoppvask med
SatelliteClean®. Denne spylearmen har 3x bedre
dekning enn standard spylearm. Dette fordi den
doble rotasjonsarmen konstant endrer vinkelen på
spylingen. Vann kommer inn i alle hjørner. Sørger
for en fullstendig rengjøring.

Den nye Airdry- teknologien gir deg perfekt
tørkeresultat med naturlig lufttilførsel. Døren åpner
seg automatisk 10 cm ved endt vaskesyklus, som
gir naturlig tørking med redusert strømbruk.

Se stativene og innhold øyeblikkelig med
oppvaskmaskinens innvendige belysning. Med
bedre lys kan du se hvor det er best å plassere
oppvasken din, effektivt og enkelt.

Dørfarge Ingen Innbyggingsmål, HxBxD (mm) 820-900x600x570
Hengsler Sliding Energiklasse (2010/30/EC) A+++
Antall kuverter (2010/30/EC) 15 Lydnivå (dB) 39
Antall programmer 7 Type inntaksslange Aqua Control
Lengde på inntakslange 180 Lengde på avløpsslange (mm) 180

Tilpasset oppvask. Med bare én berøring×

Still inn sykluser uten anstrengelser med
QuickSelect

×

Overlegen rengjøring og den beste glasspleien×

Intensiv oppvask med SatelliteClean®×

Naturlig tørking.×

Mer synlighet, mer effektiv lasting×

ProClean oppvaskmaskin med
XXL kapasitet

×

7 programmer, 4 temperaturer×
Touch-betjening for program- og
funksjonsvalg

×

LCD-display med språkvalg×
Auto Off-funksjon×
TimeBeam lyssignal på gulvet
som viser resttid

×

Innvendig belysning×
Tørkesystem: AirDry Technology×
Utsatt Start: 1 til 24 timer×
Bestikkskuff×
Programmer: 160 Minutes, 60
Minutes, 90 Minutes, AUTO
Sense, Eco, Machine Care, Quick
30 Minutes

×

Vannsensoren×

Aqua Control tilkoblingsslange×
Overflomssikring×
Indikator for påfyll av salt og
skyllemiddel

×

ProWater-system med ekstra
spylearm i taket

×



Tilvalg

Selv tett stablet eller store gjenstander blir dekket
fra hjørne til hjørne med SatelliteClean®. Den
innovative spylearmen garanterer at vann når
overalt. Også perfekt for dyprengjøring. Med opptil
tre ganger bedre spraydekning gir spylearmen
fantastiske resultater.

Opplev upåklagelig maskinoppvask med
SatelliteClean®. Denne spylearmen har 3x bedre
dekning enn standard spylearm. Dette fordi den
doble rotasjonsarmen konstant endrer vinkelen på
spylingen. Vann kommer inn i alle hjørner. Sørger
for en fullstendig rengjøring.

Delikate glass kan ikke rengjøres på en tryggere
måte takket være AEG Softgrip og Softspikes som
perfekt holder glassene perfekt på plass, og
beskytter dem mot skade.

Integrerte oppvaskmaskiner FSK61607P

Tilvalg 1000 kr | Veil 14393

QuickSelect tilbyr optimal kontroll over
oppvaskmaskinen. Velg syklustiden med gilderen
og legg til ekstra programmer med én berøring.
Deretter ordner maskinen resten. Få tilpasset
rengjøring når det passer deg. Og skinnende rene
tallerkener.

Den nye Airdry- teknologien gir deg perfekt
tørkeresultat med naturlig lufttilførsel. Døren åpner
seg automatisk 10 cm ved endt vaskesyklus, som
gir naturlig tørking med redusert strømbruk.

Denne fullt integrerte oppvaskmaskinen har en
smart måte å holde deg fullt oppdatert på ved å
vise statusen på oppvasken. Og Beam-on-Floor-
teknologien projiserer et rødt lys på gulvet så lenge
syklusen varer. Når oppvasken er klar til å tas ut,
skifter lyset til grønt. Enkelt og effektivt.

Dørfarge Ingen Innbyggingsmål, HxBxD (mm) 820-900x600x570
Hengsler Sliding Energiklasse (2010/30/EC) A+
Antall kuverter (2010/30/EC) 13 Lydnivå (dB) 39
Antall programmer 7 Type inntaksslange Aqua Control
Lengde på inntakslange 180 Lengde på avløpsslange (mm) 180

Hjørne-til-hjørne. Dekket.×

Intensiv oppvask med SatelliteClean®×

Overlegen rengjøring og den beste glasspleien×

Still inn sykluser uten anstrengelser med
QuickSelect

×

Naturlig tørking.×

Rask sjekk×

ProClean oppvaskmaskin med
XXL kapasitet

×

7 programmer, 4 temperaturer×
Touch-betjening for program- og
funksjonsvalg

×

Auto Off-funksjon×
Tørkesystem: AirDry Technology×
Utsatt Start: 1 til 24 timer×

Bestikkurv×
Programmer: 160 Minutes, 60
Minutes, 90 Minutes, AUTO
Sense, Eco, Machine Care, Quick
30 Minutes

×

Vannsensoren×
Aqua Control tilkoblingsslange×
Overflomssikring×
Indikator for påfyll av salt og
skyllemiddel

×

ProWater-system med ekstra
spylearm i taket

×

Høyderegulerbar overkurv, også
når den er full

×

Øvre kurv med: 2 nedfellbare
holdere, 2 nedfellbare
glassholdere, 2 SoftSpikes
glasstøtter, 6 SoftGrip
vinglassholdere, Nedfellbare
kopphyller, Plasthåndtak, Side
basket handles

×

Nedre kurv med: 2 nedfellbare
tallerkenstativ, Plasthåndtak

×


