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HET HART VAN DE KEUKEN

De oven vormt het hart van 
iedere keuken, waar warmte 
zijn alchemistische magie laat 
werken en rauwe ingrediënten 
omtovert tot prachtige 
gerechten en aroma’s. Wanneer 
u uw kookvaardigheden wilt 
perfectioneren, heeft u een 
oven nodig die zowel fl exibel 
is, in staat is tot buitengewone 
delicate aanpassingen... en 
tegelijk ook verbazingwekkend 
duurzaam is.

Het vertrekpunt in onze 
ontwerpbriefi ng was het 
gebruik van zeer hoogwaardige 
materialen. U zal deze misschien 
niet altijd opmerken, maar u 
weet dat ze er zijn dankzij de 
kracht, het evenwicht en de 
stille, rustige manier waarop 
een AEG oven zijn werk doet, 
jaar na jaar. Het is dankzij dit 
hoogwaardige frame dat onze 
ovens buitengewone technische 
eigenschappen kunnen 
introduceren.

Onze inbouwovens van de 
Neue Kollektion focussen 
zich visueel op een verfi jnd 
bedieningspaneel binnen de 
verticale lijnen, samengehouden 
door vloeiende horizontale 
lijnen: zoals een ‘H’. Terwijl 
de interface veel informatie 
bevat, is het ontwerp zuiver en 
eenvoudig: het gebruik ervan 
voelt nooit gecompliceerd 
aan. Het aantal verschillende 
materialen wordt bijvoorbeeld 
tot minimaal twee beperkt: 
glas en staal. De displays zijn 
rood wanneer ze branden, zoals 
bij alle toestellen in de Neue 
Kollektion – zodat er slechts één 
centrale ‘accent’-kleur is in de 
keuken.

Onze visie
In 1907 nam AEG de architect 
Peter Behrens in dienst als 
‘s werelds eerste industriële 
ontwerper. Zijn ‘Kunst in 
Technologie’ vormde de basis 
voor ‘Perfekt in Form und 
Funktion’ en legendarische 
namen zoals Mies van der 
Rohe en Le Corbusier werden 
allen aangesteld in zijn dienst. 
Vandaag zetten we met trots die 
fantastische traditie verder in 
onze Neue Kollektion en laten 
we ons leiden door het ontwerp 
om technisch geavanceerde 
toestellen intuïtief en 
aangenaam in het gebruik te 
maken.

KOKEN
OVENS
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NIEUWE MANIEREN
OM TE KOKEN

MaxiKlasse™ - Meer ruimte 
voor perfecte resultaten
De AEG MaxiKlasse™ oven 
heeft een extra grote capaciteit 
van 74L – de grootste capaciteit 
voor een standaardoven, met 
maar liefst negen niveaus. Met 
meer ruimte en ThermicAir, 
het nieuwe heteluchtsysteem, 
wordt de warmte gelijkmatig 
verspreid naar ieder hoekje van 
de oven. Dit zorgt voor een 
perfecte, gelijkmatige bereiding 
en telkens weer een overheerlijk 
krokante korst.

MaxiKlasse™ beschikt ook over 
een vleesthermometer. Dit extra 
hulpmiddel zorgt ervoor dat u 
perfectie kunt bereiken door de 
exacte kerntemperatuur diep 
binnenin uw gerecht te meten.

Opdat u optimaal gebruik 
kan maken van de grotere 
ovenruimte beschikt de 
MaxiKlasse™ over de 
MaxiTray™, 20% groter dan 
een standaard bakschaal. Ook 
het glazen venster van de 
ovendeur is groter, zodat u het 
kookproces perfect in de gaten 
kan houden.

Pyroluxe®plus – automatische 
zelfreiniging
Tijdens de Pyroluxe®Plus 
instelling,verwarmt de oven 
tot 500°C en brandt zelfs de 
meest hardnekkige resten weg. 
Alles wat overblijft, is een klein 
beetje as dat u gemakkelijk kunt 
weghalen met een vochtige 
doek.

Zeer energiezuinig
Door de geoptimaliseerde 
warmteverdeling hebben 
de MaxiKlasse™ ovens een 
energieverbruik dat 10% 
lager ligt dan vereist is voor 
energieklasse A. Pyroluxe®Plus 
ovens zijn zelfs 20% zuiniger dan 
energieklasse A.

ProCombi - De zachte kracht 
van stoom
Professionele koks gebruiken 
vaak een combinatie van stoom 
en hetelucht. Deze combinatie 
zorgt voor superieure resultaten 
alom, met zacht, mals voedsel 
en een krokante korst aan de 
buitenkant. Het bespaart u 
bovendien ook tijd.

De AEG ProCombi 
Stoomoven is beschikbaar als 
standaardoven of compacte 
oven – dus, net zoals een 
professionele kok kunt u thuis 
perfecte resultaten bereiken. 
U kan de AEG ProCombi oven 
ook gebruiken als traditionele 
oven om te bakken, grillen, slow 
cooking,... Het opent werkelijk 
een wereld van mogelijkheden.

Isofront® plus
Dankzij de Isofront® Plus-deur 
wordt de warmte binnen de 
oven gehouden en blijft de 
buitenkant relatief koel met een 
maximumtemperatuur van 50°C 
(na 1 uur heteluchtfunctie aan 
200°C).

Isofront® top – voor de
hoogste veiligheid
Dankzij de Isofront® Top deur 
blijft de buitenkant van de 
oven relatief koel met een 
maximumtemperatuur van 40°C 
(na 1 uur heteluchtfunctie aan 
200°C).

SoftMotion™
Vanaf een bepaalde hoek sluit 
de deur automatisch in een 
vlotte elegante beweging, 
soepel en stil tot op de laatste 
centimer. Net zoals je zou 
verwachten van een premium 
product.

ProFrame™
Schitterende prestaties - het 
voorste frame van de oven in 
glanzend hogekwaliteitsstaal 
onderstreept het premium 
karakter van de oven en 
inspireert u telkens weer
als u de deur openmaakt.

Telescopische geleiders
Dit is een optioneel accessoire 
waardoor bakplaten en roosters 
volledig kunnen worden 
uitgeschoven. Ze glijden 
moeiteloos met een soepele 
rolbeweging (zie Toebehoren 
ovens pagina 50).
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  BS9304001M  

  ProCombi - een complete 
smaakervaring 
 De ProCombi-oven levert perfecte 
smaak, aroma en textuur door zowel 
stoom als hete lucht te gebruiken.  
 
 Een perfect propere oven, klaar voor 
gebruik, elke keer dat u kookt 
 Met de ProCombi-stoomoven kunt u 
elke maaltijd in een perfect propere 
oven bereiden. Vul het waterreservoir bij 
en activeer de stoomreinigingsfunctie.  
 
 –  MaxiKlasse™-oven met XXL-
ovenruimte 

 –  NaviSight™-interface voor maximale 
bediening van de geavanceerde 
ovenfuncties

 –   SoftMotion™ om zachtjes de 
ovendeur te sluiten 

 –  Isofront® Plus voor een ovendeur 
die koel blijft als u hem aanraakt   

 
 –  Stoomoven met regelbare 
temperatuur van de stoom 

 –  Volume oven: 74 liter 
 –  SoftMotion™ - zachtsluitende deur 
 –  14 ovenfuncties 
 –  Tiptoetsbediening 
 –  NAVISIGHT™, groot LCD-display met 
Shuttle Control en volautomatische 
programma’s 

 –  Vleesthermometer 
 –  Clean email 
 –  Telescopische geleiders in optie (zie 
p.50) 

 –  Snelle opwarming van de oven 
 –  Geïntegreerde recepten 
 –  Automatische gewichtsprogramma’s 
 –  Elektronisch kinderslot 
 –  Automatische ovenverlichting bij 
deuropening 

 –  Elektronische temperatuurregeling  
 
 Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm 
 590 x 560 x 550 
 Kleur 
 Vingervlekvrije inox  
 
€  2499,99 
Prijzen inclusief BTW en recupel. Info zie pagina 267 

  BS7304001M  

  ProCombi - een complete 
smaakervaring 
 De ProCombi-oven levert perfecte 
smaak, aroma en textuur door zowel 
stoom als hete lucht te gebruiken.  
 
 Een perfect propere oven, klaar voor 
gebruik, elke keer dat u kookt 
 Met de ProCombi-stoomoven kunt u 
elke maaltijd in een perfect propere 
oven bereiden. Vul het waterreservoir bij 
en activeer de stoomreinigingsfunctie.  
 
 –  MaxiKlasse™-oven met XXL-
ovenruimte 

 –  Groot LCD touch-control display met 
alle benodigde informatie 

 –  SoftMotion™ om zachtjes de 
ovendeur te sluiten 

 –  Isofront® Plus voor een ovendeur 
die koel blijft als u hem aanraakt   

 
 –  Stoomoven met regelbare 
temperatuur van de stoom 

 –  Volume oven: 74 liter 
 –  SoftMotion™ - zachtsluitende deur 
 –  12 ovenfuncties 
 –  Tiptoetsbediening 
 –  PROSIGHT, groot LCD-display met 
TouchControl 

 –  Vleesthermometer 
 –  Clean email 
 –  Telescopische geleiders in optie 
(zie p.50)

 –  Snelle opwarming van de oven 
 –  Automatische gewichtsprogramma’s 
 –  Elektronisch kinderslot 
 –  Automatische ovenverlichting bij 
deuropening 

 –  Elektronische temperatuurregeling 
 –  Automatisch temperatuurvoorstel  

 
 Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm 
 590 x 560 x 550 
 Kleur 
 Vingervlekvrije inox  
 
€  2299 ,99 
Prijzen inclusief BTW en recupel. Info zie pagina 267 
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  De hoogste normen voor een propere 
keuken 
 Maak kennis met Pyroluxe PLUS. Dit 
systeem maakt as van alle etensresten 
zodat deze gemakkelijk kunnen worden 
weggeveegd.  
 
 Een compleet frisse atmosfeer in uw 
keuken 
 Dankzij de CleanAir Control op 
katalysatorbasis worden het vet en de 
geur in uw oven geoxideerd waardoor 
de lucht zo fris mogelijk blijft.  
 
 –  MaxiKlasse™-oven met XXL-
ovenruimte 

 –  NaviSight™-interface voor maximale 
bediening van de geavanceerde 
ovenfuncties

 –   SoftMotion™ om zachtjes de 
ovendeur te sluiten 

 –  ProFrame™ in inox voor kwalitatief 
hoogwaardige prestaties  

 
 –  Multifunctionele heteluchtoven  
 –  Volume oven: 74 liter 
 –  SoftMotion™ - zachtsluitende deur 
 –  8 ovenfuncties 
 –  Tiptoetsbediening 
 –  NAVISIGHT™, groot LCD-display met 
Shuttle Control en volautomatische 
programma’s 

 –  Pyrolytische zelfreiniging 
 –  Vleesthermometer 
 –  Clean email 
 –  Telescopische geleiders in optie (zie 
p.50) 

 –  Snelle opwarming van de oven 
 –  Geïntegreerde recepten 
 –  Automatische gewichtsprogramma’s 
 –  Elektronisch kinderslot 
 –  Automatische ovenverlichting bij 
deuropening  

 
 Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm 
 590 x 560 x 550 
 Kleur 
 Vingervlekvrije inox  
 
€  1649,99 
Prijzen inclusief BTW en recupel. Info zie pagina 267 
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  BP7304151M  

  De hoogste normen voor een propere 
keuken 
 Maak kennis met Pyroluxe PLUS. Dit 
systeem maakt as van alle etensresten 
zodat deze gemakkelijk kunnen worden 
weggeveegd.  
 
 Perfecte resultaten dankzij precieze 
technologie 
 De MaxiKlasse™-oven met extra 
grote ovenruimte is voorzien van 
een vleesthermometer zodat u het 
kookproces vanuit  de kern van het 
gerecht kunt volgen.  
 
 –  Groot LCD touch-control display met 
alle benodigde informatie 

 –  SoftMotion™ om zachtjes de 
ovendeur te sluiten 

 –  ProFrame™ in inox voor kwalitatief 
hoogwaardige prestaties 

 –  IsoFront® Top voor een ovendeur 
die koel blijft als u hem aanraakt   

 
 –  Multifunctionele heteluchtoven  
 –  Volume oven: 74 liter 
 –  SoftMotion™ - zachtsluitende deur 
 –  8 ovenfuncties 
 –  Tiptoetsbediening 
 –  PROSIGHT, groot LCD-display met 
TouchControl 

 –  Pyrolytische zelfreiniging 
 –  Vleesthermometer 
 –  Clean email 
 –  Telescopische geleiders in optie (zie 
p.50) 

 –  Snelle opwarming van de oven 
 –  Automatische gewichtsprogramma’s 
 –  Elektronisch kinderslot 
 –  Automatische ovenverlichting bij 
deuropening 

 –  Elektronische temperatuurregeling  
 
 Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm 
 590 x 560 x 550 
 Kleur 
 Vingervlekvrije inox  
 
€  1449,99 
Prijzen inclusief BTW en recupel. Info zie pagina 267 

  BP9004001M  

  De hoogste normen voor een propere 
keuken 
 Maak kennis met Pyroluxe PLUS. Dit 
systeem maakt as van alle etensresten 
zodat deze gemakkelijk kunnen worden 
weggeveegd.  
 
 Een compleet frisse atmosfeer in uw 
keuken 
 Dankzij de CleanAir Control op 
katalysatorbasis worden het vet en de 
geur in uw oven geoxideerd waardoor 
de lucht zo fris mogelijk blijft.  
 
 –  MaxiKlasse™-oven met 
XXL-ovenruimte 

 –  NaviSight™-interface voor maximale 
bediening van de geavanceerde 
ovenfuncties

 –  IsoFront® Top voor een ovendeur 
die koel blijft als u hem aanraakt   

 
 –  Multifunctionele heteluchtoven  
 –  Volume oven: 74 liter 
 –  8 ovenfuncties 
 –  Tiptoetsbediening 
 –  NAVISIGHT™, groot LCD-display met 
Shuttle Control en volautomatische 
programma’s 

 –  Pyrolytische zelfreiniging 
 –  Vleesthermometer 
 –  Clean email 
 –  Telescopische geleiders in optie 
(zie p.50) 

 –  Snelle opwarming van de oven 
 –  Geïntegreerde recepten 
 –  Automatische gewichtsprogramma’s 
 –  Elektronisch kinderslot 
 –  Automatische ovenverlichting bij 
deuropening 

 –  Vetfi lter en anti-geurfi lter  
 
 Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm 
 590 x 560 x 550 
 Kleur 
 Vingervlekvrije inox  
 
€  1599,99 
Prijzen inclusief BTW en recupel. Info zie pagina 267 
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  BP5303151M  

  De hoogste normen voor een propere 
keuken 
 Maak kennis met Pyroluxe PLUS. Dit 
systeem maakt as van alle etensresten 
zodat deze gemakkelijk kunnen worden 
weggeveegd.  
 
 Perfect bereid voedsel, precies zoals u 
het wilt 
 De MaxiKlasse™-oven helpt u om 
perfecte resultaten te behalen met de 
OptiSight-interface die u in staat stelt 
om het kookproces precies in de gaten 
te houden.  
 
 –  OptiSight™-timerdisplay voor 
directe feedback en betere 
bediening 

 –  SoftMotion™ om zachtjes de 
ovendeur te sluiten 

 –  ProFrame™ in inox voor kwalitatief 
hoogwaardige prestaties 

 –  IsoFront® Top voor een ovendeur 
die koel blijft als u hem aanraakt   

 
 –  Multifunctionele heteluchtoven  
 –  Volume oven: 74 liter 
 –  SoftMotion™ - zachtsluitende deur 
 –  9 ovenfuncties 
 –  Indrukbare verlichte 
bedieningsknoppen met inox 
afwerking 

 –  OPTISIGHT, LCD-display met extra 
functies 

 –  Pyrolytische zelfreiniging 
 –  Clean email 
 –  Telescopische geleiders in optie (zie 
p.50) 

 –  Elektronisch kinderslot 
 –  Automatische ovenverlichting bij 
deuropening 

 –  Elektronische temperatuurregeling 
 –  Automatisch temperatuurvoorstel  

 
 Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm 
 590 x 560 x 550 
 Kleur 
 Vingervlekvrije inox  
 
€  1249,99 
Prijzen inclusief BTW en recupel. Info zie pagina 267 

  BP7004001M  

  De hoogste normen voor een propere 
keuken 
 Maak kennis met Pyroluxe PLUS. Dit 
systeem maakt as van alle etensresten 
zodat deze gemakkelijk kunnen worden 
weggeveegd.  
 
 Perfecte resultaten - buiten en 
binnenin 
 De professionele vleesthermometer stelt 
u in staat om het kookproces in de gaten 
te houden in de kern van uw gerecht 
zodat u precies weet wanneer u het uit 
de oven moet halen.  
 
 –  ThermiC°Air-systeem voor betere 
prestaties en energiezuinigheid 

 –  Groot LCD touch-control display met 
alle benodigde informatie 

 –  IsoFront® Top voor een ovendeur 
die koel blijft als u hem aanraakt   

 
 –  Multifunctionele heteluchtoven  
 –  Volume oven: 74 liter 
 –  8 ovenfuncties 
 –  Tiptoetsbediening 
 –  PROSIGHT, groot LCD-display met 
TouchControl 

 –  Pyrolytische zelfreiniging 
 –  Vleesthermometer 
 –  Clean email 
 –  Telescopische geleiders in optie  
(zie p.50)

 –  Snelle opwarming van de oven 
 –  Automatische gewichtsprogramma’s 
 –  Elektronisch kinderslot 
 –  Automatische ovenverlichting bij 
deuropening 

 –  Elektronische temperatuurregeling 
 –  Automatisch temperatuurvoorstel  

 
 Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm 
 590 x 560 x 550 
 Kleur 
 Vingervlekvrije inox  
 
€  1399 ,99
Prijzen inclusief BTW en recupel. Info zie pagina 267 
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  BP5003001M  

 –   Pyroluxe PLUS-systeem voor de 
beste reiniging 

 –  MaxiKlasse™-oven met OptiSight-
interface voor een perfect resultaat 

 –  ThermiC°Air-systeem voor betere 
prestaties en energiezuinigheid 

 –  OptiSight™-timerdisplay voor 
directe feedback en betere 
bediening 

 –  IsoFront® Top voor een ovendeur 
die koel blijft als u hem aanraakt   

 
 –  Multifunctionele heteluchtoven  
 –  Volume oven: 74 liter 
 –  9 ovenfuncties 
 –  Indrukbare verlichte 
bedieningsknoppen met inox 
afwerking

 –  OPTISIGHT, LCD-display met extra 
functies 

 –  Pyrolytische zelfreiniging 
 –  Clean email 
 –  Telescopische geleiders in optie 
(zie p.50) 

 –  Elektronisch kinderslot 
 –  Automatische ovenverlichting bij 
deuropening  

 
 Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm 
 590 x 560 x 550  
 
€  1199,99 *
*Prijzen inclusief BTW en recupel. Info zie pagina 267 

BP5003001B
Zwart
€ 1199,99*

BP5003001W
Wit
€ 1199,99*

  BP3003001M  

  De hoogste normen voor een propere 
keuken 
 Maak kennis met Pyroluxe PLUS. Dit 
systeem maakt as van alle etensresten 
zodat deze gemakkelijk kunnen worden 
weggeveegd.  
 
 Perfect bereid voedsel, precies zoals u 
het wilt 
 De MaxiKlasse™-oven helpt u om 
perfecte resultaten te behalen met de 
OptiSight-interface die u in staat stelt 
om het kookproces precies in de gaten 
te houden.  
 
 –  ThermiC°Air-systeem voor betere 
prestaties en energiezuinigheid 

 –  OptiSight™-timerdisplay voor 
directe feedback en betere 
bediening 

 –  IsoFront® Top voor een ovendeur 
die koel blijft als u hem aanraakt   

 
 –  Multifunctionele heteluchtoven  
 –  Volume oven: 74 liter 
 –  8 ovenfuncties 
 –  Indrukbare bedieningsknoppen 
 –  OPTISIGHT, LCD-display met extra 
functies 

 –  Pyrolytische zelfreiniging 
 –  Clean email 
 –  Telescopische geleiders in optie  
(zie p.50)

 –  Elektronisch kinderslot 
 –  Elektronische temperatuurregeling 
 –  Automatisch temperatuurvoorstel  

 
 Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm 
 590 x 560 x 550 
 Kleur 
 Vingervlekvrije inox  
 
€  999 ,99
Prijzen inclusief BTW en recupel. Info zie pagina 267 
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  BE7304151M  

  Perfecte resultaten dankzij precieze 
technologie 
 De MaxiKlasse™-oven met extra 
grote ovenruimte is voorzien van 
een vleesthermometer zodat u het 
kookproces vanuit de kern van het 
gerecht kunt volgen.  
 
 Betere prestaties en energiezuiniger 
 Het slimme ThermiC°Air-
convectiesysteem zorgt ervoor dat 
de warme lucht gelijkmatig in de 
ovenruimte circuleert voor een sneller en 
energiezuiniger bereidingsproces.  
 
 –  Groot LCD touch-control display met 
alle benodigde informatie 

 –  SoftMotion™ om zachtjes de 
ovendeur te sluiten 

 –  ProFrame™ in inox voor kwalitatief 
hoogwaardige prestaties 

 –  IsoFront® Top voor een ovendeur 
die koel blijft als u hem aanraakt   

 
 –  Multifunctionele heteluchtoven  
 –  Volume oven: 74 liter 
 –  SoftMotion™ - zachtsluitende deur 
 –  8 ovenfuncties 
 –  Tiptoetsbediening 
 –  PROSIGHT, groot LCD-display met 
TouchControl 

 –  Neerklapbare bovenweerstand 
 –  Vleesthermometer 
 –  Clean email 
 –  Telescopische geleiders in optie (zie 
p.50) 

 –  Snelle opwarming van de oven 
 –  Automatische gewichtsprogramma’s 
 –  Elektronisch kinderslot 
 –  Automatische ovenverlichting bij 
deuropening  

 
 Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm 
 590 x 560 x 550 
 Kleur 
 Vingervlekvrije inox  
 
€  1149,99 
Prijzen inclusief BTW en recupel. Info zie pagina 267 

  BE7004001M  

  Perfecte resultaten dankzij precieze 
technologie 
 De MaxiKlasse™-oven met extra 
grote ovenruimte is voorzien van 
een vleesthermometer zodat u het 
kookproces vanuit de kern van het 
gerecht kunt volgen.  
 
 Betere prestaties en energiezuiniger 
 Het slimme ThermiC°Air-
convectiesysteem zorgt ervoor dat 
de warme lucht gelijkmatig in de 
ovenruimte circuleert voor een sneller en 
energiezuiniger bereidingsproces.  
 
 –  Groot LCD touch-control display met 
alle benodigde informatie 

 –  IsoFront® Top voor een ovendeur 
die koel blijft als u hem aanraakt   

 
 –  Multifunctionele heteluchtoven  
 –  Volume oven: 74 liter 
 – 8 ovenfuncties
 –  Tiptoetsbediening 
 –  PROSIGHT, groot LCD-display met 
TouchControl 

 –  Neerklapbare bovenweerstand 
 –  Vleesthermometer 
 –  Clean email 
 –  Telescopische geleiders in optie  
(zie p.50)

 –  Snelle opwarming van de oven 
 –  Automatische gewichtsprogramma’s 
 –  Elektronisch kinderslot 
 –  Automatische ovenverlichting bij 
deuropening 

 –  Elektronische temperatuurregeling 
 –  Automatisch temperatuurvoorstel  

 
 Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm 
 590 x 560 x 550 
 Kleur 
 Vingervlekvrije inox  

€ 1099,99
Prijzen inclusief BTW en recupel. Info zie pagina 267   
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  BE5303151M  

  Perfect bereid voedsel, precies zoals u 
het wilt 
 De MaxiKlasse™-oven helpt u om 
perfecte resultaten te behalen met de 
OptiSight-interface die u in staat stelt 
om het kookproces precies in de gaten 
te houden.  
 
 Betere prestaties en energiezuiniger 
 Het slimme ThermiC°Air-
convectiesysteem zorgt ervoor dat 
de warme lucht gelijkmatig in de 
ovenruimte circuleert voor een sneller en 
energiezuiniger bereidingsproces.  
 
 –  OptiSight™-timerdisplay voor 
directe feedback en betere 
bediening 

 –  SoftMotion™ om zachtjes de 
ovendeur te sluiten 

 –  ProFrame™ in inox voor kwalitatief 
hoogwaardige prestaties 

 –  IsoFront® Top voor een ovendeur 
die koel blijft als u hem aanraakt   

 
 –  Multifunctionele heteluchtoven  
 –  Volume oven: 74 liter 
 –  SoftMotion™ - zachtsluitende deur 
 –  9 ovenfuncties 
 –  Indrukbare verlichte 
bedieningsknoppen met inox 
afwerking 

 –  OPTISIGHT, LCD-display met extra 
functies 

 –  Neerklapbare bovenweerstand 
 –  Clean email 
 –  Telescopische geleiders in optie  (zie 
p.50)

 –  Elektronisch kinderslot 
 –  Automatische ovenverlichting bij 
deuropening 

 –  Elektronische temperatuurregeling 
 –  Automatisch temperatuurvoorstel  

 
 Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm 
 590 x 560 x 550 
 Kleur 
 Vingervlekvrije inox  
 
€  949,99 
Prijzen inclusief BTW en recupel. Info zie pagina 267 

  BE5003001M  

 –   MaxiKlasse™-oven met OptiSight-
interface voor een perfect resultaat 

 –  ThermiC°Air-systeem voor betere 
prestaties en energiezuinigheid 

 –  OptiSight™-timerdisplay voor 
directe feedback en betere 
bediening 

 –  Isofront® Plus voor een ovendeur 
die koel blijft als u hem aanraakt   

 
 –  Multifunctionele heteluchtoven  
 –  Volume oven: 74 liter 
 –  9 ovenfuncties 
 –  Indrukbare verlichte 
bedieningsknoppen  met inox 
afwerking

 –  OPTISIGHT, LCD-display met extra 
functies 

 –  Neerklapbare bovenweerstand 
 –  Clean email 
 –  Telescopische geleiders in optie  
(zie p.50)

 –  Elektronisch kinderslot 
 –  Automatische ovenverlichting bij 
deuropening  

 
 Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm 
 590 x 560 x 550  
 
€  899,99* 
*Prijzen inclusief BTW en recupel. Info zie pagina 267 

BE5003001B
Zwart
€ 899,99*

BE5003001W
Wit
€ 899,99*
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  BE4003001M  

  Perfecte, homogene resultaten uit een 
professionele oven 
 De MaxiKlasse™-oven combineert 
geavanceerde functies om ervoor te 
zorgen dat u elk gerecht gelijkmatig kunt 
bereiden, met de perfecte kleur en korst.  
 
 Betere prestaties en energiezuiniger 
 Het slimme ThermiC°Air-
convectiesysteem zorgt ervoor dat 
de warme lucht gelijkmatig in de 
ovenruimte circuleert voor een sneller en 
energiezuiniger bereidingsproces.  
 
 –  UniSight™-interface voor een 
duidelijk overzicht op het 
kookproces 

 –  Isofront® Plus voor een ovendeur 
die koel blijft als u hem aanraakt   

 
 –  Multifunctionele heteluchtoven  
 –  Volume oven: 74 liter 
 –  8 ovenfuncties 
 –  Indrukbare bedieningsknoppen  met 
inox afwerking

 –  Elektronische timer 
 –  UNISIGHT™,LCD-display 
 –  Neerklapbare bovenweerstand 
 –  Clean email 
 –  Telescopische geleiders in optie   
(zie p.50)

 
 Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm 
 590 x 560 x 550 
 Kleur 
 Vingervlekvrije inox  
 
€  799 ,99
Prijzen inclusief BTW en recupel. Info zie pagina 267 

OVENS/
HETELUCHTOVENS

  BE3003001M  

  Perfecte, homogene resultaten uit een 
professionele oven 
 De MaxiKlasse™-oven combineert 
geavanceerde functies om ervoor te 
zorgen dat u elk gerecht gelijkmatig kunt 
bereiden, met de perfecte kleur en korst.  
 
 Betere prestaties en energiezuiniger 
 Het slimme ThermiC°Air-
convectiesysteem zorgt ervoor dat 
de warme lucht gelijkmatig in de 
ovenruimte circuleert voor een sneller en 
energiezuiniger bereidingsproces.  
 
 –  UniSight™-interface voor een 
duidelijk overzicht op het 
kookproces 

 –  Isofront® Plus voor een ovendeur 
die koel blijft als u hem aanraakt   

 
 –  Multifunctionele heteluchtoven  
 –  Volume oven: 74 liter 
 –  8 ovenfuncties 
 –  Indrukbare bedieningsknoppen 
 –  Elektronische timer 
 –  UNISIGHT™,LCD-display 
 –  Neerklapbare bovenweerstand 
 –  Clean email 
 –  Telescopische geleiders in optie   
(zie p.50)

 
 Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm 
 590 x 560 x 550 
 Kleur 
 Vingervlekvrije inox  
 
€  699 ,99
Prijzen inclusief BTW en recupel. Info zie pagina 267 
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  EP3003011M  

De hoogste normen voor een propere 
keuken
Maak kennis met Pyroluxe PLUS. Dit 
systeem maakt as van alle etensresten 
zodat deze gemakkelijk kunnen worden 
weggeveegd.

Perfect bereid voedsel, precies zoals u 
het wilt
De MaxiKlasse™-oven helpt u om 
perfecte resultaten te behalen met de 
OptiSight-timer die u in staat stelt om 
het kookproces precies in de gaten te 
houden.

 – ThermiC°Air - systeem voor betere 
prestaties en energiezuinigheid

 – OptiSight™ - timerdisplay voor 
directe feedback en betere 
bediening

 – IsoFront® Top voor een ovendeur 
die koel blijft als u hem aanraakt

 
 –  Onderbouwoven, ideaal in combinatie 
met kookplaat HE634070FB 

 –  Multifunctionele heteluchtoven  
 –  Volume oven: 74 liter 
 –  8 ovenfuncties 
 –  Indrukbare bedieningsknoppen 
 –  Bedieningsknoppen voor de 4 
regelbare kookzones 

 –  OPTISIGHT, LCD-display met extra 
functies 

 –  Pyrolytische zelfreiniging 
 –  Clean email 
 –  Telescopische geleiders in optie 
 –  Elektronisch kinderslot 
 –  Elektronische temperatuurregeling  

 
 Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm 
 600 x 560 x 550 
 Kleur 
 Vingervlekvrije inox  
 
€  999 ,99
Prijzen inclusief BTW en recupel. Info zie pagina 267 

* Inclusief voetjes

OVENS/
ONDERBOUWOVEN

  HE634070FB  

Optimale fl exibiliteit
Deze kookplaat biedt een optimaal 
bereik aan kookmogelijkheden: 
geavanceerde functies, twee gewone 
kookzones en twee uitbreidbare zones. 

 – Öko Timer voor een effi ciënt 
gebruik van energie

 – CountUP Timer die precies aangeeft 
hoe lang een gerecht al wordt 
bereid

 – Stop&Go-functie voor het 
onderbreken van het kookproces 

 –  Kookplaat zonder bediening, 
combineerbaar met oven  EP3003011M

 –  Type kookplaat: vitrokeramisch 
 –  Kookplaat met afgeschuinde rand 
 –  Zone links vooraan: Hilight, 3 krings 
zone, 800-1600-2300W/120-175-
210mm 

 –  Zone links achteraan: 
Hilight,1200W/145mm 

 –  Zone rechts vooraan: 
Hilight,1200W/145mm 

 –  Zone rechts achteraan: Hilight, 2 krings 
zone,1500-2400W/170x265mm 

 –  OptiHeat controle 
 –  Automatische opwarmfunctie 
 –  Stop&Go functie voor korte 
onderbrekingen  

 
 Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm 
 38 x 560 x 490 
 Afmetingen (BxD) in mm 
 620 x 520 
 Aansluitwaarde (in Watt) 
 7100  
 
€  649,99 
Prijzen inclusief BTW en recupel. Info zie pagina 267 

OVENS/
KOOKPLAAT VOOR
ONDERBOUWOVEN
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  PS-AP  
  Pizzasteen met pallet  . 
Geschikt voor alle ovens.

 €  99,99* 

TR1LFV - € 79,99*
(voor MaxiKlasse 
ovens, niet ProCombi 
Stoomoven)

TR1LFSTV - € 79,99*
(enkel voor ProCombi 
Stoomovens)

1 TELESCOPISCHE 
GELEIDER
Extra accessoire waardoor 
bakplaten en roosters 
volledig kunnen worden 
uitgeschoven. Ze glijden 
moeiteloos met een
soepele rolbeweging.

  CTGR-AP  
  Geëmailleerde bakplaat 
- ideaal voor bakken 
van cakes en koekjes  . 
Geschikt voor alle ovens.

 €  29,99* 

  DPGR-AP  
  Geëmailleerde bakplaat/
braadslede  . Geschikt 
voor alle ovens.

 €  29,99* 

  PT-AP  
Patisserieplaat. Geschikt 
voor stoomoven.

 €  39,99* 

  WS-AP  
  Rooster  - geschikt 
voor ovenkommen, 
cakevormen, gebraad en 
grillbereidingen  . Geschikt 
voor Maxiklasse ovens, 
niet voor stoomoven.

 €  29,99* 

  WSS-AP  
Rooster - geschikt 
voor ovenkommen, 
cakevormen, gebraad en 
grillbereidingen. Geschikt 
voor stoomoven.

 €  59,99* 

  GBS325  
2-delige 
stoomschalenset. 
Geschikt voor 
stoomoven.

 €  59 ,99*

  PPKS8  
7-delige 
stoomschalenset. 
Geschikt voor 
stoomoven.

 €  199,99* 

  PFSK2  
2-delige 
stoomschalenset. 
Geschikt voor 
stoomoven.

 €  59,99* 

  SPOS150-AP  
Spons. Geschikt voor 
stoomoven.

 €  29,99* 

OVENS/
TOEBEHOREN

3 TELESCOPISCHE 
GELEIDERS
Extra accessoire waardoor 
bakplaten en roosters 
volledig kunnen worden 
uitgeschoven. Ze glijden 
moeiteloos met een 
soepele rolbeweging.

TR3LFV - € 199,99*
(voor MaxiKlasse 
ovens, niet ProCombi 
Stoomoven)

TR3LFSTV - € 199,99*
(enkel voor ProCombi 
Stoomovens)

* Info zie pagina 267 * Info zie pagina 267



52 53

53
 

K
O

K
E

N
 /

 O
V

E
N

S

KOKEN
OVENS

KOKEN
OVENS

OVENS/
ICONEN

Energieklasse A Kookfunctie:
hetelucht + onderwarmte

MaxiKlasse™ oven
met grote capaciteit: 74 l

Kookfunctie:
grill

Vleesthermometer
voor perfecte resultaten

4 stoomfuncties

SoftMotion
- zacht sluitende ovendeur

Kookfunctie:
ontdooien

10% zuiniger dan de 
grenswaarde (< 1,0kWh) van 
energieklasse A (DIN EN 
50304/DIN EN 60350)

Kookfunctie:
hetelucht + bovenwarmte

Dankzij de Isofront® 
Plus-deur wordt de warmte 
binnen de oven gehouden 
en blijft de buitenkant van 
de oven relatief koel met 
een maximumtemperatuur 
van 50°C (na 1 uur 
heteluchtfunctie aan 200°C)

Kookfunctie:
grill + onderwarmte

Professionele
vingervlekvrije inox

Pyroluxe®Plus-
zelfreinigingssysteem voor
de hoogste standaard op het
gebied van hygiëne

Kookfunctie: 
ThermiC°Air hetelucht

20% zuiniger dan de 
grenswaarde (< 1,0kWh) van 
energieklasse A (DIN EN 
50304/DIN EN 60350)

Kookfunctie:
warmelucht + grill

Kookfunctie:
infrathermgrill

Dankzij de IsoFront® Top-
deur blijft de buitenkant van 
de oven relatief koel met 
een maximumtemperatuur 
van 40°C (na 1 uur 
heteluchtfunctie aan 200°C)

Kookfunctie:
boven- en onderwarmte

6 stoomfuncties

TouchControl 
tiptoetsbediening

Kookfunctie:
onderwarmte

Kookfunctie:
Low Temperature Cooking
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MODELD BS9304001M BS7304001M BP9304151M BP9004001M BP7304151M BP7004001M

OVENFUNCTIES

Onderwarmte • • • • • •

Ontdooien

Hetelucht • • • • • •

Low Temperature Cooking • • • • • •

Hetelucht + onderwarmte • • • • • •

Hetelucht + bovenwarmte

Warmelucht + grill • • • • • •

Infrathermgrill • • • • • •

Grill • • • • • •

Grill + onderwarmte • • • • • •

Grill + bovenwarmte

Boven - en onderwarmte

Aantal stoomfuncties 6 4

OVEN FEATURES

X-ledige volglazen binnendeur 4 4 4 4 4 4

Verlichting - positie Top + zij Top + zij Top + zij Top + zij Top + zij Top + zij

Interface Navisight Prosight Navisight Navisight Prosight Prosight

Bediening shuttle touch shuttle shuttle touch touch

Vleesthermometer • • • • • •

Kinderbeveiliging • • • • • •

Automatische uitschakeling • • • • • •

Snelle opwarming • • • • • •

Restwarmte aanduiding • • • • • •

Automatische programma's • • • • • •

SoftMotion • • • •

ProFrame • •

REINIGING

Pyrolyse • • • •

Clean email • • • • • •

Vingervlekvrije inox • • • • • •

Neerklapbare grill

TOEBEHOREN

Aantal bakplaten 4 2 3 3 2 2

Aantal roosters 2 2 1 1 1 1

Stoomschotel (GBS325) • •

Spons • •

TECHNISCHE GEGEVENS

Ovenvolume (L) 74 74 74 74 74 74

Temperatuurbereik (°C) 30-230 30-230 30-300 30-300 30-300 30-300

Energieverbruik (4) A-10% A-10% A-20% A-20% A-20% A-20%

Toestelafmetingen HxBxD (mm) 594x594x567 594x594x567 594x594x567 594x594x567 594x594x567 594x594x567

Inbouwafmetingen HxBxD (mm) 590x560x550 590x560x550 590x560x550 590x560x550 590x560x550 590x560x550

Aansluitwaarde (W) 3500 3500 3680 3680 3500 3500

OVENS/
TABEL

(1) Indrukbare bedieningsknoppen

(2) Indrukbare bedieningsknoppen met inox afwerking

(3) Indrukbare, verlichte  bedieningsknoppen met inox afwerking

(4) 10% of 20% zuiniger dan de grenswaarde (<1,0 kWh) van energieklasse A (DIN EN 50304/DIN EN 60350)

BP5303151M BP5003001M BP5003001B BP5003001W BP3003001M BE7304151M BE7004001M BE5303151M

• • • • • • • •

• • • • • •

• • • • • • • •

• •

• • • • • • • •

• • • • •

• • • • • • • •

• •

• • • • • • • •

• •

• • • • • •

• • • • • •

4 4 4 4 4 4 4 4

Top Top Top Top Top Top+zij Top+zij Top

Optisight Optisight Optisight Optisight Optisight Prosight Prosight Optisight

push pull (3) push pull (3) push pull (3) push pull (3) push pull (1) touch touch Top

• •

• • • • • • • •

• • • • • • • •

• •

• • • • • • • •

•

•

•

• • • • •

• • • • • • • •

• • • • • •

• • •

2 2 2 2 1 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1

74 74 74 74 74 74 74 74

30-300 30-300 30-300 30-300 30-300 30-300 30-300 30-300

A-20% A-20% A-20% A-20% A-20% A-10% A-10% A-10%

594x594x567 594x594x567 594x594x567 594x594x567 594x594x567 594x594x567 594x594x567 594x594x567

590x560x550 590x560x550 590x560x550 590x560x550 590x560x550 590x560x550 590x560x550 590x560x550

3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
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OVENS/
TABEL

(1) Indrukbare bedieningsknoppen

(2) Indrukbare bedieningsknoppen met inox afwerking

(3) Indrukbare, verlichte  bedieningsknoppen met inox afwerking

(4) 10% of 20% zuiniger dan de grenswaarde (<1,0 kWh) van energieklasse A (DIN EN 50304/DIN EN 60350)

MODELD BE5003001M BE5003001B BE5003001W BE4003001M BE3003001M EP3003011M

OVENFUNCTIES

Onderwarmte • • • • • •

Ontdooien • • • • • •

Hetelucht • • • • • •

Low Temperature Cooking

Hetelucht + onderwarmte • • • • • •

Hetelucht + bovenwarmte • • •

Warmelucht + grill • • • • • •

Infrathermgrill

Grill • • • • • •

Grill + onderwarmte

Grill + bovenwarmte • • • • • •

Boven - en onderwarmte • • • • • •

Aantal stoomfuncties

OVEN FEATURES

X-ledige volglazen binnendeur 3 3 3 3 3 4

Verlichting - positie Top Top Top Top Top Top

Interface Optisight Optisight Optisight Unisight Unisight Optisight

Bediening push pull (3) push pull (3) push pull (3) push pull (2) push pull (1) push pull

Vleesthermometer

Kinderbeveiliging • • • •

Automatische uitschakeling • • • •

Snelle opwarming

Restwarmte aanduiding • • • •

Automatische programma's

SoftMotion

ProFrame

REINIGING

Pyrolyse •

Clean email • • • • • •

Vingervlekvrije inox • • • •

Neerklapbare grill • • • • •

TOEBEHOREN

Aantal bakplaten 2 2 2 2 1 1

Aantal roosters 1 1 1 1 1 1

Stoomschotel (GBS325)

Spons

TECHNISCHE GEGEVENS

Ovenvolume (L) 74 74 74 74 74 74

Temperatuurbereik (°C) 30-300 30-300 30-300 50-275 50-275 30-300

Energieverbruik (4) A-10% A-10% A-10% A-10% A-10% A-20%

Toestelafmetingen HxBxD (mm) 594x594x567 594x594x567 594x594x567 594x594x567 594x594x567 594x594x567

Inbouwafmetingen HxBxD (mm) 590x560x550 590x560x550 590x560x550 590x560x550 590x560x550 600x560x550

Aansluitwaarde (W) 3500 3500 3500 3500 3500 3500
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COMPACT GAMMA

NIS 38 CM  62
NIS 45 CM  64
ICONEN  68
OVERZICHTSTABEL  70

KOKEN/
HET COMPACT GAMMA
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AEG
ONZE SERVICE

ONZE SERVICE/
PERFECTE ZORG

AEG
ONS MILIEU

ONS MILIEU/
ENERGIE-EFFICIËNTIE

Bij AEG gaan effi ciëntie en 
uitstekend ontwerp hand in 
hand. We maken gebruik van 
geavanceerde technologie 
en uitgebreide tests om 
te verzekeren dat onze 
producten zo weinig mogelijk 
gebruik maken van kostbare 
grondstoffen zoals elektriciteit 
en water. Alle AEG producten 
hebben het label A, A+ of 
A++ en werden goedgekeurd 
door de Energy Savings Trust 
met een Energy Effi ciency 
Recommendation.

Informatie energie-effi ciëntie
Een duidelijk systeem, dat 
gestandaardiseerd werd in 
de EU, maakt het eenvoudig 
om vergelijkingen te 
maken tussen verschillende 
producten en producenten. 
Ieder nieuw toestel krijgt een 
energie-effi ciëntieklasse. Voor 
koelkasten en diepvriezers 
geeft het label ook het 
jaarlijkse elektriciteitsverbruik 
weer (bijvoorbeeld 
werkingskosten) en de 
bruikbare opslagcapaciteit. 
Voor vaatwassers geeft het label 
de energie-effi ciëntie, was- en 
droogprestatie aan.

Voor elektrische ovens geeft 
het label het energieverbruik (in 
kWh) en het bruikbare volume 
van de oven aan.

www.aeg.be
U vindt er onze verdelers in uw streek
en alle info die u nodig heeft.

Onderdelen, technische en productinformatie
Tel 0902/ 88 488 (€1/min) Fax 02/ 363 05 00
Maandag – vrijdag: 8u30 – 16u30
E-mail:  consumer.services@electrolux.be

Herstellingen
Tel 02/ 363 04 44, Fax 02/363 04 00
Maandag – vrijdag: 8u30 – 16u30
E-mail: repairs.belgium@electrolux.be

Bezoek onze showroom
Wanneer: Enkel op maandag van 9u30 tot 12u00
en van 13u30 tot 16u30. Gesloten op feestdagen
Waar: Electrolux Kitchen Training Center, 
Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Meer info: www.aeg.be

5 jaar garantie
AEG doet u een uitzonderlijk voorstel: een Service 
Contract! Zo bent u volkomen gerust voor 5 jaar! 
Buiten de gebruikelijke garantieperiode van 2 jaar, kunt 
u beroep doen op onze service voor de 3 volgende 
jaren. Indien u ons technisch team inschakelt, wordt 
u slechts  de verplaatsingsvergoeding aangerekend 
bij elke technische tussenkomst die onder de 
contractvoorwaarden valt; En u kunt steeds reken op 
een snelle, effi ciënte service! Meer weten? Surf naar 
www.extragarantie.be!

Recupel 
Op 1 juli 2008 trad de aanvaardingsplicht in 
werking. Overeenkomstig de bepalingen van de 
milieubeleidsovereenkomsten wordt er vanaf die 
datum als aparte post op de factuur een zgn. wettelijke 
recupel in rekening gebracht. Deze bedraagt voor de 
producten in deze catalogus (tarieven vanaf 01/07/2008):
Ovens ...................................................................................€1
Microgolfovens ...................................................................€1
Kookplaten ..........................................................................€1
Dampkappen met motor ..................................................€1
Koel- en vriescombinatieapparaten .............................. €10
Koelkasten ........................................................................ €10
Diepvriezers ...................................................................... €10
Vaatwassers .........................................................................€1
LCD TV .................................................................................€1

AEG
Electrolux belgium nv
Raketstraat 40
1130 Brussel

Verantwoordelijk uitgever: F. Francke.
Onder voorbehoud van technische wijzigingen. Nadruk, ook 
gedeeltelijke, alleen met onze toestemming. De prijzen vermeld 
in deze brochure zijn de heersende marktprijzen op datum van 
01/02/2011, BTW en recupel inbegrepen, plaatsing en levering 
niet inbegrepen. Aangezien deze prijzen onderhevig zijn aan 
marktschommelingen dient u zich steeds bij uw plaatselijke 
verdeler te informeren over de aankoopprijzen. De opgegeven 
waarden in deze brochure kunnen varieren naargelang de gebruikte 
meetmethodes en -normen. 

De fabrikant behoudt het recht wijzigingen aan te brengen zonder 
voorafgaande waarschuwing. De inbouwafmetingen en -schema’s in 
deze brochure zijn louter indicatief. Voor de eigenlijke inbouw dient 
steeds de gebruiksaanwijzing geconsulteerd te worden. Druk- en zet-
fouten voorbehouden. Niet contractuele foto’s.
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