
Прецизен контрол с EXCite+ TFT дисплей с централен програматор.
С EXCite+ TFT дисплея с централен програматор можете точно и лесно 
да контролирате нагряването на фурната, да разглеждате програми, да 
избирате функции и дори да получавате актуализации на софтуера на 
фурната чрез WiFi. Всичко с едно завъртане на копчето и показване на 
цифровия дисплей.

Персонализирана помощ в кухнята с преживяването Smart Kitchen
Управлявайте дистанционно фурната си, изследвайте нашите различни 
партньори, като дори получавате персонализирана помощ при готвене 
чрез приложението My AEG Kitchen. Това е най-удобният и лесен начин 
да обогатите Вашето изживяване Smart Kitchen.

Готвене според предпочитанията, всеки път
Благодарение на прецизното измерване на 
температурата в самата сърцевина на ястието, 
сензорът за храна знае и Ви казва кога Вашата 
пържола е rare, medium или well done . Същото се 
отнася и за рибата и зеленчуците.

Самопочистваща се фурна
Професионални стандарти не само при готвенето, 
но и при почистването посредством Пиролиза.  
Нагрявайки фурната до 500°C, тази 
самопочистваща система превръща всички мазни 
отлагания и остатъци от храна във фина пепел, 
която можете да забършете с влажна кърпа. 

Наблюдавайте отблизо процеса на готвене с 
камерата AEG CookView®.
Уверете се, че всичко е готово само с един поглед. 
С камерата CookView® от AEG вече можете да 
проверите от разстояние с мобилния си телефон 
степента на готовност на Вашето ястие. 

Фурната 9000 CookView® е оборудвана с вградена камера и може да 
се самопочиства.
Фурната 9000 CookView® има вградена камера, така че можете да 
наблюдавате и контролирате готвенето си. Освен това има 
самопочистваща се пиролитична функция, която внимателно загрява 
фурната и изсушава мазнините. Всичко, което трябва да направите е 
просто да я избършете.

Product Benefits & Features

• Фурна за вграждане
• Мултифункционална фурна с кръгов нагревател
• Енергиен клас на фурната: A++ 
• Функции за готвене на фурната: долен нагревател, Вентилатор + 
осветление, Грил, Грил + долен нагревател, Грил + долен нагревател + 
вентилатор, Грил + вентилатор , Кръгов нагревател + долен нагревател + 
вентилатор, Кръгов нагревател + вентилатор
• Телескопични водачи: Едно ниво телескопични водачи
• Вътрешност на фурната с 3 нива на печене
• Функция бързо нагряване
• Термодатчик за месо
• PYROLUXE® PLUS - пиролитична система за почистване с 3 
пиролитични програми 
• SoftMotion™ - плавно и безшумно затваряне на вратата на фурната
• Автоматично предложение за температура
• Функция за запаметяване на често използвани настройки на фурната
• Програми за автоматично изчисляване на теглото
• Електронно регулиране на температурата
• Електронно заключване за защита от деца
• Индикатор за остатъчна топлина
• Сензорно управление TouchControl
• Функция за безопасно автоматично изключване
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Консумация на ел. енергия при 
статичен режим (горен+долен 
нагревател)

1.09

Консумация на ел.енергия в 
засилен вентилационен режим 0.52

Вътрешен полезен обем (л.) 71
Почистване Пиролиза
Ниво на шума в dB(A) 48
Ел. консумация в stand-by режим 0.99
Обща площ на повърхн. на фурната 
в см2 1424

Размери за вграждане ВxШxД в мм 590x560x550
Размери ВxШxД в мм 594x595x567
Основен цвят Черен мат
Максимална мощност (W) 3500
Тип на щепсела Шуко
Външна дължина на захранващия 
кабел 1.5

Захранващо напрежение (Volt) 230
Необходим предпазител (А) 16

Product Specification

CookView

BPK949330T

https://www.electrolux-medialibrary.com/scoop/public/1701196?signature=9e10d8f75d979c7787169ff307bf19e03b39bac1b9ceb163def250433696f162

