
Прегледайте менютата и задайте функции, като използвате цветния 
дисплей с командния въртящ се бутон.
Контролирайте интуитивно готвенето във Вашата фурна чрез цветния 
дисплей с командния въртящ се бутон. Прегледайте програмите, 
настройте таймера и изберете специализирани функции с лесно 
завъртане на бутона, като всичко се показва на цифровия дисплей. 
Получавате актуализации на софтуера чрез свързване с Wi-Fi.

Професионални резултати в домашни условия
Професионалните готвачи разчитат много на техниката SousVide за 
постигане на отличен резултат всеки път. Тази техника внася качеството 
на първокласен ресторант в домащни условия.

Steamify® автоматично настройва нивата на парата за пълен контрол 
при готвенето.
С функцията Steamify® задайте желаната температура и фурната 
автоматично ще настрои нивото на парата. За по-здравословна и по-
вкусна храна готвенето на пара извежда най-богатите вкусове и запазва 
качествата на храната. А с функцията Steamify® всичко това е лесно да се 
направи.

Вземете си личен асистент в кухнята с 
Connected Cooking.
Управлявайте настройките на Вашата фурна, 
включително времето и температурата, от 
мобилното си устройство. Получавате съвети за 
вдъхновение и приготвяне на рецепти. Или го 
използвайте, за да проверите хода на Вашите ястия 
от другата стая.

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. 

С фурната 9000 CookView® с камера имате видимост в реално време 
на Вашето ястие с възможност за регулиране на
Фурната 9000 CookView® има Wi-Fi връзка с вътрешна камера. Обективът 
позволява изглед към вътрешността на фурната, безжично свързан към 
приложението My AEG Kitchen. Използвайте смартфона си, за да 
усъвършенствате и наблюдавате всяко ястие, като регулирате 
температурата и времето за готвене в реално време и отвсякъде. 

Product Benefits & Features

• Фурна за вграждане
• Мултифункционална фурна с функции за готвене с пара

• 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, Пара + кръгов наревател + 
вентилатор, Пара + вентилатор, Пара + кръгов наревател + долен 
нагревател + вентилатор
• Телескопични водачи:  Едно ниво телескопични водачи, Лента за 
тестване твърдостта на водата
• Вътрешност на фурната с 3 нива на печене
• Функция бързо нагряване
• Термодатчик за месо
• 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
• Функция за удължено време

• 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)

0.99

Консумация на ел.енергия в засилен 
вентилационен режим 0.52

Вътрешен полезен обем (л.) 70
Почистване Пара
Ниво на шума в dB(A) 53
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 Инокс
Максимална мощност (W) 3500
Тип на щепсела Шуко
Външна дължина на захранващия 
кабел 1.5

Захранващо напрежение (Volt) 230
Необходим предпазител (А) 16
Product Partner Code KR
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