
Равномерно изпичане при всяко ниво на готвене на фурната
С тази фурна можете да постигате равномерно изпичане на всяко ниво в 
голямата вътрешноста. Това е така, защото новата технология Hot Air с 
голям вентилатор гарантира мощно и равномерното завихряне на 
горещия въздух из цялата вътрешност на фурната. Така топлината 
достига до всяко кътче.

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.

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.

Започнете готвенето по-рано с по-бързо предварително нагряване 
благодарение на функцията за бързо загряване.
Възползвайте се от повече време с функцията за бързо загряване, която 
нагрява фурната предварително с 40% по-бързо от конвенционалните 
модели. Насладете се на минимално чакане преди да започнете да 
готвите, спестявайки време за други занимания. 

Направете вкусни и хрупкави ястия с Fast Cooking - комбиниране на 
микровълнова фурна и грил.
Комбинирайте мощността на грила и ефективността на микровълновата 
фурна с Fast Cooking. Изпечете филийка с хрупкав и разтопен кашкавал 
или моцарела в микровълновата. Овладейте разнообразното готвене.

Фурната CombiQuick е най-краткият път към изключителни вкусове и 
вълнуващи ястия
Сочно печено пиле, богат говежди гювеч - всичко това се постига само за 
половината от времето, което изисква традиционната фурна. Фурната 
CombiQuick комбинира готвене с вентилатор с горещ въздух и скоростта 
на микровълновата фурна, придавайки апетитен завършек и текстура на 
ястията.

Product Benefits & Features

• Компактна фурна за вграждане
• Фурна за вграждане с интегрирано микровълново готвене 
• Мощност на микровълните: 1000 Watt 
• Разглобяем долен нагревателен елемент за по-лесно почистване
• Функции за готвене на фурната: долен нагревател, Вентилатор + 
осветление, Грил, Грил + долен нагревател, Грил + долен нагревател + 
вентилатор, Грил + вентилатор , Микровълново, Кръгов нагревател + 
долен нагревател + вентилатор, Кръгов нагревател + вентилатор, Горен 
нагревател, Горен нагревател + долен нагревател
• Вътрешност на фурната с 2 нива на печене
• Функция бързо нагряване
• 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
• Преглед на функциите на фурната: 100 различни предварително 
зададени програми за готвене "Асистент", 3 любими, 32 езика за 
програмиране, Акустичен сигнал, Контрол над приложението, 
Автоматично изключване на фурната, Настройване на силата на зуковия 
сигнал, Проверка на резултата/ Удължаване на времето , Заключване на 
управлението (при изключен уред), Настройка на вида на часовника в 
режим standby (2 варианта), Свързаност, Задаване времетраене на 
готвенето, Задаване начален час и край на готвенето, Демо режим с код, 
Директен достъп до микровълнова функция, Опция бързо загряване, 
Бутон за информация и кратко описание на функцията, Основни звуци и 
аларми / активиране на звуци при грешка / деактивиране (с изкл. на 
On/Off), Регулиране яркостта на дисплея (вкл.), Пълноцветен TFT 
сензорен дисплей с въртящ се бутон 175x35мм, Електронно регулиране 
на температурата, Езици / текстов дисплей, Табло за управление, 
Запаметяване до 3 дни , Включване при отваряне на вратата, Включване 
при докосване на ротационния бутон, Показване на реалната 
температура (градуси), Таймер, Възможност за вкл./изкл. на 
осветлението на фурната (меню + бутон за директен достъп), 
Актуализации (ОТА), Индикация за остатъчна топлина (градуси), 
Използване на  остатъчната топлина, Сервизна информация, Set&Go 
(автоматично стартиране), Деактивиране показването на часа при 
изключен режим, Предложение за температура, Час
• Халогенно осветление на фурната
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Вътрешен полезен обем (л.) 43
Почистване Лесен за почистване емайл
Ниво на шума в dB(A) 52
Ел. консумация в stand-by режим 0.99
Обща площ на повърхн. на фурната 
в см2 1424

Размери за вграждане ВxШxД в мм 450x560x550
Размери ВxШxД в мм 455x595x567
Основен цвят Черен мат
Максимална мощност (W) 3000
Опция за аксесоари  (не са 
включени): Стъклена чиния

Тип на щепсела Шуко
Външна дължина на захранващия 
кабел 1.5

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