




AEG - SNEL AAN DE SLAG

SNEL AAN DE SLAG

Zoeken
Met de handige zoekfunctie 
vindt u meteen informatie over 
specifieke toestellen.

Notities tonen/verbergen
Zo ziet u in één oogopslag de 
toestellen die u interessant vond.

Notitie toevoegen
Heeft u een interessant toestel 
gezien, voeg dan eenvoudig een 
notitie toe. Een cookie bewaart uw 
notities in uw browser.

Delen
Deel deze cataloog of een pagina 
eenvoudig via e-mail of sociale 
netwerken.

Inhoudstafel
Snel naar een bepaald hoofdstuk? 
Haal de inhoudstafel tevoorschijn 
en klik.

Downloaden
Wilt u de cataloog ook offline 
kunnen bekijken? Download en 
bewaar hem op uw toestel.

Inzoomen
Erg praktisch op een tablet 
of smartphone, dankzij de 
traploze slider.

Miniaturen weergeven
Wilt u snel naar een specifieke 
pagina gaan, gebruik dan de 
miniatuurweergave.

Bedankt om te kiezen voor de digitale cataloog. 
Een slimme én ecologische keuze. Om u snel op weg te helpen, 
vindt u hier een overzicht van de belangrijkste features*.

* Met een laptop of desktopcomputer heeft u direct toegang tot alle features. Bekijkt u de cataloog via een tablet of 
smartphone, dan ziet u standaard de mobiele weergave, met enkel de zoek-, blader-, inhouds- en downloadfunctie. 
Kies voor de desktopweergave in uw browser (Chrome geeft het beste resultaat) als u alle features wilt gebruiken.
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OVENS

ProBlackLine

In een strakke, witte keuken zorgt zwarte apparatuur voor  

een verrassend accent. Daarom introduceerden we een range 

hoogglanzende, zwarte toestellen: ProBlackLine. Het exterieur  

van zwart glas is gecombineerd met zwart geanodiseerde 

handgrepen, wat van deze modellen echte blikvangers maakt.

Het hart van elke keuken is de oven die verse ingrediënten in smakelijke gerechten 
omtovert. Om jezelf steeds weer te overtreffen en je kookkunsten te verfijnen, heb je 
een oven nodig die onbeperkte mogelijkheden biedt en uiterst precieze instellingen 
mogelijk maakt. Zoals een AEG MaxiKlasse™-oven die, naast de grootste binnen-
ruimte én bakplaat in zijn klasse, beschikt over tal van functionaliteiten.

Nieuwe gebruikersinterface 
EXCite+ en EXCite

De geavanceerde gebruikersinterface EXCite+ combineert de Shuttle 

Control bediening met een groot kleuren TFT-display, connectivity 

en de CookView® camera. Alle instellingen worden duidelijk 

weer gegeven op het display maar dankzij connectivity ook op je 

mobiele apparaat. Via de CookView® camera kun je het kookproces 

bovendien live volgen op je mobiel of tablet. Bij de EXCite 

gebruikersinterface wordt het grote TFT-display gecombineerd met 

tiptoets-bediening en connectivity. De connectivity biedt ook 

toegang tot service partners als Innit (receptendatabase) en  

Google Assistant (voice-control).



Pyrolyse reiniging

Niemand reinigt graag de oven. Daarom doen AEG-ovens met 

pyrolyse-functie dat zelf. De oven warmt op tot 500°C en zelfs 

de meest hardnekkige resten worden weggebrand. Alles wat 

overblijft, is een klein beetje as dat je gemakkelijk kunt weghalen 

met een vochtige doek. Alle AEG ovens zijn ontworpen met 

veiligheid als een prioriteit. Daarom is de ovendeur tijdens 

het schoonmaken vergrendeld totdat de temperatuur tot een 

aanvaardbare waarde is gedaald. Ovens met stoomfunctie 

beschikken over een speciaal stoomreinigingsprogramma 

voor een grondige reiniging van de oven.

Rood. Medium. Doorbakken.

Maak kennis met de nieuwe souschef – hét hulpmiddel in je 

zoektocht naar het sappigste lamskroontje of de mooiste zalmfilet. 

Gebruik de kerntemperatuursensor om de oven te laten weten 

hoe het gerecht moet worden bereid met gebruikmaking van de 

woorden die in een restaurant gebruikelijk zijn – rood, medium, 

doorbakken. Vanaf nu kun je erop vertrouwen dat de oven begrijpt 

wat je bedoelt alleen maar door de woorden die je kiest. Zonder de 

ovendeur te hoeven openen wordt alles gecontroleerd en beheerst.

Connected cooking

De AEG connected ovens maken het bereiden van de lekkerste ge-

rechten helemaal gemakkelijk. Kies eenvoudig een gerecht met behulp 

van de My AEG Kitchen-app en de juiste instellingen worden via WiFi 

naar de oven gestuurd. Tijdens de bereiding kun je de instellingen via 

je smartphone of tablet altijd nog wijzigen. Nog makkelijker is het om 

de oven te gebruiken met Google Assistant, dan kun je hem gewoon 

vertellen de temperatuur aan te passen. De AEG connected ovens zijn 

zelfs al voorbereid op Innit. Innit is een platform, boordevol recepten en 

tips, dat je helpt bij het koken. Je kunt bijvoorbeeld een voedselprofiel 

aanmaken en recepten zoeken die beantwoorden aan jouw voorkeuren. 

Naar verwachting is Innit eind 2020 in België beschikbaar. innit.com



Steamify®-functie

Door het toevoegen van stoom aan traditionele hetelucht worden 

gerechten nog lekkerder. Vochtige lucht voorkomt bovendien dat 

vocht verdampt en gerechten uitdrogen. En dankzij de voor zichtige 

en gelijkmatige verhitting gaat er niets kapot en blijven vitaminen, 

smaak en textuur beter behouden. Hoeveel stoom er nodig is, 

wordt dankzij de Steamify®-functie automatisch bepaald. Je stelt 

de temperatuur in zoals je normaal gesproken zou doen en 

activeert de Steamify®-functie. De oven zorgt dan voor de juiste 

hoeveelheid stoom.

Stoom: het essentiële ingrediënt

Aan traditionele hetelucht wordt stoom toegevoegd. Dit levert niet 

alleen een krokante en goudkleurige buitenkant op. Dankzij stoom 

worden smaken beter bewaard en blijft een gerecht heerlijk sappig 

van binnen. 

Bij de SteamBake-ovens wordt tijdens de eerste 10 minuten van 

het bakproces stoom toegevoegd. Dit is vooral geschikt voor 

het bakken van brood e.d. 

De SteamCrisp-ovens zijn geschikt voor het bakken van brood 

en het bereiden van vleesgerechten. Hier is sprake van een 

gedeeltelijke toevoeging van stoom tijdens het gehele bakproces. 

De SteamBoost-ovens beschikken daarnaast over een 100% 

stoomfunctie en dat ze maakt ze ook geschikt voor het stomen 

van groenten en vis. 

In de SteamPro-ovens zijn al deze technieken beschikbaar en 

kun je er bovendien sous-vide mee koken. De SteamPro-ovens 

zijn bovendien voorzien van een uitneembare stoomlade en 

een vochtsensor voor zeer precieze meting van het stoomniveau.
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Sous-vide

Sinds jaar en dag gebruiken professionele chefs de sous-vide techniek 

om gerechten te bereiden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van vacuüm 

gesealde, speciale plastic zakken en waterbaden. Door het vacumeren 

worden vocht, aroma, smaak en voedingsstoff en van elk ingrediënt in-

gesloten voor een ultieme smaakbeleving. Dankzij de sous-vide-func-

tie waarover de AEG SteamPro-ovens beschikken, wordt de constante 

lage temperatuur die hiervoor nodig is automatisch gehandhaafd.

Aan de slag

Bij een oven die zoveel mogelijkheden biedt, hoef je eigenlijk maar 

op één ding te letten: zorgen dat je de juiste techniek gebruikt 

op het juiste moment. Of het nu gaat om het bereiden van een 

simpel, doordeweeks gerecht of een uitgebreide gourmet maaltijd. 

Daarom hebben wij een speciaal kookboek ontwikkeld. Het 

enige dat je hoeft te doen om in aanmerking te komen voor dit 

kookboek, is je nieuwe SteamPro- of SteamBoost-oven registreren 

via aeg.be Gebruik je in de keuken liever je tablet? Download 

dan de My AEG Kitchen-app (zowel voor iOS als Android).













































KOOKPLATEN

SensePro® kookassistentie

De draadloze voedselsensor van de SensePro® inductiekookplaat 

meet de kerntemperatuur van een gerecht zodat het kookproces 

precies kan worden gecontroleerd. Kook aardappelen, laat saus 

sudderen, bak een biefstuk - of het nu rare, medium of well-

done is. Het is zelfs mogelijk om op deze kookplaat sous-vide 

te koken. Op een SensePro® inductiekookplaat lukt elk gerecht 

even goed - het is de persoonlijke souschef van iedere thuiskok.

SenseFry® kookassistentie

Altijd de beste smaak en textuur bij het bakken, zonder giswerk  

over de temperatuur van de olie of boter, is vanaf nu heel eenvoudig.  

Selecteer op het TFT display gewoon een gerecht en het gewenste  

resultaat. Een speciale sensor onder het glas regelt het vermogen  

van de zone zodat een constante pantemperatuur wordt  

gehandhaafd. Dit resulteert in perfecte bakresultaten -  

elke keer weer.

Bij AEG vinden we dat een kookplaat moet overtuigen qua werking én design. 
Daarom zijn al onze kookplaten niet alleen ontworpen voor optimale kookresultaten, 
maar ook voor de nodige flexibiliteit bij het koken. En met een design dat perfect 
past in je keuken.

TFT display SensePro® en SenseFry®

Gebruik het handige TFT display van de SensePro® en 

SenseFry® inductie kookplaten om een gerecht en het 

gewenste resultaat te selecteren. De juiste temperatuur voor 

het beste bakresultaat blijft dan automatisch gehandhaafd.



Brugfunctie

Door het brugfunctie icoon aan te raken verbind je de twee 

kookzones tot één grote zone om groter of langwerpig kookgerei te 

gebruiken. Ideaal voor bereidingen met een grillplaat of teppan yaki.

SenseBoil® kookassistentie

De SenseBoil® inductiekookplaten beschikken over een speciale 

sensor onder het glas die detecteert wanneer het water in de 

pan het kookpunt bereikt. Vervolgens wordt de temperatuur 

automatisch verlaagd en de inhoud tegen de kook aangehouden. 

Niets kookt meer over - dus geen verspilling van voedsel én energie. 

Alle kookzones zijn voorzien van een overkooksensor, maar er kan 

er maar één tegelijk worden geactiveerd. Plaats een kookpot op  

de zone en houd het  icoon ingedrukt tot  in beeld verschijnt.

FlexiBridge en PowerSlide®

De FlexiBridge kookzone bestaat uit 4 segmenten die naar keus aan 

elkaar kunnen worden gekoppeld om bijvoorbeeld één hele grote 

zone te creëren. De FlexiBridge-zone kan ook worden opgesplitst  

in 2 gelijke zones of één grotere en kleinere zone. Met één druk op  

een knop wordt de FlexiBridge-zone omgevormd in drie vooraf 

ingestelde temperatuurniveaus (hoog, medium en laag) zodat je  

de pan gewoon kan verschuiven van bakken naar warmhouden. 

XL Zone

Bereik geweldige resultaten door op de XL-zone te koken. Of je nu  

een kleine of juist een grote pan gebruikt, deze gespecialiseerde zone 

zorgt voor een gelijkmatige verwarming van de pan - exact waar die 

geplaatst is. Geweldige resultaten en geen verspilling van energie.

BAKKEN

KOKEN

WARMHOUDEN



Interactieve gebruikersinterface

Het moment dat je een kookpot op de kookplaat plaatst, wordt deze 

automatisch gedetecteerd en lichten alleen de bedieningselementen 

op die je nodig hebt. Eenmaal geselecteerd wordt de temperatuur in 

rood aangegeven terwijl de andere beschikbare opties wit blijven.

Pure Black

Omdat bij de AEG Pure Black kookplaten geen gebruik wordt 

gemaakt van gedrukte graphics, is in eerste instantie alleen 

het glanzend, zwarte oppervlak zichtbaar. Zodra de kookplaat 

wordt ingeschakeld, gaat de verlichting aan en worden de 

bedieningselementen en kookzone-aanduidingen pas zichtbaar.

Hob2Hood

Door middel van slimme sensoren in het bedieningspaneel  

van de kookplaat wordt de dampkap automatisch  

ingeschakeld en bediend.

Afwerking van de kookplaat

Afhankelijk van het model zijn de inductiekookplaten in verschillende 

afwerkingen beschikbaar: ‘vlakbouw’ voor vlakaansluitende inbouw 

in het werkblad, met ‘facet geslepen zijkanten’ of met ‘roestvrij staal 

kader’ voor inbouw met de kookplaat rustend op het werkblad.



Elektronische bediening, 
ook bij gaskookplaten

De TouchSure kookplaat biedt een volledige elektronische en 

digitale bediening met tiptoetsen. Andere modellen bieden een 

elektronische bediening via knoppen met LED aanduidingen.

Gaskookplaten met inox design afwerking

De Slim-Line gaskookplaten zijn veel dunner dan klassieke 

kookplaten en zijn afgewerkt met een inox facetrand. De Ultraflat 

kookplaten van hoogwaardig inox zijn afgewerkt met een uiterst dun 

rechtopstaand randje voor een strakke integratie in het werkblad.

Speed branders

De Speed branders richten de vlam direct op de onderzijde van 

de pan. Dit resulteert in 20% minder energieverbruik en 20% 

snellere opwarming. De branders zijn makkelijk schoon te maken, 

hebben een verbeterde verbranding, snellere reactiesnelheid 

en directere controle over de sterkte van de vlam.

Minimale werkbladdiepte 
inductiekookplaten

Voor de meeste AEG inductiekookplaten hoeft het werkblad maar 

1,2 cm dik te zijn voor een correcte inbouw. En wanneer de kookplaat 

boven een oven wordt geplaatst volstaat een werkbladdikte van 

2,8 cm. De precieze info hierover wordt vermeld bij de productinfo.









































































1010
YEARSYEARS

DAMPKAPPEN

Breeze-functie

Activeer na het koken de speciale Breeze-functie en de keuken 

wordt zo geruisloos mogelijk verfrist en ontdaan van kookluchtjes. 

Ideaal voor moderne open keukens of eetkeukens want tijdens het 

tafelen wil je natuurlijk niet worden gestoord door de dampkap. 

Inverter motor met 10 jaar garantie

Een aantal AEG dampkappen is uitgerust met een inverter motor.  

Dit maakt ze niet alleen zeer efficiënt maar ook buitengewoon 

zuinig. Op de hoogste stand verbruiken ze maar liefst 40 % minder  

energie dan standaard dampkappen. En op de laagste stand  

nog minder dan een gloeilamp. Op deze motor geeft AEG maar  

liefst 10 jaar garantie. 

Hob²Hood

AEG dampkappen met Hob²Hood zorgen automatisch voor  

een effectieve luchtreiniging. Wanneer je begint met koken en  

de kookplaat inschakelt, treedt de dampkap in werking en wordt  

tijdens het koken het afzuigvermogen automatisch afgestemd  

op de behoefte. Zo blijft je keuken vrij van onaangename 

etensluchtjes en heb je je handen vrij voor de voorbereiding  

en verfijning van je gerechten.

Onze keuken hoort fris, helder en rustig te zijn zodat de tijd die we er doorbrengen 
zo aangenaam mogelijk verloopt. Bij AEG maken wij dan ook gebruik van 
geavanceerde technologie die ervoor zorgt dat onze dampkappen je de optimale 
combinatie van een prachtig design en krachtige prestaties bieden. 







































KOEL- EN DIEPVRIESKASTEN

CustomFlex®: het meest flexibel

Bij CustomFlex® koelkasten is de binnenkant van de deur geheel naar 

eigen wens in te delen. De speciale vakken, in diverse maten, kunnen 

op verschillende plaatsen in de deur worden bevestigd. Behalve 

vakken zijn er ook speciale clips waaraan zakjes kunnen worden 

bevestigd om bijvoorbeeld overgebleven schijfjes citroen in te 

bewaren. De vakken en clips bieden samen legio mogelijkheden om 

de deur van de koelkast geheel naar wens en behoefte in te delen.

Twintech® NoFrost 

AEG-modellen met TwinTech® en NoFrost beschikken over twee 

afzonderlijke koelcircuits. Dit resulteert in een ideale luchtvochtig -

heid en zorgt ervoor dat levensmiddelen in het koelgedeelte niet 

uitdrogen en dat het diepvriesgedeelte ijsvrij blijft. Producten zijn 

niet onderhevig aan wisselende omstandigheden die hen sneller 

kunnen doen bederven. Levensmiddelen worden optimaal gekoeld 

- fruit en groenten behouden hun stevigheid en smaak, vlees en 

vis blijven vers - van het moment van aankoop tot het moment 

van bereiding.

LongFresh

Zorgvuldig geselecteerde ingrediënten hebben precieze 

omstandigheden nodig om  hun geweldige smaak te behouden. 

De LongFresh-lades kunnen afzonderlijk worden ingesteld om 

omstandigheden te creëren die ideaal zijn voor de inhoud ervan. 

Alle levensmiddelen worden bij optimale temperatuur en 

lucht vochtigheid bewaard en blijven tot drie maal langer vers 

dan in een gewone lade. En omdat alles langer vers blijft, 

hoef je veel minder vaak iets weg te gooien.

De koel- en vriesapparaten van AEG zijn ontworpen om allerlei soorten levens-
middelen in perfecte conditie te houden. Om dat mogelijk te maken, maken wij 
gebruik van geavanceerde technologieën op het gebied van luchtcirculatie en 
-vochtigheid. En welke keuken je ook kiest; in het AEG-assortiment vind je altijd 
een model dat bij jouw wensen én in de beschikbare ruimte past.



Optimale, flexibele indeling

AEG koelkasten zijn voorzien van legplateaus van veiligheidsglas. 

Deze zijn tot 25 kg belastbaar en makkelijk te reinigen. Afhankelijk 

van het model wordt een aantal legplateaus op hele en halve diepte 

meegeleverd voor een optimale benutting van de beschikbare 

ruimte. Zo kun je bijvoorbeeld ook gemakkelijk karaffen of grote 

slakommen kwijt. De stijlvolle glasplaten kunnen op diverse 

posities worden geplaatst. Zelfs schuin is mogelijk. Handig want 

open verpakkingen kunnen zo niet gaan lekken. Daarnaast kun 

je naar keuze nog een SpinView® legplateau of een uitneembaar 

legplateau in je koelkast plaatsen. Voor nog meer flexibele ruimte.

NoFrost / LowFrost 

De AEG NoFrost-modellen beschikken over een uniek 

luchtcirculatiesysteem dat ervoor zorgt dat het diepvriesgedeelte 

ijs- en condensvrij blijft. Handmatig ontdooien is dus niet 

meer nodig. Bij LowFrost-modellen wordt 80% minder ijs 

en rijp gevormd. Je hoeft dus veel minder vaak handmatig 

te ontdooien en bovendien verlopen het ontdooiproces 

en het schoonmaken snellen en eenvoudiger.

Perfect gecombineerd 

Koelers en diepvrieskasten met gelijke nishoogten kunnen  

dankzij de omkeerbare deurdraairichting perfect 

naast elkaar worden ingebouwd.

DynamicAir 

Een ventilator in het bovengedeelte van de koelkast 

bevordert de luchtcirculatie en zorgt zo voor een 

constante temperatuur in het koelgedeelte.











































































VAATWASSERS

AirDry-technologie

Gebruikt de natuurlijke luchtstroom om de droogcyclus 

af te ronden. Door de deur automatisch 10 cm te openen 

tijdens het laatste deel van de cyclus wordt de vaat optimaal 

gedroogd bij een zo laag mogelijk energieverbruik.

ComfortLift®

De AEG ComfortLift® vaatwasser is de eerste vaatwasser 

waarbij de onderste korf - met belading - bij het uitrijden 

vanzelf omhoog komt. Zo kan je, zonder te bukken, 

efficiënter uitladen en doeltreffender inladen.

QuickSelect met ECO-meter

Afwassen op maat met QuickSelect. Met één vinger selecteer je  

de optimale instellingen voor elke afwascyclus. Kies de cyclustijd 

via de digitale schuifregelaar en selecteer eventuele opties. Alles 

in slechts een paar klikjes, waarbij de ECO-meter onmiddellijk 

feedback geeft over het energieverbruik. De vaatwasser doet 

verder het nodige, zodat je kan rekenen op een onberispelijk 

schone vaat op het moment dat dit je het beste uitkomt.

Het draait niet alleen om het eten. Ook het bestek en de borden dragen bij tot  
een mooie smaakervaring. Zo komt een dessert met donkere chocolade beter tot 
zijn recht op een vierkant of rechthoekig bord en een kaastaart op een rond.  
Goed onderhoud van uw servies is dan ook essentieel.



SprayZone

De optie SprayZone activeert een zone die specifiek gericht is op

het reinigen van vuile schotels met hardnekkige etensresten. Deze

zone zorgt voor een intense reiniging waardoor geen manueel werk

meer nodig is. De schotels hoeven niet meer vooraf gespoeld of

ondergedompeld te worden om ze weer schitterend zuiver te krijgen.

Machine Care programma

Specifiek programma van 60 min op 70°C om de vaatwasser grondig 

 te reinigen in combinatie met de AEG ontvetter. (meer info over de 

AEG onderhoudsproducten op de pagina’s ‘Onderhoud en reiniging’)

MaxiFlex besteklade

De MaxiFlex besteklade is aan de voorzijde voorzien van iconen 

zodat in één oogopslag duidelijk is wat waar hoort. Verder is 

de lade onderverdeeld in een ruimte voor messen, vorken en 

lepels. Daarnaast is er voldoende ruimte voorzien voor speciaal 

keukengereedschap zoals koksmessen, spatels, gardes en 

opscheplepels, met ook een speciale messenhouder voor scherpe 

messen. MaxiFlex biedt ruimte voor maar liefst 14 couverts.

Satellietsproeiarm

De veelzijdige dubbele rotatie van de satellietsproeiarm 

werkt vanuit voortdurend veranderende hoeken zodat 

vaat en kookgerei perfect gereinigd worden.

Bereik van een 
gewone sproeiarm

Bereik van een 
satellietsproeiarm

versus























Met de rijst- en graankoker van AEG & Joseph Joseph bereik je in 

een paar minuten perfecte resultaten. Bereiden, koken en opdienen

in één met deze ergonomisch ontworpen set. De multifunctionele 

rijstlepel houdt het deksel op zijn plaats en biedt tegelijk twee 

handige handgrepen.

De set bestaat uit een grote kookpot van 2 liter met deksel, vergiet, 

maatbeker en multifunctionele rijstlepel. Kan gebruikt worden voor 

alle soorten granen, met rijst, havermout, couscous en quinoa.

Maak in een handomdraai een perfecte en heerlijke omelet met deze 

slimme alles-in-één omeletmaker voor de microgolfoven van AEG & 
Joseph Joseph. Breek de eieren in de schaal, voeg ingrediënten of 

smaakmakers naar keuze toe, klop alles goed door elkaar en zet de 

schaal in de microgolfoven.

Voor omeletten van maximaal vier eieren.

M I C R O G O L F O V E N  R I J S T-  E N  G R A A N K O K E R

M I C R O G O L F O V E N  O M E L E T M A K E R

Modelnummer A9MBSTE2

PNC 902979728

Afmetingen 22 x 18 x 13,5 cm

Inhoud 2 liter

€ 29,90

Modelnummer A9MBOML

PNC 902979730

Afmetingen 19,3 x 21 x 14 cm

Inhoud max. 4 eieren

€ 13,90

Zet perfect bereide maaltijden rechtstreeks uit de microgolfoven op 

tafel met de veelzijdige en stapelbare kookset van AEG & Joseph 
Joseph. Kook pasta of aardappelen in de kookpot van 2 liter, stoom 

groenten of vis in het stoommandje en bereid krokant spek op het 

bakplaatje.

Vier stapelbare en onderling verwisselbare delen: kookpot, 

stoommandje, bakplaatje en omkeerbaar deksel. Het omkeerbare 

deksel kan indien gewenst ook als bord dienen.

M I C R O G O L F O V E N  K O O K S E T

Modelnummer A9MBSET

PNC 902979729

Afmetingen 24,5 x 19,5 x 15,5 cm

Inhoud 2 liter

€ 39,90

Prijzen inclusief BTW en recupel.

ACCESSOIRES 
MICROGOLFOVENS 



TR1LFV

944189352
1 telescopische geleider, volledig uittrekbaar  

(voor alle ovens van 60 en 45 cm, behalve voor 

SteamPro, SteamBoost en CombiQuick ovens)

€ 79,00

TR1LFSTV

944189355
1 telescopische geleider, volledig uittrekbaar  

(alleen voor 60 en 45 cm SteamPro en  

SteamBoost ovens)

€ 79,00

TR3LFV

944189358
3 telescopische geleiders, volledig uittrekbaar  

(voor alle ovens van 60 cm, behalve voor SteamPro, 

SteamBoost en CombiQuick ovens)

€ 199,00

TR3LFSTV

944189360
3 telescopische geleiders, volledig uittrekbaar  

(alleen voor 60 cm SteamPro en SteamBoost ovens)
€ 199,00

WS-AP

944189361
Geschikt voor 60 en 45 cm ovens,  

niet voor stoomovens.
€ 29,00

WSS-AP

944189363
Geschikt voor stoomovens. € 39,00

A9OZS10

902979474
€ 199,00 A9OBGC23

902979553
€ 79,00

Extra accessoire waardoor bakplaten en roosters volledig kunnen 

worden uitgeschoven. Ze glijden moeiteloos met een soepele 

rolbeweging.

Geschikt voor ovenkommen, cakevormen, gebraad en 

grillbereidingen.

7-delige stoomschalenset. Geschikt voor stoomoven.

1 geponste en 1 niet-geponste Gastro-pan (11 x 17 cm),

1 geponste en 1 niet-geponste Gastro-pan (16 x 17 cm),

1 geponste en 1 niet-geponste Gastro-pan (16 x 26 cm),

1 niet geponste Gastro-pan (13 x 32 cm) met deksel.

Deze hoogwaardige, roestvrijstalen schalen set bestaat uit twee stuks 

die je apart of samen kunt gebruiken. Bij gecombineerd gebruik kan 

de stoom door de kleine gaatjes rond het voedsel circuleren terwijl 

dit gescheiden blijft van overtollig water. Kan worden gebruikt voor 

allerlei soorten ingrediënten, van vis en vlees tot rijst en groenten. 

Geschikt voor stoomoven en vaatwasmachinebestendig 2 stuks  

(1 met en 1 zonder gaatjes)

32,5 x 34,4 cm

T E L E S C O P I S C H E  G E L E I D E R S R O O S T E R S

S T O O M S C H A L E N S E T S T O O M S C H A L E N S E T 

ACCESSOIRES OVENS 

Prijzen inclusief BTW en recupel.



A4OZCT01

902979475
€ 59,00

A9OZBT10

902979493
€ 59,00 GBS466

8092224016
€ 49,00

A4OZDT01

902979476
€ 59,00

A9OZPS1

902979797
€ 79,00

Met zijn snelle verhitting en uitstekende warmtebehoud geeft 

deze ovensteen jou de knapperigheid die je meestal alleen in een 

professionele pizzaoven krijgt. Ook perfecte bakresultaten voor 

focaccia, gebak en andere broodsoorten. Kan voor alle soorten 

ovens worden gebruikt. De set bestaat uit een steen, een houten 

schep en een pizzasnijder. 

(pizzasteen 33 x 38 cm, schep 29 cm)

Geëmailleerde bakplaat - ideaal voor bakken van cakes en koekjes. 

46,5 x 38,5 x 2,5 cm

Diepe en veelzijdige braadslee. Perfect om te braden, gratineren, 

pocheren en bakken. Uitstekend geschikt als lekbak in combinatie 

met een rooster.

46,5 x 38,5 x 4 cm

Door de gaatjes in de aluminium plaat kunnen hitte en stoom rond 

het deeg circuleren voor een knapperige textuur en een zachte en 

vochtige binnenkant. Ook ideaal voor het drogen van voedings-

middelen zoals appelringen of groenten. Geschikt voor alle ovens.

46,6 x 38,5 cm

Geschikt voor alle Compact Range ovens en microgolfovens.

46,6 x 38,5 x 2,8 cm

Bestelling via spareparts.

P I Z Z A S T E E N S E T

B A K P L A AT B R A A D S L E E

P AT I S S E R I E P L A AT G L A S P L A AT

A9OOAF00

902980163
€ 59,00

Met behulp van de speciale AirFry bakplaat tover je ook uit de oven 

knapperige groenten en frieten. Dankzij de nauwkeurig geplaatste 

perforaties is de luchtcirculatie optimaal zodat je kunt rekenen op 

een gelijkmatige garing. 

46,5 x 38,5 x 2,5 cm 

A I R F R Y  B A K P L A AT

Prijzen inclusief BTW en recupel.



Prijzen inclusief BTW en recupel.

Meer dan 25 jaar geleden 
lanceerde AEG als eerste 
de inductiekookplaat.

Om de kracht en nauwkeurigheid van de 

inductietechnologie ten volle te benutten, 

bieden we vandaag een uitgekiend 

assortiment van hoogwaardige pannen.

MASTERY
COLLECTION

Vaatwasser- en ovenbestendig

Alle Mastery Collection kookpotten 

zijn ovenbestendig tot 250°C en 

kunnen gewoon in de vaatwasser.

Speciaal ontworpen voor 
AEG inductiekookplaten

maar ook geschikt voor alle 

andere kookplaten.

Meerlagige constructie van 
verschillende materialen

wat zorgt voor een uitstekende 

warmtegeleiding en eenvoudig onderhoud.



Prijzen inclusief BTW en recupel.

B R A A D P A N
A9ALFP01 (902979484)

C O N I S C H E  S A U S P A N
A9ALCS01 (902979483)

De conische sauspan is ideaal voor het 

sauteren en dichtschroeien van kleine 

porties vlees en groenten voor een 

knapperig en tegelijk sappig resultaat. 

De lage wanden en de bodem van 

deze braadpan zijn ontworpen voor 

een snelle en gelijkmatige verhitting 

en een geleidelijke vochtafvoer.

Afmetingen*  Ø 22 cm

Inhoud 2 liter

 € 119,00

S T E E L P A N  1 , 7  L
A9ALSA21 (902979682)

Deze verrassend veelzijdige, kleinere 

steelpan is ontworpen om de ruimte 

te optimaliseren en de functionaliteit 

te maximaliseren. Ideaal voor het 

koken en blancheren van groenten. 

De schaalverdeling aan de binnenzijde 

stelt u in staat de ingrediënten 

nauwkeurig af te meten en maakt 

deze steelpan perfect voor het laten 

pruttelen van romige sauzen en jus.

Afmetingen* Ø 16 cm

Inhoud 1,7 liter

 € 139,00

L A G E  B R A A D P A N
A9ALLC01 (902979485)

De lage braadpan is een multifunctionele 

pan die uitermate geschikt is voor 

smoren, pocheren en sudderen. Ideaal 

voor het bereiden van romige risotto, 

stoofpotjes of andere gerechten die extra 

ruimte nodig hebben bij het koken, of 

om individuele porties te pocheren.

Afmetingen*  Ø 30 cm

Inhoud 4,5 liter

 € 189,00

Afmetingen*  Ø 28 cm

 € 129,00

K O O K P O T T E N S E T
A4SS (902979889)

Kookpot 4 liter - Ø  20 cm, Kookpot 7 liter -  

Ø 22 cm - opgebouwd uit 3 lagen, 

pastavergiet en antiaanbakpan Ø  28 cm 

K O O K P O T T E N S E T
A3SS (902979820)

Kookpot 2 liter - Ø 16 cm, Kookpot 4 liter 

- Ø 20 cm - opgebouwd uit 3 lagen en 

braadpan met antiaanbaklaag Ø 24 cm

 € 199,00  € 249,00

* De afmetingen zijn exclusief de handgrepen



Prijzen inclusief BTW en recupel.

B R A A D S L E D E
A9KLLC0 (902979677)

P L A N C H A  B A K P L A AT 
A9HL33 (902979707)

F U S I O N - W O K
(944189320)

De grootte en vorm van de braadslede zijn perfect afgestemd 

op je kookplaat en oven. In deze braadslede kan je alles 

bereiden, van stoofschotels tot gebraden vlees, groenten en 

gevogelte. Op de kookplaat braad je het vlees aan en laat je 

het sudderen, waarna je het in de oven laat nagaren: alles in 

één handig proces waarbij alle rijke smaken behouden blijven 

en je een sappig, mals resultaat krijgt, elke keer weer. Met de 

dubbele handgrepen schuif je de braadslede eenvoudig van je 

kookplaat in de oven. Past perfect op je inductiekookplaat en 

kan ook op alle andere soorten kookplaten worden gebruikt.

Tover je kookplaat in een handomdraai om tot een barbecue 

en geniet het hele jaar door van de perfecte grillsmaak met de 

Plancha bakplaat. De warmte wordt snel en gelijkmatig over de 

hele plaat verdeeld, zodat alle ingrediënten overal gelijkmatig 

worden gebakken. Dankzij de antiaanbaklaag hoef je minder 

olie te gebruiken en kook je dus gezonder zonder verlies van 

smaak of textuur. Past perfect op je inductiekookplaat en kan 

ook op alle andere soorten kookplaten worden gebruikt.

Sudderen en roerbakken met alle voordelen van wokken, maar  

met de snelheid, energie-efficiëntie en temperatuurregeling  

van moderne inductietechnologie. De wokring maakt dezelfde  

ergonomische bewegingen mogelijk als een afgeronde wok en  

is ook ideaal voor op tafel. Alleen voor AEG MaxiSense® 

inductiekookplaten. Wokring inbegrepen.

Afmetingen* 28 x 39 x 8 cm

 € 299,00

Afmetingen* Ø 34 cm

 € 219,00

Afmetingen* 22 x 43,2 x 1,8 cm

 € 229,00

De AEG zoutsteen is een natuurlijke steen voor het bereiden 

en serveren van voedsel op een natuurlijke en gezonde 

manier. Afkomstig uit de Himalaya, kan deze steen in de 

oven en op de kookplaat worden verwarmd of gekoeld in 

de koelkast of diepvriezer. Ideaal ook als presenteerplaat 

voor sushi, fruit, desserts, kazen of ander lekkers. Dankzij 

het frame geschikt voor elke energiebron, ook inductie.

Afmetingen* 20 x 30 cm

 € 129,00

H I M A L A Y A  Z O U T S T E E N  M E T  F R A M E 
A2SLT (902979822)

* De afmetingen zijn exclusief de handgrepen



Prijzen inclusief BTW en recupel.

ACCESSOIRES DAMPKAPPEN

Type Prijs

BF6070-M voor DPB5650M € 49,00

F R O N T P A N E E L

Type Prijs

EFB60X

949610060

(hxbxd): 690 x 598 x 15 mm € 149,00

EFB90X

949610061

(hxbxd): 690 x 898 x 15 mm € 169,00

I N O X  S P AT P L AT E N

Deze spatwanden zijn leverbaar in breedtes van 60 en 90 cm.



Prijzen inclusief BTW en recupel.

L O N G L I F E  K O O L S T O F F I LT E R S

Type PNC

MCFE11 902 980 056

MCFE31 902 980 130

MCFE33 902 980 132

MCFE52 902 980 221

MCFB52 902 980 095

MCFB59 902 980 201

MCFB60 902 980 205

ECFBLL01 902 979 878

ECFBLL02 902 979 879

Anders dan bij de traditionele koolstoffilter, is deze filter afwasbaar in de 

vaatwasser en behoudt het gedurende 3 jaar het vermogen om geuren 

te absorberen, daarna moet het vervangen worden. Het is bovendien 

een filter die tot 65% luchtjes opneemt.   

H I G H  E F F I C I E N C Y  L O N G L I F E  K O O L S T O F F I LT E R S

Type PNC

MCFB53 902 980 096

MCFB62 902 980 207

MCFB66 902 980 215

SUPCHARCE1 902 979 622

SUPCHARCE2 902 980 093

SUPCHARC-F 942 492 840

De High efficiency LongLife filter is een koolstoffilter die tot 85% luchtjes 

opneemt. Wanneer de filterwerking niet meer optimaal is, kan de filter 

worden geregenereerd in de oven. Deze filter heeft een levensduur van 

4 tot 5 jaar.

Houd voor een frisse keuken de filters van je dampkap goed 
schoon. De vetfilters vangen vetdeeltjes op, waardoor de lucht en 
je keukenoppervlak schoon blijven, terwijl koolstoffilters geurtjes 
opnemen en verwijderen. De koolstoffilters zijn noodzakelijk  
wanneer je voor recirculatie kiest. 

T R A D I T I O N E L E  K O O L S T O F F I LT E R S

De traditionele koolstoffilter is een filter die gemiddeld tot 45% luchtjes 

opneemt en die bovendien vuurvast en niet-giftig is. Deze filter moet 

elke 3 tot 4 maanden vervangen worden om optimale prestaties te 

waarborgen.  

Type PNC

ECFB01 902 979 876

ECFB02 902 979 877

ECFB03 902 979 880

MCFE01 902 980 045

MCEF02 902 980 046

MCFE04 902 980 048

MCFE06 902 980 050

MCFE18 902 980 119

MCFE38 902 980 137

MCFE21 902 980 149

MCFB58 902 980 200



ACCESSOIRES KOELEN & VRIEZEN 

Type Prijs

A6RHSW31

902979890
€ 129,00

S P I N V I E W ®

Een uniek draaiplateau dat 360 graden kan draaien zodat spullen

achteraan makkelijk toegankelijk zijn. Zonder zoeken,  

zonder herschikken.

Type Prijs

A6RHES31

902979891
€ 99,00

U I T T R E K B A R E  L E G G E R  M E T 
U I T N E E M B A A R  P L AT E A U

Dankzij de uittrekbare legger zijn levensmiddelen achterin  

de koelkast ook makkelijk bereikbaar. Het uitneembaar plateau  

zorgt voor nog meer flexibiliteit.

Deze toebehoren zijn voor een aantal koelkasten als accessoire 
beschikbaar. Zie de vermelding op de productpagina's. 

Prijzen inclusief BTW en recupel.



Een uiterst handig accessoire dat in alle vaatwassers van 

60 en 45 cm breed kan worden geplaatst om glazen met 

extra lange stelen veilig te kunnen reinigen. In het rek 

passen maximaal 8 glazen van verschillende afmetingen. 

Zijn er 4 of minder glazen af te wassen? Dan kan het 

rek eenvoudig aan één kant worden ingeklapt zodat het 

niet meer plaats dan nodig in de vaatwasser inneemt. 

Wanneer het glazenrek niet wordt gebruikt kan het 

helemaal worden ingeklapt tot een compact geheel dat 

gemakkelijk in een lade kan worden opgeborgen. 

  – Universele montage voor alle vaatwassers van 45 en 60 cm

  – Gebruiksvriendelijk

  – Plat opvouwbaar voor gemakkelijk opbergen

€ 29,90

G L A Z E N R E K  |  A 9 S Z G B 0 1

BESCHERM JE GLAZEN

V E R L E N G I N G S V O E T E N S C H U I F S C H A R N I E R K I T

Voor installatie van ProClean™ vaatwassers op grotere hoogte

(tot 940 mm)

Kit met schuifscharnieren rechts - links voor deurpanelen van 7 tot 

15 kg. Geschikt voor alle (60cm) ProClean™ modellen. 

Afmetingen (HxBxD) in cm:
33 x 26 x 21,6

PNC 902979555

ACCESSOIRES 
VAATWASSERS

Plat opvouwbaar voor

gemakkelijk opbergen

Type Prijs

FITS-ALLII € 39,00 Bestelling via de dienst Spareparts. onderdeelnummer 4055274932.

B E S T E K M A N D J E

Bestekmandje voor ComfortLift® vaatwassers.

Bestelling via de dienst Spareparts. onderdeelnummer 140001732-03/5.

I N S TA L L AT I E K I T  V O O R  L A D E F R O N T E N

Kit voor installatie van ladefronten op vaatwassers - geschikt voor 

volledig geïntegreerde vaatwassers van 45 cm en 60 cm breed. 

Type Prijs

M2DK2 € 24,90

Prijzen inclusief BTW en recupel.



Prijzen inclusief BTW en recupel.

ONDERHOUD & REINIGING

Inhoud 500 ml

Modelnummer M3SCS200

PNC 902979943

€ 9,90

I N O X  
R E I N I G I N G S C R È M E

I N O X  
R E I N I G I N G S S P R A Y

U N I V E R S E L E  
O N T K A L K E R

S T O O M O V E N  
P R E M I U M  O N T K A L K E R

Een superieure spray die zacht reinigt en polijst, en tegelijkertijd  

een beschermende laag achterlaat. Deze antivingerafdrukformule 

reinigt zonder strepen en hoeft niet te worden afgespoeld.  

Geschikt voor alle roestvrijstalen oppervlakken, inclusief 

dampkappen, ovendeuren en gootstenen.

Een hoogwaardige reinigingscrème die alle roestvrijstalen 

oppervlakken voorzichtig schoonmaakt en polijst en bovendien een 

beschermende laag achterlaat die het schoonmaken in de toekomst 

gemakkelijker maakt. Antivingerafdrukformule voor het eenvoudig 

schoonmaken van alle roestvrijstalen oppervlakken, inclusief 

dampkappen, ovendeuren en gootstenen zonder strepen achter  

te laten. Naspoelen is niet nodig.

Deze universele ontkalker verwijdert kalkaanslag waardoor 

apparaten weer als nieuw kunnen werken. Dit is vooral effectief in 

regio’s met hard water. Geschikt voor wasmachines, vaatwassers, 

waterkokers en koffiezetapparaten. 

De ontkalker voor stoomovens verwijdert voorzichtig hardnekkige  

vlekken en kalkaanslag uit holtes en stoomsystemen zonder  

resten achter te laten. De formule is gebaseerd op natuurlijke  

schoonmaakazijn.

Inhoud 300 ml

Modelnummer M3SCC200

PNC 902979952

€ 9,90

Inhoud 1 l

Modelnummer M3KCD200

PNC 902979913

€ 9,90

Inhoud 250 ml

Modelnummer M3OCD200

PNC 902979949

€ 6,90



Prijzen inclusief BTW en recupel.

Inhoud 500 ml

Modelnummer M3OCS200

PNC 902979933

€ 9,90

I N B O U W  K O F F I E M A C H I N E  
O N T K A L K E R

O V E N  &  M I C R O G O L F O V E N  
R E I N I G I N G S S P R A Y

K O F F I E M A C H I N E 
W AT E R F I LT E R 

K O O K P L A AT  
V I T R O  C A R E  R E I N I G I N G S C R È M E

De makkelijkste en eenvoudigste manier om zelfs de meest 

hardnekkige vetvlekken te verwijderen. Spuit het erop en het vet  

of de ingebrande resten lossen vanzelf op. De makkelijkste manier 

om de binnenkant van je oven, je bakplaten, elektrische grills  

en microgolfoven er weer als nieuw te laten uitzien.  

Het verwijdert op doeltreffende wijze bacteriën, schimmels en 

hinderlijke geurtjes, en is toch milieuvriendelijk en niet-giftig.

De ontkalker voor inbouw koffiemachines verwijdert kalkaanslag 

zodat de smaak van koffie behouden blijft. Het bevat oppervlakte-

actieve stoffen die volledig biologisch afbreekbaar zijn. 

Een filter die de smaak, het aroma en de kwaliteit van het water 

verbetert door kalkaanslag te verminderen. Deze filter verbetert  

de prestaties en efficiëntie van het toestel. 

Deze hoogwaardige reiniger geeft je kookplaat een perfecte, 

gelijkmatige glans. Hij laat een beschermende laag achter die 

het schoonmaken in de toekomst gemakkelijker maakt. Schuurt 

niet zodat je bij het schoonmaken niet bang hoeft te zijn dat 

je krassen achterlaat op het oppervlak. Verwijdert ingebrande 

etensresten. Polijst je keramische, inductie- en glazen kookplaat.

Inhoud 2 zakjes van 100 g

Modelnummer M3BICD200

PNC 902979871

€ 19,90

Inhoud 1 stuk

Modelnummer M3BICD200

PNC 902979872

€ 19,90

Inhoud 300 ml

Modelnummer M3HCC200

PNC 902979958

€ 9,90



Prijzen inclusief BTW en recupel.

Inhoud 500 ml

Modelnummer M3RCS200

PNC 902979938

€ 9,90

V A AT W A S S E R 
S U P E R  C L E A N  O N T V E T T E R

K O E L K A S T 
R E I N I G I N G S S P R A Y

V A AT W A S S E R 
G L A N S S P O E L M I D D E L

VA AT WA S S E R  &  WA S M AC H I N E  CLEAN & CARE 
ONTK ALKER ,  ONT VETTER & HYGIËNISCHE REINIGER

Spuit deze reinigingsspray op de binnen- en buitenkant van je 

koelkast om geurtjes te neutraliseren, vlekken te verwijderen en het 

oppervlak te laten glanzen. Naspoelen is niet nodig. Veeg gewoon 

na met een vochtige doek en geniet optimaal van je schone koelkast. 

Deze hoogwaardige ontvetter verwijdert onaangename 

geurtjes en etensresten, houdt je vaatwasser vetvrij en zorgt 

dat deze uitstekende prestaties blijft leveren. Voorkomt 

vieze geurtjes en vetophoping. Gebruiksvriendelijk.

Dit extra geconcentreerde product levert een sprankelend servies 

op. Het bestrijdt watervlekken op alles van wijnglazen tot messen. 

Zelfs met een zeer lage dosering levert het goede prestaties. 

Veilig voor je glazen, servies, bestek, enz. 

Wanneer je iedere maand Clean & Care van AEG gebruikt, 

houd je je apparaat vrij van kalkaanslag en aangekoekt vuil. Zo 

blijven apparaten optimaal werken. Omdat het geen fosfor of 

oppervlakteactieve stoff en bevat, is het een ideaal middel voor 

gebieden met hard water. Geen kalkafzetting in de machine.

Inhoud 2 zakjes

Modelnummer M3DCP200

PNC 902979920

€ 9,90

Inhoud 300 ml

Modelnummer M3DCR200

PNC 902979921

€ 7,90

Inhoud 6 zakjes 12 zakjes

Modelnummer M3GCP400 M3GCP400

PNC 902979918 902979919

€ 11,90 € 17,90



REINIGEN KAN 
ECHT NIET 
MAKKELIJKER

Inhoud 1 kg

Modelnummer M3GCS200

PNC 902979927

€ 1,90

V A AT W A S S E R  &  W A S M A C H I N E 
S U P E R  C A R E  O N T K A L K E R

V A AT W A S S E R  &  W A S M A C H I N E 
R E G E N E R E E R Z O U T

Zout voor vaatwassers voorkomt kalkaanslag en garandeert 

maximale prestaties met minimaal verbruik van energie en 

(af-)wasmiddelen. Bovendien krijgen je servies en bestek 

hun glans terug.

Deze hoogwaardige, duurzame oplossing voor vaatwassers en 

wasmachines verwijdert en voorkomt kalkaanslag en vieze geurtjes. 

De ontkalker reinigt de leidingen voor een optimaal resultaat. 

Een schone machine verbruikt bovendien minder energie.

Inhoud 2 zakjes 

Modelnummer M3GCP300

PNC 902979928

€ 9,90

Prijzen inclusief BTW en recupel.



ONZE SERVICE / 
PERFECTE ZORG

www.aeg.be
Je vindt er onze verdelers in je streek en alle info die je nodig hebt.

Onderdelen - Spareparts
https://shop.aeg.be

spareparts.belgium@electrolux.be

Herstellingen
Tel 02 / 716.24.44

Maandag – vrijdag: 8u30 – 16u30

E-mail: repairs.belgium@electrolux.be

Online booking via www.aeg.be

Bezoek het Electrolux Experience Center
The Electrolux House,

Raketstraat 40, 1130 Brussel

Meer info en openingsuren: aeg.be

Bied je toestel extra bescherming
Al onze toestellen worden geleverd met een standaardgarantie.  

AEG biedt een selectie van verlengde garantiemogelijkheden. 

Hiermee kan je je toestel volledig beschermen tegen mogelijke 

storingen na het verstrijken van de wettelijke garantie.  

Voor meer informatie surf snel naar onze website:  

www.aeg.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
Keukenmachines  €1
Kookplaten  €1
Dampkappen met motor  €1
Koel- en vriescombinatieapparaten  €10
Koelkasten  €10
Diepvriezers  €10
Vaatwassers  €1
Inbouwkoffiemachines   €0,05
Sous-vide lade  €0,5

Verantwoordelijke uitgever: Electrolux Belgium nv.
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 01/01/2020, BTW en recupel inbegrepen, plaatsing 
en levering niet inbegrepen. Aangezien deze prijzen onderhevig zijn aan 
marktschommelingen dien je je steeds bij je plaatselijke verdeler te informeren 
over de aankoopprijzen. De opgegeven waarden in deze brochure kunnen 
variëren 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 zetfouten voorbehouden. 
Niet contractuele foto’s.

AEG
Electrolux belgium nv
Raketstraat 40
1130 Brussel
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