
Smartere matlaging med fargedisplay og kommandohjul
Kontroller ovnens tilberedning intuitivt gjennom fargeskjermen med 
kommandohjulet. Bla gjennom programmer, still inn tidtakere, og velg 
spesialfunksjoner ved å vri på hjulet - alt vises på den digitale skjermen. Og 
motta over-the-air programvareoppdateringer med Wi-Fi-tilkobling.

Oppnå resultater med restaurantkvalitet hjemme
Profesjonelle kokker har lenge foretrukket «sous vide» for å oppnå perfekte og 
konsekvente resultater. SousVide gir deg teknologi på restaurantnivå i ditt eget 
hjem, noe som lar deg skape retter som overgår forventningene dine.

Automatisk justering med Steamify® 
Med Steamify®-funksjonen stiller du inn ønsket 
temperatur, og ovnen justerer dampnivået automatisk. 
For sunnere, mer smakfull mat. Matlaging med damp 
får frem de rikeste smakene og bevarer ernæringen. 
Og med Steamify®-funksjonen er det enkelt å gjøre.

Connected Cooking for bedre kontroll på kjøkkenet
Få din egen personlige assistent på kjøkkenet med 
Connected Cooking. Kontroller innstillingene til ovnen 
din - inkludert timing og temperatur - fra mobilen din. Få 
oppskriftinspirasjon og tilberedningstips. Eller bruk den 
til å sjekke maten din fra et annet rom.

Kom nærmere tilberedningen
Du vet når det er gjort bare ved å se på det. 
Selvfølgelig gjør du det. Og med CookView®-kameraet 
fra AEG har du nå en ekstern måte å sjekke maten på 
mobilen din.

9000 CookView®-ovnen er tilkoblet via Wi-Fi med et internt kamera. Linsen gir 
deg live-bilder av ovnen tilkoblet trådløst med My AEG Kitchen-appen. Få din 
egen personlige assistent på kjøkkenet med Connected Cooking. Kontroller 
innstillingene til ovnen din - inkludert timing og temperatur - fra mobilen din. 
Med

Overvåk og mestre hvert måltid
9000 CookView®-ovnen er tilkoblet via Wi-Fi med et internt kamera. Linsen gir 
deg live-bilder av ovnen tilkoblet trådløst med My AEG Kitchen-appen. Bruk 
smarttelefonen din til å mestre og overvåke hver rett, og foreta live justeringer 
av temperatur og koketid. Fra hvor som helst.

Fordeler og Egenskaper

• Touch-betjening
• SoftMotion™: dempet dørlukking
• Viften stopper når døren åpnes 
• Ovnslys som automatisk slås på når man åpner døren 
• Rask oppvarmingsfunksjon 
• Elektronisk temperaturregulering
• Tilberedningshjelp og oppskrifter
• Automatisk temperaturforslag 
• Automatiske vektprogrammer 
• Automatisk sikkerhetsfunksjon slår ovnen av
• Display med språkvalg
• Damprengjøring
• Restvarmeindikator 
• Steketermometer med Auto Av og angivelse av resttid
• FloodLight ovnsbelysning for full oversikt over maten
• Perfect Entry ovnsstiger
• Rustfritt stål med anti-fingeravtrykk 
• Kjølevifte
• Enkel rengjøring av ovnsdøren
• Funksjonssperre
• Dørlås
• IsoFront Plus sikkerhetsdør
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Innvendig materiale Grey Enamel; Stainless steel fan 
cover

Emaljetype Steam
Dørfarge AFP stål
Farge Stainless steel with antifingerprint
Energiklasse A++
Volume usable, l 70
Størst overflate 1424
Energiforbruk med over/undervarme 
kWh 0.99

Energiforbruk med varmluft 0.52
Utvendige mål HxBxD (mm) 594x595x567
Innbyggingsmål HxBxD (mm) 590x560x550
Temperaturområde 30°C - 230°C
Kapasitet vanntank 950 ml
Grill element power - Top Oven 2300
Mikrobølgeeffekt i w 0
SE_Oven_Timercolor Hvit
Lengde på kabel (m) 1.5

Inkludert tilbehør 1 sett glideskinner, Water hardness 
teststrip

Total tilkoblingseffekt 3500
Volt 230
Product Partner Code E - Generic Partner All

Kamera/Connectivity Ja/Ja
Steamify Ja
Markedsføringsnavn SteamPro + CookView
Pyrolyse -
Rengjøring Damp

Produktspesifikasjon

9000 CookView Innbygging Steam Innbyggingsovn

BFS9850M

https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/WS_ZOD/PSGBOV180DE0000F.jpg
http://productinformation.int.electrolux.com/WEB/EMEA/EEFiles/GetPicture.ashx?Url=https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/PN/PSGBOV180DE0000G.jpg
https://www.electrolux-ui.com//DocumentDownLoad.aspx?DocURL=2020%5C867%5C362058umNO.pdf

