
 
 
 

AEG RKS640BCDW JÄÄKAAPPI 

 

AEG:n energiatehokas valkoinen jääkaappi suurella 
kapasiteetilla ja DynamicAir -teknologialla 

 Energialuokka A++ 
 Tilavuus: 387 L 
 DynamicAir -teknologia 
 Äänitaso: 39 dB(A) 
 Coolmatic -toiminto 
 LCD-näyttö 
 Edistykselliset hipaisukytkimet 
 Lomatoiminto 

AEG:n tyylikäs ja energiatehokas jääkaappi monipuolisilla 
ominaisuuksilla. Kylmälaitteen LCD-näyttö ja edistykselliset 
hipaisupainikkeet tuovat helppoutta laitteen käyttöön. 

Täydellisen tuoreet elintarvikkeet hallittujen 
säilytysolosuhteiden ansiosta 
 
DynamicAir-tuulettimen ansiosta lämpötila on tasainen 
kaikkialla jääkaapin sisällä, mikä takaa kaikkien tuoreiden 
elintarvikkeiden turvallisen säilytyksen. 

A++ on energialuokaltaan 21 % tehokkaampi kuin A+ -
energialuokka 
Säilytä ruokasi energiatehokkaassa A++ -kylmälaitteessa. 
Energialuokka A++ on energialuokaltaan 21% tehokkaampi 
kuin A+ -energialuokka. 

Täydellinen asetuksien hallinta 
 
Tässä kylmälaitteessa on erittäin edistykselliset hipaisupainikkeet, joita on helppo käyttää kevyin 
kosketuksin. Välittömän palautteen ja selkeän LCD-näytön ansiosta laitteen hallinta on miellyttävää ja 
helppoa. 

Coolmatic-pikajäähdytystoiminto 
 
Coolmatic-automatiikan ansiosta tuotteet pysyvät jääkaapissa tuoreina ja säilyttävät vitamiininsa entistä 
paremmin. Coolmatic-automatiikalla jääkaapin lämpötila laskee +2 °C kuudeksi tunniksi ja jäähdyttää 
ruuan nopeasti. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun jääkaappiin laitetaan suuria ruokamääriä kerralla, 
esimerkiksi viikonlopun alla. 

Lomatoiminto 
 
Jääkaapin lämpötila säätyy automaattisesti 14 °C säilytyslämpötilaan, jolloin jääkaapin oven voi pitää 
lomankin aikana suljettuna ilman hajuhaittojen riskiä. Myös energiankulutus on tällöin erittäin pientä. 
Muista poistaa kylmäsäilytystä vaativat ruokatarvikkeet kuten esimerkiksi maito ja juusto ennen 
lomatoiminnon käynnistämistä.  

 



 
 

AEG AGS625ACNW PAKASTINKAAPPI 

 

Energiatehokas NoFrost -kaappipakastin 

 Tilavuus 280 litraa 
 LED -valaistus 
 NoFrost -automaattisulatus 
 Äänitaso 42dB 
 FrostMatic -pikapakastus 

 

 

Energiatehokas A+ -luokan pakastinkaappi, jossa 
automaattisulatus NoFrost-tekniikan ansiosta. Kaappissa on 
elektroninen ohjaus ja siksi lämpötilan asetus on erittäin 
tarkka. FrostMatic-ominaisuus takaa elintarvikkeiden nopean 
jäätymisen vitamiinien säilyttämiseksi. Energiatehokas LED-
valaistus valaisee kaapin jotta pakasteiden löytäminen on 
mahdollisimman helppoa. 

No Frost-automaattisulatus 
 
Dynaamisella pakastuksella varustetussa pakastimessa on 
myös automaattinen sulatus. Sinun ei siis tarvitse enää 
sulattaa pakastintasi manuaalisesti, mikä kieltämättä on 
työlästä, aikaa vievää ja hankalaa. Automaattisulatteinen 
pakastin on myös paljon vaivattomampi pitää puhtaana. Sinä 
päätät kodissasi, mihin käytät aikasi! 

Frostmatic-automaattinen pikapakastus 
 
Frostmatic-automatiikka pakastaa tuotteesi pikavauhtia. 
Painat vain Frostmatic- painiketta, jolloin kompressori on 
yhtäjaksoisesti käynnissä, jotta tuoreiden elintarvikkeiden 
pakastus olisi mahdollisimman nopeaa. Tämä on tarpeen silloin, kun pakastetaan kerralla suuria 
määriä. Nopean pakastumisen ansiosta jääkiteet jäävät pieniksi ja elintarvikkeen solurakenne säilyy 
ehjänä. 
 
Pakasteet myös säilyttävät rakenteensa, vitamiininsa ja makunsa mahdollisimman hyvin. Jos 
Frostmatic-toimintoa ei katkaista manuaalisesti, laite kytkee toiminnon automaattisesti pois päältä n.48 
tunnin kuluttua ja pakastimen lämpötila palautuu jälleen normaaliksi. 

Säilytä suurempiakin tuotteita ongelmitta 
 
Pakastimen MaxiBox-laatikkoon mahtuvat suuri kokoisetkin ruokatarvikkeet. 

 

 

 
 
 

 



 
 

AEG FFB63720PW ASTIANPESUKONE 

 

Hellävaraista ja energiatehokasta astioiden pesua 
AEG:lta 

 Energialuokka A+++ 
 15 astiastoa 
 Äänitaso 40 dB(A) 
 6 pesuohjelmaa 
 5 pesulämpötilaa 
 AirDry-toiminto 
 SoftGrip ja SoftSpikes-viinilasinpidikkeet 
 Innovatiivinen satelliittisuihkuvarsi perusteelliseen 

puhdistukseen 

 
Tällä AEG:n energiatehokkaalla astianpesukoneella 
saat ensiluokkaisen ja hellävaraisen pesutuloksen 
astioillesi, mukaan lukien myös viinilasisi. 

Ensiluokkaiset tulokset ja hellävarainen lasien 
käsittely 
 
Ensiluokkaisen hellävarainen käsittely arkalaatuisille 
laseille AEG SoftGrip ja SoftSpikes -pidikkeiden 
ansiosta. Ne pitävät lasit tiukasti paikoillaan suojellen 
niitä vaurioilta. 

Luonnollinen kuivaus 
 
Uusi AirDry -tekniikka maksimoi kuivaustuloksen luonnollisen ilmavirtauksen avulla. Koneen luukku 
aukeaa automaattisesti 10cm viimeisen kuivausvaiheen jälkeen ja kun ohjelma on päättynyt. Se kuivaa 
astiasi luonnollisesti ja samalla energiaa säästäen. 

Siirrettävä ruokailuvälinetaso aterimille 
 
Siirrettävä, tilava ruokailuvälinetaso on kätevä käyttää. Aterimien lisäksi siinä on tilaa myös pitkille 
keittiövälineille. 

Jäljellä olevan ajan näyttö: kertoo, kun astiat ovat valmiit. 

Satelliittisuihkuvarsi: innovatiivinen joustava satelliitti suihkuvarsi. Puhdistaa astiasi täydellisesti joka 
kerta, aivan nurkistakin. 

 

 

 

 

 



 
 

AEG BPB352021W ERILLISUUNI 

 

Kalusteisiin sijoitettava AEG monitoimiuuni on tyylikäs 
ratkaisu ruoanlaittoon 

 Kalusteisiin sijoitettava 
 SurroundCook-kiertoilmajärjestelmä 
 9 uunitoimintoa 
 Pyrolyyttinen puhdistus 
 Uunin nettotilavuus: 72 l 
 Paistolämpömittari 
 5 kannatintasoa 
 Elektroninen lämpötilan säätö 

Täydelliset tulokset paistolämpömittarilla 
 
Tämän uunin paistolämpömittarin avulla mittaat 
sisälämpötilan ruoan keskeltä kypsymisen aikana. 
Saavuta juuri haluamasi kypsyystaso, joka kerta. 

Täydellisen tasainen lopputulos 
 
Tämän uunin kohdalla tehokas energiankäyttö 
tarkoittaa myös tehokasta ruoanvalmistusta. Sen 
uusi SurroundCook-kiertoilmajärjestelmä varmistaa 
kuuman ilman kiertämisen tasaisesti koko uunitilassa. Tuloksena on uunin nopeampi kuumeneminen. 
Haluttu lämpötila voidaan saavuttaa jopa 20 % nopeammin, jolloin säästät niin aikaa kuin energiaa. 

Pyrolyyttinen puhdistus 

Pyrolyyttisessä puhdistuksessa uunin sisällä oleva lika poltetaan tuhkaksi korkeassa lämpötilassa (500 
ºC). Valittavana on eri pituisia puhdistusohjelmia uunin likaisuuden mukaan. Tehokkaan tuuletuksen ja 
eristyksen ansiosta uuniluukun lasi pysyy turvallisena (luukun pinta 70 ºC), eivätkä keittiökalusteet 
ympärillä vahingoitu. Puhdistusohjeman ajaksi uuniluukku lukkiutuu kun lämpötila on yli 300 ºC. 

Äärimmäistä tarkkuutta, joka kerta 
 
Pitkälle kehittynyt ajastinnäyttö on suunniteltu ruoanlaittoprosessin tarkkaan hallintaan. Kun syötät 
käynnistys- ja sammumisajat selkeään LCD-näyttöön, uuni käynnistyy ja sammuu asettamiesi aikojen 
mukaisesti. Täydellistä tarkkuutta - vaikka jättäisit uunin hetkeksi ilman valvontaa. 
 

Rapeampi lopputulos höyryn avulla 
 
Tavallisten uunitoimintojen lisäksi tämä SteamBake-uuni hyödyntää höyryä kypsennyksen alussa. 
Höyrykypsennys säilyttää taikinan pinnan kosteana kullanruskean värin ja herkullisen rapean pinnan 
saavuttamiseksi, kun samalla taikinan sisäosa pysyy ihanan mehevänä. Höyryominaisuus kaikille 
leivonnan ystäville. 

Lapsilukko luukussa 

Mekaaninen lapsilukko uunin luukussa estää luukun avaamisen. Lapsilukon voi myös kytkeä 
tarvittaessa pois toiminnasta. 



 
 
 

AEG HK6542H0FB LIESITASO 

 

AEG:lta 59cm induktiokeittotaso, jossa neljä 
keittoaluetta. 

 Direktouch-liukuhipaisukytkimet 
 Eko-ajastin 
 590 x 520 x 55 mm 
 Power Booster-toiminto 
 Hob2Hood 
 OptiHeat-säätö 
 Stop& Go -toiminto 
 Liitäntäteho 7400 W 

 
Välitön reagointi - täydellinen 
lämpötilan valvonta 

Induktiokeittotaso reagoi äärimmäisen 
nopeasti. Voit säätää lämpötilan tarkasti ja 
välittömästi, joten voit hallita kypsennystä 
täydellisesti koko ajan. 

Älykäs tehonkäyttö pienentää 
energiankulutustasi 

Eko-ajastin mahdollistaa energian 
säästämisen hyödyntämällä keittotason 
jälkilämpöä kypsennyksen viimeisinä hetkinä. 

Jälkilämmön turvallinen ja tehokas käyttö 

OptiHeat-toiminto valvoo kunkin keittoalueen jälkilämpöä, mikä mahdollistaa jälkilämmön tehokkaan ja 
turvallisen käytön. 

Erittäin tarkkaa hallintaa ainutlaatuisella ajastuksella 

Ruoan kypsymistä voi nyt tarkkailla erikseen kuluneen ajan ajastimella, joka aloittaa laskennan nollasta 
ja jatkaa laskemista, kunnes se pysäytetään tai nollataan. 

Hob2Hood 

Kätevä ja nopea tapa ohjata liesituuletinta. Keittotaso ohjaa infrapunasäteen avulla myös 
liesituulettimen tehoa ja valaistusta - joko automaattisesti tai haluttaessa manuaalisesti. 

 


