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AEG innovaties focussen op
verbeterde consumentenervaring
Geïntegreerde kookaccessoires en intuïtieve apparaten bieden betere ondersteuning
in de keuken

AEG toont vooruitstrevende innovaties voor in huis tijdens IFA 2017. De apparaten en
accessoires zijn ontworpen om consumentenervaringen op innemende wijze te veranderen.
Dit gaat van de award-winnende ComfortLift vaatwasser en connected wasapparaten tot aan
ecosystemen in de keuken. Het zoutstenen kookblok en de Chef's hub zorgen voor nog meer
gebruikersgemak en sluiten perfect aan bij de keukenapparaten.
AEG Zoutblok
Het Himalaya zoutblok biedt naast een nieuwe manier van het bereiden en het nuttigen van
eten, een nieuwe en gezonde toepassing van kruiden. Roze Himalaya zout bevat namelijk
meer dan 80 mineralen en sporenelementen. Door de kristalstructuur van het zout verspreid
de temperatuur zich gelijkmatig over het gehele blok, waardoor het voedingsproduct
gelijkmatig op temperatuur komt. Het zoutblok is geschikt voor op de kookplaat, in de oven,
en kan daarnaast voor koude toepassingen ook in de koelkast en vriezer. Het is een
geweldig product voor het bereiden van vlees, groente en vis of om kaas, crackers en sushi
op te serveren.
Chef’s Hub– creëer het eco-systeem van een professionele chef in de keuken
Voor de ‘Chef’s Hub’ is inspiratie gehaald uit de professionele wereld. Een snijplank met
strategische geplaatste reling waar bakjes aan bevestigd kunnen worden om de gesneden
voedingsmiddelen gemakkelijk in op te kunnen vangen. De bakjes kunnen vervolgens in de
AEG CustomFlex koelkast geplaatst worden. Op deze manier sluiten de bereiding en het

bewaren van de voedingsmiddelen naadloos op elkaar aan voor een
ideale gebruikservaring voor de thuiskok.
AEG SpinView™ plank – de roterende koelkast plank
De SpinViewTM plank is een slimme toevoeging aan de CustomFlex mastery range
koelkasten. De innovatieve roterende plank, die naar verwachting in 2018 leverbaar zal zijn,
kan 360 graden gedraaid worden in beide richtingen. Spullen in de koelkast opbergen wordt
hierdoor gemakkelijker en daarbij is het niet langer nodig om producten uit de koelkast te
halen om de verborgen producten achterin zichtbaar te maken.
Ultradunne inductieplaat met Wind Mill design
Deze ruimte besparende inductieplaat kan geïnstalleerd worden op werkoppervlakken van
slechts 12mm dun, waaronder een lade is geïnstalleerd (28mm in het geval er een AEG
oven onder geplaatst wordt). Naast de optimalisatie op het gebied van de ruimtebesparing,
biedt deze ook een nieuw gebruikersinterface met een intuïtieve bediening. Bij het aanzetten
en het plaatsen van een pan op de kookplaat, licht de LED schuifregelaar automatisch op
waardoor gemakkelijk de gewenste temperatuur ingesteld kan worden. Met het nieuwe
premium Wind Mill design op het kookoppervlak onderscheidt AEG zich van andere merken
op de markt.
AEG installatie app – intuïtief digitaal gereedschap om professionals bij
keukeninstallaties te helpen
Naast geweldige consumenteninnovaties heeft AEG ook geïnnoveerd ten goede van de
handelspartners in de inbouwkeukenindustrie door de lancering van een handige installatieapp voor smart devices. AEG keukens zijn al 50%* sneller te installeren dan keukens van
concurrenten. Professionele installateurs kunnen een tal aan keukenapparatuur scannen of
zoeken in de app en vinden daarbij de correcte en snelle manier om deze te installeren.
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Noot voor redactie:
*Onderzoek laat een installatietijd van 74 minuten zien ten opzichte van 149
minuten voor een volledige keuken (oven, keukenplaat, koude schuifdeur, vaatwasser en kap).
Over de Electrolux groep: AEG is onderdeel van de Electrolux Groep, een wereldleider in
huishoudelijke apparatuur en apparatuur voor professioneel gebruik, dankzij de verkoop van meer dan
40 miljoen producten aan consumenten in meer dan 150 markten per jaar. Het bedrijf focust op
innovatieve oplossingen die ontwikkeld zijn op basis van inzicht in wat consumenten echt willen.
Electrolux produceert onder andere koelkasten, vaatwassers, ovens, wasmachines, waterkokers,
airconditioners en kleine apparaten zoals stofzuigers. Al deze apparaten vallen onder betrouwbare
merken als Electrolux, AEG, Zanussi.

