
Conventionele Collectie

AGA Freestanding ModuleAGA MasterchefXL AGA Six-Four

MADE IN
BRITAIN

AGA 
Afzuigkappen

• 900 mm en 1000 mm Ext. afvoer / Recirculatie modellen

• Drie standen plus een intensiefstand / Drukknoppen

• Max. luchtcapaciteit 610 m3/uur

• Vaatwasserbestendige metalen filter

• Twee 20W geïntegreerde halogeen spots

• Kleur: zwart

AGA MasterchefXL AGA Super Extract

• 1000 mm Externe afvoer model

• Drie standen plus een intensiefstand

• Max. luchtcapaciteit 1000 m3/uur

• Automatische naloopstand (10 minuten)

• Twee 2.6W geïntegreerde LED spots
• Kleur: zwart met een Classic Script of een

Contemporary AGA badge

AGA Inbouw

• 720 mm Externe afvoer / Recirculatie model

• Drie standen plus een intensiefstand

• Max. luchtcapaciteit 870 m3/uur

• Twee geïntegreerde 35W halogeen spots

• Vaatwasserbestendige metalen filter

• Kleur: Roestvrijstaal

AGA Six-Four

• 900 mm Externe afvoer / Recirculatie model

• Drie standen / Drukknoppen

• Max. luchtcapaciteit 630 m3/uur

• Vaatwasserbestendige metalen filter

• Drie 20W geïntegreerde halogeen spots

• Kleur: zwart

• 600 mm Externe afvoer / Recirculatie model

• Drie standen / Schuifregelaars onder de kap

• Max. luchtcapaciteit 240 m3/uur

• Vaatwasserbestendige metalen filter

• Twee 28W geïntegreerde halogeen spots

• Kleur: zwart

AGA 60cm

(RB) - Rechts Boven

(LO) - Links Onver

(RH)* - Rechts op MasterchefXL 90, Rechtsonder op MasterchefXL 110 en Six-Four

Kookplaat

Breedte (mm)

Diepte (mm) 
(excl. handvaten)

Diepte (mm)
(incl. handvaten)

Hoogte tot kookplaat
(mm min – max)

Gewicht (kg)

Vermogen per
gaspit/kookzone
(kW)

Tot. vermogen kookplaat
@ 230V
(electrisch / gas kW) 

Aansluitwaarde
@ 230V

Oveninhoud
(Liter)

Energieklasse

Electrische oven (RB)

Electrische oven (LO)

Electrische oven (RH)*

Grill met
telescopische geleiders

Grillplaat

Wok ring

Katalytische wanden

Ovenverlichting

Timer

MasterchefXL 90

Dual Fuel* Inductie

900 900

595 607

680 688

900 – 930 905 – 930

114 113

1 x 1 kW

2 x 1.7 kW

1 x 3 kW

1 x 3.5 kW

2 x 1.15 kW 
standaard / 
2 kW boost

2 x 1.85 kW 
standaard /

2.5 kW boost

1 x 1.85 kW 
standaard / 
3 kW boost

10.9 kW 7.4 kW / 12 kW

8.5 kW 16 kW

Links onder: 73
Hoge oven rechts: 73

Linkse oven:  A 
Rechtse oven:  A

– –

Multifunctioneel
(Programmeerbaar)

Multifunctioneel
(Programmeerbaar)

Hetelucht Hetelucht

Ja Ja

Ja –

Ja –

Linkse oven Linkse oven

Linkse oven Linkse oven

2 Knoppen 2 Knoppen

MasterchefXL 110

Dual Fuel* Inductie

1096 1100

610 610

685 685

900 – 930 905 – 930

132 132

1 x 1 kW

2 x 1.7 kW

1 x 3 kW 

2 x 3.5 kW

2 x 1.15 kW 
standaard / 
2 kW boost

2 x 1.85 kW 
standaard / 

2.5 kW boost

1 x 1.85 kW 
standaard /  
3 kW boost

14.4 kW 7.4 kW / 12 kW

9.6 kW 17 kW

Rechts boven:  21
Links onder: 73

Rechts onder: 73

Links onder:  A
Rechts onder:  A 

Sudder Sudder

Multifunctioneel
(Programmeerbaar)

Multifunctioneel
(Programmeerbaar)

Hetelucht Hetelucht

Ja Ja

Ja –

Ja –

Beide ovens Beide ovens

Beide ovens Beide ovens

2 Knoppen 2 Knoppen

Freestanding Module

Dual Fuel** Keramisch

595 595

600 600

910 910

120 112

1.10 kW

1.70 kW

1.10 kW

1.70 kW

10.00 kW 5.60 kW

6.2 kW 16.6 kW

Boven: 36
Onder: 40

Boven:  B
Onder:  B

Boven: Sudder/Grill Boven: Sudder/Grill

Onder: Hetelucht Onder: Hetelucht

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

3.50 kW

3.00 kW

1.75 kW  

1.75 kW

680 680

Six-Four

Dual Fuel** Keramisch

984 984

620 620

675 675

910 910

200 170

2 x 1.75 kW 

2 x 3 kW

1 x 4.5 kW  
(4 kW LPG)

1 x 5 kW

2 x 0.7 kW / 2 kW

2 x 1.1 kW

2 x 1.4 kW

19 kW 10.4 kW

6.2 kW 16.6 kW

Rechts boven:  36
Links onder:  36

Rechts onder: 40

Rechts boven:  A
Links onder:  A

Hetelucht Hetelucht

Hetelucht
(Programmeerbaar)

Hetelucht
(Programmeerbaar)

Sudder Sudder

Ja Ja

Ja (1) –

Ja –

Achterwanden Achterwanden

– –

6 Knoppen 6 Knoppen

* - LPG Conversion Kit available

** - LPG model available

(1)                      - enkel aardgas

AGA 
Eigenschappen

agaliving.be



CREAM CRANBERRY

PEARL ASHES BLACK PEWTER

AGA
MasterchefXL

Niemand begrijpt beter dan AGA hoe belangrijk de perfecte mix van vorm en functie is. 
De MasterchefXL  heeft alle kenmerken inherent aan AGA: oog voor detail, kwaliteit en design. 

De AGA MasterchefXL is het toonbeeld 
van tijdloos design dat in elke keukenstijl 
past. Klassiek in zijn eenvoud, spreekt hij 
mensen met verschillende smaken aan, 
van hedendaags tot nostalgisch. Hij is 
beschikbaar in vijf kleuren, zodat er altijd 
wel één bij uw keuken past. 

De MasterchefXL is verkrijgbaar in twee 
breedtes (110cm en 90cm), met een gas- 
of inductiekookplaat en drie of vier 
ovens - waaronder een aparte grill.

VEELZIJDIGE KOOKPLAAT

Kies tussen de kracht van gasbranders, 
aangevuld met veelzijdige accessoires, of 
het reactievermogen van inductie voor 
uw MasterchefXL.

UITTREKBARE GRILL

De uittrekbare grill loopt op telescopi-
sche geleiders. Dit maakt het niet alleen 
gemakkelijker om een oogje op uw 
gerechten te houden, het maakt de grill 
ook veiliger in gebruik. De geleiders 
voorkomen dat de grill te ver wordt 
uitgetrokken.

MULTIFUNCTIONELE OVEN

De grote, multifuntionele oven (73L) 
biedt u een conventionele oven,

een heteluchtoven, hetelucht  grillen, 
basiswarmte, een bruiningselement, een 
ontdooifunctie en Rapid Response.

HETELUCHTOVEN

De rechteroven (110cm-73L, 90cm-67L) 
is bij uitstek geschikt om meerdere 
gerechten tegelijkertijd te bereiden.

SUDDEROVEN (Alleen op 110cm model) 

De sudderoven is uitgerust met een 
thermostaat en is daardoor uitermate 
geschikt voor het langzaam garen van 
stoofschotels of schuimgebak. De oven 
kan ook worden gebruikt om gerechten 
warm te houden of borden voor te 
verwarmen.

AGA MasterchefXL 90 Inductie AGA MasterchefXL 110 Dual Fuel

AGA 
Freestanding Module

De AGA Freestanding Module is dusdanig ontworpen dat hij los kan staan maar ook  

in een standaard keuken kan worden ingebouwd.

De AGA Freestanding Module is een conven-
tioneel fornuis en biedt u tal van kookmetho-
des. Zij is voorzien van een slow cooking oven 
met een geïntegreerde grill, een hetelucht-
oven, en een gas- of keramische kookplaat.

De module wordt met dezelfde zorgzaam-
heid en oog voor detail vervaardigd als de 
traditionele AGA fornuizen en is beschikbaar 
in 10 kleuren.

AGA Freestanding Module Dual Fuel

WHITE

PEARL ASHES AUBERGINE HEATHER DUCK EGG BLUE DARK BLUE

CREAM BLACK PEWTER PISTACHIO

AGA 
Six-Four

De wereld van AGA bestaat uit zoveel meer dan de iconische warmteopslag collectie. 

De AGA collectie omvat ook de AGA Six-Four, een hoge kwaliteit conventioneel fornuis.  

De AGA Six-Four combineert de flexibili-
teit en het gemak van een traditioneel 
AGA fornuis met de toegangkelijkheid van 
een conventioneel fornuis.

De Six-Four - de nieuwe standaard voor 
conventionele fornuizen - is ideaal voor 
alle kooktechnieken; u maakt er net zo 
gemakkelijk een Michelin-sterren gerecht 
mee als een naschools tussendoortje voor 
de kinderen.

GASKOOKPLAAT

De gaskookplaat heeft zes uiterst gevoe-
lige rapid-response branders, inclusief een 
5kW wokbrander voor het bereiden van 
roerbakgerechten.

KERAMISCHE KOOKPLAAT

De snel reagerende keramische kookplaat 
heeft zes kookzones, inclusief twee zones 
met dubbele elementen die goed te 
regelen zijn van koken tot sudderen, en is 
uitgevoerd met een restwarmte indicator 
voor uw veiligheid.

KERAMISCHE GRILL

De rapid-response keramische grill komt in 
enkele seconden op temperatuur en is 
speciaal ontworpen om gerechten gelijk-
matig te garen.

ELEKTRISCHE HETELUCHTOVEN

De twee heteluchtovens, waarvan één 
programmeerbaar, bereiken snel de 
ingestelde temperatuur. Door de circule-
rende lucht is de temperatuur stabiel en 
perfect voor het tegelijkertijd bereiden van 
verschillende gerechten.

ELEKTRISCHE SUDDEROVEN

De Six-Four sudderoven is de oven die het 
dichts bij de oven in een warmteopslag 
AGA komt. De lage temperatuur in deze 
oven is ideaal voor het bereiden van stoof-
potten en suddergerechten, en het drogen 
van meringues.

AGA Six-Four Dual Fuel

WHITE

PEARL ASHES AUBERGINE HEATHER DUCK EGG BLUE DARK BLUE

CREAM BLACK PEWTER PISTACHIO



CREAM CRANBERRY

PEARL ASHES BLACK PEWTER

AGA
MasterchefXL

Niemand begrijpt beter dan AGA hoe belangrijk de perfecte mix van vorm en functie is. 
De MasterchefXL  heeft alle kenmerken inherent aan AGA: oog voor detail, kwaliteit en design. 

De AGA MasterchefXL is het toonbeeld 
van tijdloos design dat in elke keukenstijl 
past. Klassiek in zijn eenvoud, spreekt hij 
mensen met verschillende smaken aan, 
van hedendaags tot nostalgisch. Hij is 
beschikbaar in vijf kleuren, zodat er altijd 
wel één bij uw keuken past. 

De MasterchefXL is verkrijgbaar in twee 
breedtes (110cm en 90cm), met een gas- 
of inductiekookplaat en drie of vier 
ovens - waaronder een aparte grill.

VEELZIJDIGE KOOKPLAAT

Kies tussen de kracht van gasbranders, 
aangevuld met veelzijdige accessoires, of 
het reactievermogen van inductie voor 
uw MasterchefXL.

UITTREKBARE GRILL

De uittrekbare grill loopt op telescopi-
sche geleiders. Dit maakt het niet alleen 
gemakkelijker om een oogje op uw 
gerechten te houden, het maakt de grill 
ook veiliger in gebruik. De geleiders 
voorkomen dat de grill te ver wordt 
uitgetrokken.

MULTIFUNCTIONELE OVEN

De grote, multifuntionele oven (73L) 
biedt u een conventionele oven,

een heteluchtoven, hetelucht  grillen, 
basiswarmte, een bruiningselement, een 
ontdooifunctie en Rapid Response.

HETELUCHTOVEN

De rechteroven (110cm-73L, 90cm-67L) 
is bij uitstek geschikt om meerdere 
gerechten tegelijkertijd te bereiden.

SUDDEROVEN (Alleen op 110cm model) 

De sudderoven is uitgerust met een 
thermostaat en is daardoor uitermate 
geschikt voor het langzaam garen van 
stoofschotels of schuimgebak. De oven 
kan ook worden gebruikt om gerechten 
warm te houden of borden voor te 
verwarmen.

AGA MasterchefXL 90 Inductie AGA MasterchefXL 110 Dual Fuel

AGA 
Freestanding Module

De AGA Freestanding Module is dusdanig ontworpen dat hij los kan staan maar ook  

in een standaard keuken kan worden ingebouwd.

De AGA Freestanding Module is een conven-
tioneel fornuis en biedt u tal van kookmetho-
des. Zij is voorzien van een slow cooking oven 
met een geïntegreerde grill, een hetelucht-
oven, en een gas- of keramische kookplaat.

De module wordt met dezelfde zorgzaam-
heid en oog voor detail vervaardigd als de 
traditionele AGA fornuizen en is beschikbaar 
in 10 kleuren.

AGA Freestanding Module Dual Fuel

WHITE

PEARL ASHES AUBERGINE HEATHER DUCK EGG BLUE DARK BLUE

CREAM BLACK PEWTER PISTACHIO

AGA 
Six-Four

De wereld van AGA bestaat uit zoveel meer dan de iconische warmteopslag collectie. 

De AGA collectie omvat ook de AGA Six-Four, een hoge kwaliteit conventioneel fornuis.  

De AGA Six-Four combineert de flexibili-
teit en het gemak van een traditioneel 
AGA fornuis met de toegangkelijkheid van 
een conventioneel fornuis.

De Six-Four - de nieuwe standaard voor 
conventionele fornuizen - is ideaal voor 
alle kooktechnieken; u maakt er net zo 
gemakkelijk een Michelin-sterren gerecht 
mee als een naschools tussendoortje voor 
de kinderen.

GASKOOKPLAAT

De gaskookplaat heeft zes uiterst gevoe-
lige rapid-response branders, inclusief een 
5kW wokbrander voor het bereiden van 
roerbakgerechten.

KERAMISCHE KOOKPLAAT

De snel reagerende keramische kookplaat 
heeft zes kookzones, inclusief twee zones 
met dubbele elementen die goed te 
regelen zijn van koken tot sudderen, en is 
uitgevoerd met een restwarmte indicator 
voor uw veiligheid.

KERAMISCHE GRILL

De rapid-response keramische grill komt in 
enkele seconden op temperatuur en is 
speciaal ontworpen om gerechten gelijk-
matig te garen.

ELEKTRISCHE HETELUCHTOVEN

De twee heteluchtovens, waarvan één 
programmeerbaar, bereiken snel de 
ingestelde temperatuur. Door de circule-
rende lucht is de temperatuur stabiel en 
perfect voor het tegelijkertijd bereiden van 
verschillende gerechten.

ELEKTRISCHE SUDDEROVEN

De Six-Four sudderoven is de oven die het 
dichts bij de oven in een warmteopslag 
AGA komt. De lage temperatuur in deze 
oven is ideaal voor het bereiden van stoof-
potten en suddergerechten, en het drogen 
van meringues.

AGA Six-Four Dual Fuel

WHITE

PEARL ASHES AUBERGINE HEATHER DUCK EGG BLUE DARK BLUE

CREAM BLACK PEWTER PISTACHIO



CREAM CRANBERRY

PEARL ASHES BLACK PEWTER

AGA
MasterchefXL

Niemand begrijpt beter dan AGA hoe belangrijk de perfecte mix van vorm en functie is. 
De MasterchefXL  heeft alle kenmerken inherent aan AGA: oog voor detail, kwaliteit en design. 

De AGA MasterchefXL is het toonbeeld 
van tijdloos design dat in elke keukenstijl 
past. Klassiek in zijn eenvoud, spreekt hij 
mensen met verschillende smaken aan, 
van hedendaags tot nostalgisch. Hij is 
beschikbaar in vijf kleuren, zodat er altijd 
wel één bij uw keuken past. 

De MasterchefXL is verkrijgbaar in twee 
breedtes (110cm en 90cm), met een gas- 
of inductiekookplaat en drie of vier 
ovens - waaronder een aparte grill.

VEELZIJDIGE KOOKPLAAT

Kies tussen de kracht van gasbranders, 
aangevuld met veelzijdige accessoires, of 
het reactievermogen van inductie voor 
uw MasterchefXL.

UITTREKBARE GRILL

De uittrekbare grill loopt op telescopi-
sche geleiders. Dit maakt het niet alleen 
gemakkelijker om een oogje op uw 
gerechten te houden, het maakt de grill 
ook veiliger in gebruik. De geleiders 
voorkomen dat de grill te ver wordt 
uitgetrokken.

MULTIFUNCTIONELE OVEN

De grote, multifuntionele oven (73L) 
biedt u een conventionele oven,

een heteluchtoven, hetelucht  grillen, 
basiswarmte, een bruiningselement, een 
ontdooifunctie en Rapid Response.

HETELUCHTOVEN

De rechteroven (110cm-73L, 90cm-67L) 
is bij uitstek geschikt om meerdere 
gerechten tegelijkertijd te bereiden.

SUDDEROVEN (Alleen op 110cm model) 

De sudderoven is uitgerust met een 
thermostaat en is daardoor uitermate 
geschikt voor het langzaam garen van 
stoofschotels of schuimgebak. De oven 
kan ook worden gebruikt om gerechten 
warm te houden of borden voor te 
verwarmen.

AGA MasterchefXL 90 Inductie AGA MasterchefXL 110 Dual Fuel

AGA 
Freestanding Module

De AGA Freestanding Module is dusdanig ontworpen dat hij los kan staan maar ook  

in een standaard keuken kan worden ingebouwd.

De AGA Freestanding Module is een conven-
tioneel fornuis en biedt u tal van kookmetho-
des. Zij is voorzien van een slow cooking oven 
met een geïntegreerde grill, een hetelucht-
oven, en een gas- of keramische kookplaat.

De module wordt met dezelfde zorgzaam-
heid en oog voor detail vervaardigd als de 
traditionele AGA fornuizen en is beschikbaar 
in 10 kleuren.

AGA Freestanding Module Dual Fuel

WHITE

PEARL ASHES AUBERGINE HEATHER DUCK EGG BLUE DARK BLUE

CREAM BLACK PEWTER PISTACHIO

AGA 
Six-Four

De wereld van AGA bestaat uit zoveel meer dan de iconische warmteopslag collectie. 

De AGA collectie omvat ook de AGA Six-Four, een hoge kwaliteit conventioneel fornuis.  

De AGA Six-Four combineert de flexibili-
teit en het gemak van een traditioneel 
AGA fornuis met de toegangkelijkheid van 
een conventioneel fornuis.

De Six-Four - de nieuwe standaard voor 
conventionele fornuizen - is ideaal voor 
alle kooktechnieken; u maakt er net zo 
gemakkelijk een Michelin-sterren gerecht 
mee als een naschools tussendoortje voor 
de kinderen.

GASKOOKPLAAT

De gaskookplaat heeft zes uiterst gevoe-
lige rapid-response branders, inclusief een 
5kW wokbrander voor het bereiden van 
roerbakgerechten.

KERAMISCHE KOOKPLAAT

De snel reagerende keramische kookplaat 
heeft zes kookzones, inclusief twee zones 
met dubbele elementen die goed te 
regelen zijn van koken tot sudderen, en is 
uitgevoerd met een restwarmte indicator 
voor uw veiligheid.

KERAMISCHE GRILL

De rapid-response keramische grill komt in 
enkele seconden op temperatuur en is 
speciaal ontworpen om gerechten gelijk-
matig te garen.

ELEKTRISCHE HETELUCHTOVEN

De twee heteluchtovens, waarvan één 
programmeerbaar, bereiken snel de 
ingestelde temperatuur. Door de circule-
rende lucht is de temperatuur stabiel en 
perfect voor het tegelijkertijd bereiden van 
verschillende gerechten.

ELEKTRISCHE SUDDEROVEN

De Six-Four sudderoven is de oven die het 
dichts bij de oven in een warmteopslag 
AGA komt. De lage temperatuur in deze 
oven is ideaal voor het bereiden van stoof-
potten en suddergerechten, en het drogen 
van meringues.

AGA Six-Four Dual Fuel

WHITE

PEARL ASHES AUBERGINE HEATHER DUCK EGG BLUE DARK BLUE

CREAM BLACK PEWTER PISTACHIO



Conventionele Collectie

AGA Freestanding ModuleAGA MasterchefXL AGA Six-Four

MADE IN
BRITAIN

AGA 
Afzuigkappen

• 900 mm en 1000 mm Ext. afvoer / Recirculatie modellen

• Drie standen plus een intensiefstand / Drukknoppen

• Max. luchtcapaciteit 610 m3/uur

• Vaatwasserbestendige metalen filter

• Twee 20W geïntegreerde halogeen spots

• Kleur: zwart

AGA MasterchefXL AGA Super Extract

• 1000 mm Externe afvoer model

• Drie standen plus een intensiefstand

• Max. luchtcapaciteit 1000 m3/uur

• Automatische naloopstand (10 minuten)

• Twee 2.6W geïntegreerde LED spots
• Kleur: zwart met een Classic Script of een

Contemporary AGA badge

AGA Inbouw

• 720 mm Externe afvoer / Recirculatie model

• Drie standen plus een intensiefstand

• Max. luchtcapaciteit 870 m3/uur

• Twee geïntegreerde 35W halogeen spots

• Vaatwasserbestendige metalen filter

• Kleur: Roestvrijstaal

AGA Six-Four

• 900 mm Externe afvoer / Recirculatie model

• Drie standen / Drukknoppen

• Max. luchtcapaciteit 630 m3/uur

• Vaatwasserbestendige metalen filter

• Drie 20W geïntegreerde halogeen spots

• Kleur: zwart

• 600 mm Externe afvoer / Recirculatie model

• Drie standen / Schuifregelaars onder de kap

• Max. luchtcapaciteit 240 m3/uur

• Vaatwasserbestendige metalen filter

• Twee 28W geïntegreerde halogeen spots

• Kleur: zwart

AGA 60cm

(RB) - Rechts Boven

(LO) - Links Onver

(RH)* - Rechts op MasterchefXL 90, Rechtsonder op MasterchefXL 110 en Six-Four

Kookplaat

Breedte (mm)

Diepte (mm) 
(excl. handvaten)

Diepte (mm)
(incl. handvaten)

Hoogte tot kookplaat
(mm min – max)

Gewicht (kg)

Vermogen per
gaspit/kookzone
(kW)

Tot. vermogen kookplaat
@ 230V
(electrisch / gas kW) 

Aansluitwaarde
@ 230V

Oveninhoud
(Liter)

Energieklasse

Electrische oven (RB)

Electrische oven (LO)

Electrische oven (RH)*

Grill met
telescopische geleiders

Grillplaat

Wok ring

Katalytische wanden

Ovenverlichting

Timer

MasterchefXL 90

Dual Fuel* Inductie

900 900

595 607

680 688

900 – 930 905 – 930

114 113

1 x 1 kW

2 x 1.7 kW

1 x 3 kW

1 x 3.5 kW

2 x 1.15 kW 
standaard / 
2 kW boost

2 x 1.85 kW 
standaard /

2.5 kW boost

1 x 1.85 kW 
standaard / 
3 kW boost

10.9 kW 7.4 kW / 12 kW

8.5 kW 16 kW

Links onder: 73
Hoge oven rechts: 73

Linkse oven:  A 
Rechtse oven:  A

– –

Multifunctioneel
(Programmeerbaar)

Multifunctioneel
(Programmeerbaar)

Hetelucht Hetelucht

Ja Ja

Ja –

Ja –

Linkse oven Linkse oven

Linkse oven Linkse oven

2 Knoppen 2 Knoppen

MasterchefXL 110

Dual Fuel* Inductie

1096 1100

610 610

685 685

900 – 930 905 – 930

132 132

1 x 1 kW

2 x 1.7 kW

1 x 3 kW 

2 x 3.5 kW

2 x 1.15 kW 
standaard / 
2 kW boost

2 x 1.85 kW 
standaard / 

2.5 kW boost

1 x 1.85 kW 
standaard /  
3 kW boost

14.4 kW 7.4 kW / 12 kW

9.6 kW 17 kW

Rechts boven:  21
Links onder: 73

Rechts onder: 73

Links onder:  A
Rechts onder:  A 

Sudder Sudder

Multifunctioneel
(Programmeerbaar)

Multifunctioneel
(Programmeerbaar)

Hetelucht Hetelucht

Ja Ja

Ja –

Ja –

Beide ovens Beide ovens

Beide ovens Beide ovens

2 Knoppen 2 Knoppen

Freestanding Module

Dual Fuel** Keramisch

595 595

600 600

910 910

120 112

1.10 kW

1.70 kW

1.10 kW

1.70 kW

10.00 kW 5.60 kW

6.2 kW 16.6 kW

Boven: 36
Onder: 40

Boven:  B
Onder:  B

Boven: Sudder/Grill Boven: Sudder/Grill

Onder: Hetelucht Onder: Hetelucht

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

3.50 kW

3.00 kW

1.75 kW  

1.75 kW

680 680

Six-Four

Dual Fuel** Keramisch

984 984

620 620

675 675

910 910

200 170

2 x 1.75 kW 

2 x 3 kW

1 x 4.5 kW  
(4 kW LPG)

1 x 5 kW

2 x 0.7 kW / 2 kW

2 x 1.1 kW

2 x 1.4 kW

19 kW 10.4 kW

6.2 kW 16.6 kW

Rechts boven:  36
Links onder:  36

Rechts onder: 40

Rechts boven:  A
Links onder:  A

Hetelucht Hetelucht

Hetelucht
(Programmeerbaar)

Hetelucht
(Programmeerbaar)

Sudder Sudder

Ja Ja

Ja (1) –

Ja –

Achterwanden Achterwanden

– –

6 Knoppen 6 Knoppen

* - LPG Conversion Kit available

** - LPG model available

(1)                      - enkel aardgas

AGA 
Eigenschappen

agaliving.be



Conventionele Collectie

AGA Freestanding ModuleAGA MasterchefXL AGA Six-Four

MADE IN
BRITAIN

AGA 
Afzuigkappen

• 900 mm en 1000 mm Ext. afvoer / Recirculatie modellen

• Drie standen plus een intensiefstand / Drukknoppen

• Max. luchtcapaciteit 610 m3/uur

• Vaatwasserbestendige metalen filter

• Twee 20W geïntegreerde halogeen spots

• Kleur: zwart

AGA MasterchefXL AGA Super Extract

• 1000 mm Externe afvoer model

• Drie standen plus een intensiefstand

• Max. luchtcapaciteit 1000 m3/uur

• Automatische naloopstand (10 minuten)

• Twee 2.6W geïntegreerde LED spots
• Kleur: zwart met een Classic Script of een

Contemporary AGA badge

AGA Inbouw

• 720 mm Externe afvoer / Recirculatie model

• Drie standen plus een intensiefstand

• Max. luchtcapaciteit 870 m3/uur

• Twee geïntegreerde 35W halogeen spots

• Vaatwasserbestendige metalen filter

• Kleur: Roestvrijstaal

AGA Six-Four

• 900 mm Externe afvoer / Recirculatie model

• Drie standen / Drukknoppen

• Max. luchtcapaciteit 630 m3/uur

• Vaatwasserbestendige metalen filter

• Drie 20W geïntegreerde halogeen spots

• Kleur: zwart

• 600 mm Externe afvoer / Recirculatie model

• Drie standen / Schuifregelaars onder de kap

• Max. luchtcapaciteit 240 m3/uur

• Vaatwasserbestendige metalen filter

• Twee 28W geïntegreerde halogeen spots

• Kleur: zwart

AGA 60cm

(RB) - Rechts Boven

(LO) - Links Onver

(RH)* - Rechts op MasterchefXL 90, Rechtsonder op MasterchefXL 110 en Six-Four

Kookplaat

Breedte (mm)

Diepte (mm) 
(excl. handvaten)

Diepte (mm)
(incl. handvaten)

Hoogte tot kookplaat
(mm min – max)

Gewicht (kg)

Vermogen per
gaspit/kookzone
(kW)

Tot. vermogen kookplaat
@ 230V
(electrisch / gas kW) 

Aansluitwaarde
@ 230V

Oveninhoud
(Liter)

Energieklasse

Electrische oven (RB)

Electrische oven (LO)

Electrische oven (RH)*

Grill met
telescopische geleiders

Grillplaat

Wok ring

Katalytische wanden

Ovenverlichting

Timer

MasterchefXL 90

Dual Fuel* Inductie

900 900

595 607

680 688

900 – 930 905 – 930

114 113

1 x 1 kW

2 x 1.7 kW

1 x 3 kW

1 x 3.5 kW

2 x 1.15 kW 
standaard / 
2 kW boost

2 x 1.85 kW 
standaard /

2.5 kW boost

1 x 1.85 kW 
standaard / 
3 kW boost

10.9 kW 7.4 kW / 12 kW

8.5 kW 16 kW

Links onder: 73
Hoge oven rechts: 73

Linkse oven:  A 
Rechtse oven:  A

– –

Multifunctioneel
(Programmeerbaar)

Multifunctioneel
(Programmeerbaar)

Hetelucht Hetelucht

Ja Ja

Ja –

Ja –

Linkse oven Linkse oven

Linkse oven Linkse oven

2 Knoppen 2 Knoppen

MasterchefXL 110

Dual Fuel* Inductie

1096 1100

610 610

685 685

900 – 930 905 – 930

132 132

1 x 1 kW

2 x 1.7 kW

1 x 3 kW 

2 x 3.5 kW

2 x 1.15 kW 
standaard / 
2 kW boost

2 x 1.85 kW 
standaard / 

2.5 kW boost

1 x 1.85 kW 
standaard /  
3 kW boost

14.4 kW 7.4 kW / 12 kW

9.6 kW 17 kW

Rechts boven:  21
Links onder: 73

Rechts onder: 73

Links onder:  A
Rechts onder:  A 

Sudder Sudder

Multifunctioneel
(Programmeerbaar)

Multifunctioneel
(Programmeerbaar)

Hetelucht Hetelucht

Ja Ja

Ja –

Ja –

Beide ovens Beide ovens

Beide ovens Beide ovens

2 Knoppen 2 Knoppen

Freestanding Module

Dual Fuel** Keramisch

595 595

600 600

910 910

120 112

1.10 kW

1.70 kW

1.10 kW

1.70 kW

10.00 kW 5.60 kW

6.2 kW 16.6 kW

Boven: 36
Onder: 40

Boven:  B
Onder:  B

Boven: Sudder/Grill Boven: Sudder/Grill

Onder: Hetelucht Onder: Hetelucht

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

3.50 kW

3.00 kW

1.75 kW  

1.75 kW

680 680

Six-Four

Dual Fuel** Keramisch

984 984

620 620

675 675

910 910

200 170

2 x 1.75 kW 

2 x 3 kW

1 x 4.5 kW  
(4 kW LPG)

1 x 5 kW

2 x 0.7 kW / 2 kW

2 x 1.1 kW

2 x 1.4 kW

19 kW 10.4 kW

6.2 kW 16.6 kW

Rechts boven:  36
Links onder:  36

Rechts onder: 40

Rechts boven:  A
Links onder:  A

Hetelucht Hetelucht

Hetelucht
(Programmeerbaar)

Hetelucht
(Programmeerbaar)

Sudder Sudder

Ja Ja

Ja (1) –

Ja –

Achterwanden Achterwanden

– –

6 Knoppen 6 Knoppen

* - LPG Conversion Kit available

** - LPG model available

(1)                      - enkel aardgas

AGA 
Eigenschappen

agaliving.be


