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De AGA MasterchefXL is het toonbeeld van tijdloos design dat in elke keukenstijl past. De 
MasterchefXL is klassiek in zijn eenvoud en spreekt mensen met verschillende smaken aan, van 
hedendaags tot traditioneel. Dit AGA fornuis komt in twee breedtes (90cm en 110cm) met 
een gas- of inductie kookplaat. De MasterchefXL is de verwezenlijking van elegantie, perfect 
voor iedereen die ervan droomt een AGA te bezitten maar de voorkeur geeft aan de directe 
controle die een conventioneel fornuis biedt.

Superieur koken 
volgens de beste 
AGA tradities

AGA MasterchefXL 90 in Black



Gaskookplaat
Alle  AGA MasterchefXL branders zijn ontworpen om u te voorzien 
van een optimale pit voor welk type pan of welke kookstijl dan ook. 

De branders komen in vier maten, van 1kW to 3,5kW. 

EEN OF TWEE MEERVOUDIGE 3,5KW BRANDER(S)
(Twee op de MasterchefXL 110 en één op de MasterchefXL 90)

Uiterst krachtige en goed te regelen branders met meerdere 

ringen die de warmte gelijkmatig rond uw wok verdelen. Deze 

branders zijn ook geschikt voor grote pannen. 

EEN GROTE 3KW BRANDER 
Een krachtige, snel te regelen vlam maakt deze grote brander 

uitermate geschikt voor het bakken van vlees en pannekoeken.

TWEE MIDDELGROTE 1.7KW BRANDERS
Ideaal voor uw dagelijkse koken, zoals bijvoorbeeld het opwarmen 
van soepen en het koken van groenten, pasta of rijst.

EEN KLEINE 1KW BRANDER
Voor het bereiden van gerechten die om een minder felle vlam 
vragen: roerei, vanille vla en delicate sauzen.

GASKOOKPLAAT ACCESSOIRES
Het gaskookplaat model komt met een grillplaat en een 
wokhouder.

GRILLPLAAT – De stevige, gegoten aluminium grillplaat ligt bij 
gebruik veilig over de branders. De vlakke kant is ideaal om een 
ei te bakken; de geribbelde kant is voorzien van een vetafvoer 
wat de grillplaat bijzonder geschikt maakt voor zowel het bakken 
van biefstuk en hamburgers als het grillen van groenten en vis.

WOKHOUDER – Het gaskookplaat model komt met een 
geëmailleerde gietijzeren wokhouder.

LPG Ombouwset
Het gaskookplaat model wordt geleverd met een LPG ombouwset.

Inductieplaat
ENERGIEZUINIG
Inductieplaten maken gebruik van een magnetisch veld om 
warmte te ontwikkelen en verwarmen alleen de pan. Deze 
manier van koken is bijzonder energie-efficiënt. De inductieplaat 
is uitgevoerd met een pandetector, die automatisch merkt of 
een pan is verwijderd, en een overhittingsfunctie, zodat u niet 
bang hoeft te zijn dat een pan aanbrandt wanneer u hem laag 
laat staan. De kookzones schakelen automatisch uit wanneer een 

pan wordt verwijderd of droogkookt - energiebesparend én veilig.

SNEL EN GOED TE REGELEN
Binnen enkele minuten heeft u een pan water aan de kook; het 
verwarmingsproces stoppen gaat nog sneller. Deze snelheid maakt 
dat professionele koks al jaren vol lof zijn over inductie koken.

VEILIG
Aangezien alleen de pan en diens inhoud worden verwarmd wordt 
inductie koken als de veiligste kookmanier beschouwd. Alleen 
na langer koken is het mogelijk dat de kookplaat te warm wordt 
om aan te raken.  De kookplaat is voorzien van een restwarmte 
indicator, een visuele waarschuwing die aangeeft wanneer de 
kookplaat warmer is dan 60⁰C. Een kinderslot voorkomt dat de 

kookplaat per ongeluk wordt aangezet.

GELIJKMATIG KOKEN
Eén van de vele voordelen van inductie koken is dat u uw 
kookresultaten kunt verbeteren. Aangezien de pannen gelijkmatig 
warm worden, ontstaan er geen ‘hotspots’. Hierdoor loopt u 
minder risico dat uw pannen aanbranden en uw eten gaart 

gelijkmatig.

GEMAKKELIJK TE REINIGEN
Dankzij hun gladde oppervlak zijn inductieplaten gemakkelijk te 
reinigen.

Kenmerken 

Mensen met pacemakers of geïmplanteerde insulinepompen moeten ervoor 
zorgen dat hun implantaten niet worden beïnvloed door de inductie kookplaat 
(het frequentiebereik van de inductie kookplaat is 20-60kHz).



Technische Gegevens  – MasterchefXL
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OPMERKING: De afmetingen in deze diagrammen zijn voor het gaskookplaat model.  Zie bovenstaande tabel voor afmetingen van het inductie model.

Overzicht
AGA MasterchefXL 110 
met gaskookplaat

AGA MasterchefXL 110 
met inductie kookplaat

AGA MasterchefXL 90 
met gaskookplaat

AGA MasterchefXL 90 
met inductie kookplaat

Breedte (mm) 1096 1100 900 900

Diepte, excl. handgrepen (mm) 610 610 595 607

Diepte, incl.  handgrepen (mm) 685 685 680 688

Hoogte, inclusief kookplaat (min - max, mm) 900 – 925 905 – 930 900 – 925 905 – 930

Kookplaat Gas Inductie Gas Inductie

Vermogen - Kookplaat (kW)

 

2 x 3.5 kW 

1 x 3 kW 

2 x 1.7 kW 

1 x 1 kW

2 x 1.15 kW Standaard /  
2 kW Boost

2 x 1.85 kW Standaard / 
2.50 kW Boost

1 x 1.85 kW Standaard /  
3 kW Boost

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 / 
2.50 kW Boost

1 x 1.85 kW Standaard /  
3 kW Boost

Vermogen @ 230V - Totale kookplaat 14.4 kW 7.85 kW / 12 kW 10.9 kW 7.85 kW / 12 kW

Elektrische belasting @ 230V 9.6 kW 17 kW 8.6 kW 16 kW

Oven inhoud - Links 73 liter 73 liter 73 liter 73 liter

Oven inhoud - Rechts 73 liter 73 liter 67 liter 67 liter

Oven inhoud - Boven 21 liter 21 liter - -

Energieklasse – Linker oven A A A A

Energieklasse – Rechter oven A A A A

Oven type – Links Multifunctioneel Multifunctioneel Multifunctioneel Multifunctioneel

Oven type – Rechts Hetelucht Hetelucht Hetelucht Hetelucht

Elektrische grill - Twee elementen Ja Ja Links - Ja / Rechts - Nee Links - Ja / Rechts - Nee

Grillpan type Telescopische geleiders Telescopische geleiders Telescopische geleiders Telescopische geleiders

Sudderoven Ja Ja Nee Nee

Grillplaat Ja Nee Ja Nee

Wokhouder Ja Nee Ja Nee

Katalytische wanden Ja x 2 Ja x 2 L - Ja / R - Nee L - Ja / R - Nee

Ovenverlichting Ja Ja Ja Ja

Programmeerbare klok en kookwekker Ja Ja Ja Ja
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Kenmerken
• Energieklasse A 

•  Twee ovens voor extra flexibiliteit en het koken 
van grote hoeveelheden: een heteluchtoven en een 
multifunctionele oven

•  Aparte grilloven met een telescopisch uittrekbare 
grillpan

•  Keuze uit verschillende kookplaten voor totale 
flexibiliteit:
- Gaskookplaat met zes branders (MasterchefXL 110)
- Gaskookplaat met vijf branders (MasterchefXL 90)
- Inductie kookplaat met vijf kookzones

•  Aparte grillplaat en wokhouder (gas-elektro 
modellen)

• Sudderoven (MasterchefXL 110)

•  De multifunctionele oven kan op verschillende 
manieren worden ingesteld: als een hetelucht 
oven of als een conventionele oven, met alleen de 
onderelementen aan, voor circulatie grillen, met alleen 
de bovenelementen aan, in de ontdooistand en in de 
Rapid Response stand

•  De AGA MasterchefXL komt met twee jaar 
volledige garantie

De MasterchefXL komt in vijf kleuren. Bij de ontwikkeling van de kleuren is speciale aandacht geschonken aan 
kwaliteit, duurzaamheid en reinigingsgemak.

Black (Gloss) Cranberry PewterCream Pearl Ashes 

Let op! Kleuren kunnen in de praktijk afwijken van de getoonde kleuren. De afbeeldingen zijn ter indicatie, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

MASTERCHEFXL Kleuren 

AGA MasterchefXL 90 in Cream


