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Cvrtnik z malo maščobe

Večnamenski kuhalnik

Črna, 800 g

+ dvoslojni nastavek

 
HD9226/20

Ocvrta hrana odličnega okusa z do 80 % manj maščob!*
S tehnologijo Rapid Air do popolnih rezultatov

Edinstvena tehnologija Rapid Air cvrtnika Philips AirFryer vam omogoča cvrtje hrane, ki je na zunaj hrustljava,

znotraj pa mehka. Vse to z do 80 %* manj maščob. Hitro in na zdrav način pripravljajte okusno ocvrto, pečeno in

praženo hrano.

Zdravi recepti

Tehnologija Rapid Air za bolj zdravo cvrtje

Edinstvena zasnova za okusne obroke in kuhanje manj maščobe

Okusno in vsestransko

Knjižica z zanimivimi recepti

S cvrtnikom AirFryer lahko cvrete, pečete in celo pražite

Dvoslojni nastavek za največjo površino za kuhanje

Hitro in enostavno

Možnost kuhanja večje količine hrane za vse najljubše recepte

Nastavljiv regulator časa in temperature

Visoka zmogljivost za hitro kuhanje

Omogoča enostavno čiščenje in oddaja manj vonja kot običajni cvrtniki



AirFryer HD9226/20

Značilnosti

Tehnologija Rapid Air

Edinstvena tehnologija Rapid Air cvrtnika

AirFryer vam omogoča cvrtje, peko in pečenje

najokusnejših prigrizkov in obrokov z manj

maščobe kot pri običajnem cvrtniku z malo ali

povsem brez olja. Philips AirFryer s tehnologijo

Rapid Air oddaja tudi manj vonja kot običajni

cvrtniki, omogoča enostavno čiščenje, varno in

varčno vsakdanjo uporabo.

Možnost kuhanja do 0,8 kg hrane

Možnost kuhanja večje količine hrane za vse

najljubše recepte

Regulator časa in temperature

Z vgrajenim časovnikom lahko nastavite čas

kuhanja do 30 minut. Funkcija samodejnega

izklopa ima tudi zvočni indikator

pripravljenosti. S popolnoma nastavljivim

regulatorjem temperature lahko nastavite

najboljšo temperaturo za kuhanje hrane pri do

200 stopinjah. Privoščite si hrustljave zlato-

rjave krompirček, prigrizke, piščanca, meso in

druge vrste hrane, pripravljene pri idealni

temperaturi.

1400 W moči

Visoka zmogljivost za hitro kuhanje

Vključuje dvoslojni nastavek

Z dvoslojnim nastavkom podvojite površino za

kuhanje cvrtnika AirFryer. Omogoča vam

istočasno kuhanje različnih vrst hrane.

Vsestransko kuhanje

Tehnologija Rapid Air inovativnega cvrtnika

Philips AirFryer ni idealna samo za cvrtje, saj

vam omogoča tudi peko, pečenje in celo

praženje najljubših jedi za hitro pripravo vseh

obrokov.

Knjižica z mednarodnimi recepti

Knjižica z recepti, ki so jo pripravili kulinarični

strokovnjaki, vsebuje recepte za pripravo

različne ocvrte hrane z malo maščobe s

cvrtnikom AirFryer. Predstavlja tudi recepte, s

katerimi aparat lahko uporabljate na različne

načine za hitrejše in priročnejše pečenje, peko

in celo praženje bolj zdrave hrane.

Edinstvena zasnova izdelka

Edinstvena zasnova cvrtnika Philips AirFryer, ki

združuje hitro kroženje zelo vročega zraka,

zvezdasto zasnovo in optimalen grelni profil,

vam omogoča hitro, enostavno in bolj zdravo

cvrtje okusnih obrokov tudi brez olja.

Deli za pomivanje v pomivalnem stroju

Snemljivi predal s prevleko proti sprijemanju in

košaro za hrano lahko enostavno operete v

pomivalnem stroju. Ob uporabi cvrtnika Philips

AirFryer s tehnologijo Rapid Air vaš dom ne bo

dišal po ocvrtem olju kot ob uporabi običajnih

cvrtnikov.



AirFryer HD9226/20

Specifikacije

Priloženi pribor

Dvoslojni nastavek: Z nabodali

Zasnova in izdelava

Barva: Črna, srebrna

Materiali: Plastično

Splošne specifikacije

30-minutni časovnik

Nastavljiv termostat

Samodejni izklop

Hladni ročaji

Shranjevanje kabla

Nedrseče nožice

Lučka vklopa

Signal pripravljenosti

Vgrajeno stikalo za vklop/izklop

Indikator temperature

Patentirana tehnologija Rapid Air

Tehnične specifikacije

Zmogljivost: 2,2 l

Dolžina kabla: 1,0 m

Frekvenca: 50/60 Hz

Napajanje (globalno): 1425 W

Napetost (globalno): 230 V

Teža in dimenzije

Dimenzije izdelka (Š x V x G): 287 x 315 x

384 mm

Teža aparata: 7,0 kg

* V primerjavi s svežim krompirčkom, pripravljenim v

običajnem cvrtniku Philips.

* Za svež krompirček dodajte pol žlice olja za poseben

okus. Zamrznjen krompirček je ponavadi predkuhan v

olju.
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