
 

Airfryer XL

Avance Collection

 
Väiksema rasvakog. töötav
õhkfritüür

Multicooker 1,2 kg

Must

 

HD9240/90

Suurepärase maitsega friikartulid, kuni 80%

vähem rasva!*

Rapid Air-tehnoloogia tagab täiusliku tulemuse

Philipsi ainulaadse Rapid Air tehnoloogia abil saate õhkfrittida toitu nii, et see on

pealt krõbe ja seest pehme. Täiusliku tekstuuri ja hõrgutava tulemuse jaoks läheb

õli vaja minimaalselt või üldse mitte.

Tervislik

Tehnoloogia Rapid Air tervislikuma frittimise jaoks

Ainulaadne disain hõrgutavate ja madala rasvasisaldusega toitude valmistamiseks

Maitsev ja mitmekülgne

Airfryeri abil saate praadida, grillida, röstida ja isegi küpsetada

Inspireerivaid retsepte sisaldav retseptivoldik

Kiire ja lihtne

Hea 1,2 kg mahutavus veelgi maitsvamate roogade valmistamiseks

Digitaalne ekraan aja ja temperatuuri lihtsaks reguleerimiseks

Suurem jõudlus kiiremate toiduvalmistamistulemuste saavutamiseks

Nutikas seadistusnupp lemmikroa valmistamiseks

Masinpestavad osad



Airfryer XL HD9240/90

Esiletõstetud tooted Spetsifikatsioon

Tehnoloogia Rapid Air

Airfryeri ainulaadse tehnoloogia Rapid Air abil

saate praadida, küpsetada, röstida ja grillida

kõige maitsvamaid suupisteid ja roogi, mis

sisaldavad vähem rasva kui tavalises fritüüris

valmistamisel! Rapid Air tehnoloogiaga Philips

Airfryer eritab ka vähem lõhnu ja aure, seda on

lihtne puhastada ja ohutu ning säästlik

igapäevaselt kasutada.

Mahutavus 1,2 kg

Mahutavusega 1,2 kg toidab ära kuni 5 inimest.

Nüüd saavad ka suuremad pered nautida

Airfryeri kogemust tänu 50% suuremale

mahutavusele.**

Digitaalne puuteekraan

Digitaalse puuteekraani abil saate

toiduvalmistamise aega ja temperatuuri

hõlpsamalt reguleerida. Nautige oma

lemmiktoite, mis on valmistatud õigel

temperatuuril ja õige ajaga parima tulemuse

saavutamiseks!

Nutikas seadistusnupp

Salvestage oma lemmikroa seadistused, et

järgmisel korral valmiks see vaid ühe

nupuliigutusega!

Mitmekülgne toiduvalmistamine

Uuenduslik Philips Airfryer tehnoloogiaga

Rapid Air võimaldab lisaks frittimisele ka

grillida, küpsetada ja isegi röstida teie

lemmikroogasid universaalse lahendusena

kõikide teie toitude tarbeks.

Rahvusvaheline retseptivoldik

See kokandusekspertide koostatud

retseptiraamat inspireerib valmistama

erinevaid madala rasvasisaldusega frititud toite

Airfryeriga. See sisaldab ka retsepte, mis

demonstreerivad selle seadme mitmekülgsust,

nii et saate grillida, küpsetada ja isegi röstida

toitu tervislikumalt, kiiremalt ja mugavamalt.

Suurem võimsus

Täiustatud jõudlus veel kiiremate tulemust

saavutamiseks! Nüüd võite nautida suuremat

jõudlust** hõrgutava frititud toidu

valmistamiseks väiksema rasvakogusega *!

Ainulaadne tootedisain

Philipsi Airfryeri ainulaadne disain, milles on

ühendatud kiirelt ringlev ülekuumenenud õhk,

tähtdisain ja optimaalne kuumutusprofiil,

võimaldab teil valmistada vajadusel ilma õlita

kiiremini ning lihtsamalt erinevaid maitsvaid ja

tervislikke praetud toite.

Kerge puhastada

Eemaldatav mittenakkuva pinnaga sahtel ja

toidukorv on puhastamise kergendamiseks

nõudepesumasinas pestavad.

Üldine spetsifikatsioon

Toote omadused: Automaatne väljalülitus,

Jahedaseinaline korpus, Nõudepesumasinas

pestav, Valmimise märguanne,

Temperatuuriregulaator, Retseptiraamat ja

rakendus, Sisseehitatud juhtmehoidik,

Libisemiskindel jalg, Patenditud Rapid Air,

Eelseadistatud toidutegemise funktsioon

Ajaregulaator: Kuni 60 minutit

Tehnilised andmed

Nõu maht: 1,2 kg

Juhtme pikkus: 0,8 m

Võimsus: 2100 W

Pinge: 220–230 V

Kaal ja mõõtmed

Toote mõõtmed (p x l x k): 315 × 302 × 423

mm mm

Toote kaal: 7 kg

Disain

Värvus: Must

Viimistlus

Põhikorpuse materjal: Plast

Hooldus

2-aastane ülemaailmne garantii

Säästvus

Pakend: > 90% ringlussevõetud materjalidest

Kasutusjuhend: 100% ringlussevõetud

paberist

* Võrreldes traditsioonilise Philipsi fritüüriga valmistatud

friikartulitega.
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