
 

Airfryer XL

Avance Collection

 
Fritéza s nízkou spotrebou tuku

Airfryer 1,2 kg

Čierna

 

HD9240/90
Vynikajúce hranolčeky s až o 80 % nižším

obsahom tuku!*

Dokonalé výsledky vďaka technológii Rapid Air

Jedinečná technológia Rapid Air od spoločnosti Philips umožňuje pomocou

horúceho vzduchu pripravovať jedlá, ktoré sú chrumkavé na povrchu a jemné vo

vnútri. Na dosiahnutie dokonalého povrchu a lahodnej chuti postačí len trocha

oleja – alebo žiaden!

Zdravé

Technológia Rapid Air pre zdravšie fritovanie

Jedinečný dizajn pre chutné výsledky varenia s minimom tuku

Chutné a všestranné

S fritézou Airfryer môžete smažiť, grilovať, opekať a dokonca aj piecť

Brožúra s receptami plná inšpirujúcich receptov

Rýchle a jednoduché

Veľká kapacita varenia až 1,2 kg pre viac lahodných pokrmov

Digitálna obrazovka na jednoduché ovládanie času a teploty

Vyšší výkon pre rýchlejšiu prípravu jedla

Inteligentné tlačidlo predvoľby pre vaše obľúbené jedlo

Ľahko sa čistí a vytvára menej zápachu ako bežné fritézy



Airfryer XL HD9240/90

Hlavné prvky Technické údaje

Technológia Rapid Air

Jedinečná technológia Rapid Air teplovzdušnej

fritézy Airfryer vám umožní fritovať, piecť,

opekať a grilovať tie najchutnejšie pochúťky a

jedlá, s použitím menšieho množstva tuku v

porovnaní s bežnými fritézami alebo dokonca

úplne bez oleja. S technológiou Rapid Air tiež

vzniká menej zápachu a výparov ako pri

bežnom fritovaní, zariadenie sa ľahko čistí, je

bezpečné a úsporné pri každodennom

používaní!

Kapacita varenia 1,2 kg

Kapacita 1,2 kg postačí na nasýtenie až 5 osôb.

Vďaka kapacite zvýšenej o 50 % môžu výhody

fritézy Airfryer využívať aj väčšie rodiny**

Digitálna dotyková obrazovka

Pomocou digitálnej dotykovej obrazovky

môžete ešte jednoduchšie a presnejšie ovládať

čas a teplotu prípravy jedla. Pochutnajte si na

svojom obľúbenom jedle pripravenom so

správnou teplotou a dĺžkou prípravy, ktoré

zaručia dokonalé výsledky!

Inteligentné tlačidlo predvoľby

Uložte si nastavenia prípravy svojho

obľúbeného pokrmu, aby ste ho nabudúce

mohli pripraviť stlačením jedného tlačidla!

Rôzne spôsoby prípravy

Táto fritéza je skvelá nielen na smaženie.

Inovačná fritéza Philips Airfryer s technológiou

Rapid Air vám tiež umožní grilovať, piecť

koláče a dokonca aj mäso. Preto na prípravu

všetkých svojich obľúbených jedál

nepotrebujete žiadne ďalšie zariadenie.

Brožúra s receptami z celého sveta

Túto brožúru s receptami vytvorili kulinárski

odborníci a poskytne vám inšpiráciu na

prípravu rôznych smažených jedál s nízkym

obsahom tuku, ktoré si môžete pripraviť vo

fritéze Airfryer. Nájdete v nej aj recepty, ktoré

demonštrujú všestrannosť tohto zariadenia, aby

ste mohli ešte jednoduchšie, rýchlejšie a

zdravšie grilovať, piecť a opekať.

Väčší výkon

Vyšší výkon pre ešte rýchlejšiu prípravu jedál!

Teraz môžete pri príprave jedla využívať vyšší

výkon** a pochutnať si na skvelých smažených

dobrotách s nižším obsahom tuku!*

Jedinečný dizajn produktu

Jedinečný dizajn zariadenia Philips Airfryer,

ktorý v sebe spája rýchlo prúdiaci, mimoriadne

horúci vzduch, inteligentný dizajn a optimálny

profil ohrievania, vám umožní rýchlo, ľahko a

zdravo pripraviť množstvo lahodných jedál bez

oleja.

Časti umývateľné v umývačke riadu

Odnímateľný priečinok s nepriľnavou úpravou a

kôš na potraviny možno jednoducho umyť v

umývačke. Fritéza Philips Airfryer s

technológiou Rapid Air vás aj vašu domácnosť

zbaví zápachu prepáleného oleja v porovnaní s

bežnými fritézami.

Dizajn a povrchová úprava

Farba(y): Atramentová čierna

Materiály: Plast

Všeobecné špecifikácie

Patentovaná technológia Rapid Air: áno

Digitálna dotyková obrazovka: 60-minútový

časovač, Integrovaná kontrolka zapnutia,

Vypínač, Funkcia predvoľby varenia,

Ovládanie času a teploty

Signál pripravenosti: áno

Odkladanie kábla: áno

Protisklzové nožičky: áno

Automatické vypnutie: áno

Technické špecifikácie

Kapacita: 3,0 l (1,2 kg)

Dĺžka kábla: 0,8 m

Frekvencia: 50/60 Hz

Príkon – globálne: 2100 W

Napätie – globálne: 220-230 V

Hmotnosť a rozmery

Rozmery produktu (Š x V x H): 315 x 302 x

423 mm

Hmotnosť zariadenia: 7,0 kg

* V porovnaní s čerstvými hranolčekmi pripravenými v

bežnej fritéze Philips.

* V porovnaní so zariadením Viva Airfryer HD9220
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