
 

 

Philips Essential
Airfryer

Rapid Air Technology
0,8 Kg, 4,1 L
Hitam
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ntang goreng lezat dengan lemak berkurang hingga 90%!*

rkat teknologi Rapid Air
ilips membawa Airfryer No. 1 di Dunia ke rumah semua orang. Berkat Teknologi Rapid 
r, Anda bisa menikmati makanan sehat yang renyah di luar dan lembut di dalam. Unduh 
likasi NutriU dan temukan ratusan resep lezat setiap hari.

Cara paling sehat untuk menggoreng
• Menggoreng sehat dengan teknologi Rapid Air
• Menggoreng dengan lemak berkurang hingga 90%*
• Penggoreng rendah lemak No.1
• Ahlinya Airfryer selama 10+ tahun

Aplikasi NutriU memberikan inspirasi dan panduan hidup sehat
• Resep Airfryer yang lezat untuk hidup sehat
• Resep disesuaikan dengan preferensi Anda
• Memasak sendiri jadi mudah.

Didesain untuk kegiatan memasak sehari-hari
• Goreng. Panggang. Bakar. Dan bahkan memanaskan.
• Kontrol waktu dan suhu yang dapat disesuaikan
• Mudah digunakan dan dibersihkan



 Rapid Air Technology

Rapid Air Technology, dengan desain “bintang 
laut” yang unik, memutar udara panas untuk 
menghasilkan makanan lezat yang renyah di luar 
dan lembut di dalam, dengan sedikit atau tanpa 
minyak tambahan.

Udara kini menggantikan minyak

Philips Essential Airfryer menggunakan udara 
panas untuk memasak makanan favorit Anda 
hingga renyah sempurna, dengan lemak hingga 
90% lebih sedikit.*

Resep Airfryer yang lezat

Temukan ratusan resep Airfryer yang lezat, 
sehat, dan cepat untuk dibuat. Resep di aplikasi 
NutriU dikurasi oleh para ahli nutrisi untuk 
kegiatan memasak sehari-hari.

Resep yang dipersonalisasi

Dapatkan rekomendasi resep harian yang 
sesuai dengan preferensi keluarga Anda. 
Semakin sering Anda menggunakan NutriU, 
semakin baik rekomendasi resep yang 
diberikan sesuai kebutuhan Anda. Dapatkan 
inspirasi dari juru masak lain, dan ikuti orang-
orang dengan selera yang serupa***.

Panggang. Bakar. Atau memanaskan.

Philips Essential Airfryer yang baru membuka 
berjuta kemungkinan: menggoreng, membakar, 
memanggang, bahkan memanaskan! Masak 
makanan dengan sempurna setiap saat, apa pun 
yang Anda buat.

Penggoreng rendah lemak No.1

Philips adalah merek alat penggoreng rendah 
lemak terdepan di dunia**

Memasak sendiri jadi mudah.

Optimalkan potensi Airfryer untuk memasak 
makanan yang lebih lezat dan sehat. Jelajahi fitur 
untuk menghemat waktu dan asah 
keterampilan memasak Anda untuk membuat 
sendiri makanan yang disukai Anda dan 
keluarga, setiap hari.

Kontrol Waktu dan Suhu

Timer terintegrasi memungkinkan Anda 
melakukan prasetel waktu memasak hingga 60 
menit. Fungsi mati otomatis disertai suara yang 
memberi tahu Anda bahwa hidangan telah siap. 
Dengan kontrol suhu yang dapat disesuaikan, 
Anda dapat melakukan prasetel setelan panas 
terbaik untuk makanan yang dimasak, hingga 
200 derajat. Nikmati kentang goreng renyah 
berwarna coklat keemasan, camilan, ayam yang 
lezat, dan banyak lagi – semuanya dimasak pada 
suhu yang tepat selama durasi yang ideal.

Ahlinya Airfryer selama 10+ tahun

Tim ahli kami telah menyempurnakan teknologi 
Airfryer selama lebih dari 10 tahun.
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Negara asal
• Buatan: Cina

Spesifikasi umum
• Fitur produk: Mati otomatis, Eksterior dinding yang 

dingin, Aman di mesin cuci piring, Sakelar on/off, 
Sinyal siap, Kontrol suhu, Lampu daya sedang 
hidup, Quickclean, Rapid Air yang Dipatenkan, 
Kontrol waktu

Layanan
• Garansi 2 tahun di seluruh dunia

Keberlanjutan
• Kemasan: > 90% material daur ulang
• Petunjuk Pengguna: 100% kertas daur ulang

Spesifikasi teknis
• Panjang kabel: 0,8 m
• Daya: 1.400 W

Kapasitas
• Keranjang (kg): 0,8 kg
• Panci (liter*): 4,1 L
• Porsi: 4

Berat dan dimensi
• Dimensi produk (PxLxT): 360x264x295 milimeter
• Berat produk: 4,5 kg

Desain
• Warna: Hitam

Desain dan lapisan
• Bahan bodi utama: Plastik
•
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* Dibandingkan dengan kentang goreng segar yang diolah mnggunakan 
penggoreng Philips konvensional

* *Sumber: Euromonitor International Ltd. Definisi kategori 
penggoreng rendah lemak; volume penjualan ritel dalam unit, data 
2020

* **Hanya tersedia di negara-negara dengan komunitas NutriU

http://www.philips.com

