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Въздухът е новото олио!
Пържени картофки с превъзходен вкус с до 80% по-малко мазнина

От апетитни картофки с по-малко от 2% мазнина до вкусно пиле, пърженето с въздух е по-

здравословният начин да се наслаждавате на любимите си храни. Ще пестите литри олио

както при използването, така и при изхвърлянето, запазвайки кухнята си чиста и без пръски

олио.

Най-здравословните и вкусни храни и аламинути

Вкусни и здравословни храни с много по-малко мазнина

Пържете, печете и запичайте с фритюрник за готвене с малко мазнина Philips

Наслаждавайте се на голямо разнообразие от вдъхновяващи рецепти

Вкусно пиле с хрупкава коричка и крехко отвътре

Таймер със сигнал за готовност и автоматично изключване

Спестете средства и проблеми

Пестете голямо количество мазнина при закупуване, употреба и изхвърляне

Голяма вместимост за продукти за всичките ви любими рецепти

По-чистият начин за пържене

Много по-малко миризми и без пръски олио в кухнята ви



Фритюрник за готвене с малко мазнина HD9210/90

Акценти Спецификации

Технология Rapid Air

Патентованата технология Rapid Air ви позволява да

пържите, печете и запичате на скара леки закуски и

най-вкусните блюда с по-малко мазнина от

стандартен фритюрник, с малко олио или без олио!

Технологията Rapid Air създава и по-малко миризми в

сравнение с конвенционалните фритюрници.

Почиства се лесно, а също е безопасен и икономичен

за ежедневна употреба!

Пържете, печете и запичайте

Чудесна не само за пържене, иновационната

технология Rapid Air ви позволява също да печете

любимите си ястия с един-единствен уред.

Вдъхновяващо приложение за рецепти

Извлечете максимума от фритюрника си за готвене с

малко мазнина. Това интерактивно приложение

предоставя лесни рецепти стъпка по стъпка, за да се

наслаждавате на голямо разнообразие от вкусна храна

от цял свят.

Хрупкаво отвън, крехко отвътре

Патентованата технология Rapid Air е проектирана

да създава хрупкава коричка, без да изсушава храната

отвътре.

Таймер

Вграденият таймер ви позволява да зададете

предварително времето за приготвяне, до 30 минути.

Функцията за автоматично изключване има и звуков

индикатор за готовност.

Пестете големи количества мазнина

Пестете до 3,5 литра мазнина в сравнение с всяко

напълване на фритюрник*

Голям капацитет за готвене

Голяма вместимост за продукти за всичките ви

любими рецепти

Пазете кухнята чиста

Традиционното пържене с мазнина често замърсява

кухнята ви и я пълни с миризми. Пърженето с въздух

свежда миризмите до минимум и оставя кухнята ви

без пръски олио.

Дизайн и покритие

Цвят (цветове): Черно/сребристо

Общи спецификации

Функции на продукта: Автоматично изключване,

Възможно почистване в съдомиялна машина,

Неплъзгащи се крачета, Патентована технология

Rapid Air, Сигнал за готовност, Температурен

регулатор, Настройки на времето

Технически данни

Капацитет на кошницата: 800 кг

Дължина на кабела: 0,8 м

Захранване: 1400 W

Сервиз

2 години международна гаранция

Устойчивост

Опаковка: > 90% рециклирани материали

Ръковод. за потребителя: 100% рециклирана хартия

 

* в сравнение с фритюрника Philips HD6161.
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