
 

Fritéza pro
minimum tuků

Daily Collection

 
Fritéza zaručí minimum tuků

Všestranné využití

Černá/stříbrná

800 g

 

HD9210/90 Vzduch je náš nový olej!
Výborné hranolky, které mají až o 80 % méně tuku.

Od lahodných hranolků s méně než 2 % tuku po chutné kuře – fritování pomocí

vzduchu představuje zdravější způsob, jak si můžete vychutnat své oblíbené jídlo.

Ušetříte litry použitého a likvidovaného oleje a vaše kuchyň bude čistá bez skvrn

od oleje.

Nejzdravější a nejchutnější pokrmy a pochoutky

Chutné a zdravé smažené pokrmy s minimem tuků

Smažení, grilování, opékání a pečení s fritézou Philips pro minimum tuků

Vychutnejte si rozmanité inspirující recepty

Lahodné kuře s křupavou kůrčičkou a křehkým masem

Časovač se signálem „připraveno“ a funkcí automatického vypnutí

Ušetřete peníze a eliminujte problémy

Ušetřete velké množství kupovaného, použitého a likvidovaného oleje

Rozmanitá příprava pro všechny oblíbené recepty

Čistší způsob smažení

Mnohem méně zápachu a žádné stříkání oleje v kuchyni



Fritéza pro minimum tuků HD9210/90

Přednosti Specifikace

Technologie Rapid Air

Patentovaná technologie Rapid Air umožňuje

smažit, péci, opékat a grilovat ty nejchutnější

svačinky a pokrmy s menším množstvím tuku

než u běžné fritézy, za použití malého nebo

žádného množství oleje. Díky technologii

Rapid Air není při smažení tolik patrný typický

pach jako při použití tradičních fritéz. Přístroj

lze snadno vyčistit, je bezpečný a úsporný při

každodenním použití.

Smažení, grilování, opékání a pečení

Inovativní technologie Rapid Air není skvělá

jen pro smažení, umožní vám také grilovat,

péci a dokonce i opékat oblíbená jídla. Stane

se univerzálním řešením pro všechny vaše

pokrmy.

Aplikace s inspirativními recepty

Využijte co nejefektivněji svoji fritézu

s minimem tuků. Tato interaktivní aplikace

nabízí snadné recepty krok za krokem, abyste

si mohli vychutnat širokou škálu chutných jídel

z celého světa.

Navrchu křupavé, uvnitř křehké

Patentovaná technologie Rapid Air je navržena

tak, aby bylo dosaženo křupavé kůrky bez

vysušení pokrmu uvnitř.

Časovač

Integrovaný časovač umožňuje předvolit doby

přípravy až do 30 minut. Funkce automatického

vypnutí zahrnuje zvukový indikátor

„připraveno“.

Ušetřete velké množství oleje

Ušetřete až 3,5 litru oleje ve srovnání s každým

plněním fritézy*

Rozmanitá příprava

Rozmanitá příprava pro všechny oblíbené

recepty

Udržujte čistou kuchyň

Tradiční smažení s olejem zanechá vaši

kuchyň špinavou a plnou nepříjemného

zápachu. Smažení za přítomnosti vzduchu

minimalizuje zápach a vaše kuchyň nebude

zacákaná od oleje.

Design a provedení

Barva(y): Černá / stříbrná

Obecné specifikace

Vlastnosti výrobku: Automatické vypnutí,

Vhodné do myčky, Protiskluzové podložky,

Patentovaná technologie Rapid Air,

Signalizace dokončení, Řízení teploty, Řízení

času

Technické údaje

Prostorný koš: 800 kg

Délka kabelu: 0,8 m

Spotřeba: 1 400 W

Servis

2letá celosvětová záruka: Ano

Podpora udržitelného rozvoje

Balení: >90 % recyklovaných materiálů

Uživatelská příručka: 100% recyklovaný papír

 

* ve srovnání s fritézou Philips HD6161.
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