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HD9210/90 Ο αέρας είναι το νέο λάδι!
Πεντανόστιμες τηγανιτές πατάτες με 80% λιγότερα λιπαρά

Από τηγανιτές πατάτες με λιγότερα από 2% λιπαρά μέχρι πεντανόστιμο κοτόπουλο, το

τηγάνισμα με αέρα είναι ο πιο υγιεινός τρόπος να απολαμβάνετε το αγαπημένο σας φαγητό.

Θα εξοικονομήσετε άφθονα λίτρα λάδι, διατηρώντας ταυτόχρονα την κουζίνα σας καθαρή.

Πιο νόστιμα και υγιεινά φαγητά και σνακ

Νόστιμο και υγιεινό τηγανιτό φαγητό με πολύ λιγότερα λιπαρά

Τηγάνισμα και ψήσιμο με την φριτέζα χαμηλών λιπαρών της Philips

Απολαύστε μια μεγάλη ποικιλία από πρωτότυπες συνταγές

Νόστιμο μαλακό κοτόπουλο με τραγανή κρούστα

Χρονόμετρο με ένδειξη ετοιμότητας και αυτόματη διακοπή λειτουργίας

Εξοικονομήστε χρήματα και κόπο

Εξοικονομήστε μεγάλες ποσότητες λαδιού στη χρήση και στην απόρριψη

Μεγάλη χωρητικότητα, για όλες τις αγαπημένες σας συνταγές

Ο πιο καθαρός τρόπος τηγανίσματος

Λιγότερες οσμές και καθαρή κουζίνα



Φριτέζα χαμηλών λιπαρών HD9210/90

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Τεχνολογία Rapid Air

Η κατοχυρωμένη τεχνολογία Rapid Air σας δίνει τη

δυνατότητα να τηγανίζετε και να ψήνετε τα πιο

νόστιμα σνακ και γεύματα με λιγότερα λιπαρά σε

σχέση με τις συμβατικές φριτέζες, χρησιμοποιώντας

ελάχιστο ή καθόλου λάδι! Επίσης, χάρη στην

τεχνολογία Rapid Air, δημιουργούνται πολύ λιγότερες

οσμές σε σχέση με τις συμβατικές φριτέζες. Είναι

ιδανική για καθημερινή χρήση, καθώς καθαρίζεται

εύκολα, είναι ασφαλής και οικονομική!

Τηγάνισμα και ψήσιμο

Η πρωτοποριακή τεχνολογία Rapid Air σας επιτρέπει

όχι μόνο να τηγανίζετε, αλλά και να ψήνετε τα

αγαπημένα σας πιάτα. Έτσι, ό,τι φαγητό και αν θέλετε

να φτιάξετε, είναι η ιδανική λύση.

Εφαρμογή με πρωτότυπες συνταγές

Αξιοποιήστε όλες τις δυνατότητες που μπορεί να

σας προσφέρει η φριτέζα χαμηλών λιπαρών. Αυτή η

διαδραστική εφαρμογή σας δίνει πρόσβαση σε

εύκολες συνταγές βήμα προς βήμα για να

απολαμβάνετε νόστιμα πιάτα από ολόκληρο τον

κόσμο.

Τραγανά έξω, τρυφερά στο εσωτερικό

Χάρη στην κατοχυρωμένη τεχνολογία Rapid Air, τα

φαγητά σας γίνονται τραγανά εξωτερικά, ενώ

παραμένουν ζουμερά εσωτερικά.

Χρονομετρητής

Ο ενσωματωμένος χρονοδιακόπτης σάς επιτρέπει

να προρυθμίζετε τους χρόνους μαγειρέματος έως και

30 λεπτά. Η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης

περιλαμβάνει μια ηχητική ένδειξη που σας ειδοποιεί

ότι το φαγητό είναι "έτοιμο".

Εξοικονόμηση μεγάλων ποσοτήτων λαδιού

Εξοικονομήστε έως και 3,5 l λάδι ανά γέμισμα σε

σχέση με μια συμβατική φριτέζα*

Μεγάλη χωρητικότητα

Μεγάλη χωρητικότητα, για όλες τις αγαπημένες σας

συνταγές

Πιο καθαρή κουζίνα

Όταν τηγανίζετε με τον κλασικό τρόπο, η κουζίνα

σας λερώνεται και μυρίζει. Αντιθέτως, όταν

τηγανίζετε με αέρα, δημιουργούνται ελάχιστες οσμές,

ενώ δεν πέφτει ούτε σταγόνα λάδι στην κουζίνα σας.

Σχεδιασμός και φινίρισμα

Χρώμα(τα): Μαύρο/ασημί

Γενικές προδιαγραφές

Λειτουργίες προϊόντος: Αυτόματος τερματισμός

λειτουργίας, Πλένεται στο πλυντήριο πιάτων,

Αντιολισθητικά πέλματα, Κατοχυρωμένη τεχνολογία

Rapid Air, Ένδειξη ολοκλήρωσης διαδικασίας,

Έλεγχος θερμοκρασίας, Έλεγχος χρόνου

Τεχνικές προδιαγραφές

Χωρητικότητα καλαθιού: 800 κ.

Μήκος καλωδίου: 0,8 μ.

Ρεύμα: 1400 W

Σέρβις

Διετής εγγύηση διεθνώς

Βιωσιμότητα

Περίβλημα: > 90% ανακυκλωμένα υλικά

Εγχειρίδιο: 100% ανακυκλωμένο χαρτί

 

* σε σύγκριση με τη φριτέζα HD6161 της Philips.
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