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A levegő az új olaj!
Nagyszerű ízű hasábburgonya, akár 80%-kal kevesebb

zsiradékkal

A levegővel történő sütés a kevesebb mint 2% zsírtartalmú, finom sült fogásoktól

az ízletes csirkéig bármilyen kedvenc ételét egészségesebbé teszi. Akár több

liternyi olajat is megspórolhat, miközben konyháját is megóvja a szertefröccsenő

olajtól.

Egészséges és finom ételek, harapnivalók

Ízletes és egészséges sült ételek sokkal kevesebb zsírral

Philips alacsony zsírfelhasználású sütő - sütés, grillezés és pirítás

Élvezze az inspiráló receptek széles választékát

Kívül ropogós, belül omlós, ízletes csirke

Időzítő az elkészülés jelzésével és automatikus kikapcsolással

Költségtakarékos és kényelmes

Jelentős olajmegtakarítás

Nagy sütési kapacitás az összes kedvenc receptjéhez

A tisztább sütés

Sokkal kevesebb a kellemetlen szag, és kifröccsent olajfolttól mentes a konyha



Alacsony zsírfelhasználású sütőkészülék HD9210/90

Fénypontok Műszaki adatok

Rapid Air technológia

A szabadalmaztatott Rapid Air technológia

lehetővé teszi, hogy a hagyományos

olajsütőhöz képest kevesebb zsiradék

felhasználásával, vagy teljesen zsiradék nélkül

készítse el a legfinomabb sült, grillezett, és

pirított falatokat, ételeket! Emellett a Rapid air

a hagyományos sütőkhöz képest kevesebb

szagot bocsát ki, a tisztítása egyszerű,

használata pedig biztonságos és gazdaságos

a mindennapi használat során!

Sütés, grillezés és pirítás

Az innovatív Rapid Air technológia

segítségével nemcsak zsiradékban, hanem

egyéb módon is süthet, pörkölhet, grillezhet,

így kedvenc ételeit egyetlen eszközzel

készítheti el.

Inspiráló recept alkalmazás

Hozza ki a legtöbbet alacsony

zsírfelhasználású sütőkészülékéből. Ez az

interaktív alkalmazás könnyű, lépésről lépésre

haladó recepteket biztosít, így ízletes ételek

széles választékából válogathat a világ minden

tájáról.

Kívül ropogós, belül lágy

A szabadalmaztatott Rapid Air technológiának

köszönhetően az ételek kívül ropogósak

lesznek anélkül, hogy a belsejük kiszáradna.

Időzítő

A beépített időzítővel 30 perces főzési idő

állítható be előre. Az automatikus kikapcsolási

funkció hangjelzéssel jelzi az étel elkészültét.

Jelentős olajmegtakarítás

Mivel nem kell újratöltenie, olajsütőkhöz

viszonyítva alkalmanként akár 3,5 liter olajat is

megtakaríthat*

Nagy sütési kapacitás

Nagy sütési kapacitás az összes kedvenc

receptjéhez

Tisztán tartott konyha

A hagyományos, olajjal történő sütés

következtében a konyha gyakran piszkos, és

kellemetlen szagú. A levegővel történő sütés

minimalizálja a szagokat, és a konyha

olajfolttól mentes maradhat.

Formatervezés és kidolgozás

Szín(ek): Fekete/ezüst

Általános jellemzők

Termékjellemzők: Automatikus kikapcsolás,

Mosogatógépben tisztítható, Csúszásmentes

talp, Szabadalmaztatott Rapid Air technológia,

Étel elkészültét jelző hang, Hőfokszabályzós,

Időszabályzós

Műszaki adatok

Kosár űrtartalma: 800 kg

Vezetékhossz: 0,8 m

Energiaellátás: 1400 W

Szerviz

2 éves, világszerte érvényes garancia

Fenntarthatóság

Csomagolás: > 90% újrahasznosított anyag

Felhasználói kézikönyv: 100% újrahasznosított

papír

 

* a Philips HD6161 olajsütőhöz viszonyítva.
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