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Urządzenie o niskim zużyciu
tłuszczu

Airfryer

Czarny/srebrny

800 g

 

HD9210/90

Powietrze zamiast oleju!
Pyszne frytki zawierające nawet o 80% mniej tłuszczu

Od pysznych frytek zawierających mniej niż 2% tłuszczu po pysznego kurczaka —

smażenie z wykorzystaniem powietrza jest zdrowszym sposobem na ulubione

jedzenie. Oszczędzisz wiele litrów oleju, a w kuchni nie będzie plam.

Zdrowsze i smaczniejsze dania oraz przekąski

Smaczne i zdrowe smażone jedzenie o znacznie mniejszej zawartości tłuszczu

Smażenie, grillowanie i pieczenie z urządzeniem wielofunkcyjnym Airfryer

Duży wybór inspirujących przepisów

Pyszny kurczak o chrupiącej skórce i delikatnym wnętrzu

Zegar z sygnałem gotowości i automatycznym wyłączaniem

Oszczędność pieniędzy i łatwe przygotowywanie

Duża oszczędność podczas zakupu oleju oraz jego użytkowania i utylizacji

Duża pojemność pozwalająca przygotować ulubione potrawy

Czystszy sposób smażenia

Znacznie mniej nieprzyjemnych zapachów, kuchnia wolna od plam oleju



Airfryer. Urządzenie o niskim zużyciu tłuszczu HD9210/90

Zalety Dane techniczne

Technologia Rapid Air

Opatentowana technologia Rapid Air

umożliwia smażenie, pieczenie i grillowanie

najsmaczniejszych przekąsek i posiłków w

mniejszej ilości tłuszczu niż w przypadku

zwykłej frytownicy — można nawet całkowicie

zrezygnować z oleju! Technologia Rapid Air to

również mniej nieprzyjemnych zapachów niż w

przypadku zwykłej frytownicy, łatwe

czyszczenie, bezpieczeństwo i oszczędność,

dzięki czemu z urządzenia można korzystać

codziennie!

Smażenie, grillowanie i pieczenie

Innowacyjne urządzenie wielofunkcyjne z

technologią Rapid Air nadaje się nie tylko do

smażenia. Możesz w niej także grillować, a

nawet piec ulubione potrawy — wszystko to w

jednym urządzeniu.

Aplikacja z inspirującymi przepisami

Wykorzystaj w pełni możliwości

wielofunkcyjnego urządzenia o niskim zużyciu

tłuszczu. Interaktywna aplikacja zapewnia

łatwe do wykonania i dokładne przepisy,

dzięki którym można rozkoszować się

różnorodnym i pysznym jedzeniem z całego

świata.

Chrupiące na zewnątrz, miękkie w środku

Opatentowana technologia Rapid Air została

opracowana, aby jedzenie było chrupiące na

zewnątrz i nie wysychało w środku.

Zegar

Wbudowany zegar umożliwia ustawienie

czasu przygotowywania jedzenia do 30 minut.

Funkcja automatycznego wyłączania może też

zasygnalizować dźwiękiem, że potrawa jest

gotowa.

Dużo mniejsze zużycie oleju

Oszczędność do 3,5 l oleju w porównaniu do

każdorazowego napełnienia zwykłej

frytownicy*

Duża pojemność

Duża pojemność pozwalająca przygotować

ulubione potrawy

Czysta kuchnia

Tradycyjne smażenie na oleju często sprawia,

że kuchnia jest brudna i nieprzyjemnie

pachnie. Smażenie z wykorzystaniem

powietrza pozwala zminimalizować

nieprzyjemny zapach i uniknąć powstawania

plam oleju.

Stylistyka i wykończenie

Kolor(y): Czarny/srebrny

Informacje ogólne

Charakterystyka produktu: Automatyczne

wyłączanie, Możliwość mycia w zmywarce,

Stopy antypoślizgowe, Opatentowana

technologia Rapid Air, Sygnał gotowości,

Regulacja temperatury, Regulacja czasu

Dane techniczne

Pojemność kosza: 800 kg

Długość przewodu: 0,8 m

Moc: 1400 W

Serwis

2 lata gwarancji

Zrównoważony rozwój

Opakowanie: > 90% materiału z odzysku

Instrukcja obsługi: 100% papier przetworzony

 

* porównanie do frytownicy Philips HD6161.
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