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HD9210/90

Troque o óleo por ar!
Batatas fritas com um óptimo sabor e até 80% menos de

gordura

Desde batatas fritas com menos de 2% de gordura a frango delicioso, fritar com

ar é a forma mais saudável para cozinhar a sua comida favorita. Poupará litros de

óleo tanto na utilização como na eliminação, enquanto mantém a sua cozinha

sem salpicos de óleo.

A comida e os petiscos mais saudáveis e saborosos

Fritos saborosos e saudáveis com muito menos de gordura

Fritar, grelhar, assar e cozer com fritadeira de baixo teor de gordura Philips

Desfrute de uma grande variedade de receitas inspiradoras

Frango delicioso com uma crosta crocante e tenro no interior

Temporizador com sinal de pronto e desligar automático

Poupe dinheiro e incómodos

Poupe grandes quantidades de óleo na compra, utilização e eliminação

Grande capacidade de preparação para todas as suas receitas favoritas

A forma mais limpa de fritar

Muito menos odores e sem salpicos de óleo na sua cozinha



Fritadeira de baixo teor de gordura HD9210/90

Destaques Especificações

Tecnologia Rapid Air

A tecnologia Rapid Air patenteada permite-lhe

fritar, assar e grelhar os petiscos e as refeições

mais saborosas com menos gordura do que

uma fritadeira convencional, utilizando uma

quantidade muito reduzida de óleo! A

tecnologia Rapid Air também liberta menos

odor do que as fritadeiras convencionais. É

segura, fácil de limpar e económica para a

utilização diária!

Fritar, grelhar, assar e cozer

Para além de ser óptima para fritar, a

inovadora tecnologia Rapid Air também lhe

permite grelhar, cozer "no forno" e assar os

seus pratos favoritos para uma solução

completa para todas as suas refeições.

Aplicação com receitas inspiradoras

Aproveite ao máximo a sua fritadeira de baixo

teor de gordura. Esta aplicação interactiva

fornece-lhe receitas fáceis passo-a-passo que

lhe permitem cozinhar uma grande variedade

de alimentos saborosos a partir de qualquer

ponto do mundo.

Exterior estaladiço, interior tenro

A tecnologia Rapid Air patenteada foi

concebida para criar um exterior estaladiço

sem secar os alimentos no interior.

Temporizador

O seu temporizador integrado permite-lhe

predefinir tempos de cozedura de até 30

minutos. A função de desligar automático

inclui um indicador sonoro de "pronto".

Poupe grandes quantidades de óleo

Poupe até 3,5 l de óleo, em comparação com

todos os enchimentos de uma fritadeira

convencional*

Grande capacid. preparação

Grande capacidade de preparação para todas

as suas receitas favoritas

Mantenha a cozinha limpa

A fritura tradicional com óleo deixa muitas

vezes a sua cozinha suja e com odores. Fritar

com ar minimiza os odores e deixa a sua

cozinha sem salpicos de gordura.

Design e acabamento

Cor(es): Preto/prateado

Especificações gerais

Características do produto: Desactivação

automática, Laváveis na máquina de lavar a

loiça, Suporte antideslize, Rapid Air

patenteada, Sinal de pronto, Controlo de

temperatura, Controlo de tempo

Especificações técnicas

Capacidade do cesto: 800 kg

Comprimento do cabo de alimentação: 0,8 m

Alimentação: 1400 W

Assistência

2 anos de garantia mundial

Sustentabilidade

Embalagem: > 90 % de materiais reciclados

Manual do utilizador: 100% de papel

reciclado

 

* em comparação com a fritadeira HD6161 da Philips.
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