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Aerul este noul ulei!
Cartofi cu gust grozav, cu până la 80% mai puţină grăsime

De la cartofi prăjiţi delicioşi cu mai puţin de 2% grăsime până la carne de pui

gustoasă, prăjirea cu aer este o modalitate mai sănătoasă de a te bucura de

mâncarea preferată. Vei economisi litri de ulei utilizat sau aruncat, în timp ce îţi

menţii bucătăria curată şi fără stropi de ulei.

Cei mai sănătoşi şi mai gustoşi cartofi şi gustări

Hrană prăjită gustoasă şi sănătoasă cu mai puţină grăsime

Prăjeşte/prepară la grătar/rumeneşte/coace cu friteuza fără grăsimi Philips

Bucură-te de o mare varietate de reţete pline de inspiraţie

Pui delicios cu exterior crocant şi interior moale

Cronometru cu semnal de "pregătit" şi oprire automată

Economiseşte bani şi evită deranjul

Economiseşte cantităţi mari de ulei la achiziţie, utilizare sau eliminare

Capacitate de gătire mare pentru toate reţetele preferate

Metoda mai curată de a prăji

Mult mai puţin miros şi fără ulei stropit în bucătărie



Friteuză fără grăsimi HD9210/90

Repere Specificaţii

Tehnologie Rapid Air

Tehnologia brevetată Rapid Air îţi permite să

prăjeşti, să coci, să rumeneşti şi să găteşti pe

grătar gustări şi feluri de mâncare delicioase

cu mai puţină grăsime decât friteuzele

tradiţionale, utilizând foarte puţin ulei sau

deloc! Tehnologia Rapid Air generează

totodată mai puţin miros decât friteuzele

tradiţionale. Este uşor de curăţat, sigură şi

economică pentru utilizare zilnică!

Prăjeşte/grătar/rumeneşte/coace

Fiind o soluţie extraordinară pentru prăjire,

tehnologia inovatoare Rapid Air îţi permite, de

asemenea, să pregăteşti pe grătar, să coci şi

chiar să rumeneşti felurile tale favorite pentru o

soluţie integrată pentru toate preparatele tale.

Aplicaţie cu reţete pline de inspiraţie

Profită de toate avantajele friteuzei fără

grăsimi. Această aplicaţie interactivă îţi pune la

dispoziţie reţete pas cu pas, pentru a-ţi permite

să te bucuri de o varietate mare de mâncăruri

gustoase din toată lumea.

Crocant la exterior, moale la interior

Tehnologia brevetată Rapid Air este concepută

pentru a crea un exterior crocant, fără a usca

alimentele în interior.

Cronometru

Cronometrul său integrat îţi permite să

presetezi timpii de gătire de până la 30 de

minute. Funcţia de oprire automată include un

indicator sonor „gata”.

Economiseşte cantităţi mari de ulei

Economiseşte până la 3,5 litri de ulei în

comparaţie cu fiecare umplere a unei friteuze

adânci*

Capacitate mare de gătire

Capacitate de gătire mare pentru toate reţetele

preferate

Menţine o bucătărie mai curată

Prăjirea tradiţională cu ulei îţi lasă bucătăria

murdară şi plină de miros. Prăjirea cu aer

minimizează mirosul şi îţi lasă bucătăria fără

pete de ulei.

Design şi finisaj

Culori: Negru/argintiu

Specificaţii generale

Caracteristicile produsului: Oprire automată,

Lavabil în maşina de spălat vase, Sistem anti-

alunecare, Rapid Air patentată, Semnal

„pregătit”, Buton de control al temperaturii,

Controlul timpului

Specificaţii tehnice

Capacitate coş: 800 kg

Lungime cablu: 0,8 m

Alimentare: 1400 W

Service

Garanţie internaţională 2 ani

Durabilitate

Ambalaj: > 90% materiale reciclate

Manual de utilizare: 100% hârtie reciclată

 

* în comparaţie cu friteuza adâncă Philips HD6161.
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