
 

Fritéza s nízkou
spotrebou oleja

Daily Collection

 
Fritéza s nízkou spotrebou tuku

Multifunkčné zariadenie

Čierna/strieborná

800 g

 

HD9210/90 Zabudnite na olej, je tu fritovanie vzduchom!
Vynikajúce hranolčeky s až o 80 % nižším obsahom tuku

Od chutných hranolčekov s menej ako 2 % tuku po vynikajúce kura. Fritovanie

vzduchom predstavuje zdravší spôsob, ako si vychutnať svoje obľúbené jedlo.

Ušetríte litre oleja pri príprave jedla, nemusíte olej vymieňať a vaša kuchyňa

zostane bez olejových škvŕn.

Najzdravšie a najchutnejšie jedlá a pochúťky

Chutné a zdravé vyprážané jedlá s omnoho nižším obsahom oleja

Vysmážajte, grilujte, opekajte a pečte s frit. s nízkou sp. oleja

Vychutnajte si bohatú ponuku inšpiratívnych receptov

Lahodné kura s chrumkavou krustou zvonka a lahodne jemné vo vnútri

Časovač so zvukovým signálom a automatickým vypnutím

Ušetrite si prácu aj peniaze

Ušetrite veľké množstvá oleja používaného alebo likvidovaného pri fritovaní

Veľká kapacita varenia pre všetky vaše obľúbené recepty

Čistejší spôsob vyprážania

Výrazne menej zápachu a žiadne prskanie oleja vo vašej kuchyni



Fritéza s nízkou spotrebou oleja HD9210/90

Hlavné prvky Technické údaje

Technológia Rapid Air

Patentovaná technológia Rapid Air vám

umožňuje smažiť, piecť, opekať a grilovať tie

najchutnejšie pochúťky a jedlá s použitím

menšieho množstva tuku v porovnaní

s bežnými fritézami alebo dokonca úplne bez

oleja! S technológiou Rapid Air sa navyše tvorí

menej zápachu a výparov ako pri bežnom

fritovaní, zariadenie sa ľahko čistí, je bezpečné

a úsporné, vhodné na každodenné používanie!

Vysmážajte, grilujte, opekajte a pečte

Táto fritéza nie je skvelá len na smaženie.

Inovačná technológia Rapid Air umožňuje tiež

grilovať, piecť koláče a dokonca aj mäso. Preto

na prípravu všetkých svojich obľúbených jedál

nepotrebujete žiadne ďalšie zariadenie.

Aplikácia s inšpiratívnymi receptami

Využite svoju fritézu s nízkou spotrebou tuku čo

najlepšie. Táto interaktívna aplikácia poskytuje

jednoduché recepty krok za krokom, s ktorými

si vychutnáte rozmanité lahodné jedlá z celého

sveta.

Zvonka chrumkavé, vo vnútri jemné

Patentovaná technológia Rapid Air je

navrhnutá tak, aby zvonku vytvorila chrumkavú

kôrku bez toho, aby jedlo vnútri vysušila.

Časovač

Integrovaný časovač vám umožní prednastaviť

čas varenia až do 30 minút. Funkcia

automatického vypnutia v sebe zahŕňa aj

zvukový indikátor, ktorý vás upozorní na

dokončenie procesu.

Ušetrite veľké množstvá oleja

Ušetrite až 3,5 l oleja v porovnaní s doplnením

jednej dávky oleja do fritézy*

Veľká kapacita na prípravu jedál

Veľká kapacita varenia pre všetky vaše

obľúbené recepty

Udržte svoju kuchyňu čistú

Tradičné smaženie na oleji často zanechá vašu

kuchyňu špinavú a páchnucu. Fritovanie

vzduchom minimalizuje zápach a zanecháva

vašu kuchyňu bez odprsknutého oleja.

Dizajn a povrchová úprava

Farba(y): Čierno-strieborná

Všeobecné špecifikácie

Vlastnosti produktu: Automatické vypnutie,

Vhodné na čistenie v umývačke riadu,

Protisklzové nožičky, Patentovaná technológia

Rapid Air, Signál pripravenosti, Ovládanie

teploty, Ovládanie času

Technické špecifikácie

Objemný košík: 800 kg

Dĺžka kábla: 0,8 m

Príkon: 1400 W

Servis

2-ročná celosvetová záruka: áno

Udržateľnosť

Balenie: > 90 % recyklovaných materiálov

Návod na použitie: 100%-ný recyklovaný

papier

 

* v porovnaní s fritézou Philips HD6161.
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