
Frituregryde med
lavt fedtforbrug

Daily Collection

 

Lavt fedtforbrug

Multicooker

Sort/sølv

800 g

 
HD9211/90

Fritér med op til 80 % mindre fedt
Lækre pommes frites med op til 80 % mindre fedt

Med Philips AirFryer kan du fritere, bage, stege, riste og grille kartofl er, kød, fi sk og grøntsager med varmluft –

og næsten helt uden fedt. Rapid Air-teknikken giver perfekte resultater med en sprød overfl ade, og lækker og

sund mad, der samtidig er nem at tilberede. Præcis som på restaurant, men uden unødvendigt fedt.

Mad og snacks, der er sunde, og som smager godt

Timer med klarsignal og auto-sluk

Lækker kylling med en sprød skorpe og mør indeni

Steg, grill, rist og bag med Philips' frituregryde med lavt fedtforbrug

Anvend et stort udvalg af inspirerende opskrifter

Velsmagende og sund, friturestegt mad med meget mindre fedt

Spar penge og besvær

Stor tilberedningskapacitet til alle dine foretrukne opskrifter

Spar store mængder olie ved køb, brug og bortskaffelse

En renere stegning

Meget mindre lugt og ingen oliestænk i køkkenet



Frituregryde med lavt fedtforbrug HD9211/90

Vigtigste nyheder Specifikationer

Timer

Den indbyggede timer gør det muligt at

forudindstille tilberedningstider på op til 30

minutter. Den automatiske slukkefunktion

inkluderer en "klar"-lydindikator.

Sprød på ydersiden, mør indeni

Den patenterede Rapid Air-teknologi er

udviklet til at skabe en sprød overflade uden at

gøre maden tør indeni.

Steg, grill, rist og bag

Den nyskabende Rapid Air-teknologi er ikke

kun velegnet til friturestegning, du kan også

grille, bage, riste og stege dine yndlingsretter

– én løsning til alle dine måltider.

Inspirerende app med opskrifter

Få mest muligt ud af den fedtfattige

frituregryde. Denne interaktive app har enkle

trin-for-trin opskrifter, der lader dig inspirere af

et stort udvalg af lækker mad fra hele verden.

Hold køkkenet rent

Traditionel stegning med olie efterlader ofte

køkkenet beskidt og fyldt med ubehagelig lugt.

Stegning med luft minimerer lugtgenerne og

efterlader køkkenet fri for stænk af olie.

Stor tilberedningskapacitet

Stor tilberedningskapacitet til alle dine

foretrukne opskrifter

Rapid Air-teknologi

Den patenterede Rapid Air-teknologi gør det

muligt at stege, bage, riste og grille de mest

velsmagende snacks og måltider med mindre

fedt end en almindelig frituregryde ved hjælp

af en smule eller ingen olie! Rapid Air-

teknologien skaber også mindre lugt end

konventionelle frituregryder. Den er nem at

rengøre, sikker og økonomisk til daglig brug!

Spar store mængder olie

Spar op til 3,5 l olie i forhold til hver opfyldning

af en friturekoger*

Design og finish

Farve(r): Sort/sølv

Generelle specifikationer

Produktfunktioner: Auto-sluk, Kan gå i

opvaskemaskinen, Skridsikre "fødder",

Patenteret Rapid Air, Klarsignal,

Temperaturkontrol, Tidsstyring

Tekniske specifikationer

Kurvens kapacitet: 800 kg

Ledningslængde: 0,8 m

Strøm: 1400 W

Service

2 års verdensomspændende reklamationsret

Bæredygtighed

Emballage: > 90 % genbrugsmaterialer

Brugervejledning: 100% genbrugspapir

 

* i forhold til Philips HD6161 friturekoger.
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