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Lucht is de nieuwe olie!
Heerlijke frietjes met tot 80% minder vet

Van heerlijke frietjes tot smakelijke kip, frituren met lucht is een gezondere manier om van uw favoriete gerechten

te genieten. U bespaart liters olie, hebt minder afval en houdt uw keuken vrij van oliespatten.

De gezondste en smakelijkste gerechten en snacks

Timer met geluidssignaal en automatische uitschakeling

Heerlijke kip met een knapperige korst en perfect gaar vlees

Frituren, grillen, roosteren en bakken met de heteluchtfriteuse van Philips

Geniet van de vele inspirerende recepten

Lekkere en gezonde gefrituurde gerechten met veel minder vet

Minder kosten en gedoe

Grote bereidingscapaciteit voor al uw favoriete recepten

U hoeft geen grote hoeveelheid olie te kopen, gebruiken of verwijderen

De schonere manier van frituren

Veel minder geur en geen oliespetters in uw keuken



Heteluchtfriteuse HD9211/90

Kenmerken Specificaties

Timer

Met de geïntegreerde timer kunt u vooraf een

bereidingstijd van maximaal 30 minuten

instellen. De automatische uitschakelfunctie is

voorzien van een geluidssignaal.

Krokant van buiten, gaar van binnen

De gepatenteerde Rapid Air-technologie is

ontworpen voor een knapperige buitenkant

zonder het eten droog te maken aan de

binnenkant.

Frituren, grillen, roosteren en bakken

De innovatieve Rapid Air-technologie is niet

alleen geweldig voor frituren, maar ook

geschikt voor grillen, bakken en zelfs braden.

Het is de ideale alles-in-één oplossing voor al

uw favoriete gerechten.

Receptenapp voor extra inspiratie

Haal het optimale uit uw heteluchtfriteuse.

Deze interactieve app biedt gemakkelijke stap-

voor-stap recepten zodat u kunt genieten van

een grote verscheidenheid aan smakelijke

gerechten van over de hele wereld.

Een schone keuken

Traditioneel frituren met olie laat viezigheid en

stank achter. Frituren met lucht zorgt voor

minder geurtjes en houdt uw keuken vrij van

oliespetters.

Grote bereidingscapaciteit

Grote bereidingscapaciteit voor al uw favoriete

recepten

Rapid Air-technologie

Met de gepatenteerde Rapid Air-technologie

kunt u de heerlijkste snacks en maaltijden

frituren, bakken, braden en grillen met minder

vet dan in een conventionele frituurpan omdat

u weinig of geen olie nodig hebt! Rapid Air-

technologie produceert ook minder geurtjes

dan conventionele friteuses, is gemakkelijk

schoon te maken en veilig en zuinig voor

dagelijks gebruik!

Bespaar grote hoeveelheden olie

Bespaar tot wel 3,5 l olie in vergelijking met

een keer vullen van een traditionele friteuse*

Ontwerp en afwerking

Kleur(en): Zwart/zilver

Algemene specificaties

Productkenmerken: Automatische

uitschakeling, Vaatwasmachinebestendig,

Antislipvoetjes, Gepatenteerde Rapid Air,

'Klaar voor gebruik'-signaal,

Temperatuurregelaar, Tijd instellen

Technische specificaties

Capaciteit mand: 0,8 kg

Snoerlengte: 0,8 m

Vermogen: 1400 W

Service

2 jaar wereldwijde garantie

Duurzaamheid

Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal

Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

 

* in vergelijking met de Philips HD6161-friteuse.
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