
Sunnere matlaging med
innovativ teknologi

Daily Collection

 
Lag mat på en sunnere måte

Multicooker

Svart/sølv

800 g

 
HD9211/90

Delikat, sunn mat
Innovativ Rapid Air-teknologi gir delikat, sunn mat

Med Philips AirFryer friterer, baker, steker, rister og griller du potet, kjøtt, fi sk og grønnsaker med varmluft og

nesten helt uten fett. Rapid Air-teknikken gir et perfekt resultat med sprø overfl ate, og du kan nyte god og sunn

mat som i tillegg er enkel å tilberede. Akkurat som på restaurant, men uten unødig fett.

Sunn og smakfull mat og snacks

Timer med klarsignal og automatisk utkobling

Deilig kylling med sprø skorpe som er mør på innsiden

Fritere, grille, steke og bake med Philips-frityrgryten med lite fett

Gled deg over et stort mangfold av inspirerende oppskrifter

Både sunn og smakfull fritert mat med mye mindre fett

Spar penger og jobb

Stor matlagingskapasitet for alle favorittoppskriftene dine

Spar store mengder olje når det gjelder innkjøp, bruk og avhending

Den renere måten å fritere på

Mye mindre lukt og ikke noe oljesprut på kjøkkenet



Sunnere matlaging med innovativ teknologi HD9211/90

Høydepunkter Spesifikasjoner

Timer

Den integrerte timeren gjør at du kan

forhåndsinnstille matlagingstidene til opptil

30 minutter. Funksjonen for automatisk

avslåing inkluderer en lydindikator som forteller

deg når maten er klar.

Sprø på utsiden, mør inni

Den patenterte Rapid Air-teknologien er

utviklet for å gjøre maten sprø på utsiden uten

at den blir tørr.

Fritere, grille, steke og bake

Ikke bare er den godt egnet for fritering, men

den nyskapende Rapid Air-teknologien lar deg

også grille, bake og steke favorittmåltidene

dine, slik at du har én løsning for alle måltider.

Inspirerende oppskriftsapp

Få mest mulig ut av frityrgryten med lite fett.

Denne interaktive appen gir deg enkle

oppskrifter, slik at du kan lage variert smakfull

mat fra hele verden.

Hold kjøkkenet rent

Tradisjonell fritering med olje skitner ofte til

kjøkkenet og gjør at det lukter. Fritering med

luft minimerer lukten og forhindrer oljesprut.

Stor kapasitet

Stor matlagingskapasitet for alle

favorittoppskriftene dine

Rapid Air-teknologi

Den patenterte Rapid Air-teknologien lar deg

steke, frityrsteke, bake og grille deilige snacks

og måltider med mindre fett enn fra vanlige

frityrgryter, og den bruker lite eller ingen olje.

Rapid Air-teknologien avgir også mindre lukt

enn vanlige frityrgryter, er enkel å rengjøre

samt trygg og økonomisk å bruke daglig.

Spar store mengder olje

Spar opptil 3,5 liter olje sammenlignet med

hver påfylling av en frityrgryte*

Design og utseende

Farge(r): svart/sølv

Generelle spesifikasjoner

Produktfunksjoner: Automatisk avslåing, Kan

vaskes i oppvaskmaskin, Sklisikre føtter,

Patentert Rapid Air, Signal viser når den er

klar, Temperaturkontroll, Tidskontroll

Tekniske spesifikasjoner

Kapasitet, kurv: 800 kg

Ledningslengde: 0,8 m

Drift: 1400 W

Service

To års verdensomspennende garanti

Bærekraftighet

Emballasje: > 90 % resirkulerte materialer

Brukerhåndbok: 100 % resirkulert papir

 

* sammenlignet med frityrgryten Philips HD6161.
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