
Airfryer för god mat med
mindre tillsatt fett!

Daily Collection

 
Laga dina favoriträtter med
mindre olja

Flerfunktionell

Svart/silver

800 g

 
HD9211/90

Laga mat med mindre tillsatt olja
Precis som på restaurang, fast utan onödigt fett

Med Philips Airfryer friterar, bakar, steker, rostar och grillar du potatis, kött, fisk och grönsaker med varmluft och

nästan helt utan fett. Rapid Air-tekniken ger ett perfekt resultat med krispig yta och du kan njuta av god och

hälsosam mat som dessutom är enkel att tillaga.

Hälsosammare och godare mat och snacks

Timer med klarsignal och automatisk avstängning

Utsökt kyckling med en knaprig skorpa och saftigt inuti

Steka, grilla, rosta och grädda med Philips fettsnåla fritös

Njut av många inspirerande recept

God och hälsosam friterad mat med mycket mindre fett

Spara pengar och undvik krångel

Stor matlagningskapacitet för alla dina favoritrecept

Spara stora mängden olja vid köp, användning och kassering

Renare fritering

Mycket mindre lukt och inget oljestänk i köket



Airfryer för god mat med mindre tillsatt fett! HD9211/90

Funktioner Specifikationer

Timer

Med den inbyggda timern kan du förinställa

tillagningstiden upp till 30 minuter. Den

automatiska avstängningsfunktionen har också

en ljudindikator som låter när maten är klar.

Krispiga på utsidan och mjuka inuti

Den patenterade Rapid Air-tekniken är

utformad för att skapa en knaprig utsida utan

att maten torkar på insidan.

Steka, grilla, rosta och grädda

Den innovativa Rapid Air-tekniken är inte bara

fantastisk för stekning utan du kan också grilla,

baka och även rosta dina favoriträtter med en

helhetslösning för alla måltider.

Inspirerande receptapp

Få ut det mesta av din fritös. Den här

interaktiva appen ger enkla stegvisa recept så

att du kan njuta av massor av god mat från

hela världen.

Håll köket rent

Om du friterar på ett traditionellt sätt med olja

blir köket lätt smutsigt och fyllt med os. Om du

friterar med luft minimeras odören och köket

blir fritt från oljestänk.

Stor tillagningskapacitet

Stor matlagningskapacitet för alla dina

favoritrecept

Rapid Air-teknik

Med den patenterade Rapid Air-tekniken kan

du fritera, baka, rosta och grilla välsmakande

maträtter med mindre fett än en vanlig fritös.

Du använder en liten mängd olja – eller ingen

alls! Rapid Air-tekniken ger dessutom mindre

lukt än vanliga fritöser, är enkel att rengöra

samt säker och ekonomisk vid daglig

användning!

Spara stora mängder olja

Spara upp till 3,5 liter olja jämfört med vid

påfyllning av en vanlig fritös*

Design och finish

Färg(er): Svart/silver

Allmänna specifikationer

Produktfunktioner: Automatisk avstängning,

Tål att maskindiskas, Stabiliserande fötter,

Patenterad Rapid Air-teknik, Klarsignal,

Temperaturreglage, Tidskontroll

Tekniska specifikationer

Kapacitetkorg: 800 kg

Sladdlängd: 0,8 m

Effekt: 1 400 W

Service

2 års världsomfattande garanti

Hållbarhet

Förpackning: > 90 % återvunnet material

Användarhandbok: 100 % återvunnet papper
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