Airfryer
Daily Collection
Vähärasvainen friteerauskeitin
Monitoimikeitin
Valkoinen
800 g
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Terveelliseen ruoanlaittoon!
Parhaat tulokset Rapid Air -tekniikalla
Philipsin ainutlaatuisessa Rapid Air -tekniikassa paistamiseen käytetään ilmaa.
Lopputulos on päältä rapea ja sisältä murea. Saat täydellisen paistopinnan lähes
ilman rasvaa.
Terveystietoinen
Terveellistä friteerausta Rapid Air -tekniikalla
Ainutlaatuinen muoto varmistaa herkullisen ja kevyen lopputuloksen
Nopeaa ja helppoa
Manuaalinen ajan ja lämpötilan säätö
Helpompi puhdistaa kuin tavanomaiset friteerauskeittimet, vähemmän
epämiellyttäviä hajuja
Maukasta ja monipuolista
Airfryerilla voit friteerata, grillata, paahtaa ja myös paistaa
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Kohokohdat

Tekniset tiedot

Rapid Air -tekniikka

Monipuolista ruuanlaittoa

Yleiset tiedot
Tuotteen ominaisuudet: Automaattinen
virrankatkaisu, Kylmäkylkinen, Johdon
säilytys, Konepesun kestävä, Liukumattomat
jalat, Virtakytkin, Valmistumisen ilmaisin,
Lämpötilan säätö
Ajan säätö: jopa 30 minuuttia
Huolto
2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

Airfryer kierrättää kuumaa ilmaa metallisessa
keittokorissa Rapid Air -tekniikan avulla. Voit
valmistaa aterioita jopa kokonaan ilman öljyä.
Meritähden muotoinen pohja helpottaa
ilmankiertoa varmistaen, että suosikkiruokasi
kypsyy tasaisesti.

Innovatiivinen Philips Airfryer ja sen Rapid Air
-tekniikka soveltuvat friteeraamisen lisäksi
myös suosikkiruokiesi grillaamiseen,
paistamiseen ja jopa paahtamiseen, kätevästi
yhdellä ja samalla laitteella.
Ainutlaatuinen muoto

Ajan ja lämpötilan säätö

Ympäristö
Pakkaus: >90 % uusiomateriaalia
Käyttöopas: 100 % uusiopaperia
Tekniset tiedot
Johdon pituus: 0,8 m
Virta: 1425 W
Jännite: 220 V
Korin tilavuus: 28 ml
Paino ja mitat
Tuotteen mitat (PxLxK): 287 x 315 x 384 mm
Tuotteen paino: 7,0 kg

Kiinteän ajastimen avulla voit ajastaa
valmistusajat 30 minuuttiin asti.
Automaattiseen virrankatkaisuun kuuluu myös
valmistumisen ääni-ilmaisin. Säädettävän
lämpötilansäätimen avulla voit ajastaa
ruoallesi sopivimman kypsennyslämpötilan
aina 200 asteeseen (390 F ) asti. Nauti
rapeista kullanruskeista ranskanperunoista,
välipaloista, kanasta, lihasta ja muista ruoista,
jotka on valmistettu juuri oikeassa
lämpötilassa parhaan tuloksen takaamiseksi!

Tarkasti suunnattu, erityiskuuma nopea
kiertoilma, sakaramuotoilu ja ihanteelliset
lämpöominaisuudet yhdistyvät Philips
Airfryerissa ainutlaatuisella tavalla ja
mahdollistavat useiden herkullisten
paistettujen ruokien valmistamisen nopeasti ja
helposti, ilman öljyä.

Muotoilu
Väri: Valkoinen ja beige
Pinnoitus
Rungon materiaali: Muovi

Konepestävät osat

Irrotettavan, tarttumattomaksi pinnoitetun
lokeron ja ruokakorin voi pestä helposti ja
nopeasti astianpesukoneessa. Philips Airfryer
sekä Rapid Air -tekniikka säästävät sinua ja
kotiasi tavanomaisen friteerauskeittimen
aiheuttamalta paistoöljyn hajulta.
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* Verrattu tavanomaisella Philipsin friteerauskeittimellä
valmistettuihin ranskanperunoihin

