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Frityrgryte med lite fett
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Hvit

800 g

 

HD9216/80 Den sunne måten å fritere på!
Med Rapid Air-teknologi for perfekte resultater

Philips' unike Rapid Air-teknologi gjør at du kan steke med luft, slik at maten blir

sprøere på utsiden og saftigere inni. Lite eller ingen olje trengs for å gi perfekt

tekstur og velsmakende resultater.

Sunt

Sunn steking med Rapid Air-teknologi

Unik design for å lage deilig mat med lite fett

Raskt og enkelt

Manuell, justerbar kontroll av tid og temperatur

Lett å rengjøre og skaper mindre lukt enn vanlige frityrgryter

Mange velsmakende muligheter

Med Airfryer kan du steke, grille og til og med bake



Airfryer HD9216/80

Høydepunkter Spesifikasjoner

Rapid Air-teknologi

Ved hjelp av Rapid Air-teknologien sirkulerer

Airfryer varmluft rundt en metallkurv du har

maten i. Steking, baking og risting krever lite

eller ingen tilsetning av matfett. Den

stjerneformede designen på undersiden av

Airfryer sørger for god luftsirkulasjon og jevne

stekeresultater.

Kontroll av tid og temperatur

Den integrerte timeren gjør at du kan

forhåndsinnstille steketider på opptil

30 minutter. Den automatiske avslåingen

inkluderer en lydindikator som sier fra når det

er klart. Den fullstendig justerbare

temperaturkontrollen gir deg mulighet til å

forhåndsinnstille den beste steketemperaturen

for maten opptil 200 grader. Nyt sprø,

gyllenbrune pommes frites, snacks, kylling,

kjøtt og mer, og alt er tilberedt med riktig tid og

temperatur for det beste resultatet.

Allsidig matlaging

Ikke bare er den godt egnet for fritering, men

den nyskapende Philips Airfryer med Rapid

Air-teknologi lar deg også grille, bake og steke

favorittmåltidene dine, slik at du har én løsning

for alle måltider.

Unik produktdesign

Philips Airfryers unike design som kombinerer

raskt sirkulerende supervarm luft og optimal

oppvarmingsprofil, gjør at du kan steke mange

ulike velsmakende måltider på en rask, enkel

og sunnere måte uten at du trenger å bruke

olje.

Deler som kan vaskes i oppvaskmaskin

Den uttakbare skuffen med klebefritt belegg og

matkurven kan vaskes i oppvaskmaskin for rask

og enkel rengjøring. Med Philips Airfryer med

Rapid Air-teknologi blir du ikke plaget av

lukten av frityrolje som oppstår ved bruk av en

vanlig frityrgryte.

Generelle spesifikasjoner

Produktfunksjoner: Automatisk avslåing, Kald

vegg på yttersiden, Ledningsoppbevaring,

Kan vaskes i oppvaskmaskin, Sklisikre føtter,

Av/på-

knapp, Signal viser når den er klar,

Temperaturkontroll

Tidskontroll: Opptil 30 minutter

Service

To års verdensomspennende garanti

Bærekraft

Emballasje: > 90 % resirkulerte materialer

Brukerhåndbok: 100 % resirkulert papir

Tekniske spesifikasjoner

Ledningslengde: 0,8 m

Drift: 1425 W

Spenning: 220 V

Kapasitet, kurv: 28 unse(r)

Mål og vekt

Mål, produkt (L x B x H):

287 x 315 x 384 millimeter

Vekt, produkt: 7,0 kg

Utforming

Farge: Hvit og beige

Overflate

Materiale i hoveddelen: Plast

* Sammenlignet med pommes frites laget i en vanlig

frityrgryte fra Philips.
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