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Cel mai sănătos mod de a prăji alimentele!
Cu tehnologie Rapid Air pentru rezultate perfecte

Tehnologia unică Rapid Air de la Philips îţi permite să prăjeşti utilizând aerul

pentru a obţine alimente crocante la exterior şi moi în interior. Poţi utiliza o

cantitate mică de ulei sau deloc pentru a asigura textura perfectă şi rezultate

delicioase!

Sănătos

Prăjire sănătoasă cu tehnologia Rapid Air

Design unic pentru rezultate de gătire delicioase şi cu grăsimi puţine

Rapid şi uşor

Control al timpului şi temperaturii reglabil manual

Este uşor de curăţat şi emană mai puţine mirosuri decât friteuzele obişnuite

Gustos şi versatil

Cu Airfryer poţi prăji, găti pe grătar, rumeni şi chiar coace



Airfryer HD9216/80

Repere Specificaţii

Tehnologie Rapid Air

Utilizând tehnologia Rapid Air, Airfryer circulă

aerul fierbinte în jurul unui coş de gătit din

plasă metalică, care necesită puţin ulei sau

deloc pentru prăjire, coacere şi prepararea la

grătar. Designul în formă de stea de mare de la

baza Airfryer facilitează circulaţia aerului,

asigurând o gătire uniformă a alimentelor

preferate.

Control al timpului şi temperaturii

Cronometrul său integrat îţi permite să

presetezi durate de preparare de până la 30 de

minute. Funcţia de oprire automată include un

indicator sonor „gata”. Controlul temperaturii

complet reglabil îţi permite să presetezi cea

mai bună temperatură de preparare pentru

alimentele tale de până la 390 de grade

Fahrenheit. Bucură-te de cartofi prăjiţi aurii,

gustări, pui, carne şi multe altele, toate

preparate la durata şi temperatura corecte

pentru cele mai bune rezultate!

Preparare versatilă

Fiind o soluţie extraordinară pentru prăjire,

tehnologia inovatoare Rapid Air de la Philips

Airfryer îţi permite, de asemenea, să pregăteşti

pe grătar, să coci şi chiar să rumeneşti felurile

tale favorite pentru o soluţie integrată pentru

toate preparatele tale.

Design unic al produsului

Designul unic al Philips Airfryer, care combină

aerul superîncălzit cu circulare rapidă, designul

în formă de stea de mare şi profilul optim de

încălzire, îţi permite să prăjeşti o varietate de

feluri de mâncare delicioase, rapid, uşor şi mai

sănătos, fără a adăuga neapărat ulei.

Componente lavabile în maşină

Sertarul detaşabil cu înveliş antiaderent şi

coşul pentru alimente sunt lavabile în maşina

de spălat vase pentru o curăţare rapidă şi

uşoară. Spre deosebire de friteuzele obişnuite,

Philips Airfryer cu tehnologie Rapid Air te

scuteşte de mirosul de ulei prăjit.

Specificaţii generale

Caracteristicile produsului: Oprire automată

de siguranţă, Înveliş exterior rece, Sistem

depozitare cablu, Lavabil în maşina de spălat

vase, Sistem anti-alunecare, Comutator

pornit/oprit, Semnal „pregătit”, Buton de

control al temperaturii

Controlul timpului: Până la 30 de minute

Service

Garanţie internaţională 2 ani

Sustenabilitate

Ambalaj: > 90 % materiale reciclate

Manual de utilizare: 100 % hârtie reciclată

Specificaţii tehnice

Lungime cablu: 0,8 m

Alimentare: 1425 W

Tensiune: 220 V

Capacitate coş: 28 mililitru

Greutate şi dimensiuni

Dimensiunile produsului (L x l x H): 287 x 315

x 384 mm

Greutate produs: 7,0 kg

Design

Culoare: Alb şi bej

Finisaj

Material corp principal: Plastic

* În comparaţie cu cartofii prăjiţi proaspeţi preparaţi într-

o friteuză convenţională.
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