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HD9220/20 Kentang goreng lezat dengan lemak berkurang

hingga 80%!*

Dengan teknologi Rapid Air untuk hasil sempurna

Teknologi Rapid Air yang unik dari Philips memungkinkan Anda menggoreng

dengan udara untuk membuat makanan yang renyah di luar dan lembut di dalam.

Dengan sedikit atau tanpa minyak, Anda dapat memastikan tekstur yang

sempurna dan hasil yang lezat!

Sehat

Rapid Air Technology untuk menggoreng lebih sehat

Desain unik untuk hasil memasak yang lezat dan rendah lemak

Lezat dan Serbaguna

Dengan Airfryer Anda bisa menggoreng, memanggang & memasak seperti di oven

Buklet resep berisi resep yang menginspirasi

Cepat dan Mudah

Kapasitas memasak besar untuk semua resep favorit Anda

Kontrol waktu dan suhu yang dapat disesuaikan

Kinerja hebat untuk hasil memasak cepat

Komponen pengaman pencuci piring



Airfryer HD9220/20

Kelebihan Utama

Rapid Air Technology

Teknologi Rapid Air yang unik dari Airfryer

memungkinkan Anda menggoreng,

memanggang, dan membakar camilan dan

makanan terlezat dengan lebih sedikit lemak

dibandingkan penggoreng biasa,

menggunakan lebih sedikit atau tanpa minyak!

Philips Airfryer dengan teknologi Rapid Air

juga tidak menghasilkan bau seperti

penggoreng biasa, mudah dibersihkan, aman,

dan hemat untuk penggunaan sehari-hari!

Kapasitas memasak 0,8kg

Kapasitas memasak besar untuk semua resep

favorit Anda

Kontrol Waktu dan Suhu

Timer bawaannya memungkinkan Anda

mengatur waktu masak hingga 30 menit

sebelumnya. Fungsi mati-otomatis juga

memiliki indikator suara "siap". Kontrol suhu

yang dapat disesuaikan memungkinkan

pengaturan awal suhu memasak terbaik bagi

makanan hingga 200 derajat. Nikmati

gorengan renyah cokelat-keemasan, camilan,

ayam, daging, dsb. yang disiapkan pada waktu

dan suhu yang tepat untuk hasil terbaik!

Memasak serbaguna

Tidak hanya hebat untuk menggoreng, Philips

Airfryer yang inovatif dengan teknologi Rapid

Air juga memungkinkan Anda memanggang

dan bahkan membakar menu favorit dengan

satu solusi yang sama untuk semua makanan.

Buku resep internasional

Buku resep dari para pakar kuliner ini

menginspirasi beragam makanan goreng

rendah lemak yang dapat Anda masak dengan

Airfryer. Anda juga akan dikenalkan pada resep

yang mengungkap keserbagunaan alat ini

sehingga Anda dapat memanggang dan

bahkan membakar makanan dengan lebih

sehat, cepat, dan praktis.

Desain produk unik

Desain unik Philips Airfryer yang memadukan

udara super panas bersirkulasi cepat, desain

bintang laut, dan profil pemanas optimal

memungkinkan Anda menggoreng beragam

makanan lezat dengan cepat, mudah, dan

sehat tanpa perlu menambahkan minyak.

Mudah membersihkan

Laci berlapisan anti-lengket yang dapat

dilepas dan keranjang makanan aman dicuci

dengan mesin pencuci piring untuk

pembersihan mudah.
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Spesifikasi

Spesifikasi umum

Fitur produk: Mati otomatis, Tempat

penyimpanan kabel, Kaki anti-selip, Rapid Air

yang Dipatenkan, Sinyal siap, Kontrol suhu,

Kontrol waktu, Buku resep & Aplikasi, Eksterior

dinding yang dingin

Kontrol waktu: Sampai 30 menit

Spesifikasi teknis

Panjang kabel: 0,8 m

Frekuensi: 50/60 Hz

Daya: 1.425 W

Voltase: 230 volt

Berat dan dimensi

Dimensi produk (PxLxT): 287 x 315 x

384 milimeter

Berat produk: 7,0 kg

Desain

Warna: Hitam

Penyelesaian

Bahan bodi utama: Plastik

Layanan

Garansi 2 tahun di seluruh dunia

Kapasitas

Keranjang (kg): 0,8 kg

* Dibandingkan dengan kentang goreng yang diolah

dengan penggoreng Philips konvensional.
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