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Heteluchtfriteuse

Multicooker

Zwart

800 g

 

HD9220/20

Heerlijke frietjes met tot 80% minder vet!*
Met Rapid Air-technologie voor perfecte resultaten

Met de unieke Rapid Air-technologie van Philips, die u laat bakken met lucht,

krijgen etenswaren een knapperig korstje maar blijven ze mals vanbinnen. U hebt

weinig of geen olie nodig voor een perfecte textuur en heerlijke resultaten!

Gezond

Rapid Air-technologie voor gezonder frituren

Uniek ontwerp voor heerlijke gerechten met weinig vet

Smakelijk en veelzijdig

Met de Airfryer kunt u frituren, grillen, bakken en braden

Inspirerend receptenboekje vol recepten

Snel en gemakkelijk

Grote bereidingscapaciteit voor al uw favoriete recepten

Instelbare tijd- en temperatuurregeling

Krachtige prestaties voor snelle bakresultaten

Vaatwasmachinebestendige onderdelen



Airfryer HD9220/20

Kenmerken

Rapid Air-technologie

Met de unieke Rapid Air-technologie van de

Airfryer kunt u de heerlijkste snacks en

maaltijden frituren, bakken, braden en grillen

met minder vet dan in dan een conventionele

frituurpan omdat u weinig of geen olie nodig

hebt! De Philips Airfryer met Rapid Air-

technologie produceert ook minder geurtjes

dan conventionele friteuses, is gemakkelijk

schoon te maken, veilig en zuinig voor

dagelijks gebruik!

0,8 kg bakcapaciteit

Grote bereidingscapaciteit voor al uw favoriete

recepten

Tijd- en temperatuurregeling

Dankzij de geïntegreerde timer kunt u

baktijden tot 30 minuten vooraf instellen. De

automatische uitschakeling bevat een 'klaar'-

geluidsaanduiding. De geheel instelbare

temperatuurregeling maakt het mogelijk om

vooraf de beste baktemperatuur voor uw

voedsel in te stellen tot 200 graden. Geniet

van knapperige goudbruine patat, hapjes, kip,

vlees en meer, allemaal met de juiste tijd en

temperatuur bereid voor het beste resultaat!

Veelzijdig koken

De innovatieve Philips Airfryer met Rapid Air-

technologie is niet alleen geweldig voor

frituren, maar ook geschikt voor grillen, bakken

en zelf braden. Het is de ideale alles-in-één

oplossing voor al uw favoriete gerechten.

Internationaal receptenboekje

Dit receptenboek bevat recepten voor allerlei

gefrituurde gerechten die weinig vet bevatten

en die u in de Airfryer kunt bereiden.

Daarnaast wordt de veelzijdigheid van het

apparaat getoond, want met de Airfryer kunt u

immers ook gezonder, sneller en gemakkelijker

grillen, bakken en zelfs roosteren.

Uniek productontwerp

De unieke Philips Airfryer combineert snelle

circulatie van superhete lucht met een

stervormig ontwerp en een optimaal

verwarmingsprofiel, zodat u snel, veilig en op

een gezondere manier allerlei heerlijke

gerechten kunt frituren zonder dat u per se olie

hoeft toe te voegen.

Gemakkelijk schoon te maken

De verwijderbare lade met antiaanbaklaag en

de mand zijn vaatwasmachinebestendig voor

snel en gemakkelijk schoonmaken.



Airfryer HD9220/20

Specificaties

Algemene specificaties

Productkenmerken: Automatische

uitschakeling, Opbergvak voor snoer,

Antislipvoetjes, Gepatenteerde Rapid Air,

'Klaar voor gebruik'-signaal,

Temperatuurregelaar, Tijd instellen,

Receptenboekje en app, Coolwall-behuizing

Tijd instellen: Maximaal 30 minuten

Technische specificaties

Snoerlengte: 0,8 m

Frequentie: 50/60 Hz

Vermogen: 1425 W

Voltage: 230 volt

Gewicht en afmetingen

Afmetingen van product (l x b x h): 287 x 315 x

384 mm

Productgewicht: 7,0 kg

Ontwerp

Kleur: Zwart

Afwerking

Materiaal hoofdunit: Plastic

Service

2 jaar wereldwijde garantie

Capaciteit

Mand (kg): 0,8 kg

* Vergeleken met verse frites bereid in een conventionele

Philips-frituurpan.
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