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tłuszczu
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Czarny
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HD9220/20

Pyszne frytki zawierające nawet o 80% mniej

tłuszczu!*

Z technologią Rapid Air zapewniającą doskonałe efekty

Wyjątkowa technologia Philips Rapid Air umożliwia smażenie powietrzem, dzięki

czemu potrawy są chrupiące na zewnątrz i delikatne w środku. Nie musisz używać

oleju lub możesz użyć go tylko odrobinę, aby uzyskać idealną konsystencję i

pyszne rezultaty!

Zdrowo

Technologia Rapid Air umożliwia zdrowsze smażenie

Wyjątkowa konstrukcja pozwala przygotować pyszne jedzenie o niskiej zawartości

tłuszczu

Smacznie i wszechstronnie

Urządzenie wielofunkcyjne Airfryer umożliwia smażenie, grillowanie, a nawet

pieczenie

Broszura pełna inspirujących przepisów

Szybko i prosto

Duża pojemność pozwala przygotować ulubione potrawy

Regulacja ustawień czasu i temperatury

Duża moc oznacza krótki czas gotowania

Części można myć w zmywarce
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Zalety

Technologia Rapid Air

Wyjątkowa technologia Rapid Air zastosowana

w urządzeniu wielofunkcyjnym Airfryer

umożliwia smażenie, pieczenie i grillowanie

najsmaczniejszych przekąsek i posiłków w

mniejszej ilości tłuszczu niż w przypadku

zwykłego urządzenia — można nawet

całkowicie zrezygnować z oleju! Urządzenie

wielofunkcyjne Airfryer firmy Philips z

technologią Rapid Air to również mniej

nieprzyjemnych zapachów niż w przypadku

zwykłej frytownicy, łatwe czyszczenie,

bezpieczeństwo i oszczędność, dzięki czemu z

urządzenia można korzystać codziennie!!

Pojemność — 0,8 kg

Duża pojemność pozwala przygotować

ulubione potrawy

Ustawianie czasu i temperatury

Wbudowany zegar umożliwia

zaprogramowanie czasu smażenia do 30

minut. Funkcja automatycznego wyłączania

została wyposażona w dźwiękowy sygnał

gotowości. W pełni regulowane ręczne

sterowanie temperaturą pozwala

zaprogramować temperaturę najbardziej

odpowiednią dla danej potrawy (maks. 200

stopni). Ciesz się chrupiącymi, złocistymi

frytkami, przekąskami, kurczakiem, mięsem i

innymi potrawami. Wszystko to zostanie

przygotowane we właściwym czasie i w

odpowiedniej temperaturze, co oznacza

gwarancję najlepszych rezultatów!

Wielofunkcyjność i różnorodność

Innowacyjne wielofunkcyjne urządzenie

Airfryer firmy Philips z technologią Rapid Air

nadaje się nie tylko do smażenia. Możesz w

niej także grillować, a nawet piec ulubione

potrawy — wszystko to w jednym urządzeniu.

Broszura z przepisami ze świata

Ta broszura z przepisami na różnorodne,

niskotłuszczowe dania smażone do

przygotowania w urządzeniu wielofunkcyjnym

Airfryer została opracowana przez ekspertów

kulinarnych. Zawiera także przepisy, które

pokazują wielofunkcyjność urządzenia, by

można było w nim grillować, a także piec

zdrowiej, szybciej i wygodniej.

Wyjątkowa konstrukcja produktu

Wyjątkowa konstrukcja wielofunkcyjnego

urządzenia Airfryer firmy Philips łączy w sobie

szybką cyrkulację gorącego powietrza, kształt

rozgwiazdy i optymalny profil podgrzewania.

Umożliwia smażenie wielu pysznych potraw w

szybki, łatwy i zdrowy sposób — bez

konieczności dodawania oleju.

Łatwe czyszczenie

Wyjmowana szuflada z powłoką

zapobiegającą przywieraniu oraz kosz na

jedzenie mogą być myte w zmywarce. Airfryer

firmy Philips z technologią Rapid Air to mniej

zapachu smażonego oleju w domu w

porównaniu ze zwykłą frytownicą.
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Dane techniczne

Informacje ogólne

Charakterystyka produktu: Automatyczne

wyłączanie, Schowek na przewód, Stopy

antypoślizgowe, Opatentowana technologia

Rapid Air, Sygnał gotowości, Regulacja

temperatury, Regulacja czasu, Książeczka i

aplikacja z przepisami, Nienagrzewająca się

obudowa

Regulacja czasu: Do 30 minut

Dane techniczne

Długość przewodu: 0,8 m

Częstotliwość: 50/60 Hz

Moc: 1425 W

Napięcie: 230 V

Waga i wymiary

Wymiary produktu (D x S x W):

287 x 315 x 384 mm

Waga produktu: 7,0 kg

Wykończenie

Kolor: Czarny

Wykończenie

Materiał korpusu: Plastik

Serwis

2 lata gwarancji

Pojemność

Kosz (kg): 0,8 kg

* W porównaniu ze świeżymi frytkami przygotowanymi

w zwykłej frytownicy firmy Philips.
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