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Batatas fritas com um óptimo sabor e até 80%

menos de gordura!*

Com tecnologia Rapid Air para resultados perfeitos

A tecnologia Rapid Air exclusiva da Philips permite-lhe fritar alimentos com ar,

tornando-os estaladiços no exterior e macios no interior. É necessária uma

quantidade muito reduzida ou nenhuma de gordura para assegurar uma textura

perfeita e resultados deliciosos!

Saudável

Tecnologia Rapid Air para fritos mais saudáveis

Design exclusivo para pratos deliciosos e com baixo teor de gordura

Saboroso e versátil

Com a Airfryer pode fritar, grelhar, assar e até cozer "no forno"

Folheto com numerosas receitas inspiradoras

Rápido e fácil

Capacidade de preparação grande para todas as suas receitas favoritas

Controlo do tempo e da temperatura ajustável

Desempenho de alta potência para resultados de preparação rápidos

Peças laváveis na máquina da loiça
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Destaques

Tecnologia Rapid Air

A tecnologia Rapid Air exclusiva da Airfryer

permite-lhe fritar, assar e grelhar os petiscos e

as refeições mais saborosos com menos

gordura do que uma fritadeira convencional,

utilizando uma quantidade muito reduzida ou

nenhuma de óleo! A Airfryer da Philips com

tecnologia Rapid Air também liberta menos

cheiros do que as fritadeiras convencionais, é

fácil de limpar, seguro e económico para a

utilização diária!

Capacidade de preparação de 0,8 kg

Capacidade de preparação grande para todas

as suas receitas favoritas

Controlo do tempo e da temperatura

O seu temporizador integrado permite-lhe

predefinir tempos de cozedura até 30 minutos.

A função de desligar automático inclui um

indicador sonoro de "pronto". O controlo de

temperatura totalmente ajustável permite-lhe

predefinir a melhor temperatura de preparação

para os seus alimentos, até 200 graus.

Saboreie batatas fritas, petiscos, frango, carne,

etc. dourados e estaladiços, tudo preparado à

temperatura certa para o melhor resultado!

Cozinhar com versatilidade

Para além de ser óptima para fritar, a

inovadora Airfryer da Philips com tecnologia

Rapid Air também lhe permite grelhar, cozer

"no forno" e assar os seus pratos favoritos, uma

solução completa para todas as suas refeições.

Folheto de receitas internacionais

Este livro de receitas criado por peritos em

culinária dá-lhe inspiração para uma

variedade de alimentos fritos com baixo teor

de gordura que pode preparar na Airfryer. Este

também lhe apresenta receitas que

demonstram a versatilidade do aparelho que

lhe permite grelhar, cozer "no forno" e até assar

alimentos de forma mais saudável, mais

rápida e mais prática.

Produto com design exclusivo

O design exclusivo da Airfryer da Philips - que

combina ar super aquecido em circulação

rápida, design em forma de estrela do mar e o

perfil de aquecimento optimizado - permite-

lhe fritar uma grande variedade de alimentos

fritos deliciosos de forma rápida, fácil e

saudável sem ter obrigatoriamente de

adicionar óleo.

Fácil de limpar

A gaveta amovível com revestimento

antiaderente e o cesto para alimentos são

laváveis na máquina de lavar loiça para uma

limpeza fácil.
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Especificações

Especificações gerais

Caraterísticas do produto: Desativação

automática, Compartimento do fio, Suporte

antideslize, Rapid Air patenteada, Sinal de

pronto, Controlo de temperatura, Controlo de

tempo, Aplicação e livro de receitas, Parede

exterior fria

Controlo de tempo: Até 30 minutos

Especificações técnicas

Capacidade do cesto: 0,8 kg

Comprimento do cabo de alimentação: 0,8 m

Frequência: 50/60 Hz

Potência: 1425 W

Voltagem: 230 V

Peso e dimensões

Dimensões do produto (CxLxA): 287 x 315 x

384 mm

Peso do produto: 7,0 kg

Design

Cor: Preto

Acabamento

Material da estrutura principal: Plástico

Assistência

2 anos de garantia mundial

* Em comparação com as batatas fritas preparadas

numa fritadeira Philips convencional.
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