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Laga mat mer hälsosamt

Innovativ Rapid Air-Teknologi

Svart

0,8 kg upp till 3 personer

 

HD9220/20 Laga dina favoriträtter med nästintill ingen olja

Med innovativ Rapid Air-teknologi

Visste du att det finns en kemisk förklaring till att fet mat smakar bättre? När du

steker, ugnsrostar eller friterar med olja inträffar en kemisk reaktion med

aminosyrorna och sockret i maten. När oljan blir varm frigörs massor av rika,

aromatiska smakföreningar vilket gör att maten helt enkelt smakar mer och får en

krispig stekyta. Philips innovation Airfryer återskapar samma process med

snabbcirkulerande, het luft istället för olja. Laga gratinerad hummer, pommes frites

eller Wallenbergare med lite eller ingen olja. Nu behöver du inte längre välja mellan

hälsosamt och gott!

Hälsosamt

Rapid Air-teknologi för hälsosammare matlagning

Unik design möjliggör hög hastighet på luften

Välsmakande och varierande

Gör allt från pommes frites till chokladkaka

Mängder av recept i NutriU-appen

Snabbt och enkelt

Stor kapacitet

Enkel att använda och ställa in tid och temperatur

Kraftfull prestanda för snabba tillagningsresultat

Delar som kan diskas i diskmaskin
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Funktioner

Mer hälsosam matlagning med innovativ

teknologi

Philips Airfryer är en av våra mest populära

köksprodukter, nu lanseras den även i

Skandinavien. Den unika teknologin i Philips

innovation Airfryer gör att du kan laga rätter

som vanligtvis behöver tillsatt fett på ett

betydligt mer hälsosamt sätt. Laga dina

favoriträtter som lammracks, friterade

kycklingklubbor eller lyxiga pommes frites med

lite eller ingen olja. Den heta,

snabbcirkulerande luften gör att maten får en

krispig yta och en fantastisk mör och saftig

insida. Du får hela 80 % mindre fett med

Philips Airfryer jämfört med pommes frites som

tillagats i en vanlig fritös. Dessutom blir det

betydligt mindre matos i köket, jämfört med när

du steker eller friterar.

Laga så mycket som 0,8 kg på en gång

Stor kapacitet

Enkel att använda

Du ställer enkelt in temperatur och tid på de

manuella reglagen på Philips Airfryer. Den

snabbcirkulerande heta luften gör att maten

tillagas snabbare, och teknologin gör att du

aldrig behöver ett högre gradantal än 200

grader.

Mångsidig matlagning

Den innovativa teknologin i Philips Airfryer är

perfekt för att laga rätter som vanligtvis behöver

olja för att smaka bra, på ett mer hälsosamt

sätt. Utöver att laga delikata varmrätter, kan du

även baka i ugnen. Airfryern har väldigt kort

uppvärmningstid och ger alltid ett fantastiskt

saftigt resultat.

Mängder av recept i NutriU-appen

Ladda ner NutriU-appen och få recept och

inspiration för en mängd olika rätter med lågt

fettinnehåll som du kan laga i Airfryer. Gör allt

från Fish n´Chips och het scampi till blåbärspaj

eller rågbullar. Philips Airfryer är otroligt

mångsidig!

Unik design möjliggör hög hastighet på luften

Philips Airfryer har en patenterad

sjöstjärneformad botten, vilket möjliggör att

luften kan cirkulera i exremt hög hastighet. Det

är det extremt snabba luftflödet i kombination

med hettan som möjliggör det fantastiska

resultatet när du lagar mat med Philips Airfryer.

Diska de löstagbara delarna i diskmaskin

Alla löstagbara delar går att diska i diskmaskin.
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Specifikationer

Allmänna specifikationer

Produktfunktioner: Automatisk avstängning,

Sladdförvaring, Stabiliserande fötter,

Patenterad Rapid Air-teknik, Klarsignal,

Temperaturreglage, Tidskontroll, Receptbok

och app, Kalla sidor

Tidskontroll: Upp till 30 minuter

Tekniska specifikationer

Sladdlängd: 0,8 m

Frekvens: 50/60 Hz

Effekt: 1425 W

Spänning: 230 V

Vikt och mått

Produktens mått (L x B x H): 287 x 315 x

384 mm

Produktens vikt: 7,0 kg

Design

Färg: Svart

Legering

Material i huvudenhet: Plast

Service

2 års världsomfattande garanti

Kapacitet

Korg (kg): 0,8 kg

* Jämfört med färska pommes frites som tillagats i en

vanlig fritös från Philips.
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