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HD9220/40

De lækreste pommes frites helt uden olie!*

Med Rapid Air-teknologi for et perfekt resultat

Med Airfryers patenterede Rapid Air-teknologi kan du lave de lækreste pommes

frites med op til 80 % mindre fedt! Nyd lækre pommes frites, snacks og måltider

på en sund og hurtig måde. Mindre lugt og nem rengøring til daglig brug!

Lækker mad og snacks uden brug af olie

Justerbar temperaturkontrol giver et perfekt resultat

Opskriftshæfte fyldt med inspirerende opskrifter, tips og gode råd

Opdeling af fødevarer, så flere retter kan tilberedes samtidigt

Rapid Air-teknologien steger den lækreste mad uden brug af olie

Kræver kun en lille indsats

Timer med klarsignal og auto-sluk

Integreret luftfilter holder dit køkken friskt og rent

Dele, der tåler opvaskemaskine, giver nem rengøring

Ledningsopbevaring holder dine køkkenbordplader pæne og ryddelige



Airfryer HD9220/40

Vigtigste nyheder

Justerbar temperaturkontrol

Den fuldt justerbare temperaturkontrol gør det

muligt at forudindstille den bedste

tilberedningstemperatur på op til 200 grader.

Nyd sprøde, gyldne pommes frites, snacks,

kylling, kød og mere, der alt sammen er

tilberedt ved den rigtige temperatur, så du

opnår det bedste resultat!

30-minutters-timer

Den indbyggede timer gør det muligt at

forudindstille tilberedningstider på op til 30

minutter. Den automatiske slukkefunktion

inkluderer en "klar"-lydindikator.

Opskriftshæfte

Airfryeren leveres med et inspirerende

opskriftshæfte, der er skrevet af en kulinarisk

ekspert, med 30 lækre, hurtige opskrifter og

masser af tips og tricks. Forkæl dig selv og din

familie med hjemmelavede kyllingenuggets,

fiskekager, tapas, tærter og meget mere. Med

airfryeren kan du forvandle lækker mad til et

sundt festmåltid!

Tilbehør til opdeling af fødevarer

Hvis du tilbereder et helt måltid, er airfryerens

tilbehør til opdeling et praktisk hjælpemiddel

til at stege flere retter på samme tid, og det

forhindrer også, at smagen fra forskellige

madvarer bliver blandet sammen.

Integreret luftfilter

Det integrerede luftfilter forhindrer uønskede

dufte og dampe og holder køkkenet friskt og

rent.

Dele, der tåler opvaskemaskine

Udtagelig skuffe og madkurv har non-stick-

belægning og tåler opvaskemaskine for nem

rengøring.

Ledningsopbevaring

Opbevaring af ledning holder dine

køkkenbordplader pæne og ryddelige.

Rapid Air-teknologi

Med Airfryers patenterede Rapid Air-teknologi

kan du lave de lækreste pommes frites med op

til 80 % mindre fedt en almindelige

fritureapparater! Den enestående kombination

af hurtigt cirkulerende varm luft og et

grillelement gør det muligt at stege et stort

udvalg af lækker mad, snacks, kylling, kød og

mere på en hurtig og nem måde. Da den kun

steger med luft, afgiver den mindre lugt og

dampe end almindelige fritureapparater. Den

er også nemmere at rengøre og sikker og

økonomisk til daglig brug!
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Specifikationer

Inklusive tilbehør

Tilbehør til opdeling af fødevarer

Design og finish

Materialer: Plastik

Farve(r): Hvid/lilla

Generelle specifikationer

Skridsikre "fødder"

Strømindikator med lys

Cool-touch-håndtag

30-minutters-timer

Justérbar termostat

Auto-sluk

Ledningsopbevaring

Håndtag

Indbygget on/off-knap (tænd/sluk)

Klarsignal

Temperaturindikator med lys

Patenteret Rapid Air-teknologi

Tekniske specifikationer

Ledningslængde: 1 m

Frekvens: 50/60 Hz

Kapacitet: 2,2 L

Strøm Kina: 1300 W

Strøm Global: 1425 W

Spænding Kina: 220 V

Spænding Global: 230 V

Vægt og dimensioner

Produktmål (B x H x D): 287 x 315 x 384 mm

Apparatets vægt: 7,0 kg

* Til friske pommes frites tilsættes en halv teske olie for

mere smag. Frosne pommes frites er normalt forstegt i

olie.
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