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HD9220/40 Πεντανόστιμες τηγανητές πατάτες με 80% λιγότερα

λιπαρά!*
Με τεχνολογία γρήγορου αέρα (Rapid Air) για τέλεια αποτελέσματα

Με τη μοναδική τεχνολογία Rapid Air της Philips, μπορείτε να τηγανίζετε τα φαγητά σας με

αέρα, ώστε να γίνονται τραγανά εξωτερικά και μαλακά από μέσα. Για άψογη υφή και γευστικά

αποτελέσματα με ελάχιστο έως καθόλου λάδι!

Υγιεινά

Τεχνολογία Rapid Air για υγιεινό τηγάνισμα

Μοναδική σχεδίαση, για νόστιμο μαγείρεμα με χαμηλά λιπαρά

Νόστιμα και ευέλικτα

Με το airfryer μπορείτε να τηγανίσετε και να ψήσετε ό,τι θέλετε

Βιβλίο με εμπνευσμένες συνταγές

Γρήγορα και εύκολα

Μεγάλη χωρητικότητα, για όλες τις αγαπημένες σας συνταγές

Ρυθμιζόμενος έλεγχος χρόνου και θερμοκρασίας

Υψηλή ισχύς για γρήγορο μαγείρεμα

Εύκολο καθάρισμα, με λιγότερες οσμές σε σχέση με τις συνηθισμένες φριτέζες
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Χαρακτηριστικά

Τεχνολογία Rapid Air

Η μοναδική τεχνολογία Rapid Air του airfryer σάς

δίνει τη δυνατότητα να τηγανίζετε και να ψήνετε τα

πιο νόστιμα σνακ και γεύματα με λιγότερα λιπαρά σε

σχέση με τις συμβατικές φριτέζες, χρησιμοποιώντας

ελάχιστο ή καθόλου λάδι! Το airfryer της Philips με

τεχνολογία Rapid Air δημιουργεί επίσης λιγότερες

οσμές, ενώ είναι εύκολο στο καθάρισμα, ασφαλές και

οικονομικό για καθημερινή χρήση!

Χωρητικότητα μαγειρέματος 0,8 κιλά

Μεγάλη χωρητικότητα, για όλες τις αγαπημένες σας

συνταγές

Έλεγχος χρόνου και θερμοκρασίας

Με το ενσωματωμένο χρονόμετρο, μπορείτε να

ρυθμίζετε χρόνους μαγειρέματος έως και 30 λεπτά. Η

λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης περιλαμβάνει

ηχητική ειδοποίηση. Χάρη στον πλήρως ρυθμιζόμενο

έλεγχο της θερμοκρασίας, μπορείτε να ορίσετε την

καλύτερη θερμοκρασία μαγειρέματος έως 200

βαθμούς. Μαγειρέψτε τραγανές πατάτες, σνακ,

κοτόπουλο, κρέας και ό,τι άλλο θέλετε, όλα στο σωστό

χρόνο και στη σωστή θερμοκρασία!

Ευέλικτο μαγείρεμα

Κατάλληλο όχι μόνο για τηγάνισμα, το πρωτοποριακό

airfryer της Philips με τεχνολογία Rapid Air σάς

επιτρέπει επίσης να ψήνετε τα αγαπημένα σας

φαγητά. Τα πάντα σε μία συσκευή!

Έθνικ βιβλίο συνταγών

Αυτό το βιβλίο συνταγών έχει δημιουργηθεί από

ειδικούς και σας προσφέρει έμπνευση για μια

ποικιλία από πιάτα με χαμηλά λιπαρά, τα οποία

μπορείτε να μαγειρέψετε στο airfryer. Περιέχει επίσης

συνταγές που υπογραμμίζουν την ευελιξία της

συσκευής, ώστε να μπορείτε να ψήνετε το φαγητό

σας πιο υγιεινά, γρήγορα και εύκολα.

Μοναδική σχεδίαση προϊόντος

Η μοναδική κατασκευή του Philips airfryer συνδυάζει

γρήγορη κυκλοφορία του θερμού αέρα, ακτινωτή

σχεδίαση και βέλτιστο προφίλ θέρμανσης, ώστε να

τηγανίζετε διάφορα πεντανόστιμα γεύματα με

γρήγορο, εύκολο και πιο υγιεινό τρόπο, χωρίς να

είναι απαραίτητη η προσθήκη λαδιού.

Μέρη που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων

Το αποσπώμενο αντικολλητικό συρτάρι και το καλάθι

τροφίμων πλένονται στο πλυντήριο πιάτων. Το

airfryer της Philips με τεχνολογία Rapid Air γλιτώνει

εσάς και το σπίτι σας από τη μυρωδιά του

τηγανισμένου λαδιού σε σύγκριση με μια τυπική

φριτέζα.
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Προδιαγραφές

Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ

Διαχωριστικό τροφίμων: Μόνο στην Αυστραλία και

στην Κορέα

Σχεδίαση και φινίρισμα

Χρώμα: Λευκό

Υλικά: Πλαστικό

Γενικές προδιαγραφές

Αντιολισθητικά πέλματα

Αντιθερμικές λαβές

Χρονοδιακόπτης 30 λεπτών

Χρονοδιακόπτης 30 λεπτών

Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης

Αυτόματος τερματισμός λειτουργίας

Σύστημα τύλιξης καλωδίου

Ένδειξη ολοκλήρωσης διαδικασίας

Λυχνία θερμοκρασίας

Κατοχυρωμένη τεχνολογία Rapid Air

Τεχνικές προδιαγραφές

Χωρητικότητα: 800 γρ.

Ισχύς (Κίνα): 1300 W

Γενική ισχύς: 1425 W

Τάση (Κίνα): 220 V

Τάση (Κίνα): 220 V

Γενική τάση: 230 V

Μήκος καλωδίου:

0,8 m

Συχνότητα: 50/60 Hz

Βάρος και διαστάσεις

Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 287 x 315 x

384 χιλ.

Βάρος συσκευής: 7,0 κ.

* Σε σύγκριση με τις φρέσκες τηγανητές πατάτες που

μαγειρεύτηκαν σε συμβατική φριτέζα Philips.
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