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Fritös för låg fetthalt

Flerfunktionell

Vit/lavendel

800 g

 

HD9220/40

Goda pommes frites med upp till 80 % mindre

fett!*

Med Rapid Air-teknik för perfekta resultat

Med Philips unika Rapid Air-teknik kan du fritera med luft och få mat som är

knaprig på utsidan och mör inuti. Med lite olja – eller ingen olja alls – kan du få

den perfekta konsistensen och ett välsmakande resultat!

Hälsosamt

Rapid Air-teknik för hälsosammare fritering

Unik formgivning för god matlagning med låg fetthalt

Välsmakande och varierande

Med Airfryer kan du steka, grilla, rosta och till och med baka

Recepthäfte som är fullt av inspirerande recept

Snabbt och enkelt

Stor matlagningskapacitet för alla dina favoritrecept

Manuellt justerbart tids- och temperaturreglage

Kraftfull prestanda för snabba tillagningsresultat

Enkel att rengöra och ger mindre lukt än vanliga fritöser



Airfryer HD9220/40

Funktioner

Rapid Air-teknik

Med Airfryers unika Rapid Air-teknik kan du

fritera, baka, rosta och grilla välsmakande

mellanmål och maträtter med mindre fett än en

vanlig fritös genom att använda en liten mängd

olja – eller ingen alls! Philips Airfryer med

Rapid Air-teknik ger dessutom mindre lukt än

vanliga fritöser, är enkel att rengöra och säker

och ekonomisk för daglig användning!

0,8 kg tillagningskapacitet

Stor matlagningskapacitet för alla dina

favoritrecept

Manuellt tids- och temperaturreglage

Med den integrerade timern kan du förinställa

tillagningstider på upp till 30 minuter. Den

automatiska avstängningsfunktionen inkluderar

en "klart"-ljudsingal. Med det helt justerbara

temperaturreglaget kan du förinställa den bästa

tillagningstemperaturen för maten upp till 200

grader. Njut av frasiga gyllenbruna

pommes frites, mellanmål, kyckling, kött och

annat, all förberett vid rätt tidpunkt och med rätt

temperatur för bästa resultat!

Mångsidig matlagning

Inte bara för stekning, med den innovativa

Philips Airfryer med Rapid Air-teknik kan du

också du grilla, baka och även rosta dina

favoriträtter med en helhetslösning för alla

måltider.

Internationellt recepthäfte

Den här receptboken som skapats av

kulinariska experter ger inspiration för en

mängd olika friterade rätter med lågt

fettinnehåll som du kan laga i Airfryer. Den

visar också många olika varianter på hur du

kan grilla, baka och rosta dina rätter på ett

hälsosammare, snabbare och bekvämare sätt.

Unik produktformgivning

Tack vare Philips Airfryers unika formgivning

med kombinationen av den snabba

värmecirkuleringen, ”sjöstjärnedesignen” och

den optimala värmeprofilen kan du fritera

välsmakande rätter på ett snabbt, enkelt och

hälsosamt sätt – utan att nödvändigtvis behöva

tillsätta olja.

Delar som kan diskas i diskmaskin

Den löstagbara teflonbehandlade täckta lådan

och matkorgen är diskmaskinssäkra för enkel

rengöring. Philips Airfryer med Rapid Air-teknik

besparar dig och hemmet lukten av stekt olja.



Airfryer HD9220/40

Specifikationer

Medföljande tillbehör

Matseparator: Endast i Australien och Korea

Design och finish

Färg(er): Vit

Material: Plast

Allmänna specifikationer

Stabiliserande fötter

Värmeisolerade handtag

30-minuterstimer

Justerbar termostat

Automatisk avstängning

Sladdförvaring

Klarsignal

Temperaturlampa

Patenterad Rapid Air-teknik

Tekniska specifikationer

Kapacitet: 800 g

Effekt, Kina: 1300 W

Effekt, globalt: 1425 W

Spänning, Kina: 220 V

Spänning, globalt: 230 V

Sladdlängd: 0,8 m

Frekvens: 50/60 Hz

Vikt och mått

Produktdimensioner (b x h x d): 287 x 315 x

384 mm

Enhetens vikt: 7,0 kg

* Jämfört med färska pommes frites som tillagats i en

vanlig fritös från Philips.
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