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Az yağ ile kızartma makinesi

Çok Amaçlı Pişirici

Beyaz/eflatun

800 g

 

HD9220/40 %80'e kadar daha az yağlı leziz kızartmalar!*

En iyi sonuçlar için Rapid Air teknolojisiyle

Benzersiz Philips Rapid Air Teknolojisi dışı çıtır, içi ise yumuşak yiyecekler

hazırlamanız için havayla kızartma yapmanızı sağlar. Çok az yağ kullanarak ya da

hiç yağ kullanmayarak mükemmel görünüm ve lezzetli sonuçlar elde edebilirsiniz!

Sağlıklı

Daha sağlıklı kızartmalar için Rapid air teknolojisi

Lezzetli ve az yağlı yiyecekler için benzersiz tasarım

Lezzetli ve Çok Yönlü

Airfryer ile kızartma, ızgara ve hatta pişirme yapabilirsiniz

İlham verici tarifler içeren kitapçık

Hızlı ve Kolay

Tüm favori tarifleriniz için geniş pişirme kapasitesi

Ayarlanabilir süre ve sıcaklık kontrolü

Hızlı pişirme sonuçları için yüksek güç performansı

Makinede yıkanabilir parçalar



Airfryer HD9220/40

Özellikler

Rapid air teknolojisi

Airfryer'ın benzersiz Rapid air teknolojisi, en

lezzetli atıştırmalıkları ve yiyecekleri

geleneksel kızartma makinelerinin aksine, hiç

yağ kullanmayarak veya çok az kullanarak

pişirmenizi, kızartma ve ızgara yapmanızı

sağlar! Rapid air teknolojisine sahip Philips

Airfryer geleneksel kızartma makinelerine göre

çok daha az koku oluşturur, ayrıca günlük

kullanımınız için temiz, güvenli ve ekonomiktir!

0,8 kg pişirme kapasitesi

Tüm favori tarifleriniz için geniş pişirme

kapasitesi

Zaman ve Sıcaklık kontrolü

30 dakikaya kadar ayarlanabilen entegre

zamanlayıcısı sayesinde en iyi pişirme

süresini seçebilirsiniz. Otomatik kapanma

fonksiyonu "yemek hazır" sinyaline sahiptir.

200 dereceye kadar ayarlanabilen sıcaklık

kontrolü sayesinde yiyecekleriniz için en iyi

pişirme sıcaklığını seçebilirsiniz. En iyi sonuç

için en doğru zamanda ve sıcaklıkta hazırlanan

çıtır çıtır kızartmaların, atıştırmalıkların, tavuk ve

et yemeklerinin ve çok daha fazlasının keyfini

çıkarın!

Çok yönlü pişirme

Rapid Air teknolojisine sahip yenilikçi Philips

Airfryer, favori yiyeceklerinizi ızgara

yapabilmenizi ve hatta pişirmenizi sağlayan

kesin bir çözüm sunuyor.

Uluslararası tarif kitapçığı

Uzman aşçılar tarafından hazırlanan bu

kitapçık, Airfryer'da az yağ kullanarak

pişirebileceğiniz yiyecekler hakkında size

ilham verir. Ayrıca, daha sağlıklı, hızlı ve rahat

bir şekilde yiyecekleri ızgara yapabileceğiniz

ve hatta pişirebileceğiniz çok yönlü

uygulamaları ortaya koyan tarifleri de sizlere

sunar.

Benzersiz ürün tasarımı

Philips Airfryer'ın son derece sıcak hava akımı

düzenleyici, denizyıldızı tasarımı ve optimum

ısı profilini bir araya getiren benzersiz tasarımı

çok çeşitli leziz yemekleri, hızlı, kolay ve yağ

eklemeden, daha sağlıklı bir şekilde

pişirmenizi sağlar.

Kolay temizlenir

Çıkarılabilir, yapışmaz kaplamalı çekmece ve

yiyecek sepeti, kolay temizlik için bulaşık

makinesinde yıkanabilir.



Airfryer HD9220/40

Teknik Özellikler

Aksesuarlar dahildir

Yiyecek ayırıcı: Sadece Avustralya ve Kore'de

Tasarım ve kaplama

Renk(ler): Beyaz

Malzemeler: Plastik

Genel özellikler

Kaymaz ayak

Isı iletmeyen tutma yerleri

30 dakikalık zamanlayıcı

Ayarlanabilir termostat

Otomatik kapanma

Kablo Saklama

Hazır sinyali

Sıcaklık ışığı

Patentli Rapid Air Hızlı Hava Teknolojisi

Teknik spesifikasyonlar

Kapasite: 800 g

Güç, Çin: 1300 W

Güç, Küresel: 1425 W

Gerilim, Çin: 220 volt

Gerilim, Küresel: 230 volt

Kordon uzunluğu: 0,8 m

Frekans: 50/60 Hz

Ağırlık ve boyutlar

Ürün boyutları (G x Y x D): 287 x 315 x 384 mm

Cihaz ağırlığı: 7,0 kg

* Klasik Philips fritözde hazırlanan taze kızartmalarla

karşılaştırılmıştır.
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