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Lav sundere mad

Innovativ Rapid Air-teknologi

Hvid/sølv

Sprød stegeskorpe - mindre
fedt

 

HD9220/50

Lav dine yndlingsretter med mindre olie
Med Rapid Air-teknologi for et perfekt resultat

Vidste du, at der findes en kemisk forklaring på, at fed mad smager bedre? Når du

steger, eller frituresteger med olie, sker der en kemisk reaktion mellem

aminosyrerne og sukkeret i maden. Når olien bliver varm, frigøres der en masse

aromatiske smagsstoffer, som gør, at maden smager af mere og får en sprød

stegeskorpe. Philips Airfryer genskaber den samme proces ved hjælp af hurtigt

cirkulerende varm luft i stedet for olie. Lav pommes frites eller stegte fiskefileter

med kun lidt eller slet ingen olie. Nu behøver du ikke længere at vælge mellem

sundt eller lækkert!

Sund

Sundere madlavning med innovativ teknologi

Unik form muliggør høj hastighed på luften

Smagfuldt og alsidigt

Lav alt fra gratineret hummer til chokoladekage

Hurtigt og nemt

Stor tilberedningskapacitet til alle dine foretrukne opskrifter

Let at bruge

Høj ydeevne for hurtige madlavningsresultater

Dele, der tåler opvaskemaskine



Airfryer HD9220/50

Vigtigste nyheder

Rapid Air-teknologi

Philips Airfryer er et af vores mest populære

køkkenprodukter i Europa. Den unikke teknologi

i Philips innovation Airfryer gør, at du

kan lave retter, som normalt kræver tilsætning

af meget fedt, på en sundere måde. Lav dine

yndlingsretter som f.eks. lammekoteletter,

friturestegte kyllingelår eller lækre pommes

frites med kun lidt eller slet ingen olie. Den

varme, hurtigt cirkulerende luft gør, at maden

får en sprød overflade og en fantastisk mør og

saftig konsistens indeni. Du får hele 80 %

mindre fedt med Philips Airfryer set i forhold til

pommes frites, som er tilberedt i en almindelig

frituregryde. Desuden bliver der betydeligt

mindre mados i køkkenet, set i forhold til når

du steger eller frituresteger normalt.

0,8 kg tilberedningskapacitet

Stor tilberedningskapacitet til alle dine

foretrukne opskrifter

Let at bruge

Alt, hvad du behøver at gøre, er at indstille

temperatur og tid på betjeningspanelet på

Philips Airfryer. Den hurtigt cirkulerende, varme

luft gør, at maden tilberedes hurtigere, og

teknologien gør, at temperaturen aldrig behøver

at være over 200 grader.

Alsidig madlavning

Den innovative teknologi i Philips Airfryer er

perfekt til tilberedning af retter, som normalt

kræver tilsætning af olie for at smage godt. Nu

kan du lave dem med brug af betydeligt

mindre fedt. Ud over at lave lækre varme retter

kan du også bruge Airfryer som en bageovn.

Airfryeren har en meget kort opvarmningstid og

giver altid et fantastisk saftigt resultat.

Unik form muliggør høj hastighed på luften

Philips Airfryer har en patenteret

søstjerneformet bund, som gør det muligt for

luften at cirkulere i en ekstremt høj hastighed.

Det er denne ekstremt hurtige luftstrøm i

kombination med varme, der muliggør det

fantastiske resultat, når du laver mad med

Philips Airfryer.

Nem at rengøre

Den aftagelige skuffe med nonstickbelægning

og madkurven tåler opvaskemaskine.
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Specifikationer

Generelle specifikationer

Produktfunktioner: Auto-sluk,

Ledningsopbevaring, Skridsikre "fødder",

Patenteret Rapid Air, Klarsignal,

Temperaturkontrol, Coolwall-kabinet,

Opskriftsbog og app, Tidsstyring

Tidsstyring: Op til 30 minutter

Tekniske specifikationer

Ledningslængde: 0,8 m

Frekvens: 50/60 Hz

Spænding: 230 V

Strøm: 1425 W

Vægt og mål

Produktets mål (L x B x H): 287 x 315 x

384 mm

Produktets vægt: 7,0 kg

Design

Farve: Hvid

Overflade

Materiale: basisenhed: Plastik

Service

2 års verdensomspændende reklamationsret

Bæredygtighed

Emballage: > 90 % genbrugsmaterialer

Brugervejledning: 100% genbrugspapir

Kapacitet

Kurv (kg): 0,8 kg

* Sammenlignet med friske pommes frites tilberedt i en

almindelig Philips-frituregryde.
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