
 

 

Philips Viva Collection
Airfryer Rapid Air-
tehnoloogiaga

Väiksema rasvakog. töötav 

õhkfritüür

Multicooker
Valge/hõbedane
800 g

HD9220/50

Su

R
Ph
krõ
mi
urepärase maitsega friikartulid, kuni 80% vähem rasva!*

apid Air-tehnoloogia tagab täiuslikud tulemused
ilipsi ainulaadse Rapid Air tehnoloogia abil saate õhkfrittida toitu nii, et see on pealt 
be ja seest pehme. Täiusliku tekstuuri ja hõrgutava tulemuse jaoks läheb õli vaja 

nimaalselt või üldse mitte.

Tervislik
• Rapid Air tehnoloogia tervislikuma frittimise jaoks
• Ainulaadne disain hõrgutavate ja madala rasvasisaldusega toitude valmistamiseks

Maitsev ja mitmekülgne
• Airfryeri abil saate praadida, grillida, röstida ja isegi küpsetada
• Inspireerivaid retsepte sisaldav retseptivoldik

Kiire ja lihtne
• Suur küpsetusruum kõigi lemmiktoitude küpsetamiseks
• Reguleeritav aja ja temperatuuri nupp
• Suur jõudlus, et tagada toidu kiire valmimine
• Hõlpsasti puhastatav ja vähem lõhna tekitav kui tavalised fritüürid



 Tehnoloogia Rapid Air

Airfryeri ainulaadse tehnoloogia Rapid Air abil 
saate praadida, küpsetada, röstida ja grillida 
kõige maitsvamaid suupisteid ja roogi, mis 
sisaldavad vähem rasva kui tavalises fritüüris 
valmistamisel! Rapid Air tehnoloogiaga Philips 
Airfryer eritab ka vähem lõhnu ja aure, seda on 
lihtne puhastada ja ohutu ning säästlik 
igapäevaselt kasutada.

0,8 kg küpsetusruum

Suur küpsetusruum kõigi lemmiktoitude 
küpsetamiseks

Aja ja temperatuuri reguleerimine

Sisseehitatud taimer võimaldab eelseadistada 
kuni 30 minuti pikkuse küpsetusaja. 

Automaatse väljalülituse funktsioon hõlmab 
valmimise helisignaali. Täielikult reguleeritav 
temperatuur võimaldab eelseadistada toidule 
küpsetusaja kuni 200 kraadi piires. Nautige 
krõbedaid kuldpruune friikartuleid, suupisteid, 
kana, liha ja palju muud – see kõik on 
valmistatud õige aja ja temperatuuriga ikka 
selleks, et tulemus oleks parim!

Mitmekülgne toiduvalmistamine

Uuenduslik Philips Airfryer tehnoloogiaga 
Rapid Air võimaldab lisaks frittimisele ka 
grillida, küpsetada ja isegi röstida teie 
lemmikroogasid universaalse lahendusena 
kõikide teie toitude tarbeks.

Rahvusvaheline retseptivoldik

See kokandusekspertide koostatud 
retseptiraamat inspireerib valmistama 
erinevaid madala rasvasisaldusega frititud toite 
Airfryeriga. See sisaldab ka retsepte, mis 
demonstreerivad selle seadme mitmekülgsust, 
nii et saate grillida, küpsetada ja isegi röstida 
toitu tervislikumalt, kiiremalt ja mugavamalt.

Ainulaadne tootedisain

Philipsi Airfryeri ainulaadne disain, milles on 
ühendatud kiirelt ringlev ülekuumenenud õhk, 
tähtdisain ja optimaalne kuumutusprofiil, 
võimaldab teil valmistada vajadusel ilma õlita 
kiiremini ning lihtsamalt erinevaid maitsvaid ja 
tervislikke praetud toite.

Masinpestavad osad

Eemaldatavat külgevõtmatu kattega sahtlit ja 
toidukorvi saab puhastamise lihtsustamiseks 
nõudepesumasinas pesta. Philipsi Airfryeri 
Rapid Air tehniloogia säästab teid ja teie kodu 
tavaliste fritüüridega võrreldes praetud rasva 
lõhnast.
HD9220/50

Esiletõstetud tooted
Airfryer Rapid Air-tehnoloogiaga
Väiksema rasvakog. töötav õhkfritüür Multicooker, Valge/hõbedane, 800 g
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Komplektisolevad tarvikud
• Toidu eraldussein: Ainult Austraalias ja Koreas

Disain ja viimistlus
• Värvus(-ed): Valge
• Materjalid: Plast

Üldine spetsifikatsioon
• 30-minutiline taimer
• Reguleeritav termostaat
• Automaatne väljalülitus
• Jahedad käepidemed
• Juhtmehoidik
• Libisemiskindel jalg
• Patenteeritud Rapid Air-tehnoloogia

• Valmimise märguanne
• Temperatuuri märgutuli

Tehnilised andmed
• Mahutavus: 800 g
• Võimsus (Hiina): 1300 W
• Võimsus (üleilmne): 1425 W
• Pinge Hiina: 220 V
• Pinge Üldine: 230 V
• Juhtme pikkus: 0,8 m
• Sagedus: 50/60 Hz

Kaal ja mõõtmed
• Toote mõõtmed (L x K x S): 287 x 315 x 384 mm
• Seadme kaal: 7,0 kg
•
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Spetsifikatsioon
Airfryer Rapid Air-tehnoloogiaga
Väiksema rasvakog. töötav õhkfritüür Multicooker, Valge/hõbedane, 800 g

* Võrreldes traditsioonilise Philipsi fritüüriga valmistatud 
friikartulitega.
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