Airfryer
Viva Collection
Alacsony zsírfelhasználású
olajsütő
Többfunkciós főzőkészülék
Fehér/ezüst
800 g
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Nagyszerű ízű hasábburgonya, akár 80%-kal
kevesebb zsiradékkal*!
Rapid Air technológia a tökéletes eredmény érdekében
A Philips egyedülálló Rapid Air technológiája lehetővé teszi, hogy a sütést csak a
forró levegő végezze, így az étel kívül ropogós, belül puha lesz. A tökéletes állag és
ízletes eredmények eléréséhez egyáltalán nem - vagy csak kis mértékben szükséges zsiradék!
Egészséges
Rapid Air technológia az egészségesebb sütésért
Egyedi tervezés alacsony zsírtartalmú, ízletes ételek készítéséhez
Ízletes és sokoldalú
Az Airfryer segítségével piríthat, grillezhet, és akár süthet is!
Receptfüzet tele ötletekben gazdag receptekkel
Gyors és egyszerű
Nagy sütési kapacitás az összes kedvenc receptjéhez
Állítható idő- és hőmérsékletvezérlés
Nagy teljesítmény a gyors sütési eredményhez
Egyszerűen tisztítható és a normál sütőkhöz képest kevesebb szagot bocsát ki

Airfryer
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Fénypontok
Rapid Air technológia

Széles korlátok között állítható hőmérsékletszabályozó funkcióval 200 fokig választhatja ki
az ételhez legjobban illő sütési hőmérsékletet.
Élvezze az aranyszínű, ropogós sült krumpli,
falatkák, csirkehús utolérhetetlen ízét, amelyet
az ideális sütési hőmérséklet szavatol, és
amely a megfelelő időben készül el.

Egyedi terméktervezés

Változatos ételek
Az Airfryer egyedülálló Rapid Air technológiája
lehetővé teszi, hogy a hagyományos
olajsütőhöz képest kevesebb zsiradék
felhasználásával, vagy teljesen zsiradék nélkül
készítse el a legﬁnomabb sült, grillezett, és
pirított falatokat, ételeket! A Rapid Air
technológiájú Philips Airfryer a hagyományos
sütőkhöz képest kevesebb szagot bocsát ki, a
tisztítása egyszerű, használata pedig
biztonságos és gazdaságos a mindennapi
használat során!
0,8 kg sütési kapacitás

A gyorsan keringő, rendkívül felforrósított
levegő, a különleges alakzat és az optimális
felmelegedési jellemzők kombinációjának
köszönhetően az egyedi tervezésű Philips
Airfryer segítségével rengetegféle ízletes sült
ételt készíthet el- gyorsan, egyszerűen,
egészségesen, anélkül, hogy feltétlenül olajat
kellene hozzáadnia.
A Philips Airfryer innovatív Rapid Air
technológiája segítségével nemcsak
zsiradékban, hanem egyéb módon is süthet,
pörkölhet, grillezhet, és kedvenc ételeit
egyetlen eszközzel készítheti el.

Mosogatógépben mosható alkatrészek

Nemzetközi receptek füzete

Nagy sütési kapacitás az összes kedvenc
receptjéhez
Idő- és hőmérsékletvezérlés

A beépített időzítővel 30 perces sütési idő
állítható be előre. Az automatikus kikapcsolási
funkció hangjelzéssel jelzi az étel elkészültét.

A gasztronómiai szakértők által írt receptfüzet
inspirációt nyújt az Airfryer segítségével
elkészíthető változatos, alacsony zsírtartalmú,
sült ételekhez. Emellett a receptek bemutatják
a készülék sokoldalúságát, így akár grillezhet,
süthet és piríthat is, mindezt
egészségesebben, gyorsabban és
kényelmesebben.

A tapadásmentes bevonattal ellátott kivehető
ﬁók és ételkosár a kifogástalan és könnyű
tisztítás érdekében mosogatógépben is
mosható. A Rapid Air technológiának
köszönhetően a Philips Airfryer megkíméli Önt
és otthonát az égett olaj szagától.

Airfryer

HD9220/50

Műszaki adatok
Mellékelt tartozékok
Ételelválasztó: Csak Ausztráliában és
Koreában
Formatervezés és kidolgozás
Szín(ek): fehér
Anyagok: Műanyag

Hőszigetelt fogantyúk
Vezetéktárolás
Csúszásmentes talp
Szabadalmaztatott Rapid Air technológia
Étel elkészültét jelző hang
Hőmérsékletjelző fény
Műszaki adatok
Tároló kapacitás: 800 g
Teljesítmény (Kína): 1300 W
Globális teljesítmény: 1425 W
Feszültség (Kína): 220 V

Általános jellemzők
30 perces időzítő
Állítható hőfokszabályozó
Automatikus kikapcsolás
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Globális feszültség: 230 V
Vezetékhossz: 0,8 m
Frekvencia: 50/60 Hz
Tömeg és méretek
Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 287 x 315 x
384 mm
Készülék tömege: 7,0 kg

* Összehasonlítva a hagyományos Philips olajsütőben
elkészített hasábburgonyával.

