
„Airfryer“

Viva Collection

 
Mažai riebalų naudojanti
skrudintuvė

„Multicooker“

Balta, sidabrinė

800 g

 

HD9220/50

Puikaus skonio keptas maistas ir iki 80 % mažiau

riebalų!*

„Rapid Air“ technologija – puikūs rezultatai

Naudojant unikalią „Rapid Air“ technologiją iš „Philips“ oru apkeptas maistas bus

su traškia plutele ir minkštas viduje. Kad maistas tobulai iškeptų ir būtų skanus,

galima ruošti naudojant šiek tiek aliejaus arba nenaudoti iš viso!

Sveikas maistas

„Rapid Air“ technologija – sveikesnis keptas maistas

Unikalus dizainas – skanesnis maistas be riebalų

Skanus maistas ir universalus paruošimas

„Airfryer“ galite kepti, skrudinti, apkepti ir net gruzdinti maistą

Receptų knygelėje rasite daugybę įkvepiančių receptų

Greita ir paprasta

Didelė maisto gaminimo talpa tiks visiems jūsų mėgstamiems receptams

Reguliuojamas laikas ir temperatūra

Didelė galia, spartus gaminimas

Lengviau valyti ir skleidžia mažiau kvapų nei įprastos gruzdintuvės



„Airfryer“ HD9220/50

Ypatybės

„Rapid Air“ technologija

„Airfryer“ įdiegta unikali „Rapid Air“

technologija suteikia galimybę skrudinti, kepti,

gruzdinti ir apkepti skaniausius užkandžius ir

patiekalus su mažiau riebalų nei įprastinėje

gruzdintuvėje, naudojant šiek tiek aliejaus ar

nenaudojant iš viso! Be to, naudojant „Philips

Airfryer“ su „Rapid Air“ technologija išsiskiria

mažiau kvapų, nei naudojant tradicinę

gruzdintuvę, ją lengviau valyti, saugiau ir

ekonomiškiau kasdien naudoti!

0,8 kg gaminimo talpa

Didelė maisto gaminimo talpa tiks visiems

jūsų mėgstamiems receptams

Laiko ir temperatūros kontrolė

Integruotas laikmatis leidžia nustatyti laiko

intervalus iki 30 min. Automatinio išsijungimo

funkcija turi „pagaminimo“ garso indikatorių.

Reguliuojamos temperatūros valdikliu

nustatysite idealiausią gaminimo temperatūrą

iki 200 laipsnių. Mėgaukitės traškiomis

auksinio atspalvio bulvytėmis, užkandžiais,

vištiena, mėsa ir kt., pagamintais tinkamoje

temperatūroje!

Universalus maisto ruošimas

Naujoviška „Philips AirFryer“ technologija

„Rapid Air“ puikiai tinka ne tik mėgstamiems

patiekalams skrudinti, bet ir kepti, apkepti ir net

gruzdinti – vienu kartu galima ruošti bet kokį

maistą.

Įvairių šalių receptų knygelė

Ši kulinarijos ekspertų sukurta receptų knyga

įkvėps jus ruošti įvairiausius skrudintus

patiekalus su mažai riebalų, kuriuos galite

kepti „Airfryer“. Be to, joje susipažinsite su

receptais, kurie parodys, koks šis įrenginys

universalus, todėl galėsite skrudinti, kepti ir net

gruzdinti maistą sveikiau ir patogiau.

Unikalus gaminio dizainas

Dėl unikalios „Philips Airfryer“ konstrukcijos,

kurią sudaro greitai ir tiksliai cirkuliuojantis itin

karštas oras, žvaigždės formos dizainas ir

optimalaus šildymo profilio derinys, galite

greitai, lengvai ir sveikesniu būdu kepti įvairų

skanų maistą, nenaudodami aliejaus.

Galima plauti indaplovėje

Išimamą lentynėlę su nepridegančia danga ir

maisto krepšį galima plauti indaplovėje.

„Philips AirFryer“ su „Rapid Air“ technologija

apsaugo jus ir jūsų namus nuo kepto aliejaus

kvapų, kuriuos skleidžia įprastos gruzdintuvės.



„Airfryer“ HD9220/50

Specifikacijos

Pridėti priedai

Maisto skyriklis: Tik Australijoje ir Korėjoje

Dizainas ir apdaila

Spalva (-os): Balta

Medžiagos: Plastikas

Bendrosios specifikacijos

30 min. laikmatis

Reguliuojamas termostatas

Automatinis išjungimas

Neįkaistančios rankenos

Laido laikymas

Neslystančios kojelės

Patentuota „Rapid Air“ technologija

Paruošimo signalas

Temperatūros lemputė

Techniniai duomenys

Talpa: 800 g

Įtampa Kinijoje: 1300 W

Įtampa visame pasaulyje: 1425 W

Įtampa Kinijoje: 220 V

Įtampa, pasaulinė: 230 V

Laido ilgis: 0,8 m

Dažnis: 50/60 Hz

Svoris ir matmenys

Produkto matmenys (P x A x G): 287 x 315 x

384 mm

Prietaiso svoris: 7,0 kg

* Palyginus su šviežiomis bulvytėmis, ruoštomis įprastoje

„Philips“ skrudintuvėje.
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