
 

„Airfryer XL“

Avance Collection

 
Mažai riebalų naudojanti
skrudintuvė

„Multicooker“ 1,2 kg

Balta

 

HD9240/30

Puikaus skonio keptas maistas ir iki 80 % mažiau

riebalų!*

Su greita oro technologija, siekiant puikaus rezultato

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, 1,2 kg gaminimo talpa – ruoškite daugiau gardžių patiekalų

Skaitmeninis ekranas, kad būtų paprasčiau kontroliuoti laiką ir temperatūrą

Didesnė galia, spartesnis ruošimas

Išmanusis nustatymo mygtukas mėgstamiausiam patiekalui

Galima plauti indaplovėje



„Airfryer XL“ HD9240/30

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!

1,2 kg gaminimo talpa

1,2 kg talpa tiks norint paruošti maisto 5

žmonėms. Dabar dar didesnė šeima galės

mėgautis „Airfryer“ rezultatais, 50 % padidinus

talpą**

Skaitmeninis jutiklinis ekranas

Skaitmeniniu jutikliniu ekranu galite lengviau ir

tiksliau valdyti kepimo laiką ir temperatūrą.

Mėgaukitės mėgstamu maistu, paruoštu

tinkamoje temperatūroje ir reikiamu laiku, –

puikūs rezultatai!

Išman. nustat. mygtukas

Išsaugokite mėgstamų patiekalų nustatymus,

kad kitą kartą savo maistą galėtumėte paruošti

vienu mygtuko paspaudimu!

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.

Daugiau galios

Dėl patobulintų charakteristikų galėsite ruošti

dar greičiau! Dabar galite mėgautis didesne

galia** – gaminkite daugiau skanesnio

gruzdinto maisto naudodami mažiau riebalų!*

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.

Lengva valyti

Išimamą lentynėlę su nepridegančia danga ir

maisto krepšį galima plauti indaplovėje.



„Airfryer XL“ HD9240/30

Specifikacijos

Bendrosios specifikacijos

Produkto savybės: Automatinis išjungimas,

Vėsi sienelių išorė, Galima plauti indaplovėje,

Paruošimo signalas, Temperatūros

reguliatorius, Receptų knyga ir programa,

Integruota laido saugykla, Neslystančios

kojelės, Patentuota „Rapid Air“ technologija, Iš

anksto nustatyta kepimo funkcija

Laiko valdymo funkcija: Iki 60 minučių

Techniniai duomenys

Talpus krepšelis: 1,2 kg

Maitinimo laido ilgis: 0,8 m

Maitinimas: 2100 W

Svoris ir matmenys

Gaminio matmenys (IxPxA): 315 x 302 x 423

mm mm

Gaminio svoris: 7 kg

Konstrukcija

Spalva: Balta

Apdaila

Pagrindinio korpuso medžiaga: Plastikas

Techninė priežiūra

2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje

Pastovumas

Pakuotė: > 90 % perdirbamos medžiagos

Vartotojo vadovas: 100 % perdirbamas

popierius

* Palyginus su šviežiomis bulvytėmis, ruoštomis įprastoje

„Philips“ skrudintuvėje.
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