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Urządzenie o niskim zużyciu
tłuszczu

Airfryer 1,2 kg

Biała

 

HD9240/30

Pyszne frytki zawierające nawet o 80% mniej

tłuszczu!*

Z technologią Rapid Air zapewniającą doskonałe efekty

Wyjątkowa technologia Rapid Air firmy Philips umożliwia smażenie z

wykorzystaniem powietrza, dzięki czemu potrawy są chrupiące na zewnątrz i

delikatne w środku. Można przygotować pyszne jedzenie o idealnej konsystencji,

używając bardzo małej ilości oleju lub w ogóle z niego rezygnując.

Zdrowo

Technologia Rapid Air umożliwia zdrowsze smażenie

Wyjątkowa konstrukcja pozwala przygotować pyszne jedzenie o niskiej zawartości

tłuszczu

Smacznie i wszechstronnie

Urządzenie wielofunkcyjne Airfryer umożliwia smażenie, grillowanie, a nawet

pieczenie

Broszura pełna inspirujących przepisów

Szybko i prosto

Duża pojemność (1,2 kg) umożliwiająca przygotowywanie wielu posiłków o

wspaniałym smaku

Cyfrowy ekran umożliwiający łatwe kontrolowanie czasu i temperatury

Zwiększona moc umożliwiająca szybsze gotowanie

Przycisk inteligentnych ustawień wstępnych ułatwiający przygotowywanie

ulubionego dania

Łatwe czyszczenie i mniej nieprzyjemnych zapachów w porównaniu ze zwykłymi

frytownicami
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Zalety

Technologia Rapid Air

Wyjątkowa technologia Rapid Air zastosowana

w urządzeniu wielofunkcyjnym Airfryer

umożliwia smażenie, pieczenie i grillowanie

najsmaczniejszych przekąsek i posiłków w

mniejszej ilości tłuszczu niż w przypadku

zwykłej frytownicy — można nawet całkowicie

zrezygnować z oleju! Urządzenie

wielofunkcyjne Airfryer firmy Philips z

technologią Rapid Air to również mniej

nieprzyjemnych zapachów niż w przypadku

zwykłej frytownicy, łatwe czyszczenie,

bezpieczeństwo i oszczędność, dzięki czemu z

urządzenia można korzystać codziennie!!

Pojemność — 1,2 kg

Pojemność 1,2 kg wystarcza do przygotowania

jedzenia nawet dla 5 osób. Teraz większe

rodziny też mogą cieszyć się urządzeniem

wielofunkcyjnym Airfryer dzięki pojemności

zwiększonej o 50%**

Cyfrowy ekran dotykowy

Dzięki cyfrowemu ekranowi dotykowemu

można łatwo kontrolować czas i temperaturę

gotowania w łatwiejszy i dokładniejszy

sposób. Ciesz się ulubionymi potrawami

przygotowywanymi we właściwej temperaturze

i w odpowiednim czasie — dzięki temu ich

smak będzie doskonały.

Przycisk inteligentnych ustawień wstępnych

Zapisz ustawienia swojego ulubionego dania,

dzięki czemu następnym razem do jego

przygotowania wystarczy dotknięcie przycisku.

Wielofunkcyjność i różnorodność

Innowacyjne urządzenie wielofunkcyjne

Airfryer firmy Philips z technologią Rapid Air

nadaje się nie tylko do smażenia. Możesz w

niej także grillować, a nawet piec ulubione

potrawy — wszystko to w jednym urządzeniu.

Broszura z przepisami ze świata

Ta broszura z przepisami na różnorodne,

niskotłuszczowe dania smażone do

przygotowania w wielofunkcyjnym urządzeniu

Airfryer została opracowana przez ekspertów

kulinarnych. Zawiera także przepisy, które

pokazują wielofunkcyjność urządzenia, by

można było w nim grillować, a także piec

zdrowiej, szybciej i wygodniej.

Większa moc

Jeszcze szybsze gotowanie dzięki zwiększonej

wydajności. Teraz możesz korzystać z większej

mocy* umożliwiającej smażenie potraw o

wspaniałym smaku i mniejszej zawartości

tłuszczu.*

Wyjątkowa konstrukcja produktu

Wyjątkowa konstrukcja urządzenia

wielofunkcyjnego Airfryer firmy Philips łączy w

sobie szybką cyrkulację gorącego powietrza,

kształt rozgwiazdy i optymalny profil

podgrzewania. Umożliwia smażenie wielu

pysznych potraw w szybki, łatwy i zdrowy

sposób — bez konieczności dodawania oleju.

Łatwe czyszczenie

Wyjmowana szuflada z powłoką

zapobiegającą przywieraniu oraz kosz na

jedzenie mogą być myte w zmywarce.

Urządzenie wielofunkcyjne Airfryer firmy

Philips z technologią Rapid Air to mniej

zapachu smażonego oleju w domu w

porównaniu ze zwykłą frytownicą.
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Dane techniczne

Informacje ogólne

Charakterystyka produktu: Automatyczne

wyłączanie, Nienagrzewająca się obudowa,

Możliwość mycia w zmywarce, Sygnał

gotowości, Regulacja temperatury, Książka i

aplikacja z przepisami, Wbudowany schowek

na przewód, Stopy antypoślizgowe,

Opatentowana technologia Rapid Air, Funkcja

programowania gotowania

Regulacja czasu: Do 60 minut

Dane techniczne

Pojemność kosza: 1,2 kg

Długość przewodu: 0,8 m

Moc: 2100 W

Waga i wymiary

Wymiary produktu (D x S x W): 422 x 314 x

302 mm

Waga produktu: 7 kg

Wykończenie

Kolor: Biały

Wykończenie

Materiał korpusu: Plastik

Serwis

2 lata gwarancji

Zrównoważony rozwój

Opakowanie: > 90% materiału z odzysku

Instrukcja obsługi: 100% papier przetworzony

* W porównaniu ze świeżymi frytkami przygotowanymi

w zwykłej frytownicy firmy Philips.
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