
 

Airfryer XL

Avance Collection

 
Fritéza zaručí minimum tuků

Multicooker, 1,2 kg

Černá

 

HD9240/90
Výborné hranolky, které mají až o 80 % méně

tuku!*

Výborné výsledky díky technologii Rapid Air

Unikátní horkovzdušná technologie Rapid Air Philips umožňuje fritování pomocí

vzduchu, aby bylo jídlo na povrchu křupavé a uvnitř křehké. Nepotřebujete žádný

olej nebo jen málo, abyste mohli zajistit dokonalé opečení a skvělé výsledky!

Zdraví

Technologie Rapid Air pro zdravější fritování

Jedinečný design výrobku pro lahodné výsledky přípravy s malým množstvím tuku

Chutné a univerzální

S fritézou Airfryer můžete smažit, grilovat, opékat a dokonce i péci

Receptář plný podnětných receptů

Rychlé a snadné

Velká 1,2kg kapacita pro přípravu většího množství výtečného jídla

Digitální obrazovka pro snadné ovládání času a teploty

Zvýšený výkon pro rychlejší výsledky vaření

Chytré tlačítko předvolby pro vaše oblíbené jídlo

Části lze mýt v myčce



Airfryer XL HD9240/90

Přednosti

Jedinečný design výrobku

Jedinečný design fritézy Philips Airfryer

využívá kombinaci rychle cirkulujícího horkého

vzduchu, hvězdicovitý design a optimální profil

ohřevu a umožňuje rychle, snadno a zdravěji

připravit celou řadu lahodných pokrmů, bez

zbytečného přidávání oleje.

Kapacita 1,2 kg

Kapacita 1,2 kg nasytí až 5 lidí. Nyní si mohou

ještě větší rodiny užít fritézu Airfryer s o 50 %

vyšší dodatečnou kapacitou**

Technologie Rapid Air

Unikátní technologie Rapid Air horkovzdušné

fritézy Airfryer umožňuje smažit, péci, opékat a

grilovat ty nejchutnější svačinky a pokrmy při

použití menšího množství tuku než u běžné

fritézy, za použití trochy nebo žádného oleje.

Díky technologii Rapid Air fritézy Philips

Airfryer není při smažení tolik patrný typický

pach jako při využití tradičních fritéz, přístroj lze

snadno vyčistit, je bezpečný, úsporný a vhodný

pro každodenní použití.

Univerzální vaření

Inovativní fritéza Philips Airfryer s technologií

Rapid Air není skvělá jen pro smažení: umožní

vám také grilovat, péci a dokonce i opékat

oblíbená jídla. Stane se univerzálním řešením

pro všechny vaše pokrmy.

Mezinárodní receptář

Tento receptář vytvořený kulinářskými

odborníky vám poskytne inspiraci pro přípravu

pokrmů s nízkým obsahem tuku ve

horkovzdušné fritéze Airfryer. Představí vám

také recepty demonstrující univerzálnost

přístroje – budete moci grilovat, péci a

dokonce i opékat potraviny zdravěji, rychleji a

pohodlněji.

Digitální dotyková obrazovka

S digitální dotykovou obrazovkou můžete

snadnějším a přesnějším způsobem ovládat

dobu a teplotu vaření. Vychutnejte si své

oblíbené jídlo dovedené k dokonalosti při

správné teplotě a za potřebnou dobu.

Více výkonu

Lepší výkon pro ještě rychlejší výsledky! Nyní

si můžete vychutnat vyšší výkon* a připravit

výborné jídlo s menším množstvím tuku!*

Tlačítko inteligentní předvolby

Uložte si nastavení pro vaše oblíbené jídlo,

abyste ho příště mohli připravit pouhým

stisknutím tlačítka.

Snadné čištění

Vyjímatelnou zásuvku s nepřilnavým povrchem

a koš na potraviny lze snadno umýt v myčce.
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Specifikace

Obecné specifikace

Vlastnosti výrobku: Automatické vypnutí,

Provedení Cool Wall, Vhodné do myčky,

Signalizace dokončení, Řízení teploty, Kniha

receptů a aplikace, Integrovaný úložný prostor

pro kabel, Protiskluzové podložky, Patentovaná

technologie Rapid Air, Funkce předvolby vaření

Řízení času: Až 60 minut

Technické údaje

Prostorný koš: 1,2 kg

Délka kabelu: 0,8 m

Spotřeba: 2100 W

Napětí: 220–230 V

Frekvence: 50/60 Hz

Hmotnost a rozměry

Rozměry výrobku (D x Š x V):

422 x 314 x 302 mm

Hmotnost výrobku: 7 kg

Design

Barva: Černá

Povrchová úprava

Materiál hlavního těla: Plast

Servis

2letá celosvětová záruka: Ano

Podpora udržitelného rozvoje

Balení: >90 % recyklovaných materiálů

Uživatelská příručka: 100% recyklovaný papír

* V porovnání s čerstvými hranolky připravenými v běžné

fritéze Philips.
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