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Med 50 % mere kapacitet end
Originalen

Sprød stegeskorpe - mindre
fedt

Op til 5 port. (1.200 gram)

 

HD9240/90

Sundere madlavning med innovativ teknologi

Med Rapid Air-teknologi for et perfekt resultat

Den unikke teknologi i Philips innovation Airfryer gør, at du kan lave retter, som

normalt kræver tilsætning af meget fedt, på en sundere måde. Lav dine

yndlingsretter som f.eks. lammekoteletter, friturestegte kyllingelår eller lækre

pommes frites med kun lidt eller slet ingen olie. Den varme, hurtigt cirkulerende luft

gør, at maden får en sprød overflade og en fantastisk mør og saftig konsistens

indeni. Nu behøver du ikke længere at vælge mellem sundt eller lækkert!

Sund

Rapid Air-teknologi giver sundere friturestegning

Enestående design giver lækre og fedtfattige kogningsresultater

Smagfuldt og alsidigt

I Airfryer kan du stege, grille og endda bage

Opskriftshæfte fyldt med inspirerende opskrifter

Hurtigt og nemt

Stor 1,2 kg tilberedningskapacitet, der giver mere velsmagende måltider

Digital skærm til nem styring af tid og temperatur

Øget kraft giver hurtigere tilberedning

Intelligent forudindstillingsknap til din yndlingsret

Dele, der tåler opvaskemaskine
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Vigtigste nyheder

Enestående produktdesign

Philips Airfryers enestående design, der

kombinerer hurtigt cirkulerende fuldt opvarmet

luft, søstjerneform og optimal opvarmning,

giver dig mulighed for at tilberede en række

velsmagende friturestegte retter hurtigt, hurtigt

og sundere uden nødvendigvis at tilsætte olie.

1,2 kg tilberedningskapacitet

1,2 kg kapacitet til at brødføde op til 5 personer.

Nu kan endnu større familier få glæde af

Airfryer-oplevelsen med en ekstra kapacitet på

50 %**

Rapid Air-teknologi

Airfryers enestående Rapid Air-teknologi gør

det muligt for dig at stege, bage, riste og grille

de mest velsmagende snacks og måltider med

mindre fedt end en almindelig frituregryde ved

hjælp af en smule eller ingen olie! Philips

Airfryer med Rapid Air-teknologi skaber også

mindre lugt end konventionelle frituregryder,

den er nem at rengøre, sikker og økonomisk til

daglig brug!

Alsidig madlavning

Den nyskabende Philips Airfryer med Rapid

Air-teknologi er ikke kun velegnet til

friturestegning, du kan også grille bage, riste

og stege dine yndlingsretter - én løsning til

alle dine måltider.

Internationalt opskriftshæfte

Denne opskriftsbog er skrevet af madeksperter

og giver inspiration til en lang række fedtfattige

måltider, du kan tilberede i din AirFryer. Den

introducerer dig også til opskrifter, der

demonstrerer apparatets alsidighed, så du kan

grille, bage og stege/riste fødevarerne sundere,

hurtigere og mere praktisk.

Digital berøringsfølsom skærm

Med den digitale berøringsfølsomme skærm

kan du styring tid og temperatur for din

tilberedning på en nemmere og mere præcis

måde. Nyd din yndlingsmad, der tilberedt ved

den rigtige temperatur og tid giver det bedste

resultat!

Mere kraft

Forbedret ydeevne giver endnu hurtigere

resultater! Nu kan du nyde godt af endnu mere

kraft*, der giver velsmagende friturestegt mad

og mere med mindre fedt!*

Smart forudindstill.knap

Gem indstillingerne for din yndlingsret, så dit

måltid næste gang er klar ved blot at trykke på

en knap!

Nem at rengøre

Den aftagelige skuffe med nonstickbelægning

og madkurven tåler opvaskemaskine.
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Specifikationer

Generelle specifikationer

Produktfunktioner: Auto-sluk, Coolwall-

kabinet, Kan gå i opvaskemaskinen,

Klarsignal, Temperaturkontrol, Opskriftsbog og

app, Integreret ledningsopbevaring, Skridsikre

"fødder", Patenteret Rapid Air, Forudindstillet

tilberedningsfunktion

Tidsstyring: Op til 60 minutter

Tekniske specifikationer

Kurvens kapacitet: 1,2 kg

Ledningslængde: 0,8 m

Strøm: 2100 W

Spænding: 220 - 230 V

Frekvens: 50/60 Hz

Vægt og dimensioner

Produktets mål (L x B x H): 422x314x302 mm

Produktets vægt: 7 kg

Design

Farve: Sort

Overflade

Materiale: basisenhed: Plastik

Service

2 års verdensomspændende reklamationsret

Bæredygtighed

Emballage: > 90 % genbrugsmaterialer

Brugervejledning: 100% genbrugspapir

* Sammenlignet med friske pommes frites tilberedt i en

almindelig Philips-frituregryde.
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