
 

Airfryer XL

Avance Collection

 
Vähärasvainen friteerauskeitin

Jopa 5 hengelle

Musta

 

HD9240/90
Maukkaita ranskalaisia perunoita, joissa 80 %*

vähemmän rasvaa

Parhaat tulokset Rapid Air -tekniikalla

Philipsin ainutlaatuisessa Rapid Air -tekniikassa paistamiseen käytetään ilmaa.

Lopputulos on päältä rapea ja sisältä murea. Saat täydellisen paistopinnan lähes

ilman rasvaa.

Terveystietoinen

Rapid Air -tekniikka terveellisempään friteeraukseen

Ainutlaatuinen muoto varmistaa herkullisen ja kevyen lopputuloksen

Maukasta ja monipuolista

Airfryerilla voit friteerata, grillata, paahtaa ja myös paistaa

Reseptivihko täynnä inspiroivia reseptejä

Nopeaa ja helppoa

Suuri 1,2 kg:n tilavuus mahdollistaa suuremmat herkkuateriat

Digitaalinen näyttö helpottaa ajan ja lämpötilan hallintaa

Enemmän tehoa, nopeampi kypsennys

Lempiruokia älykkäällä pikavalintapainikkeella

Konepestävät osat
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Kohokohdat

Ainutlaatuinen muoto

Tarkasti suunnattu, erityiskuuma nopea

kiertoilma, sakaramuotoilu ja ihanteelliset

lämpöominaisuudet yhdistyvät Philips

Airfryerissa ainutlaatuisella tavalla ja

mahdollistavat useiden herkullisten

paistettujen ruokien valmistamisen nopeasti ja

helposti, ilman öljyä.

Tilavuus 1,2 kg

1,2 kg:n tilavuus riittää jopa 5 hengen ruoan

valmistamiseen. Nyt suurissakin perheissä

voidaan nauttia Airfryer-herkuista 50 %

suuremman tilavuuden ansiosta**

Rapid Air -tekniikka

Airfryerin ainutlaatuisella Rapid Air -tekniikalla

voit friteerata, paistaa, paahtaa ja grillata

maukkaita välipaloja ja aterioita, joissa on

jopa 80 % vähemmän rasvaa kuin

tavanomaisessa keittimessä valmistetuissa.

Rapid Air -tekniikka myös vähentää

epämiellyttäviä hajuja tavanomaisiin

friteerauskeittimiin verrattuna. Keitin on helppo

puhdistaa ja turvallinen ja taloudellinen

päivittäisessä käytössä.

Monipuolista ruuanlaittoa

Innovatiivinen Philips Airfryer ja sen Rapid Air

-tekniikka soveltuvat friteeraamisen lisäksi

myös suosikkiruokiesi grillaamiseen,

paistamiseen ja jopa paahtamiseen, kätevästi

yhdellä ja samalla laitteella.

Kansainvälinen reseptivihko

Reseptivihkossa on gastronomian

asiantuntijoiden inspiroivia vinkkejä

vähärasvaisen ruoan valmistamiseen

Airfryerissa. Lisäksi siinä on valikoima

reseptejä havainnollistamassa, kuinka

monipuolisesti voit käyttää laitetta

grillaamiseen, paistamiseen ja paahtamiseen.

Digitaalinen kosketusnäyttö

Digitaalisessa kosketusnäytössä voit hallita

keittoaikaa ja -lämpötilaa entistä kätevämmin

ja tarkemmin. Nyt saat lempiruokasi aina

täydellisesti valmistettuna!

Tehokkaampi

Entistä tehokkaampi laite kypsentää

aiempaakin tehokkaammin! Hyödynnä

isommat tehot* ja nauti herkullisesta mutta

vähärasvaisemmasta friteeratusta ruoasta!*

Älykäs pikavalintapainike

Tallenna lempiruokasi asetukset, niin

seuraavalla kerralla valmistus sujuu yhdellä

painikkeen painalluksella!

Helppo puhdistaa

Irrotettava, tarttumattomaksi pinnoitettu lokero

ja paistokori on helppo pestä

astianpesukoneessa.
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Tekniset tiedot

Yleiset tiedot

Tuotteen ominaisuudet: Automaattinen

virrankatkaisu, Kylmäkylkinen, Konepesun

kestävä, Valmistumisen ilmaisin, Lämpötilan

säätö, Reseptivihko ja sovellus, Integroitu

johdon säilytys, Liukumattomat jalat,

Patentoitu Rapid Air, Asetusten pikavalinta

Ajan säätö: Jopa 60 minuuttia

Tekniset tiedot

Korin tilavuus: 1,2 kg

Johdon pituus: 0,8 m

Virta: 2100 W

Jännite: 220–230 V

Taajuus: 50/60 Hz

Paino ja mitat

Tuotteen mitat (PxLxK): 422 x 314 x 302 mm

Tuotteen paino: 7 kg

Muotoilu

Väri: Musta

Pinnoitus

Rungon materiaali: Muovi

Huolto

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

Ympäristö

Pakkaus: >90 % uusiomateriaalia

Käyttöopas: 100 % uusiopaperia

* Verrattu tavanomaisella Philipsin friteerauskeittimellä

valmistettuihin ranskanperunoihin
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