
 

Airfryer XL - Family

Avance Collection

 
Med 50 % mer kapasitet enn
originalen

Sprøtt utenpå, mørt og saftig
inni

Opp til 5 port (1200 gram)

 

HD9240/90

Sunnere matlaging med innovativ teknologi

Med Rapid Air-teknologi for et perfekt resultat

Den unike teknologien i Philips innovasjon Airfryer gjør at du kan lage retter som

vanligvis behøver tilsatt fett på en betydelig sunnere måte. Lag favorittretter som

lammekoteletter, friterte kyllinglår eller herlige pommes frites med lite eller ingen

olje. Den varme, raskt sirkulerende luften gjør at maten blir herlig sprø utenpå og

fantastisk mør og saftig inni. Nå behøver du ikke lenger å velge mellom å spise

sunt eller godt! Med 50 % mere kapacitet end Originalen.

Sunt

Rapid Air-teknologi gir sunnere frityrsteking

Unik design for å lage deilig mat med lite fett

Mange velsmakende muligheter

Med Airfryer kan du steke, grille og til og med bake

Oppskriftshefte fullt av inspirerende oppskrifter

Raskt og enkelt

Stor 1,2 kg matlagingkapasitet for flere velsmakende måltider

Digital skjerm for enkel kontroll av tid og temperatur

Mer effekt gir raskere matlagingsresultater

Smart forhåndsinnstillingsknapp for favorittretten din

Deler som kan vaskes i oppvaskmaskin
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Høydepunkter

Unik produktdesign

Philips Airfryers unike design som kombinerer

raskt sirkulerende supervarm luft og optimal

oppvarmingsprofil, gjør at du kan steke mange

ulike velsmakende måltider på en rask, enkel

og sunnere måte uten at du trenger å bruke

olje.

1,2 kg matlagingkapasitet

1,2 kg kapasitet for å lage mat til opptil fem

personer. Nå kan enda større familier glede

deg til Airfryer-opplevelsen med 50 % ekstra

kapasitet**

Rapid Air-teknologi

Airfryers unike Rapid Air-teknologi gir deg

mulighet til å steke, frityrsteke, bake og grille

nydelige snacks og måltider med mindre fett

enn fra vanlige frityrgryter, og den bruker lite

eller ingen olje. Philips Airfryer med Rapid Air-

teknologi gir også mindre lukt enn vanlige

frityrgryter, er enkel å rengjøre samt trygg og

økonomisk å bruke daglig.

Allsidig matlaging

Ikke bare er den godt egnet for fritering, men

den nyskapende Philips Airfryer med Rapid

Air-teknologi lar deg også grille, bake og steke

favorittmåltidene dine, slik at du har én løsning

for alle måltider.

Internasjonalt oppskriftshefte

Denne oppskriftsboken som er satt sammen av

kulinariske eksperter, gir deg inspirasjon for et

stort utvalg fettfattig, fritert mat som du kan

lage i Airfryer. Den har også oppskrifter som

viser hvor allsidig apparatet er, slik at du kan

grille, bake og til og med steke mat på en

sunnere, raskere og mer praktisk måte.

Digital berøringsskjerm

Med den digitale berøringsskjermen kan du

styre klokkeslettet og temperaturen på

matlagingen på en enklere og mer nøyaktig

måte. Nyt favorittmaten din, tilberedt med riktig

temperatur og tid for å oppnå best mulig

resultat.

Mer effekt

Forbedret ytelse gir enda raskere resultater! Du

kan nå bruke mer effekt* for å få velsmakende

fritert mat med mindre fett!*

Smart forhåndsinnstillingsknapp

Lagre innstillingene for favorittretten din, slik at

måltidet ditt neste gang blir klart med ett

knappetrykk!

Enkel å gjøre ren

Den uttakbare skuffen med klebefritt belegg og

matkurven kan vaskes i oppvaskmaskin for

enkel rengjøring.
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Spesifikasjoner

Generelle spesifikasjoner

Produktfunksjoner: Automatisk avslåing, Kald

vegg på yttersiden, Kan vaskes i

oppvaskmaskin, Signal viser når den er klar,

Temperaturkontroll, Oppskriftsbok og app,

Integrert ledningsoppbevaring, Sklisikre føtter,

Patentert Rapid Air, Forhåndsinnstilt

stekefunksjon

Tidskontroll: Opptil 60 minutter

Tekniske spesifikasjoner

Kapasitet, kurv: 1,2 kg

Ledningslengde: 0,8 m

Drift: 2100 W

Spenning: 220–230 V

Frekvens: 50/60 Hz

Mål og vekt

Mål, produkt (L x B x H):

422x314x302 millimeter

Vekt, produkt: 7 kg

Utforming

Farge: Svart

Overflate

Materiale i hoveddelen: Plast

Service

To års verdensomspennende garanti

Bærekraft

Emballasje: > 90 % resirkulerte materialer

Brukerhåndbok: 100 % resirkulert papir

* Sammenlignet med pommes frites laget i en vanlig

frityrgryte fra Philips.

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten

varsel. Varemerker tilhører

Koninklijke Philips N.V. eller deres

respektive eiere.

Utgivelsesdato

2019‑03‑22

Versjon: 27.3.1

EAN: 08 71010 36152 17

www.philips.com

http://www.philips.com/

