
 

Airfryer XL för
familjen

Avance Collection

 
Ger krispig stekyta med mindre
fett

Med innovativ Rapid Air-
teknologi

1,2 kg upp till 5 personer

 

HD9240/90

Laga dina favoriträtter med nästintill ingen tillsatt

olja

Med innovativ teknologi för smakrik men hälsosam mat

Philips innovation Airfryer XL gör att du kan laga rätter som vanligtvis behöver

tillsatt fett på ett betydligt mer hälsosamt sätt. Laga dina favoriträtter som

lammracks, friterade kycklingklubbor eller lyxiga pommes frites med lite eller ingen

olja. Den heta, snabbcirkulerande luften gör att maten får en krispig yta och en

fantastisk mör och saftig insida. Dessutom blir det betydligt mindre matos i köket,

jämfört med när du steker eller friterar. Philips Airfryer XL är anpassad för familjen

och större sällskap, upp till 5 personer.

Hälsosamt

Rapid Air-teknik ger hälsosammare fritering

Unik formgivning för god matlagning med låg fetthalt

Välsmakande och varierande

Med AirFryer kan du steka, grilla, rosta och till och med baka

Medföljande recepthäfte och mängder av recept i NutriU-appen

Snabbt och enkelt

Stor, 1,2 kg tillagningskapacitet för stora, goda måltider

Digital skärm för enkel kontroll av tid och temperatur

Ökad effekt för snabbare tillagning

Smart förinställningsknapp för din favoritmat

Delar som kan diskas i diskmaskin
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Funktioner

Unik produktformgivning

Tack vare Philips Airfryers unika formgivning

med kombinationen av den snabba

värmecirkuleringen, ”sjöstjärnedesignen” och

den optimala värmeprofilen kan du fritera

välsmakande rätter på ett snabbt, enkelt och

hälsosamt sätt – utan att nödvändigtvis behöva

tillsätta olja.

1,2 kg tillagningskapacitet

1,2 kg tillagningskapacitet för måltider för upp

till 5 personer. Nu kan stora familjer njuta av en

Airfryer-upplevelse med 50 % extra kapacitet**

Rapid Air-teknik

Med Airfryers unika Rapid Air-teknik kan du

fritera, baka, rosta och grilla välsmakande

mellanmål och maträtter med mindre fett än en

vanlig fritös genom att använda en liten mängd

olja – eller ingen alls! Philips Airfryer med

Rapid Air-teknik ger dessutom mindre lukt än

vanliga fritöser, är enkel att rengöra och säker

och ekonomisk för daglig användning!

Mångsidig matlagning

Inte bara för stekning, med den innovativa

Philips Airfryer med Rapid Air-teknik kan du

också du grilla, baka och även rosta dina

favoriträtter med en helhetslösning för alla

måltider.

Medföljande recepthäfte och mängder av

recept i NutriU-appen

Ladda ner NutriU appen och få recept och

inspiration för en mängd olika rätter med lågt

fettinnehåll som du kan laga i Airfryern. Gör allt

från snabba, nyttiga snacks till hela måltider.

Dessutom medföljer ett recepthäfte med flera

goda rätter när du köper Airfryern.

Digital pekskärm

Med den digitala pekskärmen kan du

kontrollera tiden och temperaturen vid

tillagningen, enklare och mer exakt. Njut av din

favoritmat, tillagad med rätt temperatur och tid

för det bästa resultatet!

Mer kraft

Bättre prestanda för ännu snabbare resultat! Nu

får du ännu bättre effekt** för välsmakande

stekt, ugnsbakad och friterad mat med mindre

fett!*

Smart förinställningsknapp

Spara inställningarna för din favoritmat så att

du bara behöver trycka på en knapp nästa

gång!

Enkel att rengöra

Den löstagbara teflonbehandlade lådan och

matkorgen är diskmaskinssäkra för enkel

rengöring.
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Specifikationer

Allmänna specifikationer

Produktfunktioner: Automatisk avstängning,

Kalla sidor, Tål att maskindiskas, Klarsignal,

Temperaturreglage, Receptbok och app,

Inbyggd sladdförvaring, Stabiliserande fötter,

Patenterad Rapid Air-teknik, Funktion för

förinställd tillagning

Tidskontroll: Upp till 60 minuter

Tekniska specifikationer

Kapacitetkorg: 1,2 kg

Sladdlängd: 0,8 m

Effekt: 2 100 W

Spänning: 220–230 V

Frekvens: 50/60 Hz

Vikt och mått

Produktens mått (L x B x H): 422 x 314 x

302 mm

Produktens vikt: 7 kg

Design

Färg: Svart

Legering

Material i huvudenhet: Plast

Service

2 års världsomfattande garanti

Hållbarhet

Förpackning: > 90 % återvunnet material

Användarhandbok: 100 % återvunnet papper

* Jämfört med färska pommes frites som tillagats i en

vanlig fritös från Philips.
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