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Avance Collection

 
Cvrtnik z malo maščobe

Večnamenski kuhalnik zmogljiv.
1,2 kg

Črna

 

HD9240/91

Okusen ocvrt krompirček z do 80 % manj

maščob!*

S tehnologijo Rapid Air do popolnih rezultatov

Philipsova edinstvena tehnologija Rapid Air vam omogoča cvrtje z zrakom in

pripravo hrane, ki je na zunaj hrustljava, znotraj pa mehka. Z malo ali povsem brez

olja zagotavlja popolno teksturo in okusno hrano.

Zdravi recepti

Tehnologija Rapid Air za bolj zdravo cvrtje

Edinstvena zasnova za okusne obroke in kuhanje manj maščobe

Okusno in vsestransko

S cvrtnikom AirFryer lahko cvrete, pečete in celo pražite

Knjižica z zanimivimi recepti

Hitro in enostavno

Možnost kuhanja do 1,2 kg hrane okusnejše obroke

Digitalni zaslon za enostavno nastavitev časa in temperature

Večja moč za hitrejše kuhanje

Gumb za pametno prednastavitev za najljubšo jed

Omogoča enostavno čiščenje in oddaja manj vonja kot običajni cvrtniki



AirFryer XL HD9240/91

Značilnosti

Tehnologija Rapid Air

Edinstvena tehnologija Rapid Air cvrtnika

AirFryer vam omogoča cvrtje, peko in pečenje

najokusnejših prigrizkov in obrokov z manj

maščobe kot pri običajnem cvrtniku z malo ali

povsem brez olja. Philips AirFryer s tehnologijo

Rapid Air oddaja tudi manj vonja kot običajni

cvrtniki, omogoča enostavno čiščenje, varno in

varčno vsakdanjo uporabo.

Možnost kuhanja do 1,2 kg hrane

Možnost kuhanja do 1,2 kg hrane zadostuje za

do 5 oseb. S cvrtnikom AirFryer s 50 % večjo

zmogljivostjo** lahko nahranite tudi večjo

družino

Digitalni zaslon na dotik

Z digitalnim zaslonom na dotik lahko

enostavneje in natančneje nastavljate čas in

temperaturo kuhanja. Najljubšo hrano

pripravljajte pri idealni temperaturi in v

idealnem času za najboljše rezultate.

Gumb za pametno prednastavitev

Shranite nastavitve za najljubšo jed, da jo

lahko naslednjič pripravite že s pritiskom na

gumb.

Vsestransko kuhanje

Tehnologija Rapid Air inovativnega cvrtnika

Philips AirFryer ni idealna samo za cvrtje, saj

vam omogoča tudi peko, pečenje in celo

praženje najljubših jedi za hitro pripravo vseh

obrokov.

Knjižica z mednarodnimi recepti

Knjižica z recepti, ki so jo pripravili kulinarični

strokovnjaki, vsebuje recepte za pripravo

različne ocvrte hrane z malo maščobe s

cvrtnikom AirFryer. Predstavlja tudi recepte, s

katerimi aparat lahko uporabljate na različne

načine za hitrejše in priročnejše pečenje, peko

in celo praženje bolj zdrave hrane.

Več moči

Izboljšano delovanje za še hitrejše kuhanje.

Okusno hrano lahko pripravite z več moči** in s

še manj maščobe*.

Edinstvena zasnova izdelka

Edinstvena zasnova cvrtnika Philips AirFryer, ki

združuje hitro kroženje zelo vročega zraka,

zvezdasto zasnovo in optimalen grelni profil,

vam omogoča hitro, enostavno in bolj zdravo

cvrtje okusnih obrokov tudi brez olja.

Deli za pomivanje v pomivalnem stroju

Snemljivi predal s prevleko proti sprijemanju in

košaro za hrano lahko enostavno operete v

pomivalnem stroju. Ob uporabi cvrtnika Philips

AirFryer s tehnologijo Rapid Air vaš dom ne bo

dišal po ocvrtem olju kot ob uporabi običajnih

cvrtnikov.
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Specifikacije

Zasnova in izdelava

Barva: Črna

Materiali: Plastično

Splošne specifikacije

Patentirana tehnologija Rapid Air

Vmesnik na digitalnem zaslonu na dotik: 60-

minutni časovnik, Vgrajen indikator vklopa,

Stikalo za vklop/izklop, Funkcija prednastavitve

kuhanja, Regulator časa in temperature

Samodejni izklop

Shranjevanje kabla

Nedrseče nožice

Signal pripravljenosti

Tehnične specifikacije

Zmogljivost: 3,0 l (1,2 kg)

Napajanje (globalno): 2100 W

Napetost (globalno): 220-230 V

Dolžina kabla: 0,8 m

Frekvenca: 50/60 Hz

Teža in dimenzije

Dimenzije izdelka (Š x V x G): 315 x 302 x

423 mm

Teža aparata: 7,0 kg

* V primerjavi s svežim krompirčkom, pripravljenim v

običajnem cvrtniku Philips.

* V primerjavi s cvrtnikom Viva AirFryer HD9220
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