
 

Airfryer med
grilltilbehør

Daily Collection

 
Sprø stekeskorpe med mindre
fett

Innovativ Rapid Air-teknologi

0,8 kg for inntil 3 personer

Grillrist med doble lag og spyd

 

HD9250/50
Lag favorittrettene dine nesten uten olje
med det medfølgende grilltilbehøret

Vår mest solgte Airfryer har fått en oppgradering. Med Philips Airfryer kan du

tilberede dine favorittretter på en sunnere måte med lite eller ingen bruk av olje.

Nyt mat som er jevnt tilberedt – sprø på utsiden og mør inni takket være Rapid

Air-teknologien. Denne modellen er tilpasset for inntil 3 personer og fås med et

grillrist med doble lag, noe som gjør det enkelt å tilberede mer mat samtidig. Grill

lekre hamburgere eller kyllingvinger og bruk grillspydet til deilige grønnsaks- eller

kjøttspyd!

Sunt

Innovativ Rapid Air-teknologi gir delikat, sunn mat

Lag mat raskt takket være unik design

Raskt og enkelt

Forhåndsinnstill tid og temperatur

Enkel rengjøring av delene i oppvaskmaskin

Mange velsmakende muligheter

Grill, stek, rist og bak dine favorittretter hjemme



Airfryer med grilltilbehør HD9250/50

Høydepunkter Spesifikasjoner

Allsidig matlaging

Luftfritereren kan brukes til mye mer enn bare

fritering – du kan grille, bake og riste maten.

Husk også å laste ned Philips Airfryer-appen –

en app fylt med oppskrifter og inspirasjon hvor

du kan oppdage alle de mulighetene som en

Philips Airfryer gir deg!

Kontroll av tid og temperatur

Med den integrerte timern kan du

forhåndsinnstille tid og temperatur på inntil 30

minuter og inntil 200 grader. Den automatiske

avstengingsfunksjonen har et lydsignal som

varsler deg når maten er ferdig. Nyt sprø og

gyllenbrune pommes frites, mellommåltider,

kylling, kjøtt med mer – alt tilberedt til rett tid

og med riktig temperatur for best mulig resultat!

Rapid Air-teknologi

Philips Airfryer er en av våre mest populære

kjøkkenprodukter. Den unike teknologien i

Philips innovasjon Airfryer gjør at du på en

betydelig sunnere måte kan tilberede retter

som vanligvis trenger tilsatt fett. Lag

favorittretter som lammekoteletter, friterte

kyllinglår eller herlige pommes frites med lite

eller ingen olje. Den varme, raskt sirkulerende

luften gjør at maten blir lekkert sprø utenpå og

fantastisk mør og saftig inni. Du får hele 90 %

mindre fett med Philips Airfryer sammenlignet

med pommes frites som er tilberedt i en vanlig

frityrkoker. I tillegg blir det betydelig mindre

matos i kjøkkenet enn når du steker eller

friterer.

Unik produktdesign

Lag god mat raskt med den unike, patenterte

sjøstjerneformede bunnen som gjør at luften

kan sirkulere i ekstremt høy hastighet. Det er

den raske luftstrømmen i kombinasjon med

varmen som skaper det fantastiske resultatet

når du lager mat med Philips Airfryer.

Deler som kan vaskes i oppvaskmaskin

Alle løse deler kan vaskes i oppvaskmaskin for

enkel rengjøring.

Tilbehør

Inkludert: Dobbeltlag, 6 grillspyd

Generelle spesifikasjoner

Produktfunksjoner: Automatisk avslåing, Kald

vegg på yttersiden, Ledningsoppbevaring,

Kan vaskes i oppvaskmaskin, Av/på-knapp,

Signal

viser når den er klar, Temperaturkontroll,

Sklisikre føtter

Tidskontroll: Opptil 30 minutter

Service

To års verdensomspennende garanti

Bærekraft

Emballasje: > 90 % resirkulerte materialer

Brukerhåndbok: 100 % resirkulert papir

Tekniske spesifikasjoner

Ledningslengde: 0,8 m

Drift: 1425 W

Spenning: 220 V

Kapasitet, kurv: 28 unse(r)

Mål og vekt

Mål, produkt (L x B x H):

287 x 315 x 384 millimeter

Vekt, produkt: 7,0 kg

Utforming

Farge: Helsvart

Overflate

Materiale i hoveddelen: Plast

* Sammenlignet med pommes frites laget i en vanlig

frityrgryte fra Philips.
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