Salgsfolder for Danmark (2019, april 16)
Airfryer med grilltilbehørmed Sundere madlavning med Rapid Airteknologi
• Sprød stegeskorpe med mindre fedt
• Innovativ Rapid Air-teknologi
• 0,8 kg op til 3 personer
• Grillrist med to trin og spyd

HD9250/50

Lav dine yndlingsretter med næsten ingen olie
med det medfølgende grilltilbehør
Vores mest solgte Airfryer har fået en opgradering. Philips Airfryer gør det muligt at tilberede dine yndlingsretter på en sundere
måde med kun lidt eller slet ingen tilsat olie. Nyd jævnt tilberedte retter, som er sprøde udenpå og møre og saftige indeni takket
være Rapid Air-teknikken. Denne model er beregnet til 3 personer og er inkl. en grillrist med to trin, som gør det muligt at
tilberede mere mad på én gang. Grill lækre hamburgere eller kyllingevinger, og brug grillspyddene til velsmagende grøntsags- eller
kødspyd!
Fordele

Sund

• Nem rengøring med dele, der tåler opvaskemaskine

• Sundere madlavning med Rapid Air-teknologi
• Lav mad hurtigt takket være det unikke design

Smagfuldt og alsidigt

Hurtigt og nemt
• Forudindstil tid og temperatur

• Grill, steg, rist og bag din yndlingsmad hjemme

Daily Collection

Funktioner
Alsidig madlavning

Enestående produktdesign

Luftfriturestegeren kan anvendes til meget andet end blot friturestegning – du
kan også grille, bage og stege maden. Husk at downloade Philips Airfryerappen – en app fuld af opskrifter og inspiration, som hjælper dig med at opleve
alle mulighederne med Philips Airfryer!

Lav lækker mad hurtigt med den unikke, patenterede, søstjerneformede bund,
som gør det muligt for luften at cirkulere med ekstremt høj hastighed. Det er
denne hurtige luftstrøm i kombination med varme, der muliggør det
fantastiske resultat, når du laver mad med Philips Airfryer.

Forudindstil tid og temperatur

Dele, der tåler opvaskemaskine

Med den integrerede timer kan du forudindstille tid og temperatur på op til 30
minutter og op til 200 grader. Den automatiske sluk-funktion afgiver et
lydsignal, så du ved, når maden er klar. Nyd sprøde, gyldenbrune pommes
frites, kylling, kød, mellemmåltider og meget andet – det hele tilberedt på det
rette tidspunkt og ved den temperatur, der giver det bedste resultat!

Alle løse dele tåler opvaskemaskine.

Sundere madlavning med Rapid Air-teknologi

Philips Airfryer er et af vores mest populære køkkenprodukter. Den unikke
teknologi i Philips innovation Airfryer gør, at du kan lave retter, som normalt
kræver tilsætning af meget fedt, på en sundere måde. Lav dine yndlingsretter
som f.eks. lammekoteletter, friturestegte kyllingelår eller lækre pommes frites
med kun lidt eller slet ingen olie. Den varme, hurtigt cirkulerende luft gør, at
maden får en sprød overflade og en fantastisk mør og saftig konsistens indeni.
Du får hele 90 % mindre fedt med Philips Airfryer set i forhold til pommes
frites, som er tilberedt i en almindelig frituregryde. Desuden bliver der
betydeligt mindre mados i køkkenet, end når du steger eller frituresteger
normalt.

Specifikationer
Bemærk, at dette er en salgsfolder. Indholdet af denne folder afspejler vores viden pr. den dato og for det land, der er nævnt ovenfor. Indholdet af denne folder kan ændres uden varsel.
Philips påtager sig ikke noget ansvar, hvad angår indholdet af denne folder.

Tilbehør
Inklusive

Service
Double layer
6 grillspyd

Generelle specifikationer
Produktfunktioner

Tidsstyring

Auto-sluk
Coolwall-kabinet
Ledningsopbevaring
Kan gå i opvaskemaskinen
On/off-knap (tænd/sluk)
Klarsignal
Temperaturkontrol
Skridsikre "fødder"
Op til 30 minutter

2 års verdensomspændende reklamationsret

Ja

Bæredygtighed
Emballage
Brugervejledning

> 90 % genbrugsmaterialer
100% genbrugspapir

Tekniske specifikationer
Ledningslængde
Strøm
Spænding
Kurvens kapacitet

0,8 m
1425 W
220 V
28 oz
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Daily Collection
Vægt og dimensioner
Produktets mål (L x
B x H)
Produktets vægt

287 x 315 x 384 mm

Overflade
Materiale: basisenhed

7,0 kg

Plastik

Design
Farve

Sort

* Sammenlignet med friske pommes frites tilberedt i en almindelig Philips-frituregryde.
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