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Rapea paistopinta vähemmällä
rasvalla

Innovatiivinen Rapid Air
tekniikka

0,8 kg jopa 3 hengelle

Leivontavarusteet

 

HD9251/50

Kokkaa lempiruokiasi lähes ilman öljyä
mukana seuraavilla leivontavarusteilla

Myydyin Airfryer-mallimme on päivitetty. Philips Airfryerilla voit valmistaa

suosikkiruokasi terveellisemmin käyttäen vain vähän tai ei lainkaan öljyä. Rapid Air

-tekniikan ansiosta voit nauttia tasaisesti kypsyneestä ruoasta, joka on rapeaa

pinnalta ja mehevää sisältä. Tämä malli sopii enintään 3 henkilölle ja sen mukana

seuraa leivontavarusteet, joiden avulla voit tehdä helposti kakkuja, leipiä ja paljon

muuta.

Terveystietoinen

Terveellistä ruokaa innovatiivisella tekniikalla

Valmista ruokaa nopeasti

Nopeaa ja helppoa

Ohjelmoi aika ja lämpötila

Helppo puhdistus ja konepestävät osat

Maukasta ja monipuolista

Grillaa, paista, paahda ja leivo suosikkiruokiasi



Airfryer ja leivontavarusteet HD9251/50

Kohokohdat Tekniset tiedot

Monipuolista ruuanlaittoa

Airfryer sopii käytettäväksi muuhunkin kuin

friteeraukseen – sillä voi grillata, leipoa ja

paahtaa. Muista ladata Philips Airfryer -

sovellus – siinä on paljon reseptejä ja

inspiraatiota Philips Airfryerin tarjoamien

mahdollisuuksien esittelemiseksi!

Ohjelmoi aika ja lämpötila

Sisäisen ajastimen avulla voit ohjelmoida ajan

ja lämpötilan – enintään 30 minuuttia ja 200

astetta. Kun ruoka on valmista, laite sulkeutuu

automaattisesti ja antaa äänimerkin. Voit

nauttia rapeista kullanruskeista ranskalaisista,

välipaloista, kanaruoista, lihasta ja muusta.

Kaikki valmistuu juuri oikeaan aikaan oikealla

lämpötilalla!

Terveellistä ruokaa innovatiivisella

tekniikalla

Philips Airfryer on yksi suosituimmista

keittiötuotteistamme. Philipsin Airfryer-

innovaation ainutlaatuisen tekniikan ansiosta

voit valmistaa huomattavasti terveellisemmin

ruokia, joihin tavallisesti lisätään öljyä. Tutut

suosikit, esimerkiksi lampaankare, friteeratut

kanankoivet ja herkulliset ranskalaiset,

valmistuvat nyt entistä vähemmällä öljyllä tai

jopa ilman öljyä. Kuuma kiertoilma tekee

ruoasta rapeaa päältä ja mureaa ja mehevää

sisältä. Philips Airfryerilla voit käyttää

ranskalaisten paistamiseen 80 prosenttia

vähemmän rasvaa kuin tavallisella

friteerauskeittimellä. Lisäksi keittiöön

muodostuu huomattavasti vähemmän käryä

perinteiseen paistamiseen tai friteeraamiseen

verrattuna.

Ainutlaatuinen muoto

Voit valmistaa maistuvaa ruokaa nopeasti

ainutlaatuisen patentoidun tähden muotoisen

pohjan ansiosta. Se saa ilman kiertämään

äärimmäisen nopeasti. Nopea kiertoilma ja

korkea lämpötila tekevät lopputuloksesta

upean herkullisen.

Konepestävät osat

Kaikki irrotettavat osat ovat konepestäviä, joten

puhdistus on helppoa.

Lisätarvikkeet

Mukana: Uunipelti

Yleiset tiedot

Tuotteen ominaisuudet: Automaattinen

virrankatkaisu, Kylmäkylkinen, Johdon

säilytys, Konepesun kestävä, Virtakytkin,

Valmistumisen ilmaisin, Lämpötilan säätö,

Liukumattomat jalat

Ajan säätö: jopa 30 minuuttia

Huolto

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

Ympäristö

Pakkaus: >90 % uusiomateriaalia

Käyttöopas: 100 % uusiopaperia

Tekniset tiedot

Johdon pituus: 0,8 m

Virta: 1425 W

Jännite: 220 V

Korin tilavuus: 28 ml

Paino ja mitat

Tuotteen mitat (PxLxK): 287 x 315 x 384 mm

Tuotteen paino: 7,0 kg

Muotoilu

Väri: Syvänmusta

Pinnoitus

Rungon materiaali: Muovi

* Verrattu tavanomaisella Philipsin friteerauskeittimellä

valmistettuihin ranskanperunoihin
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