
 

Airfryer XL

Essential
 

Rapid Air-technologie

1,2 kg, 5 porties

Zwart

 

HD9260/90

Heerlijke frietjes met tot wel 90% minder vet!*
Een airflow die 7 keer zo snel is voor een krokanter resultaat*

Lucht is de nieuwe olie. De Philips Airfryer is de enige airfryer met superieure

Rapid Air-technologie waardoor u uw favoriete voedsel kunt bereiden met weinig

of geen toegevoegde olie en met tot wel 90% minder vet. Geniet van krokantere

resultaten met Philips Rapid Air dankzij een 7x snellere airflow.

De gezondste manier om te frituren

De originele Airfryer met 7 keer sneller airflow*

Frituur met tot wel 90% minder vet

Heerlijk krokanter resultaat

XL-formaat, bereidingscapaciteit van 1,2 kg

Ontworpen voor dagelijks gebruik

Veelzijdig: frituren, bakken, grillen, braden en zelfs opwarmen.

1,5 keer sneller dan een oven*

Handige kookfunctie voor het opslaan van uw favorieten

Honderden recepten in de app en het meegeleverde mini-receptenboek

Eenvoudig te gebruiken en schoon te maken

Vaatwasmachinebestendig voor alle uitneembare onderdelen

Digitale bediening voor eenvoudig en nauwkeurig regelen van tijd en temperatuur



Airfryer XL HD9260/90

Kenmerken

7 keer snellere airflow

De Philips Airfryer combineert een

zeestervormig ontwerp aan de onderkant met

snelle circulatie van superhete lucht, wat

resulteert in een optimale verdeling van de

warmte. Deze unieke combinatie zorgt ervoor

dat de Airfryer verschillende soorten eten

bereidt met een heerlijk knapperig resultaat en

door weinig of geen olie toe te voegen.

Maaltijden van XL-gezinsformaat

De Philips Airfryer XL is ontworpen voor uw

gezin. De mand met een capaciteit van 7 l

verwerkt een scala aan gerechten. Bereid tot

wel 5 maaltijdporties of 1,2 kg frites in één keer

voor uw gezin en vrienden.

Sla uw favoriete maaltijd op

We hebben allemaal onze favoriete gerechten.

Of het nu gaat om een warm ontbijt of een

favoriet gezinsdiner, met de Philips Airfryer XL

bewaart u uw favoriete maaltijd eenvoudig voor

het perfecte moment en op de juiste

temperatuur, voor koken zonder stress.

Lucht is de nieuwe olie

Lucht is de nieuwe olie! Philips Airfryer XL

gebruikt hete lucht om uw favoriete gerechten

te bereiden tot knapperige perfectie, met tot

90% minder vet.*

Bakken. Grillen. Braden. Opwarmen.

De Philips Airfryer XL opent een wereld vol

mogelijkheden: frituren, bakken, braden, grillen

en zelfs opwarmen! Kook uw eten keer op keer

tot in de puntjes, wat u ook wilt maken.

Eindeloze inspiratie voor recepten

Ontdek honderden heerlijke recepten in onze

app of gebruik het gratis mini-receptenboekje

voor gezondere en smaakvolle maaltijden dat

met de Philips Airfryer is meegeleverd.

Heerlijk krokanter resultaat

De Rapid Air-technologie van Philips zorgt

voor 7x snellere airflow voor heerlijk krokante

resultaten**. Geniet van gezondere en

smaakvolle snacks en maaltijden die perfect

krokant en toch mals van binnen zijn.

1,5 keer sneller dan een oven

De Philips Airfryer is klaar voor gebruik zonder

voorverwarmen. U hoeft dus niet te wachten.

Dankzij een combinatie van zeer snel op

temperatuur komen en Rapid Airflow, zijn uw

gerechten 1,5 keer sneller bereid dan bij een

oven*.

Eenvoudig te gebruiken en schoon te maken

De QuickClean-mand van de Philips Airfryer is

gemaakt met een rooster met antiaanbaklaag

voor eenvoudig schoonmaken. Alle

verwijderbare onderdelen kunnen in de

vaatwasmachine worden schoongemaakt.

Frituren met lucht betekent ook dat uw huis vrij

blijft van de geur van traditioneel frituren.
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Specificaties

Accessoires

Inclusief: Receptenboekje

Land van herkomst

Geproduceerd in: China

Algemene specificaties

Productkenmerken: Automatische

uitschakeling, Coolwall-behuizing, Opbergvak

voor snoer, Vaatwasmachinebestendig,

Aan/uitschakelaar, 'Klaar voor gebruik'-

signaal, Temperatuurregelaar, Aan/uitlampje,

QuickClean, LED-display, Gepatenteerde

Rapid Air, Tijd instellen

Anti-kleeflaag

Handvatten: Nee

Service

2 jaar wereldwijde garantie

Duurzaamheid

Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal

Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Technische specificaties

Snoerlengte: 0,8 m

Vermogen: 1900 W

Voltage: 230 volt

Frequentie: 50 Hz

Hittebestendig

Onderdelen: 1x Airfryer XL, 1x receptenboek

Ontwerp

Kleur: Deep Black

Ontwerp en afwerking

Materiaal hoofdunit: Plastic

* In vergelijking met Franse frietjes en kipdrumsticks in

een conventionele oven

* Philips Rapid Air-technologie vergroot de

luchtstroomsnelheid in de mand 7 keer, vergeleken met

de luchtstroomsnelheid in een Philips Viva Airfryer met

vlakke bodem

* In vergelijking met verse frites bereid in een

conventionele Philips-frituurpan
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