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Urządzenie typu Airfryer

Technologia Rapid Air, -90%
tłuszczu*

Piecze, smaży, grilluje -
powietrzem!

 

HD9260/90

Piecze, smaży, grilluje - powietrzem!
Efekt idealnej chrupkości dzięki 7-krotnie szybszemu

przepływowi powietrza*

Szybciej, smaczniej i zdrowiej! Philips Airfryer to jedyny airfryer wyposażony w

unikalną technologię Rapid Air, która do przygotowania potraw wykorzystuje

cyrkulację powietrza i umożliwia gotowanie przy użyciu niewielkiej ilości oleju lub

bez jego dodatku (nawet o 90% mniej tłuszczu). 7-krotnie szybszy przepływ

powietrza* zapewnia idealne rezultaty - potrawy chrupiące na zewnątrz i

delikatne w środku. Smaż, piecz, grilluj i odgrzewaj - szybciej i łatwiej niż

kiedykolwiek dotąd!

Najzdrowszy sposób smażenia

Oryginalne urządzenie typu airfryer z 7-krotnie szybszym przepływem powietrza*

Do 90% mniej tłuszczu podczas smażenia

Idealne rezultaty za każdym razem

Rozmiar XL, pojemność 1,2 kg

Z myślą o codziennym gotowaniu

Wielofunkcyjność: smażenie, pieczenie, grillowanie, a nawet odgrzewanie -

powietrzem.

1,5 raza szybciej niż w piekarniku*

Wygodne ustawienie „Zapisz ulubione”

Setki przepisów w aplikacji NutriU i darmowa miniksiążka z przepisami w zestawie

Łatwa obsługa i czyszczenie

System QuickClean i możliwość mycia wszystkich odłączanych części w zmywarce

Elektroniczna regulacja zapewnia łatwe i precyzyjne sterowanie czasem i temperaturą
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Zalety

7 razy szybszy przepływ powietrza

Unikalna technologia Rapid Air gwarantuje 7x

szybszy przepływ powietrza*, a konstrukcja

urządzenia umożliwia optymalną dystrybucję

ciepła i równomierne opiekanie potraw.

Pyszne, chrupiące posiłki przygotujesz bez lub

z niewielką ilością oleju.

Rodzinne posiłki w rozmiarze XL

Urządzenie Airfryer XL firmy Philips

zaprojektowano z myślą o Twojej rodzinie.

Kosz o pojemności 7 litrów umożliwia

przygotowanie różnorodnych potraw. Przygotuj

do 5 porcji (1,2 kg) posiłku za jednym razem –

dla rodziny i przyjaciół.

Zapamiętywanie ulubionych ustawień

Każdy z nas ma swoje ulubione dania. Bez

względu na to, czy jest to śniadanie na ciepło,

czy ulubiona rodzinna kolacja, Philips Ovi

pozwala w prosty sposób zapisać ustawienia

czasu i temperatury dla ulubionego posiłku,

zapewniając bezstresowe gotowanie i zawsze

idealne rezultaty.

Powietrze zamiast oleju

Powietrze zamiast oleju! Urządzenie Airfryer

XL firmy Philips wykorzystuje gorące powietrze

do smażenia pysznych, chrupiących potraw

przy użyciu nawet 90% mniej tłuszczu.*

Piecz, smaż, grilluj i odgrzewaj!

Philips Ovi umożliwia smażenie, pieczenie,

grillowanie, a nawet podgrzewanie –

powietrzem! Nieważne co wybierzesz, danie

zawsze będzie przygotowane idealnie i

zdrowe!

Nieograniczone inspiracje

Poznaj setki apetycznych przepisów w aplikacji

NutriU i skorzystaj z darmowej miniksiążki z

przepisami dołączonej do urządzenia, w której

znajdziesz przepisy na zdrowe, smaczne

posiłki.

Idealne rezultaty za każdym razem

Technologia Rapid Air firmy Philips zapewnia

7-krotnie szybszy przepływ powietrza, co

pozwala uzyskać pyszne, chrupiące rezultaty

smażenia.** Możesz rozkoszować się

zdrowszymi, smacznymi przekąskami i

potrawami — chrupkimi na zewnątrz i

delikatnymi w środku.

1,5 raza szybciej niż w piekarniku

Urządzenia Airfryer Philips nie musisz

nagrzewać, a szybki przepływ powietrza

sprawia, że czas przygotowania znacznie się

skraca. Dlatego przygotowane w Airfryerze

posiłki są gotowe 1,5 razy szybciej niż w

piekarniku*.

Łatwa obsługa i czyszczenie

Kosz Airfryera Philips jest wykonany z

nieprzywierającej kratki, którą można łatwo

wyczyścić. Wszystkie odłączane części można

myć w zmywarce. Smażenie z użyciem

powietrza oznacza również, że Twój dom nie

będzie przechodzić zapachem

charakterystycznym dla tradycyjnego

smażenia na oleju.
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Dane techniczne

Akcesoria

W zestawie: Broszura z przepisami

Kraj pochodzenia

Miejsce produkcji: Chiny

Informacje ogólne

Charakterystyka produktu: Automatyczne

wyłączanie, Nienagrzewająca się obudowa,

Schowek na przewód, Możliwość mycia w

zmywarce, Wyłącznik, Sygnał gotowości,

Regulacja temperatury, Wskaźnik zasilania,

QuickClean, Wyświetlacz LED, Opatentowana

technologia Rapid Air, Regulacja czasu

Powłoka zapobiegająca przywieraniu

Uchwyty: Nie

Serwis

2 lata gwarancji

Zrównoważony rozwój

Opakowanie: > 90% materiału z odzysku

Instrukcja obsługi: 100% przetworzony papier

Dane techniczne

Długość przewodu: 0,8 m

Moc: 1900 W

Napięcie: 230 V

Częstotliwość: 50 Hz

Odporność na wysoką temperaturę

W opakowaniu: 1 x urządzenie Airfryer, 1 x

książka z przepisami

Wykończenie

Kolor: Czarny

Stylistyka i wykończenie

Materiał korpusu: Plastik

* W porównaniu z frytkami i udkami kurczaka

przygotowanymi w zwykłym piekarniku

* Technologia Philips Rapid Air zwiększa 7-krotnie

prędkość przepływu powietrza w koszu urządzenia w

porównaniu z przepływem powietrza w urządzeniu

Philips Viva Airfryer z płaskim dnem

* W porównaniu ze świeżymi frytkami usmażonymi w

standardowej frytownicy Philips

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie

bez powiadomienia. Znaki towarowe

są własnością Koninklijke Philips N.V.

lub własnością odpowiednich firm.

Data wydania

2020‑11‑23

Wersja: 9.0.1

EAN: 08 71010 39104 66

www.philips.com

http://www.philips.com/

