
 

Airfryer XL

Essential
 

Tehnologie Rapid Air

1,2 kg, pentru 5 porţii

Negru

 

HD9260/90

Cartofi cu gust grozav, cu până la 90% mai

puţină grăsime!*
Flux de aer de 7 ori mai rapid, pentru rezultate mai crocante*

Aerul este noul ulei. Philips Airfryer este singura friteuză cu tehnologie Rapid Air

superioară pentru prăjirea alimentelor preferate cu puţin ulei sau chiar fără ulei şi

cu până la 90 % mai puţină grăsime. Savurează preparate mai crocante cu Philips

Rapid Air, pentru un flux de aer de 7 ori mai rapid.

Cel mai sănătos mod de a prăji

Friteuza Airfryer originală, cu flux de aer de 7 ori mai rapid*

Prăjeşte cu până la 90% mai puţină grăsime

Rezultate delicioase, mai crocante

Dimensiune XL, capacitate de gătire de 1,2 kg

Concepută pentru gătitul de zi cu zi

Versatilă: Prăjeşte. Coace. Prepară la grătar. Rumeneşte. Şi chiar reîncălzeşte.

De 1,5 ori mai rapid decât cuptorul*

Setare comodă de gătire „Salvează-ţi preferinţele”

Sute de reţete în aplicaţie şi mini carte de bucate inclusă

Uşor de utilizat, uşor de curăţat

QuickClean şi lavabil în maşina de spălat vase pentru toate componentele

demontabile

Control digital, pentru control uşor şi precis al timpului şi temperaturii



Airfryer XL HD9260/90

Repere

Flux de aer de 7 ori mai rapid

Friteuza Airfryer de la Philips combină un

design în formă de stea în partea inferioară cu

aer supraîncălzit care circulă rapid, ceea ce are

drept rezultat distribuţia optimă a căldurii.

Această combinaţie unică permite prepararea

în friteuză a unei varietăţi de alimente

delicioase şi crocante, adăugând puţin ulei sau

chiar fără ulei.

Mese copioase, pentru toată familia

La proiectarea friteuzei Airfryer XL de la Philips

s-a ţinut cont de întreaga ta familie. În vasul cu

capacitate de 7 l se pot pregăti o varietate de

preparate. Găteşte în acelaşi timp până la 5

porţii sau 1,2 kg de cartofi prăjiţi pentru familie

şi prieteni.

Salvează-ţi preparatul preferat

Avem cu toţii feluri de mâncare preferate.

Indiferent că este vorba despre un mic dejun

cald sau de o cină preferată în familie, cu

friteuza Airfryer XL de la Philips poţi salva uşor

felul preferat de mâncare la ora şi temperatura

perfecte, pentru gătit fără stres.

Aerul este noul ulei

Aerul este noul ulei! Friteuza Airfryer XL de la

Philips foloseşte aer fierbinte, pentru a găti

alimentele tale preferate perfect crocante, cu

până la 90 % mai puţină grăsime.*

Coace. Prepară la grătar. Rumeneşte. Sau

reîncălzeşte.

Friteuza Airfryer XL de la Philips oferă multiple

posibilităţi - prăjire, coacere, rumenire,

preparare la grătar şi chiar reîncălzire!

Pregăteşte-ţi perfect alimentele de fiecare

dată, indiferent ce alegi să prepari.

Inspiraţie fără limite pentru reţete

Descoperă în aplicaţia noastră sute de reţete

delicioase sau mini cartea gratuită de bucate

inclusă cu friteuza Philips Airfryer, pentru mese

mai sănătoase şi mai gustoase.

Rezultate delicioase, mai crocante

Tehnologia Rapid Air de la Philips creează un

flux de aer de 7 ori mai rapid, pentru rezultate

delicios de crocante**. Savurează gustări şi

feluri de mâncare mai sănătoase, bine prăjite

şi totuşi fragede în interior.

De 1,5 ori mai rapid decât cuptorul

Friteuza Airfryer XL de la Philips este gata de

utilzare fără pre-încălzire, deci nu este nevoie

să aştepţi. Datorită unei combinaţii de încălzire

instantanee şi de flux Rapid Air, mesele tale

delicioase vor fi gata de 1,5 ori mai rapid decât

într-un cuptor*

Uşor de utilizat şi curăţat

Coşul QuickClean al friteuzei Airfryer de la

Philips este fabricat cu plasă neaderentă,

pentru curăţare uşoară. Toate piesele

demontabile sunt lavabile în maşina de spălat

vase. Prăjirea cu aer înseamnă că locuinţa ta

scapă de mirosul specific prăjirii tradiţionale în

baie de ulei.



Airfryer XL HD9260/90

Specificaţii

Accesorii

Incluse: Carte de reţete

Ţara de origine

Fabricat în: China

Specificaţii generale

Caracteristicile produsului: Oprire automată

de siguranţă, Înveliş exterior rece, Sistem

depozitare cablu, Lavabil în maşina de spălat

vase, Comutator pornit/oprit, Semnal „pregătit”,

Buton de control al temperaturii, Indicator

alimentare, Curăţare rapidă, Afişaj cu LED-uri,

Rapid Air patentată, Controlul timpului

Înveliş neaderent

Mânere: Nu

Service

Garanţie internaţională 2 ani

Sustenabilitate

Ambalaj: > 90 % materiale reciclate

Manual de utilizare: 100 % hârtie reciclată

Specificaţii tehnice

Lungime cablu: 0,8 m

Alimentare: 1900 W

Tensiune: 230 V

Frecvenţă: 50 Hz

Termorezistent

Piese componente: 1 friteuză Airfryer XL, 1

carte de bucate

Design

Culoare: Negru intens

Design şi finisaj

Material corp principal: Plastic

* Comparativ cu cartofii prăjiţi şi cu ciocănelele de pui

într-un cuptor obişnuit

* Tehnologia Rapid Air de la Philips măreşte viteza

fluxului de aer din coş de 7 ori, comparativ cu viteza

fluxului de aer din Philips Viva Airfryer cu bază plată

* Comparativ cu cartofii prăjiţi proaspeţi, preparaţi într-o

friteuză Philips convenţională
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