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Rapid Air-teknik

1,2 kg, 5 portioner

Svart

 

HD9260/90

Goda pommes frites med upp till 90 % mindre

fett!*

7 gånger snabbare luftflöde för krispigare resultat*

Glöm olja, nu är det luft som gäller. Philips Airfryer är den enda luftfritösen med

överlägsen Rapid Air-teknik som friterar din favoritmat med liten eller ingen extra

olja och upp till 90 % mindre fett. Få krispigare resultat med Philips Rapid Air som

ger 7 gånger snabbare luftflöde.

Det hälsosammaste sättet att fritera

Den ursprungliga Airfryern med 7 gånger snabbare luftflöde*

Fritera med upp till 90 % mindre fett

Krispigare resultat

Extra stor, 1,2 kg tillagningskapacitet

Utformad för daglig matlagning

Mångsidig: fritera, grädda, grilla, rosta eller till och med värm upp.

1,5 gånger snabbare än ugnen*

Praktisk ”Spara din favorit”-matlagningsinställning

Hundratals recept i appen och minireceptbok medföljer

Enkel att använda, enkel att rengöra

QuickClean och diskmaskinssäker för alla löstagbara delar

Digital styrning för enkel och exakt tids- och temperaturkontroll



Airfryer XL HD9260/90

Funktioner

7 gånger snabbare luftflöde

Philips Airfryer kombinerar en botten formad

som en sjöstjärna med snabbt cirkulerande

varm luft, vilket ger optimal värmefördelning.

Tack vare den här unika kombinationen kan din

Airfryer tillaga en mängd olika typer av mat

med lite eller ingen extra olja och ändå få ett

fantastiskt krispigt resultat.

Extra stor, för stora måltider

Philips Airfryer XL är utformad med familjen i

åtanke. Pannan med en kapacitet på 7 l

hanterar en mängd olika maträtter. Tillaga upp

till 5 måltider eller 1,2 kg pommes frites på en

gång till familj och vänner.

Spara din favoritmåltid

Vi har alla våra favoriträtter. Oavsett om det är

en varm frukost eller en favoritmiddag är det

med Philips Airfryer XL lätt att spara din

favoritmåltid vid perfekt tid och temperatur för

stressfri matlagning.

Glöm olja, nu är det luft som gäller

Glöm olja, nu är det luft som gäller! Philips

Airfryer XL använder varm luft för att göra dina

favoriträtter perfekt krispiga med upp till 90 %

mindre fett.*

Grädda. Grilla. Rosta. Eller värm upp.

Philips Airfryer XL öppnar en värld av

möjligheter – fritera, grädda, rosta, grilla och

till och med värm upp! Tillaga mat med perfekt

resultat varje gång – oavsett vad du gör.

Gränslös receptinspiration

Upptäck hundratals recept som får det att

vattnas i munnen i vår app eller använd den

kostnadsfria minireceptboken som medföljer

din Philips Airfryer för nyttigare och goda rätter.

Krispigare resultat

Philips Rapid Air-teknik skapar 7 gånger

snabbare luftflöde för fantastiskt krispiga

resultat** . Ät nyttigare och goda snacks och

måltider som är perfekt krispiga på utsidan

men mjuka inuti.

1,5 gånger snabbare än ugnen

Philips Airfryer är klar att användas utan

förvärmning, så du behöver inte vänta. Tack

vare en kombination av snabb uppvärmning

och snabbt luftflöde blir dina läckra måltider

klara 1,5 gånger snabbare än i ugnen*

Enkel att använda och rengöra

Philips Airfryers QuickClean-korg är tillverkad i

non-stick-nät för enkel rengöring. Alla

löstagbara delar kan diskas i diskmaskin.

Fritering med luft innebär även att du slipper

lukten som uppstår vid traditionell fritering.



Airfryer XL HD9260/90

Specifikationer

Tillbehör

Medföljer: Receptbok

Ursprungsland

Tillverkad i: Kina

Allmänna specifikationer

Produktfunktioner: Automatisk avstängning,

Kalla sidor, Sladdförvaring, Tål att

maskindiskas, På/av-knapp, Klarsignal,

Temperaturreglage, Strömlampa, Quickclean,

LED-skärm, Patenterad Rapid Air-teknik,

Tidskontroll

Anti-stickbeläggning

Handtag: Nej

Service

2 års världsomfattande garanti

Hållbarhet

Förpackning: > 90 % återvunnet material

Användarhandbok: 100 % återvunnet papper

Tekniska specifikationer

Sladdlängd: 0,8 m

Effekt: 1 900 W

Spänning: 230 V

Frekvens: 50 Hz

Värmetålig

Delar: 1 x Airfryer XL, 1 x receptbok

Design

Färg: Djupsvart

Design och finish

Material i huvudenhet: Plast

* Jämfört med pommes frites och kycklingklubbor i en

vanlig ugn

* Philips Rapid Air-teknik ökar luftflödeshastigheten i

korgen 7 gånger, jämfört med luftflödeshastigheten i en

Philips Viva Airfryer med platt botten

* Jämfört med färska pommes frites som tillagats i en

vanlig Philips-fritös
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