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Пържене с малко мазнина

Black, 1425 W, 0,8 кг

 

HD9621/90
Пържени картофки с превъзходен вкус с до 80% по-

малко мазнина*

Благодарение на патентованата технология TurboStar

С помощта на уникалната технология TurboStar на Philips можете да пържите продуктите с

минимално количество мазнина и да готвите вкусни и равномерно приготвени ястия. Няма

нужда от предварително загряване и с новия компактен дизайн можете да приготвите

голямо количество храна.

Здравословни и вкусни резултати всеки път

Уникална технология TurboStar за по-здравословно пържене

Вкусни ястия: крехки отвътре, хрупкави отвън

Приготвя пържени ястия 50% по-равномерно*

Включени са над 200 рецепти в приложение и безплатна книга с рецепти

Бързо, лесно и ефективно по отношение на времето

Вкусна храна за по-малко време: не е необходимо предварително загряване

Лесна за почистване за 90 секунди кошница QuickClean с мрежест незалепващ филтър

Подвижни части – безопасни за съдомиялната

Пържете, печете и запичайте вашите любими храни у дома

Проектирано с грижа

Голям 0,8 кг капацитет, 20% по-компактен*

Универсална дръжка EasyClick – лесна смяна на аксесоари
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Акценти

Хрупкави и крехки резултати

Благодарение на технологията TurboStar на Philips

цялата храна бива изложена на тази постоянна,

циркулираща топлина и се изпържва едновременно.

Резултатът е равномерно изпържена храна – без

нужда от обръщане – дори когато храната се

натрупва. В допълнение на загорещения въздушен

поток мощна директна горещина отгоре бързо

изпича добре храната за вкусни, златнокафяви

резултати. "Хрупкава отвън, крехка отвътре"

Вдъхновяващи рецепти

Приложението Airfryer на Philips е безплатно и пълно

с вкусни рецепти и лесни за приготвяне инструкции

за готвене стъпка по стъпка. Вдъхновете се с бързи,

здравословни закуски или блюда за специални поводи.

Моментално загряване

Airfryer на Philips е готов за незабавна употреба:

работещ съществено по-бързо от началото до края

за всекидневна употреба, благодарение на

преимуществото по време на процеса на приготвяне.

Кошница QuickClean

С кошницата QuickClean на Airfryer на Philips, която

включва подвижен мрежест незалепващ филтър,

почистването става по-лесно и по-бързо.

Подвижното чекмедже с незалепващо покритие и

кошницата за храна могат да се почистват лесно в

съдомиялна машина. Airfryer на Philips с технологията

TurboStar спасява вас и дома ви от миризмата на

запържено масло в сравнение с обикновен

фритюрник.

Почистване на частите в съдомиялна

Подвижното чекмедже с незалепващо покритие и

кошницата за храна могат да се почистват лесно в

съдомиялна машина. Philips Airfryer с технологията

Rapid Air спасява вас и дома ви от миризмата на

запържено масло в сравнение с обикновен

фритюрник.

Разнообразно готвене

Чудесен не само за пържене, иновационният Philips

Airfryer с технология Rapid Air ви позволява да

печете всякакви продукти, за да приготвяте всичките

си любими ястия с един-единствен уред.

Малък по размери, голям по капацитет

Новият Airfryer е разработен с цел да бъде по-

компактен (20% по-малък), докато в същото

състояние да има възможност за приготвяне на

голямо количество храна (800 г). Със своя намален

размер той се съчетава перфектно с кухненския плот

и приготвя вкусни блюда за цялото семейство.

Неговият добре замислен размер ви позволява

всекидневна употреба и безкрай възможности.

Приготвя пържени ястия 50% по-равномерно

Уникалната технология TurboStar завърта горещ

въздух последователно през цялата камера за

готвене, резултатът от което е равномерно

разпределяне на топлината в цялата кошница.

"TurboStar постига най-оптималния въздушен поток

за приготвяне на вашата страна 50% по-равномерно"

По-здравословно пържене

Уникалната технология TurboStar на Philips бързо

създава свръхнагорещен въздух за пържене на вашата

храна с малко или без добавено олио. Airfryer на

Philips също създава по-малко мирис отколкото

конвенционални фритюрници и е по-лесен за

почистване, безопасен и икономичен за всекидневна

употреба!
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Спецификации

Аксесоари

Приложено: Книжка с рецепти

Общи спецификации

Функции на продукта: Автоматично изключване,

Топлоизолиран корпус, Прибиране на кабела,

Възможно почистване в съдомиялна машина,

Неплъзгащи се крачета, Ключ за вкл./изкл., Сигнал за

готовност, Температурен регулатор, Индикаторна

лампа, QuickClean, Книга с рецепти и приложение

Технология:

Технология TurboStar

Настройки на времето: До 30 минути

Сервиз

2 години международна гаранция

Устойчивост

Опаковка: > 90% рециклирани материали

Ръковод. за потребителя: 100% рециклирана хартия

Технически данни

Дължина на кабела: 0,8 м

Захранване: 1425 W

Напрежение: 220 V

Капацитет на кошницата: 0,8 кг

Тегло и размери

Размери на продукта (Д x Ш x В): 365x266x292 мм

Тегло на продукта: 5,3 кг

Дизайн

Цвят: Черно

Дизайн

Материал на основното тяло: Пластмаса

* В сравнение с пържените пресни картофи, приготвени в

стандартен фритюрник Philips.

* съпоставено с Airfryer без TurboStar със замразени картофи,

оценени по ниво на запичане и сготвяне

* съпоставено с Airfryer от колекцията Viva на Philips, пълният

капацитет може да побере 800 г пържени картофи
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