
 

Airfryer Kompakt

Viva Collection

 
Turbo Star Rapid Air-teknologi

0,8 kg op til 3 personer

Sort, 1425 W, 0,8 kg

 

HD9621/90 Luft er den nye olie
Takket være patenteret TurboStar-teknologi

Den unikke teknologi i Philips innovation Airfryer gør, at du kan lave retter, som

normalt kræver tilsætning af meget fedt, på en sundere måde. Lav dine

yndlingsretter som f.eks. lammekoteletter, friturestegte kyllingelår eller lækre

pommes frites med kun lidt eller slet ingen olie. Den varme, hurtigt cirkulerende luft

gør, at maden får en sprød overflade og en fantastisk mør og saftig konsistens

indeni. Nu behøver du ikke længere at vælge mellem sundt eller lækkert!

Sundt og velsmagende resultat hver gang

Enestående TurboStar-teknologi til sundere stegning

Lækre retter: Mørt på indersiden, sprødt på ydersiden

Tilbereder stegt mad 50 % mere ensartet*

App med over 200 inspirerende retter

Hurtigt, nemt og effektivt

Lækker mad på kortere tid: Ingen forvarmning påkrævet

Nem rengøring på 90 sekunder – QuickClean-kurv med slip-let-trådnet

Vask de aftagelige dele op i opvaskemaskinen

Steg, bag, grill og rist din yndlingsmad derhjemme

Gennemtænkt design

Stor kapacitet på 0,8 kg, 20 % mere kompakt*

EasyClick-universalhåndtag – nem udskiftning af tilbehør



Airfryer Kompakt HD9621/90

Vigtigste nyheder

Sprøde og møre resultater

Takket være Philips' TurboStar-teknologi

udsættes al maden for denne konstante,

cirkulerende varme og gennemsteges

samtidigt. Resultatet er jævnt stegte madvarer

– uden behov for vending – selv når maden

ligger som en stak. Udover den varme luftstrøm

ristes maden fra oven af kraftig direkte varme,

indtil den er gyldenbrun og lækker. "Sprødt på

ydersiden, mørt på indersiden"

Inspirerende opskrifter

Download opskriftsappen "Philips Airfryer"!

Appen ger dig inspiration til en række

forskellige retter med lavt fedtindhold, som du

kan lave i Airfryer. Lav alt fra Fish n´Chips og

stegte kæmperejer til blåbærtærte eller

grovboller. Philips Airfryer er utroligt alsidig!

Lynopvarmning

Philips AirFryer er klar til brug med det samme.

Den daglige brug understøttes af den hurtigere

tilberedningsproces fra start til slut.

QuickClean kurv

Med Philips' AirFryer QuickClean-kurv, som

har et aftageligt slip-let-trådnet, bliver

rengøringen nemmere og hurtigere. Den

aftagelige nonstick-skuffe og madkurven tåler

opvaskemaskine. Philips AirFryer med

TurboStar-teknologi sparer dig og dit hjem for

lugten af fritureolie i modsætning til en

almindelig frituregryde.

Dele, der tåler opvaskemaskine

Alle aftagelige dele tåler opvaskemaskine.

Alsidig madlavning

Den nyskabende Philips Airfryer med Rapid

Air-teknologi er ikke kun velegnet til

friturestegning, du kan også grille bage, riste

og stege dine yndlingsretter - én løsning til

alle dine måltider.

Lille størrelse, stor kapacitet

Den nye Airfryer er designet med blik på

størrelsen (20 % mindre), mens den stadig kan

tilberede store mængder mad (800 g). Med

den reducerede størrelse passer den perfekt på

køkkenbordet og serverer lækre måltider til hele

familien. Den gennemtænkte størrelse gør den

perfekt til hverdagsbrug med en verden af

muligheder.

Tilbereder stegt mad 50 % mere ensartet

Den unikke TurboStar-teknologi hvirvler

konstant varm luft gennem hele

stegekammeret, hvilket resulterer i en ensartet

varmefordeling i hele kurven. "TurboStar opnår

den mest optimale luftstrøm, så maden steges

50 % mere ensartet"

Sundere stegning

Den unikke Philips TurboStar producerer hurtigt

overophedet luft og steger maden med lidt

eller ingen tilsat olie. Philips AirFryer skaber

samtidig færre lugtgener end almindelige

stegeapparater, den er nem at rengøre, sikker

og økonomisk ved daglig brug!



Airfryer Kompakt HD9621/90

Specifikationer

Tilbehør

Inklusive: Opskriftshæfte

Generelle specifikationer

Produktfunktioner: Auto-sluk, Coolwall-

kabinet, Ledningsopbevaring, Kan gå i

opvaskemaskinen, Skridsikre "fødder", On/off-

knap (tænd/sluk), Klarsignal,

Temperaturkontrol, Strømindikator med lys,

QuickClean, Opskriftsbog og app

Teknologi: TurboStar-teknologi

Tidsstyring: Op til 30 minutter

Service

2 års verdensomspændende reklamationsret

Bæredygtighed

Emballage: > 90 % genbrugsmaterialer

Brugervejledning: 100% genbrugspapir

Tekniske specifikationer

Ledningslængde: 0,8 m

Strøm: 1425 W

Spænding: 220 V

Kurvens kapacitet: 0,8 kg

Vægt og dimensioner

Produktets mål (L x B x H): 365x266x292 mm

Produktets vægt: 5,3 kg

Design

Farve: Sort

Overflade

Materiale: basisenhed: Plastik

* Sammenlignet med friske pommes frites tilberedt i en

almindelig Philips-frituregryde.

* målt i forhold til Airfryer uden TurboStar med frosne

pommes frites, vurderet ud fra ristningsgrad og

gennemstegning

* i forhold til Philips Viva Collection Airfryer, samlet

kapacitet passer til 800 g pommes frites
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