
 

Airfryer
Viva Collection

 
TurboStar

Cepšanas ierīce ar karsto gaisu

Melna, 1425 W, 0,8 kg

 

HD9621/90 Lieliski fritēti kartupeļi ar līdz pat 80% mazāk

tauku*

Ar patentēto TurboStar tehnoloģiju

Ar Philips unikālo TurboStar tehnoloģiju varat cept ēdienu ar minimālu eļļas

daudzumu un pagatavot garšīgus un vienmērīgi pagatavotus ēdienus. Nav

nepieciešama priekšsildīšana, un jaunā, kompaktā konstrukcija aizvien ļauj

pagatavot lielu pārtikas daudzumu.

Katrreiz veselīgs un garšīgs rezultāts

Unikālā TurboStar tehnoloģija veselīgākai cepšanai

Garšīgi ēdieni: mīksti iekšpusē, kraukšķīgi ārpusē

Pagatavo ceptu ēdienu par 50% vienmērīgāk*

Vairāk nekā 200 recepšu pieejamas lietotnē, un komplektācijā iekļauta bezmaksas

recepšu grāmata

Ātri, viegli un efektīvi

Garšīgs ēdiens īsākā laikā: iepriekšēja uzsildīšana nav nepieciešama

Viegli iztīrāms 90 sekundēs — QuickClean grozs ar nepiedegošu sietu

Noņemamas detaļas — piemērotas mazgāšanai trauku mazgājamajā mašīnā

Fritējiet, apcepiet, grilējiet un apgrauzdējiet iecienītos ēdienus mājas apstākļos

Pārdomāts dizains

Liela ietilpība — 0,8 kg, par 20% kompaktāks*

Universālais EasyClick rokturis — viegli nomaināmi piederumi



Airfryer HD9621/90

Izceltie produkti

Vienlaicīgi kraukšķīgs un mīksts ēdiens

Ar Philips TurboStar tehnoloģiju viss ēdiens

tiek gatavots pastāvīgā, cirkulējošā karstumā

un tiek vienlaicīgi viscaur pagatavots. Rezultāts

ir vienmērīgi cepts ēdiens — bez

nepieciešamības apgriezt — pat tad, ja ēdiens

ir izvietots kārtās. Papildus karstā gaisa

plūsmai spēcīgs tiešas plūsmas karstums no

augšpuses ātri padara ēdienu kraukšķīgu, lai

panāktu garšīgu, zeltaini brūnu rezultātu.

“Kraukšķīgs ārpusē, mīksts iekšpusē”

Iedvesmojošas receptes

Philips Airfryer lietotne ir bezmaksas, un tajā ir

daudz garšīgu ēdienu recepšu un viegli

izpildāmu pakāpenisku gatavošanas

instrukciju. Iedvesmojieties pagatavot ātras,

veselīgas uzkodas vai maltītes īpašiem

notikumiem.

Pastāvīga uzsilšana

Philips Airfryer ir gatavs tūlītējai lietošanai.

Ieslēdzoties ātrāk un beidzot darbu ātrāk,

ikdienas lietošana un viss gatavošanas process

tiek ievērojami uzlabots.

QuickClean grozs

Izmantojot Philips Airfryer QuickClean grozu,

kas ietver noņemamu, nepiedegošu sietu,

tīrīšana kļūst vienkāršāka un ātrāka. Izņemamo

pārtikas grozu ar nepiedegošo virsmu var

mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā. Philips

Airfryer ar TurboStar tehnoloģiju pasargā jūs un

jūsu mājokli no ceptas eļļas smaržas, ko

izplata citas cepšanas ierīces.

Detaļas var mazgāt trauku mazg. mašīnā

Izņemamo pārtikas grozu ar nepiedegošu

virsmu var mazgāt trauku mazgājamajā

mašīnā. Philips Airfryer ar Rapid Air

tehnoloģiju pasargā jūs un jūsu mājokli no

ceptas eļļas smaržas, ko izplata citas cepšanas

ierīces.

Daudzpusīga gatavošana

Novatoriskā Philips Airfryer ar Rapid Air

tehnoloģiju palīdz ne tikai izcili cept, bet arī

ļauj grilēt, cept maizi un pat grauzdēt

iemīļotākos ēdienus, nodrošinot viena

risinājuma izmantošanu visiem ēdieniem.

Neliels, bet ietilpīgs

Jaunais Airfryer ir izstrādāts, domājot par

kompaktumu (par 20% mazāks), vienlaikus

ļaujot pagatavot lielu daudzumu pārtikas

(800 g). Samazinātā lieluma ierīce lieliski

iederas uz virtuves virsmas un ļauj nodrošināt

gardus ēdienus visai ģimenei. Tās pārdomātais

lielums atvieglo ikdienas lietošanu un paver

plašas iespējas.

Pagatavo ceptu ēdienu par 50% vienmērīgāk

Unikālā TurboStar tehnoloģija nepārtraukti virza

karstu gaisu pa visu gatavošanas nodalījumu,

panākot vienmērīgu karstuma sadalījumu visā

grozā. “TurboStar nodrošina visoptimālāko

gaisa plūsmu, tāpēc ēdieni tiek pagatavoti par

50% vienmērīgāk”

Veselīgāka apcepšana

Unikālā Philips TurboStar ātri veido ļoti

sakarsētu gaisu, lai apceptu jūsu ēdienu

nelielā eļļas daudzumā vai bez tās. Turklāt

Philips Airfryer izdala mazāku smaržu nekā

parastās cepeškrāsnis, to ir viegli tīrīt, tā ir

droša un ekonomiska ikdienas lietošanai!
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Specifikācijas

Piederumi

Iekļauts: Recepšu grāmatiņa

Vispārējas specifikācijas

Produkta funkcijas: Automātiskā izslēgšanās,

Auksts ārējais korpuss, Vada glabātuve,

Mazgājams trauku mazg. mašīnā, Neslīdoša

pamatne, Ieslēgt/izslēgt slēdzis, Gatavības

signāls, Temperatūras vadība, Ieslēgts

indikators, QUICKClean, Recepšu grāmata un

aplikācija

Tehnoloģija: TurboStar tehnoloģijas

Laika vadība: Līdz 30 minūtēm

Serviss

2 gadu vispasaules garantija

Noturība

Iepakojums: > 90% pārstrādāti materiāli

Lietotāja rokasgrāmata: 100 % pārstrādāts

papīrs

Tehniskā specifikācija:

Vada garums: 0,8 m

Strāvas padeve: 1425 W

Spriegums: 220 V

Groza ietilpība: 0,8 kg

Svars un izmēri

Produkta izmēri (GxPxA): 365 x 266 x 292 mm

Produkta svars: 5,3 kg

Dizains

Krāsa: Melna

Apdare

Galvenā korpusa materiāls: Plastmasa

* Salīdzinājumā ar svaigiem frī kartupeļiem, kas

pagatavoti standarta Philips taukvāres katlā.

* noteikts uz saldētiem kartupeļiem salīdzinājumā ar

Airfryer bez TurboStar, novērtēts pēc apbrūninājuma

un gatavības stāvokļa

* salīdzinājumā ar Philips Viva Collection Airfryer kopumā

ierīcē ietilpst 800 g kartupeļu
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