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Batatas fritas deliciosas com até 80% menos de

gordura*

Graças à tecnologia TurboStar patenteada

Com a tecnologia TurboStar exclusiva da Philips, pode fritar alimentos utilizando

uma quantidade de gordura mínima e preparar pratos deliciosos e

uniformemente cozidos. Não precisa de pré-aquecer e, com o novo design

compacto, pode preparar grandes quantidades de alimentos.

Resultados sempre saudáveis e saborosos

Tecnologia exclusiva TurboStar para uma fritura mais saudável

Pratos deliciosos: tenros no interior, estaladiços no exterior

Prepara alimentos com uma fritura 50% mais uniforme*

Mais de 200 receitas na aplicação e folheto de receitas gratuito incluído

Rápido, simples e eficiente em termos de tempo

Alimentos saborosos em menos tempo: não necessita de pré-aquecimento

Fácil de limpar em 90 seg. – cesto QuickClean com rede antiaderente

Peças amovíveis – laváveis na máquina de lavar loiça

Fritar, grelhar e assar os seus pratos preferidos em casa

Cuidadosamente concebido

Grande capacidade de 0,8 kg, 20% mais compacta*

Pega EasyClick universal – mudança fácil de acessórios
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Destaques

Resultados estaladiços e tenros

Graças à tecnologia TurboStar da Philips, todos

os alimentos são expostos a este calor

constante em circulação e ficam cozidos em

simultâneo. Isto resulta numa fritura uniforme

dos alimentos – sem precisar de os voltar –

mesmo quando os alimentos estão

sobrepostos. Para além do fluxo de ar

aquecido, o calor potente directo vindo de

cima torna os alimentos estaladiços

rapidamente para resultados deliciosos e

dourados. "Estaladiços por fora, tenros por

dentro"

Receitas inspiradoras

A aplicação Philips Airfryer é gratuita e está

repleta de receitas deliciosas e instruções de

preparação passo-a-passo fáceis de seguir.

Inspire-se com lanches ou refeições rápidas e

saudáveis para ocasiões especiais.

Aquecimento instantâneo

A Airfryer da Philips está pronta a usar. Mais

rápida durante todo o processo do início ao

fim, marca a utilização diária como a sua

prioridade ao longo de todo o processo de

preparação.

Cesto QuickClean

Com o cesto QuickClean da Airfryer da Philips,

que inclui uma rede antiaderente amovível, a

limpeza torna-se mais fácil e rápida. A gaveta

amovível com revestimento antiaderente e o

cesto para alimentos são laváveis na máquina

de lavar loiça para uma limpeza fácil. A Airfryer

da Philips com tecnologia TurboStar protege a

sua casa e o seu nariz do cheiro a óleo quente,

em comparação com uma fritadeira

convencional.

Peças laváveis na máquina da loiça

A gaveta amovível com revestimento

antiaderente e o cesto para alimentos são

laváveis na máquina de lavar loiça para uma

limpeza fácil. A Airfryer da Philips com

tecnologia Rapid Air protege a sua casa e o

seu nariz do cheiro a óleo quente, em

comparação com uma fritadeira convencional.

Cozinhar com versatilidade

Para além de ser óptima para fritar, a

inovadora Airfryer da Philips com tecnologia

Rapid Air também lhe permite grelhar, cozer

"no forno" e assar os seus pratos favoritos, uma

solução completa para todas as suas refeições.

Pequeno no tamanho, grande em capacidade

A nova Airfryer foi concebida a pensar num

tamanho compacto (20% mais pequena) que

continuasse a permitir a preparação de uma

grande quantidade de alimentos (800 gr). Com

o seu tamanho reduzido, esta integra-se

perfeitamente na bancada da cozinha e serve

refeições deliciosas para toda a família. O seu

tamanho bem concebido permite uma

utilização diária e um universo de opções.

Prepara alimentos com uma fritura 50% mais

uniforme

A tecnologia exclusiva TurboStar faz com que o

ar quente circule continuamente em toda a

câmara de preparação, resultando numa

distribuição uniforme do calor por todo o cesto.

"A tecnologia TurboStar atinge o fluxo de ar

mais optimizado para os alimentos serem

cozinhados de forma 50% mais uniforme"
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Especificações

Acessórios

Incluído: Folheto de receitas

Especificações gerais

Caraterísticas do produto: Desativação

automática, Parede exterior fria,

Compartimento do fio, Laváveis na máquina

de lavar a loiça, Suporte antideslize, Interruptor

ligar/desligar, Sinal de pronto, Controlo de

temperatura, Luz de alimentação, QuickClean,

Aplicação e livro de receitas

Tecnologia: Tecnologia TurboStar

Controlo de tempo: Até 30 minutos

Assistência

2 anos de garantia mundial

Sustentabilidade

Embalagem: > 90% de materiais reciclados

Manual do utilizador: 100% de papel reciclado

Especificações técnicas

Comprimento do cabo de alimentação: 0,8 m

Potência: 1425 W

Voltagem: 220 V

Capacidade do cesto: 0,8 kg

Peso e dimensões

Dimensões do produto (CxLxA): 365 x 266 x

292 mm

Peso do produto: 5,3 kg

Design

Cor: Preto

Acabamento

Material da estrutura principal: Plástico

* Em comparação com as batatas fritas preparadas

numa fritadeira Philips convencional.

* Análise em comparação com a Airfryer sem TurboStar

em batatas fritas congeladas, avaliação de tom tostado

e grau de cozedura

* Em comparação com Airfryer da colecção Viva da

Philips, capacidade total acomoda 800 gr de batatas

fritas
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