
 

Airfryer Compact

Viva Collection

 
TurboStar: krispig stekyta,
mindre fett

0,8 kg upp till 3 personer

Svart, 1425 W, 0,8 kg

 

HD9621/90

Laga dina favoriträtter med nästintill ingen tillsatt

olja!
Tack vare Philips patenterade Rapid Air-teknologin med

TurboStar

Philips innovation Airfryer Kompakt gör att du kan laga rätter som vanligtvis

behöver tillsatt fett på ett betydligt mer hälsosamt sätt. Laga dina favoriträtter som

lammracks, friterade kycklingklubbor eller lyxiga pommes frites med lite eller ingen

olja. Den heta, snabbcirkulerande luften gör att maten får en krispig yta och en

fantastisk mör och saftig insida. Du får hela 80 % mindre fett med Philips Airfryer

jämfört med pommes frites som tillagats i en vanlig fritös. Dessutom blir det

betydligt mindre matos i köket, jämfört med när du steker eller friterar.

Hälsosamma och välsmakande resultat varje gång

Den unika TurboStar-tekniken för hälsosammare fritering

Goda rätter:mör inuti, knaprig på utsidan

Laga friterad mat 50 procent jämnare*

Medföljande recepthäfte och mängder av recept i NutriU-appen

Snabb, enkel och tidseffektiv

God mat på kortare tid: ingen förvärmning krävs

Enkel rengöring på 90 sek – QuickClean-korg med non-stick-beläggning

Löstagbara delar – tål maskindisk

Omsorgsfullt utformad

Stor kapacitet 0,8 kg, 20 % mer kompakt*

Universellt EasyClick-handtag – byt enkelt ut tillbehör



Airfryer Compact HD9621/90

Funktioner

Krispigt och mört resultat

Tack vare Philips TurboStar-teknik exponeras

all mat för konstant cirkulerande värme och

genomsteks samtidigt. Resultatet är jämnt

friterad mat – utan att du behöver rotera den -–

även när maten är ihopklumpad. Förutom det

varma luftflödet, gör den kraftfulla direktvärmen

ovanifrån maten knaprig, läcker och gyllenbrun.

"Knaprig på utsidan och mör på insidan"

Medföljande recepthäfte och mängder av

recept i NutriU-appen

Ladda ner NutriU appen och få recept och

inspiration för en mängd olika rätter med lågt

fettinnehåll som du kan laga i Airfryern. Gör allt

från snabba, nyttiga snacks till hela

familjemåltider. Dessutom medföljer ett

recepthäfte med flera goda rätter när du köper

Airfryern.

Snabb uppvärmning

Philips Airfryer är klar att användas direkt. Hela

matlagningsprocessen går mycket snabbare

och effektivare från början till slut.

QuickClean-korg

Philips Airfryer QuickClean-korg innehåller en

löstagbar nonstick-beläggning, vilket gör

rengöringen snabbare och enklare. Den

löstagbara teflonbehandlade lådan och

matkorgen är diskmaskinssäkra och går enkelt

att rengöra. Philips Airfryer med TurboStar-

teknik besparar dig och hemmet lukten av

matos och olja.

Delar som kan diskas i diskmaskin

Den löstagbara teflonbehandlade täckta lådan

och matkorgen är diskmaskinssäkra så att de

går enkelt att rengöra. Philips Airfryer med

Rapid Air-teknik besparar dig och hemmet

lukten av stekt olja.

Liten storlek, stor kapacitet

Nya Airfryer Kompakt är 20 % mindre än sin

föregångare samtidigt som det är möjligt att

tillaga rätter upp till 3 portioner på en gång

(800 g). Med sin lilla storlek passar den perfekt

på köksbänken och gör läckra måltider för hela

familjen. Den genomtänkta storleken gör att

den går att använda varje dag så att du får en

massa möjligheter.

Laga friterad mat 50 procent jämnare

Den unika TurboStar-tekniken virvlar het luft

kontinuerligt genom hela

matlagningskammaren, vilket ger jämn

värmefördelning i hela korgen. ”TurboStar

uppnår optimalt luftflöde så att maten lagas 50

procent jämnare”

Hälsosammare fritering

Philips unika TurboStar-teknik genererar snabbt

överhettad luft för tillagning av din mat utan

någon eller endast lite tillsatt olja. Philips

Airfryer skapar dessutom mindre lukt, är enkel

att rengöra samt säker och ekonomisk för

daglig användning!

Universellt EasyClick-handtag

Philips nya universella EasyClick-handtag gör

att du kan blanda och matcha rätt tillbehör för

matlagning och uppnå bästa resultat för dina

viktigaste rätter varje dag. Dessutom går den

lätt att förvara efter användning.



Airfryer Compact HD9621/90

Specifikationer

Tillbehör

Medföljer: Receptbok

Allmänna specifikationer

Produktfunktioner: Automatisk avstängning,

Kalla sidor, Sladdförvaring, Tål att

maskindiskas, Stabiliserande fötter, På/av-

knapp, Klarsignal, Temperaturreglage,

Strömlampa, Quickclean, Receptbok och app

Teknik: TurboStar-teknik

Tidskontroll: Upp till 30 minuter

Service

2 års världsomfattande garanti

Hållbarhet

Förpackning: > 90 % återvunnet material

Användarhandbok: 100 % återvunnet papper

Tekniska specifikationer

Sladdlängd: 0,8 m

Effekt: 1425 W

Spänning: 220 V

Kapacitetkorg: 0,8 kg

Vikt och mått

Produktens mått (L x B x H): 365 x 266 x

292 mm

Produktens vikt: 5,3 kg

Design

Färg: Svart

Legering

Material i huvudenhet: Plast

* Jämfört med färska pommes frites som tillagats i en

vanlig fritös från Philips.

* Jämfört med AirFryer utan TurboStar med frysta

pommes frites, utvärderad rostning och tillagning

* Jämfört med Philips Viva Collection Airfryer, total

kapacitet kan passa 800 g pommes frites
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