
 

Airfryer

Viva Collection

  TurboStar

เครื่องทอดอาหารไขมนัตํ่า

สดีาํ 1425 วตัต 0.8 กก.

 

HD9621/91 อาหารทอดรสเลศิที่ลดไขมนัสงูสดุถงึ 80%*
ดวยเทคโนโลยี TurboStar ที่จดสทิธบัิตรแลว

ดวยเทคโนโลย ีTurboStar อนัเปนเอกลกัษณของ Philips ใหคุณสามารถทอดอาหารโดยใชนํ้ามันเพยีงนอยนดิ

ในการเตรียมอาหารจานอรอยที่สุกอยางทั่วถงึ ไมจําเปนตองอุนเคร่ืองกอนการใชงาน และดวยการออกแบบใหม

ในขนาดกะทดัรัด โดยคุณยงัสามารถทาํอาหารจํานวนมากไดเหมือนเดมิ

ดตีอสขุภาพและอรอยทุกครั้งท่ีทํา

อาหารจานอรอย : กรอบนอกนุมใน

สูตรอาหารกวา 200 สูตรภายในแอปและในเลม

เทคโนโลย ีTurboStar อนัเปนเอกลกัษณสําหรับการทอดที่ดตีอสุขภาพ

สุกสม่ําเสมอกวาเดมิสูงสุดถงึ 50% - เทคโนโลย ีTurboStar*

รวดเรว็ งายดาย และประหยัดเวลา

อาหารอรอยในเวลาที่นอยกวา: ไมจาํเปนตองอุนหมอทอดกอน

ตะกรา QuickClean พรอมตะแกรงที่เคลอืบสารกนัตดิ ทาํความสะอาดไดใน 90 วินาที

ช้ินสวนสามารถแยกถอดประกอบและใชไดกบัเคร่ืองลางจาน

ทอด อบ ยาง และรมความรอนอาหารจานโปรดของคุณไดที่บาน

ออกแบบอยางพถิพีถินั

ความจอุาหารมากถงึ 0.8 กก. ขนาดกระทดัรัดกวาเดมิ 20%*

ดามจบั EasyClick อเนกประสงค งายตอการปรับเปลี่ยนในการใชอปุกรณเสริม
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ไฮไลต

ผลท่ีไดคอืผวิกรอบนอกนุมใน

ดวยเทคโนโลย ีPhilips TurboStar อาหารทั้งหมดจะไดรับความ

รอนที่ไหลเวียนสม่ําเสมอและไดรับการปรุงอยางทั่วถงึไปพรอม

กนั ซึ่งใหผลลพัธถงึอาหารที่ปรุงสุกอยางทั่วถงึโดยไมจาํเปนตอง

พลกิอาหารแมวาอาหารจะซอนทบักนั นอกจากลมรอนที่ไหล

เวียนนี้แลว ยงัมีความรอนโดยตรงที่ทรงพลงัจากดานบนจะชวย

ใหอาหารกรอบไดอยางรวดเร็ว เพ่ือผลลพัธอาหารที่เหลอืงกรอบ

แสนอรอย “กรอบนอกนุมใน”

สตูรอาหารสรางแรงบันดาลใจ

ฟรีแอป Philips Airfryer พรอมหลากหลายสูตรอาหารจานอรอย

พรอมคําแนะนาํในการทาํอาหารเปนลาํดบัข้ันตอนใหทาํตามได

งาย เพ่ือสรางแรงบนัดาลใจสําหรับของวางและจานสุขภาพ

สําหรับโอกาสพิเศษตางๆ

รอนไดอยางรวดเรว็

Philips Airfryer พรอมใชงานไดทนัท ีใชไดรวดเร็วกวาตั้งแตเร่ิม

ตนจนจบในการใชงานทกุวันดวยกระบวนการทาํอาหารทั้งหมดที่

เปนเลศิ

ขนาดเลก็แตมคีวามจสุงู

ใหม หมอทอดอากาศ Airfryer ไดรับการออกแบบโดยคํานงึ

ขนาดที่กระทดัรัด (เลก็ลง 20%) แตยงัคงสามารถทอดอาหาร

จาํนวนมากได (800 กรัม) ดวยขนาดที่เลก็ลง จงึสามารถวางไว

บนเคานเตอรในครัวและเสิรฟอาหารแสนอรอยไดสําหรับทั้ง

ครอบครัว ขนาดที่คํานงึถงึผูใชนี้จะชวยใหใชงานไดในทกุๆวัน

และสามารถสรางสรรเมนตูางๆไดอกีมากมาย

ทําความสะอาดงายภายใน 90 วนิาที

ดวยตะกรา Airfryer QuickClean ของ Philips ที่มาพรอม

ตะแกรงที่เคลอืบสารกนัตดิ ที่ถอดลางออกได การทาํความสะอาด

จงึกลายเปนเร่ืองรวดเร็วงายดาย ลิ้นชักเคลอืบสารกนัตดิที่ถอด

ออกไดและตะกราอาหารสามารถใชกบัเคร่ืองลางจานไดเพ่ือความ

สะดวกในการทาํความสะอาด Philips Airfryer ที่มีเทคโนโลยี

TurboStar จะชวยทาํใหบานของคุณปราศจากกลิ่นหนืของ

นํ้ามันที่ใชทอดเม่ือเปรียบเทยีบกบัการทอดแบบทั่วไป

ใชกบัเครื่องลางจานได

ตวัลิ้นชักเคลอืบสารกนัตดิที่สามารถแยกถอดประกอบได และ

ตะแกรงทอดอาหาร สามารถลางทาํความสะอาดในเคร่ืองลางจาน

ไดอยางสะดวก Philips airfryer ที่มีเทคโนโลย ีTurboStar ชวย

ลดกลิ่นหนืของนํ้ามันที่ใชทอดในบานของคุณเม่ือเปรียบเทยีบ

กบัการทอดแบบทั่วไป

การทําอาหารไดอเนกประสงค

ไมเพียงยอดเยี่ยมสําหรับการทอด แตเทคโนโลยกีารขจดัไขมัน

ของ Philips Airfryer ใหมยงัชวยใหคุณยาง อบ และแมแตค่ัว

อาหารจานโปรดทั้งหมดของคุณไดในเคร่ืองเดยีว

การทอดท่ีดตีอสขุภาพ

TurboStar ของ Philips อนัเปนเอกลกัษณ จะสรางลมที่รอน

มากอยางรวดเร็วเพ่ือทอดอาหารของคุณดวยการใชนํ้ามันเพียงเลก็

นอยหรือไมใชเลย Philips Airfryer ยงัสรางกลิ่นขณะทอด

อาหารนอยกวาเคร่ืองทอดแบบดั้งเดมิอกีดวย ทั้งยงัทาํความ

สะอาดงาย ปลอดภยั และประหยดัสําหรับการใชงานประจาํวัน!

ดามจบั EasyClick อเนกประสงค

ดามจบั EasyClick อเนกประสงคใหมของ Philips ชวยใหคุณ

ปรับเปลี่ยนในการใชงานกบัอปุกรณเสริมเพ่ือใหเหมาะสมกบั

อาหารหลากหลายเมน ูสําหรับผลลพัธที่ดทีี่สุดสําหรับอาหารจาน

สําคัญในทกุๆ วันของคุณ นอกจากนี้ ดวยขนาดที่กระทดัรัด จงึ

สามารถเกบ็ไดงายหลงัใชงาน
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รายละเอยีดเฉพาะ

อปุกรณเสรมิ

พรอมดวย: ตาํราอาหาร

ขอกาํหนดท่ัวไป

คณุสมบัตผิลติภณัฑ: ระบบปดเคร่ืองอตัโนมัต,ิ ผนงัเคร่ือง

แบบ Cool wall, ที่เกบ็สายไฟ, ใชกบัเคร่ืองลางจานได, ฐานกนั

ลื่น, สวิตชเปด/ปด, สัญญาณพรอมใชงาน, ควบคุมอณุหภมิู,

สัญญาณไฟแสดงการเปดเคร่ือง, Quickclean, แอพและหนงัสือ

สูตรอาหาร

เทคโนโลยี:

เทคโนโลย ีTurboStar

ควบคมุเวลา: สูงถงึ 30 นาที

บรกิาร

รบัประกนัท่ัวโลก 2 ป: ใช

ความย่ังยืน

บรรจภุณัฑ: > 90% วัสดทุี่นาํกลบัมาใชใหมได

คูมอืการใชงาน: 100% ของกระดาษนาํกลบัมาใชใหมได

ขอมลูทางเทคนิค

ความยาวสายไฟ: 0.8 ม.

กาํลงัไฟ: 1425 วัตต

แรงดนัไฟฟา: 220 V

ความจตุะแกรง: 0.8 กก.

น้ําหนักและขนาด

น้ําหนักและขนาด

ขนาดของผลติภณัฑ (ยาว x กวาง x สงู):

365x266x292 มม.

น้ําหนักของผลติภณัฑ: 5.3 กก.

การออกแบบ

ส:ี ดาํ

การตกแตง

วสัดขุองตวัเครื่อง: พลาสตกิ

* * เม่ือเปรยีบเทยีบกบัการทอดอาหารสดจากเครื่องทอดอาหาร Phill ips รุน

ทั่วไป

* วัดผลโดยเปรยีบเทยีบกบั Airfryer ที่ไมมี TurboStar โดยใชมันฝรั่งแทงแช

แข็ง ประเมินผลจากความเหลอืงกรอบและความสุก

* เทยีบกบั Philips Viva Collection Airfryer ความจกุารทาํอาหารสามารถ

รองรบัมันฝรั่งแทง 800 กรมั
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