
 

Airfryer XXL

Premium
 

Tot 90% minder vet*

Krokante friet en gezondere
maaltijden

Onze grootste, krachtigste
Airfryer

 

HD9630/90
Maximale smaak, minimale hoeveelheid vet
Knapperig van smaak en reduceert meer vet dan andere

heteluchtfriteuses*

De Philips Airfryer gebruikt hete lucht om uw favoriete gerechten te frituren, met

weinig tot geen toegevoegde olie. De nieuwe Fat Removal-technologie is speciaal

ontworpen om vetten uit het eten te onttrekken en op te vangen, waardoor dit de

gezondste manier is om uw eten te frituren.

De gezondste manier om te frituren*

Fat Removal-technologie verwijdert overtollig vet en vangt het op

Rapid Air-technologie voor een heerlijk, krokant resultaat

Bak met weinig of geen olie

Ontworpen voor uw dagelijkse kooksessies

Extra groot gezinsformaat voor een hele kip of 1,4 kg verse frites

1,5 keer sneller dan een oven*

QuickClean en vaatwasmachinebestendig voor alle verwijderbare onderdelen

Diverse bereidingsmogelijkheden

Frituren. Bakken. Grillen. Braden. Zelfs opwarmen.

Honderden recepten in de app en het gratis meegeleverde receptenboek



Airfryer XXL HD9630/90

Kenmerken

Bakken. Grillen. Braden. Opwarmen.

U kunt honderden gerechten maken in uw

Airfryer. Frituur, bak, gril of braad uw gerechten,

of warm zelfs uw maaltijden op. Elke hap is net

zo geweldig als de vorige dankzij Philips

Airflow en het stervormige design. Het eten

wordt aan alle kanten gelijkmatig gekookt,

zodat u altijd geniet van een perfect bereide

maaltijd.

Inspirerende recepten

Van snelle gezonde snacks tot volledige

gezinsmaaltijden: ons gratis receptenboek

bevat ruim 30 heerlijke ideeën en eenvoudige

instructies van professionele koks. Onze Philips

Airfryer-app staat boordevol tips, tutorials en

eenvoudig te volgen recepten.

Maaltijden van XXL-gezinsformaat

Ja, met de nieuwe Airfryer XXL kookt u

gerechten voor het hele gezin. Dankzij de grote

capaciteit kookt u heel eenvoudig grote en

heerlijke maaltijden. Bereid een hele kip of tot

zelfs 1,4 kg frites voor uw gezin of vrienden.

Serveer tot wel zes porties met de grote pan

met een capaciteit van 7,3 l.

Fat Removal-technologie

Eet gezondere gerechten waar het overtollige

vet uit is verwijderd. De Philips Airfryer is de

enige Airfryer met Fat Removal-technologie,

waarmee het overtollige vet wordt verwijderd

en opgevangen. Geniet van heerlijk voedsel

dat knapperig is aan de buitenkant en mals

aan de binnenkant, met zoveel mogelijk smaak

en zo weinig mogelijk vet.

Rapid Air-technologie

De Rapid Air-technologie van Philips zorgt

voor 7x snellere airflow voor heerlijk krokante

resultaten*. Geniet van gezondere en

smaakvolle snacks en maaltijden die perfect

krokant en toch mals van binnen zijn.

Bak met weinig of geen olie

De Airfryer gebruikt warme lucht om uw

favoriete gerechten te bakken, met weinig of

geen toegevoegde olie, zodat u kunt bakken

met tot 90% minder vet*. Geniet van de

heerlijke, krokante resultaten van gefrituurde

gerechten, maar dan met een minimale

hoeveelheid vet.

1,5 keer sneller dan een oven

Koken gaat sneller en handiger dan ooit met

de Philips Airfryer. Dankzij onze Instant Heat-

en Rapid Airflow-technologie kookt u uw eten

1,5 keer sneller dan in een oven. Bovendien

hoeft u uw Airfryer niet voor te verwarmen. Zet

'm gewoon aan en u kunt beginnen met koken.

QuickClean en vaatwasmachinebestendig

Schoonmaken is snel en eenvoudig dankzij de

uitneembare Airfryer QuickClean-gaasmand

met antiaanbaklaag. Zowel de mand als de

verwijderbare lade met antiaanbaklaag is

vaatwasmachinebestendig zodat u deze

onderdelen eenvoudig kunt schoonmaken.
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Specificaties

Algemene specificaties

Tijd instellen: Maximaal 60 minuten

QuickClean

Coolwall-behuizing

Geïntegreerd opbergvak voor snoer

Vaatwasmachinebestendig

Automatische uitschakeling

Opbergvak voor snoer

'Klaar voor gebruik'-signaal

Temperatuurregelaar: 80 - 200 °C

Aan/uitschakelaar

Aan/uitlampje

Productkenmerken: Automatische

uitschakeling, Opbergvak voor snoer,

Vaatwasmachinebestendig, 'Klaar voor

gebruik'-signaal, Temperatuurregelaar,

Receptenboekje en app, QuickClean-mand,

Geavanceerde snelle opwarming

Technologie: Twin TurboStar-technologie

Ontwerp en afwerking

Productgewicht: 7,93 g

Accessoires meegeleverd

Gepatenteerde Rapid Air

Service

2 jaar wereldwijde garantie

Duurzaamheid

Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal

Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Technische specificaties

Vermogen: 2225 W

Voorkeuzeknop: Nee

Capaciteit mand: 1,4 kg

Warmhoudknop: Nee

Programma's: Nee

Interface: Analoog

Meteen aan/niet voorverwarmen

Sla uw kookinstellingen op: Nee

Rapid Air-technologie

Fat Removal-technologie

Capaciteit mand: 1,4 kg

Gewicht en afmetingen

Afmetingen van product (l x b x h): 322 x 433

x 316 mm

Productgewicht: 7,93 kg

Ontwerp

Kleur: Zwart

* *Vergeleken met vetgehalte van kip en varkensvlees

ten opzichte van een traditionele friteuse en wokken

* *In vergelijking met Franse frietjes en kipdrumsticks in

een conventionele oven

* *Philips Rapid Air-technologie vergroot de

luchtstroomsnelheid in de mand 7 keer, vergeleken met

de luchtstroomsnelheid in een Philips Viva Airfryer met

vlakke bodem

* * Vergeleken met verse frites bereid in een

conventionele Philips-friteuse
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