Airfryer
Avance Collection
TurboStar
TurboStar technológia
Fehér, 1425 W, 0,8 kg
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Nagyon ízletes hasábburgonya, akár 80%-kal
kevesebb zsiradékkal*
TurboStar technológia, tökéletesen sütött ételek
A Philips egyedülálló TurboStar technológiájának köszönhetően kevés olajjal vagy
olaj nélkül süthet, miközben kívül ropogós, belül pedig puha, ízletes lesz az étel. A
QuickControl szabályozótárcsával most mindez még egyszerűbb. Kedvenc sült
étele egyetlen mozdulattal!
Egészséges és ízletes eredmény minden esetben.
Különleges TurboStar technológia az egészségesebb sütésért
50%-kal egyenletesebben átsütött étel*
Ízletes ételek: belül porhanyós, kívül ropogós
Angol nyelvű ingyenes receptkönyv mellékelve
Gyors, könnyű és időhatékony
QuickControl szabályozó digitális kijelzővel
4 előbeállítási lehetőség a legkedveltebb ételekhez
A Melegen tartás mód lehetővé teszi a rugalmas tálalási időt
Ízletes étel rövidebb idő alatt: nincs szükség előhevítésre
Süsse, grillezze és pirítsa kedvenc ételeit otthon
Alaposan átgondolt tervezés
Nagy, 0,8 kg-os kapacitás
Univerzális EasyClick nyél - könnyen cserélhető tartozékok

Airfryer

HD9640/00

Fénypontok
Ropogós és porhanyós ételek

Előbeállítások a legkedveltebb ételekhez

Kis méret, nagy teljesítmény

A Philips TurboStar technológiának
köszönhetően minden ételdarab érintkezik
ezzel az állandó, áramló hővel, így
egyidejűleg átsülnek. Ennek
eredményeképpen egyenletesen átsült ételt
kapunk, még akkor is, ha a darabokat
egymásra halmozva helyezzük el, és
forgatásra sincs szükség. A forró légáramlás
mellett egy erős, felülről érkező közvetlen
hőáram gyorsan ropogósra süti az ételt, ízletes,
aranybarna külsőt adva neki. „Kívül ropogós,
belül porhanyós”

Előre beállított programokat hoztunk létre a
népszerű ételekhez, így egyetlen
gombnyomással elkészítheti őket. A
fagyasztott hasábburgonya, hús, hal és
csirkecomb elkészítéséhez való előre beállított
programok használatának egyszerűsége is el
fogja nyerni a tetszését.

Az Airfryer körültekintő tervezésének
köszönhetően kis helyen is elfér a
konyhapulton, de emellett továbbra is képes
nagy mennyiségű ételt (800 g hasábburgonya)
megsütni.
QuickControl szabályzótárcsa

50%-kal egyenletesebben átsütött étel

Kedvcsináló receptek

Gyors, egészséges harapnivalók, vagy ételek
az egész családnak: ingyenes angol nyelvű
receptkönyvünk több mint 30, proﬁ szakács
által ajánlott ﬁnom receptjavaslatot és könnyen
követhető útmutatásokat tartalmaz.
Azonnali felmelegedés

A Philips Airfryer azonnal készen áll a
használatra. Mivel kezdettől fogva lényegesen
gyorsabb, a legmagasabb fokozatra emeli
teljes főzési folyamatot a mindennapos
használat során.

A különleges TurboStar technológia
folyamatosan áramoltatja a forró levegőt az
egész főzőkamrában, egyenletes hőeloszlást
eredményezve a kosárban. „A TurboStar
technológiával a legoptimálisabb légáramlás
érhető el, így az étel 50%-kal
egyenletesebben sül meg”

Az új QuickControl szabályzótárcsa az Airfryer
fő szabályozója. Csak fordítsa el a megfelelő
hőmérséklet beállításához, majd nyomja meg
a tárcsát. Fordítsa el ismét az idő
beállításához, – majd nyomja meg a tárcsát a
sütés elkezdéséhez.
Egészségesebb sütés

Még több kedvenc ételei közül
A Philips Airfryer innovatív TurboStar
technológiája segítségével nemcsak
zsiradékban, hanem egyéb módon is süthet,
pörkölhet, grillezhet, és kedvenc ételeit
egyetlen eszközzel készítheti el.
A különleges Philips TurboStar gyorsan nagyon
forró levegőt állít elő, így ételeit olaj nélkül,
vagy csak kevés olaj hozzáadásával
sütheti meg. A Philips Airfryer használata a
hagyományos olajsütőkkel ellentétben
kevesebb olajszaggal jár, könnyű tisztítani,
biztonságos és mindennapos használata
gazdaságos.
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Műszaki adatok
Tartozékok
Mellékelve: Angol nyelvű receptfüzet

Szerviz
2 éves, világszerte érvényes garancia

Általános jellemzők
Előre beállított programok: 4
Termékjellemzők: Automatikus kikapcsolás,
Hideg falú burkolat, Vezetéktárolás,
Csúszásmentes talp, Előre beállított főzési
funkció, Hőfokszabályzós, Bekapcsolás
jelzőfény, Melegen tartás funkció, Angol
nyelvű receptkönyv
Technológia: TurboStar technológia
Időszabályzós: Akár 60 perc

Fenntarthatóság
Csomagolás: > 90% újrahasznosított anyag
Felhasználói kézikönyv: 100% újrahasznosított
papír
Műszaki adatok
Vezetékhossz: 0,8 m
Frekvencia: 50/60 Hz
Energiaellátás: 1425 W
Feszültség: 220 V
Kosár űrtartalma: 0,8 kg
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Tömeg és méretek
A termék méretei (Ho x Szé x Ma): 365 x 266 x
287 mm
Készülék tömege: 5,5 kg
Kialakítás
Szín: Fehér
Kidolgozás
A készülék anyaga: Műanyag

* Ellentétben a hagyományos olajsütőben sütött
hasábburgonyával
* Összehasonlítás a TurboStar technológia nélkül
működő Airfryerrel

