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Pyszne frytki zawierające nawet o 80% mniej

tłuszczu*
Technologia TurboStar, perfekcyjnie przygotowane posiłki

smażone powietrzem

Wyjątkowa technologia Philips TurboStar umożliwia smażenie z niewielką lub

zerową ilością oleju. Smażenie powietrzem sprawia, że jedzenie jest chrupiące na

zewnątrz i delikatne w środku. Dzięki funkcji QuickControl przygotowanie potraw

jest jeszcze łatwiejsze. Ulubione smażone potrawy za jednym kliknięciem!

Zdrowe i smaczne jedzenie za każdym razem

Wyjątkowa technologia TurboStar zapewnia zdrowsze smażenie

O 50% bardziej równomierne smażenie jedzenia*

Smaczne dania: delikatne w środku, chrupiące na zewnątrz

Ponad 200 przepisów w aplikacji i darmowa książka z przepisami w zestawie

Szybko, łatwo i wydajnie

Pokrętło QuickControl z cyfrowym wyświetlaczem

4 gotowe programy najpopularniejszych dań

Funkcja utrzymywania ciepła umożliwiająca dostosowanie czasu podania

Pyszne jedzenie w krótszym czasie: bez konieczności wstępnego podgrzewania

Smażenie, grillowanie i pieczenie ulubionych potraw w domu

Inteligentna konstrukcja

Duża pojemność: 0,8 kg

Uniwersalny uchwyt EasyClick — łatwa wymiana akcesoriów
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Zalety

Chrupiące i delikatne rezultaty

Dzięki technologii Philips TurboStar wszystkie

składniki są wystawione na działanie

krążącego gorącego powietrza o stałej

temperaturze, w wyniku czego wszystkie są

gotowe po takim samym czasie. Efektem tego

jest równomierne smażenie bez konieczności

obracania — nawet jeśli składniki są ułożone

jeden na drugim. Oprócz przepływu gorącego

powietrza jedzenie poddawane jest również

silnemu działaniu wysokiej temperatury

płynącej bezpośrednio z góry urządzenia,

dzięki czemu składniki szybko stają się

chrupiące, uzyskując delikatny smak i złocisty

kolor. W skrócie: chrupiące na zewnątrz,

delikatne w środku.

Inspirujące przepisy

Darmowa aplikacja Philips Airfryer zawiera

przepisy na smaczne potrawy wraz z łatwymi i

dokładnymi instrukcjami dotyczącymi ich

przygotowywania. Można w niej znaleźć

pomysły na szybkie i zdrowe przekąski oraz

dania na specjalne okazje.

Błyskawiczne nagrzewanie

Urządzenie wielofunkcyjne Philips Airfryer jest

natychmiast gotowe do użycia. Jest szybsze od

początku do końca i ułatwia codzienne

gotowanie dzięki przewadze technologicznej

na każdym jego etapie.

Gotowe programy najpopularniejszych dań

Gotowe programy popularnych dań pozwalają

przygotować je jednym kliknięciem. Pokochasz

łatwość obsługi naszych programów do

mrożonych frytek, mięsa, ryb i udek kurczaka.

O 50% bardziej równomierne smażenie

jedzenia

Dzięki wyjątkowej technologii TurboStar,

gorące powietrze stale wiruje w komorze

smażenia, co zapewnia równomierne

rozprowadzanie ciepła w całym koszu.

„Technologia TurboStar pozwala uzyskać

najbardziej optymalny przepływ powietrza,

dzięki czemu jedzenie jest smażone o 50%

bardziej równomiernie”

Więcej ulubionych potraw

Innowacyjne urządzenie wielofunkcyjne

Airfryer firmy Philips z technologią Rapid Air

nadaje się nie tylko do smażenia. Możesz w

nim także grillować, a nawet piec ulubione

potrawy.

Niewielkie rozmiary, duża pojemność

Urządzenie Airfryer zostało pomysłowo

zaprojektowane, co pozwala zaoszczędzić

miejsce na blacie kuchennym i jednocześnie

przygotować dużej ilości jedzenia (800 g

frytek).

Pokrętło regulacji QuickControl

Nowe pokrętło QuickControl to główny element

sterujący urządzenia wielofunkcyjnego Airfryer.

Wystarczy je obrócić, aby wybrać odpowiednią

temperaturę, a następnie kliknąć. Później

należy obrócić pokrętło ponownie, aby wybrać

czas, i kliknąć, aby rozpocząć przygotowanie

potrawy.
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Dane techniczne

Akcesoria

W zestawie: Broszura z przepisami

Informacje ogólne

Wstępnie ustawione programy: 4

Charakterystyka produktu: Automatyczne

wyłączanie, Nienagrzewająca się obudowa,

Schowek na przewód, Stopy antypoślizgowe,

Funkcja programowania gotowania, Regulacja

temperatury, Wskaźnik zasilania, Funkcja

trzymania ciepła, Książka i aplikacja z

przepisami

Technologia: Technologia TurboStar

Regulacja czasu: Do 60 minut

Serwis

2 lata gwarancji

Zrównoważony rozwój

Opakowanie: > 90% materiału z odzysku

Instrukcja obsługi: 100% papier przetworzony

Dane techniczne

Długość przewodu: 0,8 m

Częstotliwość: 50/60 Hz

Moc: 1425 W

Napięcie: 220 V

Pojemność kosza: 0,8 kg

Waga i wymiary

Wymiary produktu (D x S x W): 365 x 266 x

287 mm

Waga produktu: 5,5 kg

Wykończenie

Kolor: Biały

Wykończenie

Materiał korpusu: Plastik

* W porównaniu ze smażeniem frytek w oleju w zwykłej

frytownicy

* W porównaniu z urządzeniem Airfryer bez technologii

TurboStar
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