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Maukkaita ranskalaisia perunoita, joissa 80 %

vähemmän rasvaa*
Täydelliseksi paistettua ruokaa TurboStar -teknologialla

Philipsin TurboStar-teknologian ansiosta ruokasi paistuu pienelläkin öljymäärällä

uppopaiston tavoin pinnalta rapeaksi ja sisältä mureaksi. Uusi QuickControl-

valitsin tekee ruoan valmistuksesta entistäkin helpompaa. Lempiruokasi paistuu

täydelliseksi vain yhdellä napsautuksella!

Terveellistä ja herkullista ruokaa joka kerta

Entistä terveellisempää paistettua ruokaa ainutlaatuisella TurboStar-tekniikalla

Herkullinen annos: murea sisältä, rapea pinnalta

Paistaa ruuan 50 % tasaisemmin*

Nopea, helppokäyttöinen ja aikaa säästävä

QuickControl-säädin ja digitaalinen näyttö

4 pikavalintaa yleisimpien ruokien valmistukseen

Lämpimänäpitotoiminto pitää ruoan tarjoiluvalmiina

Maukasta ruokaa hetkessä ilman esilämmitystä

Helppo puhdistaa 90 sekunnissa – QuickClean-kori, jossa on tarttumaton verkko

Käytännöllinen muotoilu

Suuri 0,8 kg:n tilavuus

Irrotettava yleiskahva – helposti vaihdettavat lisävarusteet
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Kohokohdat

Yleisimpien ruokien pikavalinnat

Loimme suosituille ruoille valmiit paisto-

ohjelmat ja nyt niiden paistaminen onnistuu

yhdellä napsautuksella. Esiasetetut ohjelmat

pakasteranskalaisille, lihalle, kalalle ja

kanankoiville tekevät kokkaamisesta entistä

helpompaa.

QuickControl-säädin

Uusi QuickControl-säädin on Airfryer-keittimen

pääohjain. Aseta oikea lämpötila säädintä

kääntämällä ja vahvista valinta

napsauttamalla. Aseta haluttu aika

kääntämällä säädintä uudelleen ja aloita

ruoan kypsennys napsauttamalla uudelleen.

Rapea ja murea lopputulos

Philipsin TurboStar-tekniikan ansiosta lämpö

kiertää tasaisesti ja ruoka kypsyy kaikkialta

samaan aikaan. Friteeraustulos on tasainen,

eikä koria tarvitse kääntää, vaikka se olisi

täynnä. Kiertävän kuuman ilman lisäksi

suoraan laitteen yläosasta tuleva ilma

kypsentää ruoan rapeaksi ja kullanruskeaksi.

Rapea pinnalta, murea sisältä!

Pieni mutta tilava

Airfryer on suunniteltu keittiötäsi silmällä

pitäen. Sen ansiosta voit säästää pöytätilaa

keittiötasollasi ja olla kuitenkin valmiina

valmistamaan suuren määrän ruokaa (esim.

800 g ranskanperunoita).

QuickClean-kori

Philips Airfryerin QuickClean-korin ja sen

irrotettavan tarttumattoman verkon ansiosta

korin peseminen on nopeaa ja helppoa.

Irrotettava, tarttumattomaksi pinnoitettu lokero

ja ruokakori on helppo pestä

astianpesukoneessa. Philips Airfryer sekä

TurboStar-tekniikka säästävät sinua ja kotiasi

tavanomaisen friteerauskeittimen

aiheuttamalta paistoöljyn hajulta.

Kuumenee välittömästi

Heti käyttövalmis Philips Airfryer tekee

päivittäisestä ruoanlaitosta nopeaa ja helppoa.

Paistaa ruuan 50 % tasaisemmin

Ainutlaatuinen TurboStar-tekniikka kierrättää

kuumaa ilmaa jatkuvasti koko paistotilassa,

mistä seuraa tasaisempi lämmönjakautuminen

paistokorin ympärillä. "TurboStar-tekniikka

optimoi ilmankierron ja ruoka paistuu 50 %

tasaisemmin"

Terveellisempi friteeraus

Philipsin ainutlaatuinen TurboStar-tekniikka

tuottaa ylikuumennettua ilmaa, joka paistaa

ruoan hyvin vähäisellä öljymäärällä tai

kokonaan ilman öljyä. Philips Airfryer tuottaa

myös tavanomaista uppopaistinta vähemmän

hajua ja se on helppo puhdistaa, turvallinen ja

taloudellinen käyttää päivittäin.

Yleiskahva

Philipsin uusi yleiskahva mahdollistaa

oikeanlaisten ruoanlaittovälineiden

yhdistämisen ja takaa näin parhaan

lopputuloksen päivästä toiseen. Irrotettavan

kahvan ansiosta laite vie myös vähemmän

säilytystilaa.
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Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Mukana: Reseptivihko

Yleiset tiedot

Pikavalintaohjelmat: 4

Tuotteen ominaisuudet: Automaattinen

virrankatkaisu, Kylmäkylkinen, Johdon

säilytys, Konepesun kestävä, Liukumattomat

jalat, Asetusten pikavalinta, Valmistumisen

ilmaisin, Lämpötilan säätö, Virran merkkivalo,

Lämpimänäpitotoiminto, QuickClean,

Reseptivihko ja sovellus

Tekniikka: TurboStar-tekniikka

Ajan säätö: Jopa 60 minuuttia

Huolto

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

Ympäristö

Pakkaus: >90 % uusiomateriaalia

Käyttöopas: 100 % uusiopaperia

Tekniset tiedot

Johdon pituus: 0,8 m

Taajuus: 50/60 Hz

Virta: 1425 W

Jännite: 220 V

Korin tilavuus: 0,8 kg

Paino ja mitat

Tuotteen mitat (PxLxK): 365 x 266 x 287 mm

Tuotteen paino: 5,5 kg

Muotoilu

Väri: Musta

Pinnoitus

Rungon materiaali: Muovi

* Verrattu tavanomaisella Philipsin friteerauskeittimellä

valmistettuihin ranskanperunoihin

* verrattuna Airfryeriin ilman TurboStar-tekniikkaa
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