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Velsmakende pommes frites med opptil 80 %

mindre fett*

TurboStar-teknologi, perfekt frityrstekt mat

Med Philips' unike TurboStar-teknologi kan du frityrsteke mat med lite eller ingen

olje. Maten blir allikevel sprø på utsiden og mør på innsiden. Nå blir det også enda

enklere med QuickControl-bryteren. Deilig frityrstekt mat med ett klikk!

Sunn og deilig mat hver gang

Unik TurboStar-teknologi gir sunnere fritering

Deilige retter – møre på innsiden, sprø på utsiden

Lager 50 % mer jevnt frityrstekt mat*

Raskt, enkelt og tidsbesparende

QuickControl-bryter med digital skjerm

Fire forhåndsinnstillinger for de mest populære rettene

Hold varm-funksjon for fleksibel serveringstid

Velsmakende mat på kort tid: ingen forvarming nødvendig

Enkel rengjøring i løpet av 90 sekunder – QuickClean-kurv med klebefritt nett

Gjennomtenkt design

Stor kapasitet på 0,8 kg

Universell EasyClick-håndtak – bytt mellom tilbehør på enkelt vis



Airfryer HD9641/90

Høydepunkter

Forhåndsinnstillinger for de mest populære

rettene

Vi har laget forhåndsinnstilte programmer for

populære retter, slik at du kan tilberede dem

med bare ett klikk. Du kan glede deg over hvor

enkelt det er å bruke de forhåndsinnstilte

programmene for frosne pommes frites, kjøtt,

fisk og kyllinglår.

QuickControl-bryter

Den nye QuickControl-bryteren er

hovedkontrollen for Airfryer. Bare vri på den for

å stille inn riktig temperatur, og deretter klikker

du. Vri igjen for å stille inn tiden – klikk deretter

for å starte matlagingen.

Sprø og møre resultater

Takket være Philips TurboStar-teknologi blir all

mat utsatt for denne konstante, sirkulerende

varmen, noe som sikrer at den blir

gjennomstekt. Resultatet er jevnt frityrstekt mat

som du ikke trenger å snu, selv når maten er

stablet opp. I tillegg til sirkulasjonen av varm

luft gir den sterke, direkte varmen fra oversiden

av ovnen maten en sprø overflate på kort tid og

et deilig, gyllenbrunt resultat. "Sprø på utsiden,

mør på innsiden"

Liten i størrelse, stor i kapasitet

Airfryer er nøye gjennomtenkt utforming for

kjøkkenet. Det gjør at du kan spare plass på

benken samtidig som du kan lage store

mengder mat (800 g pommes frites).

QuickClean-kurv

Med Philips-Airfryer QuickClean-kurven, som

har et avtakbart, klebefritt nett, får du gjort

unna rengjøringen raskt og enkelt. Den

uttakbare skuffen med klebefritt belegg og

matkurven kan vaskes i oppvaskmaskin for

enkel rengjøring. Philips Airfryer med

TurboStar-teknologi gjør at du ikke blir plaget

av lukten av fritert olje som oppstår ved bruk av

en vanlig frityrgryte.

Umiddelbar oppvarming

Philips Airfryer er klar til bruk umiddelbart og

gir rask og god tilbereding av mat hver eneste

gang du bruker den.

Lager 50 % mer jevnt frityrstekt mat

Den unike TurboStar-teknologien virvler varm

luft kontinuerlig gjennom hele kokekammeret,

noe som gir jevn varmefordeling i hele kurven.

"TurboStar oppnår den mest optimale

luftstrømmen, slik at maten grilles 50 % mer

jevnt"

Sunnere fritering

Den unike Philips TurboStar-teknologien

genererer raskt sirkulerende varmluft til å fritere

maten på kort tid med lite eller ingen olje.

Philips Airfryer avgir også mindre lukt enn

vanlige frityrgryter, er enkel å rengjøre samt

trygg og økonomisk å bruke daglig.

Universell EasyClick-håndtak

Philips' nye universelle EasyClick-håndtak

gjør det enklere å bytte mellom ulike

matlagingstilbehør, slik at du oppnår de beste

resultatene når du lager yndlingsrettene dine.

Det gir også mer kompakt oppbevaring.
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Spesifikasjoner

Tilbehør

Inkludert: Oppskriftshefte

Generelle spesifikasjoner

Forhåndsinnstilte programmer: 4

Produktfunksjoner: Automatisk avslåing, Kald

vegg på yttersiden, Ledningsoppbevaring, Kan

vaskes i oppvaskmaskin, Sklisikre føtter,

Forhåndsinnstilt stekefunksjon, Signal viser når

den er klar, Temperaturkontroll, På-lampe,

Hold varm-funksjon, QuickClean,

Oppskriftsbok og app

Teknologi: TurboStar-teknologi

Tidskontroll: Opptil 60 minutter

Service

To års verdensomspennende garanti

Bærekraft

Emballasje: > 90 % resirkulerte materialer

Brukerhåndbok: 100 % resirkulert papir

Tekniske spesifikasjoner

Ledningslengde: 0,8 m

Frekvens: 50/60 Hz

Drift: 1425 W

Spenning: 220 V

Kapasitet, kurv: 0,8 kg

Mål og vekt

Mål, produkt (L x B x H):

365x266x287 millimeter

Vekt, produkt: 5,5 kg

Utforming

Farge: Svart

Overflate

Materiale i hoveddelen: Plast

* Sammenlignet med pommes frites laget i en vanlig

frityrgryte fra Philips.

* sammenlignet med Airfryer uten TurboStar
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