Nồi chiên không khí
Avance Collection
TurboStar
QuickClean
Bề mặt chống dính
Màu đen, 1425W, 0,8kg

Món chiên ngon tuyệt vời với lượng chất béo giảm đến
80%*
Công nghệ TurboStar, món chiên giòn ngon hoàn hảo
HD9643/11

Công nghệ TurboStar độc đáo của Philips cho phép bạn chiên rán thức ăn giòn ở bên ngoài và
mềm ở bên trong mà lại không dùng dầu ăn hoặc dùng rất ít dầu. Công việ c nấu nướng hiệ n trở
nên dễ dàng hơn với núm xoay QuickControl. Chiên thức ăn ưa thích chỉ với một lần nhấn nút,
thật đơn giản!
Món chiên thơm ngon, có lợi cho sức khỏe
Món ăn ngon miệ ng: giòn bên ngoài và mềm bên trong
Ứng dụ ng với hơn 200 công thức chế biến và đi kèm sách hướng dẫn miễn phí
Thực phẩm chín đều hơn 50%*
Công nghệ TurboStar độc đáo để chiên rán có lợ i cho sức khỏe hơn
Phụ kiệ n khay nướng để chiên nướng linh hoạt
Nhanh, dễ và tiết kiệ m thời gian
Giỏ Quick Clean có lưới chống dính dễ dàng làm sạch trong 90 giây
Tiết kiệ m thời gian nấu vì không cần làm nóng trước
4 cài đặt sẵn cho các món ăn phổ biến nhất
Chức năng giữ ấm cho những thời điể m dùng bữa khác nhau
Núm xoay QuickControl với màn hình kỹ thuật số
Được thiết kế phù hợp
Dung tích chứa 0,8 kg lớn
Tay cầm EasyClick đa năng để dễ dàng thay đổi các phụ kiệ n
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Những nét chính
Thức ăn giòn và mềm sau khi chiên

Làm nóng ngay lập tức

Kích thước nhỏ, dung tích chứa lớn

Nhờ có công nghệ TurboStar củ a Philips, tất cả nguyên
liệ u đượ c đun nóng bằng luồng nhiệ t luân chuyể n ổn
định và đượ c nấu chín cùng một lúc. Thức ăn đượ c
chiên đều, bạn không cần phải lật trở nhiều kể cả khi
thức ăn chất chồng lên nhau. Ngoài luồng khí đun nóng,
hơi nhiệ t mạnh mẽ trực tiếp từ phía trên sẽ nhanh
chóng làm cho thức ăn “giòn ở bên ngoài và mềm ở
bên trong” cùng với vỏ ngoài chín vàng đẹ p mắt.

Philips Airfryer sẵn sàng sử dụ ng ngay lập tức. Máy khở i
động nhanh hơn và duy trì vận tốc cao trên toàn bộ quá
trình nấu nướng, thích hợ p cho nhu cầu sử dụ ng mỗi
ngày.

Airfryer đượ c thiết kế đặc biệ t phù hợ p với không gian
bếp củ a bạn. Máy không chiếm nhiều diệ n tích trên kệ
bếp nhưng vẫn có thể nấu đượ c một lượ ng lớn nguyên
liệ u, ví dụ như 800 gam thực phẩm.

Cài đặt sẵn cho các món ăn phổ biến nhất

Núm xoay QuickControl

Chúng tôi đã tạo ra các cài đặt sẵn để nấu những món
ăn phổ biến nhất như khoai tây chiên đông lạnh, thịt, cá
và đùi gà, nhờ vậy bạn có thể dễ dàng nấu thức ăn chỉ
với một lần nhấn nút.

Núm xoay QuickControl điều khiể n chính trên máy
Airfryer. Bạn chỉ xoay núm để cài đặt nhiệ t độ phù hợ p
và nhấn. Sau đó xoay lần nữa để cài đặt thời gian và
nhấn núm để bắt đầu nấu.

Thực phẩm chín đều hơn 50%

Chiên lành mạnh hơn

Công nghệ TurboStar độc đáo xoáy không khí nóng liên
tụ c qua toàn bộ khoang nấu, tạo ra sự phân phối nhiệ t
đồng đều khắp giỏ chứa thực phẩm. “TurboStar đạt
đượ c luồng khí tối ưu nhất để chiên thực phẩm chín
đều hơn 50%”

Công nghệ TurboStar độc đáo củ a Philips tạo ra luồng
khí đượ c làm nóng rất cao luân chuyể n nhanh để chiên
thực phẩm ưa thích mà không dùng dầu ăn hoặc dùng ít
dầu. Philips Airfryer cũng tạo ra ít mùi hơn so với nồi
chiên thông thường, nồi dễ vệ sinh, an toàn và tiết kiệ m
cho việ c sử dụ ng hàng ngày!

Giỏ QuickClean

Giỏ QuickClean củ a Philips Airfryer sử dụ ng lưới chống
dính có thể tháo rời, việ c làm sạch máy sẽ trở nên
nhanh chóng và dễ dàng hơn. Ngăn kéo phủ lớp chống
dính có thể tháo rời và giỏ thức ăn có thể rửa đượ c
bằng máy rửa chén, giúp vệ sinh dễ dàng. Philips Airfryer
với công nghệ TurboStar giúp bạn và gia đình tránh
đượ c mùi dầu rán so với nồi chiên thông thường.
Các công thức chế biến đầy cảm hứng

Philips Airfryer là ứng dụ ng miễn phí, trình bày các công
thức chế biến ngon miệ ng và các bước hướng dẫn chi
tiết mà bạn có thể dễ dàng làm theo. Ứng dụ ng này sẽ
truyền cảm hứng cho bạn với những món ăn nhẹ hoặc
bữa ăn bổ dưỡ ng, không mất nhiều thời gian chế biến
trong những dịp đặc biệ t.

Thêm nhiều món ăn ưa thích
Không chỉ tuyệ t vời khi chiên rán, Philips Airfryer cải tiến
với công nghệ TurboStar còn cho phép bạn nướng thịt,
nướng bánh và quay những thực phẩm ưa thích trong
một lần duy nhất và giữ ấm cho mọi thời điể m dùng
bữa trong ngày.
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Các thông số
Phụ kiệ n
Bao gồm: Sách dạy nấu ăn, Khay nướng

Dịch vụ
Bảo hành 2 năm toàn cầu

Thông số chung
Cài đặt sẵn: 4
Các tính năng sản phẩm: Tự động ngắt, Vỏ máy cách
nhiệ t, Chân đế chống trượ t, Chức năng nấu cài đặt sẵn,
Tín hiệ u sẵn sàng, Điều khiể n nhiệ t độ, Chức năng giữ
ấm, QuickClean (Làm sạch nhanh), Sách công thức chế
biến và Ứng dụ ng
Công nghệ vượt trội:
Công nghệ TurboStar
Điều khiể n thời gian: Lên đến 60 phút

Bền vững
Đóng gói: Nguyên liệ u tái chế > 90%
Hướng dẫn sử dụng: 100% giấy tái chế
Thông số kỹ thuật
Chiều dài dây: 0,8 m
Tần số: 50 Hz
Công suất: 1425 W
Điệ n áp: 220 V
Sức chứa của giỏ: 0,8 kg
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Khối lượng và kích thước
Kích thước sản phẩm (Dài x Rộng x Cao):
365x266x287 mm
Trọng lượng của sản phẩm: 5,5 kg
Thiết kế
Màu sắc: Đen và bạc
Hoàn thiệ n
Vật liệ u thân chính: Nhựa

* So với các món rán tươi được chế biến bằng nồi chiên Philips thông
thường.
* so với Airfryer không có TurboStar

