
 

Airfryer XXL

Premium
 

Technologie odstraňování tuku

Technologie Rapid Air

černá, 1,4 kg

 

HD9650/90

Maximální chuť, minimální tuk
Křupavá chuť a nižší obsah tuku oproti jiným zařízením*

Fritéza Philips Airfryer XXL využívá ke smažení jídla místo oleje horký vzduch.

Nová technologie odstranění tuků je navržena tak, aby z jídla odstraňovala

a zachycovala tuk a poskytuje tak nejzdravější způsob smažení.

Zdravější způsob smažení*

Technologie odstraňování tuku odděluje a zachycuje přebytečný tuk

Technologie Rapid Air pro lahodné, křupavé výsledky

Smažte s minimem oleje nebo bez oleje

Navrženo pro každodenní vaření

Rodinná velikost XXL zvládne celé kuře nebo 1,4 kg hranolků

1,5krát rychlejší než trouba*

Digitální displej s 5 přednastavenými programy přípravy jídla

Režim udržování teploty zajistí pružný čas servírování

Všechny odnímatelné části jsou vybavené funkcí QuickClean a jsou vhodné do myčky

Spousta možností přípravy pokrmů

Smažení. Pečení. Grilování. Opékání. A dokonce i ohřívání.

Zahrnuje recepty v bezplatné kuchařce



Airfryer XXL HD9650/90

Přednosti

Technologie odstraňování tuku

Jezte zdravěji bez přebytečného tuku

z potravin. Fritéza Philips Airfryer je jediná

fritéza s technologií pro odstranění tuku, která

odděluje a zachycuje přebytečný tuk.

Vychutnejte si lahodné jídlo, které je na vnější

straně křupavé a uvnitř křehké s maximální

chutí a minimálním obsahem tuku.

XXL pokrmy pro celou rodinu

Ano, v nové fritéze Airfryer XXL můžete vařit

jídla pro celou rodinu. Díky své velikosti je

příprava velkého a lahodného jídla snadná.

Můžete uvařit celé kuře nebo až 1,4 kg

hranolků, které uspokojí hladovou rodinu nebo

přátele. Podávejte až šest porcí díky velkému

koši o objemu 7,3 l.

Režim udržování teploty

Díky praktickému režimu udržování teploty si

můžete jídlo vychutnat, až budete připraveni.

Udrží vaše jídlo teplé a při ideální teplotě po

dobu až 30 minut.

Technologie Rapid Air

Technologie Rapid Air společnosti Philips

vytváří 7x rychlejší proudění vzduchu pro

lahodně křupavé výsledky*. Vychutnejte si

zdravější a chutné svačiny a jídla, která jsou

dokonale křupavá a přitom křehká uvnitř

1,5krát rychlejší než trouba

S fritézou Philips Airfryer je příprava pokrmů

rychlejší a pohodlnější než kdy dříve. Díky

okamžitému zahřátí a technologii proudění

vzduchu Rapid Airflow bude vaše jídlo hotové

1,5krát rychleji než v troubě. A co je nejlepší,

nemusíte přístroj AirFryer předehřívat. Stačí jej

zapnout a začít vařit.

Funkce QuickClean a vhodné do myčky

Čištění je rychlé a snadné díky košíku Airfryer

QuickClean s vyjímatelným nepřilnavým

sítkem. Košík i vyjímatelnou zásuvku

s nepřilnavým povrchem lze mýt v myčce na

nádobí pro jednoduchý úklid.

Smažte s minimem oleje nebo bez oleje

Fritéza Airfryer využívá k přípravě vašich

oblíbených jídel horký vzduch a jen malé

množství přidaného oleje nebo žádný olej,

takže můžete smažit s až o 90 % nižším

množstvím tuku*. Vychutnávejte si skvělé

křupavé pokrmy, které chutnají jako dobře

prosmažené, ale obsahují minimum tuku.

Digitální displej s 5 předvolbami.

Digitální rozhraní s přednastavenými programy

na přípravu jídel, které umožňují jedním

stiskem tlačítka usmažit zmrazené hranolky,

maso, rybu, celé kuře a kuřecí paličky. Volič

QuickControl nastaví teplotu i dobu přípravy.

Pečení. Grilování. Opékaní. Nebo ohřívání.

Ve fritéze Airfryer můžete připravit stovky

pokrmů. Smažte, pečte, grilujte, opékejte

nebo dokonce i ohřívejte svá jídla. Každé

kousnutí bude lahodné díky technologii Philips

Air flow a hvězdicovému designu. Připravuje

jídlo rovnoměrně ze všech stran a pokaždé

zajistí dokonalé jídlo.
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Specifikace

Obecné specifikace

Kontrola času: Až 60 minut

Řízení teploty: 40 až 200 °C

Funkce předvolby vaření: Ano

Provedení Cool Wall: Ano

Integrovaný úložný prostor pro kabel: Ano

Vhodné do myčky: Ano

Automatické vypnutí: Ano

Úložný prostor pro kabel: Ano

Signalizace dokončení: Ano

Vypínač: Ano

Kontrolka zapnutí přístroje: Ano

Vlastnosti výrobku: Automatické vypnutí,

Úložný prostor pro kabel, Digitální dotyková

obrazovka, Vhodné do myčky, Signalizace

dokončení, Řízení teploty, Funkce uchování

teploty, Kniha receptů, Přednastavený

program, Košík s rychlým čištěním, Pokročilá

funkce rychlého zahřátí

Technologie: Technologie odstraňování tuku

Design a provedení

Materiál hlavního tělesa: Plast

Barva ovládacího panelu: Černá

Obsahuje příslušenství

Displej LED: Ano

Patentovaná technologie Rapid Air: Ano

Servis

2letá celosvětová záruka: Ano

Podpora udržitelného rozvoje

Balení: >90 % recyklovaných materiálů

Uživatelská příručka: 100% recyklovaný papír

Technické údaje

Spotřeba: 2 225 W

Programy: 5 předvoleb

Tlačítko udržování teploty: Ano

Okamžité zapnutí / bez předehřevu: Ano

Tlačítko předvolby: Ano

Uložte své nastavení: Ne

Rozhraní: Digitální

Technologie odstraňování tuku: Ano

Kapacita košíku: 0,8 kg hranolků, 1,4 kg

Prostorný koš: 1,4 kg

Hmotnost a rozměry

Rozměry výrobku (D x Š x V):

433 x 321 x 315 mm

Hmotnost produktu: 7,99 kg

Design

Barva: Černá

* *Porovnání obsahu tuku u kuřete a vepřového oproti

fritéze využívající smažení na tuku a smažení ve woku

* *Ve srovnání s hranolky a kuřecími paličkami z běžné

trouby

* *Technologie Rapid Air zvyšuje rychlost proudění

vzduchu v koši sedmkrát v porovnání s rychlostí

proudění vzduchu ve fritéze Philips Viva Airfryer

s plochým dnem

* * V porovnání s čerstvými smaženými pokrmy

připravenými v běžné fritéze společnosti Philips
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