Airfryer XXL
Avance Collection
Vores mest kraftfulde Airfryer
1,4 kg op til 6 personer
Ingen forvarmning kræves

HD9650/90

Den sundere måde at friturestege på*
Med innovativ teknik, som reducerer det mættede fedt
Philips Airfryer XXL anvender varmluft for at tilberede familiens yndlingsretter på
en sundere måde med kun lidt eller slet ingen tilsat olie. Den nye Twin TurboStarteknik er udviklet for at reducere mængden af mættet fedt, som naturligt frigøres
fra ingredienserne under tilberedningen. Overskuddet af fedt fra f.eks. svinekød og
kylling opfanges af fedtreduceringsfunktionen i stedet for at havne i din mave. Nyd
et sprødt, friturestegt resultat med færre kalorier.
Sunde, lækre resultater hver gang
Steg med lidt eller ingen tilsat olie
Twin TurboStar-teknologi fjerner fedt fra fødevarer
Lige så sprødt som friturestegt med 90 % mindre fedt*
Alsidig, hurtig og i familiestørrelse
Steg, bag, grill og frituresteg dine yndlingsretter hjemme
Holde varm-tilstand, der giver ﬂeksibel serveringstid
Vores mest kraftfulde Airfryer for hurtigere tilberedning*
Opskriftshæfte med mere end 30 lækre retter
Størrelse XXL til hele familien
Nem at bruge, nem at rengøre
Digitalt display med forudindstillede madlavningsprogrammer
QuickClean-kurv med slip-let-trådnet renses på 90 sekunder
Alle aftagelige dele kan gå i opvaskemaskinen
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Vigtigste nyheder
Steg med lidt eller ingen olie

Steg, bag, grill og frituresteg dine
yndlingsretter hjemme

Størrelse XXL til hele familien
Airfryer XXL er designet med med tanke på
hele familien. Tilbered hele retter i den, eller
lav lækkert tilbehør, som hele familien elsker.
F.eks. rummer den en hel kylling eller op til
1,4 kg pommes frites.
Digitalt display med forudindstillede
madlavningsprogrammer

Din Airfryer anvender varmluft til at tilberede
dine foretrukne fødevarer med begrænset eller
ingen tilsat olie, så du kan stege med op til 90
% mindre fedt*. Nyd velsmagende, sprøde
resultater som friturestegt mad med minimal
mængde fedt.

Airfryer XXL kan anvendes til meget andet end
blot friturestegning - du kan også grille, bage
og stege maden. Vores Philips Airfryer-app er
fuld af tips og opskrifter, som er lette at følge.
Holde varm-funktion til ﬂeksibel servering

Twin TurboStar-teknologi
Med den digitale skærm er det både nemt og
præcist at kontrollere tids- og
temperaturindstillingerne. Vi har også udviklet
forudindstillede madlavningsprogrammer, som
hjælper dig til at få et bedre resultat, når du
tilbereder frosne pommes frites, kød, ﬁsk og
kylling.

Ved at kombinere et kraftigt varmelegeme og
en kraftig motor med vores nye Twin TurboStarteknologi hvirvler den varme luft i din Airfryer
rundt som en kraftig tornado - i hele kurven til
tilberedning. Designet til at udtrække mere fedt
fra din mad og opfange det hele i fedtfjerneren,
så det er nemt at bortskaﬀe. Philips Airfryer
med Twin TurboStar-teknologi
betyder også, at du og dit hjem slipper for den
lugt af stegt olie, der opstår ved brug af en
almindelig frituregryde.

Holde varm-funktionen giver dig mulighed for
at servere maden, når du er klar til det. Du kan
holde retten varm i op til 30 minutter.

Ingen sprøjt eller lugt

Vores mest kraftfulde Airfryer
Dette er Philips’ mest kraftfulde Airfryer med
den hurtigste opvarmning og korteste
tilberedningstid, så du nemt kan få sund og
hjemmelavet mad.
Inspirerende opskrifter

Sprød smag og 90 % mindre fedt
Dokumenteret ydeevne. Lav pommes frites, der
er lige så sprøde som ved brug af en traditionel
frituregryde, men nu med op til 90 % mindre
fedt. Steg en hel kylling, så den får sprødt skind
og mørt kød, samtidig med at du fjerner fedtet.

Airfryers QuickClean-kurv har et aftageligt sliplet-trådnet for nem rengøring. Både kurv og
aftagelig skuﬀe med slip-let-belægning kan
vaskes i opvaskemaskine - og stegning med
luft betyder, at du og dit hjem slipper for lugten
ved traditionel friturestegning.
Kan gå i opvaskemaskinen

Fra hurtige sunde snacks til komplette
familiemåltider - vores gratis opskriftsbog har
mere end 30 lækre ideer og nemme
instruktioner fra professionelle kokke. Vores
Philips Airfryer-app er fuld af ﬂere tip,
vejledninger og nemme opskrifter.
For at spare tid og sikre problemfri oprydning
kan alle aftagelige dele gå i opvaskemaskinen.
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Speciﬁkationer
Generelle speciﬁkationer
Produktfunktioner: Auto-sluk,
Ledningsopbevaring, Digital berøringsfølsom
skærm, Kan gå i opvaskemaskinen, Klarsignal,
Temperaturkontrol, Holde varm-funktion,
Opskriftsbog og app, Forudindstillet program,
QuickClean kurv, Avanceret hurtig opvarmning
Teknologi: Twin TurboStar-teknologi

Service
2 års verdensomspændende reklamationsret
Bæredygtighed
Emballage: > 90 % genbrugsmaterialer
Brugervejledning: 100% genbrugspapir

Design
Farve: Sort

Tekniske speciﬁkationer
Strøm: 2225 W
Kurvens kapacitet: 1,4 kg
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Vægt og dimensioner
Produktets mål (L x B x H): 433x321x315 mm
Produktets vægt: 7,99 kg

* Sammenlignet med fedtindholdet i kylling i forhold til
stegning i en frituregryde og i en wok
* Sammenlignet med friske pommes frites tilberedt i en
almindelig Philips-frituregryde
* Sammenlignet med en traditionel Philips-frituregryde

