
 

Airfryer XXL

Premium
 

Vår kraftigste Airfryer

1,4 kg opptil 6 personer

Krever ikke forvarming

 

HD9650/90

Den sunne måten å fritere på*
Med nyskapende teknologi som reduserer innholdet av mettet

fett

Philips Airfryer XXL bruker varmluft når den tilberede familiens favorittretter på en

sunnere måte, med lite eller ingen bruk av olje. Den nye Twin TurboStar-

teknologien er utviklet for å redusere mengden mettet fett, som naturlig frigjøres av

ingrediensene under tilberedning. Overskuddet av fett fra f.eks. svinekjøtt og

kylling, fanges opp av fettreduksjons-funksjonen, i stedet for at det havner i

magen din. Nyt et sprøtt og fritert resultat med færre kalorier.

Den sunneste måten å fritere på*

Fat Removal-teknologi skiller ut og fanger opp overflødig fett

Rapid Air-teknologi for deilige og sprøere resultater

Stek med lite eller ingen matfett

Utformet for hverdagsmatlagingen

XXL for hele familien har plass til en hel kylling eller 1,4 kg pommes frites

1,5 ganger raskere enn en ovn*

Digitalt display med fem forhåndsinnstilte tilberedningsprogrammer

Hold varm-modus for fleksibel serveringstid

QuickClean, og avtakbare deler som kan vaskes i oppvaskmaskin

En rekke matlagingsmuligheter

Friter. Bak. Grill. Stek. Og til og med varm opp.

Hundrevis av oppskrifter i appen og gratis oppskriftsbok følger med



Airfryer XXL HD9650/90

Høydepunkter

Fettfjerningsteknologi

Spis sunnere retter med overflødig fett fjernet

fra maten. Philips Airfryer er den eneste

Airfryeren med Fat Removal-teknologi, som

skiller ut og fanger opp overflødig fett. Nyt

deilig mat som er sprø på utsiden og mør på

innsiden med maksimal smak og minimalt

med fett.

XXL-måltider i familiestørrelse

Ja, du kan steke måltider i familiestørrelse i

nye Airfryer XXL. Kapasiteten i full størrelse

gjør det enkelt å lage store, deilige måltider.

Du kan tilberede en hel kylling, eller til og med

opptil 1,4 kg pommes frites, for å stilne

sulten til familie eller venner. Server opptil seks

porsjoner med den store kurven med 7,3 l

kapasitet.

Hold varm-modus

Med den praktiske hold varm-modusen kan du

spise måltidet når du er klar. Den holder maten

varm og ved den optimale temperaturen i

opptil 30 minutter.

Rapid Air-teknologi

Philips Rapid Air-teknologien gir 7x raskere

luftstrøm for deilige, sprø resultater*. Få

sunnere og mer velsmakende snacks og

måltider som er deilige og sprø på utsiden og

møre på innsiden.

1,5 ganger raskere enn en ovn

Matlagingen går raskere og er mer praktisk enn

noen gang med Philips Airfryer. Takket være

umiddelbar varme og Rapid Airflow-teknologi

stekes maten 1,5 ganger raskere enn i en

stekeovn. Det beste av alt er at du ikke trenger

å forvarme Airfryeren. Bare skru den på og start

matlagingen.

QuickClean og kan vaskes i oppvaskmaskin

Rengjøringen er rask og enkel takket være

Airfryer QuickClean-kurven med avtakbar

nettinginnsats. Både kurven og den avtakbare

skuffen med klebefritt belegg kan vaskes i

oppvaskmaskin for enkel rengjøring.

Stek med lite eller ingen matfett

Airfryer benytter varmluft til å fritere

favorittmaten din med lite eller ingen tilsetning

av matfett, slik at du kan fritere med inntil 90 %

mindre fett*. Få sprø, velsmakende resultater

som fritert mat, men med minst mulig fett.

Digital skjerm med fem forvalg

Det digitale grensesnittet er enkelt å bruke

med forhåndsinnstilte tilberedningsprogrammer

for

ettrykkstilberedning av frosne pommes frites,

kjøtt, fisk, hel kylling og kyllingklubber.

QuickControl-bryteren angir både temperatur

og steketid.

Bak. Grill. Stek. Eller varm opp.

Du kan lage hundrevis av retter i Airfryeren.

Friter, bak, grill, stek, og til og med varm opp

måltidene. Hver bit er like god, takket være

Philips Air Flow og sjøstjerneutformingen. Den

steker maten jevnt fra alle sider slik at du får

perfekte måltider hver eneste gang.



Airfryer XXL HD9650/90

Spesifikasjoner

Generelle spesifikasjoner

Tidskontroll: Opptil 60 minutter

Temperaturkontroll: 40–200 °C

Forhåndsinnstilt stekefunksjon

Kald vegg på yttersiden

Integrert ledningsoppbevaring

Kan vaskes i oppvaskmaskin

Automatisk avslåing

Ledningsoppbevaring

Signal viser når den er klar

Av/på-knapp

På-lampe

Produktfunksjoner: Automatisk avslåing,

Ledningsoppbevaring, Digital skjerm, Kan

vaskes i oppvaskmaskin, Signal viser når den

er klar, Temperaturkontroll, Hold varm-funksjon,

Oppskriftsbok og app,

Forhåndsinnstilt program, QuickClean-kurv,

Advanced Rapid Heat

Teknologi: Fettfjerningsteknologi

Utforming og utseende

Materiale i hoveddelen: Plast

Farge på kontrollpanelet: Svart

Tilbehør som følger med

LED-display

Patentert Rapid Air

Service

To års verdensomspennende garanti

Bærekraft

Emballasje: > 90 % resirkulerte materialer

Brukerhåndbok: 100 % resirkulert papir

Tekniske spesifikasjoner

Drift: 2225 W

Programmer: Fem forhåndsinnstillinger

Hold varm-knapp

Øyeblikkelig på / ingen forvarme

Forhåndsinnstillingsknapp

Lagre matlagingsinnstillingene dine: Nei

Grensesnitt: Digital

Fettfjerningsteknologi

Kurvkapasitet: 0,8 kg pommes frites, 1,4 kg

Kapasitet, kurv: 1,4 kg

Mål og vekt

Mål, produkt (L x B x H):

433x321x315 millimeter

Vekt, produkt: 7,99 kg

Utforming

Farge: Svart

* *Sammenlignet med fettinnholdet i kylling og svinekjøtt

laget i frityrgryte og wok

* *Sammenlignet med pommes frites og kyllingklubber i

vanlig stekeovn

* *Rapid Air-teknologi gir luftstrøm i kurven med syv

ganger høyere hastighet sammenlignet med

luftstrømmen i en Philips Viva Airfryer med flat bunn

* *Sammenlignet med pommes frites laget i en vanlig

frityrgryte fra Philips
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