
 

Airfryer XXL

Premium
 

Tehnologie de eliminare a
grăsimii

Tehnologie Rapid Air

negru, 1,4 kg

 

HD9650/90 Gust maxim, grăsime minimă
Gust crocant, reduce grăsimile pe care alte produse le lasă în

urmă*

Philips Airfryer XXL utilizează aer fierbinte pentru a prăji alimentele tale preferate

cu puţin ulei sau chiar fără ulei. Noua tehnologie de eliminare a grăsimii este

concepută pentru a extrage şi colecta grăsimea din alimente, fiind cel mai sănătos

mod de a prăji pentru tine şi familia ta.

Cel mai sănătos mod de a prăji alimentele*

Tehnologia de eliminare a grăsimii separă şi colectează grăsimea în exces

Tehnologie Rapid Air pentru rezultate delicioase, mai crocante

Prăjeşte cu puţin ulei sau chiar fără

Conceput pentru gătit zilnic

Graţie capacităţii XXL pentru întreaga familie, poţi găti un pui întreg sau 1,4 kg de

cartofi prăjiţi

De 1,5 ori mai rapid decât un cuptor*

Afişaj digital cu 5 programe de gătit presetate

Mod de păstrare la cald pentru a servi mâncarea atunci când vrei tu

QuickClean şi lavabil în maşina de spălat vase pentru toate componentele

demontabile

O varietate de posibilităţi de preparare

Prăjeşte. Coace. Prepară la grătar. Rumeneşte. Şi chiar reîncălzeşte.

Sute de reţete în aplicaţie şi carte de bucate gratuită inclusă



Airfryer XXL HD9650/90

Repere

Tehnologie de eliminare a grăsimii

Mănâncă preparate mai sănătoase, fără

grăsime în exces. Philips Airfryer este singura

friteuză cu aer cald cu tehnologie de eliminare

a grăsimii care separă şi colectează grăsimea

în exces. Savurează mâncăruri delicioase,

crocante la exterior şi fragede în interior, cu

gust maxim şi grăsime minimă.

Mese XXL pentru întreaga familie

Da, poţi găti mese pentru întreaga familie în

noul Airfryer XXL. Graţie capacităţii sale

generoase, este uşor să găteşti o masă bogată

şi delicioasă. Poţi găti un pui întreg sau chiar

până la 1,4 kg de cartofi prăjiţi pentru a

satisface apetitul familiei sau prietenilor

înfometaţi. Serveşte până la şase porţii cu

vasul mare cu capacitatea de 7,3 l.

Mod de păstrare la cald

Cu modul nostru comod de păstrare la cald,

poţi savura mâncarea când vrei. Îţi va păstra

alimentele calde şi la temperatura ideală timp

de până la 30 de minute.

Tehnologie Rapid Air

Tehnologia Rapid Air de la Philips creează un

flux de aer de 7 ori mai rapid pentru rezultate

delicios de crocante*. Savurează gustări şi

mâncăruri mai sănătoase, bine prăjite şi totuşi

fragede în interior.

De 1,5 ori mai rapid decât un cuptor

Gătitul este mai rapid şi mai convenabil ca

niciodată cu Philips Airfryer. Mulţumită

tehnologiei noastre cu încălzire instantanee şi

flux de aer rapid, mâncarea se va găti de 1,5 ori

mai repede decât într-un cuptor. Iar cel mai

bun lucru este că nu trebuie să preîncălzeşti

Airfryer. Doar porneşte aparatul şi începe să

găteşti.

QuickClean şi lavabil în maşina de spălat

vase

Curăţarea este rapidă şi uşoară datorită coşului

Airfryer QuickClean cu sită detaşabilă

antiaderentă. Atât coşul, cât şi sertarul

detaşabil cu strat antiaderent sunt lavabile în

maşina de spălat vase pentru curăţare fără

complicaţii.

Prăjeşte cu puţin ulei sau chiar fără

Airfryer foloseşte aer fierbinte pentru a găti

alimentele tale preferate cu puţin ulei sau chiar

fără, astfel încât poţi prăji cu până la 90 % mai

puţină grăsime*. Savurează preparate cu gust

minunat, la fel de crocante ca cele prăjite în

baie de ulei, cu cea mai redusă cantitate de

grăsime.

Afişaj digital cu 5 presetări

Interfaţa digitală este uşor de utilizat cu

programe de gătit presetate, care îţi permit să

prepari cartofi pai congelaţi, carne, peşte, un

pui întreg şi ciocănele de pui la o atingere de

buton. Butonul QuickControl setează atât

temperatura, cât şi durata de preparare.

Coace. Prepară la grătar. Rumeneşte. Sau

reîncălzeşte

Poţi prepara sute de mâncăruri în Airfryer.

Prăjeşte, coace, frige, rumeneşte şi chiar

reîncălzeşte mâncărurile. Fiecare înghiţitură

este la fel de delicioasă ca şi ultima,

mulţumită fluxului de aer Philips şi designului

în formă de stea de mare. Alimentele sunt

gătite uniform pe toate părţile pentru mese

perfecte de fiecare dată.



Airfryer XXL HD9650/90

Specificaţii

Specificaţii generale

Controlul timpului: Până la 60 de minute

Buton de control al temperaturii: 40 - 200 °C

Funcţie de gătit presetată

Înveliş exterior rece

Compartiment pentru cablu integrat

Lavabil în maşina de spălat vase

Oprire automată de siguranţă

Sistem depozitare cablu

Semnal „pregătit”

Comutator pornit/oprit

Indicator alimentare

Caracteristicile produsului: Oprire automată

de siguranţă, Sistem depozitare cablu, Ecran

tactil digital, Lavabil în maşina de spălat vase,

Semnal „pregătit”, Buton de control al

temperaturii, Funcţie de păstrare cald, Carte de

bucate şi aplicaţie, Program presetat, Coş cu

curăţare rapidă, Încălzire rapidă avansată

Tehnologie: Tehnologie de eliminare a

grăsimii

Design şi finisaj

Material corp principal: Plastic

Culoarea panoului de control: Negru

Accesorii incluse

Afişaj LED

Rapid Air patentată

Service

Garanţie internaţională 2 ani

Sustenabilitate

Ambalaj: > 90 % materiale reciclate

Manual de utilizare: 100 % hârtie reciclată

Specificaţii tehnice

Alimentare: 2225 W

Program: 5 presetări

Buton de păstrare la cald

Pornire instantanee/fără preîncălzire

Buton de presetare

Salvează setările de preparare: Nu

Interfaţă: Digital

Tehnologie de eliminare a grăsimii

Capacitatea coşului: 0,8 kg de cartofi prăjiţi,

1,4 kg

Capacitate coş: 1,4 kg

Greutate şi dimensiuni

Dimensiunile produsului (L x l x H): 433 x 321

x 315 mm

Greutate produs: 7,99 kg

Design

Culoare: Negru

* *Comparaţie pe baza conţinutului de grăsime al cărnii

de pui şi de porc comparativ cu prăjirea într-o friteuză

tradiţională cu ulei şi prăjirea în wok

* *Comparativ cu cartofii prăjiţi şi ciocănelele de pui într-

un cuptor obişnuit

* *Tehnologia Rapid Air măreşte viteza fluxului de aer din

coş de 7 ori, comparativ cu viteza fluxului de aer din

Philips Viva Airfryer cu bază plată

* * În comparaţie cu cartofii prăjiţi proaspeţi preparaţi

într-o friteuză Philips convenţională

© 2021 Koninklijke Philips N.V.

Toate drepturile rezervate.

Specificaţiile pot fi modificate fără

preaviz. Mărcile comerciale sunt

proprietatea Koninklijke Philips N.V.

sau a deţinătorilor lor legali.

Data apariţiei 2021‑03‑21

Versiune: 9.4.1

EAN: 08 71010 38457 51

www.philips.com

http://www.philips.com/

