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Airfryer XXL
• Twin TurboStar
• Rapid Air technológia
• Fekete

HD9650/90

A sütés legegészségesebb módja*
Ropogós eredmény, minimálisra csökkenti a zsírmennyiséget*
A Philips Airfryer XXL forró levegőt használ kedvenc ételei megsütéséhez minimális hozzáadott olajjal vagy teljesen olajmentesen.
Az új Twin TurboStar technológiát arra tervezték, hogy kivonja a zsírt az ételből, így a sütés legegészségesebb módját kínálja Ön
és családja számára.
Előnyök

Az eredmény mindig egészséges, ízletes étel
• Süssön minimális olajjal vagy hozzáadott olaj nélkül
• A Twin TurboStar technológia eltávolítja a zsiradékot az ételekből
• Olyan ropogós, mintha bő zsiradékban sült volna, de 90%-kal
kevesebb zsírt tartalmaz*

Sokoldalú, gyors és családi méretű
• Süsse, grillezze és pirítsa kedvenc ételeit otthon
• A Melegen tartás mód lehetővé teszi a rugalmas tálalási időt
• A minden eddiginél nagyobb teljesítményű Airfryer készülékkel
gyorsabban elkészülnek az ételek*

• Az XXL családi mérettel egy egész csirke vagy 1,4 kg hasábburgonya
készíthető el

Egyszerű kezelés, könnyű tisztítás
• Digitális kijelző 5 előre beállított programmal
• A tapadásmentes hálóval rendelkező QuickClean kosár 90
másodperc alatt eltünteti a felfordulást
• Minden kivehető alkatrész tisztítható mosogatógépben

Avance Collection

Szolgáltatások
Süssön minimális olajjal vagy teljesen olajmentesen

Minden eddiginél nagyobb teljesítményű Airfryer
A minden eddiginél nagyobb teljesítményű Airfryer készülékkel tudja a
leggyorsabban elkészíteni az ételeket, az azonnali felmelegedés pedig lehetővé
teszi, hogy bármikor elkezdhesse a sütést.

XXL családi méret
Az Airfryer forró levegő segítségével, kevés olajjal vagy hozzáadott olaj nélkül
süti meg kedvenc ételeit, így Ön akár 90%-kal kevesebb zsírral tud sütni*.
Élvezze az ízletes, ropogós ételeket, melyek olyanok, mintha bő zsiradékban
sültek volna, valójában azonban alig tartalmaznak zsírt.
Twin TurboStar technológia
Az Airfryer kifejlesztése során az egész család igényei lebegtek a szemünk
előtt. Készítsen családjának finom ételeket minden nap. Az XXL mérettel
könnyedén megsüthet egy egész csirkét vagy 1,4 kg hasábburgonyát, a
lehetőségek végtelen tárházát nyitva meg.
Digitális kijelző és előbeállítások
A nagy teljesítményű fűtőelem és motor új Twin TurboStar technológiával való
kombinálásával az Airfryer készülékben lévő forró levegő úgy áramlik a
sütőkosár minden részébe, mint egy tornádó. A készülék kialakításának
köszönhetően még több zsírt von ki az ételből, és az egyszerű eltávolítás
érdekében mind összegyűjti a zsíreltávolítóban. A TurboStar technológiával
ellátott Philips Airfryer a hagyományos olajsütőkkel szemben megkíméli Önt
és otthonát az égett olaj szagától.
Ropogós eredmény 90%-kal kevesebb zsírral
Bizonyított teljesítmény. Készítsen hasábburgonyát, amely olyan ropogós,
mintha hagyományos olajsütőben készült volna, de 90%-kal kevesebb zsírt
tartalmaz. Süssön meg egy egész csirkét ropogós bőrrel és puha hússal,
miközben a zsír eltűnik.

Az egyszerűen használható digitális kezelőfelületen megtalálható előre
beállított főzőprogramokkal egy érintéssel süthet fagyasztott hasábburgonyát,
húst, halat és csirke alsócombot. A QuickControl szabályozótárcsával
beállíthatja a hőmérsékletet és a sütési időt. A Melegen tartás funkcióval akkor
tálalhatja az ételt, amikor csak szeretné.
Nincs felfordulás és kellemetlen szagok

Süssön, grillezzen és pirítson

Az Airfryer XXL nem csak sütni tud. Grillezze vagy pirítsa meg a család
kedvenc ételeit, melyek nemcsak gyorsan elkészíthetők, hanem finomak is.
Rugalmas tálalás a Melegen tartás móddal

Az Airfryer QuickClean kosarának része a kivehető, tapadásmentes háló,
amely megkönnyíti a takarítást. Mind a kosár, mind a tapadásmentes bevonattal
rendelkező kivehető fiók tisztítható mosogatógépben – a levegővel való sütés
pedig megkíméli Önt és otthonát a hagyományos olajsütők okozta kellemetlen
szagoktól.
Mosogatógépben tisztítható

A Melegen tartás funkcióval akkor tálalhatja az ételt, amikor csak szeretné. Az
étel akár 30 percig is meleg marad.

Minden kivehető alkatrész biztonságosan tisztítható mosogatógépben, így Ön
nemcsak időt spórolhat meg, hanem a takarítással sem kell bajlódnia.

termékjellemzők
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ez egy értékesítés előtti szórólap, melynek tartalma jelenlegi legjobb tudásunkat tükrözi a fent említett országra vonatkozóan. A szórólap tartalma előzetes
értesítés nélkül megváltozhat. A Philips nem vállal felelősséget a szórólap tartalmáért.

Általános jellemzők
Termékjellemzők

Automatikus kikapcsolás

Vezetéktárolás
Digitális kijelző
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Technológia

Mosogatógépben tisztítható
Étel elkészültét jelző hang
Hőfokszabályzós
Melegen tartás funkció
Előre beállított program
QuickClean kosár
Továbbfejlesztett gyors felmelegedés
Twin TurboStar technológia

Kialakítás
Szín

Méret csomagolással együtt
Magasság
Szélesség
Mélység
Nettó tömeg
Bruttó tömeg
EAN
Mellékelt termékek
száma
Származási hely
Harmonizált rendszerkód

Szerviz
2 éves, világszerte
érvényes garancia

Igen

Fenntarthatóság
Csomagolás
Felhasználói kézikönyv

> 90% újrahasznosított anyag
100% újrahasznosított papír

Hosszúság
Szélesség
Magasság
Bruttó tömeg
EAN
Fogyasztói csomagolások száma

2225 W
1,4 kg

Tömeg és méretek
A termék méretei
(Ho x Szé x Ma)
Készülék tömege

38,00 cm
38,50 cm
38,50 cm
8,30 kg
10,00 kg
08710103821847
1
TR
851660

Külső kartondoboz

Műszaki adatok
Energiaellátás
Kosár űrtartalma

Fekete

433x321x315 mm

38,50 cm
38,50 cm
38,00 cm
10,00 kg
18710103821844
1

7,99 kg

* A csirke zsírtartalmának összehasonlítása olajsütőhöz és wokban sütéshez képest
* Összehasonlítva a hagyományos Philips olajsütőben elkészített hasábburgonyával
* Összehasonlítva a hagyományos Philips olajsütővel

az adatok változhatnak
2019, Július 6
Version: 5.2.1
EAN: 08710103845751

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.
A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget,
vagy az illető jogtulajdonost illeti.
www.philips.com

