
 

Airfryer XXL

Premium
 

Tecnologia de remoção de
gordura

Tecnologia Rapid Air

preto, 1,4 kg

+ 1 acessório

 

HD9652/90

Todo o sabor sem nenhuma gordura
Textura estaladiça, reduz a gordura que as outras deixam ficar*

A Philips Airfryer XXL utiliza ar quente para fritar os seus alimentos favoritos com

pouco ou nenhum óleo adicionado. A nova tecnologia de remoção de gordura

permite extrair a gordura dos alimentos, o que faz desta a forma mais fácil de

fritar para si e para a sua família.

A forma mais saudável de fritar*

A tecnologia de remoção de gordura separa e recolhe o excesso de gordura

Tecnologia Rapid Air para resultados deliciosos mais estaladiços

Fritar com pouco ou nenhum óleo

Concebida para a preparação diária de refeições

O tamanho familiar XXL tem espaço para um frango inteiro ou 1,4 kg de batatas fritas

1,5 vezes mais rápida do que um forno*

Visor digital com 5 programas predefinidos de preparação dos alimentos

Função para manter quente que permite servir quando quiser

QuickClean e lavável na máquina para todas as peças amovíveis

Várias possibilidades de preparação de refeições

Fritar, cozer, grelhar, assar e até mesmo aquecer.

Centenas de receitas na aplicação e livro de receitas gratuito incluído
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Destaques

Tecnologia de remoção de gordura

Coma pratos mais saudáveis removendo o

excesso de gordura dos alimentos. A Philips

Airfryer é a única fritadeira com tecnologia de

remoção de gordura que separa e recolhe o

excesso de gordura dos alimentos. Saboreie

alimentos deliciosos, estaladiços por fora e

tenros por dentro, com o máximo de sabor e o

mínimo de gordura.

Refeições de tamanho familiar XXL

Sim, pode cozinhar refeições de tamanho

familiar na nova Airfryer XXL. A sua

capacidade total facilita a preparação de uma

grande e deliciosa refeição. Pode cozinhar um

frango inteiro ou até 1,4 kg de batatas fritas

para satisfazer familiares ou amigos com fome.

Sirva até seis doses com o recipiente de

grande capacidade de 7,3 L.

Função para manter quente

Com a nossa prática função para manter

quente, pode desfrutar da sua refeição quando

quiser. Esta função mantém os seus alimentos

quentes e à temperatura ideal durante até

30 minutos.

Tecnologia Rapid Air

A tecnologia Rapid Air da Philips cria uma

circulação de ar 7 vezes mais rápida para

resultados deliciosamente estaladiços*.

Desfrute de refeições e snacks mais saudáveis

e saborosos, estaladiços na perfeição, mas

tenros por dentro.

1,5 vezes mais rápida do que um forno

Com a Philips Airfryer, a preparação de

alimentos torna-se mais rápida e mais prática

do que nunca. Graças ao aquecimento

instantâneo e à tecnologia Rapid Airflow, os

seus alimentos irão cozinhar 1,5 vezes mais

rapidamente do que num forno. Melhor ainda,

não precisa de pré-aquecer a sua Airfryer.

Basta ligá-la e começar a cozinhar.

QuickClean e lavável na máquina

A limpeza é rápida e simples graças ao cesto

QuickClean da Airfryer com encaixe para rede

antiaderente amovível. O cesto e a gaveta

amovível com revestimento antiaderente

também são laváveis na máquina para uma

limpeza sem complicações.

Fritar com pouco ou nenhum óleo

A Airfryer utiliza ar quente para cozinhar os

seus alimentos favoritos com pouco ou

nenhum óleo adicionado, para uma confeção

com até menos 90% de gordura*. Consiga

resultados estaladiços com um excelente sabor

como quando frita numa fritadeira normal, mas

com uma menor quantidade de gordura.

Visor digital com 5 predefinições

A interface digital é fácil de utilizar com

programas predefinidos para cozinhar batatas

fritas congeladas, carne, peixe, um frango

inteiro e coxas de frango com um só toque. A

opção QuickControl configura a temperatura e

o tempo de preparação.

Cozer, grelhar, assar ou aquecer.

Pode preparar centenas de pratos na sua

Airfryer. Frite, coza, grelhe, asse e até aqueça

as suas refeições. Cada dentada é tão

deliciosa quanto a anterior graças ao fluxo de

ar da Philips e ao design em forma de estrela-

do-mar. Cozinha os alimentos uniformemente

em todos os lados para refeições perfeitas em

todas as ocasiões.
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Especificações

Acessórios

Incluído: Divisor de fritadeira

Acessórios incluídos

Folheto de receitas

Rapid Air patenteada

Especificações gerais

Controlo de tempo: Até 60 minutos

Controlo de temperatura: 40-200 °C

Função de preparação predefinida

Parede exterior fria

Compartimento do fio integrado

Laváveis na máquina de lavar a loiça

Desativação automática

Compartimento do fio

Sinal de pronto

Interruptor ligar/desligar

Luz de alimentação

Caraterísticas do produto: Desativação

automática, Compartimento do fio, Ecrã tátil

digital, Laváveis na máquina de lavar a loiça,

Sinal de pronto, Controlo de temperatura,

Função para manter quente, Aplicação e livro

de receitas, Programa predefinido, Cesto

QuickClean, Aquecimento rápido avançado

Tecnologia: Tecnologia de remoção de gordura

Assistência

2 anos de garantia mundial

Sustentabilidade

Embalagem: > 90% de materiais reciclados

Manual do utilizador: 100% de papel reciclado

Especificações técnicas

Potência: 2225 W

Programas: 5 predefinições

Botão para manter quente

Ativação instantânea/sem pré-aquecimento

Botão de predefinição

Guarda as suas definições de preparação: Não

Interface: Digital

Tecnologia Rapid Air

Tecnologia de remoção de gordura

Capacidade do cesto: 1,4 kg, 0,8 kg de batatas

fritas

Capacidade do cesto: 1,4 kg

Peso e dimensões

Dimensões do produto (CxLxA): 433 x 321 x

315 mm

Peso do produto: 8,10 kg

Design

Cor: Preto

Design e acabamento

Cor do painel de controlo: Preto

* *Comparação do teor de gordura de um frango e de

carne de porco versus a fritura numa fritadeira elétrica

e num wok

* *Em comparação com batatas fritas e coxas de frango

num forno convencional

* *A tecnologia Rapid Air aumenta 7 vezes a velocidade

do fluxo de ar no cesto em comparação com a

velocidade do fluxo de ar numa Philips Viva Airfryer

com parte inferior plana

* * Em comparação com batatas fritas preparadas numa

fritadeira Philips convencional
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