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A sütés legegészségesebb módja*
Ropogós eredmény, minimálisra csökkentett zsírmennyiség*

A Philips Airfryer Twin TurboStar 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.

Az eredmény mindig egészséges, ízletes étel

A Twin TurboStar technológia eltávolítja a zsiradékot az ételekből

Süssön minimális olajjal vagy hozzáadott olaj nélkül

Nagyon ízletes hasábburgonya, akár 90%-kal kevesebb zsiradékkal*

Angol nyelvű ingyenes receptkönyv mellékelve

Sokoldalú, gyors és kompakt

Süsse, grillezze és pirítsa kedvenc ételeit otthon

A legkisebb méretű Airfryer készülékünkbe 0,8 kg hasábburgonya fér

Univerzális EasyClick nyél - könnyen cserélhető tartozékok

Egyszerű kezelés, könnyű tisztítás

Ízletes étel rövidebb idő alatt: nincs szükség előhevítésre

QuickClean kosár tapadásmentes hálós résszel és levehető fogantyúval

Minden kivehető alkatrész tisztítható mosogatógépben
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Fénypontok

Twin TurboStar technológia

A nagy teljesítményű fűtőelem és motor új

Twin TurboStar technológiával való

kombinálásával az Airfryer készülékben lévő

forró levegő tornádóként áramlik a sütőkosár

minden részébe. 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.

Süssön minimális olajjal vagy teljesen

olajmentesen

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.

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

csirkecombokat ropogós bőrrel és puha hússal,

miközben a zsír eltűnik.

Kedvcsináló receptek

Az ingyenes angol nyelvű receptkönyv tele van

ízletes receptekkel és az elkészítésre

vonatkozó, lépésről lépésre könnyen követhető

utasításokkal. Merítsen ötletet a gyors,

egészséges falatkák vagy ételek közül

különleges alkalmakra.

Változatos ételek

A Philips Airfryer innovatív zsiradékeltávolító

technológiája segítségével nemcsak

zsiradékban, hanem egyéb módon is süthet,

pörkölhet, grillezhet, és kedvenc ételeit

egyetlen eszközzel készítheti el.

Kompakt méret, nagy kapacitás

Az Airfryer nem igényel sok helyet. Az új

Philips Airfryer 20%-kal* kisebb méretű – de

ugyanannyi ételt lehet vele elkészíteni, mint

korábban. Azaz 0,8 kg hasábburgonyát, akár 4

adagot. Így könnyedén tarthatja a

munkapulton, és nap mint nap használhatja.

Univerzális EasyClick nyél

Univerzális EasyClick nyél - könnyen

cserélhető tartozékok

Azonnali felmelegedés

A Philips Airfryer azonnal készen áll a

használatra. Mivel kezdettől fogva lényegesen

gyorsabb, a legmagasabb fokozatra emeli

teljes főzési folyamatot a mindennapos

használat során.

Nincs felfordulás és kellemetlen szagok

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.
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Műszaki adatok

Általános jellemzők

Termékjellemzők: Automatikus kikapcsolás,

Hideg falú burkolat, Vezetéktárolás,

Mosogatógépben tisztítható, Be-/kikapcsoló,

Étel elkészültét jelző hang, Hőfokszabályozás,

Bekapcsolás jelzőfény, QuickClean,

Továbbfejlesztett azonnali felmelegedés,

Csúszásmentes talp, Szabadalmaztatott Rapid

Air technológia, Időszabályzós

Technológia: Twin TurboStar technológia

Időszabályzós: Akár 30 perc

Szerviz

2 éves, világszerte érvényes garancia

Fenntarthatóság

Csomagolás: > 90% újrahasznosított anyag

Felhasználói kézikönyv: 100% újrahasznosított

papír

Műszaki adatok

Vezetékhossz: 0,8 m

Energiaellátás: 1500 W

Feszültség: 220 V

Kosár űrtartalma: 0,8 kg

Tömeg és méretek

A termék méretei (Ho x Szé x Ma):

266x292x276 mm

Készülék tömege: 5,3 kg

Kialakítás

Szín: Fekete

Kidolgozás

A készülék anyaga: Műanyag

* A csirke zsírtartalmának összehasonlítása olajsütőhöz

és wokban sütéshez képest

* Összehasonlítva a hagyományos Philips olajsütőben

elkészített hasábburgonyával

* összehasonlítva a Philips Viva Collection Airfryer

típussal, teljes kapacitás megfelel 800 g sült

krumplinak

© 2020 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

Kiadás dátuma

2020‑11‑05

Verzió: 2.0.1

EAN: 08 71010 39340 35

www.philips.com

http://www.philips.com/

