
 

Ovi mini

Viva Collection

 
urządzenie typu airfryer

Technologia Twin TurboStar

Piecze, smaży, grilluje

Powietrze zamiast oleju

 

HD9721/10 Najzdrowszy sposób smażenia*
Idealna chrupkość i zmniejszona zawartość tłuszczu*

Urządzenie Philips Ovi mini z technologią Twin TurboStar przygotuje Twoje

ulubione dania bez lub z niewielką ilością oleju. Nowa technologia Twin TurboStar

została opracowana z myślą o usuwaniu tłuszczu z jedzenia, co czyni ten sposób

smażenia najzdrowszym dla Ciebie i Twojej rodziny.

Zdrowe, pyszne rezultaty za każdym razem

Technologia Twin TurboStar eliminuje tłuszcz z jedzenia

Smażenie powietrzem, zamiast oleju

Pyszne frytki zawierające nawet o 90% mniej tłuszczu*

Setki przepisów w aplikacji NutriU

Wszechstronny, szybki i kompaktowy

Smażenie, grillowanie i pieczenie ulubionych potraw w domu

Nasze najbardziej kompaktowe urządzenie typu Airfryer mieści 0,8 kg frytek

Uniwersalny uchwyt EasyClick — łatwa wymiana akcesoriów

Łatwy w obsłudze i czyszczeniu

Pyszne jedzenie w krótszym czasie: bez konieczności wstępnego podgrzewania

Kosz QuickClean z nieprzywierającą siateczką i odłączanym uchwytem

Wszystkie wyjmowane części można myć w zmywarce
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Zalety

Technologia Twin TurboStar

Dzięki połączeniu silnika i grzałki o dużej

mocy oraz nowej technologii Twin TurboStar

gorące powietrze z dużą prędkością wiruje w

koszyku Ovi i równomiernie opieka jego

zawartość. Urządzenie zostało zaprojektowane

w taki sposób, by usuwać nadmiar tłuszczu z

potraw. Nadmiar tłuszczu zbiera się w

specjalnym pojemniku, dzięki czemu łatwo

można się go pozbyć. Urządzenie Philips Ovi

mini z technologią Twin TurboStar pozwala na

zawsze zapomnieć o nieprzyjemnym zapachu

smażonych w głębokim tłuszczu potraw.

Smażenie powietrzem, zamiast oleju

Urządzenie Ovi mini do przygotowywania

ulubionych posiłków zamiast oleju

wykorzystuje gorące powietrze, dlatego teraz

możesz smażyć, używając nawet 90% mniej

tłuszczu*. Delektuj się smakiem zdrowych,

chrupiących na zewnątrz i soczystych w środku

potraw, które smakują tak jak te smażone w

głębokim oleju, mimo że zawierają niewielką

ilość tłuszczu.

Chrupkość i o 90% mniej tłuszczu

Sprawdzona wydajność. Przygotuj frytki, które

są tak chrupkie, jak te przygotowywane w

tradycyjnej frytownicy, ale zawierają nawet o

90% mniej tłuszczu*. Upiecz udka z kurczaka z

chrupiącą skórką i delikatnym mięsem,

pozbywając się tłuszczu.

Inspirujące przepisy

Aplikacja NutriU zawiera przepisy na smaczne

potrawy wraz z łatwymi i dokładnymi

instrukcjami dotyczącymi ich

przygotowywania. Można w niej znaleźć

pomysły na szybkie i zdrowe przekąski oraz

dania na specjalne okazje.

Wielofunkcyjność i różnorodność

Innowacyjne urządzenie wielofunkcyjne

Philips Ovi mini z technologią usuwania

tłuszczu nadaje się nie tylko do smażenia.

Możesz w nim także grillować, a nawet piec

ulubione potrawy — wszystko w jednym

urządzeniu.

Niewielki rozmiar, duża pojemność

Nie potrzebujesz dużo miejsca na Ovi mini.

Nowa wersja urządzenia jest o 20%* mniejsza

od jej poprzednika, ale może przygotować taką

samą ilość jedzenia jak poprzednio, czyli 0,8

kg frytek lub 4 porcje. Możesz ją trzymać na

blacie w kuchni i używać codziennie.

Uniwersalny uchwyt EasyClick

Uniwersalny uchwyt EasyClick — łatwa

wymiana akcesoriów

Błyskawiczne nagrzewanie

Urządzenie wielofunkcyjne typu airfryer jest

natychmiast gotowe do użycia. Jest szybsze od

początku do końca i ułatwia codzienne

gotowanie dzięki przewadze technologicznej

na każdym jego etapie.

Bez bałaganu i przykrego zapachu

Kosz QuickClean urządzenia ma wyjmowaną,

nieprzywierająca siateczkę, która umożliwia

łatwe czyszczenie. Kosz i wyjmowaną szufladę

z nieprzywierającą powłoką można myć w

zmywarce, a podczas smażenia powietrzem

nie wydziela się nieprzyjemny zapach

charakterystyczny dla tradycyjnego smażenia

w głębokim tłuszczu.
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Dane techniczne

Informacje ogólne

Charakterystyka produktu: Automatyczne

wyłączanie, Nienagrzewająca się obudowa,

Schowek na przewód, Możliwość mycia w

zmywarce, Wyłącznik, Sygnał gotowości,

Regulacja temperatury, Wskaźnik zasilania,

QuickClean, Zaawansowana funkcja szybkiego

podgrzewania, Stopy antypoślizgowe,

Opatentowana technologia Rapid Air,

Regulacja czasu

Technologia: Technologia Twin TurboStar

Regulacja czasu: Do 30 minut

Serwis

2 lata gwarancji

Zrównoważony rozwój

Opakowanie: > 90% materiału z odzysku

Instrukcja obsługi: 100% przetworzony papier

Dane techniczne

Długość przewodu: 0,8 m

Moc: 1500 W

Napięcie: 220 V

Pojemność kosza: 0,8 kg

Waga i wymiary

Wymiary produktu (D x S x W):

266 x 292 x 276 mm

Waga produktu: 5,3 kg

Wykończenie

Kolor: Czarny

Wykończenie

Materiał korpusu: Plastik

* W porównaniu z zawartością tłuszczu w kurczaku

przygotowanym w zwykłej frytownicy i woku

* W porównaniu ze świeżymi frytkami przygotowanymi

w zwykłej frytownicy Philips

* w porównaniu z urządzeniem Airfryer z kolekcji Viva

firmy Philips, całkowita pojemność — 800 g frytek
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