
 

Airfryer
Premium

 
Kompakt størrelse, stor
kapacitet

Opfanger overflødigt fedt

0,8 kg op til 3 personer

 

HD9741/10 Den sundere måde at friturestege på*
Med innovativ teknik, som reducerer det mættede fedt

Philips Airfryer anvender varmluft for at tilberede dine yndlingsretter på en

sundere måde med kun lidt eller slet ingen tilsat olie. Den nye Twin TurboStar-

teknik er udviklet for at reducere mængden af mættet fedt, som naturligt frigøres

fra ingredienserne under tilberedningen. Overskuddet af fedt, som ellers ville være

havnet i din mave, opfanges af fedtreduceringsfunktionen, så du kan nyde et

sprødt, friturestegt resultat med færre kalorier.

Den sundeste måde at stege på*

fedtfjernende teknologi adskiller og opsamler overskydende fedt

Rapid Air-teknologien giver et lækkert og sprødt resultat

Steg med lidt eller ingen olie

Udviklet til din daglige madlavning

Digitalt display med 4 forudindstillede programmer til madlavning

1,5 gange hurtigere end en ovn*

Alle aftagelige dele tåler Quickclean og kan komme i opvaskemaskinen

Vores mest kompakte Airfryer, passer til 0,8 kg pommes frites

Forskellige tilberedningsmuligheder

Frituresteg. Bag. Grill. Steg. Og genopvarm.

Hundredvis af opskrifter i appen og gratis opskriftsbog medfølger

Med dobbelt lag og stænksikkert låg



Airfryer HD9741/10

Vigtigste nyheder

Fedtfjernende teknologi

Spis sundere retter, hvor overskydende fedt er

fjernet fra maden. Philips AirFryer er den

eneste AirFryer med fedtfjernende teknologi,

der adskiller og opsamler overskydende fedt.

Nyd lækker mad, som er sprød udvendig og

mør indeni med maksimal smag og minimal

fedt.

Digital skærm med 4 forudindstillinger

Den digitale grænseflade er nem at bruge med

de forudindstillede programmer til madlavning,

hvor du med et enkelt tryk kan tilberede frosne

pommes frites, kød, fisk og kyllingelår. En

QuickControl-drejeknap indstiller både

temperatur og tilberedningstid.

Kompakt størrelse, stor kapacitet

Du behøver ikke en masse plads til en Airfryer.

Den nye Philips Airfryer er 20 %* mere

kompakt - men tilbereder den samme mængde

mad som før. Det er 0,8 kg pommes frites, op

til 4 portioner. Så du kan nemt have den

stående på køkkenbordet og bruge den hver

dag.

Rapid Air-teknologi

Philips' Rapid Air-teknologi skaber en 7x

hurtigere luftstrøm, som giver et lækkert og

sprødt resultat*. Nyd sundere og velsmagende

snacks og måltider, der er perfekt sprøde

udenpå og møre indeni

1,5 gange hurtigere end ovnen

Madlavning er hurtigere og mere praktisk end

nogensinde med Philips AirFryer. Takket være

vores øjeblikkelige opvarmnings- og Rapid

Airflow-teknologi bliver din mad tilberedt 1,5

gange hurtigere end i en ovn. Det bedste er, at

det ikke er nødvendigt at forvarme din AirFryer.

Du skal blot tænde den, og begynde

tilberedningen.

Bag. Grill. Steg. Eller genopvarm

Du kan tilberede hundredvis af retter med din

Airfryer. Frituresteg, bag, grill, steg eller

genopvarm dine måltider. Hver eneste bid

smager perfekt, takket være Philips’ luftstrøm

og søstjernedesign, som tilbereder maden

ensartet fra alle sider og giver perfekte måltider

hver gang.

Steg med lidt eller ingen olie

Din Airfryer anvender varmluft til at tilberede

dine yndlingsmad med begrænset eller ingen

tilsat olie, så du kan stege med op til 90 %

mindre fedt*. Nyd velsmagende, sprøde

resultater som friturestegt mad med en minimal

mængde fedt.

Tåler opvaskemaskine og QuickClean

Rengøringen er hurtig og nem takket være

AirFryers QuickClean-kurv med aftagelig slip-

let-rist. Både kurven og den aftagelige skuffe

med slip-let-belægning kan komme i

opvaskemaskinen.

Inspirerende opskrifter

Fra hurtige sunde snacks til komplette

familiemåltider - vores gratis opskriftsbog har

mere end 30 lækre ideer og nemme

instruktioner fra professionelle kokke. Vores

Philips Airfryer-app er fuld af flere tip,

vejledninger og nemme opskrifter.



Airfryer HD9741/10

Specifikationer

Generelle specifikationer

Forudindstillet tilberedningsfunktion

QuickClean

Coolwall-kabinet

Integreret ledningsopbevaring

Kan gå i opvaskemaskinen

Auto-sluk

Ledningsopbevaring

Klarsignal

Temperaturkontrol: 80 - 200 °C

On/off-knap (tænd/sluk)

Strømindikator med lys

Produktfunktioner: Auto-sluk, Coolwall-

kabinet, Ledningsopbevaring, Kan gå i

opvaskemaskinen, On/off-knap (tænd/sluk),

Klarsignal, Temperaturkontrol, Strømindikator

med lys, QuickClean, Avanceret hurtig

opvarmning, Skridsikre "fødder", Patenteret

Rapid Air, Forudindstillet tilberedningsfunktion,

Tidsstyring

Teknologi: Fedtfjernende teknologi

Tidsstyring: Op til 30 minutter, Op til 60

minutter

Præfiksprogrammer: 4

Design og finish

Produktets vægt: 5,3 g

Materiale: basisenhed: Plastik

Inklusive tilbehør

Opskriftshæfte

Patenteret Rapid Air

Service

2 års verdensomspændende reklamationsret

Bæredygtighed

Emballage: > 90 % genbrugsmaterialer

Brugervejledning: 100% genbrugspapir

Tekniske specifikationer

Strøm: 1500 W

Hold varm-knap

Straks varm/ingen forvarmning

Forudindstillingsknap

Programmer: 4 forudindstillinger

Gem dine tilberedningsindstillinger: Nej

Interface: Digital

Fedtfjernende teknologi

Kurvens kapacitet: 0,8 kg pommes frites

Ledningslængde: 0,8 m

Spænding: 220 V

Kurvens kapacitet: 0,8 kg

Vægt og dimensioner

Produktets mål (L x B x H): 365 x 266 x

280 mm

Produktets vægt: 5,3 kg

Design

Farve: Sort

Overflade

Materiale: basisenhed: Plastik

* i forhold til Philips Viva Collection Airfryer, samlet

kapacitet passer til 800 g pommes frites

* *Sammenlignet med fedtindholdet i kylling og svinekød

i forhold til stegning i en frituregryde og wok

* *Sammenlignet med pommes frites og kyllingelår i en

almindelig ovn

* *Rapid Air-teknologi øger luftstrømshastigheden i

kurven med 7 gange sammenlignet med

luftstrømshastigheden i en Philips Viva AirFryer med

flad bund

* * Sammenlignet med friske pommes frites tilberedt i en

alm. Philips-frituregryde
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