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Premium

 
Pieni koko, suuri kapasiteetti

Kerää ylimääräisen rasvan pois

0,8 kg jopa 3 hengelle

 

HD9741/10

Terveellinen tapa friteerata*
Innovatiivinen tekniikka vähentää tyydyttynyttä rasvaa

Philips Airfryer käyttää lämmintä ilmaa suosikkiruokiesi valmistukseen

terveellisemmällä tavalla – käyttäen vain vähän tai ei lainkaan öljyä. Uusi Twin

TurboStar -tekniikka on kehitetty vähentämään tyydyttyneitä rasvoja, joita

vapautuu luonnostaan raaka-aineista valmistuksen aikana. Ylimääräinen rasva,

joka muuten päätyisi vatsaasi, kerätään siten, että voit nauttia rapeasta

friteeratusta ruoasta jossa on vähemmän kaloreita.

Terveellisempään ruoanlaittoon*

Rasvanpoistotekniikka erottelee ja kerää ylimääräisen rasvan

Rapid Air -tekniikka takaa herkulliset rapeat tulokset

Paista jopa kokonaan ilman öljyä

Tarkoitettu päivittäiseen ruoanlaittoon

Digitaalinen näyttö ja neljä esiasetettua ohjelmaa

1,5 kertaa nopeampi kuin uuni*

Kaikki irrotettavat osat voidaan pestä astianpesukoneessa tai QuickClean-tekniikalla.

Pienikokoisin Airfryer, enimmäisannos 0,8 kg ranskanperunoita

Paljon ruoanlaittomahdollisuuksia

Friteeraa. Paista. Grillaa. Paahda. Tai lämmitä.

Sovelluksessa ja mukana tulevassa reseptikirjassa on satoja reseptejä

Kaksi kerroksinen lisäosa ja roiskeilta suojaava kansi
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Kohokohdat

Rasvanpoistotekniikka

Saat terveellisempää ruokaa, josta on poistettu

ylimääräinen rasva. Vain Philips Airfryerissä on

rasvanpoistotekniikka, joka erottelee ja kerää

ylimääräisen rasvan. Voit nauttia herkullisesta

ruoasta, joka on rapeaa päältä ja mehevää

sisältä ja mahdollisimman vähärasvaista.

Digitaalinäyttö ja 4 esiasetusta

Digiliitäntää on helppo käyttää esiasetettujen

ruoanvalmistusohjelmien kanssa. Voit

valmistaa pakasteranskanperunoita, lihaa,

kalaa tai kanankoipia vain yhdellä

painalluksella. QuickControl-säädin määrittää

sekä ajan että lämpötilan.

Pienikokoinen ja tilava

Airfryer ei vie paljon tilaa. Uusi Philips Airfryer

on 20 %* pienempi, mutta valmistaa silti

saman määrän ruokaa kuin ennenkin.

Enimmäisannos on 0,8 kg ranskanperunoita,

joista riittää neljään annokseen. Voit helposti

säilyttää sitä keittiön tasolla ja ottaa sen

jokapäiväiseen käyttöön.

Rapid Air -tekniikka

Philipsin Rapid Air -tekniikka takaa herkullisen

rapeat tulokset 7 kertaa nopeammalla

ilmavirralla*. Nauti terveellisemmistä ja

herkullisista välipaloista ja ruoista, jotka ovat

täydellisen rapeita pinnalta, mutta meheviä

sisältä.

1,5 kertaa nopeampi kuin uuni

Ruoanlaitto on nopeampaa ja miellyttävämpää

kuin koskaan Philips Airfryerin kanssa. Rapid

Airflow -tekniikan ja

välittömän käyttövalmiuden ansiosta ateriasi

valmistuu 1,5 kertaa nopeammin kuin uunilla.

Mikä parasta, sinun ei tarvitse esilämmittää

AirFryeriä. Laita laite päälle ja aloita

ruoanvalmistus.

Paista. Grillaa. Paahda. Tai lämmitä

Voit tehdä satoja ruokia Airfryerin avulla.

Friteeraa, paista, grillaa, paahda tai lämmitä

aterioitasi uudelleen. Jokainen suupala on

yhtä herkullinen Philipsin ilmavirran ja

sakaramaisen muotoilun ansiosta. Laite

kypsentää ruoan tasaisesti joka puolelta, joten

onnistut joka kerta.

Paista jopa kokonaan ilman öljyä

Airfryer valmistaa suosikkiruokasi kuuman

ilman avulla jopa kokonaan ilman lisättyä

öljyä, joten voit paistaa jopa 90 %

pienemmällä rasvamäärällä*. Nauti maukkaista

ja rapeista ruoista mahdollisimman kevyesti.

QuickClean-ominaisuus ja konepesun kestävä

Puhdistus on helppoa ja nopeaa Airfryer

QuickClean -korin ansiosta, jossa on irrotettava

tarttumaton verkko-osa. Korin ja irrotettavan

säiliön, jossa on tarttumaton pinnoite, voi

pestä helposti astianpesukoneessa.

Inspiroivia reseptejä

Maksuton reseptikirjamme sisältää yli 30

herkullista ideaa ja ammattikokkien laatimaa

helppoa ohjetta aina nopeista ja terveellisistä

välipaloista perheaterioihin. Philips Airfryer -

sovelluksesta löydät vinkkejä, ohjeita ja

helppoja reseptejä.
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Tekniset tiedot

Yleiset tiedot

Asetusten pikavalinta

QuickClean

Kylmäkylkinen

Integroitu johdon säilytys

Konepesun kestävä

Automaattinen virrankatkaisu

Johdon säilytys

Valmistumisen ilmaisin

Lämpötilan säätö: 80–200 °C

Virtakytkin

Virran merkkivalo

Tuotteen ominaisuudet: Automaattinen

virrankatkaisu, Kylmäkylkinen, Johdon

säilytys, Konepesun kestävä, Virtakytkin,

Valmistumisen ilmaisin, Lämpötilan säätö,

Virran merkkivalo, QuickClean, Edistyksellinen

Rapid Heat, Liukumattomat jalat, Patentoitu

Rapid Air, Asetusten pikavalinta, Ajan säätö

Tekniikka: Rasvanpoistotekniikka

Ajan säätö: jopa 30 minuuttia, Jopa 60

minuuttia

Pikavalintaohjelmat: 4

Muotoilu ja pinnoitus

Tuotteen paino: 5,3 g

Rungon materiaali: Muovi

Mukana tulevat lisätarvikkeet

Reseptivihko

Patentoitu Rapid Air

Huolto

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

Ympäristö

Pakkaus: >90 % uusiomateriaalia

Käyttöopas: 100 % uusiopaperia

Tekniset tiedot

Virta: 1 500 W

Lämpimänäpitopainike

Heti käyttövalmis / ei esilämmitystä

Esiasetuspainike

Ohjelmat: 4 esiasetusta

Tallenna kypsennysasetukset: ei

Liitännät: Digitaalinen

Rasvanpoistotekniikka

Korin tilavuus: 0,8 kg ranskalaisia

Johdon pituus: 0,8 m

Jännite: 220 V

Korin tilavuus: 0,8 kg

Paino ja mitat

Tuotteen mitat (PxLxK): 365 x 266 x 280 mm

Tuotteen paino: 5,3 kg

Muotoilu

Väri: Musta

Pinnoitus

Rungon materiaali: Muovi

* verrattuna Philips Viva Collection Airfryeriin,

enimmäisannos 800 grammaa ranskanperunoita

* *Verrattuna friteerauskeittimellä ja wokkipannulla

kypsennetyn kanan ja porsaanlihan rasvapitoisuuteen

* *Verrattuna ranskanperunoihin ja kanankoipiin, jotka

on valmistettu tavallisessa uunissa

* *Rapid Air -tekniikka kasvattaa ilmavirran nopeuden

seitsenkertaiseksi verrattuna Philips Viva Airfryeriin,

jossa on tasainen pohja

* * Verrattuna tavanomaisella Philipsin

friteerauskeittimellä valmistettuihin
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