Hefte før salg for Norge (2018, September 4)

• Kompakt og stor kapasitet
• Fanger opp overflødig fett
• 0,8 kg opptil 3 personer
• Krever ikke forvarming

HD9741/10

Den sunne måten å fritere på*
Med nyskapende teknologi som reduserer innholdet av mettet fett
Philips Airfryer bruker varmluft når den tilbereder dine favorittretter på en sunnere måte, med lite eller ingen bruk av olje. Den
nye Twin TurboStar-teknologien er utviklet for å redusere mengden mettede fettstoffer som naturlig frigjøres av ingrediensene
under tilberedning. Overskuddet av fett, som ellers havner i magen din, fanges opp av fettreduksjons-funksjonen, slik at du kan
nyte et sprøtt og fritert resultat med færre kalorier.
Fordeler

Sunne og deilige resultater hver gang
• Twin TurboStar-teknologien reduserer innholdet av mettet fett
• Friterer med lite eller ingen bruk av olje
• Velsmakende pommes frites med opptil 90 % mindre fett*
• Fire forhåndsinnstilte tilberedningsprogrammer
• Appen og oppskriftshefte med inspirerende oppskrifter

Allsidig, rask og kompakt
• Bryter og digital skjerm for temperatur- og tidsinnstilling
• En funksjon holder maten varm inntil den skal serveres.

• Steke, bake, grille og riste dine favorittretter hjemme
• Kompakt og stor kapasitet
• Universelt EasyClick-håndtak – skift enkelt tilbehør

Enkel å bruke, enkel å rengjøre
• Digitalt display med fire forhåndsinnstilte tilberedningsprogrammer
• QuickClean-kurv med klebefritt nett og avtakbart håndtak
• Alla avtakbare deler kan vaskes i oppvaskmaskin

Avance Collection

Funksjoner
Twin TurboStar-teknologien reduserer innholdet av mettet fett

Bryter og digital skjerm for temperatur- og tidsinnstilling

Den varme og hurtigsirkulerende luften i Philips Airfryer, kombinert med vår
nyskapende Twin TurboStar-teknologi, får luften til å virvle rundt som en
tornado inni tilberedningsbeholderen. Den jevnt fordelte varmen og kraftige
direktevarmen fra ovnens sider, skaper et sprøtt og gyllenbrunt ytre, mens
innsiden forblir saftig. Denne modellen av Airfryer er utviklet for å redusere
mengden med mettet fett, som frigjøres naturlig når du f.eks. tilbereder kylling
eller svinekjøtt. Overskuddet av fettet fanges opp i fettreduksjons-funksjonen,
slik at det er enkelt å kaste det etterpå. Under tilberedning slipper du lukten
av stekt olje, som ofte oppstår når man friterer på vanlig måte, og samtidig kan
du nyte et sprøtt og sunnere resultat.

Bruk QuickControl-bryteren for å stille inn korrekt temperatur og tid. Vri på
bryteren for å stille inn, klikk på den for å avslutte. Vri den igjen for å stille inn
tiden – klikk deretter for å tilberede maten.
En funksjon holder maten varm inntil den skal serveres.

Friterer med lite eller ingen bruk av olje
Du trenger ikke stresse med å få alt ferdig på samme tid. Med funksjonen som
holder maten varm, kan du la rettene forbli varme i opptil 30 minutter, inntil
den er klar til å serveres.
Steke, bake, grille og riste dine favorittretter hjemme
I Airfryer tilberedes maten med lite eller ingen bruk av olje, og du kan oppnå
samme sprøe resultat som fritert, med opptil 90 % mindre fett*. Nyt
velsmakende og sprø retter med minst mulig fettinnhold.
Sprø smak og 90 % mindre fett
Bevist ytelse. Lag pommes frites som er like sprø som med en vanlig
frityrkoker, men med inntil 90 % mindre fett. Stek kyllingklubber, og få
sprøstekt skinn og saftig kjøtt, samtidig som fettet fjernes.

Luftfriteringen kan brukes til mye mer enn bare fritering – du kan grille, bake
og riste maten. Vår Philips Airfryer-app er full av tips og oppskrifter som er
lette å følge.

Fire forhåndsinnstilte tilberedningsprogrammer
Kompakt størrelse, stor kapasitet

Med den digitale skjermen kan du kontrollere tiden og temperaturen ved
tilberedningen på en enklere og mer nøyaktig måte. Vi har også
forhåndsinnstilt tilberedningsprogrammer som hjelper deg med å få et bedre
resultat når du tilbereder frosne pommes frites, kjøtt, fisk og kyllingelår.

Selv de minste kjøkken fortjener en Airfryer. Airfryer fra Philips er 20 % mer
kompakt, men kan romme like mye som tidligere modeller: 0,8 kg pommes
frites eller opptil 3 porsjoner. Du kan ha den stående på kjøkkenbenken og
bruke den hver dag, for å skape en sunnere livsstil.

Inspirerende oppskrifter
Universelt EasyClick-håndtak – skift enkelt tilbehør

Last ned oppskrift-appen Philips Airfryer og få inspirasjon til mange forskjellige
retter med lavt fettinnhold som du kan lage i Airfryer. Lag alt mulig, fra hurtig
og sunn snacks til større familiemåltider. Et oppskriftshefte med mange gode
retter er inkludert med kjøpet av Airfryer.
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Avance Collection
Digitalt display og forhåndsinnstillinger
Det digitale grensesnittet er enkelt å bruke med forhåndsinnstilte
tilberedningsprogrammer for ettrykkstilberedning av frosne pommes frites,
kjøtt, fisk og kyllingklubber. QuickControl-bryteren angir både temperaturen
og steketiden. Hold varm-funksjonen gir deg muligheten til å servere når du er
klar.

vaskes i oppvaskmaskin – og steker du med luft, lukter ikke du og hjemmet
ditt frityrolje.
Alla avtakbare deler kan vaskes i oppvaskmaskin

Uten søl og lukt

Airfryers QuickClean-kurv har et avtakbart, klebefritt nett for enkel
rengjøring. Både kurven og den uttakbare skuffen med klebefritt belegg kan

"Med luftfriteringen slipper du problemene med frityrolje og de avtakbare
delene kan lett vaskes i oppvaskmaskinen. Beholderen, det avtakbare nettet og
boksen med non-stick-belegget kan vaskes i oppvaskmaskin og er lett å
rengjøre. "

spesifikasjoner
Vær oppmerksom på at dette er et hefte før salg. Innholdet i heftet representerer den kunnskapen vi har per dags dato og landet nevnt ovenfor. Innholdet i dette heftet kan endres uten
varsel. Philips påtar seg ikke noe erstatningsansvar når det gjelder innholdet i dette heftet.

Generelle spesifikasjoner
Produktfunksjoner

Teknologi
Tidskontroll
Forhåndsinnstilte
programmer

Mål og vekt
Automatisk avslåing
Kald vegg på yttersiden
Ledningsoppbevaring
Kan vaskes i oppvaskmaskin
Av/på-knapp
Signal viser når den er klar
Temperaturkontroll
På-lampe
QuickClean
Advanced Rapid Heat
Sklisikre føtter
Patentert Rapid Air
Forhåndsinnstilt stekefunksjon
Tidskontroll
Twin TurboStar-teknologi
Opptil 60 minutter
4

Mål, produkt
(L x B x H)
Vekt, produkt

Farge

Materiale i hoveddelen

Høyde
Bredde
Dybde
Nettovekt
Bruttovekt
EAN
Antallet produkter
som følger med
Opprinnelsesland
Harmonisert systemkode

35,90 cm
34,60 cm
34,60 cm
5,58 kg
6,77 kg
08710103859796
1
CN
851660

Ytre eske

Tekniske spesifikasjoner
Ledningslengde
Drift
Spenning
Kapasitet, kurv

Plast

Mål, emballasje

Ja

> 90 % resirkulerte materialer
100 % resirkulert papir

Svart

Overflate

Bærekraft
Emballasje
Brukerhåndbok

5,3 kg

Utforming

Service
To års verdensomspennende garanti

365 x 266 x 280 millimeter

0,8 m
1500 W
220 V
0,8 kg

Lengde
Bredde
Høyde
Bruttovekt
EAN
Antall emballasjer

34,70 cm
34,70 cm
35,70 cm
6,83 kg
18710103859793
1

* Sammenlignet med fettinnholdet i kylling laget i frityrgryte og wok
* Sammenlignet med pommes frites laget i en vanlig frityrgryte fra Philips
* mot Philips Viva Collection Airfryer, plass til 800 g pommes frites
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