
 

Airfryer XXL

Premium
 

Smart Sensing tehnoloģija

Tauku likvidēšanas tehnoloģija

Rapid Air tehnoloģija

Melns, varš, 1,4 kg

 

HD9860/90

Maksimāla garša, minimāls tauku daudzums. Bez

piepūles.

Perfekti rezultāti ar pogas pieskārienu

Jaunais Philips Airfryer XXL domā un gatavo ēdienu jūsu vietā. Tas ir vienīgais

Airfryer ar Smart Sensing tehnoloģiju, kas gatavošanas laikā automātiski pielāgo

laiku un temperatūru, lai ēdiens būtu perfekti pagatavots. Izvēlieties un izbaudiet

katru kumosu!

Perfekti rezultāti ar pogas pieskārienu

Smart Sensing tehnoloģija

Smart Chef programmas populāriem ēdieniem

Ērts gatavošanas iestatījums “Saglabājiet savu iecienīto”

Visu laiku labākais Philips Airfryer

Oriģinālais Airfryer ar 7 reizes ātrāku gaisa plūsmu*

Vienīgais Airfryer ar tauku likvidēšanas tehnoloģiju

XXL ietilpība, ietilpst vesela vista vai 1,4 kg kartupeļu

Dažādas iespējas: fritējiet, cepiet, grilējiet, apbrūniniet vai pat uzsildiet.

Komplektācijā iekļauta bezmaksas recepšu grāmata

Lieliski piemērots ēdiena gatavošanai ikdienā

Ērtais siltuma saglabāšanas režīms Keep Warm

Pagatavo maltītes 1,5 reizes ātrāk nekā krāsnī**

Visas noņemamās detaļas ir droši mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā un ātri tīrāmas

ar QuickClean



Airfryer XXL HD9860/90

Izceltie produkti

Smart Sensing tehnoloģija

Jaunās paaudzes Philips Airfryer katli domā

jūsu vietā. Baudiet izcilus rezultātus, veicot

divas vienkāršas darbības. Izvēlieties ēdiena

veidu un nospiediet pogu, lai to pagatavotu.

Smart sensors automātiski pielāgos

temperatūru un laiku, lai viegli sasniegtu

izcilus rezultātus katru reizi.

Rapid Air nodrošina ēdienā par 90% mazāk

tauku

Baudiet veselīgāku ceptu ēdienu, kas ir

kraukšķīgs ārpusē un mīksts iekšpusē, kam ir

līdz 90% mazāk tauku*. Philips Airfryer XXL

izmanto karstu gaisu (eļļas vietā), lai ceptu

pārtiku nelielā eļļas daudzumā vai bez tās.

Philips Rapid Air rada 7x ātrāku gaisa plūsmu,

lai jūs varētu izbaudīt kraukšķīgākus ēdienus*

un izsmalcinātu garšu.

Cepiet. Grilējiet. Apbrūniniet. Vai uzsildiet.

Ar Airfryerer XXL varat pagatavot simtiem

ēdienu. Fritējiet, cepiet, grilējiet, apbrūniniet

un pat atkārtoti uzsildiet maltītes. Katrs kumoss

ir tikpat garšīgs kā pēdējais, to nodrošina

Philips gaisa plūsma un jūraszvaigznes veida

dizains. Ierīce vienmērīgi pagatavo ēdienu no

visām pusēm, lai katra ēdienreize būtu

nevainojama.

Smart Chef programmas

Mūsu profesionālie šefpavāri izstrādāja Smart

Chef programmas, lai domāšana un

gatavošana tiktu veikta jūsu vietā. Pagatavojiet

svaigus vai saldētus frī kartupeļus, stilbiņus vai

veselu vistu un pat veselu zivi tikai ar vienu

pieskārienu. Airfryer XXL palīdzēs jums

izdomāt un pagatavot.

Likvidē pārtikas produktu liekos taukus

Tagad jūs varat ēst veselīgākus ēdienus un

pārtikas liekos taukus. Phillips XXL ir vienīgā

Airfryer cepšanas ierīce ar karsto gaisu, kas

aprīkota ar tauku likvidēšanas tehnoloģiju, kas

atdala un uztver liekos taukus. Izbaudiet veselu

ceptu vistu ar kraukšķīgu ādu, maigu gaļu un

līdz 50% mazāk piesātināto tauku****.

Recepšu grāmata

Jūs varat iedvesmoties kļūt par galveno Airfryer

šefpavāru. Iegādājoties jauno Philips Airfryer

XXL. Izmēģiniet vēl vairāk garšīgus ēdienus ar

savu Phillips Airfryer recepšu grāmatu.

Saglabājiet savu iecienīto ēdienu

Jūs varat saglabāt savu iecienīto ēdienu, un

ierīce to katru reizi pagatavos tieši tā, kā jums

patīk. Turklāt tikai ar vienu pogas pieskārienu.

Iecienītākais režīms pagatavos jūsu maltīti

īstajā laikā un temperatūrā, nodrošinot

maksimālu ērtību. Neatkarīgi no tā, vai tā ir

garšīgu karsto brokastu recepte vai iecienītākās

ģimenes maltītes recepte — tā tiek lieliski

pagatavota katrā reizē.

XXL ģimenes izmēra porcijas

Jā, jaunajā Airfryer XXL jūs varat pagatavot

porcijas visai ģimenei. Lielā ietilpība ļauj viegli

pagatavot lielu, garšīgu ēdiena porciju.

Lai pabarotu izsalkušo ģimeni vai draugus, jūs

varat pagatavot veselu vistu vai pat līdz 1,4 kg

kartupeļu. Pagatavojiet līdz sešām porcijām ar

lielo 7,3 litru ietilpības grozu.

Ātri tīrāms ar QuickClean un mazgājams

trauku mazgājamajā mašīnā

Airfryer QuickClean grozs ar noņemamu,

nepiedegošā pārklājuma groza ieliktni

nodrošina ātru un vienkāršu tīrīšanu. Visas

noņemamās detaļas ir mazgājamas trauku

mazgājamajā mašīnā, lai tīrīšana būtu viegla

un neradītu nekārtību.
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Specifikācijas

Piederumi

Iekļauts: Recepšu grāmatiņa

Izcelsmes valsts

Ražots: Ķīna

Vispārējas specifikācijas

Produkta funkcijas: Automātiskā izslēgšanās,

Auksts ārējais korpuss, Mazgājams trauku

mazg. mašīnā, Ieslēgt/izslēgt slēdzis,

Gatavības signāls, Temperatūras vadība,

Ieslēgts indikators, QUICKClean, Atcelšanas

poga, Iebūvēta vada glabātuve, LED displejs,

Patentēta Rapid Air, Iepriekš iestatīta

gatavošanas funkcija, Laika vadība

Iestatītās programmas: 5

Siltuma saglabāšanas funkcija: 30 min

Pretpiedegšanas pārklājums

Rokturi: Nē

Serviss

2 gadu vispasaules garantija

Noturība

Iepakojums: > 90% pārstrādāti materiāli

Lietotāja rokasgrāmata: 100 % pārstrādāts

papīrs

Tehniskā specifikācija:

Vada garums: 0,8 m

Strāvas padeve: 2200–2225 W

Spriegums: 220–240 V

Frekvence: 50/60 Hz

Karstumizturīgs

Sastāvdaļas: 1 x Airfryer XXL Smart Sensing, 1 x

recepšu grāmata, 1 x gatavošanas buklets

Svars un izmēri

Produkta izmēri (GxPxA):

433,10 x 321,60 x 315,70 mm

Produkta svars: 7,99 kg

Dizains un apdare

Kontroles paneļa krāsa: Melna

Krāsa(s): Melna ar varu

Galvenā korpusa materiāls: Plastmasa

* Philips Rapid Air tehnoloģija palielina gaisa plūsmas

ātrumu grozā par 7 reizēm, salīdzinot ar gaisa plūsmas

ātrumu Philips Viva Airfryer ar plakano apakšu.

* Salīdzinājumā ar parastā krāsnī fritētiem kartupeļiem

un vistas stilbiņiem

* Salīdzinājumā ar svaigiem fritētiem kartupeļiem, kas

tikko cepti parastajā Philips taukvāres katlā

* No 3 jēlas vistas kājām, kas pagatavotas 180 °C

temperatūrā 24 minūtēs
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