
 

Airfryer XXL

Premium

  Công nghệ  Cảm biến thông minh

Công nghệ  Loại bỏ chất béo

Công nghệ  Rapid Air

Màu đen, đồng, 1,4kg

 

HD9860/99 Vị ngon nhất. Ít chất béo nhất. Quá dễ.
Kết quả hoàn hảo chỉ với một nút chạm

Nồi chiên Airfryer XXL mới của Philips làm điều mà bạn nghĩ. Với công nghệ  Cảm biến thông minh,

Airfryer là nồi chiên không dầu duy nhất tự động điều chỉnh thời gian và nhiệ t độ trong khi chế

biến để  món ăn chiên giòn thơm ngon nóng hổi!

Nồi chiên Airfryer tốt nhất của Philips

Ứng dụng với hàng trăm công thức chế biến và đi kèm sách hướng dẫn miễn phí

Airfryer là nồi chiên duy nhất có công nghệ  Loạ i bỏ chất béo

Airfryer đầu tiên với dòng khí nhanh hơn 7 lần*

Đa năng: Chiên rán, nướng bánh, nướng thịt, quay hoặc hâm nóng thức ăn.

Với dung tích lớn XXL, nồi chiên có thể  chế biến nguyên con gà hoặc 1,4kg khoai tây chiên

Thích hợp để  sử  dụng hàng ngày

Chế độ Giữ ấm thuận tiện

Nấu ăn nhanh hơn 1,5 lần so với lò nướng**

Giỏ QuickClean và tất cả các bộ phận tháo rời đều có thể  rửa đượ c trong máy rửa chén

Kết quả hoàn hảo chỉ vớ i một nút chạm

Cài đặt nấu nướng "Lưu cài đặt ưa thích" thuận tiện

Các cài đặt Nấu ăn thông minh để  nấu những món ăn phổ biến

Công nghệ  Cảm biến thông minh



Airfryer XXL HD9860/99

Những nét chính

Công nghệ  Cảm biến thông minh

Nồi chiên Airfryer thế hệ  mới của Philips làm điều mà

bạn nghĩ. Thưởng thức món chiên thơm ngon, giòn rụm

trong 2 bước đơn giản: chọn loạ i nguyên liệu và nhấn

nút nấu. Cảm biến thông minh sẽ tự động điều chỉnh

thời gian và nhiệ t độ chế biến. Kết quả là, món ăn luôn

chín đều từ trong ra ngoài.

Các cài đặt Nấu ăn thông minh

Các đầu bếp chuyên nghiệp của chúng tôi đã thiết kế

cho Airfryer XXL các cài đặt Nấu ăn thông minh để

giúp bạn nấu nướng những món ăn ưa thích, ví dụ  như

khoai tây tươi hoặc đông lạnh, đùi gà hoặc nguyên con

gà và thậm chí là cá nguyên con chỉ với một lần nhấn

nút.

Lưu món ăn ưa thích

Bạn có thể  lưu món ăn ưa thích của bạn vào máy để

máy chế biến món ăn theo cách riêng của bạn. Và chỉ

với một lần nhấn nút, Chế độ ưa thích sẽ nấu bữa ăn

của bạn với thời gian và nhiệ t độ hoàn hảo để  mang lạ i

sự thuận tiện tối ưu. Cho dù đó là một bữa sáng nóng

hổ i thơm ngon hay món ăn gia đình ưa thích, Airfryer

XXL chính là lựa chọn hoàn hảo để  chuẩn bị những bữa

ăn ngon miệng.

Rapid Air giảm lượng chất béo đến 90%

Thưởng thức những món ăn bổ dưỡng giòn rụm bên

ngoài và chín mềm bên trong với lượng chất béo giảm

đến 90%*. Nồi chiên Airfryer XXL của Philips sử dụng

không khí nóng (thay cho dầu) để  chiên thức ăn với rất ít

dầu hoặc không cần dầu. Công nghệ  Rapid Air của

Philips tạo ra luồng khí nhanh hơn 7 lần để  món ăn giòn

rụm hơn* và thơm ngon hơn.

Loại bỏ chất béo có trong thức ăn

Giờ đây, bạn có thể  thưởng thức các món ăn lành

mạnh hơn sau khi loạ i bỏ chất béo dư thừa khỏ i thực

phẩm. Phillips Airfryer XXL là nồi chiên duy nhất có

công nghệ  Loạ i bỏ chất béo giúp tách và thu giữ chất

béo dư thừa. Thưởng thức trọn vẹn hương vị của món

gà quay nguyên con với lớp da giòn, thịt mềm và ít chất

béo bão hòa hơn tới 50%****.

Dung tích lớn XXL cho cả gia đình

Bạn có thể  nấu bữa ăn cho cả gia đình với Nồi chiên

Airfryer XXL mới. Dung tích đầy đủ  của nồi chiên giúp

bạn dễ dàng nấu một bữa ăn thịnh soạn và thơm ngon.

Bạn có thể  nấu nguyên con gà hoặc chiên tới 1,4 kg

khoai tây để  chiêu đãi cả gia đình hoặc bạn bè. Bạn có

thể  phục vụ  lên đến sáu phần ăn với dung tích giỏ lớn

7,3 lít.

Nướng bánh, nướng thịt, quay hoặc hâm nóng.

Bạn có thể  chế biến hàng trăm món ăn với nồi chiên

Airfryer XXL. Chiên rán, nướng bánh, nướng thịt, quay

hoặc hâm nóng thức ăn. Mỗ i món ăn đều thơm ngon

đến miếng cuối cùng nhờ thiết kế hình sao và luồng khí

nóng của Philips cho phép không khí lưu chuyển dễ

dàng. Nồi chiên này giúp thức ăn chín đều từ mọ i phía

để  bạn có thể  thưởng thức bữa ăn hoàn hảo vào mọ i

lúc.

Ứng dụng NutriU độc quyền

Bạn có thể  đượ c truyền cảm hứng để  sử dụng thành

thạo nồi chiên Airfryer. Với việc mua Philips Airfryer

XXL mới, bạn có quyền truy cập độc quyền vào ứng

dụng NutriU của chúng tôi, nơi lưu trữ hàng trăm công

thức nấu ăn ngon miệng. Sau đó hãy thử chế biến các

món ăn ngon hơn nữa với Sách công thức chế biến

miễn phí dành cho Phillips Airfryer của bạn.

Giỏ QuickClean và rửa được trong máy rửa chén

Làm sạch nhanh chóng và dễ dàng nhờ giỏ QuickClean

của Airfryer có tấm lưới chống dính có thể  tháo rời. Bạn

có thể  dễ dàng rửa sạch tất cả các bộ phận tháo rời

bằng máy rửa chén.
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Các thông số

Phụ kiện

Bao gồm: Sách dạy nấu ăn

Xuất xứ

Được sản xuất tại: Trung Quốc

Thông số chung

Các tính năng sản phẩm: Tự động ngắt, Vỏ máy mát,

Có thể  vệ  sinh bằng máy rửa chén, Công tắc bật/tắt,

Tín hiệu sẵn sàng, Điều khiển nhiệ t độ , Đèn bật nguồn,

QuickClean (Làm sạch nhanh), Nút hủy lệnh, Hộc chứa

dây nguồn, Màn hình LED, Rapid Air đã đượ c cấp bằng

sáng chế, Chức năng nấu cài đặt sẵn, Điều khiển thời

gian

Cài đặt sẵn:

5

Chức năng giữ  ấm: 30 phút

Dịch vụ

Bảo hành 2 năm toàn cầu

Bền vững

Đóng gói: Nguyên liệu tái chế > 90%

Hướng dẫn sử  dụng: 100% giấy tái chế

Thông số kỹ thuật

Chiều dài dây: 0,8 m

Công suất: 2200-2225 W

Điện áp: 220-240 V

Tần số: 50/60 Hz

Khối lượng và kích thước

Kích thước sản phẩm (Dài x Rộng x Cao):

433,10x321,60x315,70 mm

Trọng lượng của sản phẩm: 7,99 kg

Thiết kế và hoàn thiện

Màu sắc bảng điều khiển: Đen

Màu: Đồng đen đậm

Vật liệu thân chính: Nhựa

* So với khoai tây chiên và đùi gà trong lò nướng thông thường

* So với khoai tây được chiên bằng nồi chiên thông thường của Philips

* Công nghệ Rapid Air của Philips tăng tốc độ luồng khí trong giỏ nhanh

hơn 7 lần, so với tốc độ luồng khí của dòng Nồi chiên Philips Viva

Airfryer đáy phẳng

* Từ 3 chân gà sống, nấu ở 180°C trong 24 phút
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