
 

Airfryer XXL

Premium
 

Intelligens érzékelőtechnológia

Zsiradékeltávolító technológia

Rapid Air technológia

Fekete, rézszínű, 1,4 kg

 

HD9867/90

Maximális ízélmény, minimális zsiradék.

Könnyedén.

Tökéletes eredmény egyetlen gombnyomással

Az új Philips Airfryer XXL megspórolja Önnek a fejtörést és a sütés fáradalmait.

Intelligens érzékelőtechnológiája révén ez az egyetlen Airfryer, amely főzés közben

automatikusan beállítja az időt és a hőmérsékletet, egyenletesen átsült ételeket

eredményezve. Legyen szó bármilyen ételről, minden egyes falatot élvezni fog!

Tökéletes eredmény egyetlen gombnyomással

Intelligens érzékelőtechnológia

Intelligens szakácsprogramok a népszerű ételekhez

Hasznos „Kedvenc mentése” sütési beállítás

Az eddigi legjobb Philips Airfryer

Az eredeti Airfryer, 7-szer gyorsabb légárammal*

Az egyetlen Airfryer zsiradékeltávolító technológiával

Az XXL méretnek köszönhetően egy egész csirke vagy 1,4 kg hasábburgonya

átsüthető

Sokoldalú: Süssön olajban és anélkül. Grillezzen. Pirítson. Sőt, akár melegíthet is!

Angol nyelvű ingyenes receptkönyv mellékelve

Ideális a mindennapi főzéshez

Kényelmes Melegen tartás mód

1,5-szer gyorsabban süt a sütőkhöz képest**

QuickClean és minden kivehető alkatrész mosogatógépben is elmosható
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Fénypontok

Intelligens érzékelőtechnológia

Az új generációs Philips Airfryer megspórolja

Önnek a fejtörést. Tökéletes eredményeket

érhet el két egyszerű lépéssel. Válasszon

ételtípust, az elkészítéséhez pedig nyomja

meg a gombot. Az intelligens érzékelők

automatikusan beállítják Önnek az időt és a

hőmérsékletet a könnyed és tökéletes

eredményekért. Minden alkalommal!

Rapid Air a 90%-kevesebb zsiradékért

Egészségesebb sült ételeket készíthet,

amelyek kívül ropogósak, belül azonban puhák

maradnak – mindezt akár 90%-kal kevesebb

zsiradékkal*. A Philips Airfryer XXL (olaj

helyett) forró levegőt használ a sütéshez – olaj

hozzáadása nélkül vagy csak kevés olaj

segítségével. A Philips Rapid Air 7-szer

gyorsabb légáramot állít elő, hogy az

eredmény ropogósabb* és finomabb legyen.

Süssön. Grillezzen. Pirítson. Sőt, akár

melegíthet is.

Az Airfryer XXL készülékben több száz

különböző ételt készíthet. Süsse olajban és

anélkül, grillezze, pirítsa és akár melegítse

ételeit. A Philips légáramlásnak és csillag

alaknak köszönhetően minden egyes harapás

ugyanolyan ízletes. A készülék minden oldalon

átsüti az ételt, és mindig tökéletes eredményt

biztosít.

Intelligens szakácsprogramok

Az Intelligens szakácsprogramokat profi

szakácsok készítették, hogy megspórolják

Önnek a fejtörést és a sütés fáradalmait.

Legyen szó friss vagy fagyasztott

hasábburgonyáról, csirkecombról vagy akár

egy egész csirkéről vagy halról, az Airfryer XXL

egyetlen gombnyomással elindítja a sütést –

megspórolva önnek a fejtörést és a sütés

fáradalmait.

Távolítsa el a felesleges zsiradékot az ételből

Mostantól még egészségesebb ételeket ehet,

és eltávolíthatja a felesleges zsiradékokat az

ételekből. A Phillips XXL az egyetlen Airfryer,

amely a zsiradékeltávolító technológia

használatával különválasztja és összegyűjti a

felesleges zsiradékokat. Élvezze egy egész

csirke ropogós bőrét és puha húsát akár 50%-

kal kevesebb telített zsiradékkal****.

Exkluzív NutriU alkalmazás

Profi Airfryer szakács válhat Önből. Készítsen

ízletes ételeket a kiegészítőként szolgáló

Philips Airfryer angol nyelvű receptfüzet

segítségével.

Elmentheti kedvenc ételét

Elmentheti a kedvenc ételét, és minden

alkalommal úgy készítheti el, ahogyan azt

szereti. Ehhez mindössze egyetlen

gombnyomás szükséges. A Kedvenc mód

használatával tökéletes ideig és tökéletes

hőmérsékleten sütheti ételeit – ennél

kényelmesebb már nem is lehetne. Minden

alkalomra tökéletes, legyen az egy finom, forró

reggeli vagy akár a család kedvenc receptje.

XXL családi méretű ételek

Igen, az új Airfryer XXL készülékben akár

családi ebédeket is készíthet. A hatalmas

kapacitásnak köszönhetően könnyedén süthet

hatalmas és ízletes ételeket. Egy egész csirkét

vagy akár 1,4 kg hasábburgonyát is megsüthet,

így az egész családnak vagy a barátoknak

elegendő ételt készíthet. A 7,3 literes kosárnak

köszönhetően akár 6 adag ételt is készíthet.



Airfryer XXL HD9867/90

Műszaki adatok

Tartozékok

Mellékelve: Angol nyelvű receptfüzet (magyar

nyelvű e-receptfüzet termékregisztráció esetén)

Származási hely

Gyártó ország: Kína

Általános jellemzők

Termékjellemzők: Automatikus kikapcsolás,

Hideg falú burkolat, Mosogatógépben

tisztítható, Be-/kikapcsoló, Étel elkészültét

jelző hang, Hőfokszabályozás, Bekapcsolás

jelzőfény, QuickClean, Kiadó gomb, Beépített

kábeltároló, LED-kijelző, Szabadalmaztatott

Rapid Air technológia, Előre beállított főzési

funkció, Időszabályzós

Előre beállított programok: 5

Melegen tartás funkció: 30 perc

Tapadásmentes bevonat

Fogantyúk: Nem

Szerviz

2 éves, világszerte érvényes garancia

Fenntarthatóság

Csomagolás: > 90% újrahasznosított anyag

Felhasználói kézikönyv: 100% újrahasznosított

papír

Műszaki adatok

Vezetékhossz: 0,8 m

Energiaellátás: 2200–2225 W

Feszültség: 220–240 V

Frekvencia: 50/60 Hz

Hőálló

A doboz tartalma: 1 db Airfryer XXL intelligens

érzékelőtechnológiával, 1 db angol nyelvű

receptkönyv és 1 db használati útmutató

Tömeg és méretek

A termék méretei (Ho x Szé x Ma):

433,10x321,60x315,70 mm

Készülék tömege: 7,99 kg

Formatervezés és kidolgozás

Vezérlőpanel színe: Fekete

Szín(ek): Mélyfekete és rézszínű

A készülék anyaga: Műanyag

* A Philips Rapid Air technológia a lapos aljú Philips Viva

Airfryer kosárban mért légáramhoz képest 7-szeresére

növeli a kosár légáramlásának a sebességét

* Hagyományosan sütőkben sütött hasábburgonyával és

csirkecombokkal összehasonlítva

* A hagyományos Philips olajsütőben elkészített

hasábburgonyával összehasonlítva

* 3 nyers csirkecomb, 24 percig sütve 180°C-on
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