
 

Ovi Smart XXL

Premium

 
Piecze, smaży, grilluje
powietrzem

Technologia Smart Sensing

5 programów Smart Chef

urządzenie typu Airfryer

 

HD9867/90
Gotuj szybciej, zdrowiej, smaczniej z Ovi Smart!
Jedno naciśnięcie przycisku - zawsze doskonałe efekty!

Nowe urządzenie Philips Ovi Smart myśli jak szef kuchni. To jedyne urządzenie

typu airfryer, które wykorzystuje technologię Smart Sensing i automatycznie

dostosowuje czas i temperaturę przygotowania potraw, zapewniając zawsze

idealne rezultaty. Naciśnij przycisk i ciesz się doskonałym smakiem zdrowych

potraw!

Doskonałe efekty za naciśnięciem jednego przycisku

Technologia Smart Sensing

Programy Smart Chef dla popularnych dań

Wygodne ustawienie „Zapisz ulubione”

Najlepsze urządzenie typu airfryer stworzone przez firmę Philips

Oryginalne urządzenie typu airfryer z 7-krotnie szybszym przepływem powietrza*

Jedyne urządzenie typu airfryer z technologią usuwania tłuszczu

W urządzeniu XXL zmieści się cały kurczak lub 1,4 kg frytek

Wszechstronność: smażenie, pieczenie, grillowanie, a nawet odgrzewanie -

powietrzem!

Setki przepisów na śniadania, obiady, kolacje i przekąski oraz artykuły i porady

dostępne w aplikacji NutriU

Idealny do codziennego gotowania

Wygodny tryb utrzymywania ciepła

Przygotuj posiłek 1,5 raza szybciej niż w piekarniku**

Kosz QuickClean i możliwość mycia wszystkich odłączanych części w zmywarce
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Zalety

Technologia Smart Sensing

Philips Ovi Smart to urządzenie nowej

generacji, które samo myśli o wszystkim. Aby

uzyskać doskonałe efekty, wystarczą dwa

proste kroki. Wybierz rodzaj potrawy i naciśnij

przycisk, aby je przygotować. Inteligentny

czujnik automatycznie dostosuje czas i

temperaturę. Doskonałe efekty bez wysiłku, za

każdym razem.

Nawet 90% mniej tłuszczu dzięki technologii

Rapid Air

Zdrowsze i nadal smaczne smażenie: potrawy

chrupiące na zewnątrz i delikatne w środku,

zawierające nawet do 90% mniej tłuszczu*.Ovi

do smażenia zamiast oleju wykorzystuje

gorące powietrze. Technologia Philips Rapid

Air zapewnia 7-krotnie szybszy przepływ

powietrza, dzięki czemu możesz cieszyć się

bardziej chrupiącymi*, pysznymi, zdrowymi

potrawami.

Pieczenie, grillowanie, odgrzewanie

W urządzeniu Philips Ovi Smart XXL można

przygotowywać setki dań. Smaż, piecz, grilluj,

a nawet odgrzewaj posiłki. Dzięki unikalnej

technologii przepływu powietrza i konstrukcji w

kształcie rozgwiazdy każdy kęs jest

przepyszny. Umożliwia ona równomierne

podgrzewanie potraw ze wszystkich stron,

dzięki czemu za każdym razem są doskonale

usmażone.

Programy Smart Chef

Nasi profesjonalni szefowie kuchni opracowali

programy Smart Chef, które gotują za Ciebie.

Świeże lub mrożone warzywa, udka, cały

kurczak, filet z kurczaka, a nawet cała ryba —

wystarczy jedno naciśnięcie przycisku, a Ovi

Smart przygotuje posiłek za Ciebie.

Ogranicz ilość tłuszczu w jedzeniu

Teraz możesz cieszyć się idealnym smakiem

zdrowych potraw bez nadmiaru tłuszczu.Philips

Ovi Smart to jedyne urządzenie typu airfryer

wyposażone w technologię usuwania tłuszczu,

która eliminuje nadmiar tłuszczu naturalnie

występującego w potrawach. Rozkoszuj się

smakiem pieczonego kurczaka z chrupiącą

skórką i delikatnym mięsem pozbawionym do

50% tłuszczu nasyconego****.

Dedykowana aplikacja NutriU

Gotuj szybciej, zdrowiej i smaczniej z Ovi:- 1,5x

szybciej niż w piekarniku**- nawet 90% mniej

tłuszczu*- potrawy chrupiące na zewnątrz i

soczyste w środku- setki przepisów w aplikacji

NutriU

Zapamiętywanie ulubionych ustawień

Możesz zapisać przepis na swoje ulubione

danie – za każdym razem będzie ono

smakowało tak jak lubisz. Wystarczy jedno

naciśnięcie przycisku. Tryb ulubionych potraw

pozwoli ustawić idealny czas i temperaturę dla

wybranej potrawy, zapewniając maksymalną

wygodę. Bez względu na to, czy jest to pyszne,

gorące śniadanie czy ulubiony przepis

rodzinny, danie będzie przygotowane idealnie

za każdym razem.

Bardzo duża pojemność dla całej rodziny

Tak, w Ovi Smart XXL można przygotować

posiłek dla całej rodziny! Duża pojemność

ułatwia przygotowanie dużych porcji. Możesz

upiec całego kurczaka lub nawet 1,4 kg frytek,

by zaspokoić głód całej rodziny lub przyjaciół.

W dużym koszu o pojemności 7,3 l zmieści się

do sześciu porcji posiłku.
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Dane techniczne

Akcesoria

W zestawie: Broszura z przepisami

Kraj pochodzenia

Miejsce produkcji: Chiny

Informacje ogólne

Charakterystyka produktu: Automatyczne

wyłączanie, Nienagrzewająca się obudowa,

Możliwość mycia w zmywarce, Wyłącznik,

Sygnał gotowości, Regulacja temperatury,

Wskaźnik zasilania, QuickClean, Przycisk

anulowania, Wbudowany schowek na

przewód, Wyświetlacz LED, Opatentowana

technologia Rapid Air, Funkcja programowania

gotowania, Regulacja czasu

Wstępnie ustawione programy: 5

Funkcja trzymania ciepła: 30 min

Powłoka zapobiegająca przywieraniu

Uchwyty: Nie

Serwis

2 lata gwarancji

Zrównoważony rozwój

Opakowanie: > 90% materiału z odzysku

Instrukcja obsługi: 100% przetworzony papier

Dane techniczne

Długość przewodu: 0,8 m

Moc: 2200–2225 W

Napięcie: 220–240 V

Częstotliwość: 50/60 Hz

Odporność na wysoką temperaturę

W opakowaniu: 1 x Ovi Smart XXL, 1 x książka

kucharska, 1 x ulotka o gotowaniu

Waga i wymiary

Wymiary produktu (D x S x W): 433,10 x

321,60 x 315,70 mm

Waga produktu: 7,99 kg

Stylistyka i wykończenie

Kolor panelu sterowania: Czarny

Kolor(y): Głęboka czerń, miedź

Materiał korpusu: Plastik

* Technologia Philips Rapid Air zwiększa 7-krotnie

prędkość przepływu powietrza w koszu urządzenia w

porównaniu z przepływem powietrza w urządzeniu

Philips Viva Airfryer z płaskim dnem

* W porównaniu z frytkami i udkami kurczaka

przygotowanymi w zwykłym piekarniku

* W porównaniu ze świeżymi frytkami usmażonymi w

standardowej frytownicy Philips

* Z 3 surowych nóżek kurczaka, pieczonych w

temperaturze 180°C przez 24 minuty
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