
 

Airfryer XXL

Premium
 

Smart Sensing-teknik

Fettborttagningsteknik

Rapid Air-teknik

Svart, koppar, 1,4 kg

 

HD9867/90

Maximal smak, minimalt med fett. Utan

ansträngning.

Perfekt resultat med bara en knapptryckning

Nya Philips Airfryer XXL både tänker och lagar mat åt dig. Med Smart Sensing-

teknik är det den enda Airfryern som automatiskt anpassar tid och temperatur

under tillagning för perfekt tillagade rätter. Välj och njut av varje tugga!

Perfekt resultat med bara en knapptryckning

Smart Sensing-teknik

Smart kock-program för populära rätter

Praktisk ”Spara din favorit”-matlagningsinställning

Den bästa Philips Airfryern någonsin

Den ursprungliga Airfryern med 7 gånger snabbare luftflöde*

Den enda Airfryern med fettborttagningsteknik

XXL-kapacitet med plats för en hel kyckling eller 1,4 kg pommes frites

Mångsidig: fritera, grädda, grilla, rosta eller till och med värm upp!

Hundratals recept i appen och kostnadsfri receptbok medföljer

Perfekt för daglig matlagning

Praktiskt varmhållningsläge

Laga mat 1,5 gånger snabbare än i en ugn

QuickClean och diskmaskinssäker för alla löstagbara delar



Airfryer XXL HD9867/90

Funktioner

Smart Sensing-teknik

Den nya generationen Philips Airfryer tänker åt

dig. Få perfekt resultat i två enkla steg. Välj en

typ av livsmedel och tryck på knappen för att

tillaga. Smart Sensing-tekniken justerar

automatiskt tid och temperatur för perfekt

resultat utan ansträngning. Varje gång!

Rapid Air för 90 % mindre fett

Njut av nyttigare friterad mat som är krispig på

utsidan och mör på insidan med upp till 90 %

mindre fett*. Philips Airfryer XXL använder

varmluft (i stället för olja) för att fritera maten

med lite eller ingen tillsatt olja. Philips Rapid

Air skapar 7 gånger snabbare luftflöde så att du

får krispigare resultat* och fantastisk smak.

Grädda. Grilla. Rosta. Eller värm upp.

Du kan laga hundratals rätter i din Airfryer XXL.

Fritera, grädda, grilla, rosta eller till och med

värm upp maten. Varje tugga är fantastiskt

utsökt tack vare Philips luftflöde och

sjöstjärnedesign. Det gör att maten tillagas

jämnt från alla sidor för perfekt resultat varje

gång.

Smart kock-program

Våra professionella kockar har utformat Smart

kock-programmen för att tänka och laga mat åt

dig. Färska eller frysta pommes frites,

kycklingklubbor eller en hel kyckling och till

och med en hel fisk – med en enkel

knapptryckning tänker och lagar Airfryer XXL

maten åt dig.

Ta bort överflödigt fett från maten

Nu kan du äta nyttigare rätter och ta bort

överflödigt fett från mat. Philips XXL är den

enda Airfryern med fettborttagningsteknik som

separerar och fångar upp överflödigt fett. Njut

av smaken av helstekt kyckling med krispigt

skinn, mört kött och upp till 50 % mindre mättat

fett**** .

Den exklusiva NutriU-appen

Du kan inspireras till att bli en Airfryer-

mästerkock. Ditt köp av en ny Philips Airfryer

XXL ger dig exklusiv tillgång till vår NutriU-

app. Sök bland hundratals utsökta recept. Och

testa ännu fler välsmakande rätter med en

kostnadsfri Philips Airfryer-receptbok.

Spara din favoritmåltid

Du kan spara din favoriträtt så tillagas den

precis som du vill, varje gång. Och dessutom

med bara en knapptryckning. Favoritläget

tillagar din måltid smidigt vid perfekt

temperatur och tid. Oavsett om det är en utsökt

varm frukost eller familjens favoritrecept – det

blir perfekt varje gång.

Extra stor, för stora måltider

Ja, du kan laga stora måltider till hela familjen

i nya Airfryer XXL. Dess kapacitet gör det

enkelt att tillaga en utsökt måltid för många

personer. Du kan laga en hel kyckling och

ända upp till 1,4 kg pommes frites till en

hungrig familj eller hungriga vänner. Tillaga

upp till sex portioner med den stora korgen

som har en kapacitet på 7,3 l.

QuickClean och diskmaskinssäker

Rengöringen går snabbt och enkelt tack vare

Airfryer QuickClean-korgen med löstagbart

non-stick-nät. Alla löstagbara delar kan diskas

i diskmaskin för smidig rengöring.



Airfryer XXL HD9867/90

Specifikationer

Tillbehör

Medföljer: Receptbok

Ursprungsland

Tillverkad i: Kina

Allmänna specifikationer

Produktfunktioner: Automatisk avstängning,

Kalla sidor, Tål att maskindiskas, På/av-knapp,

Klarsignal, Temperaturreglage, Strömlampa,

Quickclean, Stoppknapp, Inbyggd

sladdförvaring, LED-skärm, Patenterad Rapid

Air-teknik, Funktion för förinställd tillagning,

Tidskontroll

Prefixprogram: 5

Varmhållningsfunktion: 30 min

Anti-stickbeläggning

Handtag: Nej

Service

2 års världsomfattande garanti

Hållbarhet

Förpackning: > 90 % återvunnet material

Användarhandbok: 100 % återvunnet papper

Tekniska specifikationer

Sladdlängd: 0,8 m

Effekt: 2 200–2 225 W

Spänning: 220-240 V

Frekvens: 50/60 Hz

Värmetålig

Delar: 1 x Airfryer XXL Smart Sensing, 1 x

receptbok, 1 x matlagningsbroschyr

Vikt och mått

Produktens mått (L x B x H): 433,10 x 321,60 x

315,70 mm

Produktens vikt: 7,99 kg

Design och finish

Färg på kontrollpanelen: Svart

Färg(er): Djupsvart med koppar

Material i huvudenhet: Plast

* Philips Rapid Air-teknik ökar luftflödeshastigheten i

korgen 7 gånger, jämfört med luftflödeshastigheten i en

Philips Viva Airfryer med platt botten

* Jämfört med pommes frites och kycklingklubbor i en

vanlig ugn

* Jämfört med färska pommes frites som tillagats i en

vanlig Philips-fritös

* Från 3 råa kycklinglår, tillagade i 180 °C i 24 min
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