
 

Fritadeira Airfryer

Viva Collection

 
Baixo teor de gordura

Airfryer

Branco/prata

800 g

 

RI9225/50

Frituras com sabor incrível e até 80 % menos

gordura!*

Com a tecnologia Rapid Air para resultados perfeitos

A Fritadeira Air Fryer tem exclusiva tecnologia Rapid Air, que permite fritar, grelhar

assar e cozinhar receitas com até 80% menos gordura. Para isso, utiliza o ar,

deixando as receitas crocantes por fora e macias por dentro. Conta com bandeja

de grande capacidade para refeições maiores.

Saudável

Tecnologia Rapid Air

Design exclusivo para fazer refeições deliciosas e com baixo teor de gordura

Saboroso e versátil

Preparo versátil

Livro de receitas

Recipiente para assar

Rápido e fácil

Capacidade de preparo de até 0.8 kg

Controle de tempo e temperatura

Desempenho com alta potência para resultados mais rápidos

Partes próprias para lava-louças



Fritadeira Airfryer RI9225/50

Destaques

Tecnologia Rapid Air

A inovadora tecnologia proporciona também

que você grelhe, asse e, até mesmo, toste

seus pratos favoritos.

Capacidade de preparo de 800 g

Capacidade de preparo de até 0.8 kg

Controle de tempo e temperatura

O timer integrado permite que você programe o

tempo de cozimento de até 30 minutos. A

função de desligamento automático inclui um

indicador sonoro de “pronto”. O termostato

totalmente ajustável permite programar a

melhor temperatura de cozimento para seus

alimentos em até 200º.

Preparo versátil

Com a Airfryer, você pode fritar, grelhar, assar

e, até mesmo, cozinhar

Livro de receitas internacionais

Criado por especialistas em culinária, este livro

traz receitas exclusivas para preparar diversas

refeições na sua Airfryer.

Inclui acessório para assar

Acessório para assar para você fazer todas

suas receitas favoritas.

Produto com design exclusivo

O design exclusivo da Philips Airfryer combina

circulação rápida de ar quente, design com

base de apoio em formato de estrela e

aquecimento perfeito que permite fritar uma

variedade de alimentos deliciosos de maneira

fácil, rápida e mais saudável com pouquíssimo

óleo.

Fácil de limpar

A cesta para alimentos e a gaveta removível

possuem revestimento antiaderente e são

próprias para lava-louças, o que facilita a

limpeza.
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Especificações

Especificações gerais

Recursos do produto: Desligamento

automático, Paredes externas frias,

Armazenamento do cabo, Pés antideslizantes,

Rapid Air patenteada, Indicador de alimento

pronto, Livro de receitas e aplicativo, Controle

de temperatura, Controle do tempo

Controle do tempo: Até 30 minutos

Especificações técnicas

Comprimento do cabo: 0,8 m

Lig/Desl: 1.425 W

Voltagem: 220 volt

Capacidade da cesta: 0,8 kg

Frequência: 50/60 Hz

Peso e dimensões

Dimensões do produto (CxLxA): 287 x 315 x

384 mm mm

Peso do produto: 7.0 kg

Acessórios

Conteúdo: Bandeja para assar

Design

Cor: Branco

Acabamento

Material da carcaça principal: Plástico

Serviço

Garantia internacional de dois anos

* Em comparação às batatas fritas preparadas em uma

fritadeira Philips convencional.
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