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RI9230/51 Frituras com sabor incrível e até 80 % menos

gordura!*

Com a tecnologia Rapid Air para um resultado perfeito

A exclusiva tecnologia Rapid Air da Philips permite a você fritar com ar para deixar

o alimento crocante por fora e macio por dentro. É necessário pouco ou nenhum

óleo para garantir textura perfeita e resultados deliciosos!

Saudável

Tecnologia Rapid Air para frituras mais saudáveis

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

Saboroso e versátil

Com a Airfryer, você pode fritar, grelhar, assar e, até mesmo, cozinhar

Livro de receitas cheio de ideias inspiradoras

Acessório de dupla camada para receitas mais versáteis

Rápido e fácil

Grande capacidade de preparo para todas as suas receitas favoritas

Tela digital para fácil controle de tempo e temperatura

Desempenho com alta potência para resultados mais rápidos

Partes próprias para lava-louças
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Destaques

Tecnologia Rapid Air

Com a exclusiva tecnologia Rapid Air da

Airfryer, você frita, cozinha, assa e grelha os

petiscos mais saborosos e refeições com

menos gordura do que em uma fritadeira

convencional, usando pouco óleo! A Philips

Airfryer com a tecnologia Rapid Air solta

menos fumaça e menos cheiro que as

fritadeiras convencionais, e é fácil de limpar,

segura e econômica para seu uso diário!

Capacidade de preparo de 800 g

Grande capacidade de preparo para todas as

suas receitas favoritas

Timer digital e controle de temperatura

O timer integrado permite que você programe o

tempo de cozimento de até 60 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 200°. Saboreie batatas fritas

douradas e crocantes, petiscos, frangos, carnes

e muito mais preparado na temperatura ideal!

Preparo versátil

A inovadora tecnologia Philips Rapid Air não é

excelente apenas para fritar, mas também para

grelhar, assar e, até mesmo, tostar seus pratos

favoritos. Tudo isso em uma única solução para

preparar todas as suas refeições.

Livro de receitas internacionais

Com este livro de receitas exclusivo, criado por

especialistas em culinária, você pode se

inspirar para preparar na Airfryer uma incrível

variedade de pratos fritos com baixo teor de

gordura. Além disso, o livro traz receitas que

mostram a versatilidade do aparelho, que

pode grelhar, assar e, até mesmo, tostar

alimentos, de forma mais saudável, rápida e

prática.

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.

Acessório de dupla camada

Maximize o espaço para cozinhar da Airfryer

com o acessório de dupla camada. Asse,

grelhe ou frite hambúrgueres saborosos, asas

de frango, peixes e muito mais de maneira

fácil, rápida e saudável.
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Especificações

Acessórios incluídos

Acessório de dupla camada

Design e acabamento

Cor(es): Branco e prateado

Materiais: Plástico

Especificações gerais

Desligamento automático

Armazenamento do cabo

Pés antideslizantes

Indicador de alimento pronto

Tecnologia Rapid Air patenteada

Interface digital sensível ao toque: Timer de

60 minutos, Luz indicadora de energia

integrada, Botão liga/desliga, Tempo e

termostato

Especificações técnicas

Capacidade: 800 g

Alimentação universal: 1.425 W

Tensão universal: 220 volt

Comprimento do cabo: 0,8 m

Frequência: 60 Hz

Peso e dimensões

Dimensões do produto (L x A x P): 287 x 315 x

384 mm

Peso do aparelho: 7 kg

* Em comparação às batatas fritas preparadas em uma

fritadeira Philips Walita convencional.
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