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A maneira mais saudável de fritar*
Crocante, reduz a gordura que os outros deixam para trás*

A Airfryer XXL Philips usa o ar quente para fritar seus alimentos favoritos com

pouco ou nenhum óleo adicionado. A nova tecnologia Twin TurboStar foi

projetada para remover a gordura dos alimentos, tornando esta a maneira mais

saudável de fritar para você e sua família.

Resultados saudáveis e deliciosos sempre

Frite com pouco ou nenhum óleo adicionado

Tecnologia Twin TurboStar remove a gordura de alimentos

Tão crocante como fritura a óleo, mas com 90% menos gordura*

Versátil, rápida e para toda a família

Frite, asse, grelhe e toste suas comidas favoritas em casa

Modo Manter aquecido para servir na hora que você preferir

Nossa Airfryer mais potente para resultados mais rápidos*

Livro de receitas com mais de 30 pratos deliciosos

O tamanho família XXL comporta um frango inteiro ou 1,4 kg de batatas fritas

Simples de usar, fácil de limpar

Display digital com 5 programas predefinidos de cozimento

A cesta QuickClean com malha antiaderente limpa em 90 segundos

Todas as partes removíveis podem ir à lava-louças
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Destaques

Frite com pouco ou nenhum óleo

A Airfryer usa ar quente para cozinhar seus

alimentos favoritos com pouco ou nenhum

óleo, para que você possa fritar com até 90%

menos gordura*. Desfrute de excelentes

resultados crocantes, como frito a óleo, com a

menor quantidade de gordura.

Tecnologia Twin TurboStar

Combinando um aquecedor e um motor

potentes com a nova tecnologia Twin

TurboStar, o ar quente da Airfryer gira como um

poderoso tornado, por toda a cesta de

cozimento. Projetada para extrair mais gordura

da comida e capturar tudo no redutor de

gordura para fácil descarte. A Airfryer Philips

Walita com tecnologia Twin TurboStar também

poupa você e sua casa do cheiro de óleo frito

em comparação com uma fritadeira comum.

Crocante e 90% menos de gordura

Desempenho comprovado. Faça batatas fritas

tão crocantes quanto as de uma fritadeira

tradicional com até 90% menos gordura*. Asse

um frango inteiro com pele crocante e carne

macia enquanto remove gordura.

Frite, asse, grelhe e toste

A Airfryer XXL faz muito mais do que apenas

fritar. Use-a para grelhar, assar e até mesmo

tostar seus pratos favoritos e crie refeições

rápidas e deliciosas para sua família. Nosso

aplicativo Philips Airfryer está repleto de dicas,

tutoriais e receitas fáceis de seguir.

Mantém o alimento quente para servir na

hora que você preferir

A função Manter aquecido permite que você

sirva o alimento quando você estiver pronto

para comer. Você pode manter o alimento

quente por até 30 minutos.

Nossa Airfryer mais potente

Esta é a nossa Airfryer mais potente para

tempos de cozimento mais rápidos, com

aquecimento instantâneo para que você esteja

sempre pronto para começar a usar.

Receitas inspiradoras

De petiscos saudáveis e rápidos até refeições

completa para família, nosso livro de receitas

grátis tem mais de 30 deliciosas sugestões e

instruções fáceis de seguir de cozinheiros

profissionais. Nosso aplicativo da Philips

Airfryer está repleto de mais dicas, tutoriais e

receitas fáceis de seguir.

Tamanho família XXL

A Airfryer foi projetada com sua família em

mente. Faça refeições deliciosas para toda a

família todos os dias. Com capacidade XXL,

prepare um frango inteiro ou até 1,4 kg de

batatas fritas. É todo um novo mundo de

possibilidades.

Display digital e pré-ajustes

A interface digital é fácil de usar, com

programas predefinidos de cozimento para

cozinhar com um toque batatas fritas

congeladas, carne, peixe e coxas de frango.

Com o QuickControl, você define a temperatura

e o tempo de preparo. A função Manter

aquecido dá a você a flexibilidade para servir

quando você preferir.
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Especificações

Especificações gerais

Recursos do produto: Desligamento

automático, Armazenamento do cabo, Tela

digital sensível ao toque, Próprio para lava-

louças, Indicador de alimento pronto, Controle

de temperatura, Função Keep Warm, Livro de

receitas e aplicativo, Programa predefinido,

Cesta QuickClean, Advanced Rapid Heat

Tecnologia: Tecnologia Twin TurboStar

Serviço

Garantia internacional de dois anos

Sustentabilidade

Embalagem: > 90% de materiais reciclados

Manual do Usuário: Papel 100% reciclado

Especificações técnicas

Lig/Desl: 1925 W

Capacidade da cesta: 1,4 kg

Peso e dimensões

Dimensões do produto (CxLxA): 433 x 321 x

315 mm

Peso do produto: 7,99 kg

Design

Cor: Preto

* Em comparação com o teor de gordura do frango em

uma fritadeira tradicional vs. fritura em wok

* Em comparação às batatas fritas preparadas em uma

fritadeira Philips convencional

* Em comparação a uma fritadeira Philips tradicional
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