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RI9726/12 A maneira mais saudável de fritar*
Crocante, reduz a gordura que os outros deixam para trás*

A Airfryer Twin TurboStar Philips Walita 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

Frituras com sabor incrível e até 90% menos gordura*

Mais de 200 receitas no aplicativo e livro de receitas gratuito incluso

Simples de usar, fácil de limpar

Todas as partes removíveis podem ir à lava-louças

A cesta QuickClean com malha antiaderente e alça removível

Alimentos saborosos em menos tempo: não é necessário pré-aquecimento

Versátil, rápida e compacta

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

A Airfryer mais compacta tem espaço para 0,8 kg de batatas fritas

Alça universal EasyClick: é fácil trocar os acessórios

Acessório de bandeja para assar as receitas mais versáteis
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Destaques

Receitas inspiradoras

O aplicativo Philips Airfryer é gratuito e repleto

de receitas deliciosas e instruções passo a

passo fáceis de seguir. Inspire-se com lanches

rápidos e saudáveis ou refeições para ocasiões

especiais.

Próprio para lava-louças

Para economizar tempo e garantir uma

limpeza sem complicação, todas as partes

removíveis podem ir à lava-louças.

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.

Preparo versátil

A inovadora tecnologia Fat Removal da Philips

Airfryer 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.

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

coxas de frango com pele crocante e carne

macia enquanto remove gordura.

Compacta, grande capacidade

Você não precisa de muito espaço para uma

Airfryer. A nova Airfryer Philips Walita é 20%

mais compacta, mas cozinha a mesma

quantidade de comida de sempre. São 0,8 kg

de batatas fritas, até 4 porções. Por isso, ela

cabe tranquilamente na bancada da sua

cozinha para você usá-la todos os dias.

Sem sujeira nem odor

O cesto QuickClean da Airfryer tem uma malha

antiaderente removível para facilitar a limpeza.

A cesta e a gaveta removível com revestimento

antiaderente são laváveis na máquina de lavar

louça, e fritar com ar poupa você e sua casa do

cheiro da fritura tradicional.

Alça universal EasyClick

Alça universal EasyClick: é fácil trocar os

acessórios
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Especificações

Acessórios

Conteúdo: Bandeja para assar, Livreto de

receitas

Especificações gerais

Recursos do produto: Desligamento

automático, Paredes externas frias,

Armazenamento do cabo, Próprio para lava-

louças, Botão liga/desliga, Indicador de

alimento pronto, Controle de temperatura, Luz

indicadora de energia, QuickClean, Pés

antideslizantes, Rapid Air patenteada, Controle

do tempo

Tecnologia: Tecnologia Twin TurboStar

Controle do tempo: Até 30 minutos

Serviço

Garantia internacional de dois anos

Sustentabilidade

Embalagem: > 90% de materiais reciclados

Manual do Usuário: Papel 100% reciclado

Especificações técnicas

Comprimento do cabo: 0,8 m

Lig/Desl: 1.500 W

Voltagem: 127 volt

Frequência: 60 Hz

Peso e dimensões

Dimensões do produto (CxLxA): 266 x 292 x

276 mm

Peso do produto: 5,3 kg

Design e acabamento

Cor(es): Preto

Material da carcaça principal: Plástico

* 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

* versus Philips Viva Collection Airfryer, a capacidade

total é de 800 g de batatas fritas

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a

alterações sem aviso prévio. As

marcas registradas são de

responsabilidade da Koninklijke

Philips N.V. ou de seus

representantes legais

Data de emissão

2019‑07‑05

Versão: 1.0.1

EAN: 08 71010 38711 56

www.philips.com

http://www.philips.com/

