
 

Airfryer XL

Essential
 

Rapid Air -tekniikka

1,2 kg, 5 annosta

Musta

 

HD9260/90

Maukkaita ranskalaisia perunoita, joissa on

90 %* vähemmän rasvaa

7 kertaa nopeampi ilmavirta takaa rapeuden*

Ilma korvaa paistoöljyn. Vain Philips Airfryer -friteerauskeittimessä on

ensiluokkainen Rapid Air -tekniikka. Paistoöljyä tarvitaan vain vähän, joten rasvaa

on jopa 90 % vähemmän. Rapeuden takaa Philips Rapid Air -tekniikan 7 kertaa

nopeampi ilmavirta.

Terveellisin paistomenetelmä

Alkuperäinen Airfryer, jossa on 7 kertaa nopeampi ilmavirta*

Friteeraa käyttäen 90 % vähemmän rasvaa

Herkulliset rapeat tulokset

XL-koko, käyttötilavuus 1,2 kg

Tarkoitettu päivittäiseen ruoanlaittoon

Monikäyttöinen: Friteeraa. Paista. Grillaa. Paahda. Tai lämmitä.

1,5 kertaa nopeampi kuin uuni*

Kätevä suosikkiannoksien valmistus -asetus

Sovelluksessa ja mukana tulevassa reseptivihkossa on satoja reseptejä

Helppo käyttää ja puhdistaa

Kaikki irrotettavat osat voidaan pestä astianpesukoneessa tai QuickClean-tekniikalla.

Digitaalinen säätö helppoon ja tarkkaan ajan ja lämpötilan säätämiseen



Airfryer XL HD9260/90

Kohokohdat

7 kertaa nopeampi ilmavirta

Philips Airfryer yhdistää sakaramaisen pohjan

ja nopeasti kiertävän ylikuumennetun ilman,

minkä tuloksena on erinomainen lämmön

jakautuminen. Tämä ainutlaatuinen

yhdistelmä mahdollistaa erilaisten herkullisten

rapeiden ruokien valmistamisen joko ilman

öljyä tai vähäisellä öljymäärällä.

XL-koon perheateriat

Philips Airfryer XL on suunniteltu

perhekäyttöön. 7 litran kattilaan mahtuu

monenlaisia aterioita. Valmista jopa 5 ruoka-

annosta tai 1,2 kg ranskanperunoita yhdellä

kertaa perheellesi tai ystävillesi.

Tallenna suosikkiannoksesi

Meillä kaikilla on suosikkiannoksemme Oli

kyseessä sitten lämmin aamiainen tai perheesi

suosikkipäivällinen, Philips Airfryer

XL:n avulla on helppoa tallentaa

suosikkiannoksesi oikeaan aikaan ja

lämpötilaan, jotta ruoanlaitto olisi

rentouttavampaa.

Ei öljyä, vain ilmaa

Ei öljyä, vaan ilmaa! Philips Airfryer XL

valmistaa suosikkiruokasi kuuman ilman avulla

täydellisen rapeaksi käyttäen jopa 90 %

vähemmän rasvaa.*

Paista. Grillaa. Paahda. Tai lämmitä.

Philips Airfryer XL tarjoaa loputtomia

mahdollisuuksia - friteeraa, paista, paahda,

grillaa tai jopa lämmitä! Saat aina täydellistä

ruokaa, riippumatta siitä mitä aiotkaan

valmistaa.

Rajattomasti resepti-ideoita

Löydä satoja suussa sulavia reseptejä

sovelluksestamme tai käytä terveellisiin,

maukkaisiin aterioihin reseptivihkoamme, joka

tulee Philips Airfryer -laitteen mukana.

Herkulliset rapeat tulokset

Philipsin Rapid Air -tekniikka takaa herkullisen

rapeat tulokset 7 kertaa nopeammalla

ilmavirralla**. Nauti terveellisemmistä ja

herkullisista välipaloista ja aterioista, jotka

ovat täydellisen rapeita pinnalta, mutta

meheviä sisältä.

1,5 kertaa nopeampi kuin uuni

Philips Airfryer on käyttövalmis ilman

esilämmitystä, joten sinun ei tarvitse odottaa.

Rapid Air -toiminnon ja välittömän

käyttövalmiuden ansiosta maukkaat ateriat

ovat valmiina 1,5 kertaa nopeammin kuin

uunissa tehtynä*

Helppo käyttää ja puhdistaa

Philips Airfryerin helposti puhdistettava

QuickClean-kori on tehty verkosta, jossa on

tarttumaton pinta. Kaikki irrotettavat osat

voidaan pestä astianpesukoneessa. Ilmalla

friteeraaminen ei myöskään tuota tavallisen

friteerauksen tavoin hajuja kotiisi.
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Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Mukana: Reseptivihko

Alkuperämaa

Valmistusmaa:: Kiina

Yleiset tiedot

Tuotteen ominaisuudet: Automaattinen

virrankatkaisu, Kylmäkylkinen, Johdon

säilytys, Konepesun kestävä, Virtakytkin,

Valmistumisen ilmaisin, Lämpötilan säätö,

Virran merkkivalo, QuickClean, LED-näyttö,

Patentoitu Rapid Air, Ajan säätö

Tarttumaton pinnoite

Kahvat: ei

Huolto

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

Ympäristö

Pakkaus: >90 % uusiomateriaalia

Käyttöopas: 100 % uusiopaperia

Tekniset tiedot

Johdon pituus: 0,8 m

Virta: 1900 W

Jännite: 230 V

Taajuus: 50 Hz

Lämmönkestävä

Komponentin osat: 1x Airfryer XL, 1x

reseptivihko

Muotoilu

Väri: Syvänmusta

Muotoilu ja pinnoitus

Rungon materiaali: Muovi

* Verrattuna ranskanperunoihin ja kanankoipiin, jotka on

valmistettu tavallisessa uunissa

* Philips Rapid Air -tekniikka lisää ilmavirran nopeutta

seitsenkertaiseksi verrattuna Philips Viva Airfryeriin,

jossa on tasainen pohja.

* Verrattuna perinteisellä Philips friteerauskeittimellä

valmistettuihin ranskanperunoihin
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