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เทคโนโลยีการขจดัไขมัน

เทคโนโลยี Rapid Air

สีดํา, 0.8 กก.

 

HD9741/11

ที่สดุของรสชาต ิไขมนันอยที่สดุ
กรอบอรอย พรอมรดีไขมันสวนเกนิในอาหาร*

Philips Airfryer ใชลมรอนในการทอดอาหารจานโปรดของคุณโดยไมใชนํ้ามันหรือใชนํ้ามันนอยที่สุด

เทคโนโลยกีารขจัดไขมันใหมไดรับการออกแบบมาเพื่อสกดัและจับไขมันออกจากอาหาร ทาํใหเปนวิธีทอดที่ดตีอ

สุขภาพของคุณและคนในครอบครัวของคุณมากที่สุด

วธิท่ีีดตีอสขุภาพท่ีสดุในการทอด*

เทคโนโลยกีารขจดัไขมันชวยแยกและกกัไขมันสวนเกนิ

เทคโนโลย ีRapid Air technology ที่ใหผลลพัธอนักรอบอรอย

ทอดโดยใชนํ้ามันนอยหรือไมใชนํ้ามันเลย

ออกแบบมาเพื่อการทําอาหารประจาํวนัของคณุ

หนาจอดจิติอลพรอมโปรแกรมการปรุงอาหารที่ตั้งคาไวลวงหนา 4 แบบ

เร็วกวาเตาอบ 1.5 เทา*

QuickClean และใชกบัเคร่ืองลางจานไดสําหรับช้ินสวนที่ถอดไดทั้งหมด

เคร่ือง Airfryer ที่กะทดัรัดที่สุดของเรารองรับมันฝร่ังทอดไดถงึ 0.8 กก.

ทําอาหารไดหลายหลาย

ทอด อบ ยาง ค่ัว หรือแมกระทั่งอุนรอน

สูตรอาหารกวารอยสูตรภายในแอปและในเลม
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ไฮไลต

อบ ยาง คั่ว หรอือุนรอน

คุณสามารถสรางสรรคเมนนูบัรอยดวย Airfryer ของคุณ ทอด อบ

ยาง ค่ัว และแมกระทั่งอุนอาหารของคุณ ใหทกุๆ คําอรอยเหมือน

เปนคําสุดทายดวย Philips Air flow และอปุกรณดไีซนรูป

ปลาดาว ที่ปรุงอาหารอยางสม่ําเสมอจากทกุดานเพ่ือม้ือที่สมบรูณ

แบบทกุคร้ัง

สตูรอาหารสรางแรงบันดาลใจ

ตาํราอาหารของเรามีทั้งของวางเพ่ือสุขภาพและอาหารสําหรับ

ครอบครัวที่ดตีอสุขภาพมากกวา 30 รายการ และคําแนะนาํที่ทาํ

ตามไดงายจากเชฟมืออาชีพ แอป Philips Airfryer ของเราเตม็

ไปดวยเคลด็ลบั คําแนะนาํ และสูตรอาหารที่ทาํตามไดงาย

เทคโนโลยีการขจดัไขมนั

รับประทานอาหารที่ดตีอสุขภาพมากกวาเดมิดวยการขจดัไขมัน

สวนเกนิจากอาหาร Philips Airfryer คือ Airfryer เพียงรุนเดยีว

ที่มีเทคโนโลยกีารขจดัไขมันที่จะชวยแยกและกกัไขมันสวนเกนิ

เพลดิเพลนิกบัอาหารอรอยที่กรอบนอกนุมในกบัรสชาตอิรอยสุดๆ

แตมีไขมันตํ่าสุด

เทคโนโลยี Rapid Air

เทคโนโลย ีRapid Air ของ Philips สรางการไหลเวียนของ

อากาศที่เร็วข้ึนถงึ 7 เทาเพ่ือใหผลลพัธอนักรอบอรอย*

เพลดิเพลนิกบัของวางและอาหารเพ่ือสุขภาพอนัแสนอรอยที่

กรอบแบบสุดๆ และนุมใน

ทอดโดยใชน้ํามนันอยหรอืไมใชน้ํามนัเลย

Airfryer ใชอากาศรอนในการปรุงอาหารจานโปรดของคุณโดยใช

นํ้ามันเพียงเลก็นอยหรือไมตองใสนํ้ามันเพ่ิม คุณจงึสามารถทอด

ไดโดยมีไขมันนอยลงถงึ 90%* เพลดิเพลนิกบัอาหารรสเลศิที่

กรอบคลายกบัการทอดนํ้ามันทวมโดยมีไขมันนอยที่สุด

หนาจอดจิติอลพรอมการตั้งคาไวลวงหนา 4 แบบ

อนิเตอรเฟซแบบดจิติอลนั้นใชงานงายดวยโปรแกรมการเตรียม

อาหารที่ตั้งคาไวลวงหนาสําหรับการทาํมันฝร่ังแชแข็ง เนื้อสัตว

ปลา และนองไกดวยการกดคร้ังเดยีว ปุมหมุน QuickControl ใช

สําหรับตั้งคาอณุหภมิูและเวลาในการประกอบอาหาร

เรว็กวาเตาอบ 1.5 เทา

ทาํอาหารไดรวดเร็วและสะดวกกวาที่เคยดวย Philips Airfryer

ดวยการทาํความรอนแบบทนัทแีละเทคโนโลย ีRapid Airflow

ทาํใหคุณทาํอาหารไดเร็วกวาใชเตาอบถงึ 1.5 เทา และส่ิงที่ดี

ที่สุดกคื็อคุณไมจาํเปนตองอุนเคร่ือง AirFryer ของคุณ เพียงเปด

และเร่ิมทาํอาหารไดเลย

QuickClean และใชกบัเครื่องลางจานได

ทาํความสะอาดไดงายและรวดเร็วดวยตะกรา Airfryer

QuickClean ที่มาพรอมตะแกรงที่เคลอืบสารกนัตดิดานใน ทั้ง

ตะแกรงและลิ้นชักแบบถอดออกไดพรอมเคลอืบกนัอาหารตดิ

สามารถลางทาํความสะอาดในเคร่ืองลางจานไดเพ่ือการทาํความ

สะอาดแบบไมยุงยาก

ความจเุตม็พกิดัในขนาดกะทัดรดั

Airfryer ไมกนิเนื้อที่ Philips Airfryer ขนาดเลก็ลงกวาเดมิถงึ

20%* แตปรุงอาหารไดปริมาณเทากบัรุนเดมิ นั่นคือมันฝร่ังทอด

0.8 กก. ซึ่งเซริฟไดถงึ 4 ที่ คุณจงึวางไวบนเคานเตอรหองครัว

แลวใชงานไดทกุวัน
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รายละเอยีดเฉพาะ

การออกแบบและตกแตง

น้ําหนักของผลติภณัฑ: 5.3 ก.

สขีองแผงควบคมุ: ดาํ

ขอกาํหนดท่ัวไป

ฟงกชันการปรงุอาหารท่ีตั้งคาไวลวงหนา: ใช

QuickClean: ใช

ผนังเครื่องแบบ Cool wall: ใช

ท่ีเกบ็สายไฟในตวั: ใช

ใชกบัเครื่องลางจานได: ใช

ระบบปดเครื่องอตัโนมตั:ิ ใช

ท่ีเกบ็สายไฟ: ใช

สญัญาณพรอมใชงาน: ใช

ควบคมุอณุหภมู:ิ 80 - 200 °C

สวติชเปด/ปด: ใช

สญัญาณไฟแสดงการเปดเครื่อง: ใช

คณุสมบัตผิลติภณัฑ: ระบบปดเคร่ืองอตัโนมัต,ิ ผนงัเคร่ือง

แบบ Cool wall, ที่เกบ็สายไฟ, ใชกบัเคร่ืองลางจานได, สวิตช

เปด/ปด, สัญญาณพรอมใชงาน, ควบคุมอณุหภมิู, สัญญาณไฟ

แสดงการเปดเคร่ือง, Quickclean, การทาํความรอนแบบเร็วข้ัน

สูง, ฐานกนัลื่น, Rapid Air ที่จดสิทธบิตัรแลว, ฟงกชันการปรุง

อาหารที่ตั้งคาไวลวงหนา, ควบคุมเวลา

เทคโนโลยี: เทคโนโลยกีารขจดัไขมัน

ควบคมุเวลา:

สูงสุดถงึ 60 นาที

โปรแกรมท่ีตั้งไวลวงหนา: 4

พรอมอปุกรณเสรมิในกลอง

จอแสดงผล LED: ใช

ตาํราอาหาร: ใช

Rapid Air ท่ีจดสทิธบัิตรแลว: ใช

บรกิาร

รบัประกนัท่ัวโลก 2 ป: ใช

ความย่ังยืน

บรรจภุณัฑ: > 90% วัสดทุี่นาํกลบัมาใชใหมได

คูมอืการใชงาน: 100% ของกระดาษนาํกลบัมาใชใหมได

ขอมลูทางเทคนิค

กาํลงัไฟ: 1500 วัตต

ปุมอุน: ใช

เปดทันที/ปดการอุนเครื่อง: ใช

ปุมการตั้งคาลวงหนา: ใช

ปุมการตั้งคาลวงหนา: ใช

โปรแกรม: คาที่ตั้งลวงหนา 4 คา

บันทึกการตั้งคาการทําอาหารของคณุ: ไมมี

อนิเตอรเฟซ: ดจิติอล

เทคโนโลยีการขจดัไขมนั: ใช

ความจตุะกรา: มันฝร่ังทอด 0.8 กก.

ความยาวสายไฟ: 0.8 ม.

แรงดนัไฟฟา:

220 V

ความจตุะแกรง: 0.8 กก.

น้ําหนักและขนาด

ขนาดของผลติภณัฑ (ยาว x กวาง x สงู):

365x266x280 มม.

น้ําหนักของผลติภณัฑ: 5.3 กก.

การออกแบบ

ส:ี ดาํ

การตกแตง

วสัดขุองตวัเครื่อง: พลาสตกิ

* เทยีบกบั Philips Viva Collection Airfryer ความจกุารทาํอาหารสามารถ

รองรบัมันฝรั่งแทง 800 กรมั

* *เม่ือเปรยีบเทยีบจาํนวนไขมันของไกและเนื้อหมูกบัเครื่องทอดนํ้ามันทวม

และการทอดในกระทะจนี

* *เปรยีบเทยีบกบัเฟรนชฟรายและนองไกในเตาอบทั่วไป

* *เทคโนโลย ีRapid Air เพ่ิมความเรว็การหมุนเวียนอากาศในตะกราไดสูงถงึ 7

เทา เม่ือเทยีบกบัความเรว็การหมุนเวียนอากาศใน Philips Viva Airfryer ที่มี

พ้ืนแบนราบ

* * เม่ือเปรยีบเทยีบกบัการทอดมันฝรั่งสดจากเครื่องทอดอาหาร Phill ips รุน

ทั่วไป
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