
 

Airfryer
Premium

 
Kompakt storlek, stor kapacitet

Fångar upp överflödigt fett

0,8 kg upp till 3 personer

 

HD9741/10

Det hälsosamma sättet att fritera*
Med innovativ teknik som reducerar mättade fetter

Philips Airfryer använder varmluft för att tillaga dina favoriträtter på ett

hälsosammare sätt, med lite eller ingen tillsatt olja. Den nya Twin TurboStar-

tekniken har utvecklats för att reducera mängden mättade fetter som naturligt

frigörs av ingredienserna under tillagningen. Överskottet av fett, som annars skulle

ha hamnat i din mage, fångas upp av fettreduceraren så att du kan njuta av ett

krispigt, friterat resultat med färre kalorier.

Det hälsosamma sättet att fritera*

Fettborttagningsteknik som separerar och fångar upp överflödigt fett

Rapid Air-teknik för krispigare resultat

Fritera med lite eller ingen olja

Utformad för daglig matlagning

Digital skärm med fyra förinställda matlagningsprogram

1,5 gånger snabbare än en ugn*

QuickClean och diskmaskinssäker för alla löstagbara delar

Vår mest kompakta Airfryer, rymmer 0,8 kg pommes frites

Olika matlagningsmöjligheter

Fritera, grädda, grilla, rosta eller till och med värm upp!

Hundratals recept i appen och kostnadsfri receptbok medföljer

Med tillbehör med dubbla lager och stänkfritt lock
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Funktioner

Fettborttagningsteknik

Ät hälsosammare rätter där överflödigt fett tas

bort från maten. Philips Airfryer är den enda

Airfryern med fettborttagningsteknik som

separerar och fångar upp överflödigt fett. Ät god

mat som är krispig på utsidan och mör på

insidan med maximal smak och minimalt med

fett.

Digital display med fyra förinställningar

Det digitala gränssnittet är lätt att använda

med förinställda tillagningsprogram så att du

kan tillaga frysta pommes frites, kött, fisk och

kycklinglår med en knapptryckning. Med ett

vred för snabb kontroll kan du ställa in både

temperatur och tillagningstid.

Kompakt storlek, stor kapacitet

Du behöver inte mycket utrymme för en

Airfryer. Nya Airfryer från Philips är 20 %* mer

kompakt, men rymmer samma mängd mat som

alltid: alltså 0,8 kg pommes frites, eller upp till

fyra portioner. Du kan enkelt ha den på

köksbänken och använda den varje dag.

Rapid Air-teknik

Philips Rapid Air-teknik skapar sju gånger

snabbare luftflöde för fantastiskt krispiga

resultat*. Ät nyttigare och goda snacks och

måltider som är perfekt krispiga på utsidan

men mjuka inuti.

1,5 gånger snabbare än en ugn

Det går snabbare och smidigare än någonsin

att laga mat med Philips Airfryer. Tack vare vår

snabba uppvärmning och Rapid Air-teknik

tillagas din mat 1,5 gånger snabbare än i en

ugn. Och det bästa av allt är att du inte behöver

förvärma din Airfryer. Slå bara på den och börja

laga mat.

Grädda. Grilla. Rosta. Eller värm upp

Du kan laga hundratals rätter i din Airfryer.

Fritera, grädda, grilla, rosta eller till och med

värma upp maten. Varje tugga är fantastiskt

utsökt tack vare Philips luftflöde och

sjöstjärnedesign. Det gör att maten tillagas

jämnt från alla sidor för perfekt resultat varje

gång.

Fritera med lite eller ingen olja

I Airfryer tillagas maten med lite eller ingen

tillsatt olja, så att du kan fritera med upp till

90 % mindre fett*. Njut av välsmakande och

krispigt friterad mat med lägsta möjliga fetthalt.

QuickClean och diskmaskinssäker

Rengöringen går snabbt och enkelt tack vare

Airfryer QuickClean-korgen med löstagbart

non-stick-nät. Både korgen och den löstagbara

lådan med non-stick-beläggning kan diskas i

diskmaskin för smidig rengöring.

Inspirerande recept

Vår kostnadsfria receptbok innehåller fler än 30

goda idéer och enkla instruktioner från

yrkeskockar, allt från snabba, nyttiga snacks till

hela familjemåltider. Vår Philips Airfryer-app är

full av fler tips, självstudiekurser och enkla

recept.
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Specifikationer

Allmänna specifikationer

Funktion för förinställd tillagning

QuickClean

Kalla sidor

Inbyggd sladdförvaring

Tål att maskindiskas

Automatisk avstängning

Sladdförvaring

Klarsignal

Temperaturreglage: 80–200 °C

På/av-knapp

Strömlampa

Produktfunktioner: Automatisk avstängning,

Kalla sidor, Sladdförvaring, Tål att

maskindiskas, På/av-knapp, Klarsignal,

Temperaturreglage, Strömlampa, Quickclean,

Avancerad snabb uppvärmning, Stabiliserande

fötter, Patenterad Rapid Air-teknik, Funktion för

förinställd tillagning, Tidskontroll

Teknik: Fettborttagningsteknik

Tidskontroll: Upp till 30 minuter, Upp till 60

minuter

Prefixprogram: 4

Design och finish

Produktens vikt: 5,3 g

Material i huvudenhet: Plast

Medföljande tillbehör

Receptbok

Patenterad Rapid Air-teknik

Service

2 års världsomfattande garanti

Hållbarhet

Förpackning: > 90 % återvunnet material

Användarhandbok: 100 % återvunnet papper

Tekniska specifikationer

Effekt: 1 500 W

Varmhållningsknapp

Omedelbar start/ingen förvärmning

Förinställningsknapp

Program: Fyra förinställningar

Spara dina tillagningsinställningar: Nej

Gränssnitt: Digital

Fettborttagningsteknik

Korgens kapacitet: 0,8 kg pommes frites

Sladdlängd: 0,8 m

Spänning: 220 V

Kapacitetkorg: 0,8 kg

Vikt och mått

Produktens mått (L x B x H): 365 x 266 x

280 mm

Produktens vikt: 5,3 kg

Design

Färg: Svart

Legering

Material i huvudenhet: Plast

* Jämfört med Philips Viva Collection Airfryer, total

kapacitet kan passa 800 g pommes frites

* *Jämfört med fetthalten på kyckling och fläskkött vid

tillagning i fritös och eller i wok

* *Jämfört med pommes frites och kycklingklubbor i en

vanlig ugn

* *Rapid Air-tekniken ökar luftflödeshastigheten i korgen

sju gånger, jämfört med luftflödeshastigheten i en

Philips Viva Airfryer med platt botten

* * Jämfört med färska pommes frites som tillagats i en

vanlig fritös från Philips
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