
 

Airfryer XL

Essential
 

Rapid Air-technologie

1,2 kg, 6,2 l

Zwart

Verbonden

 

HD9280/90 Gezond. Heerlijk. En nu ook verbonden.
Koppel met NutriU voor de beste culinaire ervaring

Kies uit honderden* heerlijke maaltijden die worden aanbevolen op basis van uw

voorkeuren. Koppel de NutriU-app, kies een recept en stuur het naar uw Airfryer.

Monitor uw maaltijd vanaf uw bank. De app laat u weten wanneer de maaltijd

klaar is!

Airfryer & NutriU. De ultieme culinaire ervaring

Dagelijkse inspiratie voor nieuwe recepten op basis van uw voorkeuren

Lekkere Airfryer-recepten voor een gezond dagelijks leven

Stapsgewijze instructies voor complexere recepten

Volg het bereidingsproces vanaf uw telefoon of tablet

Compatibel met Amazon Alexa

De gezondste manier om te frituren**

Gezond frituren met Rapid Air-technologie

Frituur met tot wel 90% minder vet***

De populairste heteluchtfriteuse****

Ontworpen voor dagelijks gebruik

XL-formaat. Voor het hele gezin

Touchscreen met 7 voorkeuzes

Warmhoudfunctie

Frituren. Bakken. Grillen. Braden. Zelfs opnieuw opwarmen



Airfryer XL HD9280/90

Kenmerken

Dagelijkse inspiratie speciaal voor u

Vind honderden* heerlijke maaltijden die u

met uw Airfryer kunt bereiden via een

koppeling met de NutriU-app. Hoe meer u

NutriU gebruikt, hoe persoonlijker de

aanbevelingen zijn. U kunt onze NutriU-app

eenvoudig downloaden uit de Google Play

Store of Apple Store en deze vervolgens

koppelen aan uw Airfryer.

Lekkere Airfryer-recepten

Ontdek honderden heerlijke Airfryer-recepten

die lekker, gezond en eenvoudig te maken zijn.

De meeste recepten in de NutriU-app zijn

samengesteld door voedingsexperts, om

dagelijks lekker te kokkerellen.

Stapsgewijze instructies

Laat de chef-kok in u los en maak allerlei

lekkere en gezonde maaltijden. De NutriU-app

begeleidt u bij elke stap van het proces, zodat

u elke dag zelfgemaakte maaltijden kunt

maken die u en uw gezin heerlijk vinden.

Kiezen, instellen, ontspannen

Kies een recept, stuur het naar de Airfryer en

houd het bereidingsproces in de gaten vanuit

uw luie stoel. Wanneer uw gerecht klaar is,

ontvangt u een melding.

Compatibel met Amazon Alexa

Geschikt voor spraakbesturing, compatibel met

Amazon Alexa.

Rapid Air-technologie

Rapid Air-technologie, met het unieke

zeestervormige ontwerp, zorgt voor wervelende

hete lucht om heerlijk eten te bereiden dat

knapperig van buiten is en mals van binnen,

met weinig tot geen toegevoegde olie.

Lucht is de nieuwe olie

De Philips Essential Airfryer gebruikt hete lucht

om uw favoriete gerechten te bereiden, met tot

wel 90% minder vet***.

De populairste heteluchtfriteuse****

Philips is het meest toonaangevende merk

voor heteluchtfriteuses****. Ons team van

experts perfectioneert al meer dan 10 jaar de

Airfryer-technologie.

XL-formaat. Voor het hele gezin

De Philips Airfryer XL is ontworpen voor uw

gezin. De mand met een capaciteit van 1,2 kg

helpt u in combinatie met de pan van 6,2 l een

verscheidenheid aan maaltijden te bereiden.

Maak tot wel 5 porties tegelijk voor uw familie

en vrienden.



Airfryer XL HD9280/90

Specificaties

Algemene specificaties

Productkenmerken: Automatische

uitschakeling, Coolwall-behuizing,

Vaatwasmachinebestendig, Aan/uitschakelaar,

'Klaar voor gebruik'-signaal,

Temperatuurregelaar, Aan/uitlampje,

QuickClean, LED-display, Tijd instellen, Rapid

Air-technologie

Ontwerp en afwerking

Materiaal hoofdunit: Plastic

Kleur: Zwart en donkerzilver

Technische specificaties

Snoerlengte: 0,8 m

Vermogen: 2000 W

Gewicht en afmetingen

Afmetingen van product (l x b x h):

403x315x307 mm

Productgewicht: 5,55 kg

Land van herkomst

Geproduceerd in: China

Service

2 jaar wereldwijde garantie

Duurzaamheid

Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal

Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

* Aantal recepten verschilt mogelijk per land

* * Voor het vetgehalte van bereide kip en varkensvlees

vergeleken met een traditionele friteuse en wokken

* ** Vergeleken met verse frites bereid in een

conventionele Philips-friteuse

* *** Bron: Euromonitor International Ltd. in de categorie

heteluchtfriteuses; aantal verkochte eenheden,

gegevens over 2020
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