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HD9211/90

Ei öljyä, vain ilmaa!
Maukkaita ranskalaisia perunoita, joissa 80 % vähemmän rasvaa

Ilman avulla toimiva friteerauskeitin valmistaa herkullisia ranskalaisia, kanaa ja muita suosikkiruokiasi

terveellisemmin kuin tavallinen rasvakeitin. Säästät litroittain öljyä eikä keittiösi ole täynnä öljyroiskeita.

Terveellisimmät ja maukkaimmat ruoat ja välipalat

Ajastin, valmistumisen ilmaisin ja automaattinen virrankatkaisu

Herkullista kanaa rapealla kuorella ja murealla sisuksella

Philipsin vähärasvainen friteerauskeitin: friteeraa, grillaa, paahda, paista

Runsas valikoima innostavia reseptejä

Maukasta ja terveellistä, paljon vähärasvaisempaa friteerattua ruokaa

Säästä rahaa ja vaivaa

Suuri käyttötilavuus kaikille suosikkiresepteillesi

Säästä öljyä, kun joudut ostamaan, käyttämään ja hävittämään sitä vähemmän

Puhtaampi tapa paistaa

Paljon vähemmän käryä, ei enää öljytahroja keittiössä



Vähärasvainen friteerauskeitin HD9211/90

Kohokohdat Tekniset tiedot

Ajastin

Kiinteän ajastimen avulla voit ajastaa

valmistusajat 30 minuuttiin asti.

Automaattiseen virrankatkaisuun kuuluu myös

valmistumisen ilmaisin.

Päältä rapea, sisältä murea

Patentoidulla Rapid Air -tekniikalla saat aina

päältä rapean ja sisältä murean lopputuloksen.

Friteeraa, grillaa, paahda ja paista

Innovatiivinen Rapid Air -tekniikka soveltuu

friteeraamisen lisäksi myös suosikkiruokiesi

grillaamiseen, paistamiseen ja jopa

paahtamiseen, kätevästi yhdellä ja samalla

laitteella.

Inspiroiva reseptisovellus

Ota vähärasvaisesta friteerauskeittimestä kaikki

hyöty irti. Kokeile interaktiivisen sovelluksen

helppoja reseptejä ja nauti herkullisista

ruokalajeista eri puolilta maailmaa.

Pidä keittiö puhtaana

Tavallista friteerauskeitintä käytettäessä

keittiöön syntyy usein sotkua ja käryä.

Ilmafriteerauksessa käryä syntyy

huomattavasti vähemmän ja keittiösi säästyy

öljytahroilta.

Suuri käyttötilavuus

Suuri käyttötilavuus kaikille

suosikkiresepteillesi

Rapid Air -tekniikka

Patentoidulla Rapid Air -tekniikalla voit

friteerata, paistaa, paahtaa ja grillata

maukkaita välipaloja ja aterioita jopa

kokonaan ilman öljyä. Rapid Air -tekniikka

vähentää ruoan rasvapitoisuutta ja synnyttää

vähemmän epämiellyttäviä hajuja kuin

tavanomaiset keittimet. Keitin on helppo

puhdistaa ja turvallinen ja taloudellinen

päivittäisessä käytössä.

Säästä huomattavasti öljyä

Säästä jopa 3,5 litraa öljyä verrattuna

perinteisen friteerauskeittimen jokaiseen

täyttökertaan*

Muotoilu ja pinnoitus

Väri(t): musta/hopea

Yleiset tiedot

Tuotteen ominaisuudet: Automaattinen

virrankatkaisu, Konepesun kestävä,

Liukumattomat jalat, Patentoitu Rapid Air,

Valmistumisen ilmaisin, Lämpötilan säätö,

Ajan säätö

Tekniset tiedot

Korin tilavuus: 800 kg

Johdon pituus: 0,8 m

Virta: 1400 W

Huolto

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

Ympäristö

Pakkaus: >90 % uusiomateriaalia

Käyttöopas: 100 % uusiopaperia

 

* verrattuna Philips HD6161 -friteerauskeittimeen.

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä

ilmoitusta. Tavaramerkit ovat

Koninklijke Philips N.V:n tai

omistajiensa omaisuutta.

Julkaisupäivä 2019‑03‑19

Versio: 4.0.1

EAN: 08 71010 37157 88

www.philips.com

http://www.philips.com/

