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RI9217/04 A maneira saudável de fritar!
Com a tecnologia Rapid Air para resultados perfeitos

A exclusiva tecnologia Rapid Air da Philips permite a você fritar com ar para deixar

o alimento crocante por fora e macio por dentro. É necessário pouco ou nenhum

óleo para garantir textura perfeita e resultados deliciosos!

Saudável

Frituras saudáveis com a tecnologia Rapid Air

Design exclusivo para fazer refeições deliciosas e com baixo teor de gordura

Rápido e fácil

Controle de tempo e de temperatura ajustável manualmente

Fácil de limpar e de solta menos cheiro do que as fritadeiras normais

Saboroso e versátil

Com a Airfryer, você pode fritar, grelhar, assar e, até mesmo, cozinhar



Airfryer RI9217/04

Destaques Especificações

Preparo versátil

A inovadora tecnologia Philips Rapid Air da

Airfryer Philips Walita não é excelente apenas

para fritar, mas também para grelhar, assar e,

até mesmo, tostar seus pratos favoritos. Tudo

isso em uma única solução para preparar todas

as suas refeições.

Controle de tempo e temperatura

O timer integrado permite que você programe o

tempo de cozimento de até 30 minutos. A

função de desligamento automático inclui um

indicador sonoro de "pronto". O controle de

temperatura totalmente ajustável permite

programar a melhor temperatura de cozimento

para seus alimentos em até 200°C. Saboreie

petiscos, frangos, carnes, batatas fritas

douradas e crocantes e muito mais, tudo isso

preparado na temperatura ideal!

Tecnologia Rapid Air

Com a tecnologia Rapid Air, a Airfryer faz ar

quente circular pela cesta de cozimento de

malha metálica, exigindo pouco ou nenhum

óleo, já que ela frita, assa e grelha. O design

de estrela do mar na parte inferior da Airfryer

facilita a circulação de ar, garantindo que seus

alimentos favoritos cozinhem de maneira

uniforme.

Produto com design exclusivo

O design exclusivo da Philips Airfryer combina

circulação rápida de ar quente, design com

base de apoio em formato de estrela e

aquecimento perfeito que permite fritar uma

variedade de alimentos deliciosos de maneira

fácil, rápida e mais saudável com pouquíssimo

óleo.

Partes próprias para lava-louças

A gaveta removível revestida não aderente e a

cesta de alimento podem ser usadas na lava-

louças para limpeza rápida e fácil. A Airfryer

da Philips com Tecnologia Rapid Air poupa

você e sua casa do aroma de óleo de fritura se

comparada a uma fritadeira regular.

Especificações gerais

Recursos do produto: Desligamento

automático, Paredes externas frias,

Armazenamento do cabo, Próprio para lava-

louças, Botão liga/desliga, Indicador de

alimento pronto, Controle de temperatura, Pés

antideslizantes

Controle do tempo: Até 30 minutos

Serviço

Garantia internacional de dois anos

Sustentabilidade

Embalagem: > 90% de materiais reciclados

Manual do Usuário: Papel 100% reciclado

Especificações técnicas

Comprimento do cabo: 0,8 m

Lig/Desl: 1.425 W

Voltagem: 220 volt

Frequência: 60 Hz

Capacidade da cesta: 28 oz

Peso e dimensões

Dimensões do produto (CxLxA): 287 x 315 x

384 mm

Peso do produto: 7.0 kg

Design

Cor: Branco e vermelho

Acabamento

Material da carcaça principal: Plástico

* Em comparação às batatas fritas preparadas em uma

fritadeira Philips convencional.
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