
 

 

Philips Premium
Airfryer XXL

Технология за извличане на 

мазнини

Технология Rapid Air
черен, 1,4 кг
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аксимален вкус, минимум мазнина
рупкав вкус, намалява мазнините, които другите оставят*
fryer XXL на Philips използва горещ въздух за пържене на любимата Ви храна с малко или без 

какво олио. Новата технология за премахване на мазнини е предназначена за извличане и 

вяне на мазнини от храната, което я прави по-здравословния начин за пържене за Вас и 

шето семейство.

Проектиран за вашето ежедневно готвене
• Ефективен откъм време и енергия
• QuickClean и всички подвижни части са подходящи за почистване в съдомиялна машина
• Семейният размер XXL побира цяло пиле или 1,4 кг пържени картофи
• Режим за поддържане на топлината за гъвкаво време на сервиране
• Цифров дисплей с 5 предварително настроени програми за готвене

Разнообразие от възможности за готвене
• Изпържете. Изпечете. Гриловайте. Запечете. И дори претоплете.
• Ексклузивно приложение NutriU

По-здравословен начин за пържене*
• Технология за извличане на мазнини отделя и улавя излишната мазнина
• Пържете с малко или без никакво олио
• Технология Rapid Air за вкусни и по-хрупкави резултати



 Технология за извличане на мазнини

Яжте по-здравословни ястия с отстранени 
от храната излишни мазнини. Philips Airfryer 
разполага с технология за отстраняване на 
мазнини, която отделя и улавя излишните 
мазнини. Насладете се на вкусна храна, 
хрупкава отвън и крехка отвътре, с 
максимален вкус и минимални мазнини.

Ястия със семеен размер XXL

Да, можете да готвите храна за цялото 
семейство в новия Airfryer XXL. Пълният му 
капацитет улеснява готвенето на голямо, 
вкусно ястие. Можете да сготвите цяло 
пиле или дори до 1,4 кг пържени картофи, за 
да задоволите гладното семейство или 
приятели. Сервирайте до шест порции с 
големия тиган със съвместимост от 7,3 
литра.

Режим на подгряване

С нашия удобен режим на подгряване 
можете да се насладите на яденето си, 
когато сте готови. Той ще поддържа 
храната ви топла и при идеалната 
температура до 30 минути.

Технология Rapid Air

Технологията Rapid Air на Philips създава 7 
пъти по-бърз въздушен поток за вкусни и 
хрупкави резултати**. Насладете се на по-
здравословни и вкусни закуски и ястия, 
приготвени до съвършена хрупкавост отвън, 
но крехки отвътре.

Ефективен откъм време и енергия

Philips Airfryer работи по-ефективно, за да 
ви спести време и електроенергия, за 

приготвяне на вкусни ястия с 70% по-малко 
електроенергия и 50% по-бързо от 
обикновена фурна.****

QuickClean и може да се мие в 
съдомиялна машина

Почистването става бързо и лесно 
благодарение на кошницата QuickClean на 
Airfryer със сваляща се незалепваща мрежа. 
Както кошницата, така и подвижното 
отделение с незалепващо покритие също 
могат да се мият в съдомиялна машина за 
почистване без суетене.

Пържете с малко или без никакво олио

Airfryer използва горещ въздух за 
приготвяне на любимите ви храни с малко 
или без никакво олио, така че можете да 
пържите с до 90% по-малко мазнина***. 
Насладете се на хрупкави резултати със 
страхотен вкус – като при дълбоко пържене 
– с най-малко количество мазнина.
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Технически спецификации
• Захранване: 2225 W
• Капацитет на кошницата: 1,4 кг
• Капацитет на кошницата: 0,8 кг пържени 
картофки, 1,4 kg

• Технология за извличане на мазнини
• Незабавно включване/без претопляне
• Интерфейс: Цифров
• Бутон за запазване на топлината
• Предварително настроен бутон
• Програми: 5 настройки
• Запазете своите настройки за готвене: Не

Дизайн
• Цвят: Черно

Тегло и размери
• Размери на продукта (Д x Ш x В): 

433x321x315 мм
• Тегло на продукта: 7,99 кг

Общи спецификации
• Прибиране на кабела
• Вградено отделение за прибиране на кабела
• Автоматично изключване
• Индикатор за включено захранване
• Безопасни за миялна машина
• Ненагряваща се външна част
• Характеристики на продукта: Автоматично 
изключване, Прибиране на кабела, Дигитален 

сензорен екран, Безопасни за миялна машина, 
Сигнал за готовност, Контрол на температурата, 
Функция за поддържане на топлина, 
Приложение NutriU, Предварително зададени 
програми, Кошница QuickClean, Разширено 
бързо загряване

• Контрол на температурата: 40 - 200 °C
• Технология: Технология за извличане на 
мазнини

• Сигнал за готовност
• Ключ за вкл./изкл
• Контрол на времето: До 60 минути
• Предварително зададена функция за готвене

Дизайн и покритие
• Материал на основния корпус: Пластмаса
• Цвят на контролния панел: Черно

Сервизно обслужване
• 2-годишна световна гаранция

Включени аксесоари
• Патентована функция Rapid Air
• LED дисплей

Устойчивост
• Опаковка: > 95% рециклирани материали
• Ръковод. за потребителя: 100% рециклирана 
хартия

•
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Технология за извличане на мазнини Технология Rapid Air, черен, 1,4 кг

* В сравнение със съдържание на мазнина на пиле и свинско 
спрямо фритюрник и пържене в уок

* *Технологията Rapid Air увеличава скоростта на въздушния 
поток в кошницата със 7 пъти в сравнение със скоростта на 
въздушния поток във Viva Airfryer на Philips с плоско дъно

* **В сравнение с пресни пържени картофи, приготвени в 
стандартен фритюрник на Philips

* **Разход на електроенергия за приготвяне на едно парче от 
пилешки гърди (AF настройка, 160C без предварително 
загряване) или филе от сьомга (200C, без предварително 
загряване) спрямо използване на фурна от клас A. Среден 
процент, базиран на измерване във вътрешната лаборатория с 
продукти HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, 
HD9200, HD9255, HD9880. Резултатите може да се различават за 
всеки продукт.

http://www.philips.com

