Philips Premium
Airfryer XXL

Maximale smaak, minimale hoeveelheid vet. Zonder moeite.
Smart Sensing-technologie
Fat Removal-technologie
Rapid Air-technologie
Wit/champagne, 1,4 kg

Een perfect resultaat met een druk op de knop
Slimmer, gemakkelijker en lekkerder. Smart Sensing-technologie doet het denk- en
kookwerk voor u. Het is de enige Airfryer die de tijd en temperatuur tijdens het koken
automatisch aanpast voor perfect gegaarde gerechten. Kies en geniet van elke hap!
De beste Philips Airfryer ooit
• Geniet van ovengerechten voor het hele gezin met minder tijd en moeite
• De meest efficiënte Philips Airfryer met de beste prestaties¹
• De originele Airfryer met 7 keer snellere airflow²
• Fat Removal-technologie voor een heerlijk, krokant resultaat
• Smart Chef-programma's voor populaire gerechten
• Smart Sensing-technologie
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Kook nog gevarieerder
• Veelzijdig: frituren, bakken, grillen, braden en zelfs opnieuw opwarmen!
• NutriU-app: 500+ exclusieve recepten?
Ontworpen voor smaakvolle, knapperige en snelle maaltijden
• Extra groot gezinsformaat voor een hele kip of 1,4 kg verse frites
• Twee keer zo snel als een mini-oven³
• Handige warmhoudfunctie en functie voor het opslaan van uw favoriete instellingen
• QuickClean en vaatwasmachinebestendig voor alle verwijderbare onderdelen
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Airfryer XXL

Smart Sensing-technologie Fat Removal-technologie, Rapid Air-technologie, Wit/champagne, 1,4 kg

Kenmerken
Smart Sensing-technologie

De nieuwe generatie Philips Airfryers doet het
denkwerk voor u. Geniet van perfecte
resultaten in twee eenvoudige stappen. Kies
het soort eten en druk op de knop om te
bakken. De slimme sensor past de tijd en
temperatuur automatisch aan. Perfecte
resultaten zonder enige moeite.
Smart Chef-programma's

Geniet van een ovengerecht voor het
hele gezin!

Met de nieuwe bakschaal voor het hele gezin
en 9 muffinvormpjes kunt u al uw favoriete
bakrecepten maken. In de Philips-bakschaal
kunnen tot 4 porties lasagne en 8-9 porties
cake worden bereid en de schaal is daarnaast
geschikt voor het bereiden in porties. De
antiaanbaklaag is ook ideaal voor het bereiden
van stoofschotels, ratatouille, frittata's, gratin,
vlees met sauzen en andere gerechten.

Rapid Air voor 90% minder vet

Geniet van gezond gefrituurd voedsel dat
knapperig is van buiten en mals van binnen, met
tot wel 90% minder vet.? De Philips Airfryer
XXL gebruikt hete lucht (in plaats van olie) om
voedsel te frituren met weinig tot geen
toegevoegde olie. Philips Rapid Air zorgt voor
een 7x snellere airflow zodat u kunt genieten
van een nog krokanter en lekkerder resultaat.¹
Maaltijden van XXL-gezinsformaat

Verwijder overtollig vet uit uw eten

Onze professionele Smart Chef-programma's
zijn ontworpen door chefs en nemen u alle
moeite uit handen. Met slechts één druk op de
knop maakt u verse of diepvriesfrites,
drumsticks, een hele kip en zelfs een hele vis
met uw Airfryer XXL.
Onze krachtigste Airfryer

Door de combinatie van een krachtig
verwarmingselement en een motor draait de
hete lucht in de Airfryer als een krachtige
wervelwind door de hele mand.

U kunt nu gezonde gerechten eten en het
overtollige vet uit eten verwijderen. Philips
XXL is de enige Airfryer met Fat Removaltechnologie, waarmee het overtollige vet
wordt verwijderd en opgevangen. Geniet van
de smaak van een gebraden en knapperige kip
met mals vlees en tot wel 50% minder
verzadigde vetten.?

Ja, met de Airfryer XXL kookt u gerechten
voor het hele gezin. Dankzij de grote capaciteit
kookt u heel eenvoudig grote en heerlijke
maaltijden. Bereid een hele kip of tot maar
liefst 1,4 kg frites voor uw gezin of vrienden.
Serveer tot wel zes porties met de grote mand
met een capaciteit van 7,3 liter.?
Knapperiger en twee keer zo snel

Koken is sneller en handiger dan ooit met de
Philips Airfryer. Met onze best presterende en
meest efficiënte Philips Airfryer bereidt u uw
voedsel krokanter en twee keer zo snel als in
een mini-oven. Geen voorverwarming. Geen
wachttijd. Gewoon koken en genieten.
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Airfryer XXL

Smart Sensing-technologie Fat Removal-technologie, Rapid Air-technologie, Wit/champagne, 1,4 kg

Specificaties
Algemene specificaties

• Productkenmerken: Smart Sensing-technologie,
Fat Removal-technologie, Rapid Air-technologie,
Aan/uitschakelaar, 'Klaar voor gebruik'-signaal,
Temperatuurregelaar, Aan/uitlampje, QuickClean,
LED-display, Tijd instellen, Automatische
uitschakeling, Coolwall-behuizing,
Vaatwasmachinebestendig, Warm houden,
Favoriet opslaan, Opbergvak voor snoer, Digitaal
aanraakscherm

Gewicht en afmetingen

Ontwerp en afwerking
• Kleur(en): Wit/champagne
• Materiaal hoofdunit: Plastic

Technische specificaties
• Vermogen: 2225 W
• Snoerlengte: 0,8 m

Accessoires

• Inclusief: Ovenschaal voor gezinsporties, 9
muffinvormen

• Productgewicht: 7,99 kg
• Afmetingen van product (l x b x h): 433 x 321 x 315
mm

Service

Land van herkomst

• Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal
• Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

• Geproduceerd in: China

• 2 jaar wereldwijde garantie

Duurzaamheid
•
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* ¹Airfryer XXL heeft het hoogste wattage, de kortste verhittingstijd
en gelijkmatigere resultaten voor diepvriesfrites (2021).
* ²Philips Rapid Air-technologie vergroot de luchtstroomsnelheid in de
mand 7 keer, vergeleken met de luchtstroomsnelheid in een Philips
Viva Airfryer met vlakke bodem.
* ³Gelijkmatigheid en bereidingstijd van diepvriesfrites getest bij
bereiding met Philips en mini-ovens (capaciteit van meer dan 10
liter).
* ?Aantal recepten kan per land verschillen.
* ?Verwijdering van vet van 3 rauwe kippenpoten, gedurende 24 min
bereid bij 180 °C.
* ?Vergeleken met verse frites bereid in een conventionele Philipsfrituurpan.
* ?De capaciteit in liters verwijst naar het totale volume van de pan.
* ?Alleen beschikbaar in landen met een NutriU-community.

