Philips Essential
Airfryer

Batatas fritas deliciosas com até 90% menos de gordura!*
Tecnologia Rapid Air
0,8 kg, 4,1 L
Branco/grisalho

Graças à tecnologia Rapid Air
A Philips leva a melhor Airfryer do mundo para sua casa. Desfrute de alimentos saudáveis,
estaladiços no exterior e tenros no interior, graças à tecnologia Rapid Air. Transfira a
aplicação NutriU para descobrir centenas de receitas saborosas todos os dias.
A forma mais saudável de fritar
• Frite com até 90% menos de gordura*
• Fritura saudável com tecnologia Rapid Air
• A fritadeira de baixo teor de gordura número 1
• Especialistas da Airfryer há mais de 10 anos

HD9200/10

Concebido para a preparação diária de alimentos
• Fácil de utilizar e limpar
• Controlo do tempo e da temperatura ajustável
• Fritar, cozer, grelhar, assar e até mesmo aquecer
A aplicação NutriU inspira e promove uma alimentação saudável
• Receitas personalizadas de acordo com as suas preferências
• Receitas saborosas para a Airfryer para uma vida saudável
• Alimentação caseira simplificada.

HD9200/10

Airfryer

Tecnologia Rapid Air 0,8 kg, 4,1 L, Branco/grisalho

Destaques
Tecnologia Rapid Air

Receitas personalizadas

Alimentação caseira simplificada.

A tecnologia Rapid Air, com o seu design
exclusivo em forma de "estrela-do-mar", faz
com que o ar quente circule eficazmente,
confecionando alimentos deliciosos,
estaladiços por fora e tenros por dentro, com
pouca ou nenhuma gordura adicionada.

Receba recomendações de receitas diárias que
se adaptam às preferências da sua família.
Quanto mais utilizar a NutriU, melhor poderá
adaptar ideias de receitas deliciosas às suas
necessidades. Deixe-se inspirar por outros
cozinheiros e siga pessoas com gostos
semelhantes***.

Aproveite todo o potencial da sua Airfryer e
cozinhe refeições mais saborosas e saudáveis.
Explore as funcionalidades economizadoras de
tempo e fortaleça os seus dotes culinários para
confecionar refeições caseiras que toda a
família adora, todos os dias.
Controlo do tempo e da temperatura

Troque o óleo por ar
Cozer, grelhar, assar ou aquecer.

A Airfryer Essential da Philips utiliza ar quente
para cozinhar os seus alimentos favoritos na
perfeição, garantindo uma textura estaladiça,
com até 90% menos de gordura.*
Receitas saborosas para a Airfryer

A nova Airfryer Essential Philips dá-lhe infinitas
possibilidades: fritar, cozer, grelhar, assar e até
aquecer! Cozinhe os seus alimentos na
perfeição, independentemente do tipo de
confeção que escolher.
A fritadeira de baixo teor de gordura
número 1

Descubra centenas de receitas de fazer crescer
água na boca para a Airfryer que são saborosas,
saudáveis e rápidas de preparar. As receitas na
aplicação NutriU foram criadas por
especialistas em nutrição para a preparação
diária de alimentos.

Philips é líder mundial em fritadeiras de baixo
teor de gordura**

O temporizador integrado permite predefinir
tempos de cozedura até 60 minutos. A função
de desligar automático inclui um som para
avisar que a comida está pronta. Um controlo
de temperatura totalmente ajustável permite
predefinir a melhor regulação de temperatura
para a comida que está a cozinhar, até 200
graus. Saboreie batatas fritas douradas e
estaladiças, pasteis ou rissois, frango e muito
mais – tudo preparado à temperatura certa,
durante o tempo ideal.

HD9200/10

Airfryer

Tecnologia Rapid Air 0,8 kg, 4,1 L, Branco/grisalho

Especificações
País de origem

Especificações gerais

• Fabricada na: China

Design e acabamento

• Material da estrutura principal: Plástico

Especificações técnicas

• Comprimento do cabo de alimentação: 0,8 m
• Alimentação elétrica: 1400 W

Peso e dimensões

• Dimensões do produto (CxLxA): 360 x 264 x
295 mm
• Peso do produto: 4,5 kg

Design

• Funcionalidades do produto: Desativação
automática, Parede exterior fria, Laváveis na
máquina de lavar a loiça, Interruptor ligar/desligar,
Sinal de pronto, Controlo de temperatura, Luz de
alimentação, QuickClean, Rapid Air patenteada,
Controlo de tempo

Capacidade

• Cesto (kg): 0.8 kg
• Recipiente (litros*): 4.1 l
• Doses: 4

Assistência

• 2 anos de garantia mundial

Sustentabilidade

• Cor: Branca e cinzenta

• Acondicionamento: > 90% de materiais reciclados
• Manual do utilizador: 100% de papel reciclado
•
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* Em comparação com as batatas fritas preparadas numa fritadeira
Philips convencional
* *Fonte: Euromonitor International Ltd. Na categoria de fritadeiras
de baixo teor de gordura; volume de unidades vendidas em retalho,
dados de 2020.
* **Apenas disponível em países com uma comunidade NutriU

