Philips Premium
Airfryer Smart Sensing
XXL s príslušenstvom

Technológia Smart Sensing
Technológia redukcie tuku
Technológia Rapid Air
Biela, šampanská, 1,4 kg

Maximum chuti, minimum tuku. Bez námahy.
Perfektné výsledky jednoduchým stlačením tlačidla
Inteligentnejšie, jednoduchšie a chutnejšie. Technológia Smart Sensing myslí a varí za vás.
Je to jediná teplovzdušná fritéza, ktorá počas varenia automaticky upravuje čas a teplotu
na dokonalú prípravu pokrmov. Vyberte si a vychutnajte si každé sústo!
Najlepšia teplovzdušná fritéza Philips na svete
• Vychutnajte si rodinné porcie pečených jedál pripravených za kratší čas a s menšou námahou
• Najúčinnejšia teplovzdušná fritéza s najlepšími výsledkami Philips Airfryer¹
• Originálna teplovzdušná fritéza so sedemkrát rýchlejším prúdením vzduchu²
• Technológia redukcie tuku pre lahodné, chrumkavejšie výsledky
• Programy Inteligentný šéfkuchár pre obľúbené jedlá
• Technológia Smart Sensing

HD9870/20

Rozšírte svoje skúsenosti s varením
• Všestranná: Vyprážajte. Pečte. Grilujte. Opekajte. Ba dokonca aj zohrievajte!
• Aplikácia NutriU s viac ako 500 exkluzívnymi receptami?
Navrhnuté pre chutné, chrumkavejšie a rýchlejšie jedlá
• Do teplovzdušnej fritézy rodinnej veľkosti XXL sa zmestí celé kura alebo 1,4 kg hranolčekov
• Dvakrát rýchlejšie v porovnaní s minirúrou³
• Praktické nastavenia „Udržiavať teplé“ a „Uložiť ako obľúbené“
• Rýchle čistenie QuickClean a všetky odnímateľné časti sú umývateľné v umývačke riadu

Airfryer Smart Sensing XXL s príslušenstvom
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Technológia Smart Sensing Technológia redukcie tuku, Technológia Rapid Air, Biela, šampanská, 1,4 kg

Hlavné prvky
Technológia Smart Sensing

Nová generácia teplovzdušnej fritézy Philips
Airfryer myslí za vás. Vychutnajte si perfektné
výsledky v dvoch ľahkých krokoch. Vyberte typ
potraviny a stlačte tlačidlo. Inteligentný senzor
automaticky nastaví čas a teplotu, aby ste
dosiahli perfektné výsledky bez námahy.
Programy Inteligentný šéfkuchár

Vychutnajte si rodinné porcie pečených
jedál!

O 90 % menej tuku s technológiou Rapid
Air

Vďaka novej rodinnej zapekacej mise a 9
formám na muffiny môžete pripraviť všetky
vaše obľúbené pečené recepty. V zapekacej
mise Philips môžete pripraviť až 4 porcie lazaní,
8 – 9 porcií koláča a je vhodná aj na prípravu
jedál vopred. Nepriľnavý povrch je ideálny aj na
varenie dusených jedál, ratatouille, frittaty,
gratinovaného mäsa s omáčkami a iných jedál.

Vychutnajte si zdravšie vyprážané jedlo, ktoré
je na povrchu chrumkavé a vo vnútri jemné,
s obsahom tuku nižším až o 90 %.?
Teplovzdušná fritéza Philips Airfryer XXL
využíva horúci vzduch (namiesto oleja) na
vyprážanie jedla s malým množstvom
pridaného oleja alebo žiadnym pridaným
olejom. Vďaka technológií Philips Rapid Air
vzniká 7-krát rýchlejší prúd vzduchu, takže si
môžete vychutnať chrumkavejšie jedlo¹
s lahodnejšou chuťou.

Odstráňte z jedla prebytočný tuk

Jedlá rodinnej veľkosti XXL

Naši profesionálni šéfkuchári navrhli programy
Inteligentný šéfkuchár tak, aby mysleli a varili za
vás. Vďaka teplovzdušnej fritéze Airfryer XXL
môžete jediným dotykom pripraviť hranolčeky
z čerstvých alebo mrazených zemiakov, kuracie
stehná alebo celé kura a dokonca celú rybu.
Naša najvýkonnejšia teplovzdušná
fritéza

Vďaka kombinácii účinného ohrevu a motora
sa horúci vzduch v teplovzdušnej fritéze
Airfryer víri ako silné tornádo – v celom
varnom koši.

Teraz môžete jesť zdravšie pokrmy a odstrániť
z jedla prebytočný tuk. Teplovzdušná fritéza
Philips XXL s technológiou redukcie tuku je
jedinou teplovzdušnou fritézou, ktorá oddeľuje
a zachytáva prebytočný tuk. Vychutnajte si
pečené kura s chrumkavou kožkou, jemným
mäsom a až o 50 % menším obsahom
nasýteného tuku.?

Áno, v teplovzdušnej fritéze Airfryer XXL
môžete variť jedlá pre celú rodinu. Vďaka
svojej plnej kapacite bude aj príprava chutných
objemných jedál jednoduchá. Jednoducho
pripravíte celé kura alebo až 1,4 kg
hranolčekov a uspokojíte tak hladnú rodinu
alebo priateľov. Veľký 7,3-litrový kôš sa
postará o prípravu až šiestich porcií.?
Chrumkavejšie a dvakrát rýchlejšie
S teplovzdušnou fritézou Philips Airfryer je
varenie rýchlejšie a pohodlnejšie ako
kedykoľvek predtým. S našou najvýkonnejšou a
najúčinnejšou fritézou Philips Airfryer bude
vaše jedlo pripravené chrumkavejšie a dvakrát
rýchlejšie ako v minirúre. Žiadne
predhrievanie. Žiadne čakanie. Jednoducho
varte a vychutnávajte si.
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Technické údaje
Krajina pôvodu

Služba

Hmotnosť a rozmery

Hmotnosť a rozmery

• Vyrobené v: Čína

• 2-ročná celosvetová záruka

• Rozmery produktu (D x Š x V):
433 x 321 x 315 mm

Dizajn a povrchová úprava

• Hmotnosť výrobku: 7,99 kg

Udržateľnosť

• Farba(y): Biela, šampanská

• Balenie: > 90 % recyklovaných materiálov
• Návod na použitie: 100% recyklovaný papier

Technické údaje

Všeobecné technické údaje

• Napájanie: 2225 W
• Dĺžka kábla: 0,8 m

Príslušenstvo

• Súčasť balenia: Veľká misa na pečenie, 9 košíkov na
muffiny

Dizajn a povrchová úprava
• Materiál hlavného tela: Plast

• Vlastnosti produktu: Technológia Smart Sensing,
Technológia redukcie tuku, Technológia Rapid Air,
Vypínač, Signál pripravenosti, Ovládanie teploty,
Kontrolka zapnutia, Quickclean, LED displej,
Ovládanie času, Automatické vypnutie, Chladný
vonkajší povrch, Vhodné na čistenie v umývačke
riadu, Udržanie teploty, Uloženie obľúbených,
Odkladanie kábla, Digitálna dotyková obrazovka
•
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* ¹Airfryer XXL má najvyšší výkon, najrýchlejší čas ohrevu a pri
mrazených hranolčekoch dosahuje homogénnejšie výsledky (2021).
* ²Technológia Philips APVsimv Air zvyšuje rýchlosť prúdenia vzduchu
v koši až sedemnásobne v porovnaní s rýchlosťou prúdenia vzduchu
v prístroji Philips Viva Airfryer s plochým dnom
* ³Homogénny výsledok a čas prípravy mrazených hranolčekov boli
testované v mini rúrach (s objemom vyšším ako 10 l) a zariadení
Philips.
* ?Počet receptov sa môže v rôznych krajinách líšiť
* ?Pri 3 surových kuracích stehnách pripravovaných 24 minút pri
teplote 180 °C
* ?V porovnaní s čerstvými hranolčekmi pripravenými v štandardnej
fritéze Philips.
* ?Objem v litroch sa vzťahuje na celkový objem panvice
* ?Dostupné len v krajinách, kde pôsobí komunita NutriU

