
 

 

Philips Premium
Airfryer XXL

Intelligent sensorteknologi
Fedtfjernende teknologi
Rapid Air-teknologi
Sort, kobber, 1,4 kg
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rfekte resultater ved tryk på én knap
n nye Philips Airfryer XXL tænker og tilbereder mad for dig. Med Smart Sensing-
nologi justerer denne Airfryer, automatisk tid og temperatur under madlavningen, så 
 får perfekt tilberedte retter. Vælg og nyd hver bid!

Ideel til din daglige madlavning
• Tids- og energibesparende
• Praktisk holde-varm-funktion
• Alle aftagelige dele tåler Quickclean og kan komme i opvaskemaskinen

Perfekte resultater ved tryk på én knap
• Praktisk "Gem din livret"-indstilling
• Smarte kokkeprogrammer til populære retter

Intelligent sensorteknologi for velsmagende resultater
• Den originale AirFryer med 7 gange hurtigere luftstrøm*
• Fedtfjernende teknologi adskiller og opsamler overskydende fedt
• Hundredvis af opskrifter i appen
• Alsidig: Frituresteg. Bag. Grill. Rist. Og genopvarm!
• XXL-kapacitet, tilbereder en hel kylling eller 1,4 kg pommes frites



 Eksklusiv NutriU-app

Du kan blive inspireret til at blive en AirFryer-
mesterkok. Med købet af din nye Philips 
AirFryer XXL får du eksklusiv adgang til vores 
NutriU-app. Gennemse hundredvis af lækre 
opskrifter, og afprøv endnu flere smagfulde 
retter.

Rapid Air med 90 % mindre fedt

Nyd sundere friturestegt mad, som er sprød 
udvendigt og mørt indeni med op til 90 % 
mindre fedt*. Philips AirFryer XXL anvender 
varmluft (i stedet for olie) til at stege maden 
med lidt eller ingen tilføjet olie. Philips Rapid 
Air skaber 7x hurtigere luftstrøm, så du kan 
nyde et sprødere resultat** og lækker smag.

Bag. Grill. Steg. Eller genopvarm.

Du kan tilberede hundredvis af retter med din 
Airfryer XXL. Frituresteg, bag, grill, rist eller 
genopvarm dine måltider. Hver eneste bid 
smager perfekt, takket være Philips’ luftstrøm 
og søstjernedesign, som tilbereder maden 
ensartet fra alle sider og giver perfekte 
måltider hver gang.

Smarte kokkeprogrammer

Vores professionelle, kokkedesignede smarte 
kokkeprogrammer kan klare arbejdet og 
madlavningen for dig. Friske eller frosne 
pommes frites, kyllingelår eller en hel kylling og 
endda en hel fisk - med blot et enkelt tryk kan 
din Airfryer XXL klare madlavningen for dig.

Fjern overskydende fedt fra maden

Nu kan du spise sundere retter og fjerne 
overskydende fedt fra maden. Phillips XXL 
AirFryer har fedtfjernende teknologi, der 
adskiller og fanger overskydende fedt. Nyd 
smagen af en hel grillkylling med sprødt skind, 
mørt kød og op til 50 % mindre mættet fedt***.

Gem din livret

Du kan gemme dine livret, så den bliver 
tilberedt præcis, som du vil, hver eneste gang. 
Og med et enkelt tryk på en knap. Den 
praktiske livretindstilling vil tilberede dit måltid 
med perfekt tid og temperatur. Uanset om det 
er en lækker varm morgenmad eller din 
foretrukne familieopskrift, bliver det perfekt 
hver eneste gang.
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Vigtigste nyheder
Airfryer XXL
Intelligent sensorteknologi Fedtfjernende teknologi, Rapid Air-teknologi, Sort, kobber, 1,4 kg
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Oprindelsesland
• Fremstillet i: Kina

Tekniske specifikationer
• Spænding: 230 V
• Ledningslængde: 1.0 m
• Strøm: 2225 W
• Frekvens: 50 Hz
• Varmebestandig
• Komponentdele: 1x Airfryer XXL Smart Sensing

Vægt og mål
• Produktets mål (L x B x H): 433,10 x 321,60 x 

315,70 mm
• Produktets vægt: 7,99 kg

Generelle specifikationer
• Produktfunktioner: Auto-sluk, Coolwall-kabinet, 

Kan gå i opvaskemaskinen, On/off-knap (tænd/
sluk), Klarsignal, Temperaturkontrol, 

Strømindikator med lys, QuickClean, Stop-knap, 
Integreret ledningsopbevaring, LED-display, 
Patenteret Rapid Air, Forudindstillet 
tilberedningsfunktion, Tidsstyring, NutriU-app

• Præfiksprogrammer: 5
• Holde varm-funktion: 30 min.
• Slip-let-belægning
• Greb: Nej

Design og finish
• Materiale: basisenhed: Plastik
• Kontrolpanelets farve: Sort
• Farve(r): Dybsort med kobber

Service
• 2 års verdensomspændende reklamationsret

Bæredygtighed
• Emballage: > 90 % genbrugsmaterialer
• Brugervejledning: 100% genbrugspapir
•
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Specifikationer
Airfryer XXL
Intelligent sensorteknologi Fedtfjernende teknologi, Rapid Air-teknologi, Sort, kobber, 1,4 kg

* Sammenlignet med frisklavede pommes frites tilberedt i en 
almindelig Philips-frituregryde

* *Rapid Air-teknologi øger luftstrømshastigheden i kurven med 7 
gange sammenlignet med luftstrømshastigheden i en Philips Viva 
AirFryer med flad bund

* **Fedtfjernelse fra 3 rå kyllingelår, tilberedt ved 180 °C i 24 min
* ***Energiomkostninger ved tilberedning af ét kyllingebryst (AF-

indstilling 160  C, ingen forvarmning) eller laksefilet (200  C, ingen 
forvarmning) vs. brug af en klasse A-ovn. Gennemsnitlig procentdel 
baseret på intern laboratoriemåling med produkterne HD9280, 
HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, 
HD9880. Resultater kan variere alt efter produkt.

http://www.philips.com

