
 

 

Philips Essential
Airfryer XL

Rapid Air technológia
1,2 kg, 5 adag
Fekete
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agyon ízletes hasábburgonya, akár 90%-kal kevesebb zsiradékkal!*

szer gyorsabb légáram a ropogósabb eredményekért*
levegő veszi át az olaj szerepét. A Philips Airfryer az egyetlen, kimagasló Rapid Air technológiával 

delkező levegővel sütő készülék, amelynek köszönhetően ön kevés olajjal vagy hozzáadott olaj nélkül 

akár 90%-kal kevesebb zsiradékkal sütheti meg kedvenc ételeit. Élvezze a ropogósabb eredményeket 

hilips Rapid Air technológia által biztosított 7-szer gyorsabb légárammal.

A sütés legegészségesebb módja
• Ízletesebb és ropogósabb eredmény
• Süssön 90%-kal kevesebb zsiradékkal*
• Az eredeti Airfryer, 7-szer gyorsabb légárammal*
• XL méret, 1,2 kg-os sütési kapacitás

Mindennapos főzéshez tervezve
• 1,5-szer gyorsabb a sütőkhöz képest*
• Hasznos „Kedvenc mentése” sütési beállítás
• Több száz recept az alkalmazásban és a mellékelt mini receptkönyvben
• Sokoldalú: Süthet olajban és anélkül. Grillezhet. Piríthat. Sőt, akár melegíthet is.

Könnyű kezelés, könnyű tisztítás
• Digitális vezérlés az egyszerű és pontos idő- és hőmérséklet-beállításhoz
• QuickClean és minden kivehető alkatrész tisztítható mosogatógépben



 7-szer gyorsabb légáramlás

A Philips Airfryer csillag alakú alja és a benne 
gyorsan keringő, rendkívül felforrósított 
levegő kombinációja egyenletes hőeloszlást 
eredményez. Ez az egyedi kombináció lehetővé 
teszi, hogy kevés olajjal, vagy olaj hozzáadása 
nélkül különféle ízletes és ropogós ételeket 
készítsen.

XL családi méretű ételek

A Philips Airfryer XL kifejlesztése során az 
egész család igényeit szem előtt tartottuk. A 7 
literes edény számos különböző ételhez 
használható. A készülékkel akár 5 adag ételt 
vagy 1,2 kg hasbábburgonyát is készíthet 
egyszerre családtagjainak és barátainak.

Elmentheti kedvenc ételét

Mindenkinek van kedvenc étele. Legyen az egy 
meleg reggeli vagy családi vacsora, a Philips 
Airfryer XL készülékkel egyszerűen elmentheti 
a kedvenc ételekhez szükséges tökéletes sütési 
időt és hőmérsékletet, így teljesen 
stresszmentesen süthet.

Olaj helyett levegő

A levegő az új olaj! A Philips Airfryer XL forró 
levegő segítségével tökéletesen ropogósra süti 
meg kedvenceit akár 90%-kal kevesebb 
zsiradékkal.*

Süssön. Grillezzen. Pirítson. Sőt, akár 
melegíthet is.

A Philips Airfryer XL a lehetőségek végtelen 
tárházát teszi elérhetővé – süssön olajban és 

anélkül, grillezzen, pirítson, sőt, akár 
melegíthet is! Süssön minden alkalommal 
tökéletesen, függetlenül attól, hogy éppen mit 
készít.

Végtelen receptötletek

Fedezzen fel több száz étvágygerjesztő 
receptet az alkalmazásban, vagy használja a 
Philips Airfryer készülékhez járó ingyenes mini 
receptkönyvet az egészségesebb és ízletesebb 
ételek készítéséhez.

Ízletesebb és ropogósabb eredmény

A Philips Rapid Air 7-szer gyorsabb légáramot 
biztosít a finom és ropogós eredmények 
érdekében**. Élvezze az egészségesebb és 
ízletes harapnivalókat, amelyek kívül 
tökéletesen ropogósak, de belül továbbra is 
puhák maradnak.
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Fénypontok
Airfryer XL
Rapid Air technológia 1,2 kg, 5 adag, Fekete
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Tartozékok
• Mellékelve: Receptfüzet

Származási hely
• Származási ország: Kína

Műszaki adatok
• Feszültség: 230 V
• Kábel hossza: 0,8 m
• Tápellátás: 1900 W
• Frekvencia: 50 Hz
• Hőálló
• Alkatrészek: 1 db Airfryer XL, 1 db receptkönyv

Formatervezés és kidolgozás
• A készülék anyaga: Műanyag

Kialakítás
• Szín: Mélyfekete

Általános műszaki adatok
• Tapadásmentes bevonat
• Fogantyúk: Nem

Szerviz
• 2 év világszerte érvényes garancia

Fenntarthatóság
• Csomagolás: > 90% újrahasznosított anyag
• Felhasználói útmutató: 100% újrahasznosított 

papírból

Általános műszaki adatok
• Termékjellemzők: Automatikus kikapcsolás, Hideg 

falú burkolat, Vezetéktárolás, Mosogatógépben 
tisztítható, Be-/kikapcsoló, Étel elkészültét jelző 
hang, Hőfokszabályozás, Bekapcsolás jelzőfény, 
QuickClean, LED-kijelző, Szabadalmaztatott Rapid 
Air technológia, Időszabályzós

•
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Műszaki adatok
Airfryer XL
Rapid Air technológia 1,2 kg, 5 adag, Fekete

* Hagyományosan sütőkben sütött hasábburgonyával és 
csirkecombokkal összehasonlítva

* A Philips Rapid Air technológia a lapos aljú Philips Viva Airfryer 
kosárban mért légáramhoz képest 7-szeresére növeli a kosár 
légáramlásának a sebességét

* A hagyományos Philips olajsütőben elkészített hasábburgonyával 
összehasonlítva

http://www.philips.com

