
 

 

Philips Premium
„Airfryer XXL“

Technologija „Smart Sensing“
Riebalų šalinimo technologija
„Rapid Air“ technologija
Juoda, varis, 1,4 kg
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ikūs rezultatai vienu mygtuko paspaudimu
ujasis „Philips Airfryer XXL“ galvoja ir gamina už jus. Tai yra „Airfryer“ prietaisas su 
hnologija „Smart Sensing“, kuri automatiškai kepant reguliuoja laiką ir temperatūrą, kad 
tiekalai iškeptų tobulai. Pasirinkite ir mėgaukitės kiekvienu kąsniu!

Tobulai tinka gaminti kasdien
• Greitas ir efektyviai naudoja energiją
• Patogus šilumos išlaikymo režimas
• „QuickClean“ krepšelis ir visų išimamų dalių plovimas indaplovėje

Puikūs rezultatai vienu mygtuko paspaudimu
• Patogus gaminimo nustatymas „Išsaugoti mėgstamą patiekalą“
• Populiarių patiekalų išmaniosios šefo programos

Išmanioji jutiklių technologija – puikūs rezultatai
• Riebalų šalinimo technologija atskiria ir surenka riebalų perteklių
• Šimtai receptų programėlėje
• Originalus „Airfryer“ su 7 kartus greitesniu oro srautu*
• Universalus: kepkite, apkepkite, kepkite ant grotelių, skrudinkite. Net pašildykite!
• XXL talpoje telpa visa višta arba 1,4 kg keptų bulvyčių



 Išskirtinė programa „NutriU“

Galite būti įkvėpti tapti pagrindiniu „Airfryer“ 
šefu. Įsigiję naująjį „Philips Airfryer XXL“ 
gaunate išskirtinę prieigą prie mūsų 
programos„NutriU“. Naršykite šimtus skanių 
receptų ir išbandykite dar daugiau skanių 
patiekalų.

Technologija „Rapid Air“ – 90 % mažiau 
riebalų

Mėgaukitės sveikesniu keptu maistu – traškiu 
išorėje ir minkštu viduje – kuriame iki 90 % 
mažiau riebalų*. „Philips Airfryer XXL“ maistui 
kepti naudojamas karštas oras (vietoj aliejaus) 
ir truputis aliejaus arba kepama visai be aliejaus. 
„Philips Rapid Air“ sukuria 7 kartus greitesnį 
oro srautą, kad mėgautumėtės traškesniais 
patiekalais** ir gardžiu skoniu.

Apkepkite. Kepkite ant grotelių. 
Skrudinkite. Arba pašildykite.

Su „Airfryer XXL“ pagaminsite šimtus 
patiekalų. Kepkite, kepinkite, kepkite ant 
grotelių, skrudinkite ir net pašildykite 
patiekalus. Dėl „Philips“ oro srauto ir jūros 
žvaigždės dizaino kiekvienas kąsnis yra toks pat 
skanus kaip paskutinis. Jame maistas gaminamas 
iš visų pusių vienodai, kad patiekalai kaskart 
būtų nepriekaištingi.

Išmaniosios šefo programos

Mūsų profesionalūs šefai sukūrė išmaniąsias 
šefo programas, kad mąstytų ir gamintų už jus. 
Šviežios ar šaldytos bulvytės, lazdelės ar visa 
višta ir net visa žuvis – pagaminama vos vienu 
paspaudimu. „Airfryer XXL“ mąstys ir gamins 
už jus.

Pašalinkite riebalų perteklių iš maisto

Dabar galite valgyti sveikesnius patiekalus ir 
pašalinti riebalų perteklių iš maisto. „Phillips 
XXL Airfryer“ su riebalų šalinimo technologija 
atskiria ir surenka riebalų perteklių. Mėgaukitės 
visu skrudintos vištienos su traškia odele, 
minkšta mėsa, kurioje yra iki 50 % mažiau 
sočiųjų riebalų, skoniu.***

Išsaugokite mėgstamą patiekalą

Galite išsaugoti mėgstamą patiekalą ir jis 
kiekvieną kartą bus gaminamas taip, kaip jums 
patinka. Vienu mygtuko paspaudimu. Kad būtų 
patogiausia, patiekalas bus gaminamas 
mėgstamiausiu režimu, tiksliai pagal laiką ir 
tinkamiausioje temperatūroje. Nesvarbu, ar tai 
skanūs karšti pusryčiai ar mėgstamas šeimos 
receptas, bus puikiai pagaminta kiekvieną kartą.
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Kilmės šalis
• Pagaminta: Kinijoje

Techniniai duomenys
• Įtampa: 230 V
• Maitinimas: 2225 W
• Maitinimo laido ilgis: 1,0 m
• Dažnis: 50 Hz
• Atsparus šilumai
• Sudedamosios dalys: 1x „AirFryer XXL Smart 

Sensing“

Svoris ir matmenys
• Gaminio matmenys (IxPxA): 433,10 x 321,60 x 

315,70 mm
• Gaminio svoris: 7,99 kg

Bendrosios specifikacijos
• Produkto savybės: Automatinis išjungimas, Vėsi 

sienelių išorė, Galima plauti indaplovėje, Įjungimo / 
išjungimo jungiklis, Paruošimo signalas, 
Temperatūros reguliatorius, Įjungimo lemputė, 

„QUICKClean“, Atšaukimo mygtukas, Integruota 
laido saugykla, LED ekranas, Patentuota „Rapid 
Air“ technologija, Iš anksto nustatyta kepimo 
funkcija, Laiko valdymo funkcija, Programa 
„NutriU“

• Iš anksto nustatytos programos: 5
• Šilumos išlaikymo funkcija: 30 min.
• Nesvylanti danga
• Rankenos: Ne

Dizainas ir apdaila
• Spalva (-os): Tamsiai juoda su variu
• Pagrindinio korpuso medžiaga: Plastikas
• Valdymo skydelio spalva: Juoda

Techninė priežiūra
• 2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje

Pastovumas
• Pakuotė: >90 % perdirbamos medžiagos
• Vartotojo vadovas: 100 % perdirbto popieriaus
•
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Specifikacijos
„Airfryer XXL“
Technologija „Smart Sensing“ Riebalų šalinimo technologija, „Rapid Air“ technologija, Juoda, varis, 1,4 kg

* Palyginti su šviežiomis bulvytėmis, paruoštomis įprastoje „Philips“ 
gruzdintuvėje

* *„Rapid Air“ technologija 7 kartus padidina oro srauto greitį 
krepšelyje, palyginti su oro srauto greičiu „Philips Viva Airfryer“ su 
plokščiu dugnu

* ** Iš 3 šviežių vištų šlaunelių, 24 min. keptų 180 °C temperatūroje
* ***Energijos sąnaudos gaminant vieną vištienos krūtinėlę (AF 

nustatymas 160 C be įkaitinimo) arba lašišos filė (200 C, be 
įkaitinimo), palyginus su A klasės orkaite. Vidutiniai procentiniai 
dydžiai, pagrįsti vidinėmis laboratorinėmis matavimo priemonėmis, 
naudojant HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, 
HD9200, HD9255, HD9880 gaminius. Rezultatai gali skirtis 
priklausomai nuo gaminio.

http://www.philips.com

