
 

 

Philips Premium
Airfryer XXL

Zsiradékeltávolító technológia

Rapid Air technológia
fekete, 1,4 kg
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aximális ízélmény, minimális zsiradék
opogós eredmény, minimálisra csökkentett zsírmennyiség*
Philips Airfryer XXL forró levegőt használ kedvenc ételei megsütéséhez, minimálisan hozzáadott 

jjal vagy teljesen olajmentesen. Az új zsiradékeltávolító technológiát arra tervezték, hogy kivonja az 

lből a zsírt, és összegyűjtse azt, így a sütés egészségesebb módját kínálja Ön és családja számára.

A mindennapi főzéshez tervezve
• Idő- és energiatakarékos
• QuickClean és minden kivehető alkatrész mosogatógépben is elmosható
• Az XXL családi mérettel egy egész csirke vagy 1,4 kg hasábburgonya készíthető el
• A Melegen tartás mód lehetővé teszi a rugalmas tálalási időt
• Digitális kijelző 5 előre beállított programmal

Sokféle főzési lehetőség
• Süssön olajban és anélkül. Grillezzen. Pirítson. Sőt, akár melegíthet is.
• Exkluzív NutriU alkalmazás

Az olajban sütés egészségesebb módja*
• Süssön minimális olajjal vagy teljesen olajmentesen
• A zsiradékeltávolító technológia leválasztja és megköti a felesleges zsiradékot
• Rapid Air technológia az ízletesebb és ropogósabb eredményért



 Zsiradékeltávolító technológia

Egyen egészségesebb ételeket a felesleges 
zsiradék eltávolításával. A Philips Airfryer 
zsiradékeltávolító technológiájával rendelkezik, 
amely leválasztja és megköti a felesleges 
zsiradékot. Élvezze az ízletes ételeket, amelyek 
kívül ropogósak, belül azonban puhák 
maradnak, méghozzá maximális ízélménnyel és 
minimális zsiradékkal.

XXL családi méretű ételek

Igen, az új Airfryer XXL készülékben akár 
családi ebédeket is készíthet. A hatalmas 
kapacitásnak köszönhetően könnyedén süthet 
hatalmas és ízletes ételeket. Egy egész csirkét 
vagy akár 1,4 kg hasábburgonyát is megsüthet, 
így az egész családnak vagy a barátoknak 
elegendő ételt készíthet. A 7,3 literes 
edénynek köszönhetően akár 6 adag ételt is 
felszolgálhat.

Melegen tartás mód

A praktikus Melegen tartás móddal akkor 
kezdődhet az étkezés, amikor csak akarja. Akár 
30 percen át az ideális hőmérsékleten tartja az 
elkészült ételt.

Rapid Air technológia

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.

Idő- és energiatakarékos

A Philips Airfryer készülékek hatékonyabban 
dolgoznak, hogy időt és energiát takaríthasson 

meg azáltal, hogy egy hagyományos sütőhöz 
képest akár 70%-kal kevesebb energia 
felhasználásával és akár 50%-kal gyorsabban 
készíthet ízletes ételeket.****

QuickClean és mosogatógépben 
tisztítható

A kivehető, tapadásmentes hálós betétet 
tartalmazó Airfryer QuickClean kosárnak 
köszönhetően a tisztítás gyors és egyszerű. A 
kosár és a tapadásmentes bevonatú, kivehető 
fiók egyszerűen tisztítható mosogatógépben.

Süssön minimális olajjal vagy teljesen 
olajmentesen

Az Airfryer forró levegő segítségével, kevés 
olajjal vagy hozzáadott olaj nélkül süti meg 
kedvenc ételeit, így Ön akár 90%-kal kevesebb 
zsírral tud sütni***. Élvezze az ízletes, ropogós 
ételeket, melyek olyanok, mintha bő 
zsiradékban sültek volna, valójában azonban 
alig tartalmaznak zsírt.
HD9650/90

Fénypontok
Airfryer XXL
Zsiradékeltávolító technológia Rapid Air technológia, fekete, 1,4 kg
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Műszaki adatok
• Tápellátás: 2225 W
• Kosár űrtartalma: 1,4 kg
• Tartály kapacitása: 0,8 kg hasábburgonya, 1,4 kg
• Zsiradékeltávolító technológia
• Azonnali bekapcsolás/nincs előmelegítés
• Felület: Digitális
• Melegen tartás gomb
• Előbeállítás gomb
• Programok: 5 előbeállítás
• Elmentheti sütési beállításait: Nem

Kialakítás
• Szín: Fekete

Tömeg és méretek
• A termék méretei (HxSzxM): 433x321x315 mm
• A termék tömege: 7,99 kg

Általános műszaki adatok
• Vezetéktárolás
• Bekapcsolás jelzőfény
• Automatikus kikapcsolás
• Beépített kábeltároló
• Mosogatógépben tisztítható
• Hideg falú burkolat
• Hőfokszabályozás: 40–200 °C

• Termékjellemzők: Automatikus kikapcsolás, 
Vezetéktárolás, Digitális kijelző, Mosogatógépben 
tisztítható, Étel elkészültét jelző hang, 
Hőfokszabályozás, Melegen tartás funkció, NutriU 
alkalmazás, Előre beállított program, QuickClean 
kosár, Továbbfejlesztett azonnali felmelegedés

• Technológia: Zsiradékeltávolító technológia
• Étel elkészültét jelző hang
• Időszabályzós: Akár 60 perc
• Be-/kikapcsoló
• Előre beállított főzési funkció

Formatervezés és kidolgozás
• A készülék anyaga: Műanyag
• Vezérlőpanel színe: Fekete

Szerviz
• 2 év világszerte érvényes garancia

Mellékelt tartozékok
• Szabadalmaztatott Rapid Air technológia
• LED-kijelző

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

papírból
•
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Műszaki adatok
Airfryer XXL
Zsiradékeltávolító technológia Rapid Air technológia, fekete, 1,4 kg

* A csirke- és sertéshús zsírtartalmának összehasonlítása olajsütőhöz 
és wokban sütéshez képest

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

* **Összehasonlítva a Philips hagyományos olajsütőben elkészített 
hasábburgonyával

* ***Egy csirkemell (AF-beállítás 160 °C, előmelegítés nélkül) vagy 
lazacfilé (AF-beállítás 200 °C, előmelegítés nélkül) sütésének 
energiaköltsége egy A osztályú sütővel összehasonlítva. Átlagos 
százalékos értékek a HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, 
HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880 termékekkel 
végzett belső laboratóriumi mérések alapján. Az eredmények 
termékenként eltérőek lehetnek.

http://www.philips.com

