Philips Premium
Airfryer XXL

Maximale smaak, minimale hoeveelheid vet. Zonder moeite.
Smart Sensing-technologie
Fat Removal-technologie
Rapid Air-technologie
Zwart, koper, 1,4 kg

Een perfect resultaat met een druk op de knop
De nieuwe Philips Airfryer XXL doet al het werk voor u. Dankzij de Smart Sensingtechnologie is dit de enige Airfryer die de tijd en temperatuur automatisch aanpast tijdens het
bereiden. Hierdoor wordt het eten perfect gaar. Kies wat u wilt en geniet van elke hap!
De beste Philips Airfryer ooit
• Honderden recepten in de app en het gratis meegeleverde receptenboek
• De enige Airfryer met Fat Removal-technologie
• De originele Airfryer met 7 keer sneller airflow*
• Veelzijdig: frituren, bakken, grillen, braden en zelfs opnieuw opwarmen!
• XXL-formaat voor een hele kip of 1,4 kg frites
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Ideaal voor elke dag
• Handige warmhoudmodus
• Kook maaltijden 1,5 keer sneller dan in een oven**
• QuickClean en vaatwasmachinebestendig voor alle verwijderbare onderdelen
Een perfect resultaat met een druk op de knop
• Handige kookfunctie voor het opslaan van uw favorieten
• Smart Chef-programma's voor populaire gerechten
• Smart Sensing-technologie
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Kenmerken
Smart Sensing-technologie

Bakken. Grillen. Braden. Opwarmen.

Verwijder overtollig vet uit uw eten

De nieuwe generatie Philips Airfryers doet het
denkwerk voor u. Geniet van perfecte
resultaten in twee eenvoudige stappen. Kies
het soort eten en druk op de knop om te
bakken. Slimme sensoren passen de tijd en
temperatuur automatisch aan. Perfecte
resultaten zonder enige moeite. Elke keer
weer.

U kunt honderden gerechten maken in uw
Airfryer XXL. Frituur, bak, gril, of braad uw
gerechten, of warm zelfs uw maaltijden op.
Elke hap is net zo geweldig als de vorige dankzij
Philips Airflow en het stervormig ontwerp. Het
eten wordt aan alle kanten gelijkmatig gekookt,
zodat u altijd geniet van een perfect bereide
maaltijd.

U kunt nu gezonde gerechten eten en het
overtollige vet uit eten verwijderen. Phillips
XXL is de enige Airfryer met Fat Removaltechnologie, waarmee het overtollige vet
wordt verwijderd en opgevangen. Geniet van
de smaak van een gebrade en knapperige kip
met mals vlees en tot wel 50% minder
verzadigde vetten****.

Rapid Air voor 90% minder vet

Smart Chef-programma's

Exclusieve NutriU-app

Geniet van gezond gefrituurd voedsel dat
knapperig is vanbuiten en mals vanbinnen, met
tot wel 90% minder vet*. De Philips Airfryer
XXL gebruikt hete lucht (in plaats van olie) om
voedsel te frituren met weinig tot geen
toegevoegde olie. Philips Rapid Air zorgt voor
een 7x snellere airflow zodat u kunt genieten
van een nog krokanter en lekkerder resultaat*.

Onze professionele Smart Chef-programma's
zijn ontworpen door chefs en nemen alle
moeite voor u uit handen. Uw Airfryer XXL
maakt het u eenvoudig, of het nu gaat om verse
of ingevroren frites, drumsticks of zelfs een
hele kip. Met slechts één druk op de knop
neemt uw Airfryer XXL het denken en koken
van u over.

Laat u inspireren en wordt een Airfryermeesterkok. Met de aankoop van uw nieuwe
Philips Airfryer XXL krijgt u exclusieve
toegang tot onze NutriU-app. Blader door
honderden heerlijke recepten. Probeer
bovendien nog meer heerlijke gerechten met
uw gratis Phillips Airfryer-receptenboek.
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Specificaties
Algemene specificaties

• Productkenmerken: Automatic shut-off, Cool wall
exterior, Dishwasher safe, On/off switch, Ready
signal, Temperature control, Power-on light,
Quickclean, Cancel button, Integrated cord
storage, LED display, Patented Rapid Air, Preset
cooking function, Time control
• keuzeprogramma's: 5
• Warmhoudfunctie: 30 min.
• Anti-kleeflaag
• Handvatten: No

Gewicht en afmetingen

• Productgewicht: 7,99 kg
• Afmetingen van product (l x b x h): 430,10 x 321,60
x 315,70 mm

Land van herkomst

•
•
•
•
•

Spanning: 220 - 240 V
Snoerlengte: 0,8 m
Frequentie: 50/60 Hz
Hittebestendig
Onderdelen: 1x Airfryer XXL met Smart Sensingtechnologie, 1x receptenboek, 1x kookvouwblad

Ontwerp en afwerking

• Materiaal hoofdunit: Plastic
• Kleur(en): Diepzwart met koper
• Kleur bedieningspaneel: Zwart

Accessoires

• Inclusief: Recipe booklet

Service

• 2 jaar wereldwijde garantie: Yes

Duurzaamheid

• Geproduceerd in: China

Technische specificaties
• Vermogen: 2200-2225 W

• Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal
• Gebruiksaanwijzing: 100% recycled paper
•
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* Philips Rapid Air-technologie vergroot de luchtstroomsnelheid in de
mand 7 keer, vergeleken met de luchtstroomsnelheid in een Philips
Viva Airfryer met vlakke bodem
* In vergelijking met Franse frietjes en kipdrumsticks in een
conventionele oven
* In vergelijking met verse frites bereid in een conventionele Philipsfrituurpan
* Van 3 rauwe kippenpoten, gedurende 24 min gekookt op 180 °C.

