
 

 

Philips Premium
Airfryer XXL

Intelligens érzékelőtechnológia

Zsiradékeltávolító technológia
Rapid Air technológia
Fehér pezsgőszín, 1,4 kg
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ökéletes eredmény egyetlen gombnyomással
osabb, egyszerűbb és finomabb. Az intelligens szenzortechnológia megspórolja Önnek a fejtörést és 

ütés fáradalmait. Ez az egyetlen Airfryer, amely sütés közben automatikusan beállítja az időt és a 

mérsékletet, tökéletesen átsült ételeket eredményezve. Legyen szó bármilyen ételről, minden egyes 

tot élvezni fog!

Az eddigi legjobb Philips Airfryer
• Családi méretű, sütbőben sült ételek kevesebb idő és erőfeszítés mellett
• A legjobb teljesítményű és leghatékonyabb Philips Airfryer¹
• Az eredeti Airfryer, 7-szer gyorsabb légárammal²
• Zsiradékeltávolító technológia az ízletesebb és ropogósabb eredményért
• Intelligens szakácsprogramok a népszerű ételekhez
• Intelligens érzékelőtechnológia

Bővítse a főzőtudását!
• Sokoldalú: Süssön olajban és anélkül. Grillezzen. Pirítson. Sőt, akár melegíthet is!
• NutriU alkalmazás több mint 500 exkluzív recepttel?

Ízletes, ropogós és gyorsabb ételekhez tervezve
• Az XXL családi mérettel egy egész csirke vagy 1,4 kg hasábburgonya készíthető el
• Kétszer olyan gyors, mint egy mini sütő³
• Kényelmes „melegen tartás” és „kedvenc mentése” beállítások
• QuickClean és minden kivehető alkatrész mosogatógépben is elmosható



 Intelligens érzékelőtechnológia

Az új generációs Philips Airfryer megspórolja 
Önnek a fejtörést. Tökéletes eredményeket 
érhet el két egyszerű lépéssel. Válasszon 
ételtípust, az elkészítéséhez pedig nyomja meg 
a gombot. Az intelligens érzékelő 
automatikusan beállítja Önnek az időt és a 
hőmérsékletet a könnyed és tökéletes 
eredményekért.

Intelligens szakácsprogramok

Profi szakácsaink úgy tervezték meg az 
intelligens szakácsprogramokat, hogy 
elvégezzék Ön helyett a gondolkodást és a 
főzést. Az Airfryer XXL készülékével egyetlen 
érintéssel süthet friss vagy fagyasztott 
burgonyát, csirkecombot vagy egész csirkét, 
sőt, akár egész halat is.

Minden eddiginél nagyobb teljesítményű 
Airfryer

A nagy teljesítményű fűtőelem és motor 
kombinálásával az Airfryer készülékben lévő 

forró levegő a sütőkosár minden részében úgy 
áramlik, mint egy tornádó.

Élvezze a családi méretű, sütbőben sült 
ételeket!

Az új családi méretű sütőedénynek és a 
9 muffinkehelynek köszönhetően elkészítheti 
az összes kedvenc receptjét a sütőben. A 
Philips sütőedény akár 4 adag lasagna, 8-9 adag 
torta sütésére is alkalmas, valamint egyszerre 
több étel is süthető benne. Tapadásmentes 
bevonatának köszönhetően ideális raguk, 
rataouille, frittaták, gratinok, szószos húsok és 
egyéb ételek sütéséhez is.

Távolítsa el a felesleges zsiradékot az 
ételből

Mostantól még egészségesebb ételeket ehet, és 
eltávolíthatja a felesleges zsiradékokat az 
ételekből. A Philips XXL az egyetlen Airfryer, 
amely a zsiradékeltávolító technológia 
használatával különválasztja és összegyűjti a 
felesleges zsiradékokat. Élvezze egy egész 
csirke ropogós bőrét és puha húsát akár 50%-
kal kevesebb telített zsiradékkal.?

Rapid Air a 90%-kevesebb zsiradékért

Egészségesebb sült ételeket készíthet, amelyek 
kívül ropogósak, belül azonban puhák 
maradnak – mindezt akár 90%-kal kevesebb 
zsiradékkal.? A Philips Airfryer XXL (olaj 
helyett) forró levegőt használ a sütéshez – olaj 
hozzáadása nélkül vagy csak kevés olaj 
segítségével. A Philips Rapid Air 7-szer 
gyorsabb légáramot állít elő, hogy az eredmény 
ropogósabb¹ és finomabb legyen.

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 kosárnak 
köszönhetően akár 6 adag ételt is 
felszolgálhat.?
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Fénypontok
Airfryer XXL
Intelligens érzékelőtechnológia Zsiradékeltávolító technológia, Rapid Air technológia, Fehér pezsgőszín, 1,4 
kg
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Tömeg és méretek
• A termék mérete (Ho x Szé x Ma): 433 x 321 x 315 

mm

Tartozékok
• Mellékelve: Családi méretű sütőedény, 9 

muffinkehely

Származási hely
• Származási ország: Kína

Műszaki adatok
• Kábel hossza: 0,8 m
• Tápellátás: 2225 W

Formatervezés és kidolgozás
• Szín(ek): Fehér pezsgőszín

Formatervezés és kidolgozás
• A készülék anyaga: Műanyag

Szerviz
• 2 év világszerte érvényes garancia

Tömeg és méretek
• A termék tömege: 7,99 kg

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

papírból

Általános műszaki adatok
• Termékjellemzők: Intelligens érzékelőtechnológia, 

Zsiradékeltávolító technológia, Rapid Air 
technológia, Be-/kikapcsoló, Étel elkészültét jelző 
hang, Hőfokszabályozás, Bekapcsolás jelzőfény, 
QuickClean, LED-kijelző, Időszabályzós, 
Automatikus kikapcsolás, Hideg falú burkolat, 
Mosogatógépben tisztítható, Melegen tartás, 
Kedvenc mentése, Vezetéktárolás, Digitális kijelző

•
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Műszaki adatok
Airfryer XXL
Intelligens érzékelőtechnológia Zsiradékeltávolító technológia, Rapid Air technológia, Fehér pezsgőszín, 1,4 
kg

* ¹Az Airfryer XXL készülék a legmagasabb teljesítményt nyújtja, a 
leggyorsabb melegítési időt, valamint a fagyasztott hasábburgonya 
egyenletesebb sütését (2021).

* ²A Philips Rapid Air technológia a lapos aljú Philips Viva Airfryer 
kosárban mért légáramhoz képest 7-szeresére növeli a kosár 
légáramlásának sebességét.

* ³A fagyasztott burgonya homogén sütési eredménye és sütési ideje a 
Philips készülékben és a (több mint 10 literes) mini sütőkben 
tesztelve.

* ?A receptek száma országonként eltérő lehet.
* ?Zsiradékeltávolítás, miután 3 nyers csirkecombot 24 percig 180 °C-

on sütöttünk.
* ?Összehasonlítva a hagyományos Philips olajsütőben elkészített friss 

burgonyából készült hasábburgonyával.
* ?A literben megadott kapacitás a sütőedény teljes térfogatára utal.
* ?Csak a NutriU közösséggel rendelkező országokban érhető el.

http://www.philips.com

