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агодарение на технологията Rapid Air
сладете се на здравословна храна, която е хрупкава отвън и крехка отвътре, 
агодарение на технологията Rapid Air. Изтеглете приложението NutriU, за да 
кривате стотици вкусни рецепти всеки ден.

Проектиран за всекидневно готвене
• Функции на готвене „13 в 1“
• Лесна употреба и почистване
• Сензорен екран със 7 предварителни настройки
• Функция за поддържане на топлина

NutriU ви вдъхновява и насочва как да се храните здравословно
• Домашно приготвена храна. Вече е лесно.
• Вкусни рецепти с Airfryer за здравословен начин на живот
• Рецепти, персонализирани според вашите предпочитания

По-здравословен начин за пържене**
• Пържете с до 90% по-малко мазнина*
• Ефективен откъм време и енергия
• Експерти на Airfryer за повече от 10 години
• Здравословно пържене с технологията Rapid Air



 Технология Rapid Air

Технологията Rapid Air с уникалния си 
дизайн тип „морска звезда“ завихря 
горещия въздух, за да създаде вкусни храни, 
които са хрупкави отвън и крехки отвътре, с 
малко или никаква добавена мазнина.

Въздухът е новото олио

Philips Airfryer използва горещ въздух, за да 
приготви любимите ви храни до хрупкаво 
съвършенство, с до 90% по-малко мазнина.*

Вкусни рецепти с Airfryer

Открийте стотици вкусни рецепти с 
Airfryer, които са вкусни, здравословни и 
бързи за приготвяне. Рецептите в 
приложението NutriU са подготвени от 
хранителни експерти за ежедневно готвене.

Персонализирани рецепти

Получавайте ежедневни препоръки за 
рецепти, които отговарят на 
предпочитанията на вашето семейство. 
Колкото повече използвате NutriU, толкова 
по-добре то може да пригоди идеи за 
вкусни рецепти според вашите нужди. 
Вдъхновете се от други готвачи и следвайте 
хора със сходни вкусове***.

Сензорен екран със 7 предварителни 
настройки

Докоснете бутон и гответе. Предварително 
зададените програми включват замразени 
закуски, пресни пържени картофи, месо, 
риба, пилешки пръчици, сладкиш и дори 
гриловани зеленчуци.

Функция за поддържане на топлина

Насладете се на ястието, когато сте готови. 
Включете режима за поддържане на 
топлината и храната ви ще остане на 
идеалната температура до 30 минути.

Функции на готвене „13 в 1“

Philips Airfryer открива цял свят от 
възможности: пържене, печене, гриловане, 
запичане, сушене, препичане, размразяване, 
претопляне и много други.

Ефективен откъм време и енергия

Уредите Airfryer на Philips работят по-
ефективно, за да ви спестят време и 
електроенергия, за приготвяне на вкусни 
ястия с до 70% по-малко електроенергия и 
до 50% по-бързо от обикновена фурна.****

Домашно приготвена храна. Вече е 
лесно.

Разкрийте пълния потенциал на Airfryer за 
приготвяне на ястия, които са по-вкусни и 
здравословни. Вижте спестяващи време 
функции и усъвършенствайте уменията си за 
готвене, за да приготвяте домашни ястия, 
които вие и вашето семейство обичате, 
всеки ден.
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Държава на произход
• Произведено в: Китай

Технически спецификации
• Дължина на кабела: 0,8 м
• Захранване: 1400 W

Дизайн
• Цвят: Черен и сребрист

Тегло и размери
• Размери на продукта (Д x Ш x В): 360 x 264 x 

295 мм
• Тегло на продукта: 4,55 кг

Общи спецификации
• Характеристики на продукта: Автоматично 
изключване, Ненагряваща се външна част, 
Безопасни за миялна машина, Ключ за вкл./изкл, 
Сигнал за готовност, Контрол на температурата, 
Индикатор за включено захранване, Бързо 
почистване, LED дисплей, Патентована 
функция Rapid Air, Контрол на времето

Дизайн и покритие
• Материал на основния корпус: Пластмаса

Сервизно обслужване
• 2-годишна световна гаранция

Устойчивост
• Опаковка: > 95% рециклирани материали
• Ръковод. за потребителя: 100% рециклирана 
хартия

Капацитет
• Кошница (кг): 0.8 кг
• Тиган (литър*): 4.1 л
• Порции: 4

Функции за готвене
• Голям въздушен поток: • Пържене, • Запичане, • 
Гриловане, • Печене, • Готвене с един съд, • 
Стърфрай, • Сотиране, • Сготвяне от замразено 
състояние, • Претопляне, • Размразяване, • 
Поддържане на топлината, • Дехидратиране, • 
Препичане

•
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* В сравнение с пресните пържени картофи, приготвени в 
обикновен фритюрник Philips; В сравнение с пресните пържени 
картофи, приготвени в обикновен фритюрник Philips

* *В сравнение със съдържание на мазнина на приготвено 
пилешко и свинско спрямо фритюрник и пържене в уок.

* ** Налично само в държави с NutriU общност
* **Разход на електроенергия за приготвяне на едно парче от 
пилешки гърди (AF настройка, 160C без предварително 
загряване) или филе от сьомга (200C, без предварително 
загряване) спрямо използване на фурна от клас A. Среден 
процент, базиран на измерване във вътрешната лаборатория с 
продукти HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, 
HD9200, HD9255, HD9880. Резултатите може да се различават за 
всеки продукт.

http://www.philips.com

