
 

 

Philips Premium
Airfryer XXL

Älykäs tunnistintekniikka
Rasvanpoistotekniikka
Rapid Air -tekniikka
Valkoinen samppanja, 1,4 kg
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aljon makua. Vähän rasvaa. Vaivattomasti.
äydelliset tulokset yhdellä painalluksella
kkäämpää, helpompaa ja maukkaampaa. Smart Sensing -tekniikka hoitaa ajattelemisen ja ruoanlaiton 

olestasi. Airfryer säätää ajan ja lämpötilan automaattisesti ruoan valmistamisen aikana ja tuottaa 

dellisesti kypsennettyä ruokaa. Valitse mieleisesi ainekset ja nauti joka suupalasta!

Soveltuu päivittäiseen ruoanlaittoon
• Säästää aikaa ja energiaa
• Perhekokoiseen XXL-keittimeen mahtuu kokonainen broileri tai 1,4 kg ranskanperunoita
• Kätevä lämpimänäpitotoiminto ja suosikkiasetusten tallentaminen
• Kaikki irrotettavat osat voidaan pestä astianpesukoneessa tai QuickClean-tekniikalla.

Kehitä ruoanvalmistustaitojasi
• Monikäyttöinen: ilmafriteeraa, paista, grillaa, paahda tai lämmitä!
• NutriU-sovellus: yli 500 reseptiä*****

Smart Sensing -tekniikka takaa herkullisen lopputuloksen
• Alkuperäinen Airfryer, jossa on 7 kertaa nopeampi ilmavirta***
• Rasvanpoistotekniikka erottelee ja kerää ylimääräisen rasvan
• Smart Chef -toiminnot suosituille ruoille



 Smart Chef -toiminnot

Ammattikokkimme suunnittelivat Smart Chef -
toiminnot ajattelemaan ja valmistamaan ruoan 
puolestasi. Tuoreet tai pakasteranskanperunat, 
kanankoivet, kokonainen broileri tai jopa 
kokonainen kala – Airfryer XXL valmistaa 
ruoan puolestasi vain yhdellä kosketuksella.

Poista ruoasta liiallinen rasva

Nyt voit nauttia terveellisemmistä ruoista ja 
poistaa ruoasta ylimääräisen rasvan. Philips 
XXL Airfryer käyttää rasvanpoistotekniikkaa, 
joka erottaa ja kerää ylimääräisen rasvan. Nauti 
kokonaisesta rapeasta ja mehevästä broilerista, 
jossa on jopa 50 % vähemmän tyydyttynyttä 
rasvaa*.

90 % vähemmän rasvaa Rapid Airilla.

Nauti terveellisemmästä friteeratusta ruoasta, 
joka on rapeaa pinnalta ja mehevää sisältä ja 
sisältää 90 % vähemmän rasvaa**. Philips 
Airfryer XXL käyttää kuumaa ilmaa (öljyn 
sijaan) friteeraukseen joko ilman öljyä tai 
pienellä öljymäärällä. Philips Rapid Air käyttää 

seitsemän kertaa nopeampaa ilmavirtaa, joten 
voit nauttia rapeasta lopputuloksesta*** ja 
herkullisesta mausta.

XXL-koon perheateriat

Voit valmistaa aterioita koko perheelle 
Airfryer XXL:n avulla. Sen kokonaiskapasiteetti 
tekee suurten, herkullisten aterioiden 
valmistamisesta helppoa. Voit kypsentää 
kokonaisen broilerin tai jopa 1,4 kg 
ranskanperunoita nälkäisille perheenjäsenille 
tai ystäville. Valmista jopa kuusi annosta suuren 
7,3 litran korin avulla****.

Säästää aikaa ja energiaa

Tehokkaat Philipsin Airfryerit säästävät aikaa ja 
energiaa, sillä herkullisten ruokien valmistus 
kuluttaa jopa 70 % vähemmän energiaa ja on 
jopa 50 % nopeampaa tavalliseen uuniin 
verrattuna.******

Lämpimänäpito- ja suosikkitoiminto

Kätevän lämpimänäpitotoiminnon avulla voit 
nauttia ateriastasi silloin, kun sinulle sopii. Se 

pitää ateriasi sopivan lämpimänä jopa 30 
minuutin ajan. Voit tallentaa lempiannoksesi ja 
valmistaa sen joka kerta juuri niin kuin haluat. 
Valmista ateriasi suosikkitoiminnolla oikeaan 
aikaan ja oikeassa lämpötilassa todella helposti.

QuickCleanin ja konepesun kestävä

Puhdistus on helppoa ja nopeaa Airfryer 
QuickClean -korin ansiosta, jossa on 
irrotettava tarttumaton verkko-osa. Kaikki 
irrotettavat osat voidaan pestä helposti 
astianpesukoneessa.

Paista. Grillaa. Paahda. Tai lämmitä.

Voit tehdä satoja ruokia Airfryer XXL:n avulla. 
Ilmafriteeraa, paista, grillaa, paahda tai lämmitä 
aterioitasi uudelleen. Jokainen suupala on yhtä 
herkullinen Airfryerin sisäisin ilmavirtauksen ja 
sakaramaisen muotoilun takia. Laite kypsentää 
ruoan tasaisesti joka puolelta, joten onnistut 
joka kerta.
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Kohokohdat
Airfryer XXL
Älykäs tunnistintekniikka Rasvanpoistotekniikka, Rapid Air -tekniikka, Valkoinen samppanja, 1,4 kg
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Alkuperämaa
• Valmistusmaa:: Kiina

Tarvikkeet
• Sisältyy: Perhekokoinen vuoka, 9 muffinivuokaa

Tekniset tiedot
• Johdon pituus: 0,8 m
• Virta: 2225 W

Paino ja mitat
• Tuotteen mitat (P x L x K): 433 x 321 x 315 mm
• Tuotteen paino: 7,99 kg

Yleiset tiedot
• Tuotteen ominaisuudet: Älykäs tunnistintekniikka, 

Rasvanpoistotekniikka, Rapid Air -tekniikka, 

Virtakytkin, Valmistumisen ilmaisin, Lämpötilan 
säätö, Virran merkkivalo, QuickClean, LED-näyttö, 
Ajan säätö, Automaattinen virrankatkaisu, 
Kylmäkylkinen, Konepesun kestävä, Pidä 
lämpimänä, Suosikkien tallennus, Johdon säilytys, 
Digitaalinen kosketusnäyttö, NutriU-sovellus

Muotoilu ja pinnoitus
• Väri(t): Valkoinen samppanja
• Rungon materiaali: Muovi

Huolto
• 2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

Kestävä kehitys
• Pakkaus: >90 % uusiomateriaalia
• Käyttöopas: 100 % uusiopaperia
•
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Tekniset tiedot
Airfryer XXL
Älykäs tunnistintekniikka Rasvanpoistotekniikka, Rapid Air -tekniikka, Valkoinen samppanja, 1,4 kg

* Rasvanpoisto kolmesta raa’asta kanankoivesta, jotka kypsyvät 
180 °C:ssa 24 minuuttia

* *Verrattuna tavanomaisella Philipsin friteerauskeittimellä 
valmistettuihin ranskanperunoihin

* **Philips Rapid Air -tekniikka lisää ilmavirran nopeutta 
seitsenkertaiseksi verrattuna Philips Viva Airfryeriin, jossa on 
tasainen pohja

* ***Litramäärä tarkoittaa kattilan kokonaistilavuutta
* ****Reseptien määrä voi vaihdella maittain
* *****Yhden kanan rintafileen (AF-asetus 160 °C, ilman 

esilämmitystä) tai lohifileen (200 °C, ilman esilämmitystä) 
kypsennyksen energiakustannukset luokan A uunin käyttöön 
verrattuna. Keskimääräinen prosenttiosuus perustuu sisäisiin 
laboratoriomittauksiin tuotteilla HD9280, HD9650, HD9860, 
HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255 ja HD9880. 
Tulokset voivat vaihdella tuotteen mukaan.

http://www.philips.com

