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apid Air technológia a tökéletes eredmény érdekében
Philips egyedülálló Rapid Air technológiája lehetővé teszi, hogy a sütést csak a forró 
egő végezze, így az étel kívül ropogós, belül puha lesz. A tökéletes állag és ízletes 

edmények eléréséhez egyáltalán nem - vagy csak kis mértékben - szükséges zsiradék!

Egészséges
• Egészséges sütés a Rapid Air technológiával
• Egyedi tervezés alacsony zsírtartalmú, ízletes ételek készítéséhez

Gyors és egyszerű
• Manuálisan állítható idő és hőmérséklet
• Egyszerűen tisztítható és a normál sütőkhöz képest kevesebb szagot bocsát ki

Ízletes és sokoldalú
• Az Airfryer segítségével piríthat, grillezhet, és akár süthet is



 Változatos ételek

A Philips Airfryer innovatív Rapid Air technológiája 
segítségével nemcsak zsiradékban, hanem egyéb 
módon is süthet, piríthat, grillezhet, és kedvenc 
ételeit egyetlen eszközzel készítheti el.

Idő- és hőmérsékletvezérlés

A beépített időzítővel 30 perces sütési idő állítható 
be előre. Az automatikus kikapcsolási funkció 
hangjelzéssel jelzi az étel elkészültét. A teljesen 
állítható hőmérséklet-szabályozó funkcióval 200 
Celsius-fokig választhatja ki az ételhez legjobban illő 
sütési hőmérsékletet. Élvezze az aranyszínű, ropogós 
sült krumpli, a ropogtatni valók és a csirkehús 
utolérhetetlen ízét, mindezt a megfelelő 
hőmérsékleten, a megfelelő időben.

Rapid Air technológia

Az Airfryer a Rapid Air technológia használatával 
forró levegőt keringet a fémhálós sütőkosár körül, 

így sütés, pirítás és grillezés közben kevesebb 
zsiradékra van szükség, sőt az akár teljesen el is 
hagyható. Az Airfryer aljának csillag alakú kialakítása 
elősegíti a levegőkeringetést, biztosítva ezzel, hogy 
kedvenc fogásai egyenletesen átsüljenek.

Egyedi terméktervezés

A gyorsan keringő, rendkívül felforrósított levegő, a 
különleges alakzat és az optimális felmelegedési 
jellemzők kombinációjának köszönhetően az egyedi 
tervezésű Philips Airfryer segítségével sokféle ízletes 
sült ételt készíthet el  gyorsan, egyszerűen, 
egészségesen, anélkül, hogy feltétlenül olajat kellene 
hozzáadnia.

Mosogatógépben mosható alkatrészek

A tapadásmentes bevonattal ellátott kivehető fiók és 
ételkosár a gyors és könnyű tisztítás érdekében 
mosogatógépben is mosható. A Rapid Air 
technológiának köszönhetően a Philips Airfryer – a 
hagyományos olajsütőkkel szemben – megkíméli Önt 
és otthonát az égett olaj szagától.
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Műszaki adatok
Műszaki adatok
• Feszültség: 220 V
• Kábel hossza: 0,8 m
• Tápellátás: 1425 W
• Kosár űrtartalma: 28 oz

Kialakítás
• Szín: Mélyfekete

Szerviz
• 2 év világszerte érvényes garancia

Tömeg és méretek
• A termék méretei (HxSzxM): 287 x 315 x 384 mm
• A termék tömege: 7,0 kg

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

papírból

Általános műszaki adatok
• Termékjellemzők: Automatikus kikapcsolás, Hideg 

falú burkolat, Vezetéktárolás, Mosogatógépben 
tisztítható, Be-/kikapcsoló, Étel elkészültét jelző 
hang, Hőfokszabályozás, Csúszásmentes talp

• Időszabályzós: Akár 30 perc

Kidolgozás
• A készülék anyaga: Műanyag
•

* Összehasonlítva a hagyományos Philips olajsütőben elkészített 
hasábburgonyával.
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