
 

 

Philips Viva Collection
Airfryer

TurboStar
Alacsony zsírfelhasználású 
sütőkészülék
Fekete, 1425 W, 0,8 kg
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 szabadalmaztatott TurboStar technológiának köszönhetően
Philips különleges TurboStar technológiájának segítségével minimális olajfelhasználással 
theti ételeit és készíthet ízletes és egyenletesen átsült fogásokat. Nincs szükség 
hevítésre, és az új, kompakt kialakítással is készíthető nagy mennyiségű étel.

Fast, easy and time efficient
• A leszerelhető alkatrészek mosogatógépben tisztíthatók
• 90 másodperc alatt tisztítható - QuickClean kosár tapadásmentes hálóval
• Süsse, grillezze és pirítsa kedvenc ételeit otthon
• Ízletes étel rövidebb idő alatt: nincs szükség előhevítésre

Healthy and tasty results every time
• Ízletes ételek: belül porhanyós, kívül ropogós
• Több mint 200 recept az alkalmazásban és a mellékelt ingyenes receptkönyvben
• 50%-kal egyenletesebben átsütött étel*
• Különleges TurboStar technológia az egészségesebb sütésért

Thoughtfully designed
• Nagy, 0,8 kg-os kapacitás, 20%-kal kompaktabb*
• Univerzális EasyClick fogantyú - könnyen cserélhető tartozékok



 Ropogós és porhanyós ételek

A Philips TurboStar technológiának 
köszönhetően minden ételdarab érintkezik 
ezzel az állandó, áramló hővel, így egyidejűleg 
átsülnek. Ennek eredményeképpen 
egyenletesen átsült ételt kapunk, még akkor is, 
ha a darabokat egymásra halmozva helyezzük 
el, és forgatásra sincs szükség. A forró 
légáramlás mellett egy erős, felülről érkező 
közvetlen hőáram gyorsan ropogósra süti az 
ételt, ízletes, aranybarna külsőt adva neki. 
„Kívül ropogós, belül porhanyós”

Kedvcsináló receptek

A Philips Airfryer ingyenes alkalmazás tele van 
ízletes receptekkel és az elkészítésre 
vonatkozó, lépésről lépésre könnyen 

követhető utasításokkal. Merítsen ötletet a 
gyors, egészséges falatkák vagy ételek közül 
különleges alkalmakra.

Azonnali felmelegedés

A Philips Airfryer azonnal készen áll a 
használatra. Mivel kezdettől fogva lényegesen 
gyorsabb, a legmagasabb fokozatra emeli teljes 
főzési folyamatot a mindennapos használat 
során.

QuickClean kosár

A Philips Airfryer QuickClean kosárral, amely 
tartalmaz egy kivehető tapadásmentes hálót, 
könnyebb és gyorsabb a tisztítás. A kivehető 
tapadásmentes bevonattal ellátott fiók és 
ételkosár mosogatógépben mosható, így 

könnyű tisztítani. A TurboStar technológiával 
ellátott Philips Airfryer a hagyományos 
olajsütőkkel szemben megkíméli Önt és 
otthonát az égett olaj szagától.

Mosogatógépben mosható alkatrészek

A tapadásmentes bevonattal ellátott kivehető 
fiók és ételkosár a kifogástalan és könnyű 
tisztítás érdekében mosogatógépben is 
mosható. A Rapid Air technológiának 
köszönhetően a Philips Airfryer megkíméli Önt 
és otthonát az égett olaj szagától.

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.
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Fénypontok
Airfryer
TurboStar Alacsony zsírfelhasználású sütőkészülék, Fekete, 1425 W, 0,8 kg



Kiadás dátuma  
2023-03-27

Verzió: 4.4.1

EAN: 87 10103 75432 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül 
változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. 
céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com
Tartozékok
• Mellékelve: Receptfüzet

Műszaki adatok
• Feszültség: 220 V
• Kábel hossza: 0,8 m
• Tápellátás: 1425 W
• Kosár űrtartalma: 0,8 kg

Kialakítás
• Szín: Fekete

Tömeg és méretek
• A termék méretei (HxSzxM): 365 x 266 x 292 mm
• A termék tömege: 5,3 kg

Általános műszaki adatok
• Termékjellemzők: Automatikus kikapcsolás, Hideg 

falú burkolat, Vezetéktárolás, Mosogatógépben 
tisztítható, Csúszásmentes talp, Be-/kikapcsoló, 
Étel elkészültét jelző hang, Hőfokszabályozás, 
Bekapcsolás jelzőfény, QuickClean, Receptkönyv 
és alkalmazás

• Technológia: TurboStar technológia
• Időszabályzós: Akár 30 perc

Kidolgozás
• A készülék anyaga: Műanyag

Szerviz
• 2 év világszerte érvényes garancia

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

papírból
•
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Műszaki adatok
Airfryer
TurboStar Alacsony zsírfelhasználású sütőkészülék, Fekete, 1425 W, 0,8 kg

* Összehasonlítva a hagyományos Philips olajsütőben elkészített 
hasábburgonyával.

* mért érték összehasonlítva a TurboStar nélküli Airfryer típussal, 
fagyasztott sült krumpli esetében, kiértékelve a barnulást és az 
átsültséget

* összehasonlítva a Philips Viva Collection Airfryer típussal, teljes 
kapacitás megfelel 800 g sült krumplinak

http://www.philips.com

