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sociază cu NutriU pentru cea mai bună experienţă de gătire
egeţi din sute* de mese gustoase recomandate în funcţie de preferinţe. Asociază cu 
licaţia NutriU, alege o reţetă şi trimite-o la AirFryer. Monitorizează-ţi masa din confortul 
napelei tale, aplicaţia îţi va spune când mâncarea este gata!

Concepută pentru gătitul de zi cu zi
• 14-în-1 funcţii de gătit
• Dimensiune XL. Pentru întreaga familie
• Funcţia de păstrare la cald
• Ecran tactil cu 7 presetări
• Ușor de utilizat și curăţat

Airfryer & NutriU. The ultimate cooking experience
• Compatibil cu Amazon Alexa
• Monitorizează gătitul de pe telefon sau tabletă
• Reţete gustoase pentru AirFryer, pentru o viaţă sănătoasă în fiecare zi
• Ghidare pas cu pas pentru reţete mai elaborate
• Inspiraţie zilnică pentru reţete noi pe baza preferinţelor tale

Un mod de prăjire mai sănătos**
• Prăjește cu până la 90% mai puţină grăsime*
• Prăjire sănătoasă cu tehnologia Rapid Air



 Inspiraţie personalizată zilnică

Găsește sute* de mâncăruri gustoase pe care le 
poţi găti cu AirFryer, asociat cu aplicaţia 
NutriU. Cu cât folosești mai mult NutriU, cu 
atât mai multe recomandări personalizate 
primești. Poţi descărca cu ușurinţă aplicaţia 
NutriU de pe Google Play Store sau Apple 
Store și apoi o poţi asocia cu AirFryer.

Reţete gustoase pentru Airfryer

Descoperă sute* de reţete apetisante pentru 
Airfryer, gustoase, sănătoase și convenabil de 
preparat. Majoritatea reţetelor din aplicaţia 
NutriU sunt create de experţi în nutriţie 
pentru gătitul de zi cu zi.

Ghidare pas cu pas

Dezlănţuie-ţi bucătarul interior și îndrăznește 
să gătești o varietate de mese gustoase și 
sănătoase. Aplicaţia NutriU te va ghida la 
fiecare pas, astfel încât să poţi prepara acasă 
mese pe care tu și familia ta le iubiţi, în fiecare 
zi.

Selectează, setează și relaxează-te

Alege o reţetă, trimite-o la Airfryer și 
monitorizează progresul gătirii – de pe 
canapea. Când preparatul este gata, vei primi o 
alertă.

Compatibil cu Amazon Alexa

Control vocal activat, compatibil cu Amazon 
Alexa.

Tehnologie Rapid Air

Tehnologia Rapid Air, cu designul său unic de 
tip stea de mare, rotește aerul fierbinte pentru 
a crea alimente delicioase, crocante la exterior 
și fragede la interior, cu puţin ulei sau chiar 
deloc.

Aerul este noul ulei
Philips AirFryer utilizează aer fierbinte pentru a 
găti alimentele tale preferate perfect crocante, 
cu până la 90% mai puţină grăsime.*

14-în-1 funcţii de gătit

Philips Airfryer oferă multiple posibilităţi: 
prăjire, coacere, preparare la grătar, rumenire, 
deshidratare, pâine prăjită, decongelare, 
reîncălzire și multe altele.

Dimensiune XL. Pentru întreaga familie

Philips AirFryer XL este conceput ţinând cont 
de familia ta. Coșul cu capacitatea de 1,2 kg, 
combinat cu tava de 6,2 l, te ajută să gătești o 
varietate de feluri de mâncare. Pregătește până 
la 5 porţii de mâncare o dată, pentru familie și 
prieteni.

Ecran tactil cu 7 presetări

Atinge un buton și gătește. Programele 
presetate includ gustări congelate, cartofi 
prăjiţi proaspeţi, carne, pește, ciocănele de pui, 
tort și chiar legume la grătar.
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Ţara de origine
• Fabricat în: China

Specificaţii tehnice
• Lungime cablu: 0,8 m
• Alimentare: 2000 W

Greutate și dimensiuni
• Dimensiunile produsului (L x l x H): 

403x315x307 mm
• Greutate produs: 5,55 kg

Specificaţii generale
• Caracteristicile produsului: Oprire automată de 

siguranţă, Înveliș exterior rece, Lavabil în mașina de 
spălat vase, Comutator pornit/oprit, Semnal 
„pregătit”, Buton de control al temperaturii, 
Indicator alimentare, Curăţare rapidă, Afișaj LED, 
Controlul timpului, Tehnologie Rapid Air

Design și finisaj
• Culoare: Negru și argintiu închis
• Material corp principal: Plastic

Service
• Garanţie internaţională 2 ani

Sustenabilitate
• Ambalaj: > 90 % materiale reciclate
• Manual de utilizare: 100% hârtie reciclată

Funcţii de gătit
• Flux de aer ridicat: • Prăjire, • Preparare la cuptor, 

• Preparare la grătar, • Coacere, • Gătire într-o 
singură oală, • Stir-fry, • Saute, • Gătirea 
alimentelor congelate, • Reîncălzire, • Decongelare, 
• Păstrare la cald, • Deshidratare, • Rumenire, • 
Tocană

•
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* Numărul de reţete poate să varieze în funcţie de ţară
* * Comparaţie pe baza conţinutului de grăsime al cărnii de pui și de 

porc comparativ cu prăjirea într-o friteuză adâncă și prăjirea în wok
* * * În comparaţie cu cartofii prăjiţi proaspeţi preparaţi într-o friteuză 

convenţională Philips
* * * * Procente medii pe baza măsurătorii efectuate în laboratorul 

intern cu produsele HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, 
HD9252, HD9200, HD9255, HD9880; gătirea unui piept de pui 
(setare AF 160 grade C fără preîncălzire) sau file de somon (setare 
AF 200 grade C, fără preîncălzire) comparativ cu utilizarea unui 
cuptor din clasa A. Procentele exacte variază și diferă în funcţie de 
tipul de airfryer și reţetă.

http://www.philips.com

