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atorită tehnologiei Rapid Air
cură-te de alimente sănătoase, crocante la exterior şi fragede la interior, datorită 
nologiei Rapid Air. Descarcă aplicaţia NutriU pentru a descoperi sute de reţete 

stoase în fiecare zi.

Concepută pentru gătitul de zi cu zi
• Prăjește. Coace. Prepară la grătar. Rumenește ?i chiar reîncălzește
• Control reglabil al timpului și temperaturii
• Ușor de utilizat și curăţat

NutriU app inspires and guides you to eat healthy
• Reţete gustoase pentru AirFryer, pentru o viaţă sănătoasă
• Făcut în casă. Ușor de obţinut.
• Reţete personalizate conform preferinţelor tale

Un mod de prăjire mai sănătos**
• Prăjește cu până la 90% mai puţină grăsime*
• Prăjire sănătoasă cu tehnologia Rapid Air
• Eficient din punct de vedere al timpului și energiei
• Experţi AirFryer de peste 10 ani



 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.*

Reţete gustoase pentru Airfryer

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

Reţete personalizate

Primește recomandări zilnice de reţete care se 
potrivesc preferinţelor familiei tale. Cu cât 
folosești mai mult aplica?ia NutriU, aceasta 
poate adapta idei delicioase de reţete la nevoile 

tale. Inspiră-te de la alţi bucătari și urmărește 
persoane cu gusturi similare***.

Coace. Prepară la grătar. Rumenește. 
Reîncălzește.

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

Eficient din punct de vedere al timpului 
și energiei

Friteuzele Philips AirFryer funcţionează mai 
eficient pentru a economisi timp și energie 
gătind mâncăruri delicioase cu până la 70% mai 
puţină energie și cu până la 50% mai rapid decât 
un cuptor tradiţional.****

Făcut în casă. Ușor de obţinut.

Descoperă întregul potenţial al aparatului 
AirFryer de a găti mese mai gustoase și mai 
sănătoase. Explorează funcţii care economisesc 
timp și consolidează-ţi abilităţile de bucătar 
pentru a prepara în casă mese pe care tu și 
familia ta le iubiţi, în fiecare zi.

Control al timpului și temperaturii

Cronometrul integrat îţi permite să presetezi 
durate de preparare de până la 60 de minute. 
Funcţia de oprire automată include un sunet 
care te anunţă că mâncarea este gata. Un 
control complet reglabil al temperaturii îţi 
permite să presetezi nivelul ideal pentru 
alimentele pe care le gătești, până la 200 de 
grade. Savurează cartofi prăjiţi aurii, gustări, pui 
gustos și multe altele – toate preparate la 
temperatura potrivită la durata ideală.

Experţi AirFryer de peste 10 ani

Echipa noastră de experţi perfecţionează 
tehnologia AirFryer de peste 10 ani.

Ușor de utilizat și curăţat

Toate componentele detașabile pot fi spălate în 
mașina de spălat vase. Coșul QuickClean al 
friteuzei AirFryer dispune de un înveliș 
antiaderent pentru curăţare ușoară. Prăjirea cu 
aer înseamnă, de asemenea, că locuinţa ta nu va 
avea miros de prăjire tradiţională în baie de 
ulei.
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Ţara de origine
• Fabricat în: China

Specificaţii tehnice
• Lungime cablu: 0,8 m
• Alimentare: 1400 W

Design
• Culoare: Negru

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

360x264x295 mm
• Greutate produs: 4,5 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, Rapid Air 
patentată, Controlul timpului

Design și finisaj
• Material corp principal: Plastic

Service
• Garanţie internaţională 2 ani

Sustenabilitate
• Ambalaj: > 90 % materiale reciclate
• Manual de utilizare: Hârtie certificată FSC

Capacitate
• Tavă (litri*): 4.1 l
• Porţii: 4

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, 
• Deshidratare, • Rumenire

•
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* În comparaţie cu cartofii prăjiţi proaspeţi preparaţi într-o friteuză 
convenţională Philips

* *Comparaţie pe baza conţinutului de grăsime al cărnii de pui și de 
porc comparativ cu prăjirea într-o friteuză adâncă și prăjirea în wok.

* **Disponibil numai în ţările cu comunitate NutriU
* ***Costul energiei pentru gătirea unui piept de pui (setare AF 160 

grade C fără preîncălzire) sau file de somon (200 grade C, fără 
preîncălzire) comparativ cu utilizarea unui cuptor de clasă A. 
Procentul mediu pe baza măsurătorilor interne de laborator cu 
produsele HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285,HD9252, 
HD9200, HD9255, HD9880. Rezultatele pot varia în funcţie de 
produs.
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