
 

 

Philips 3000 Series
Airfryer XL - 5 portioner

Rapid Air-teknik
1,2 kg, 6,2 l
Svart

HD9270/90
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od mat med upp till 90 % mindre fett!*
ack vare Rapid Air-teknik
ut av nyttig mat som är krispig på utsidan och mör på insidan, tack vare Rapid Air-teknik. 
dda ned NutriU-appen och upptäck hundratals goda recept varje dag.

Utformad för daglig matlagning
• XL-storlek. För hela familjen
• Varmhållningsfunktion
• 14-i-1-tillagningsfunktioner
• Enkel att använda och rengöra
• Pekskärm med sju förinställningar

NutriU-appen inspirerar och vägleder dig till att äta nyttigt
• Hemlagat. På ett enkelt sätt.
• Goda Airfryer-recept för en hälsosam livsstil
• Recept som är anpassade efter dina önskemål

Ett hälsosammare sätt att fritera på**
• Fritera med upp till 90 % mindre fett*
• Hälsosam luftfritering med Rapid Air-teknik
• Tids- och energieffektiv
• Airfryer-experter i över 10 år



 Rapid Air-teknik

Rapid Air-tekniken, med sin unika 
sjöstjärnedesign, cirkulerar varm luft för att 
laga utsökt mat som är knaprig på utsidan och 
mör inuti med lite eller ingen tillsatt olja.

Glöm olja, nu är det luft som gäller
Philips Airfryer använder varm luft för att laga 
din favoritmat till krispig perfektion med upp 
till 90 % mindre fett.*

Goda Airfryer-recept

Upptäck hundratals Airfryer-recept som får 
det att vattnas i munnen och som är goda, 
hälsosamma och snabba att laga. Recepten i 
NutriU-appen är sammanställda av 
näringsexperter för daglig matlagning.

Anpassade recept

Få dagliga receptrekommendationer som 
passar familjens önskemål. Ju mer du använder 
NutriU, desto bättre kan den skräddarsy goda 
receptidéer efter dina behov. Låt dig inspireras 

av andra kockar och följ personer med 
liknande smak***.

XL-storlek. För hela familjen

Philips Airfryer XL är utformad med familjen i 
åtanke. Korgen med en kapacitet på 1,2 kg i 
kombination med pannan på 6,2 l hjälper dig att 
laga en mängd olika måltider. Gör upp till fem 
måltider åt gången för din familj och dina 
vänner.

Pekskärm med sju förinställningar

Tryck på en knapp och laga mat. Förinställda 
program omfattar frysta snacks, färska 
pommes frites, kött, fisk, kycklingklubbor, tårta 
och till och med grillade grönsaker.

Varmhållningsfunktion

Njut av din måltid när du är redo. Tryck på 
varmhållningsläget så håller maten perfekt 
temperatur i upp till 30 minuter.

14-i-1-tillagningsfunktioner

Philips Airfryer öppnar upp en värld av 
möjligheter: fritera, baka, grilla, ugnssteka, 
torka, rosta bröd, tina, värm upp och mycket 
mer.

Tids- och energieffektiv

Philips Airfryer arbetar mer effektivt för att 
spara tid och energi genom att tillaga läckra 
måltider med 60 % mindre energi och 40 % 
snabbare än en vanlig ugn.****

Hemlagat. På ett enkelt sätt.

Släpp loss din Airfryers fulla potential för att 
tillaga måltider som är smakrikare och 
hälsosammare. Utforska tidsbesparande 
funktioner och förbättra dina 
matlagningsfärdigheter för att göra hemlagad 
mat som du och din familj älskar, varje dag.
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Funktioner
Airfryer XL - 5 portioner
Rapid Air-teknik 1,2 kg, 6,2 l, Svart
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Tekniska specifikationer
• Effekt: 2 000 W
• Sladdlängd: 0,8 m

Ursprungsland
• Tillverkad i: Kina

Design
• Färg: Svart

Design och finish
• Material i huvudenhet: Plast

Service
• 2 års världsomfattande garanti

Vikt och mått
• Produktens mått (L x B x H): 403x315x307 mm
• Produktens vikt: 5,55 kg

Hållbarhet
• Förpackning: >90 % återvunnet material
• Användarhandbok: 100 % återvunnet papper

Allmänna specifikationer
• Produktfunktioner: Automatisk avstängning, Kalla 

sidor, Tål att maskindiskas, På/av-knapp, Klarsignal, 
Temperaturreglage, Strömlampa, Quickclean, 
LED-skärm, Patenterad Rapid Air-teknik, 
Tidskontroll

Tillagningsfunktioner
• Högt luftflöde: • Steka, • Ugnssteka, • Grilla, • Baka, 

• One-pot-tillagning, • Snabbsteka, • Sautera, • 
Tillaga från fryst, • Återuppvärma, • Tina, • 
Varmhållning, • Torka, • Rosta bröd, • Sjuda

•
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Specifikationer
Airfryer XL - 5 portioner
Rapid Air-teknik 1,2 kg, 6,2 l, Svart

* Jämfört med färska pommes frites som tillagats i en vanlig fritös från 
Philips

* *Jämfört med fetthalten på kyckling och fläskkött vid tillagning i fritös 
och i wok.

* **Finns endast i länder med en NutriU-community
* ***Genomsnittliga procentsatser baserade på interna 

laboratoriemätningar med produkterna HD9280, HD9650, 
HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. 
Tillagning av ett kycklingbröst (AF-inställning 160 grader utan 
förvärmning) eller laxfilé (AF-inställning 200 grader utan 
förvärmning) jämfört med användning av en ugn i A-klassen. Exakta 
procentsatser varierar och skiljer sig åt per Airfryer-typ och recept.

http://www.philips.com

