
 

 

Philips Premium
Ovi XXL

Technologia usuwania tłuszczu

Technologia Rapid Air
Czarny, 1,4 kg
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hrupkość i zmniejszona zawartość tłuszczu*
 urządzeniu Philips Ovi XXL przygotujesz ulubione posiłki bez oleju lub z niewielką jego 
ścią. Nowa technologia usuwania tłuszczu została opracowana z myślą o eliminacji tłuszczu 
edzenia, dzięki czemu ten sposób smażenia jest najzdrowszy dla Ciebie i Twojej rodziny.

Stworzony do codziennego gotowania
• Oszczędność czasu i energii
• Kosz QuickClean i możliwość mycia wszystkich odłączanych części w zmywarce
• Dzięki bardzo dużej pojemności w urządzeniu zmieści się cały kurczak lub 1,4 kg frytek
• Tryb utrzymywania ciepła umożliwiający podanie potrawy w dogodnym momencie
• Cyfrowy wyświetlacz z 5 gotowymi programami gotowania

Różnorodne możliwości gotowania
• Smażenie, pieczenie, grillowanie, a nawet odgrzewanie
• Dedykowana aplikacja NutriU

Sposób na zdrowsze smażenie*
• Smażenie powietrzem, zamiast oleju
• Technologia usuwania tłuszczu oddzielająca i przechwytująca nadmiar tłuszczu
• Technologia Rapid Air zapewniająca pyszne, chrupiące rezultaty



 Technologia usuwania tłuszczu

Ciesz się zdrowszymi potrawami bez nadmiaru 
tłuszczu. Urządzenie Philips Airfryer jest 
wyposażone w technologię usuwania tłuszczu, 
która oddziela i wyłapuje nadmiar tłuszczu. 
Rozkoszuj się chrupiącym na zewnątrz, 
delikatnym wewnątrz i pysznym jedzeniem o 
mniejszej zawartości tłuszczu.

Rodzinne posiłki w rozmiarze XXL

Tak, w nowym urządzeniu Airfryer XXL 
można przygotować posiłek dla całej rodziny! 
Duża pojemność ułatwia przygotowanie 
dużych porcji. Możesz upiec całego kurczaka 
lub nawet 1,4 kg frytek, by zaspokoić głód całej 
rodziny lub przyjaciół. W dużej patelni o 
pojemności 7,3 l zmieści się do sześciu porcji 
posiłku.

Tryb utrzymywania ciepła

Dzięki wygodnemu trybowi utrzymywania 
ciepła możesz zjeść ciepły posiłek, kiedy tylko 
masz ochotę. Potrawa jest utrzymywana w 
idealnej temperaturze nawet przez 30 minut.

Technologia Rapid Air

Technologia Rapid Air firmy Philips zapewnia 
7-krotnie szybszy przepływ powietrza, co 
pozwala uzyskać pyszne, chrupiące rezultaty 
smażenia.** Możesz rozkoszować się 
zdrowszymi, smacznymi przekąskami i 
potrawami — chrupkimi na zewnątrz i 
delikatnymi w środku.

Oszczędność czasu i energii

Urządzenia Airfryer firmy Philips są 
wydajniejsze niż tradycyjne piekarniki — 

przygotowywanie pysznych posiłków zużywa 
nawet o 70% mniej energii i zajmuje o 50% 
mniej czasu****.

Kosz QuickClean i możliwość mycia w 
zmywarce

Dzięki koszowi QuickClean ze zdejmowaną, 
nieprzywierającą siateczką czyszczenie 
urządzenia Airfryer jest łatwe i szybkie. 
Zarówno kosz, jak i wyjmowaną szufladę z 
powłoką zapobiegającą przywieraniu można 
myć w zmywarce.

Smażenie powietrzem, zamiast oleju

Urządzenie Airfryer wykorzystuje gorące 
powietrze do przygotowywania ulubionych 
posiłków praktycznie bez oleju, możesz więc 
smażyć, używając nawet 90% mniej tłuszczu***. 
Delektuj się pysznym i chrupiącym jedzeniem 
jak z głębokiego oleju, które zawiera minimalną 
ilość tłuszczu.
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Dane techniczne
• Zasilanie: 2225 W
• Pojemność kosza: 1,4 kg
• Pojemność kosza: 0,8 kg frytek, 1,4 kg
• Technologia usuwania tłuszczu
• Natychmiastowe włączanie i wyłączanie 

podgrzewania wstępnego
• Interfejs: Cyfrowe
• Przycisk utrzymywania ciepła
• Przycisk programowania
• Programy: 5 programów
• Zapamiętywanie ustawień gotowania: Nie

Projekt
• Kolor: Czarny

Waga i wymiary
• Wymiary produktu (dł. × szer. × wys.): 433 x 321 

x 315 mm
• Waga produktu: 7,99 kg

Ogólne dane techniczne
• Schowek na przewód
• Automatyczne wyłączanie
• Wbudowany schowek na przewód
• Wskaźnik zasilania
• Możliwość mycia w zmywarce
• Nienagrzewająca się obudowa
• Charakterystyka produktu: Automatyczne 

wyłączanie, Schowek na przewód, Cyfrowy ekran 
dotykowy, Możliwość mycia w zmywarce, Sygnał 
gotowości, Regulacja temperatury, Funkcja 
trzymania ciepła, Aplikacja NutriU, Gotowy 
program, Kosz QuickClean, Zaawansowana 
funkcja szybkiego podgrzewania

• Regulacja temperatury: 40–200°C
• Technologia: Technologia usuwania tłuszczu
• Sygnał gotowości
• Regulacja czasu: Do 60 minut
• Wyłącznik
• Funkcja programowania gotowania

Konstrukcja i wykończenie
• Materiał korpusu głównego: Plastikowy
• Kolor panelu sterowania: Czarny

Serwis
• 2 lata gwarancji

Akcesoria w zestawie
• Opatentowana technologia Rapid Air
• Wyświetlacz diodowy

Zrównoważony rozwój
• Opakowanie: > 90% materiału z odzysku
• Instrukcja obsługi: Papier w 100 procentach z 

recyklingu
•
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Dane techniczne
Ovi XXL
Technologia usuwania tłuszczu Technologia Rapid Air, Czarny, 1,4 kg

* W porównaniu z zawartością tłuszczu w kurczaku i wieprzowinie 
przygotowanych w zwykłej frytownicy i woku

* * Technologia Rapid Air zwiększa 7-krotnie prędkość przepływu 
powietrza w koszu urządzenia w porównaniu z przepływem 
powietrza w urządzeniu Philips Viva Airfryer z płaskim dnem

* ** W porównaniu ze świeżymi frytkami przygotowanymi w zwykłej 
frytownicy Philips

* *** Koszt energii potrzebnej na ugotowanie jednej piersi z kurczaka 
(ustawienia urządzenia Airfryer: 160°C, bez wstępnego nagrzewania) 
lub fileta z łososia (ustawienia urządzenia Airfryer: 200°C, bez 
wstępnego nagrzewania) porównano z zastosowaniem piekarnika 
klasy A. Średnie wartości procentowe obliczono na podstawie 
pomiarów wykonanych w wewnętrznym laboratorium przy użyciu 
produktów HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, 
HD9252, HD9200, HD9255 i HD9880. Wyniki mogą się różnić w 
zależności od produktu.

http://www.philips.com

