
 

 

Philips Air Cooker
Air Steam Cooker uit de 
7000-serie

NutriFlavor technologie
Inclusief mand en bakplaat
Verbonden met de NutriU app
7l capaciteit (2,2l mand, 2l pot)
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eëer heerlijke gerechten die u met trots op tafel zet. De Philips Air Cooker creëert het perfecte 
aat door middel van temperatuur, luchtvochtigheid en tijd. Zo komt de smaak van uw 

rechten optimaal tot z'n recht, terwijl de voedingswaarde behouden blijft. Bekijk alle voordelen

De lekkerste manier om gezond te eten
• Bereid elk uniek ingrediënt tot in perfectie
• Behoudt natuurlijke smaken en tot 90% van de voedingsstoffen*

NutriU is uw slimme souschef
• De NutriU app als uw slimme souschef

Varieer met uw dagelijkse gerechten
• Meerdere kookmodi, voeg variatie toe aan elke maaltijd
• Maak meer variatie mogelijk met compatibele accessoires

Geniet van het koken, van begin tot eind
• Kies uit 3 automatische reinigingsprogramma's
• Capaciteit voor gezinsmaaltijden in een modern, slank ontwerp

Een lagere energierekening
• Kook tot wel 30% sneller en bespaar tot wel 70% energie****



 NutriFlavor technologie

De Air Cooker maakt gebruik van NutriFlavor 
technologie om de optimale combinatie van 
tijd, temperatuur en vochtigheid in te stellen. 
Dit verbetert de natuurlijke smaak en textuur 
van uw verse ingrediënten en helpt u bij het 
bereiden van uw favoriete gerechten.

Behoud natuurlijke smaken en tot 90% 
van de voedingsstoffen*

Met de Air Cooker kunt u optimaal genieten 
van verse smaak van uw favoriete ingrediënten. 
Gezonde voedingsstoffen blijven behouden en 
een perfecte smaak en textuur zijn 
gegarandeerd. Groenten behouden hun kleur 
en knapperigheid en tot wel 90% van de 
vitamine C blijft behouden*. Vis en 
zeevruchten blijven vers met tot wel 93% 
behoud van Omega-3 en Omega-6*, vlees is 
heerlijk mals met tot wel 90% behoud van 
ijzer*. Maak heerlijke, gezonde gerechten 
boordevol smaak, die u met trots op tafel zet.

NutriU-app

Zeg hallo tegen de NutriU app: de culinaire 
expert die voorziet in receptinspiratie op basis 

van uw kookgewoonten en voorkeuren. Met 
de NutriU app die u begeleidt bij het 
kookproces, kunt u zich concentreren op 
experimenteren. Kies uit honderden recepten 
en laat NutriU automatisch de ideale 
kookomstandigheden voor u instellen. Beheer 
het kookproces met spraakbediening 
(compatibel met Amazon's Alexa**) om alles 
nog makkelijker te maken. Vervolgens kunt u 
ontspannen met de kennis dat u de instellingen 
eenvoudig kunt controleren en aanpassen via 
de app.***

Meerdere kookmodi

Breng elke dag variatie aan in uw maaltijden 
met slechts één apparaat waarmee u al uw 
favoriete gezonde gerechten kunt maken. 
Maak gebruik van de verschillende 
kookmethoden: stomen door middel van lucht, 
stomen, langzaam garen, sous-vide, bakken, 
roosteren, opnieuw opwarmen, ontdooien. 
Van knapperige en kleurrijke groenten tot 
sappige verse vis en zeevruchten, het malste 
vlees, zelfgebakken brood, voedzame soepen 
en stoofpotten en zelfs heerlijke desserts. Het 
is allemaal mogelijk.

Modulaire accessoires

Verrijk uw kookervaring met de Air Cooker 
accessoires. Maak gebruik van de bodemplaat, 
het rooster of de mand om zo al uw favoriete 
gerechten te bereiden. Breid uit met een 
kookpot voor soepen en stoofpotten of de 
tweede bakplaat om de oppervlakte voor uw 

gerechten te verdubbelen. Alle accessoires 
kunnen in combinatie worden gebruikt en zijn 
stapelbaar zodat u ze gemakkelijk kunt 
opbergen. De bakplaat en mand zijn 
inbegrepen. De kookpot en tweede bakplaat 
worden apart verkocht.

Automatische reinigingsmodi

Schoonmaken gaat snel en eenvoudig met 3 
automatische reinigingsprogramma's. Easy 
Clean maakt gebruik van hete stoom om 
voedselresten te verwijderen, Schoonspoelen 
en Ontkalken houden het interne systeem 
schoon. Alle onderdelen zijn uitneembaar en 
vaatwasmachinebestendig.

Een slank en modern design

Ouderwetse capaciteit in een modern, slank 
ontwerp Er is zorgvuldig nagedacht over vorm 
en functie met een slank, modern ontwerp en 
glazen deksel om gemakkelijk een oogje op uw 
kookkunsten te houden. De Air Cooker past 
gemakkelijk in kleinere compacte keukens, 
terwijl hij tot vier porties tegelijk kan bereiden. 
Perfect om heerlijke maaltijden te bereiden 
voor uw geliefden

Energiezuinig
Bespaar geld op uw energierekening en leef 
duurzamer terwijl u geniet van smakelijke, 
gezonde recepten. Met AirCooker behoudt u 
tot wel 90% van de voedingsstoffen, kookt u 
tot wel 30% sneller en bespaart u tot wel 70% 
energie****
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Kenmerken
Air Steam Cooker uit de 7000-serie
NutriFlavor technologie Inclusief mand en bakplaat, Verbonden met de NutriU app, 7l capaciteit (2,2l mand, 
2l pot)
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Ontwerp en afwerking
• Kleur: Zwart en koper
• Materiaal hoofdunit: Plastic

Land van herkomst
• Geproduceerd in: China

Technische specificaties
• Snoerlengte: 0,8 m
• Vermogen: 1500-1650 W

Service
• 2 jaar wereldwijde garantie

Gewicht en afmetingen
• Afmetingen van product (l x b x h): 

438x345x232 mm
• Productgewicht: 7,44 kg

Duurzaamheid
• Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal
• Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Algemene specificaties
• Productkenmerken: NutriFlavor-technologie, 

Temperatuurregelaar, Vochtigheidsregeling, Aan/
uitschakelaar, Tijd instellen, LED-display, Easy 
Clean, Automatische uitschakeling, 
Vaatwasmachinebestendig (alleen accessoires), 7l 
capaciteit (2,2l mand, 2l pot)

•
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Specificaties
Air Steam Cooker uit de 7000-serie
NutriFlavor technologie Inclusief mand en bakplaat, Verbonden met de NutriU app, 7l capaciteit (2,2l mand, 
2l pot)

* Getest op broccoli, paprika, peultjes voor tot wel 90% vitamine C, 
op zalm voor tot wel 93% omega3/6, en rundvlees voor tot wel 90% 
ijzer. Laboratoriummeting op de Air Steam-instelling.

* *Amazon Alexa is niet in alle talen beschikbaar. Amazon, Echo, Alexa 
en alle gerelateerde logo's zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. 
of haar dochterondernemingen

* **Het aantal recepten verschilt mogelijk per land.
* ***Bereiden van één kip- of zalmfilet. Air Steam-instelling 160C hoge 

vochtigheid vs. 180C in een A-klasse oven. Interne test 
laboratoriummeting.

http://www.philips.com

