
 

 

Philips Avance Collection
Airfryer - Refurbished

TurboStar
QuickClean
Antiaanbaklaag
Zwart, 1425 W, 0,8 kg

HD9641
Heerlijke frietjes met tot 

wel 80% minder vet*
Met de unieke TurboStar-technologie van Philips kunt u met weinig of geen toegevoegde olie 
frituren, zodat u heerlijk krokante etenswaren krijgt die mals zijn van binnen. Met de QuickControl-
knop is het nu zelfs nog eenvoudiger. Uw favoriete gefrituurde etenswaren met slechts één klik!

Fast, easy and time efficient
• Eenvoudig reinigen in 90 seconden: QuickClean-mand met antiaanbakrooster
• Heerlijk eten in minder tijd: voorverwarmen is niet nodig
• 4 voorgeprogrammeerde instellingen voor de populairste gerechten
• QuickControl-knop met digitaal display
• Uitgesteld opdienen geen probleem dankzij warmhoudfunctie

Healthy and tasty results every time
• Heerlijke gerechten: zacht van binnen, krokant van buiten
• Bereidt gefrituurde etenswaren 50% gelijkmatiger*
• Unieke TurboStar-technologie voor gezonder frituren

Thoughtfully designed
• Grote capaciteit van 0,8 kg
• Universele EasyClick-handgreep - eenvoudig accessoires verwisselen



 voorgeprogrammeerde instellingen 
voor de populairste gerechten

We hebben vooraf ingestelde programma's 
gemaakt voor populaire gerechten, zodat u ze 
met slechts één klik kunt bereiden. Geniet van 
het gemak van onze vooraf ingestelde 
programma's voor bevroren frites, vlees, vis en 
drumsticks.

QuickControl-knop

De nieuwe QuickControl-knop is het 
belangrijkste bedieningselement van uw 
Airfryer. Zet hem op de juiste temperatuur en 
klik. Draai nogmaals om de tijd in te stellen en 
klik om de bereiding te starten.

QuickClean-mand

Met de Philips Airfryer QuickClean-mand met 
uitneembare binnenpan met uitneembaar 

rooster met antiaanbaklaag wordt 
schoonmaken gemakkelijker en sneller. De 
verwijderbare lade met antiaanbaklaag en de 
mand zijn vaatwasmachinebestendig voor 
gemakkelijk schoonmaken. Met de Philips 
Airfryer met TurboStar-technologie hebt u in 
huis geen last meer van de bekende 
frituurlucht van een gewone friteuse.

Universele EasyClick-handgreep

Dankzij de nieuwe universele EasyClick-
handgreep van Philips kunt u altijd het juiste 
accessoire voor de bereiding gebruiken en 
krijgt u de beste resultaten bij uw belangrijke 
dagelijkse gerechten. Bovendien kunt u het 
apparaat compacter opbergen na gebruik.

Gezonder frituren

De unieke Philips TurboStar genereert snel 
superhete lucht om uw gerechten met weinig 
tot geen toegevoegde olie te frituren. De 
Philips Airfryer produceert ook minder 
geurtjes dan conventionele friteuses, is 
gemakkelijk schoon te maken en is veilig en 
zuinig voor dagelijks gebruik!

Bereidt gefrituurde etenswaren 50% 
gelijkmatiger

De unieke TurboStar-technologie zorgt voor 
een constante stroom van hete lucht door de 
bereidingsruimte, wat resulteert in gelijkmatige 
verspreiding van de warmte binnen de hele 
mand. "TurboStar zorgt voor de meest 
optimale luchtstroom, zodat voedsel 50% 
gelijkmatiger wordt bereidt"

Klein formaat, grote capaciteit

De Airfryer is doordacht ontworpen voor uw 
keuken. U bespaart ruimte op uw werkblad en 
kunt toch een grote hoeveelheid voedsel 
bereiden (800 g verse frites).

Direct opwarmen

De Philips Airfryer is direct klaar voor gebruik. 
Van begin tot eind sneller in dagelijks gebruik 
dankzij het superieure bereidingsproces.
HD9641/90R1

Kenmerken
Airfryer - Refurbished
TurboStar QuickClean, Antiaanbaklaag, Zwart, 1425 W, 0,8 kg



Publicatiedatum  
2022-05-02

Versie: 1.1.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom 
van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve 
eigenaren.

www.philips.com
Algemene specificaties
• keuzeprogramma's: 4

Technische specificaties
• Vermogen: 1425 W
• Spanning: 220 V
• Snoerlengte: 0,8 m
• Frequentie: 50/60 Hz

Accessoires
• Inclusief: Receptenboek

Ontwerp
• Kleur: Zwart

Service
• 2 jaar wereldwijde garantie

Technische specificaties
• Capaciteit mand: 0,8 kg

Gewicht en afmetingen
• Afmetingen van product (l x b x h): 365 x 266 x 

287 mm
• Productgewicht: 5,5 kg

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

Algemene specificaties
• Productkenmerken: Automatische uitschakeling, 

Coolwall-behuizing, Opbergvak voor snoer, 
Vaatwasmachinebestendig, 'Klaar voor gebruik'-
signaal, Temperatuurregelaar, Aan/uitlampje, 
Warmhoudfunctie, QuickClean, Receptenboekje 
en app, Antislipvoetjes, Koken met vooraf 
ingestelde functies

• Technologie: TurboStar-technologie
• Tijd instellen: Maximaal 60 minuten

Afwerking
• Materiaal hoofdunit: Plastic
•

HD9641/90R1

Specificaties
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* vergeleken met Airfryer zonder TurboStar
* Vergeleken met verse frites bereid in een conventionele Philips-

frituurpan.
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