Şu ülkeye ait satış öncesi broşürü: Türkiye (2019, Aralık 28)
Airfryer XXL
• Fat Removal teknolojisi
• Rapid Air teknolojisi
• siyah, 1,4 kg

HD9650/90

Maksimum lezzet, minimum yağ
Rakiplerinin aksine yiyecekleri fazla yağdan arındırır ve çıtır bir tat sunar*
Philips Airfryer, en sevdiğiniz yiyecekleri çok az yağ ile veya hiç yağ olmadan, sıcak havayla kızartır. Yeni Fat Removal teknolojisi,
yiyeceklerin fazla yağdan arınmasını sağlayarak kendiniz ve aileniz için kızartma yapmanın en sağlıklı yolunu sunar.
Faydaları

Çeşitli pişirme olanakları
• Kızartma. Fırınlama. Izgara. Fırında kızartma. Hatta ısıtma.
• Uygulamada ve ücretsiz tarif kitabında yüzlerce tarif yer alır

Günlük yemekleriniz için tasarlanmıştır
• XXL aile boyuna bütün bir tavuk veya 1,4 kg kızartma sığabilir
• 5 adet önceden ayarlanmış pişirme programıyla dijital ekran
• Fırından 1,5 kat daha hızlıdır*
• Esnek servis süresi için Sıcak Tutma modu

• Tüm çıkarılabilir parçalarda QuickClean özelliği ve bulaşık
makinesinde yıkanabilirlik

Kızartmanın en sağlıklı yolu
• Fat Removal teknolojisi, fazla yağı ayırır ve hapseder
• Lezzetli, çıtır çıtır yiyecekler için Rapid Air teknolojisi
• Çok az yağ kullanarak veya hiç yağ kullanmadan kızartın

Premium

Özellikler
Fırınlama. Izgara. Fırında kızartma. Isıtma

Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, minimum yağ ile maksimum lezzet sunan leziz
yiyeceklerin tadını çıkarın.
Rapid Air teknolojisi

Airfryer'ınızda yüzlerce yemek yapabilirsiniz. Kızartma, fırınlama, ızgara, fırında
kızartma gibi yöntemlerle yemek pişirebilir, hatta pişmiş yemekleri
ısıtabilirsiniz. Philips Air flow ve deniz yıldızı tasarımı sayesinde her lokmanız
çok lezzetli. Yiyecekleri her taraftan eşit şekilde pişirerek her seferinde
mükemmel yemekler hazırlamanızı sağlar.
İlham veren tarifler

Philips'in Rapid Air teknolojisi, 7 kat daha hızlı hava akışı sağlayarak çıtır çıtır
yiyecekler hazırlamanızı sağlar*. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, daha sağlıklı ve
lezzetli atıştırmalıkların ve yemeklerin tadını çıkarın
Çok az yağ kullanarak veya hiç yağ kullanmadan kızartın

Ücretsiz tarif kitabımızda, hızlı ve sağlıklı atıştırmalıklardan aile yemeklerine
kadar, 30'dan fazla lezzetli yemek fikri ve profesyonel şeflerin kolaylıkla
uygulanabilecek talimatları var. Philips Airfryer uygulamamız, ipuçları, tanıtımlar
ve kolay tariflerle doludur.
XXL aile boyu yemekler

Airfryer, en sevdiğiniz yiyecekleri çok az yağ kullanarak veya hiç yağ eklemeden
pişirmek için sıcak havayı kullanır; böylece %90'a kadar daha az yağ* ile
kızartma işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Daha az yağ ile bol yağda kızartılmış gibi
leziz ve çıtır çıtır sonuçların tadını çıkarın.
Fırından 1,5 kat daha hızlıdır

Evet, yeni Airfryer XXL ile aile boyu yemekler pişirebilirsiniz. Tam boy
kapasitesi sayesinde büyük ve lezzetli yemekleri daha kolay pişirebilirsiniz.
Bütün bir tavuk, hatta 1,4 kg'ye kadar kızartma pişirerek acıkmış aile fertlerinizi
ya da arkadaşlarınızı mutlu edebilirsiniz. Büyük 7,3 L kapasiteli sepetle altı
porsiyona kadar servis edebilirsiniz.
5 ön ayarlı dijital ekran

Dondurulmuş patates, et, balık, bütün tavuk ve tavuk butlarının bir düğmeye
basılarak pişirilebilmesini sağlayan ön ayarlı pişirme programları bulunan dijital
ekranın kullanımı kolaydır. QuickControl düğmesiyle hem sıcaklık hem de
pişirme süresi ayarlanır.
Fat Removal teknolojisi

Yiyeceklerden fazla yağı ayırarak daha sağlıklı yemekler yiyin. Philips Airfryer,
fazla yağı ayıran ve saklayan Fat Removal Teknolojisine sahip tek Airfryer'dır.

Philips Airfryer ile yemek pişirmek her zamankinden daha hızlı ve kolay.
Anında ısı ve Rapid Airflow teknolojimiz sayesinde yemeğiniz fırında
hazırlanmasına kıyasla 1,5 kat daha hızlı pişer. Dahası, Airfryer'ınızı önceden
ısıtmanıza gerek yoktur. Pişirmeye başlamak için açmanız yeterlidir.
Sıcak Tutma modu

Kullanışlı Sıcak Tutma modumuz sayesinde dilediğiniz zaman yemeğinizin tadını
çıkarabilirsiniz. Yiyeceğinizi 30 dakikaya kadar ideal sıcaklıkta tutar.
QuickClean özellikli ve bulaşık makinesinde yıkanabilir

Çıkarılabilir, yapışmaz süzgeç parçasına sahip Airfryer, QuickClean sepeti
sayesinde hızlı ve kolay bir biçimde temizlenebilir. Ayrıca yapışmaz kaplamalı
sepet ve çıkarılabilir çekmece, bulaşık makinesinde yıkanabilme rahatlığı sunar.
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Premium

şartlar
Lütfen bunun bir satış öncesi broşürü olduğunu unutmayın. Bu broşürün içeriği, belirtilen tarih ve yukarıda bahsedilen ülke için geçerli olan en güncel bilgilerimizi içermektedir. Bu broşürün
içeriği, önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Philips, bu broşürün içeriği hakkında hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Genel özellikler
Zaman kontrolü
Sıcaklık ayar düğmesi
Ön ayarlı pişirme
fonksiyonu
Isı korumalı dış
kaplama
Entegre kablo yuvası
Bulaşık makinesinde
yıkanabilir
Otomatik kapanma
Kablo Saklama
Hazır sinyali
Açma/kapama
düğmesi
Güç açık ışığı
Ürün özellikleri

Teknoloji

Teknik spesifikasyonlar
Maksimum 60 dakika
40 - 200°C
Evet

Güç
Programlar
Sıcak tutma düğmesi
Anında açılır/ön
ısıtma gerekmez
Ön ayar düğmesi
Pişirme ayarlarınızı
kaydedin
Arayüz
Fat Removal teknolojisi
Sepet kapasitesi

Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Otomatik kapanma
Kablo Saklama
Dijital dokunmatik ekran
Bulaşık makinesinde yıkanabilir
Hazır sinyali
Sıcaklık ayar düğmesi
Sıcak tutma özelliği
Tarif kitabı ve uygulama
Önceden ayarlanmış program
QuickClean sepeti
Gelişmiş Hızlı Isınma
Twin TurboStar teknolojisi

Sepet kapasitesi

Ürünün boyutları
(UxGxY)
Ürün ağırlığı

Renk

Yükseklik
Genişlik
Derinlik
Net ağırlık
Brüt ağırlık
EAN
Birlikte verilen ürün
sayısı
Menşei
Armonize Sistem
Kodu

Evet
Evet

433 x 321 x 315 mm
7,99 kg

Siyah

38,00 cm
38,50 cm
38,50 cm
8,30 kg
10,00 kg
08710103821847
1
TR
851660

Dış Karton
Evet

Sürdürülebilirlik
Ambalaj
Kullanım kılavuzu

0,8 kg kızartma
1,4 kg
1,4 kg

Ambalaj boyutları

Plastik
Siyah

Servis
Dünya çapında 2 yıl
garanti

Dijital
Evet

Tasarım

Dahili aksesuarlar
LED Ekran
Patentli Rapid Air
Teknolojisi

Evet
Hayır

Ağırlık ve boyutlar

Tasarım ve kaplama
Ana gövde malzemesi
Kontrol paneli rengi

2225 W
5 ön ayar
Evet
Evet

> %90 geri dönüşümlü malzeme
%100 geri dönüşümlü kağıt

Uzunluk
Genişlik
Yükseklik
Brüt ağırlık
EAN
Ambalaj sayısı

38,50 cm
38,50 cm
38,00 cm
10,00 kg
18710103821844
1

* *Tavuk yağında fritöz ve wok tavada kızartma ile karşılaştırılmıştır
* *Klasik fırında patates kızartması ve tavuk butlarıyla karşılaştırılmıştır
* *Rapid Air Teknolojisi, düz tabanlı Philips Viva Airfryer'daki hava akış hızına göre sepetteki akış hızını 7 kat artırır
* * Klasik Philips fritözde hazırlanan taze kızartmalarla karşılaştırılmıştır
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