Airfryer Smart
Sensing XXL
Premium
Technologie Smart Sensing
Technologie odstraňování tuku
Technologie Rapid Air
Černá, měděná, 1,4 kg
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Maximální chuť, minimální tuk. Bez námahy.
Dokonalé výsledky pouhým stisknutím tlačítka
Nová fritéza Philips Airfryer XXL za vás myslí i vaří. Díky technologii Smart Sensing
je to jediná fritéza, která automaticky nastavuje čas a teplotu během vaření, aby se
jídla dokonale uvařila. Vyberte si a vychutnejte každé sousto!
Dokonalé výsledky pouhým stisknutím tlačítka
Technologie Smart Sensing
Chytré kuchařské programy na oblíbená jídla
Praktická možnost „Uložit si oblíbené“ nastavení přípravy
Nejlepší fritéza Philips Airfryer, která kdy byla vyrobena
Původní fritéza Airfryer se 7krát rychlejším prouděním vzduchu*
Jediná fritéza Airfryer s technologií odstraňování tuku
Rodinná velikost XXL, připraví celé kuře nebo 1,4 kg hranolků
Univerzálnost: Smažení. Pečení. Grilování. Opékání. A dokonce i ohřívání!
Zahrnuje stovky receptů v bezplatné kuchařce
Ideální pro každodenní vaření
Praktický režim udržování teploty
Připraví jídlo 1,5krát rychleji než trouba**
Všechny odnímatelné části jsou vybavené funkcí QuickClean a jsou vhodné do myčky
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Přednosti
Technologie Smart Sensing

Chytré kuchařské programy

Uložte si své oblíbené jídlo

Nová generace fritéz Philips Airfryer přemýšlí
za vás. Skvělých výsledků dosáhnete ve dvou
krocích. Zvolte typ jídla a začněte jej vařit
stisknutím tlačítka. Chytrý senzor za vás
automaticky nastaví čas a teplotu, a díky tomu
dosáhnete skvělých výsledků bez námahy.
Pokaždé!

Naši profesionální šéfkuchaři vyvinuli chytré
kuchařské programy, aby za vás myslely
i vařily. Ať se chystáte připravovat čerstvé nebo
zmražené hranolky, kuřecí paličky, celé kuře,
nebo dokonce celou rybu, stačí jediný dotyk,
a vaše fritéza Airfryer XXL za vás pokrm
vymyslí a připraví.

Můžete si uložit své oblíbené jídlo a zařízení je
pro vás připraví přesně tak, jak ho máte rádi.
Pokaždé a stisknutím jediného tlačítka. Tento
oblíbený režim přináší dokonalé pohodlí,
protože vám pokrm připraví na ten pravý čas
a teplotu. Ať už jde o chutnou teplou snídani
nebo oblíbený rodinný recept, výsledek bude
vždy dokonalý.

Rapid Air pro 90% redukci tuku

Odstraňte z jídla přebytečný tuk
XXL pokrmy pro celou rodinu

Vychutnejte si zdravější smažená jídla, která
jsou zvenku křupavá a uvnitř křehká a obsahují
až o 90 % méně tuku*. Fritéza Philips Airfryer
XXL využívá ke smažení horký vzduch (namísto
oleje) s minimem přidaného oleje či
bez oleje. Technologie Philips Rapid Air vytváří
7krát rychlejší proudění vzduchu, takže přináší
křupavější výsledky* s výtečnou chutí.

Nyní můžete jíst zdravější pokrmy a odstranit
z jídla nadbytečný tuk. Philips XXL je jediná
fritéza Airfryer s technologií odstraňování
přebytečného tuku, která tento tuk oddělí
a zachytí. Užijte si plnohodnotnou chuť na
celém pečeném kuřeti s křupavou kůžičkou,
křehkým masem a až o 50 % menším
množstvím nasycených tuků****.

Ano, v nové fritéze Airfryer XXL můžete vařit
jídla pro celou rodinu. Díky své velikosti je
příprava velkého a lahodného jídla snadná.
Můžete uvařit celé kuře nebo až 1,4 kg
hranolků, které uspokojí hladovou rodinu nebo
přátele. Podávejte až šest porcí díky velkému
koši o objemu 7,3 l.

Pečení. Grilování. Opékaní. Nebo ohřívání.

Exkluzivní recepty v kuchařce

Funkce QuickClean a možnost mýt v myčce

Ve fritéze Airfryer XXL můžete připravit stovky
pokrmů. Smažte, pečte, grilujte, opékejte,
nebo dokonce ohřívejte svá jídla. Každé
kousnutí bude lahodné díky technologii Philips
Air ﬂow a hvězdicovému designu. Připravuje
jídlo rovnoměrně ze všech stran a pokaždé
zajistí dokonalé jídlo.

Nechejte se inspirovat a staňte se mistrovským
šéfkuchařem s fritézou Airfryer. S nákupem
nové fritézy Philips Airfryer XXL získáte
exkluzivní kuchařku.

Čištění je rychlé a snadné díky košíku Airfryer
QuickClean s vyjímatelným nepřilnavým
sítkem. Všechny vyjímatelné části lze pro
usnadnění úklidu mýt v myčce na nádobí.
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Speciﬁkace
Příslušenství
Zahrnuje: Kuchařku
Země původu
Vyrobeno v: Čína
Obecné speciﬁkace
Vlastnosti výrobku: Automatické vypnutí,
Provedení Cool Wall, Vhodné do myčky,
Vypínač, Signalizace dokončení, Řízení
teploty, Kontrolka zapnutí přístroje, Systém
Quickclean, Tlačítko zrušení, Integrovaný
úložný prostor pro kabel, Displej LED,
Patentovaná technologie Rapid Air, Funkce
předvolby vaření, Kontrola času
Předvolené programy: 5

Funkce uchování teploty: 30 min
Nepřilnavý povrch: Ano
Rukojeti: Ne

Odolné teplu: Ano
Součástky: 1x fritéza Airfryer XXL Smart
Sensing, 1x kuchařka, 1x leták o vaření

Servis
2letá celosvětová záruka: Ano

Hmotnost a rozměry
Rozměry výrobku (D x Š x V):
433,10 x 321,60 x 315,70 mm
Hmotnost produktu: 7,99 kg

Podpora udržitelného rozvoje
Balení: >90 % recyklovaných materiálů
Uživatelská příručka: 100% recyklovaný papír
Technické údaje
Délka kabelu: 0,8 m
Spotřeba: 2 200-2 225 W
Napětí: 220–240 V
Frekvence: 50/60 Hz
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Design a provedení
Barva ovládacího panelu: Černá
Barva(y): Tmavě černá s měděnou
Materiál hlavního tělesa: Plast

* Technologie Rapid Air zvyšuje rychlost proudění
vzduchu v koši 7krát v porovnání s rychlostí proudění
vzduchu ve fritéze Philips Viva Airfryer s plochým dnem
* Ve srovnání s hranolky a kuřecími paličkami z běžné
trouby
* V porovnání s čerstvými hranolky připravenými v běžné
fritéze Philips
* Ze 3 syrových kuřecích nohou, připravovaných 24 min
na 180°C

