Philips Viva Collection
Airfryer

TurboStar
Rapid Air-technologie
Heteluchtfriteuse
Zwart, 1425 W, 0,8 kg

Heerlijke frietjes met tot wel 80% minder vet*
Dankzij de gepatenteerde TurboStar Rapid Air-technologie
Dankzij de unieke TurboStar Rapid Air-technologie van Philips kunt u met een minimale
hoeveelheid olie heerlijke en gelijkmatig gegaarde maaltijden bereiden. Voorverwarmen is niet
nodig, en met het nieuwe compacte design kunt u toch een grote hoeveelheid eten klaarmaken.
Keer op keer gezonde en smakelijke maaltijden
• Rapid Air-technologie voor gezonder frituren
• Tot wel 50% meer gelijkmatige eindresultaat met TurboStar-technologie*
• Heerlijke gerechten: zacht van binnen, krokant van buiten
• Meer dan 200 recepten in de app en het gratis meegeleverde receptenboek
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Snel, gemakkelijk en efficiënt
• Heerlijk eten in minder tijd: voorverwarmen is niet nodig
• Eenvoudig reinigen in 90 seconden: QuickClean-mand met antiaanbakrooster
• Verwijderbare onderdelen zijn vaatwasmachinebestendig
• Uw favoriete gerechten bij u thuis frituren, bakken, braden en grillen
Doordacht design
• Grote capaciteit van 0,8 kg, 20% compacter*
• Universele afneembare handgreep - vervang eenvoudig accessoires
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Kenmerken
Gezonder frituren

Bovendien kunt u met de unieke technologie
van de Airfryer de heerlijkste snacks en
maaltijden frituren, bakken, braden en grillen
met minder vet dan in een conventionele
frituurpan omdat u weinig of geen olie nodig
hebt! De Philips Airfryer met TurboStar Rapid
Air-technologie produceert ook minder
geurtjes dan conventionele friteuses, is
gemakkelijk schoon te maken, veilig en zuinig
voor dagelijks gebruik!

Knapperige en zachte resultaten

De combinatie van de TurboStar en Rapid Airtechnologie zorgen voor een optimaal
verwarmingsprofiel en keer op keer perfect
bereid eten.

QuickClean-mand

Met Philips Airfryer QuickClean-mand bestaande uit een uitneembaar rooster met
antiaanbaklaag - Schoonmaken is makkelijker
en sneller.
Vaatwasmachinebestendige onderdelen

Inspirerende recepten

50% meer gelijkmatige resultaten

De Philips Airfryer-app is gratis en staat
boordevol heerlijke recepten en eenvoudig te
volgen stap-voor-stap-bereidingsinstructies.
Laat u inspireren door snelle en gezonde
snacks en maaltijden voor speciale
gelegenheden.
De innovatieve TurboStar Rapid Airtechnologie van Philips voert de hete lucht snel
door de hele mand. Dit zorgt voor een
gelijkmatigere verdeling van de warmte en
daardoor voor 50% gelijkmatiger gefrituurd
eten*. U hoeft het eten niet te schudden of te
draaien - zelfs niet als u eten opstapelt.
Krachtige, rechtstreekse warmte van boven
zorgt dat eten snel knapperig wordt.

De verwijderbare lade met antiaanbaklaag en
de mand zijn vaatwasmachinebestendig voor
gemakkelijk schoonmaken. Vergeleken met
een gewone friteuse hebt u met de Philips
Airfryer met Rapid Air-technologie minder last
van frituurluchtjes in huis.
Veelzijdig koken

Direct opwarmen

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

De innovatieve Philips Airfryer met Rapid Airtechnologie is niet alleen geweldig voor
frituren, maar ook geschikt voor grillen,
bakken en zelf braden. Het is de ideale alles-inéén oplossing voor al uw favoriete gerechten.
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Specificaties
Accessoires

Technische specificaties

• Inclusief: Receptenboekje

Algemene specificaties

• Productkenmerken: Automatische uitschakeling,
Coolwall-behuizing, Opbergvak voor snoer,
Vaatwasmachinebestendig, Antislipvoetjes, Aan/
uitschakelaar, Gepatenteerde Rapid Air, 'Klaar
voor gebruik'-signaal, Temperatuurregelaar, Tijd
instellen, Aan/uitlampje, QuickClean

Service

• 2 jaar wereldwijde garantie

Duurzaamheid

• Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal
• Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier
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• Vermogen: 1425 W
• Voltage: 120 volt
• Capaciteit mand: 800 g

Gewicht en afmetingen

• Afmetingen van product (l x b x h): 266 x 292 x
276 mm
• Productgewicht: 5,3 kg

Ontwerp

• Kleur: Zwart

Afwerking

• Materiaal hoofdunit: Plastic
•

© 2016 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

* Vergeleken met verse frites bereid in een conventionele Philipsfrituurpan.
* vergeleken met Airfryer zonder TurboStar met diepvriesfrites,
beoordeeld op garing en bruining
* vergeleken met Airfryer uit de Philips Viva-collectie, totale capaciteit
geschikt voor 800 g frites

