
Airfryer med
baktillbehör

Daily Collection

 
Krispig stekyta med mindre fett

Med innovativ Rapid Air-
teknologi

0,8 kg upp till 3 personer

Baktillbehör

 
HD9251/50

Laga dina favoriträtter med nästintill ingen olja
med medföljande baktillbehör

Vår mest sålda Airfryer har fått en uppgradering. Philips Airfryer gör det möjligt att tillaga dina favoriträtter på ett

mer hälsosamt sätt med lite eller ingen olja alls. Njut av en jämnt tillagad mat som är krispig på utsidan men mör

inuti tack vare Rapid Air-tekniken. Den här modellen är anpassad för upp till 3 personer och kommer med ett

baktillbehör som gör det enkelt att baka tårtor, bröd, kakor och mycket mer.

Hälsosamt

Hälsosammare matlagning med Rapid Air-teknologi

Laga mat snabbt tack vare unik design

Snabbt och enkelt

Förinställ tid och temperatur

Enkel rengöring med diskmaskinssäkra delar

Välsmakande och varierande

Grilla, steka, rosta och baka din favoritmat hemma



Airfryer med baktillbehör HD9251/50

Funktioner Specifikationer

Grilla, steka, rosta och baka din favoritmat

hemma

Luftfritösen kan användas till mycket mer än

bara fritering - du kan även kan grilla, baka och

rosta maten. Glöm inte att ladda ned

Philips Airfryer app - en app full av recept och

inspiration som låter dig upptäcka alla

möjligheter med Philips Airfryer!

Förinställ tid och temperatur

Med den integrerade timern kan du förinställa

tid och temperatur på upp till 30 minuter och

upp till 200 grader. Den automatiska

avstängningsfunktionen har en ljudsignal som

låter dig veta när maten är klar. Njut av frasiga

gyllenbruna pommes frites, mellanmål,

kyckling, kött och annat, allt förberett vid rätt

tidpunkt och med rätt temperatur för bästa

resultat!

Rapid Air-teknik

Philips Airfryer är en av våra mest populära

köksprodukter. Den unika Rapid Air-teknologin

i Philips innovation Airfryer gör att du kan laga

rätter som vanligtvis behöver tillsatt fett på ett

betydligt mer hälsosamt sätt. Laga dina

favoriträtter som lammracks, friterade

kycklingklubbor eller lyxiga pommes frites med

lite eller ingen olja. Den heta,

snabbcirkulerande luften gör att maten får en

krispig yta och en fantastisk mör och saftig

insida. Du får hela 90 % mindre fett med

Philips Airfryer jämfört med pommes frites som

tillagats i en vanlig fritös. Dessutom blir det

betydligt mindre matos i köket, jämfört med när

du steker eller friterar.

Unik produktformgivning

Laga god mat snabbt med den unikt

patenterade sjöstjärneformade botten som gör

det möjligt för luften att cirkulera i extremt hög

hastighet. Det är det snabba luftflödet i

kombination med hettan som möjliggör det

fantastiska resultatet när du lagar mat med

Philips Airfryer.

Delar som kan diskas i diskmaskin

Den löstagbara teflonbehandlade täckta lådan

och matkorgen är diskmaskinssäkra och kan

enkelt rengöras. Philips Airfryer med Rapid Air-

teknik besparar dig och hemmet lukten av stekt

olja jämfört med en vanlig fritös.

Tillbehör

Medföljer: Bakplåt

Allmänna specifikationer

Produktfunktioner: Automatisk avstängning,

Kalla sidor, Sladdförvaring, Tål att

maskindiskas, På/av-knapp, Klarsignal,

Temperaturreglage, Stabiliserande fötter

Tidskontroll: Upp till 30 minuter

Service

2 års världsomfattande garanti

Hållbarhet

Förpackning: > 90 % återvunnet material

Användarhandbok: 100 % återvunnet papper

Tekniska specifikationer

Sladdlängd: 0,8 m

Effekt: 1425 W

Spänning: 220 V

Kapacitetkorg: 28 oz

Vikt och mått

Produktens mått (L x B x H): 287 x 315 x

384 mm

Produktens vikt: 7,0 kg

Design

Färg: Djupsvart

Legering

Material i huvudenhet: Plast

 

* Jämfört med färska pommes frites som tillagats i en

vanlig fritös från Philips.
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