
 

 

Philips Airfryer
Ansluten Airfryer i 5000-
serien

Rapid Air-teknik
800 g, 4,1 l
Ansluten
Svart
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sluten 13-i-1 Airfryer. Stek. Baka. Grilla. Ugnsbaka. Fjärrstyrt. Den ultimata 
tlagningsupplevelsen för att laga hälsosamma, välsmakande recept hemma, fjärrstyrt 
h enklare än någonsin.

Airfryer och NutriU. Den perfekta matlagningskompanjonen
• Fjärrövervaka förloppet via NutriU-appen var du än är
• Oändlig receptinspiration från kockar och NutriU-användare
• Amazon Alexa-kompatibel

Det hälsosammaste sättet att fritera**
• Hälsosam fritering med Rapid Air-teknik: upp till 90 % mindre fett

Utformad för daglig matlagning
• Full mångsidighet och multifunktionalitet, allt i en airfryer
• Pekskärm med sju förinställningar för enkelt val
• 4,1 liter – upp till 4 portioner på en gång
• Den främsta fettsnåla fritösen
• QuickClean med löstagbara delar som kan diskas i diskmaskin



 13-i-1-tillagningsfunktioner

Philips nya anslutna Airfryer i 5000-serien har 
13 olika tillagningsfunktioner: fritera, grädda, 
grilla, rosta och värm upp. Välj också bland 
pommes frites, kyckling, fisk och mycket mer 
för fantastiska resultat varje gång.

Välj, ställ in och koppla av

Med din Airfryer ihopparad med NutriU kan 
du välja ett program eller recept på distans och 
övervaka matlagningen var du än är. Du kan 
slappna av och komma hem till varm och 
nylagad mat.

Rapid Air-teknik

Philips Connected Airfryer i 5000-serien har 
en sjöstjärnedesign och cirkulerar varm luft för 
att laga utsökt mat som är knaprig på utsidan 
och mör inuti med lite eller ingen extra olja – 
hälsosamt varje gång.

Pekskärm med sju förinställningar

Tryck på en knapp för att tillaga. Sju praktiska 
förinställningar för frysta snacks, pommes 
frites, kyckling, fisk, kött, grillade grönsaker 
och muffins.

Anpassad inspiration varje dag

Oändlig inspiration med Philips NutriU-recept 
från våra expertkockar och miljontals 
användare för att utöka din 
matlagningsrepertoar. Ju mer du använder 
NutriU, desto mer personliga 
rekommendationer får du.

Upp till 4 portioner på en gång

Den kompakta designen på Philips anslutna 
Airfryer i 5000-serien rymmer ändå mycket. 
Kapaciteten på 4,1 liter är tillräckligt för att 
laga en mängd olika måltider.

Amazon Alexa-kompatibel

Ha båda händerna fria för matlagning, med 
Amazon Alexa aktiverat.

Den främsta fettsnåla fritösen

Philips är den världsledande tillverkaren av 
fettsnåla fritöser som används av miljontals 
kunder världen över**. Vårt expertteam har 
finslipat Airfryer-tekniken i över 10 år.

Enkel rengöring med QuickClean

Alla löstagbara delar kan diskas i diskmaskin. 
QuickClean-korgen har non-stick-beläggning. 
Med den stängda korgen på Airfryer slipper du 
även lukten som uppstår vid traditionell 
fritering.
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Funktioner
Ansluten Airfryer i 5000-serien
Rapid Air-teknik 800 g, 4,1 l, Ansluten, Svart
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Vikt och mått
• Enhetens vikt: 4,55 kg

Design och finish
• Färg(er): Svart

Tekniska specifikationer
• Sladdlängd: 0,8 m
• Effekt: 1 400 W

Ursprungsland
• Tillverkad i: Kina

Allmänna specifikationer
• Justerbar termostat
• Värmeisolerade handtag
• Temperaturlampa
• Inbyggd på/av-knapp
• Prefixprogram: 13-i-1
• Anti-stickbeläggning
• Handtag: Nej
• Bekvämt handtag

Kapacitet
• Korg (kg): 0.8 kg
• Panna (liter*): 4.1 L

Service
• 2 års världsomfattande garanti

Vikt och mått
• Produktens mått (L x B x H): 360 x 264 x 295 mm

Hållbarhet
• Förpackning: > 90 % återvunnet material
• Användarhandbok: 100 % återvunnet papper

Allmänna specifikationer
• Produktfunktioner: Wi-Fi-ansluten, Ingen 

förvärmning (direkt på), Quickclean, Funktion för 
förinställd tillagning, Non-stick-beläggning, Digital 
pekskärm, Automatisk avstängning, Rapid Air-
teknik, Tål att maskindiskas, Kalla sidor, På/av-
knapp, Patenterad Rapid Air-teknik

•
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Specifikationer
Ansluten Airfryer i 5000-serien
Rapid Air-teknik 800 g, 4,1 l, Ansluten, Svart

* Antal recept kan variera beroende på land
* *Jämfört med fetthalten på kyckling och fläskkött vid tillagning i fritös 

och i wok
* **Jämfört med färska pommes frites som tillagats i en vanlig fritös 

från Philips
* ***Källa: Euromonitor International Ltd. Fettsnåla fritöser tillhör 

kategorin fritöser för fritering med låg fetthalt. Försäljning i 
detaljhandeln 2019

http://www.philips.com

