
 

 

Philips Viva Collection
Airfryer с технологията 
"Rapid Air"

Пържене с малко мазнина

Multicooker Черно

HD9220/20

Н

С
Ra

пъ

кар

от
ай-вкусните пържени картофки, без олио!*

 технологията Rapid Air за идеален резултат
pid Air - патентованата технология на Philips airfryer, ви позволява да приготвите най-вкусните 

ржени картофки, съдържащи до 80% по-малко мазнина! Наслаждавайте се на пържени 

тофки, закуски и ястия с превъзходен вкус, приготвени здравословно с този уред. Airfryer 

деля по-малко миризми и е лесен за почистване!

Най-вкусната храна и аламинути - без олио
• С технологията Rapid Air получавате най-вкусната пържена храна, без олио
• Голяма вместимост, за да приготвяте любимите си рецепти
• Ръчно регулиране на времето и температурата
• Книжка с рецепти, пълна с вдъхновяващи рецепти, съвети и препоръки

С минимум усилие
• Мощен уред за бързо готвене
• Подходящи за миене в съдомиялна машина части
• Отделението за прибиране на шнура запазва кухненския плот чист и подреден



 Технология Rapid Air
Rapid Air - патентованата технология на airfryer, 
ви позволява да изпържите най-вкусните 
хрупкави картофки, съдържащи до 80% по-малко 
мазнина в сравнение с тези от обикновен 
фритюрник! Със своето уникално съчетание от 
бързо циркулиращ горещ въздух и нагревателен 
елемент, airfryer ви позволява да приготвяте 
разнообразни и превъзходни на вкус пържени 
храни, аламинути, пиле, месо и други ястия, бързо 
и лесно. Тъй като пържите само с въздух, се 
отделят по-малко миризми и изпарения, 
отколкото при обикновеното пържене, и уредът 
е лесен за почистване и безопасен и икономичен 
при ежедневна употреба!

Вместимост 0,8 кг продукти

Голяма вместимост, за да приготвяте любимите 
си рецепти

Ръчна настройка на време и 
температура

Вграденият таймер ви позволява да зададете 
предварително времето за приготвяне, до 30 

минути. Функцията за автоматично изключване 
има и звуков индикатор за готовност. Напълно 
регулируемият температурен регулатор ви 
позволява да зададете предварително най-
подходящата температура за приготвяне на 
съответните продукти, до 200 градуса. 
Наслаждавайте се на хрупкави златисто-кафяви 
пържени картофки, аламинути, пиле, месо и 
други, приготвени при точно необходимата 
температура за най-добър резултат!

1400 W
Мощен уред за бързо готвене

Прибиране на кабела
Отделението за прибиране на шнура запазва 
кухненския плот чист и прибран.

Книжка с рецепти
Към Philips airfryer е приложена книжка с 
вдъхновяващи рецепти, създадени от кулинарни 
експерти. Тя съдържа 30 вкусни и лесни за 
приготвяне рецепти и много съвети и препоръки. 
Поглезете себе си и семейството си с домашно 
приготвени панирани пилешки или рибни хапки, 
тапас, киш и много други. С този уред за пържене 
можете да превърнете вкусната храна в 
здравословно угощение!

Подходящи за съдомиялна машина 
части
Подвижното отделение и кошницата за 
продукти имат незалепващо покритие и са 
подходящи за съдомиялна машина, за лесно 
почистване.
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Спецификации
Приложени аксесоари
• Аксесоар за разделяне на продуктите: Само в 
Австралия и Корея

Дизайн и покритие
• Цвят (цветове): Черно, сребристо
• Материали: Пластмаса

Общи спецификации
• Таймер за 30 минути
• Регулируем термостат
• Автоматично изключване
• Хладни дръжки
• Прибиране на кабела
• Неплъзгащи се крачета
• Патентована технология Rapid Air
• Сигнал за готовност
• Светлинен температурен индикатор

Технически данни
• Вместимост: 800 г
• Захранване, Китай: 1300 W
• Захранване, цял свят: 1425 W
• Напрежение, Китай: 220 V
• Напрежение, цял свят: 230 V
• Дължина на кабела: 0,8 м
• Честота: 50/60 Hz

Тегло и размери
• Габарити на изделието (Ш x В x Д): 287 x 315 x 

384 мм
• Тегло на уреда: 7,0 кг
•

* За пресни картофи добавете 1/2 супена лъжица олио, за по-богат 
вкус. Замразените картофи обикновено са предварително 
обработени в олио.
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