
 

 

Philips Viva Collection
Airfryer

Heteluchtfriteuse
Zwart
1500 W
0,8 kg
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e gezondste manier om te frituren*
apperig van smaak en reduceert vet dat anderen laten zitten*

 Philips Airfryer Twin TurboStar gebruikt warme lucht om uw favoriete gerechten te frituren, met 

inig tot geen toegevoegde olie. De nieuwe Twin TurboStar-technologie is speciaal ontworpen om 

ten uit het eten te onttrekken, waardoor dit de gezondste manier is om uw eten te frituren.

Gezonde en heerlijke resultaten, keer op keer
• Twin TurboStar-technologie verwijdert vet uit gerechten
• Bak met weinig of geen toegevoegde olie
• Heerlijke frietjes met tot wel 90% minder vet*
• Meer dan 200 recepten in de app en het gratis meegeleverde receptenboek

Veelzijdig, snel en compact
• Uw favoriete gerechten bij u thuis frituren, bakken, braden en grillen
• Onze meest compacte Airfryer, geschikt voor 0,8 kg frites
• Universele EasyClick-handgreep - eenvoudig accessoires verwisselen

Eenvoudig te gebruiken en schoon te maken
• Heerlijk eten in minder tijd: voorverwarmen is niet nodig
• QuickClean-mand met antiaanbaklaag en afneembare handgreep
• Vaatwasmachinebestendig voor alle verwijderbare onderdelen
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 Twin TurboStar-technologie

Doordat een krachtig verwarmingselement en 
een motor met de nieuwe Twin TurboStar-
technologie worden gecombineerd, gaat de 
hete lucht in de Airfryer als een wervelwind 
door de hele mand. Ontworpen om meer vet 
uit uw gerechten te halen en het in de 
vetverminderaar op te vangen zodat u het 
eenvoudig kunt wegwerpen. Daarnaast hebt u 
vergeleken met een gewone friteuse met de 
Philips Airfryer met TurboStar-technologie 
minder last van frituurluchtjes in huis.

Bak met weinig of geen olie

De Airfryer gebruikt warme lucht om uw 
favoriete gerechten te bakken, met weinig of 
geen toegevoegde olie, zodat u kunt bakken 
met tot 90% minder vet*. Geniet van de 
heerlijke, krokante resultaten van gefrituurde 
gerechten, maar dan met een minimale 
hoeveelheid vet.

Krokante smaak en 90% minder vet
Bewezen prestaties. Maak frites die even 
krokant is als die in een traditionele friteuse is 
bereid, maar dan met tot 90% minder vet. 

Rooster een drumsticks voor een knapperige 
korst en mals vlees met minder vet.

Inspirerende recepten

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.

Veelzijdig koken

De innovatieve Philips Airfryer met TurboStar-
technologie is niet alleen geweldig voor 
frituren, maar ook geschikt voor grillen, 
bakken en zelf braden. Het is de ideale alles-in-
één oplossing voor al uw favoriete gerechten.

Compact formaat, grote capaciteit

U hebt niet veel ruimte nodig voor een 
Airfryer. De nieuwe Philips Airfryer is 20%* 
compacter — maar kan dezelfde hoeveelheid 
voedsel bereiden als altijd. Dus 0,8 kg frites, 
maximaal 4 porties. U kunt de Airfryer dus 
prima op het aanrecht zetten en hem elke dag 
gebruiken.

Universele EasyClick-handgreep

Universele EasyClick-handgreep - eenvoudig 
accessoires verwisselen

Direct opwarmen

De Philips Airfryer is direct klaar voor gebruik. 
Van begin tot eind sneller in dagelijks gebruik 
dankzij het superieure bereidingsproces.
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Kenmerken
Airfryer
Heteluchtfriteuse Zwart, 1500 W, 0,8 kg
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Algemene specificaties
• Productkenmerken: Automatische uitschakeling, 

Coolwall-behuizing, Opbergvak voor snoer, 
Vaatwasmachinebestendig, Aan/uitschakelaar, 
'Klaar voor gebruik'-signaal, Temperatuurregelaar, 
Aan/uitlampje, QuickClean, Geavanceerde snelle 
opwarming, Antislipvoetjes, Gepatenteerde Rapid 
Air, Tijd instellen

• Technologie: Twin TurboStar-technologie
• Tijd instellen: Maximaal 30 minuten

Service
• 2 jaar wereldwijde garantie

Duurzaamheid
• Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal
• Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Technische specificaties
• Snoerlengte: 0,8 m
• Vermogen: 1500 W
• Voltage: 220 volt
• Capaciteit mand: 0,8 kg

Gewicht en afmetingen
• Afmetingen van product (l x b x h): 266 x 292 x 

276 millimeter
• Productgewicht: 5,3 kg

Ontwerp
• Kleur: Zwart

Afwerking
• Materiaal hoofdunit: Plastic
•
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Specificaties
Airfryer
Heteluchtfriteuse Zwart, 1500 W, 0,8 kg

* In vergelijking met vetgehalte van kip bereid in een traditionele 
friteuse en wokpan

* In vergelijking met verse frites bereid in een conventionele Philips-
frituurpan

* vergeleken met Airfryer uit de Philips Viva-collectie, totale capaciteit 
geschikt voor 800 g frites
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