
Welke Philips Airfryer past het best bij jou?
De Philips Airfryer is niet alleen geweldig voor frituren, maar ook geschikt voor grillen, bakken en braden. 
Of je nu voor jezelf kookt of voor een groot gezin. Bereid eenvoudig frietjes, een hele kip of andere heerlijke gerechten.

Essential** Premium***

Airfryer Airfryer Airfryer XL Airfryer XL Airfryer XXL Champion

HD9200 HD9252 HD9270 HD9280 HD965x HD986x

Inhoud 0,8 kilogram 0,8 kilogram 1,2 kilogram 1,2 kilogram 1,4 kilogram 1,4 kilogram 

Geschikt voor  
aantal personen

Er wordt uitgegaan van 250 gram friet per persoon. 2-3 personen 2-3 personen 3-5 personen 3-5 personen 4-6 personen 4-6 personen

Vermogen Het wattage heeft effect op het resultaat, hoe hoger hoe sneller/ knapperiger het eten bereid kan worden. 1400 Watt 1400 Watt 2000 Watt 2000 Watt 2225 Watt 2225 Watt

Minder vet De hoeveelheid minder vet waarmee je frituurt in vergelijking tot een conventionele frituurpan.      

Vetverwijdering-  
technologie

Onze premium modellen hebben een unieke dubbele bodem welke ervoor zorgt dat het vet opgevangen wordt onder de dubbele bodem en dus niet meer terug in de 
luchtcirculatie komt. Dit resulteert in een gezondere bereidingswijze.

 

Smart Sensing 
Technologie

Door een sensor die zich aan de binnenkant van de Airfryer bevindt past de Airfryer de temperatuur en baktijd aan van jouw gerecht, ongeacht het gewicht. Allereerst dien je via 
het ‘Smart Chef-programma’s’ menu aan te geven wat je gaat bereiden. Kies voor diepvries friet, verse friet, vis, drumsticks of een hele kip.



Soort bodem
De gepatenteerde stervormige (starfish) bodem, duwt de lucht direct weer naar boven. Op deze manier wordt de Airfryermand ook van onderaf verwarmd en gaat de luchtstroom 
als een wervelwind door de Airfryer. Onze premium modellen hebben een dubbele stervormige bodem (Twin Turbostar-technologie), voor optimale vetverwijdering.

Starfish
technologie

Starfish
technologie

Starfish
technologie

Starfish
technologie

Twin Turbostar 
technologie

Twin Turbostar 
technologie

Anti-aanbaklaag/ 
vaatwasmachine-
bestendig

Alle losse onderdelen van de Airfryer zijn gemakkelijk schoon te maken in de vaatwasser.      

Quick-
Clean-mand

Een mand die voorzien is van onderdelen die los van elkaar gehaald kunnen worden, dit bevordert het schoonmaakgemak.    

Type bedienings-
knoppen

Met de draaiknop kan je de tijd en de temperatuur instellen. Met het digitale touchscreen kan je de bereidingstijd en temperatuur preciezer instellen en je kan 2 favoriete 
instellingen opslaan zodat het de volgende keer met 1 druk op de knop goed staat.

Draaiknop Digitaal Digitaal Digitaal Digitaal Digitaal

Aantal snelkeuze-
programma's 

De snelkeuzeprogramma’s zijn vooringestelde temperatuur instellingen, alleen de tijd moet je zelf nog instellen. Geen 7 7 7 5
Smart Chef 
Programs

Warmhoudfunctie De Airfryer houdt je gerecht tot 30 minuten warm.     

Wifi connected Gekoppeld door middel van wifi. 

Beschikbare  
accessoires

Maak een pizza, bak een cake, grill de vis en de groente tegelijkertijd of maak knapperige snacks. Het kan allemaal en nog veel meer met de extra mogelijkheden die de 
accessoires voor de Philips Airfryer bieden. Deze accessoires worden niet standaard meegeleverd bij de aankoop van een Philips Airfryer behalve als het anders vermeld staat bij 
de retailer.

• NutriU recepten app
• Bakmeesterset

• Meerlaagsrekje (alleen bij HD9270/96)

• NutriU recepten app
• Bakmeesterset
• Grillmeesterset

• Partymeesterset
• Pizzameesterset
• Snackmeesterset

**    De Essential range is voorzien van Rapid Air technologie met een starfish bodem. 
*** De Premium is voorzien van Rapid Air technologie en een Twin-Turbostar bodem, hierdoor komt vet dat verwijderd wordt uit voedsel niet meer terug in de luchtcirculatie.

90% minder vet* 
100% smaak

Overzicht

Airfryer

* In vergelijking met verse friet bereid in een conventionele Philips frituurpan.
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The Philips ChefThe Philips Chef

Geschikt voor: 
HD9280, HD9270/(96)

Inbegrepen bij: 
HD2970/96

The Premium Range

Geschikt voor: 
HD965x, HD986x

Welke accessoires passen  
in jouw Airfryer?

De Philips Airfryer, de ideale alles-in-één-
oplossing voor al jouw favoriete gerechten. Recepten van The Philips Chef 

Laat je inspireren!

HD9950 
Partymeesterset 

Meerlaagsrekje + voedselscheider

Fruitmuffins met rode peper 
Zet in een handomdraai verse muffins 
op tafel, zoals deze variant met 
mango, sinaasappel en rode peper.

Kaaskoekjes 
Deze kaaskoekjes zijn heerlijk bij de 
borrel, maar je kunt ze ook goed bij 
een lekkere soep eten.

Een compleet ontbijt 
Een compleet ontbijt uit de Airfryer. 
Kook de eieren, terwijl je de broodjes 
afbakt. Handig!

Vis met pesto & tomaatjes 
Variëren met pasta. Maak eens dit 
vrolijk gekleurde pastagerecht met 
zalm, garnalen en gepofte tomaatjes. 

Groente frietjes 
Maak zelf lekkere verantwoorde
frietjes van wortel, pastinaak en 
knolselderij.

Homemade pizza 
In de Airfryer kun je ook zelfgemaakte 
pizza’s bakken, zoals deze variant met 
salami, mozzarella en olijven.

Groentespiesen
Kies ook eens voor groentespiesen 
uit de Airfryer, heerlijk met zalm en 
quinoa.

Ratatouille
Ratatouille is een Frans gerecht van 
gestoofde groenten wat eenvoudig  
te bereiden is in de Airfryer.

Kijk voor meer heerlijke recepten op: www.philips.nl/chef

HD9954/01 
Snackmeesterset 

Snack Cover + siliconen tang

Meerlaagsrekje
Dit rekje creëert een extra laag in de Airfryer. 
Hierdoor kan je gemakkelijk een gehele 
maaltijd in 1 keer bereiden. Leg onderop 
de groenten die geroosterd moeten 
worden, boven op een spies met vlees en 
aardappelschijfjes en je kan aan tafel.

Snack Cover
De Snack Cover houdt lichte ingrediënten 
op zijn plaats en voorkomt spatten. Het kan 
gebruikt worden om chips te maken, popcorn 
te poffen of fruit te drogen.

Bakaccessoire
Het bakaccessoire is ideaal voor het bereiden 
van (hartige) taarten, brownies, quiches 
en lasagne. Het bakaccessoire plaats je 
gemakkelijk in de Airfryer mand en zo bak je 
de lekkerste gerechten.

Muffin Cups
De Muffin Cups zijn te gebruiken voor het 
bakken van muffins of voor hartige taartjes.  
De cups zijn gemaakt van siliconen dus ze  
zijn meerdere keren te gebruiken.

Pizzaplaat
Bak nu de lekkerste pizza’s op de pizzaplaat. 
Met gemak past er een diepvries pizza op, 
maar je kan er natuurlijk ook een heerlijke 
zelfgemaakte pizza op bakken.

Grillbodem
Met de grillbodem kan je perfect je vlees en vis 
grillen, maar wist je ook dat je hem als wok kan 
gebruiken? Maak heerlijk gewokte groenten 
met noodles gemakkelijk in je Airfryer.

HD9953 
Pizzameesterset 

Pizzaplaat

Haal nu nog meer
uit je Philips Airfryer 
met deze accessoires.

HD9952 
Bakmeesterset 

Bakaccessoire + 9 Muffin Cups

HD9951 
Grillmeesterset 

Grillbodem + spiesen

HD9945/01 
Bakmeesterset 

Bakaccessoire + 9 Muffin Cups

HD9905 
Meerlaagsrekje

Geschikt voor: 
HD9200, HD9252

HD9925/01 
Bakmeesterset 

Bakaccessoire + 7 Muffin Cups

The Essential Range

Airfryer + NutriU
De ultieme kookcombinatie. 
Vind honderden smakelijke maaltijden die u 
kunt bereiden met de Airfryer, gekoppeld aan 
de NutriU-app. Controleer, volg en monitor 
het koken vanuit uw luie stoel.

Download 
hier de app

Overzicht

Airfryer
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