
 

Sada s příslušenstvím
pro fritézu Airfryer XXL

 
Sada pro večírek

1x dvouvrstvé příslušenství

1x oddělovač potravin

1x receptář

 

HD9950/00

Sada pro večírek
Příslušenství a tipy k pořádání večírků s výrobkem Airfryer

S touto speciální sadou na oslavy Philips Airfryer budete připraveni uspořádat zábavný a zdravý večírek se

všemi oblíbenými pokrmy. Využijte prostor výrobku Airfryer na maximum pomocí dvouvrstvého příslušenství

a oddělovače potravin.

Snadné pokrmy na večírek

Zdvojnásobte plochu pro přípravu pokrmů díky tomuto dvouvrstvému příslušenství

Rozdělte vařící prostor fritézy Airfryer díky tomuto oddělovači potravin

Receptář, který vám pomůže při přípravě večírků s přístrojem Airfryer

Jen minimum námahy

Jednotlivé části lze mýt v myčce, což usnadňuje čištění



Sada s příslušenstvím pro fritézu Airfryer XXL HD9950/00

Přednosti Specifikace

Dvouvrstvé příslušenství

Maximalizujte potenciál fritézy Airfryer díky

dvouvrstvému příslušenství. Pečte, grilujte nebo

smažte chutné burgery, kuřecí křidélka, ryby a

další pokrmy jednoduchým, rychlým

a zdravějším způsobem.

Oddělovač potravin

Rozdělte vařící prostor fritézy Airfryer díky

tomuto všestrannému oddělovači potravin.

Pečte, grilujte nebo smažte různá jídla

současně a bez míchání.

Inspirativní receptář

Součástí je receptář s tipy šéfkuchaře, recepty

pro začátečníky a doby přípravy ve fritéze

Airfryer

Snadné čištění a skladování

Dvouvrstvé příslušenství a oddělovač potravin

pro fritézu Airfryer můžete umýt v myčce

a okamžitě je znovu použít.

 

Podpora udržitelného rozvoje

Balení: >90 % recyklovaných materiálů

Uživatelská příručka: 100% recyklovaný papír

Hmotnost a rozměry

Rozměry výrobku (D x Š x V):

240 x 240 x 90 mm

Hmotnost výrobku: 0,584 kg

Design a provedení

Materiál hlavního těla: Plátovaná ocel

Včetně příslušenství

Dvouvrstvá mřížka: ano

Oddělovač potravin: Ano

Receptář: Ano

Kompatibilita výrobku

Kompatibilní s: Fritéza Philips Airfryer XXL:

HD963x a HD965x
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