Philips
Sada s příslušenstvím pro
fritézu Airfryer XXL

Rodinná zapékací mísa
1x příslušenství na pečení
9x silikonové košíčky na muffiny

Sada pro pečení
Příslušenství a tipy pro pečení ve fritéze Airfryer
S touto špičkovou sadou na pečení k fritéze Philips Airfryer můžete využít všechny své
oblíbené recepty na pečení. Naučte se péct chutné dorty a chléb a připravte zapékané
pokrmy, slané plněné koláče a další dobroty jednoduše, rychle a zdravě.
Jen minimum námahy
• Jednotlivé části lze mýt v myčce, což usnadňuje čištění
Snadné pečení
• 9 silikonových košíčků na muffiny, abyste si mohli vychutnat různé pečené dobroty
KBA14792074035179
• Nepřilnavé příslušenství na pečení skvěle padne do výrobku Airfryer XXL
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Sada s příslušenstvím pro fritézu Airfryer XXL
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Rodinná zapékací mísa 1x příslušenství na pečení, 9x silikonové košíčky na muffiny

Specifikace
Hmotnost a rozměry

• Rozměry balení (D x Š x V): 240 x 240 x 97 mm

Včetně příslušenství

Přednosti
Udržitelnost

• Balení: >90 % recyklovaných materiálů
• Uživatelská příručka: 100% recyklovatelný papír

Kompatibilita produktu

• 9x košíčky na muffiny
• Pečicí příslušenství
• Pečicí plech

• Kompatibilní s: Philips Airfryer XXL: HD9630
HD9750 HD9650 - HD9656 HD9860 - HD9867
HD9870

Hmotnost a rozměry

•

• Rozměry výrobku (D x Š x V): 220 x 220 x 89 mm
• Hmotnost výrobku: 0,463 kg

Košíček na muffiny

Flexibilní materiál vám umožní muffiny a dortíky
snadno vyjmout z košíčků na muffiny pro fritézu
Airfryer. Díky vlnitému okraji budou muffiny vypadat
ještě lépe! Košíčky jsou vyrobeny ze silikonu bez
zápachu a můžete je používat opakovaně.

Snadné čištění a skladování

Příslušenství na pečení a košíčky na muffiny pro
fritézu Airfryer můžete umýt v myčce a okamžitě je
znovu použít.

Snadné pečení

S touto speciální hlavní sadou pro pečení pro fritézu
Philips airfryer můžete vytvořit všechny své oblíbené
recepty pro pečení. Rodinná zapékací mísa je ideální
pro přípravu větších porcí a objevování nových
pokrmů, od zeleniny po maso a od slaných po sladké.
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