
Аксесоар купички за

кексчета за Airfryer

 

Весели цветни купички

Разнообразно готвене

 
HD9909/00

Купички за кексчета за Airfryer
За вкусни и цветни мъфини и кексчета

Поглезете роднините, приятелите или себе си с вкусни кексчета с тези лесни за използване купички, за всички видове Airfryer.

Тези цветни купички за кексчета са направени от силикон без мирис и са лесни за отстраняване, съхраняване и почистване!

С минимум усилие

Подходящи за миене в съдомиялна машина, за лесно почистване

Постигнете идеални резултати при печене!

Изпичайте вкусни лакомства

Изненадайте приятелите и роднините с домашно приготвени лакомства по всяко време!

От мъфини до кексчета
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Изпичайте лакомства по всяко време!

Винаги имате извинение да хапнете кексчета.

Независимо дали се задава рожден ден или просто

искате да изненадате приятелите или роднините с

вкусни и весели малки лакомства. Но не забравяйте,

че е разрешено да си вземете кексче за десерт!

Открийте любимото си лакомство

Искат ви се мъфини или кексчета? Няма значение!

Можете да изпечете и двете едновременно. Искате

да изпробвате други рецепти с различни съставки?

Опитайте всичките си любими съставки и открийте

радостта от тези малки лакомства с идеален размер!

Лесно почистване и прибиране

Можете безопасно да поставите тези купички за

кексчета за Airfryer в съдомиялната си машина, което

ги прави дори по-лесни за повторна употреба!

Идеални резултати всеки път

Изваждането на кексчетата от тези чашки за Airfryer

е лесно благодарение на гъвкавостта на материала.

Нагънатите ръбове карат купичките ви за кексчета да

изглеждат дори по-добре! Направени от силикон без

мирис, те са подходящи за използване в Airfryer

отново и отново!

Общи спецификации

Подходящо за: HD922x, HD923x*

Възможно почистване в съдомиялна машина
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