Philips
Muffinvorm voor de
Airfryer, accessoire

Vrolijk gekleurde cups
Veelzijdig koken

HD9909/00

Muffinvorm voor de Airfryer
Voor smakelijke en kleurrijke muffins en cakejes
Trakteer uw familie, vrienden of uzelf op heerlijke muffins of cakejes met deze handige
muffinvormen voor alle typen Airfryer. Deze kleurrijke muffinvormen zijn gemaakt van
geurloos siliconen, zodat u ze gemakkelijk kunt verwijderen, bewaren en schoonmaken!
Geen gedoe
• Vaatwasmachinebestendig voor eenvoudig schoonmaken
• Krijg perfecte bakresultaten!
Maak heerlijke traktaties
• Verras vrienden en familie op elk moment met zelfgemaakte traktaties!
• Van muffins tot cupcakes

HD9909/00

Muffinvorm voor de Airfryer, accessoire
Vrolijk gekleurde cups Veelzijdig koken

Specificaties
Algemene specificaties

• Geschikt voor: HD922x, HD923x*

Kenmerken
• Vaatwasmachinebestendig
•

Altijd baktraktaties!

Er is altijd een excuus om muffins te maken.
Misschien is er een verjaardag, of misschien wilt u
gewoon vrienden of familie verrassen met een
smakelijke en feestelijke traktatie. Vergeet in ieder
geval niet: een muffin of cupcake als toetje gaat er
altijd in!

Ontdek uw favoriete traktatie

Bent u in de stemming voor een muffin of een
cupcake? Het maakt niet uit! U kunt beide
tegelijkertijd bakken. Wilt u andere recepten met
verschillende ingrediënten uitproberen? Probeer uw
favoriete ingrediënten uit en ontdek het plezier van
deze vijf perfecte kleine traktaties!

Eenvoudig schoonmaken en opbergen

U kunt veilig deze Airfryer-muffinvormpjes in uw
vaatwasmachine zetten waardoor deze zelfs nog
gemakkelijker zijn om te hergebruiken!

Elke keer perfecte resultaten

Muffins of cupcakes uit deze Airfryer-muffinvormpjes
verwijderen is zeer gemakkelijk vanwege het soepele
materiaal. Door de geplooide randen zien de muffins
er nog beter uit! Dankzij het geurloze silicone zijn de
Airfryer-muffinvormpjes geschikt voor eindeloos
hergebruik!
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