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brioşe Airfryer

 

Cupe vesel colorate

Preparare versatilă

 
HD9909/00

Cupe pentru brioşe Airfryer
Pentru brioşe şi prăjituri gustoase şi colorate

Oferă familiei, prietenilor sau ţie brioşe sau prăjituri delicioase cu aceste cupe pentru brioşe uşor de folosit,

pentru toate tipurile de aparate Airfryer. Aceste cupe colorate sunt fabricate din silicon inodor, prin urmare, sunt

uşor de îndepărtat, depozitat şi curăţat!

Doar puţin efort

Lavabile în maşina de spălat vase pentru curăţare uşoară

Bucură-te de rezultate perfecte!

Coace gustări delicioase

Surprinde-ţi familia şi prietenii cu prăjituri delicioase făcute în casă!

De la brioşe la prăjituri



Accesoriu cupe pentru brioşe Airfryer HD9909/00

Repere Specificaţii

Coace oricând gustări delicioase!

Se găseşte întotdeauna o scuză pentru a face

brioşe indiferent că se apropie o aniversare sau

că vrei să îţi surprinzi familia şi prietenii cu o

prăjitură gustoasă. Nu uita că ai voie o brioşă

la desert!

Descoperă-ţi dulciurile preferate

Ai poftă de brioşe sau de prăjituri? Nu

contează! Le poţi prepara pe amândouă în

acelaşi timp. Vrei să încerci alte reţete cu

ingrediente diferite? Încearcă oricare dintre

ingredientele tale preferate şi descoperă

plăcerea de a savura aceste cinci mici prăjituri

cu dimensiuni perfecte!

Uşor de curăţat şi de depozitat

Poţi pune cupele pentru brioşe Airfryer în

maşina de spălat vase, ceea ce face mai

uşoară refolosirea lor!

Rezultate perfecte de fiecare dată

Scoaterea brioşelor şi a prăjiturilor din aceste

cupe Airfryer se face uşor datorită materialului

flexibil. Marginile încreţite fac cupele să arate

şi mai bine! Pentru că sunt fabricate din silicon

inodor le poţi refolosi de nenumărate ori!

Specificaţii generale

Adecvat pentru: HD922x, HD923x*

Lavabil în maşina de spălat vase
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