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Grillpanna till Airfryer
Välsmakande stekt och grillad mat utan vidbränning!

Få perfekt och nyttigare grillad fisk, kött och grönsaker med Rapid Air-tekniken i

kombination med den unika genomborrade ytan med vanliga räfflor! Non-stick-

beläggningen gör maten lätt att få loss, och ytan är mycket enkel att rengöra.

Utmärkt grillning

Genomborrad yta för perfekt Rapid Air-luftflöde vid grillning

Förstklassig nonstick-panna gör maten enkel att få loss

Med en maximerad yta kan du med grilla en hel fisk

20 % snabbare tillagningstid*

Flexiblare Airfryer-användning

Passar perfekt även för stekning, rostning och bryning

Oavsett om du föredrar att grilla kött, skaldjur eller grönsaker!

Enklare rengöring

Airfryer Grill Pan är lätt att rengöra tack vare nonstick-beläggningen



Non-stick grillpanna HD9910/20

Funktioner

Grilla med mindre fett

Upptäck det nya sättet att grilla mat tack vare

den unika ytan på denna Airfryer Grill Pan.

Med Rapid Air-tekniken kan du tillaga maten

på ett hälsosammare sätt eftersom du kan laga

med en liten mängd olja – eller ingen alls.

Överflödigt fett kan lätt rinna av under

grillningen tack vare den ihåliga ytan.

Lätt att få loss maten

Med nonstick-beläggningen är din grillade mat

lika lätt att få loss som att lägga på. På så sätt

får du perfekt grillat kött och du kan även

förbereda de känsligaste typerna av mat som

fisk och grönsaker.

Maximal yta

Ytan är maximerad jämfört med den vanliga

korgen så att du enkelt kan steka eller grilla en

hel fisk, en stor biff eller generösa portioner

med grönsaker.

Spara tillagningstid

Med Airfryer Grill Pan sparar du också tid. Tack

vare dess unika yta och förstklassiga material

blir tillagningstiden upp till 20 % snabbare!*

Mångsidig matlagning

Använd din Airfryers fulla potential och upptäck

de oändliga, mångsidiga möjligheterna.

Oavsett om du vill steka, rosta eller bryna så

kan du tillaga läckra rätter på nolltid med

AirFryer Grill Pan!

Lätt att rengöra

Tack vare nonstick-beläggningen är AirFryer

Grill Pan mycket enkel att rengöra. Du kan

dessutom ha den i diskmaskinen för

bekvämlighetens skull.

Alla ingredienser

Oavsett om du föredrar att grilla kött, skaldjur

eller grönsaker!
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Specifikationer

Design och finish

Färg(er): Svart

Material: Aluminium

Allmänna specifikationer

Non-stick-beläggning

Bekvämt handtag

Räfflad yta

Passar för: HD922x, HD923x*, HD921x

Tål att maskindiskas

Matlagningsmetod: Baka, Rostning, Fritera,

Grilla, Bryning

* Vid gräddning av fisk, jämfört med standardkorgen till

Philips AirFryer.
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