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Оребрен тиган Airfryer
За вкусно и незалепващо пържене и запичане!

Получете идеално и по-здравословно изпечени на скара риба, месо и зеленчуци

благодарение на технологията Rapid Air в комбинация с уникалната пробита повърхност с

типично оребряване! Благодарение на незалепващата повърхност храната се изважда

безпроблемно, а почистването е много лесно!

Отлични резултати на скара

Пробита повърхност за идеален поток на Rapid Air при готвене на скара

Първокласен незалепващ тиган за лесно изваждане на храната

С максималната повърхност дори можете да приготвяте на скара цяла риба

20% по-малко време за готвене*

За по-разнообразно използване на Airfryer

Идеален е също за пържене, запичане и препичане

Независимо дали предпочитате да приготвяте на скара месо, морски дарове или зеленчуци!

По-лесно почистване

Грил-тиганът за Airfryer се почиства лесно благодарение на незалепващата повърхност



Аксесоар грил-тиган за Airfryer HD9911/90

Акценти Спецификации

Скара с по-малко мазнина

Открийте новия начин за приготвяне на храна на

скара благодарение на уникалната повърхност на този

грил-тиган за Airfryer. Благодарение на технологията

Rapid Air храната ви се приготвя по по-здравословен

начин, тъй като можете да готвите с малко или без

никаква мазнина. Също така, излишната мазнина

може лесно да изтича по време на готвене на скара

благодарение на пробитата повърхност.

Лесно изваждане на храната

С незалепващата повърхност приготвената на скара

храна се изважда толкова лесно, както и се поставя.

По този начин получавате идеално изпечено на скара

месо и дори можете да приготвяте най-деликатните

видове храна като риба и зеленчуци.

Максимална повърхност

Повърхността е увеличена максимално в сравнение с

нормалната кошница, за да можете лесно да пържите

или печете на скара цяла риба, голяма пържола или

щедри порции зеленчуци.

Спестете време за готвене

Използването на грил-тигана за Airfryer дори ви пести

време. Благодарение на уникалната повърхност и

първокласните материали можете да спестите до

20% от времето за готвене!*

Разнообразно готвене

Възползвайте се от пълния потенциал на своя Airfryer

и открийте безкрайните възможности. Дори ако

искате да пържите, запичате или препичате, грил-

тиганът за Airfryer осигурява вкусни ястия,

приготвени за нула време!

Минимално усилие за почистване

Благодарение на незалепващата повърхност вашият

грил-тиган за Airfryer се почиства много лесно.

Допълнително можете да го поставите в

съдомиялната машина за удобно почистване.

Всяка съставка

Независимо дали предпочитате да приготвяте на

скара месо, морски дарове или зеленчуци!

Дизайн и покритие

Цвят (цветове): Черно

Материал: Алуминий

Общи спецификации

Незалепващо покритие

Удобна дръжка

Оребрена повърхност

Подходящо за: HD924x

Възможно почистване в съдомиялна машина

Начин на готвене: Печене, Запичане, Пържене,

Скара, Препичане

* При печене на риба в сравнение със стандартната кошница за

Philips Airfryer.
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