
Grilovací pánev
Airfryer, příslušenství

Avance Collection

 

Vynikající grilování

Univerzální vaření

Nepřilnavý povrch

 

HD9911/90

Grilovací pánev horkovzdušné fritézy Airfryer

Pro chutné smažení a grilování bez připékání.

Připravte skvělé a zdravější grilované ryby, maso a zeleninu díky technologii Rapid

Air v kombinaci s unikátním děrovaným povrchem s typickými rýhami! Díky

nepřilnavému povrchu lze pokrmy snadno vyjmout a čištění je naprosto snadné.

Vynikající výsledky grilování

Děrovaný povrch pro ideální průtok vzduchu Rapid Air při grilování

Prvotřídní nepřilnavá pánev pro snadné vyjmutí pokrmů

Díky maximalizovanému povrchu můžete grilovat dokonce celou rybu

O 20 % kratší doba přípravy*

Pro všestrannější použití fritézy Airfryer

Také je vhodná pro smažení, opékání a rychlé osmahnutí

Ať preferujete grilování masa, mořských plodů nebo zeleniny!

Snadnější čištění

Grilovací pánev Airfryer se snadno čistí díky nepřilnavému povrchu



Grilovací pánev Airfryer, příslušenství HD9911/90

Přednosti Specifikace

Grilování s menším množstvím tuku

Objevte nový způsob grilování pokrmů díky

jedinečnému povrchu grilovací pánve Airfryer.

Technologie Rapid Air umožní připravovat

pokrmy zdravěji, protože je potřeba minimum

oleje nebo žádný olej. Přebytečný tuk může

navíc při grilování snadno odkapávat díky

děrovanému povrchu.

Snadné vyjmutí pokrmů

Díky nepřilnavému povrchu můžete grilované

pokrmy vyjmout z pánve stejně snadno, jako je

do ní vložit. Dosáhnete tak dokonale

ugrilovaného masa a dokonce tak můžete

připravit ty nejjemnější typy pokrmů jako ryby

a zeleninu.

Maximalizovaný povrch

Povrch je ve srovnání s normálním košíkem

maximalizovaný, takže můžete klidně smažit

nebo grilovat celou rybu, velký steak nebo

slušnou porci zeleniny.

Kratší doba přípravy

Grilovací pánev Airfryer vám dokonce ušetří

čas. Díky jedinečnému povrchu a prvotřídním

materiálům můžete zkrátit dobu přípravy až

o 20 %!*

Univerzální vaření

Objevte plný potenciál fritézy Airfryer a odhalte

nekonečné možnosti využití. Ať už chcete

smažit, opékat nebo rychle osmahnout

libovolný pokrm, s grilovací pánví Airfryer

připravíte výtečné pokrmy během chvilky!

Jen minimum námahy

Díky nepřilnavému povrchu se grilovací pánev

Airfryer velmi snadno čistí. Můžete ji navíc mýt

v myčce.

Libovolné ingredience

Ať preferujete grilování masa, mořských plodů

nebo zeleniny!

Design a provedení

Barva(y): Černá

Materiál: Hliník

Obecné specifikace

Nepřilnavý povrch: Ano

Pohodlná rukojeť: Ano

Rýhovaný povrch: Ano

Vhodné pro: HD924x

Vhodné do myčky: Ano

Způsob přípravy: Pečení, Opékání, Smažení,

Grilování, Osmahnutí

* Ve srovnání se standardním košíkem Philips Airfryer při

pečení ryby.
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