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Airfryer grillserpenyő
Sütés és grillezés tapadásmentesen, ízletes eredménnyel!

Tökéletes és egészségesebb grillezett halak, húsok és zöldségek a Rapid Air

technológiának és a jellemző kiemelkedésekkel ellátott egyedülálló lyukasztott

felületnek köszönhetően! A tapadásmentes felületnek köszönhetően az étel

könnyedén eltávolítható és nagyon egyszerű a tisztítás is!

Kiváló grillezési eredmény

Lyukasztott felület az ideális Rapid Air légáramláshoz grillezés közben

Prémium tapadásmentes serpenyő a könnyű eltávolításért

A maximalizált felülettel akár egy egész halat meggrillezhet

20%-kal gyorsabb elkészítési idő*

Az Airfryer még sokoldalúbb használatához

Tökéletes olajban sütéshez, pirításhoz és kéregképzéshez (searing)

Akár húst, tenger gyümölcseit vagy zöldséget szeret grillezni!

Egyszerűbb tisztítás

Az Airfryer grillserpenyő könnyen tisztítható a tapadásmentes felületnek

köszönhetően



Airfryer grillserpenyő-tartozék HD9911/90

Fénypontok Műszaki adatok

Grillezzen kevesebb zsiradékkal

Az Airfryer grillserpenyő egyedülálló

felületének köszönhetően új lehetőségeket

fedezhet fel az ételek grillezésére. A Rapid Air

technológiával egészségesebben készülnek el

az ételek, mert kevesebb zsiradékkal vagy

zsiradék nélkül süthet. A lyukasztott felület

gondoskodik arról, hogy a felesleges zsiradék

könnyen lecsöpöghessen grillezés közben.

Könnyen eltávolítható ételek

A tapadásmentes felülettel olyan könnyen

távolítható el az étel, mint ahogy odatette. Így

tökéletesen grillezett húst kap, és még a

legkényesebb ételeket (például halat és

zöldségeket) is egyszerűen elkészítheti.

Maximalizált felület

A normál ételkosárhoz képest a felület

maximalizálva van, így könnyen süthet meg

olajban vagy grillezhet egy egész halat, egy

nagy steaket vagy egy kiadós adag zöldséget.

Spóroljon az elkészítési idővel

Az Airfryer grillserpenyő használatával időt

takaríthat meg. Az egyedülálló felületnek és a

prémium anyagoknak köszönhetően akár a

sütési idő 20%-át is megspórolhatja!*

Változatos ételek

Használja ki teljes mértékben az Airfryer

lehetőségeit, és fedezze fel a sokoldalú

lehetőségek végtelen sorát. Akár olajban sütni

vagy pirítani szeretne vagy akár egy steak

esetében gondoskodna a kéregképzésről

(searing), az Airfryer grillserpenyő ízletes,

gyorsan elkészíthető ételeket garantál!

Tisztítás kevés erőfeszítéssel

A tapadásmentes felületnek hála az Airfryer

grillserpenyő nagyon könnyen tisztítható.

Ráadásul a tisztítási kényelmet szem előtt

tartva a mosogatógépbe is behelyezhető.

Bármilyen hozzávaló

Akár húst, tenger gyümölcseit vagy zöldséget

szeret grillezni!

Formatervezés és kidolgozás

Szín(ek): Fekete

Anyag: Alumínium

Általános jellemzők

Tapadásmentes bevonat

Kényelmes fogantyú

Barázdált felület

A következőkhöz használható:: HD924x

Mosogatógépben tisztítható

Elkészítési mód: Sütés, Pirítás, Olajban sütés,

Grillezés, Kéregképzés (searing)

* Halsütés esetén a hagyományos Philips Airfryer

ételkosárral összevetve.
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