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Utmerket grilling

Allsidig matlaging

Klebefri overflate

 

HD9911/90

Airfryer-grillpanne
For smakfull og klebefri steking og grilling!

Få perfekt og sunnere grillet fisk, kjøtt og grønnsaker med Rapid Air-teknologien,

kombinert med den unike, perforerte overflaten med vanlige kanter. Takket være

den klebefrie overflaten slipper maten enkelt og gjør den enkel å rengjøre.

Utmerkede grillresultater

Perforert overflate for ideell Rapid Air-gjennomstrømning når du griller

Førsteklasses klebefri panne som gjør at maten slipper raskt

Med en maksimert overflate kan du til og med grille en hel fisk

20 % raskere steketid*

For en mer allsidig bruk av Airfryer

Den er også perfekt til steking, bruning og tørrsteking

Uansett om du foretrekker å grille kjøtt, sjømat eller grønnsaker!

Enklere rengjøring

Airfryer-grillpannen er enkel å rengjøre på grunn av den klebefrie overflaten



Tilbehøret Airfryer grillpanne HD9911/90

Høydepunkter Spesifikasjoner

Grill med mindre fett

Oppdag de nye måtene å grille maten på

takket være den unike overflaten på denne

Airfryer-grillpannen. Med Rapid Air-

teknologien stekes maten på en sunnere måte

fordi du kan steke den med lite eller ingen olje.

I tillegg drypper alt overflødig fett vekk på

grunn av den perforerte overflaten.

Maten slipper raskt

Med den klebefrie overflaten er det like enkelt

å fjerne maten som å legge den i pannen. På

denne måten får du perfekt grillet kjøtt, og du

kan til og med tilberede delikate matvarer som

fisk og grønnsaker.

Maksimert overflate

Overflaten blir større sammenlignet med den

vanlige pannen, slik at du enkelt kan frityrsteke

eller grille en hel fisk, en stor biff eller store

porsjoner med grønnsaker.

Spar steketid

Du kan til og med spare tid ved å bruke

Airfryer-grillpannen. På grunn av den unike

overflaten og de førsteklasses materialene, kan

du spare opptil 20 % av steketiden.*

Allsidig matlaging

Få fullt utbytte av Airfryer og oppdag de

uendelige og allsidige mulighetene. Uansett

om du vil steke, brune eller tørrsteke maten,

kan du tilberede velsmakende retter på kort tid

med Airfryer-grillpannen!

Rengjøringen er lett som en lek

Takket være den klebefrie overflaten er Airfryer-

grillpannen svært enkel å rengjøre. I tillegg kan

du vaske den i oppvaskmaskinen for å gjøre

det enda enklere å rengjøre den.

Alle ingredienser

Uansett om du foretrekker å grille kjøtt, sjømat

eller grønnsaker!

Design og utseende

Farge(r): Svart

Materiale: Aluminium

Generelle spesifikasjoner

Klebefritt belegg

Komfortabelt håndtak

Overflate med kanter

Egnet for: HD924x

Kan vaskes i oppvaskmaskin

Stekemetode: Baking, Bruning, Steking,

Grilling, Tørrsteking

* Når du steker fisk, sammenlignet med

standardversjonen av Philips Airfryer
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