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HD9911/90 Patelnia grillowa do urządzenia Airfryer
Pyszne smażone i grillowane potrawy bez przywierania!

Przygotuj doskonałą rybę, mięso i warzywa w zdrowszy sposób dzięki

technologii Rapid Air w połączeniu z wyjątkową, dziurkowaną powierzchnią i

standardowymi krawędziami. Dzięki powłoce zapobiegającej przywieraniu

jedzenie bez problemu odchodzi od powierzchni i bardzo łatwo wyczyścić

urządzenie.

Doskonałe efekty grillowania

Dziurkowana powierzchnia umożliwiająca idealny przepływ powietrza podczas

grillowania dzięki technologii Rapid Air

Wysokiej jakości patelnia z nieprzywierającą powierzchnią umożliwiającą łatwe

zdejmowanie jedzenia

Na maksymalnie powiększonej powierzchni można grillować nawet całą rybę

Czas gotowania krótszy o 20%*

Większe możliwości urządzenia Airfryer

Doskonały produkt również do smażenia, opiekania i podsmażania

Mięso, owoce morza lub warzywa — grilluj to, co lubisz!

Łatwiejsze czyszczenie

Łatwe czyszczenie patelni grillowej do urządzenia Airfryer dzięki powłoce

zapobiegającej przywieraniu



Patelnia grillowa do urządzenia Airfryer HD9911/90

Zalety Dane techniczne

Grillowanie z mniejszą ilością tłuszczu

Odkryj nową metodę grillowania potraw dzięki

wyjątkowej powierzchni patelni grillowej do

wielofunkcyjnego urządzenia Airfryer.

Technologia Rapid Air umożliwia

przygotowywanie jedzenia w zdrowszy sposób,

ponieważ do gotowania używa się

bardzo małej ilości oleju lub nie używa się go

wcale. Ponadto nadmiar tłuszczu skapuje na

zewnątrz dzięki dziurkowanej powierzchni.

Łatwe zdejmowanie jedzenia

Dzięki powłoce zapobiegającej przywieraniu

grillowane potrawy można łatwo zdjąć z

powierzchni. W ten sposób można uzyskać

idealny smak grillowanego mięsa, a patelnia

umożliwia przygotowanie nawet

najdelikatniejszych potraw, takich jak ryby i

warzywa.

Maksymalnie powiększona powierzchnia

W porównaniu do zwykłego kosza

powierzchnia została maksymalnie

powiększona, dzięki czemu można łatwo

smażyć lub grillować całą rybę, duży stek lub

obfite porcje warzyw.

Oszczędność czasu gotowania

Korzystając z patelni grillowej do urządzenia

Airfryer, można zaoszczędzić czas

przygotowywania potraw. Dzięki wyjątkowej

powierzchni i wysokiej jakości materiałom

można skrócić czas gotowania nawet o 20%.*

Wszechstronne gotowanie

Wykorzystaj pełny potencjał urządzenia

wielofunkcyjnego Airfryer i odkryj jego

niezliczone, wszechstronne możliwości. Nawet

jeśli chcesz smażyć, opiekać i podsmażać

potrawy, patelnia grillowa do urządzenia

Airfryer umożliwi Ci błyskawiczne

przygotowywanie smacznych dań.

Minimalny wysiłek podczas czyszczenia

Dzięki powłoce zapobiegającej przywieraniu

patelnię grillową do urządzenia

wielofunkcyjnego Airfryer można bardzo łatwo

wyczyścić. Aby dodatkowo ułatwić sobie

czyszczenie, produkt można umyć w zmywarce.

Dowolne składniki

Mięso, owoce morza lub warzywa — grilluj to,

co lubisz!

Stylistyka i wykończenie

Kolor(y): Czarny

Materiał: Aluminium

Informacje ogólne

Powłoka zapobiegająca przywieraniu

Wygodny uchwyt

Powierzchnia z wypukłymi krawędziami

Przeznaczone dla modeli: HD924x

Możliwość mycia w zmywarce

Metoda gotowania: Pieczenie, Opiekanie,

Smażenie, Grillowanie, Podsmażanie

* Pieczenie ryby — w porównaniu ze standardowym

koszem urządzenia Philips Airfryer.
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