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Grilovacia panvica Airfryer
Pre chutné smaženie a grilovanie bez pripálenia!

Pripravte si vynikajúce a zdravšie grilované ryby, mäso a zeleninu vďaka

technológii Rapid Air a jedinečnému dierkovanému povrchu s typickými drážkami!

Vďaka nepriľnavému povrchu sa jedlo bez námahy odlepí a čistenie je

jednoduché!

Vynikajúce výsledky pri grilovaní

Dierkovaný povrch pre ideálny prietok vzduchu pri grilovaní vďaka technológii Rapid

Air

Prémiová nepriľnavá panvica na jednoduché odlepenie jedla

Na maximalizovanom povrchu môžete ugrilovať aj celú rybu

20 % rýchlejší čas prípravy jedla*

Pre rozmanitejšie použitie panvice Airfryer

Fantastická na smaženie, pripekanie a flambovanie

Môžete grilovať mäso, dary mora i zeleninu!

Jednoduchšie čistenie

Grilovacia panvica Airfryer sa vďaka nepriľnavému povrchu čistí jednoducho



Grilovacia panvica Airfryer HD9911/90

Hlavné prvky Technické údaje

Obmedzte pri grilovaní tuk

Objavte nový spôsob, ako grilovať jedlo, vďaka

jedinečnému povrchu tejto grilovacej panvice

Airfryer. Vďaka technológii Rapid Air sa vaše

jedlo uvarí zdravšie, pretože na jeho prípravu

stačí použiť len trochu oleja. Prebytočný tuk

navyše jednoducho počas grilovania odkvapká

cez dierkovaný povrch panvice.

Jednoduché odlepenie jedla

Vďaka nepriľnavému povrchu ugrilované jedlo

jednoducho vyberiete z panvice tak, ako ste ho

na ňu položili. Mäso bude teda dokonale

ugrilované a navyše môžete pripraviť aj jemné

typy jedál ako sú ryby a zelenina.

Maximalizovaný povrch

V porovnaní s bežným košíkom je povrch

panvice maximalizovaný, takže na ňom môžete

jednoducho ugrilovať celú rybu, veľký steak

alebo štedrú porciu zeleniny.

Ušetrite čas strávený varením

Grilovacia panvica Airfryer vám šetrí čas. Vďaka

jedinečnému povrchu a prémiovým materiálom

ušetríte až 20 % času prípravy jedla!*

Rôzne spôsoby prípravy

Využite potenciál panvice Airfryer naplno a

objavte jej nekonečné všestranné možnosti. Či

už chcete smažiť, pripekať alebo flambovať,

s grilovacou panvicou Airfryer pripravíte vždy

chutné jedlo a ani vám to nezaberie veľa času!

Čistenie vám zaberie len chvíľu

Vďaka nepriľnavému povrchu sa grilovacia

panvica Airfryer čistí skutočne jednoducho.

Navyše ju môžete pre väčšie pohodlie umývať

aj v umývačke riadu.

Akékoľvek prísady

Môžete grilovať mäso, dary mora i zeleninu!

Dizajn a povrchová úprava

Farba(y): Čierna

Materiál: Hliník

Všeobecné špecifikácie

Nepriľnavý povrch

Pohodlné držadlo

Drážkovaný povrch

Vhodné pre: HD924x

Vhodné na čistenie v umývačke riadu

Spôsob prípravy: Pečenie, Pripekanie,

Smaženie, Grilovanie, Flambovanie

* Pri pečení ryby, v porovnaní so štandardným košíkom

Philips Airfryer.
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