Philips
Airfryer XL-bakplaat

Geschikt voor HD924x-serie
Veelzijdig koken
Antiaanbaklaag

HD9912/90

Voor heerlijke zelfgemaakte pizza, quiches en taarten
Airfryer XL-bakplaat
Nu kunt u onze Airfryer ook gebruiken om uw favoriete bakrecepten te maken. Bak op
een eenvoudige, snelle en gezonde manier zelfgemaakte pizza's, quiches, zoete taarten,
platte broden, gratins en nog veel meer!
Uitstekende bakresultaten
• Rapid Air-luchtstroom voor perfecte resultaten
• Hoogwaardige antiaanbakpan voor eenvoudig voedsel eruit halen
• Met een geoptimaliseerd oppervlak voor gezinsmaaltijden
Smakelijk en veelzijdig
• Voor uw favoriete bakrecepten, zowel zoet als hartig
Gemakkelijker schoon te maken
• Eenvoudig te reinigen dankzij de antiaanbaklaag en vaatwasmachinebestendig

HD9912/90

Airfryer XL-bakplaat

Geschikt voor HD924x-serie Veelzijdig koken, Antiaanbaklaag

Kenmerken
Uitstekende bakresultaten

Specificaties
Smakelijk en veelzijdig

Algemene specificaties

• Productkenmerken: Vaatwasmachinebestendig,
Antikleeflaag

Service

• 2 jaar wereldwijde garantie

Duurzaamheid

• Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal

Ontwerp

• Kleur: Zwart

Afwerking

• Materiaal hoofdunit: Aluminium
•

Dankzij de Rapid Air-technologie maakt u perfecte
gerechten op een gezondere manier klaar, omdat u
ze met weinig of geen olie kunt bereiden.

Voedsel er eenvoudig uit halen

Met de XL-bakplaat kunt u uw Airfryer nog vaker
gebruiken voor het bereiden van heerlijke
zelfgemaakte gerechten. Maak zelf pizza, quiche,
gebak en nog veel meer zoete en hartige
bakrecepten.

Schoonmaken kost weinig moeite

Dankzij de antiaanbaklaag verwijdert u eenvoudig uw
pizza, quiche of cake.

Geoptimaliseerd oppervlak

Dankzij de antiaanbaklaag is uw XL-bakplaat voor
Airfryer heel eenvoudig schoon te maken. Daarnaast
kunt u deze in de vaatwasser doen voor ultiem
gemak.

De XL-bakplaat is vierkant en maakt optimaal
gebruik van de ruimte in uw XL Airfryer, zodat u
gezinsporties kunt bereiden.
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