
Baktillbehör och
muffinsformar

 
Tillbehörspaket med 2 delar

Non-stick bakform

7 muffinsformar i silikon

 
HD9925/01

Bakset
Smidiga baktillbehör till din Airfryer

Med Philips bakset kan du baka allt från lyxiga muffins och cupcakes till matiga pajer och bröd i din Airfryer. I

tillbehöret ingår en bakform med non-stick beläggning och sju muffinsformar i silikon. Båda är gjorda av material

som är smidiga att använda och lätta att rengöra.

Enkel bakning

Bakform med non-stick beläggning

Sju muffinsformar i silikon

Inspirerande recepthäfte

Enkelt och praktiskt

Diskmaskinssäkra delar



Baktillbehör och muffinsformar HD9925/01

Funktioner Specifikationer

Bakform med non-stick beläggning

Bakformen passar perfekt för att laga såväl

matiga gratänger, pajer och lasagne som bröd

och tårtor. Non-stick beläggningen gör att

bakverken släpper mycket enkelt från formen

och att den är lätt att rengöra.

Sju muffinsformar i silikon

Nu kan du enkelt baka muffins och cupcakes i

din Airfryer. De återanvändbara

muffinsformarna är tillverkade av luktfri silikon -

ett flexiblelt material som är tål höga

temperaturer, är hygieniskt och lätt att rengöra.

Inspirerande recepthäfte

Ett häfte med recept för nybörjare,

professionella kocktips samt tillagningstider för

Airfryern medföljer.

Diskmaskinssäkra delar

Airfryer tillbehören är diskmaskinssäkra för att

enkelt kunna rengöras efter användning.

 

Tillbehör

Medföljer: Receptbok

Allmänna specifikationer

Produktfunktioner: Tål att maskindiskas

Service

2 års världsomfattande garanti

Hållbarhet

Förpackning: > 90 % återvunnet material

Användarhandbok: 100 % återvunnet papper

Vikt och mått

Produktens mått (L x B x H): 174 x 164 x

74 mm

Förpackningens mått (LxBxH): 210 x 210 x

90 mm

Produktens vikt: 0,343 kg

Design och finish

Material i huvudenhet: Bakplåt: metall med

anti-stickbeläggning

Material i tillbehör: Muffinsformar: röd silikon
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