
Ekstraudstyr til
Airfryer-grillpande

 
Passer til HD962X-serien

Passer til HD964X-serien

Alsidig madlavning

Slip-let-belægning

 
HD9940/00

For sund og velsmagende grill- og friturestegning
Airfryer-grillpande

Få sundere og perfekt grillet fisk, kød og grøntsager med TurboStar Rapid Air-teknologi kombineret med den

unikke perforerede overflade med riller! Takket være non-stick-overfladen slipper maden uden problemer, og

den er meget let at rengøre!

Fremragende grillresultater, mindre fedt

Perforeret overflade, der giver ideel lufttilførsel, når der grilles

Den perforerede overflade leder nemt det overskydende fedt væk

Premium non-stick-stegepande, der gør, at din mad ikke sidder fast

Med maksimeret overflade, der gør dig i stand til at grille sågar en hel fisk

Mere alsidig brug af Airfryer

Også perfekt til stegning, bruning og skalstegning

Uanset om du foretrækker at grille kød, skaldyr eller grøntsager!

Nem rengøring og opbevaring

Grillpanden er nem at rengøre pga. non-stick-belægningen

Aftageligt EasyClick håndtag så den er nem både at rengøre og opbevare*



Ekstraudstyr til Airfryer-grillpande HD9940/00

Vigtigste nyheder Specifikationer

Ideel lufttilførsel når maden grilles

Opdag alle de nye måder at grille på takket

være denne Airfryer-grillpandes unikke

overflade. På grund af TurboStar Rapid Air-

teknologien kan du tilberede mad på langt

sundere vis, fordi du kun behøver at bruge lidt

eller slet ingen olie.

Fremragende resultater, mindre fedt

Den perforerede overflade leder let al

overskydende fedt væk, og gør det nemt at

grille.

Maden slipper let

Non-stick-belægningen gør det lige så let, at

få din grillmad ud af panden, som det var at

putte den deri. På den måde får du perfekt

grillet mad, også når det gælder lidt mere

udfordrende madvarer som fisk og grønt.

Maksimeret overflade

Grillpanden er stor nok til, at man nemt at

stege en hel fisk, en stor bøf eller en pæn

portion grøntsager.

Alsidig madlavning

Udnyt din Airfryers fulde potentiale, og slå

døren op til en verden af muligheder. Med

Airfryer-grillpanden får du de lækreste retter på

ingen tid, uanset om du steger, bruner eller

skalsteger!

Alle slags ingredienser

Uanset om du foretrækker at grille kød, skaldyr

eller grøntsager!

Nem at rengøre

Takket være non-stick-belægningen er din

Airfryer-grillpande nem at rengøre. Til din

fordel kan den også gå i opvaskemaskinen.

Aftageligt EasyClick håndtag

Pga. det aftagelige EasyClick håndtag er

grillpanden nem at sætte i opvaskemaskinen

og nem at opbevare. Grillpandeekstraudstyret

benytter EasyClick-håndtaget, som leveres

sammen med standardkurven til Airfryer.

Oprindelsesland

Fremstillet i: Kina

Generelle specifikationer

Produktfunktioner: Kan gå i

opvaskemaskinen, Slip-let-belægning

Service

2 års verdensomspændende reklamationsret

Bæredygtighed

Emballage: > 90 % genbrugsmaterialer

Brugervejledning: 100% genbrugspapir

Vægt og dimensioner

Emballagens mål (L x B x H): 219 x 217 x

77 mm

Produktets mål (L x B x H): 205 x 206 x

80 mm

Produktets vægt: 0,16 kg

Design

Farve: Sort

Overflade

Materiale: basisenhed: Aluminium

 

* Grillpandeekstraudstyret benytter det aftagelige

EasyClick-håndtag, som leveres sammen med

standardkurven til Airfryer.
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