Airfryer
Grillipannulisävaruste
Sopii HD962X-sarjan
tuotteisiin
Sopii HD964X-sarjan
tuotteisiin
Monipuolista ruuanlaittoa
Tarttumaton pinta
HD9940/00

Terveellisen ja maistuvan ruoan grillaamiseen ja paistamiseen
Airfryer-grillipannu
Valmista täydellistä ja terveellistä grillattua kalaa, lihaa ja kasviksia TurboStar Rapid Air -tekniikalla ja
ainutlaatuisella rei'itetyllä harjannepinnalla. Tarttumattoman pinnan ansiosta ruoka irtoaa helposti ja pannu on
helppo puhdistaa!
Loistava grillaustulos vähemmällä rasvalla
Paras mahdollinen ilman virtaus grillauksen aikana rei'itetyn pinnan ansiosta
Rei'itetyn pinnan ansiosta ylimääräinen rasva valuu pois
Laadukkaan tarttumattoman pinnan ansiosta ruoka irtoaa helposti
Käyttämällä koko paistopinnan voit grillata jopa kokonaisen kalan
Monipuoliseen Airfryer-käyttöön
Soveltuu täydellisesti myös paistamiseen ja ruskistamiseen
Grillaa lihaa, mereneläviä tai vaikka vihanneksia!
Helppo puhdistaa ja säilyttää
Tarttumattoman pinnan ansiosta grillipannu on helppo puhdistaa
Irrotettavan EasyClick-kahvan ansiosta puhdistus ja säilyttäminen on helppoa*

Airfryer Grillipannulisävaruste

HD9940/00

Kohokohdat

Tekniset tiedot

Paras mahdollinen ilman virtaus grillauksen
aikana
Löydä uusi grillaustapa Airfryer-grillipannun
ainutlaatuisen pinnan ansiosta. TurboStartekniikalla ruokasi valmistuu terveellisemmin
käyttämällä hyvin vähän öljyä tai täysin öljyttä.

Kaikki ainekset

Yleiset tiedot
Tuotteen ominaisuudet: Konepesun kestävä,
Tarttumaton pinnoite

Loistava tulos vähemmällä rasvalla
Rei'itetyn pinnan ansiosta ylimääräinen rasva
pääsee valumaan helposti pois.
Ruoka irtoaa helposti
Tarttumattoman pinnan ansiosta grillatun
ruoan irrottaminen on todella helppoa. Näin
saat täydellisesti grillattua lihaa ja voit myös
valmistaa herkempiä ruokatyyppejä, kuten
kalaa ja vihanneksia.

Huolto
2 vuoden maailmanlaajuinen takuu
Grillaa lihaa, mereneläviä tai vaikka
vihanneksia!

Ympäristö
Pakkaus: >90 % uusiomateriaalia
Käyttöopas: 100 % uusiopaperia

Puhdistaminen sujuu pienellä vaivalla
Paino ja mitat
Pakkauksen mitat (P x L x K): 219 x 217 x
77 mm
Tuotteen mitat (PxLxK): 205 x 206 x 80 mm
Tuotteen paino: 0,16 kg

Maksimoitu paistopinta
Grillipannun suuren paistopinnan ansiosta voit
helposti paistaa kokonaisen kalan, ison pihvin
tai reilun annoksen vihanneksia.

Muotoilu
Väri: Musta
Tarttumattoman pinnan ansiosta Airfryergrillipannu on erittäin helppo puhdistaa. Voit
myös pestä sen kätevästi astianpesukoneessa.

Monipuolista ruuanlaittoa

Alkuperämaa
Valmistusmaa:: Kiina

Pinnoitus
Rungon materiaali: Alumiini

Irrotettava EasyClick-kahva

Hyödynnä Airfryerin koko potentiaali ja löydä
loputtomasti mahdollisuuksia. Voit myös
paistaa tai ruskistaa herkullisia ruokia käden
käänteessä Airfryer-grillipannulla!

Irrotettavan EasyClick-kahvan ansiosta
grillipannu mahtuu helposti
astianpesukoneeseen ja kaappiin. Grillipannun
kanssa käytetään Airfryerin mukana
toimitettavan vakiokorin EasyClick-kahvaa.
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* Grillipannun kanssa käytetään Airfryerin mukana
toimitettavan vakiokorin EasyClick-kahvaa.

