
Grillpanaccessoire
voor Airfryer

 
Geschikt voor HD962X-serie

Geschikt voor HD964X-serie

Veelzijdig koken

Antiaanbaklaag

 
HD9940/00

Voor smakelijk en gezond frituren en grillen
Grillpan voor Airfryer

Vis, vlees en groenten worden perfect gegrild en zijn gezonder door de combinatie van TurboStar Rapid Air-

technologie en het unieke geperforeerde oppervlak met randen! Dankzij de antiaanbaklaag blijft voedsel niet

plakken en is de pan heel eenvoudig schoon te maken!

Uitstekende grillresultaten, minder vet

Geperforeerd oppervlak voor de ideale airflow tijdens het grillen

Geperforeerd oppervlak voert overtollig vet af

Hoogwaardige antiaanbakpan voor eenvoudig voedsel eruit halen

Met het geoptimaliseerde oppervlak kunt u zelfs een hele vis grillen

Voor veelzijdiger gebruik van de Airfryer

Ook ideaal voor frituren, bruinen en schroeien

Of u nu de voorkeur geeft aan het grillen van vlees, zeevruchten of groenten!

Eenvoudig schoonmaken en opbergen

De grillpan is eenvoudig te reinigen dankzij antiaanbaklaag.

EasyClick afneembare handgreep voor eenvoudig schoonmaken en opbergen*



Grillpanaccessoire voor Airfryer HD9940/00

Kenmerken Specificaties

Ideale airflow tijdens het grillen

Ontdek de nieuwe manier van voedsel grillen

met het unieke oppervlak van deze grillpan

voor Airfryer. Dankzij de TurboStar Rapid Air-

technologie wordt uw voedsel op een

gezondere manier bereid, omdat er weinig of

geen olie nodig is.

Uitstekende resultaten, minder vet

Overtollig vet wordt dankzij het geperforeerde

oppervlak moeiteloos afgevoerd tijdens het

grillen.

Voedsel er eenvoudig uit halen

Dankzij de antiaanbaklaag haalt u de gegrilde

gerechten net zo eenvoudig uit de pan als dat

u ze erin doet. Zo krijgt u perfect gegrild vlees,

en het is zelfs geschikt voor het bereiden van

de meest delicate soorten voedsel zoals vis en

groenten.

Geoptimaliseerd oppervlak

De grillpan is groot genoeg voor het eenvoudig

grillen of bakken van een hele vis, een grote

steak of royale porties groenten.

Veelzijdig koken

Hiermee benut u het volledige potentieel van

uw Airfryer en ontdekt u de eindeloze

mogelijkheden. Ook als u wilt frituren, bruinen

of schroeien, zorgt de Airfryer-grillpan voor

heerlijke gerechten die in een mum van tijd

klaar zijn!

Voor elk ingrediënt

Of u nu de voorkeur geeft aan het grillen van

vlees, zeevruchten of groenten!

Schoonmaken kost weinig moeite

Dankzij de antiaanbaklaag is uw Airfryer-

grillpan heel eenvoudig schoon te maken.

Daarnaast kan hij in de vaatwasmachine voor

ultiem gemak.

EasyClick afneembare handgreep

Dankzij de EasyClick afneembare handgreep

kan de grillpan in de vaatwasmachine en kunt

u hem eenvoudig opbergen. Het grillpan-

accessoire maakt gebruik van het EasyClick-

handvat dat standaard wordt geleverd bij de

mand van de Airfryer.

Land van herkomst

Geproduceerd in: China

Algemene specificaties

Productkenmerken:

Vaatwasmachinebestendig, Antikleeflaag

Service

2 jaar wereldwijde garantie

Duurzaamheid

Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal

Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Gewicht en afmetingen

Afmetingen van verpakking (l x b x h): 219 x

217 x 77 millimeter

Afmetingen van product (l x b x h): 205 x 206

x 80 millimeter

Productgewicht: 0,16 kg

Ontwerp

Kleur: Zwart

Afwerking

Materiaal hoofdunit: Aluminium

 

* Het grillpan-accessoire maakt gebruik van de EasyClick

afneembare handgreep die wordt geleverd bij de

standaard mand van de Airfryer.

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder

voorafgaande kennisgeving worden

gewijzigd. Handelsmerken zijn het

eigendom van Koninklijke Philips N.V.

en hun respectieve eigenaren.

Publicatiedatum

2020‑05‑27

Versie: 9.0.1

EAN: 08 71010 37784 24

www.philips.com

http://www.philips.com/

