
Tilbehøret Airfryer
grillpanne

 
Egnet for HD962X-serien

Egnet for HD964X-serien

Allsidig matlaging

Klebefri overflate

 
HD9940/00

For smakfull og sunn grilling og frityrsteking
Airfryer-grillpanne

Få perfekt og sunnere grillet fisk, kjøtt og grønnsaker med TurboStar Rapid Air-teknologien, kombinert med den

unike, perforerte overflaten med kanter. Takket være den klebefrie overflaten slipper maten lett og gjør den enkel

å rengjøre.

Utmerkede grillresultater, mindre fett

En perforert overflate gir en ideell luftstrøm når du griller

Den perforerte overflaten gjør at overflødig fett drypper vekk

Førsteklasses klebefri panne som gjør at maten slipper raskt

Med en maksimert overflate kan du til og med grille en hel fisk

For en mer allsidig bruk av Airfryer

Den er også perfekt til steking, bruning og tørrsteking

Uansett om du foretrekker å grille kjøtt, sjømat eller grønnsaker!

Enkel rengjøring og oppbevaring

Grillpannen er enkel å rengjøre på grunn av den klebefrie overflaten

EasyClick avtakbart håndtak for enkel rengjøring og oppbevaring*



Tilbehøret Airfryer grillpanne HD9940/00

Høydepunkter Spesifikasjoner

Få en ideell luftstrøm når du griller

Oppdag de nye måtene å grille maten på

takket være den unike overflaten på denne

Airfryer-grillpannen. Med TurboStar Rapid Air-

teknologien stekes maten på en sunnere måte

fordi du kan steke den med lite eller ingen olje.

Utmerkede resultater, mindre fett

Alt overflødig fett drypper enkelt vekk når du

griller, takket være den perforerte overflaten.

Maten slipper raskt

Med den klebefrie overflaten er det like enkelt

å fjerne maten som å legge den i pannen. På

denne måten får du perfekt grillet kjøtt, og du

kan til og med tilberede delikate matvarer som

fisk og grønnsaker.

Maksimert overflate

Grillpannen er stor nok til at du enkelt kan

steke eller grille en hel fisk, en stor biff eller

store porsjoner med grønnsaker.

Allsidig matlaging

Få fullt utbytte av Airfryer og oppdag de

uendelige mulighetene. Uansett om du vil

steke, brune eller tørrsteke maten, kan du

tilberede velsmakende retter på kort tid med

Airfryer-grillpannen!

Alle ingredienser

Uansett om du foretrekker å grille kjøtt, sjømat

eller grønnsaker!

Rengjøringen er lett som en lek

Takket være den klebefrie overflaten er Airfryer-

grillpannen svært enkel å rengjøre. I tillegg kan

du vaske den i oppvaskmaskinen for å gjøre

det enda enklere.

EasyClick avtakbart håndtak

Det avtakbare håndtaket EasyClick gjør at du

enkelt kan ha grillpannen i oppvaskmaskinen,

og gjør den mye enklere å oppbevare.

Tilbehøret til grillpannen har EasyClick-

håndtaket som leveres med den vanlige

Airfryer.

Opprinnelsesland

Produsert i: Kina

Generelle spesifikasjoner

Produktfunksjoner: Kan vaskes i

oppvaskmaskin, Klebefritt belegg

Service

To års verdensomspennende garanti

Bærekraft

Emballasje: > 90 % resirkulerte materialer

Brukerhåndbok: 100 % resirkulert papir

Mål og vekt

Emballasjens mål (L x B x H):

219 x 217 x 77 millimeter

Mål, produkt (L x B x H):

205 x 206 x 80 millimeter

Vekt, produkt: 0,16 kg

Utforming

Farge: Svart

Overflate

Materiale i hoveddelen: Aluminium

 

* Tilbehøret til grillpannen har EasyClick-håndtaket som

leveres med den vanlige Airfryer.
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