
Grillmestersett

 
Tilbehørpakke med 2 deler

Non-stick grillbunn

4 grillspyd

 

HD9941/00

Grillsett
Praktisk grilltilbehør til Airfryer

Med Philips grillsett kan du raskt tilberede enkel grillmat i Airfryer. Tilbehøret inkluderer fire grillspyd og en

grillbunn med non-stick-belegg som beholder den gode stekeoverflaten på grillfavoritter som fisk, kjøtt og

grønnsaker.

Grilling på en enkel måte

Grillbunn med non-stick-belegg

Fire grillspyd følger med

Hefte med oppskrifter, tips og triks for nybegynnere

Enkelt og praktisk

Oppvaskmaskinsikre deler



Grillmestersett HD9941/00

Høydepunkter Spesifikasjoner

Grillbunn med non-stick-belegg

Når du bruker grillbunnen til Airfryer beholder

du den gode stekeoverflaten også på møre og

mykere ingredienser som fersk fisk, kjøtt og

grønnsaker. I tillegg får ingrediensene en herlig

rifled overflate. Non-stick-belegget gjør at

maten ikke sitter fast på risten og at bunnen er

enkel å rengjøre.

Fire grillspyd følger med

Lag gode grillspyd av kjøttet og grønnsakene

som er grillet i Airfryeren. Det er enkelt og godt

både til hverdagsmiddag og grillfest.

Inspirerende hefte

Medfølgende hefte med kokke-tips og -triks,

oppskrifter for nybegynnere og steketider for

Airfryer

Oppvaskmaskinsikre deler

Airfryer-tilbehøret er oppvaskmaskinsikkert for

å enkelt kunne rengjøres etter bruk.

Tilbehør

Inkludert: Oppskriftshefte

Generelle spesifikasjoner

Produktfunksjoner: Kan vaskes i

oppvaskmaskin

Service

To års verdensomspennende garanti

Bærekraft

Emballasje: > 90 % resirkulerte materialer

Brukerhåndbok: 100 % resirkulert papir

Mål og vekt

Mål, produkt (L x B x H): 200 x 205 x

80 millimeter

Emballasjens mål (L x B x H): 210 x 210 x

90 millimeter

Vekt, produkt: 0,223 kg

Utforming og utseende

Materiale i tilbehøret: Grillspyd: metall

Materiale i hoveddelen: Grillbunn: ikke-klebrig

teflon

Tilbehør som følger med

Grillbunn

4 grillspyd

Produktkompatibilitet

Kompatibel med: HD962x, HD964x, HD972x,

HD974x
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