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Non-stick grillpanna
Smidiga grilltillbehör till din Airfyrer

Med Philips grillset kan du tillaga enkel och snabb grillmat i din Airfryer. I tillbehöret ingår fyra grillspett och en

grillbotten med non-stick beläggning som behåller den goda stekytan på grillfavoriter som fisk, kött och

grönsaker.

Grillning enkelt

Grillbotten med non-stick beläggning

Fyra grillspett medföljer

Häfte med recept för nybörjare, tips och knep

Enkelt och praktiskt

Diskmaskinssäkra delar



Non-stick grillpanna HD9941/00

Funktioner Specifikationer

Grillbotten med non-stick beläggning

När du använder grillbottnen till din Airfryer

behåller du den goda stekytan även på möra

och mjukare ingredienser som färsk fisk, kött

och grönsaker. Dessutom får ingredienserna en

härligt räfflad yta. Non-stick beläggningen gör

att maten inte fastnar på gallret och att bottnen

är enkel att rengöra.

Fyra grillspett medföljer

Gör goda grillspett av köttet och grönsakerna

som grillats i Airfryern. Det är enkelt och gott

till både middag och grillfest.

Inspirerande häfte

Häfte med kocktips och -knep, recept för

nybörjare och tillagningstider för Airfryer

medföljer

Diskmaskinssäkra delar

Airfryer tillbehören är diskmaskinssäkra för att

enkelt kunna rengöras efter användning.

Tillbehör

Medföljer: Receptbok

Allmänna specifikationer

Produktfunktioner: Tål att maskindiskas

Service

2 års världsomfattande garanti

Hållbarhet

Förpackning: > 90 % återvunnet material

Användarhandbok: 100 % återvunnet papper

Vikt och mått

Produktens mått (L x B x H): 200 x 205 x

80 mm

Förpackningens mått (LxBxH): 210 x 210 x

90 mm

Produktens vikt: 0,223 kg

Design och finish

Material i tillbehör: Spett: metall

Material i huvudenhet: Grillbotten: metall med

anti-stickbeläggning

Medföljande tillbehör

Grillbotten

4 spett

Produktkompatibilitet

Kompatibel med: HD962x, HD964x, HD972x,

HD974x
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