Értékesítés Előtti Szórólap ez Magyarország (2019, Január 22)
Airfryer XXL tartozékkészlet
• Profi készlet nagyobb vendégfogadáshoz
• 1 db kétrétegű tartozék
• 1 db ételelválasztó
• 1 db receptfüzet

HD9950/00

Profi készlet nagyobb vendégfogadáshoz
Tartozékok, tippek, hogy az Airfryer eszközzel profi legyen a vendégfogadásban
A speciális Philips Airfryer nagyobb vendégfogadáshoz való profi készlettel nagyszerű és egészséges partikat szervezhet kedvenc
partiételeit elkészítve. Maximalizálja az Airfryer készülék sütési felületét a kétrétegű tartozékkal és az ételelválasztóval.
Előnyök

Partiételek könnyedén
• Duplázza meg a sütési felületet az ételelválasztó tartozék segítségével
• Válassza szét az Airfryer sütési felületét az ételelválasztó segítségével
• Receptfüzet, hogy profi legyen a vendégfogadásban az Airfryer
készülékkel

Csak könnyedén
• Mosogatógépben tisztítható alkatrészek: egyszerű tisztítás

Szolgáltatások
Kétrétegű tartozék

Ételelválasztó

Maximalizálja az Airfryer készülék sütési felületét a kétrétegű tartozékkal.
Grillezzen, pirítson vagy süssön ízletes burgereket, csirkeszárnyakat, halat és
minden mást könnyen, gyorsan és egészségesebben.

A további sokoldalú felhasználásért válassza szét az Airfryer sütési felületét az
ételelválasztó segítségével. Süssön, grillezzen vagy pirítson egyszerre, anélkül,
hogy keverednének az ételek.

Inspiráló receptfüzet

Könnyű tisztítás és tárolás
Nyugodtan beteheti ezeket az Airfryer ételelválasztó tartozékokat a
mosogatógépbe, így még könnyebben használhatja őket újra!

Séf tippek, kezdőknek való receptek és az Airfryer sütési időket tartalmazó
füzet

termékjellemzők
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ez egy értékesítés előtti szórólap, melynek tartalma jelenlegi legjobb tudásunkat tükrözi a fent említett országra vonatkozóan. A szórólap tartalma előzetes
értesítés nélkül megváltozhat. A Philips nem vállal felelősséget a szórólap tartalmáért.

Fenntarthatóság
Csomagolás
Felhasználói kézikönyv

Méret csomagolással együtt
> 90% újrahasznosított anyag
100% újrahasznosított papír

Magasság
Szélesség
Mélység
Nettó tömeg
Bruttó tömeg
EAN
Mellékelt termékek
száma
Származási hely
Harmonizált rendszerkód

Tömeg és méretek
A termék méretei
(Ho x Szé x Ma)
Készülék tömege

240 x 240 x 90 mm
0,584 kg

Formatervezés és kidolgozás
A készülék anyaga

Krómozott acél

igen
Igen
Igen

Termékkompatibilitás
Kompatibilitás:

Philips Airfryer XXL: HD963x és
HD965x
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Külső kartondoboz

Mellékelt tartozékok
Kétszintes grillrács
Ételelválasztó
Receptfüzet

24,00 cm
24,00 cm
9,00 cm
0,41 kg
0,58 kg
08710103860792
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Hosszúság
Szélesség
Magasság
Bruttó tömeg
EAN
Fogyasztói csomagolások száma

44,80 cm
24,80 cm
19,60 cm
2,64 kg
18710103860799
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