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Snack kiegészítő
Tartozékok, tippek, hogy az Airfryer eszközzel profi legyen a vendégfogadásban

Ezzel a speciális Philips Airfryer snack kiegészítővel kedvenc harapnivalóit egészséges módon készítheti el.

Élvezze az egészséges, házi készítésű zöldséges harapnivalókat, aszalt gyümölcsöket és még sok mást.

Könnyen elkészíthető egészséges chipsek

Készítse el kedvenc harapnivalóit a snack fedővel

A falatokat a szilikon fejű, könnyen használható csipesszel veheti ki

Füzet az Airfryer snackek professzionális elkészítéséhez

Csak könnyedén

Mosogatógépben tisztítható alkatrészek: egyszerű tisztítás

Kihajtható lábakkal rendelkező, kisebb harapnivalókhoz való fedő az egyszerű tárolás érdekében



Snack kiegészítő HD9954/01

Fénypontok Műszaki adatok

Fedél a kisebb harapnivalók letakarásához

Készítse el kedvenc harapnivalóit a snack

fedővel. Készítsen könnyen és gyorsan

egészséges, zöldséges harapnivalókat,

például kelkáposztát, répaféléket vagy szárított

gyümölcsöket, valamint csirkeszárnyakat vagy

hasaalja szalonnát.

csipesz

A falatokat a szilikon fejű, könnyen

használható csipesszel veheti ki a maximális

kényelem és könnyedség érdekében.

Inspiráló receptfüzet

Séf tippeket, kezdőknek való receptek és az

Airfryer sütési időket tartalmazó füzettel.

Egyszerűen tisztítható

Nyugodtan beteheti a snack fedőt és a

csipeszt a mosogatógépbe, így még

könnyebben használhatja őket újra!

Egyszerű tárolás

Az egyszerű tárolás érdekében hajtsa be a

snack fedő lábait.

Mellékelt tartozékok

Receptfüzet

Fedél a kisebb harapnivalók letakarásához

csipesz

Formatervezés és kidolgozás

A készülék anyaga: Krómozott acél

Termékkompatibilitás

Kompatibilitás:: Philips Airfryer XXL: HD963x

és HD965x

Tömeg és méretek

A termék méretei (Ho x Szé x Ma):

220x275x50 mm

Készülék tömege: 0,58 kg

Csomag méretei (H x Sz x M):

240x240x90 mm

Tömeg, a csomagolással együtt: 0,73 kg

Fenntarthatóság

Csomagolás: > 90% újrahasznosított anyag

Felhasználói kézikönyv: 100% újrahasznosított

papír
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