
Lichte snackset

 

Lichte-snackset

1x snackdeksel

1x tang

1 receptenboekje

 
HD9954/01

Lichte-snackset
Accessoires en tips voor de beste Airfryer-snacks

Bereid al uw favoriete snacks op een gezonde manier met deze lichte-snackset voor de Philips Airfryer. Geniet

van gezonde, zelfgemaakte groentesnacks, gedroogde vruchten en meer.

Gezonde frites, eenvoudig gemaakt

Maak uw favoriete snacks met de snackdeksel

Verwijder de snacks met behulp van de tang, gemaakt van siliconen en gemakkelijk vast te houden

Boekje om uw Airfryer-snacks optimaal te bereiden

Geen gedoe

Vaatwasmachinebestendige onderdelen voor eenvoudig schoonmaken

Snackdeksel met inklapbare poten voor eenvoudig opbergen



Lichte snackset HD9954/01

Kenmerken Specificaties

Snackdeksel

Maak uw favoriete snacks met de snackdeksel.

Geniet op een eenvoudige en snelle manier

van gezonde groentesnacks zoals boerenkool,

bieten of gedroogde vruchten of van

kippenvleugeltjes of buikspek.

Tang

Verwijder de snacks met behulp van de tang,

gemaakt van siliconen en gemakkelijk vast te

houden. De beste manier voor maximaal

gemak en handigheid.

Boekje voor extra inspiratie

Inclusief boekje met tips van de chef, recepten

voor beginners en baktijden voor de Airfryer

Makkelijk schoon te maken

U kunt de snackdeksel en de tang van uw

Airfryer veilig in uw vaatwasmachine zetten

waardoor deze zelfs nog gemakkelijker zijn om

te hergebruiken.

Eenvoudig op te bergen

Klap de poten van de snackdeksel in voor

eenvoudig opbergen.

 

Accessoires meegeleverd

Receptenboekje

Snackdeksel

Tang

Ontwerp en afwerking

Materiaal hoofdunit: Geplateerd staal

Productcompatibiliteit

Compatibel met: Philips Airfryer XXL:

HD963x en HD965x

Gewicht en afmetingen

Afmetingen van product (l x b x h): 220 x 275

x 50 mm

Productgewicht: 0,58 kg

Afmetingen van verpakking (l x b x h): 240 x

240 x 90 mm

Gewicht (incl. verpakking): 0,73 kg

Duurzaamheid

Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal

Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier
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