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Sett for lett snacks
Tilbehør og tips for å mestre Airfryer-snacks

Med dette spesielle settet for lett snacks for Philips Airfryer kan du lage all favorittsnacksen din på en sunn måte.

Lag sunn og hjemmelaget grønnsakssnacks, tørket frukt med mer.

Sunn chips på en enkel måte

Tilbered favorittsnacksen din med snacksdekselet

Ta ut snacksen med klypen med silikontupp som gir godt grep

Hefte for mestring av Airfryer-snacks

Minimal anstrengelse

Enkel rengjøring med deler som kan vaskes i oppvaskmaskin

Snacksdeksel med sammenleggbare bein for enkel oppbevaring
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Høydepunkter Spesifikasjoner

Deksel til mellommåltider

Tilbered favorittsnacksen din med

snacksdekselet. Nyt sunn grønnsakssnacks

som grønnkål, beter eller tørket frukt samt

kyllingvinger eller svineribbe på en enkel og

rask måte.

Klype

Ta ut snacksen med klypen med silikontupp

som gir godt grep, det er enkelt og behagelig.

Inspirerende hefte

Hefte med matlagingstips, oppskrifter for

nybegynnere og steketider for Airfryer følger

med.

Enkel rengjøring

Du kan trygt vaske snacksdekselet og klypen i

oppvaskmaskinen, noe som gjør det enklere å

bruke dem om igjen.

Enkel oppbevaring

Slå sammen beina på snacksdekselet for enkel

oppbevaring.

 

Tilbehør som følger med

Oppskriftshefte

Deksel til mellommåltider

Klype

Utforming og utseende

Materiale i hoveddelen: Forkrommet stål

Produktkompatibilitet

Kompatibel med: Philips Airfryer XXL:

HD963x og HD965x

Mål og vekt

Mål, produkt (L x B x H):

220 x 275 x 50 millimeter

Vekt, produkt: 0,58 kg

Emballasjens mål (L x B x H):

240 x 240 x 90 millimeter

Vekt, inkl. emballasje: 0,73 kg

Bærekraft

Emballasje: > 90 % resirkulerte materialer

Brukerhåndbok: 100 % resirkulert papir
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