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Avance Collection

 
Excelente para grelhar

Preparo versátil

Revestimento antiaderente

 

HD9911/90

Grill Pan para Airfryer
Frituras e grelhados saborosos sem grudar!

Prepare peixes, carnes e legumes grelhados perfeitos e mais saudáveis usando a

tecnologia Rapid Air combinada com a exclusiva superfície perfurada com

ondulações! Graças ao revestimento antiaderente, o alimento não gruda, além de

ser fácil de limpar.

Grelhados excelentes

Superfície perfurada que proporciona o fluxo perfeito da tecnologia Rapid Air ao fazer

grelhados

Panela de suporte antiaderente premium em que os alimentos não grudam

Com a superfície maximizada, você pode até mesmo grelhar um peixe inteiro

Tempo de cozimento 20% mais rápido*

Para usos mais versáteis da Airfryer

Também ideal para fritar, tostar e selar

O que você preferir grelhar: carnes, frutos do mar ou legumes!

Limpeza muito mais fácil

A assadeira com grelha da Airfryer é fácil de limpar por conta da superfície

antiaderente



Acessório da assadeira com grelha da Airfryer HD9911/90

Destaques Especificações

Faça grelhados com menos gordura

Descubra a nova forma de grelhar alimentos

graças à superfície exclusiva da assadeira com

grelha da Airfryer. Com a tecnologia Rapid Air,

o alimento é cozido de maneira mais

saudável, já que você usa um pouco ou nada

de óleo. Além disso, o excesso de gordura

escorre com facilidade por conta da superfície

perfurada.

Os alimentos não grudam

Com a superfície antiaderente, tirar seu

alimento da grelha é tão fácil quanto colocá-

lo. Com ela, sua carne é perfeitamente

grelhada e você pode até mesmo preparar os

mais delicados tipos de alimento, como peixe,

legumes e verduras.

Superfície maximizada

A superfície maximizada quando comparada

com uma cesta comum permite que você frite

ou grelhe um peixe inteiro, um grande bife ou

grandes porções de verduras e legumes.

Economize no tempo de cozimento

Usar a assadeira com grelha da Airfryer

economiza seu tempo. A superfície e os

materiais de alta qualidade possibilitam que

você cozinhe até 20% mais rápido! *

Preparo versátil

Alcance o potencial da sua Airfryer e descubra

as intermináveis possibilidades de uso. Seja

para fritar, tostar ou selar, a assadeira com

grelha da Airfryer proporciona refeições

deliciosas preparadas em pouquíssimo tempo!

Limpeza simplificada

Graças à superfície antiaderente a assadeira

com grelha da Airfryer é muito fácil de limpar.

Além disso você pode colocá-la na máquina

lava-louças para a sua total comodidade.

Qualquer ingrediente

O que você preferir grelhar: carnes, frutos do

mar ou legumes!

Design e acabamento

Cor(es): Preto

Material: Alumínio

Especificações gerais

Revestimento antiaderente

Manuseio confortável

Superfície com estrias

Própria para: HD924x

Próprio para lava-louças

Modo de preparo: Assar, Tostar, Fritura,

Grelhar, Selar

* Ao assar peixe, em comparação com a cesta padrão da

Philips Airfryer.
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