Airfryer XXL Комплект
принадлежности
Главен сет за печене
1 x приставка за печене
9 x силиконови форми за мъфини
1 x книжка с рецепти

HD9952/00

Главен сет за печене
Аксесоари и съвети за усъвършенстване на печенето с Airfryer
Със специалния основен комплект за печене с Airfryer на Philips можете да приготвите всяка своя любима рецепта за печене.
Овладейте начина на приготвяне на вкусен кекс, хляб и огретен, киш и много други по един лесен, бърз и здравословен начин.
Печенето става с лекота
Незалепваща приставка за печене, пасваща идеално на Airfryer XXL
9 силиконови форми за мъфини, за да се насладите на различни печива
Книжка за овладяване на уменията при печене
С минимум усилие
Подходящи за миене в съдомиялна машина части
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Акценти

Спецификации

Аксесоар за печене
Приставката за печене на Philips е чудесна за готвене
на яхнии, рататуи, фритата, лазаня, огретен, меса със
сос и други гозби. Наслаждавайте се!
Форма за мъфини
Изваждането на кексчетата от тези чашки за Airfryer
е лесно благодарение на гъвкавостта на материала.
Нагънатите ръбове карат купичките ви за кексчета да
изглеждат дори по-добре! Направени от силикон без
мирис, те са подходящи за използване в Airfryer
отново и отново!

Вдъхновяваща книжка

Тегло и размери
Размери на продукта (Д x Ш x В): 220 x 208 x
73 мм
Размери на пакета (Д x Ш x В): 240 x 240 x 90 мм
Тегло на продукта: 0,506 кг
Приложена е книжка с готварски съвети, рецепти за
начинаещи и времена за готвене с Airfryer
Лесно почистване и прибиране
Можете безопасно да поставите тези приставки за
печене и форми за мъфини Airfryer в съдомиялната си
машина, което ги прави дори по-лесни за повторна
употреба!
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Устойчивост
Опаковка: > 90% рециклирани материали
Ръковод. за потребителя: 100% рециклирана хартия

Приложени аксесоари
Брошура
Аксесоар за печене
Тава за печене
9x форми за мъфини
Продуктова съвместимост
Съвместим с: Philips Airfryer XXL: HD963x и
HD965x

