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Verwijderbare mand met
antiaanbaklaag

Deksel van roestvrij staal

Vaatwasmachinebestendig

 

HD9980/25

Veelzijdige mand voor de Airfryer
QuickClean-bodem en -deksel voor eenvoudige reiniging

De unieke veelzijdige mand voor de Airfryer heeft een gaasbodem met

antiaanbaklaag die eenvoudig kan worden verwijderd voor een snelle

schoonmaakbeurt. De mand wordt geleverd met een spatbestendig,

multifunctioneel deksel voor nog meer recepten!

Snel en gemakkelijk

Mand met premium antiaanbaklaag

Verwijderbare QuickClean-bodem van gaas

Alle onderdelen van de veelzijdige mand zijn vaatwasmachinebestendig

Voor veelzijdiger gebruik van de Airfryer

Multifunctioneel deksel voor veelzijdige recepten



Veelzijdige mand voor Airfryer HD9980/25

Kenmerken Specificaties

Verwijderbare QuickClean-bodem

De unieke QuickClean-bodem van de

veelzijdige mand voor Philips Airfryer heeft

een antiaanbaklaag waardoor voedsel niet

aankoekt en de bodem dus in seconden

schoon te maken is. Bovendien is de bodem

eenvoudig te verwijderen, zodat u zelfs de

randen en hoekjes nauwkeurig en snel kunt

schoonmaken. De bodem kan onder de kraan

of in de vaatwasmachine worden

schoongemaakt.

QuickClean-ontwerp

De innovatieve veelzijdige mand voor Philips

Airfryer heeft een uniek ontwerp. De vorm

bleek in tests betere prestaties te leveren

vergeleken met de standaard Philips Airfryer-

mand.

Vaatwasmachinebestendig

Alle onderdelen van de veelzijdige mand zijn

vaatwasmachinebestendig.

Spatdicht deksel

Het spatdichte deksel kan ook worden gebruikt

om gerechten zoals gedroogd fruit en groenten

te bereiden, koffiebonen te branden enz. Dit

zijn ingrediënten die zonder deksel uit de

mand zouden vliegen vanwege de snelle

luchtstroom van de Philips Airfryer met Rapid

Air-technologie.

Algemene specificaties

Productkenmerken:

Vaatwasmachinebestendig

Service

2 jaar wereldwijde garantie

Duurzaamheid

Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal

Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Ontwerp

Kleur: Zwart en zilver

Afwerking

Materiaal accessoires: Antikleeflaag

Materiaal hoofdunit: Roestvrij staal
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