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Veelzijdig koken

Antiaanbaklaag
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Grillpan voor Airfryer
Voor lekkere en gefrituurde en gegrilde gerechten zonder

kleven!

Vis, vlees en groenten worden perfect gegrild en zijn gezonder door de

combinatie van Rapid Air-technologie en het unieke geperforeerde oppervlak met

de typische randen! Dankzij de antiaanbaklaag blijft voedsel niet plakken en is de

pan heel eenvoudig schoon te maken!

Uitstekende grillresultaten

Geperforeerd oppervlak voor de ideale Rapid Air-stroom tijdens het grillen

Hoogwaardige antiaanbakpan voor eenvoudig voedsel eruit halen

Met het geoptimaliseerde oppervlak kunt u zelfs een hele vis grillen

20% kortere baktijd*

Voor veelzijdiger gebruik van de Airfryer

Ook ideaal voor frituren, bruinen en schroeien

Of u nu de voorkeur geeft aan het grillen van vlees, zeevruchten of groenten!

Gemakkelijker schoon te maken

De grillpan voor Airfryer is gemakkelijk schoon te maken dankzij de antiaanbaklaag
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Kenmerken

Grillen met minder vet

Ontdek de nieuwe manier van voedsel grillen

met het unieke oppervlak van deze grillpan

voor Airfryer. Dankzij de Rapid Air-technologie

wordt uw voedsel op een gezondere manier

bereid, omdat er weinig of geen olie nodig is.

Overtollig vet kan eenvoudig weg druppelen

tijdens het grillen dankzij het geperforeerde

oppervlak.

Voedsel er eenvoudig uit halen

Dankzij de antiaanbaklaag haalt u de gegrilde

gerechten net zo eenvoudig uit de pan als dat

u ze erin doet. Zo krijgt u perfect gegrild vlees,

en het is zelfs geschikt voor het bereiden van

de meest delicate soorten voedsel zoals vis en

groenten.

Geoptimaliseerd oppervlak

Het oppervlak is geoptimaliseerd in verhouding

met de normale mand, zodat u eenvoudig een

hele vis, een grote steak of royale porties

groenten kunt grillen of bakken.

Kortere baktijd

De grillpan voor Airfryer bespaart u ook tijd.

Dankzij het unieke oppervlak en de eersteklas

materialen, kunt u tot wel 20% baktijd

besparen!*

Veelzijdig koken

Hiermee benut u het volledige potentieel van

uw Airfryer en ontdekt u de eindeloze

mogelijkheden. Ook als u wilt frituren, bruinen

of schroeien, zorgt de grillpan voor Airfryer voor

heerlijke gerechten die in een mum van tijd

klaar zijn!

Schoonmaken kost weinig moeite

Dankzij de antiaanbaklaag is uw grillpan voor

Airfryer heel eenvoudig schoon te maken.

Daarnaast kunt u het in de vaatwasser doen

voor ultiem schoonmaakgemak.

Voor elk ingrediënt

Of u nu de voorkeur geeft aan het grillen van

vlees, zeevruchten of groenten!
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Specificaties

Ontwerp en afwerking

Kleur(en): Zwart

Materiaal: Aluminium

Algemene specificaties

Antikleeflaag

Comfortabele handgreep

Geribbeld oppervlak

Geschikt voor: HD922x, HD923x*, HD921x

Vaatwasmachinebestendig

Bereidingsmethode: Bakken, Bruinen, Frituren,

Grillen, Schroeien

* Bij het bakken van vis, in vergelijking met de standaard

mand van Philips Airfryer.
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