
 

 

Philips Airfryer Accessory
Kit de pastelaria L

1 acessório de pastelaria
7 formas em silicone para 
queques

HD9925/01
Kit de pastelaria L

Acessórios para dominar receitas de pastelaria
Com este kit especial para pastelaria Philips Airfryer, pode preparar todas as suas receitas 
de pastelaria favoritas. Domine como preparar bolos, pão, gratinados, quiches e muito 
mais. De uma forma fácil e saudável.

Pastelaria simplificada
• Inspiração diária para novas receitas
• Baking accessory
• 7 formas em silicone para queques para desfrutar de diferentes pratos cozidos no forno

Simples e prático
• Limpeza e arrumação fáceis



 Acessório de cozedura

Acessório de pastelaria. Com o kit para pastelaria 
Philips Airfryer L, pode preparar todas as suas 
receitas de pastelaria favoritas. A capacidade de 1,3 l 
é excelente para preparar queques, brownies, bolos 
pequenos e outros pratos. Desfrute!

Forma para queques

A remoção dos seus queques ou cupcakes destas 
formas para queques da Airfryer é fácil, graças ao 
material flexível. Os rebordos ondulados conferem 
um aspeto ainda melhor às suas formas para 
queques! Fabricadas em silicone inodoro, pode 
reutilizar estas formas para queques da Airfryer 
vezes sem conta!

Inspiração diária personalizada

Inspiração infinita com receitas Philips NutriU dos 
nossos chefes especializados e de milhões de 
utilizadores para expandir o seu repertório. Quanto 
mais utiliza a NutriU, mais recomendações 
personalizadas obtém.*

Limpeza e arrumação fáceis

Estes acessórios de pastelaria da Airfryer e as formas 
para queques podem ser lavados com segurança na 
sua máquina de lavar loiça, tornando-os ainda mais 
fáceis de reutilizar!
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Especificações
Compatibilidade do produto
• Compatível com: Philips – Airfryer HD9200, 

HD9252, HD9255

Acessórios
• Incluído: Acessório de pastelaria (1,3 l), 7 formas 

para queques

Peso e dimensões
• Dimensões da embalagem (CxLxA): 210 x 210 x 

90 mm
• Dimensões do produto (CxLxA): 174 x 164 x 

74 mm
• Peso do produto: 0,343 kg

Especificações gerais
• Caraterísticas do produto: Laváveis na máquina de 

lavar a loiça

Design e acabamento
• Material da estrutura principal: Tabuleiro: metal 

com revestimento antiaderente
• Material dos acessórios: Formas para queques: 

silicone vermelho

Assistência
• 2 anos de garantia mundial

Sustentabilidade
• Embalagem: > 90% de materiais reciclados
• Manual do utilizador: 100% de papel reciclado
•

* Visite www.Philips.com/NutriU para descobrir se a NutriU está 
disponível no seu país.
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