
 

 

Philips Airfryer XXL 
Accessory Kit
Set pentru petreceri

Set pentru gătire pe două niveluri

1 accesoriu cu două niveluri
1 separator de alimente

HD9950/00
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ccesorii şi sfaturi pentru o petrecere perfectă cu Airfryer
 acest set pentru gătire pe două niveluri special pentru Philips Airfryer, poţi prepara o 

ntitate mai mare de ingrediente. Foloseşte la maximum spaţiul de gătit al friteuzei 
rfryer cu accesoriul cu două niveluri şi separatorul de alimente.

Doar puţin efort
• Componente lavabile în mașină pt. curăţare ușoară

Preparate simple pt petreceri
• Inspiraţie personalizată zilnică
• Dublează spaţiul de gătit cu accesoriul cu două niveluri
• Separă spaţiul de gătit al friteuzei Airfryer cu separatorul de alimente



 Accesoriu cu două niveluri

Maximizează spaţiul de preparare al friteuzei Airfryer 
cu accesoriul cu două niveluri. Coace, prepară la 
grătar sau prăjește burgeri gustoși, aripioare de pui, 
pește și multe altele în mod rapid, ușor și sănătos.

Separator alimente

Separă spaţiul de gătit al friteuzei Airfryer cu 
accesoriul separator de alimente pentru a beneficia 
de mai multă versatilitate. Coace, frige sau prăjește 
diverse alimente în același timp, fără a le amesteca.

Inspiraţie personalizată zilnică

Sursă inepuizabilă de inspiraţie cu reţetele din 
aplicaţia Philips NutriU de la experţii noștri bucătari 
și de la milioane de utilizatori, pentru a-ţi extinde 
cartea de bucate personală. Cu cât utilizezi mai mult 
aplicaţia NutriU, cu atât vei primi recomandări mai 
personalizate.*

Ușor de curăţat și de depozitat

Poţi spăla în siguranţă în mașina de spălat vase 
accesoriul cu două niveluri și separatorul de alimente 
pentru Airfryer, fiind astfel și mai ușor de reutilizat!
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Specificaţii
Compatibilitate produs
• Compatibil cu: HD9630 HD9750 HD9650 - 

HD9656 HD9860 - HD9867 HD9870

Greutate și dimensiuni
• Dimensiunile produsului (L x l x H): 198 x 215 x 

73 mm
• Greutate produs: 0,584 kg

Design și finisaj
• Material corp principal: Oţel ranforsat

Accesorii incluse
• Raft cu 2 niveluri
• Separator alimente

Sustenabilitate
• Ambalaj: > 90 % materiale reciclate
• Manual de utilizare: 100% hârtie reciclată
•

* Vizitează www.Philips.com/NutriU pentru a vedea dacă NutriU este 
disponibilă în ţara ta
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