
 

 

Philips Airfryer XXL 
Accessory Kit
Profi készlet nagyobb 
vendégfogadáshoz

Profi készlet nagyobb 

vendégfogadáshoz

1 db kétrétegű tartozék
1 db ételelválasztó
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rtozékok, tippek, hogy az Airfryer eszközzel profi legyen a vendégfogadásban

speciális Philips Airfryer nagyobb vendégfogadáshoz való profi készlettel nagyszerű és 
észséges partikat szervezhet kedvenc partiételeit elkészítve. Maximalizálja az Airfryer 
szülék sütési felületét a kétrétegű tartozékkal és az ételelválasztóval.

Csak könnyedén
• Mosogatógépben tisztítható alkatrészek: egyszerű tisztítás

Partiételek könnyedén
• Napi személyre szabott inspiráció
• Duplázza meg a sütési felületet az ételelválasztó tartozék segítségével
• Válassza szét az Airfryer sütési felületét az ételelválasztó segítségével



 Kétrétegű tartozék

Maximalizálja az Airfryer készülék sütési felületét a 
kétrétegű tartozékkal. Grillezzen, pirítson vagy 
süssön ízletes burgereket, csirkeszárnyakat, halat és 
minden mást könnyen, gyorsan és egészségesebben.

Ételelválasztó

A további sokoldalú felhasználásért válassza szét az 
Airfryer sütési felületét az ételelválasztó segítségével. 
Süssön, grillezzen vagy pirítson egyszerre, anélkül, 
hogy keverednének az ételek.

Napi személyre szabott inspiráció

Végtelen inspiráció a Philips NutriU receptekkel 
szakértő szakácsainktól és több millió 
felhasználónktól, melyek révén kibővítheti 
repertoárját. Minél többet használja a NutriU 
alkalmazást, annál személyre szabottabb ajánlásokat 
kap.*

Könnyű tisztítás és tárolás

Nyugodtan beteheti ezeket az Airfryer ételelválasztó 
tartozékokat a mosogatógépbe, így még könnyebben 
használhatja őket újra!
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Műszaki adatok
Formatervezés és kidolgozás
• A készülék anyaga: Krómozott acél

Mellékelt tartozékok
• Kétszintes grillrács
• Ételelválasztó

Tömeg és méretek
• A termék méretei (HxSzxM): 198 x 215 x 73 mm
• A termék tömege: 0,584 kg

Fenntarthatóság
• Csomagolás: > 90% újrahasznosított anyag
• Felhasználói útmutató: 100% újrahasznosított 

papírból

Termékkompatibilitás
• Kompatibilitás:: HD9630 HD9750 HD9650 - 

HD9656 HD9860 - HD9867 HD9870
•

* Látogasson el a www.Philips.com/NutriU oldalra, és ellenőrizze, 
hogy országában elérhető-e a NutriU.
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