
 

 

Philips Airfryer Accessory
XXL bakmeesterkit

Meesterbakkerkit (2,0 l)
1 bakaccessoire
9 siliconen muffinvormen

HD9952/00
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ccessoires en tips voor bakken met de Airfryer
t deze speciale meesterbakkerkit voor uw Philips Airfryer bereidt u al uw favoriete 

krecepten. Maak snel en eenvoudig overheerlijke taarten, brood, gegratineerde 
rechten, quiches en nog veel meer!

Geen gedoe
• Vaatwasmachinebestendige onderdelen voor eenvoudig schoonmaken

Moeiteloos bakken
• Niet-klevend bakaccessoire past perfect in Airfryer XXL
• 9 siliconen muffinvormpjes voor verschillende gerechten
• Boekje om uw bakvaardigheden te verbeteren



 Bakaccessoire
Het bakaccessoire van Philips is ook zeer geschikt 
voor het bereiden van stamppotten, ratatouille, 
frittata, lasagne, gratin, vlees met sausjes en andere 
gerechten. Eet smakelijk.

Muffinvorm
Muffins of cupcakes uit deze Airfryer-muffinvormpjes 
verwijderen is zeer gemakkelijk vanwege het soepele 
materiaal. Door de geplooide randen zien de muffins 
er nog beter uit! Dankzij het geurloze silicone zijn de 
Airfryer-muffinvormpjes geschikt voor eindeloos 
hergebruik!

Boekje voor extra inspiratie

Boekje met tips van de chef, recepten voor beginners 
en baktijden voor de Airfryer

Eenvoudig schoonmaken en opbergen

U kunt het bakaccessoire en de muffinvormpjes van 
uw Airfryer veilig in uw vaatwasmachine zetten 
waardoor deze zelfs nog gemakkelijker zijn om te 
hergebruiken!
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Gewicht en afmetingen
• Afmetingen van verpakking (l x b x h): 240 x 240 x 

90 mm
• Afmetingen van product (l x b x h): 220 x 208 x 

73 mm
• Productgewicht: 0,506 kg

Accessoires meegeleverd
• 9 muffinvormen
• Bakschaal

Duurzaamheid
• Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal
• Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Algemene specificaties
• Vaatwasmachinebestendig
• Antikleeflaag

Productcompatibiliteit
• Compatibel met: Philips Airfryer XXL: HD9630 

HD9750 HD9650 - HD9656 HD9860 - HD9867 
HD9870

•

Specificaties
XXL bakmeesterkit
Meesterbakkerkit (2,0 l) 1 bakaccessoire, 9 siliconen muffinvormen
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