
 

 

Philips Airfryer Accessory
Komplet za peko na žaru 
XXL

Komplet za žar
1 posoda za žar
6 nabodal
1 knjižica z recepti

HD9951/00
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ipomočki in nasveti za peko na žaru s cvrtnikom Airfryer
osebnim kompletom za peko na žaru s cvrtnikom Philips Airfryer boste zmogli.

Na preprost način do okusne hrane
• Deli, primerni za pomivanje v pomivalnem stroju, omogočajo preprosto čiščenje

Peka na preprost način
• Knjižica za izpopolnitev priprave na žaru
• Posoda za žar z dnom proti sprijemanju se popolnoma prilega cvrtniku Airfryer XXL
• 6 nabodal za pripravo posebnih jedi na žaru



 Posoda za žar
Posoda za žar XXL in luknjasta površina s 
prepoznavnimi robovi za popolno in bolj zdravo 
pečeno ribo, meso in zelenjavo. Površina proti 
sprijemanju omogoča preprosto odstranjevanje 
hrane in enostavno čiščenje posode za žar.

6 nabodal
Uporabite nabodala za pripravo zelenjavnih ali 
mesnih ražnjičev.

Navdihujoča knjižica

Priložena je knjižica s kuharskimi nasveti, recepti za 
začetnike in časi pečenja s cvrtnikom Airfryer

Enostavno čiščenje in shranjevanje
Posodo za žar in nabodala za Airfryer lahko brez 
skrbi postavite v pomivalni stroj, kar omogoča 
njihovo še enostavnejšo uporabo.
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Združljivost izdelka
• Združljivo z: HD9630 HD9750 HD9650 - HD9656 

HD9860 - HD9867 HD9870

Teža in dimenzije
• Dimenzije izdelka (D x Š x V): 240 x 240 x 90 mm
• Teža izdelka: 0,403 kg

Priložena dodatna oprema
• 6 nabodal
• Knjižica
• Posoda za žar

Prijazno do okolja
• Embalaža: > 90 % reciklirani materiali
• Uporabniški priročnik: 100 % recikliranega papirja
•

Specifikacije
Komplet za peko na žaru XXL
Komplet za žar 1 posoda za žar, 6 nabodal, 1 knjižica z recepti
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