
 

 

Philips Airfryer XXL 
Accessory Kit
Zestaw do przygotowania 
pizzy XXL

Zestaw akcesoriów
1x taca do pizzy

HD9953/00
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estaw do przygotowania pizzy XXL
kcesoria do przygotowywania pizzy w urządzeniu Airfryer
stań prawdziwym mistrzem pizzy dzięki specjalnemu zestawowi do przygotowywania 
zy urządzenia Philips Airfyer. Teraz możesz przygotować swoją ulubioną pizzę w czasie 
ledwie 8 minut, i to bez konieczności wstępnego nagrzewania!

Minimalny wysiłek
• Łatwe czyszczenie dzięki możliwości mycia części w zmywarce

Pyszna pizza w prosty sposób
• Bake your favorite 26cm pizza in 8 min. using the Pizza Tray
• Codzienne inspiracje do tworzenia nowych przepisów



 Taca do pizzy

W urządzeniu Airfryer upieczesz teraz swoją 
ulubioną pizzę. Taca na pizzę w rozmiarze XXL 
umożliwia przygotowanie domowej pizzy o średnicy 
26 cm, a nawet mrożonej w czasie zaledwie 8 minut.

Codzienne spersonalizowane inspiracje.

Niewyczerpane źródło przepisów od naszych 
wybitnych znawców kuchni oraz milionów 
użytkowników aplikacji Philips NutriU pozwoli 
wzbogacić Twój kulinarny warsztat. Im więcej 
używasz aplikacji NutriU, tym więcej 
spersonalizowanych zaleceń otrzymujesz*.

Łatwe czyszczenie i przechowywanie

Możesz bezpiecznie umieścić tacę do pizzy i szczypce 
w zmywarce, co jeszcze bardziej ułatwia ich 
ponowne użycie.
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Zalety

* Odwiedź stronę www.Philips.com/NutriU, aby sprawdzić, czy 
aplikacja NutriU jest dostępna w Twoim kraju.
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Zgodność produktu
• Zgodny z: Philips Airfryer XXL: HD9630 HD9750 

HD9650–HD9656 HD9860–HD9867 HD9870

Waga i wymiary
• Wymiary opakowania (dł. × szer. × wys.): 

375x250x185 mm
• Wymiary produktu (dł. × szer. × wys.): 354 x 240 

x 165 mm mm
• Waga wraz z opakowaniem: 1.68 kg
• Waga produktu: 1.55 kg

Stylistyka i wykończenie
• Materiał korpusu głównego: Stal platerowana

Akcesoria w zestawie
• Taca na pizzę

Zrównoważony rozwój
• Opakowanie: > 90% materiału z odzysku
• Instrukcja obsługi: Papier w 100 procentach z 

recyklingu
•

Dane techniczne
Zestaw do przygotowania pizzy XXL
Zestaw akcesoriów 1x taca do pizzy
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