
 

 

Philips Airfryer Accessory
Grillset L

Accessoireset
1x grillplaat
4 spiesen

HD9941/00
Grillset L

Accessoires voor het grillen met een Airfryer
Met deze speciale grillpan voor uw Philips Airfryer bereidt u al uw favoriete recepten. 
Leer hoe u gemakkelijk en gezond perfecte hamburgers, visgerechten, groentegerechten 
en nog veel meer kunt maken.

Grillen is nu eenvoudig
• 4 spiesen om speciale grillgerechten te maken
• Grillplaat-accessoire met antiaanbaklaag
• Dagelijkse inspiratie voor nieuwe recepten

Gebruiksvriendelijk en handig
• Vaatwasmachinebestendig voor eenvoudig schoonmaken



 Accessoire voor grills

Vis, vlees en groenten worden perfect gegrild door 
de combinatie van de XXL-grillplaat en het unieke 
geperforeerde oppervlak met de typische randen. 
Dankzij de antiaanbaklaag blijft voedsel niet plakken 
en is de plaat heel eenvoudig schoon te maken.

4 spiesen

U kunt groenten of vlees aan deze spiesen rijgen

Dagelijkse inspiratie speciaal voor u

Eindeloze inspiratie met Philips NutriU-recepten van 
onze deskundige chefs en miljoenen gebruikers om 
uw repertoire uit te breiden. Hoe meer u NutriU 
gebruikt, hoe meer persoonlijke aanbevelingen u 
krijgt.*

Eenvoudig schoonmaken en opbergen.

U kunt de grillplaat en pennen van uw Airfryer veilig 
in uw vaatwasmachine zetten waardoor deze zelfs 
nog gemakkelijker zijn om te hergebruiken!
HD9941/00

Kenmerken

* Ga naar www.Philips.com/NutriU om te controleren of NutriU 
beschikbaar is in uw land.
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Gewicht en afmetingen
• Afmetingen van verpakking (l x b x h): 210 x 210 x 

90 mm
• Afmetingen van product (l x b x h): 200 x 205 x 

80 mm
• Productgewicht: 0,223 kg

Ontwerp en afwerking
• Materiaal hoofdunit: Grillplaat: antiaanbaklaag van 

gecoat metaal
• Materiaal van accessoires: Spiesen: metaal

Service
• 2 jaar wereldwijde garantie

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

Algemene specificaties
• Productkenmerken: Vaatwasmachinebestendig

Productcompatibiliteit
• Compatibel met: HD962x, HD964x, HD972x, 

HD974x, HD9200, HD9252, HD9255

Accessoires
• Inclusief: 4 spiesen, Grillplaat
•

Specificaties
Grillset L
Accessoireset 1x grillplaat, 4 spiesen
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