
 

 

Philips Airfryer Accessory
Licht snackpakket XXL

1x snackdeksel
1x tang

HD9954/01
Licht snackpakket XXL

Accessoires voor het perfect bakken van snacks met een Airfryer

Bereid al uw favoriete snacks op een gezonde manier met deze lichte-snackset voor de 
Philips Airfryer. Geniet van gezonde, zelfgemaakte groentesnacks, gedroogde vruchten en 
meer.

Geen gedoe
• Vaatwasmachinebestendige onderdelen voor eenvoudig schoonmaken
• Snackdeksel met inklapbare poten voor eenvoudig opbergen

Gezonde frites, eenvoudig gemaakt
• Dagelijkse inspiratie voor nieuwe recepten
• Maak uw favoriete snacks met de snackdeksel
• Verwijder de snacks met behulp van de tang, gemaakt van siliconen en gemakkelijk vast te 

houden



 Snackdeksel

Maak uw favoriete snacks met de snackdeksel. 
Geniet op een eenvoudige en snelle manier van 
gezonde groentesnacks zoals boerenkool, bieten of 
gedroogde vruchten of van kippenvleugeltjes of 
buikspek.

Tang

Verwijder de snacks met behulp van de tang, 
gemaakt van siliconen en gemakkelijk vast te houden. 
De beste manier voor maximaal gemak en 
handigheid.

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.*

Makkelijk schoon te maken

U kunt de snackdeksel en de tang van uw Airfryer 
veilig in uw vaatwasmachine zetten waardoor deze 
zelfs nog gemakkelijker zijn om te hergebruiken.

Eenvoudig op te bergen

Klap de poten van de snackdeksel in voor eenvoudig 
opbergen.
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Specificaties
Gewicht en afmetingen
• Afmetingen van verpakking (l x b x h): 

240x240x90 mm
• Afmetingen van product (l x b x h): 220 x 275 x 

50 mm
• Productgewicht: 0,58 kg
• Gewicht (incl. verpakking): 0,73 kg

Ontwerp en afwerking
• Materiaal hoofdunit: Geplateerd staal

Accessoires meegeleverd
• Snackdeksel
• Tang

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

Productcompatibiliteit
• Compatibel met: Philips Airfryer XXL: HD9630 

HD9750 HD9650 - HD9656 HD9860 - HD9867 
HD9870

•

* Ga naar www.Philips.com/NutriU om te controleren of NutriU 
beschikbaar is in uw land.
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