
 

 

Philips Air Cooker 
accessoire
Dubbele laag

NX0991/90
Haal het maximale uit je maaltijd

Bereid meerdere etenswaren tegelijkertijd
Bespaar tijd en bereid meerdere ingrediënten tegelijkertijd met de speciale tweede laag voor de Philips 

Air Cooker. Combineer dit accessoire met de mand, plaat of kookpot om het bereidingsoppervlakte 

te verdubbelen. De smaken en geuren van het eten mengen zich niet. Zo krijg je altijd een perfect 

resultaat. 

Varieer met uw dagelijkse gerechten
• Kies voor meer variatie zonder extra moeite met de modulaire accessoires

Geniet van het koken, van begin tot eind
• Eenvoudig op te bergen en altijd snel bij de hand
• Snel en eenvoudig schoon te maken voor een betere kookervaring



 Modulaire accessoires

Verbeter uw kookervaring met accessoires voor de 
Air Cooker. Gebruik de tweede laag in combinatie 
met de onderste plaat, mand of kookpot om de 
hoeveelheid etenswaren die u kunt bereiden te 
verdubbelen.

Snel en eenvoudig schoon te maken voor 
een betere kookervaring

Maak het koken van begin tot eind een soepele 
ervaring met snelle en eenvoudige reiniging dankzij 
de antiaanbaklaag en vaatwasmachinebestendige 
onderdelen.

Eenvoudig op te bergen en altijd snel bij 
de hand

Accessoires voor de Air Cooker zijn ontworpen om 
in de Air Cooker te worden opgeborgen, zodat alles 
netjes bij elkaar blijft en binnen handbereik is 
wanneer u het nodig hebt.
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Land van herkomst
• Geproduceerd in: China

Ontwerp en afwerking
• Materiaal hoofdunit: Roestvrij staal
• Kleur: Zwart

Gewicht en afmetingen
• Afmetingen van product (l x b x h): 

248x197x15 mm
• Productgewicht: 0,21 kg

Duurzaamheid
• Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal

Algemene specificaties
• Productkenmerken: Vaatwasmachinebestendig

Productcompatibiliteit
• Compatibel met: Air Cooker NX0960/90
•
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