
 

 

Philips
Airfryer XXL-
accessoireset - 
Refurbished

Feestbeestkit
1 dubbellaags accessoire
1 voedselscheider
1 receptenboekje

HD9950
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ccessoires en tips voor een geweldig Airfryer-feest
t deze geweldige feestbeestkit voor uw Philips Airfryer kunt u een lekker en gezond 
st geven met al uw favoriete feestsnacks. Haal alles uit de Airfryer met het 
bbellaagse accessoire en de voedselscheider.

Geen gedoe
• Vaatwasmachinebestendige onderdelen voor eenvoudig schoonmaken

Maak eenvoudig feestgerechten
• Verdubbel het kookoppervlak met het accessoire voor bereiding in twee lagen
• Boekje om uw Airfryer-vaardigheden te verbeteren
• Met de voedselscheider verdeelt u het kookoppervlak van uw Airfryer



 Het accessoire voor bereiding in twee 
lagen
Zorg voor maximale ruimte in uw Airfryer met een 
extra laag. Bak, gril of frituur heerlijke hamburgers, 
kippenvleugeltjes, vis en nog veel meer op een 
eenvoudige, snelle en gezonde manier.

Boekje voor extra inspiratie

Boekje met tips van de chef, recepten voor beginners 
en baktijden voor de Airfryer

Voedselscheider
Met de voedselscheider verdeelt u het 
kookoppervlak van uw Airfryer en creëert u meer 
mogelijkheden. Bak, gril of frituur verschillende 
etenswaren tegelijkertijd en houd ze gescheiden.

Eenvoudig schoonmaken en opbergen
U kunt de voedselscheider en het accessoire voor 
bereiding in twee lagen van uw Airfryer veilig in uw 
vaatwasmachine zetten waardoor deze zelfs nog 
gemakkelijker zijn om te hergebruiken!
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Ontwerp en afwerking
• Materiaal hoofdunit: Geplateerd staal

Accessoires meegeleverd
• Receptenboek
• Dubbellaags rek
• Voedselscheider

Gewicht en afmetingen
• Afmetingen van product (l x b x h): 198 x 215 x 

73 mm
• Productgewicht: 0,584 kg

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

Productcompatibiliteit
• Compatibel met: Philips Airfryer XXL: HD9630 

HD9750 HD9650 - HD9656 HD9860 - HD9867 
HD9870

•

Specificaties
Airfryer XXL-accessoireset - Refurbished
Feestbeestkit 1 dubbellaags accessoire, 1 voedselscheider, 1 receptenboekje
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