
 

 

Philips Airfryer Accessory
Leivontasarja L

2-osainen lisävarustepaketti 
Tarttumaton leivontavuoka
7 kpl silikonisia muffinssivuokia

HD9925/01
Leivontasetti 

Käteviä leivontavarusteita Airfryeriin 
Philipsin leivontasetti antaa mahdollisuuden leipoa ylellisiä muffinsseja ja kuppikakkuja, tai ruokaisia 

piirakoita ja leipää Airfryerilla. Settiin sisältyy pinnaltaan tarttumaton leivontavuoka sekä seitsemän 

silikonista muffinssivuokaa. Molemmat on valmistettu helppokäyttöisestä ja helposti puhdistettavasta 

materiaalista. 

Helppoa leivontaa
• Uusia inspiroivia reseptejä joka päivä
• Baking accessory
• Kätevät silikoniset muffinivuoat helpottavat leivontaa

Helpot ja mukavat
• Helppo puhdistaa ja säilyttää



 Leivontalisätarvike

Leivontalisätarvike. Philips Airfryer L -leivontasarjalla 
voit valmistaa kaikki lempileivonnaisesi. 1,3 litran 
tilavuus on täydellinen muffinien, brownieiden, 
pienten kakkujen ja muiden leivonnaisten 
valmistamiseen. Nauti!

Muffinivuoat

Joustavan materiaalin ansiosta muffinit ja kuppikakut 
irtoavat helposti Airfryerin muffinivuoasta, ja 
rypytetyt reunat tekevät leivonnaisista entistä 
kauniimpia. Hajuttomasta silikonista valmistettuja 
Airfryer-muffinivuokia voidaan käyttää uudelleen 
kerta toisensa jälkeen.

Inspiraatiota jokaiseen päivään

Loputtomasti ateriavalikoimaasi laajentavaa 
inspiraatiota Philipsin NutriU-resepteistä, 
kokeiltamme ja miljoonilta muilta käyttäjiltä. Mitä 
enemmän käytät NutriU-sovellusta, sitä 
henkilökohtaisempia suosituksia saat.*

Helppo puhdistaa ja säilyttää

Airfryerin leivontavuoan ja muffinivuoat voi huoletta 
pestä astianpesukoneessa.
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Kohokohdat

* Tarkista osoitteesta www.Philips.com/NutriU, onko NutriU 
saatavilla maassasi.
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Tuotteiden yhteensopivuus
• Yhteensopiva: Philips Airfryer HD9200, HD9252, 

HD9255

Tarvikkeet
• Sisältyy: Leivontalisätarvike (1,3 l), 7 muffinivuokaa

Paino ja mitat
• Tuotteen mitat (PxLxK): 174 x 164 x 74 mm
• Pakkauksen mitat (P x L x K): 210 x 210 x 90 mm
• Tuotteen paino: 0,343 kg

Yleiset tiedot
• Tuotteen ominaisuudet: Konepesun kestävä

Muotoilu ja pinnoitus
• Rungon materiaali: Leivontavuoka: 

tarttumattomaksi pinnoitettu metalli
• Lisävarusteiden materiaali: Muffinivuoat: punaista 

silikonia

Huolto
• 2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

Ympäristö
• Pakkaus: >90 % uusiomateriaalia
• Käyttöopas: 100 % uusiopaperia
•

Tekniset tiedot
Leivontasarja L
2-osainen lisävarustepaketti 
 Tarttumaton leivontavuoka 
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