Philips
Airfryer XXLaccessoireset

Grillmeesterkit
1 grillbodem
6 spiesen
1 receptenboekje

Grillmeesterset
Accessoires en tips voor het grillen met een Airfryer
Met deze speciale meestergrillkit voor de Philips Airfryer kunt u
Geen gedoe
• Vaatwasmachinebestendige onderdelen voor eenvoudig schoonmaken
Grillen is nu eenvoudig
• Boekje om uw grillvaardigheden te verbeteren
• Niet-klevende grillbodem past perfect in de Airfryer XXL
• 6 spiesen voor speciale grillgerechten

HD9951/00

HD9951/00

Airfryer XXL-accessoireset

Grillmeesterkit 1 grillbodem, 6 spiesen, 1 receptenboekje

Specificaties
Gewicht en afmetingen

• Productgewicht: 0,403 kg
• Afmetingen van product (l x b x h): 240 x 240 x
90 mm

Accessoires meegeleverd
• 6 spiesen: yes
• Boekje: Yes
• Grillbodem: yes

Kenmerken
•
•
•
•
•
•

Length: 9
Net Weight: .233
Gross Weight: .403
GTIN: 08710103860808
Country of origin: TR
Harmonized system code: 732399

Omdoos

Productcompatibiliteit

• Compatibel met: Philips Airfryer XXL: HD963x en
HD965x

•
•
•
•
•

Consumer Trade Item

Duurzaamheid

• Height: 24
• Width: 24

Height: 19.6
Width: 24.8
Length: 44.8
Gross Weight: 1.915
GTIN: 18710103860805

Grillbodem

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

6 spiesen

U kunt groenten of vlees aan deze spiesen rijgen.

Boekje voor extra inspiratie

• Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal
• Gebruiksaanwijzing: 100% recycled paper
•

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

Eenvoudig schoonmaken en opbergen

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