
 

 

Philips
Foremki do babeczek — 
akcesoria do urządzenia 
wielofunkcyjnego Airfryer

Wesołe, kolorowe foremki
Wszechstronne gotowanie

HD9909/00
Foremki do babeczek do wielofunkcyjnego urządzenia Airfryer
Przygotowywanie smacznych, kolorowych babeczek i muffinków

Pyszne babeczki i muffinki dla rodziny, przyjaciół i dla Ciebie — przygotujesz je, korzystając z tych 

łatwych w obsłudze foremek do wszystkich typów urządzeń wielofunkcyjnych Airfryer. Kolorowe 

foremki do babeczek są wykonane z bezzapachowego silikonu; można je łatwo wyjmować, 

przechowywać i czyścić.

Minimalny wysiłek
• Łatwe czyszczenie dzięki możliwości mycia w zmywarce
• Doskonałe efekty pieczenia za każdym razem

Pieczenie pysznych przysmaków
• Zaskakuj rodzinę i przyjaciół pysznymi wypiekami domowymi, kiedy tylko zechcesz
• Od babeczek do muffinków



 Piecz przysmaki, kiedy tylko zechcesz
Każda okazja jest dobra, aby zjeść babeczkę. Możesz 
przygotować pyszny, przynoszący radość przysmak z 
okazji urodzin lub po prostu jako niespodziankę dla 
przyjaciół lub rodziny. I nie zapominaj, że babeczki 
lub muffinki można zawsze po prostu zjeść na deser.

Odkryj swój ulubiony przysmak
Masz ochotę na babeczki lub muffinki? Nie ma 
problemu — możesz przygotować obydwa rodzaje 
wypieków w tym samym momencie. Chcesz 
wypróbować inne przepisy z innymi składnikami? 
Wypróbuj dowolne spośród swoich ulubionych 
składników i odkryj radość pieczenia pięciu drobnych 
przysmaków o idealnych rozmiarach.

Łatwe czyszczenie i przechowywanie

Foremki do babeczek do urządzenia 
wielofunkcyjnego Airfryer można bezpiecznie myć w 
zmywarce, co ułatwia ich użytkowanie.

Idealne efekty za każdym razem

Dzięki zastosowaniu elastycznego materiału 
wyjmowanie muffinków i babeczek z foremek do 
urządzenia wielofunkcyjnego Airfryer jest proste. 
Pofałdowane krawędzie nadają foremkom ładniejszy 
wygląd. Foremki zostały wykonane z 
bezzapachowego silikonu — można ich bez 
problemów używać wiele razy.
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Informacje ogólne
• Przeznaczone dla modeli: HD922x, HD923x*

• Możliwość mycia w zmywarce
•
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