
Mencegah proses oksidasi pada smoothie dan membuat jus tetap segar

Tidak berat dan botol blender tidak mudah pecah

Dengan adanya proses vacuum/hampa udara dalam 
wadah akan mengosongkan udara sehingga 
terhindar dari proses oksidasi. Vacuum blender 
dapat menciptakan smoothie terbaik dengan 
menghilangkan oksidasi. Menjaga nutrisi tetap 
tinggi dan dapat memperoleh seluruh kandungan 
vitamin yang ada.

Bagaimana cara memakainya? Sangat mudah!Kunci Utama

Otomatis! Hanya dengan menekan “Vaccum Blend”

Tekan “vacuum blend” Setelah hampa udara, 
maka secara otomatis 

mulai memblender

Setelah 1 menit maka 
akan berhenti secara 

otomatis

Smoothie dengan warna yang 
baik , dan tinggi akan nutrisi

Botol penyimpanan vacuum (hampa udara)
Tetap segar sampai 8 jam

Dapat menjaga kesegaran seperti baru diblender ,kamu 
dapat menikmati smoothie untuk keesokan harinya 
dengan menggunakan botol ini. Kandungan nutrisi 
tinggi akan tetap terjaga Vacuum dan simpan 

dikulkas
Diminum dipagi berikutnya 

dengan kesegaran yang sama



Tidak berat dan botol blender tidak mudah pecah

Enak Setiap Hari, Resep Baru
Cincin Pencahayaan

Ada 6 buah mata pisau 
pemotong yang kuat

Satu sentuhan dalam vaccum memasak

Botol Penyimpanan

Bahan baru, Tritan TM, merupakan bahan bebas BPA yang biasa digunakan.
Tritan adalah bahan yang kuat, mudah dicuci, tahan lama dan mempunyai
material yang jelas

Pisau bergerigi dapat memotong 
sayur dengan baik sehingga serat 
makanan menjadi halus.
Tempat pisau mudah dilepas dan
mudah dicuci.

R

Tetap segar 

dalam 8 jam

Cukup tekan tombol "Vaccum Fresh" untuk memasak 
secara otomatis.
Atur waktu pengadukan menjadi 10 - 120 detik untuk 
menyesuaikan dengan selera anda.
Waktu pengadukan yang tersisa ditampilkan pada layar 
tampilan pengatur waktu.

Jaga agar makanan tetap segar selama 8 jam 
menggunakan botol penyimpanan Tescom 
Vaccum asli.
Cukup untuk sepanjang hari, dan dibawa 
bersama saat kamu keluar.
Terbuat dari tritan, membuatnya kuat dan 
tidak mudah pecah
Permukaan ganda mempertahankan 
kesejukan yang cocok untuk minuman 
hangat
Jangan menyimpan dalam keadaan tidak 
di vaccum.
Hal itu dapat menyebabkan unit vaccum 
blender rusak.
Botol yang cocok dengan mesin 
pencuci piring / pengering saja (permukaan 
luar / permukaan dalam / segel dalam).
jangan membersihkan dalam mesin cuci / 
pengering dengan spesi�kasi melebihi 800C


