
PremiaGlass 

© 2022, Tupperware - All Rights Reserved.

Hộp đựng thủy tinh borosilicate 



VIE
Hộp đựng thủy tinh borosilicate Tupperware PremiaGlass được làm từ 100% thủy tinh 
borosilicate nên vô cùng tiện dụng. Bạn có thể sử dụng hộp đựng đa năng này trong tủ đông, 
lò vi sóng và lò nướng. Sản phẩm này sẽ tôn thêm vẻ đẹp cho mọi căn bếp. Sở hữu thiết kế 
độc đáo với nắp khóa bên ngoài đẹp mắt, bên trong hoạt động thông minh, bạn nhất định sẽ 
muốn khoe bộ hộp này lên Instagram đấy!
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ĐẶC ĐIỂM VÀ LỢI ÍCH
• Thân bằng thủy tinh trong như pha lê

Thân thủy tinh trong như pha lê giúp dễ dàng quan sát thực phẩm bên trong 
• Hệ thống nắp gập cố định – Kín khí và kín nước 100%

Nắp khóa 4 cạnh gập thông minh với gioăng silicone cố định giúp bảo quản thực
phẩm kín khí và kín nước 100%.

• Đa năng – Nướng – Bảo quản – Hâm nóng – Làm bát đựng
Tupperware PremiaGlass được làm từ thủy tinh borosilicate nên rất an toàn khi sử
dụng trong tủ đông, lò vi sóng hoặc lò nướng tự làm nóng (không đậy nắp), tất cả
trong một hộp đựng để không phải rửa thêm bát!

• Làm bằng 100% thủy tinh borosilicate 
Với vật liệu thủy tinh chịu nhiệt có thể chịu được nhiệt độ lên tới 300˚C

• Nhẹ hơn thủy tinh cường lực 10% 
Trọng lượng nhẹ để nâng niu cổ tay bạn

• Chống bám bẩn và mùi 
Được làm từ thủy tinh không xốp nên không bám mùi, hương vị hoặc vết bẩn thực
phẩm   

• Có thể xếp chồng lên nhau 
Giúp bạn tiết kiệm tối đa không gian tủ bếp và tủ lạnh. 

• Thủy tinh chịu nhiệt 
Cẩn thận khi sử dụng và bảo quản nhằm tránh bị vỡ

• An toàn với tủ đông, máy rửa bát, lò nướng và lò vi sóng (không đậy nắp)
Làm bằng thủy tinh chịu nhiệt giúp hạn chế nứt vỡ hay cong vênh trong quá trình sử dụng
theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

• Thủy tinh chịu nhiệt
Cẩn thận khi sử dụng và bảo quản nhằm tránh bị vỡ

SỬ DỤNG VÀ CHĂM SÓC
• An toàn với lò vi sóng: Sử dụng để hâm nóng lại thực phẩm trong lò vi sóng (trừ lò vi 

sóng có chức năng nướng vàng thực phẩm). Khi hâm nóng thực phẩm trong lò vi sóng, cần 
mở nắp hộp và dùng giấy bọc thực phẩm giúp ngăn thực phẩm bắn ra ngoài.   

• An toàn với lò nướng: Chỉ có thể sử dụng hộp thủy tinh trong lò nướng thông thường và 
luôn phải mở nắp. Nhiệt độ để sử dụng an toàn trong lò nướng là 300˚C  

• An toàn với tủ lạnh và tủ đông: An toàn với tủ lạnh và tủ đông: Khi sử dụng hộp thủy tinh 
để bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh hoặc tủ đông, vui lòng mở nắp và để hộp thủy tinh ở 
bên ngoài từ 1-2 phút trước khi sử dụng trong lò vi sóng hoặc lò nướng. Khi bảo quản trong 
tủ đông, chỉ cho thực phẩm đầy 75% hộp để có không gian giãn nở cho thực phẩm. 

• Không sử dụng trên hoặc dưới ngọn lửa hoặc nguồn nhiệt trực tiếp khác
• Không sử dụng để đun nấu trên bếp, dưới thành phần nướng vàng thực phẩm, trên bếp 
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VIEVIE
HƯỚNG DẪN VỆ SINH
• Luôn rửa và làm khô sản phẩm trước khi sử dụng lần đầu tiên.
• Vòng đệm có thể tháo rời giúp việc làm sạch dễ dàng.
• Vòng đệm có thể tháo rời giúp việc làm sạch dễ dàng. 
• Rửa bằng nước xà phòng nóng và tráng kỹ hoặc rửa bằng máy rửa bát
• Khi đặt trong máy rửa bát, cần tránh va đập cơ học bằng cách để các hộp thủy tinh 

cách nhau một khoảng hợp lý.
• Sau khi sử dụng trong lò nướng, hãy đảm bảo thủy tinh đủ nguội trước khi rửa để 

tránh sốc nhiệt.
• Để loại bỏ mọi vết bẩn cứng đầu hoặc cặn thức ăn, hãy ngâm trong nước xà phòng 

ấm một lúc trước khi rửa.
• Không làm sạch bằng miếng chùi rửa sắc nhọn hoặc chất tẩy rửa mạnh để tránh làm 

xước thân và nắp hộp. 

!!! CHÚ Ý !!!
Giống như các sản phẩm bằng thủy tinh khác, việc không tuân thủ theo hướng dẫn sử dụng và 
bảo quản có thể khiến sản phẩm bị vỡ, dẫn đến hư hỏng và có thể gây thương tích cá nhân.  

CAM KẾT CỦA TUPPERWARE
Mỗi sản phẩm của chúng tôi đều thể hiện cam kết kiểm soát tác động đối với môi trường. Tại 
Tupperware, chúng tôi thiết kế tất cả sản phẩm với mục đích giảm thiểu chất thải nhựa và thực 
phẩm. Thông qua những sản phẩm chất lượng, có độ bền cao và có thể tái sử dụng theo thời 
gian, chúng tôi tiếp tục củng cố sứ mệnh giảm lượng chất thải vì sự phát triển bền vững của hành 
tinh, của người dân và cộng đồng cùng chung sống và làm việc

Hộp đựng thủy tinh borosilicate Tupperware PremiaGlass được bảo hành theo chính sách 
bảo hành của Tupperware về lỗi vật liệu hoặc lỗi sản xuất có thể xảy ra khi sử dụng sản phẩm 
theo hướng dẫn (hướng dẫn sử dụng và chăm sóc) và sử dụng thông thường tại gia đình, trong 
vòng 30 ngày kể từ ngày mua

Nắp hộp đựng thủy tinh borosilicate Tupperware PremiaGlass được bảo hành theo Chính 
sách bảo hành trọn đời của Tupperware. Tupperware sẽ bảo hành trong điều kiện sử dụng bình 
thường phi thương mại đối với các vết sứt, nứt và vỡ mà không bị va đập hoặc bong tróc trong 
suốt thời gian sử dụng sản phẩm theo hướng dẫn sử dụng và chăm sóc.
Chế độ bảo hành này không bao gồm hư hỏng sản phẩm do sử dụng không cẩn thận, chăm sóc 
không đúng cách hoặc các sự cố như sử dụng trong nhiệt độ quá cao, xuất hiện vết bẩn, vết nứt 
và trầy xước ở bên trong và bên ngoài của sản phẩm, hoặc bất kỳ hư hỏng nào do bảo quản vật 
liệu không phù hợp không dành cho mục đích sử dụng trong gia đình (chẳng hạn như hóa chất)

Chế độ bảo hành không bao gồm hư hỏng do mòn hỏng thông thường. Vui lòng xem phần SỬ 
DỤNG VÀ CHĂM SÓC để biết thêm chi tiết

Quý vị có thể sử dụng lại sản phẩm Tupperware nhiều lần. Nếu vì bất kỳ lý do gì khiến sản phẩm 
của quý vị bị hư hỏng và không được bảo hành hoặc quý vị không sử dụng sản phẩm nữa, xin 
hãy nâng cao tinh thần trách nhiệm và tái chế sản phẩm, hoặc thông báo cho chúng tôi nếu 
chúng tôi có thể giúp quý vị

www.tupperware.com.vn
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