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Tupperware Berrak Cam Servis ve Saklama Kabı çok yönlülüğü en iyi şekilde sunar;
%100 borosilikat camdan yapılmış çok amaçlı saklama kabı dondurucuda,
mikrodalgada ve fırında kullanım esnekliği sağlar. Herhangi bir mutfağa şık bir ek;
bunlar; Instagram’a yakışır, estetik açıdan güzel olduğu kadar aynı zamanda işlevsel
akıllı kilitleme kapaklarıyla benzersiz şekilde tasarlanmıştır.
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ÖZELLİKLER ve AVANTAJLAR
• Kristal Netliğinde Cam Taban:
Kristal Netliğinde Berrak taban, içinde ne olduğunu görmeyi kolaylaştırır.
• Klips Korumalı Kapak Sistemi – %100 Hava Geçirmezlik ve Sızdırmazlık
Performansı:
Yiyecekleri %100 hava geçirmez ve sızdırmaz tutmak için silikon contalı güvenli
oturan kapaklar 4 mandallı akıllı kilitli kapaklar kullanmaktadır.
• Çok Amaçlı – Fırında Pişir-Sakla-Tekrar Isıt-Servis Et:
Tupperware Berrak Cam Servis ve Saklama Kabı, dondurucudan mikrodalgaya
veya önceden ısıtılmış fırına (kapaksız olarak) kadar güvenle kullanılabilen borosilikat
camdan yapılmıştır ve sizi ekstra yıkama zahmetinden kurtarır!
• %100 Borosilikat Camdan yapılmıştır:
300 ˚C sıcaklığa kadar dayanabilen ısıya dayanıklı cam malzemeden yapılmıştır.
• Temperli camdan %10 daha hafif:
Bileğinizden yükü kaldıran hafiflik.
• Lekeye ve Kokuya Karşı Dayanıklı:
Gıda kokularını, tatlarını veya lekelerini emmeyen gözeneksiz camdan imal edilmiştir.
• Saklanabilir:
Dolap, kiler ve buzdolabındaki boş alanı en üst düzeye çıkarmanıza olanak tanır.
• Dondurucuda, Bulaşık Makinesinde, Fırında ve Mikrodalgada Güvenli
Kullanım (kapaksız olarak):

Uygun kullanım ve bakımla asla eğilmeyen veya çatlamayan ısıya dayanıklı camdan
imal edilmiştir.

KULLANIM VE BAKIM
• Mikrodalgada Güvenli Kullanım: Mikrodalgada yeniden ısıtmak için kullanın
(üst kızartma özelliği bulunan mikrodalgalar hariç). Mikrodalgada tekrar ısıtırken
kapağı çıkarın ve sıçramaları önlemek için kağıt havluyla örtün.

• Fırında Güvenli Kullanım: Klasik fırınlarda sadece cam kaplar kullanılabilir ve
kapaklar her zaman çıkarılmalıdır. Fırında kullanım için 300 ˚C’ye kadar olan
sıcaklıklar güvenlidir.

• Buzdolabı ve Dondurucuda Güvenli Kullanım: Cam kabı buzdolabında veya
derin dondurucuda yiyecek saklamak için kullanırken, lütfen kapağı çıkarın ve
mikrodalgaya ve/veya fırına yerleştirmeden önce cam kabı 1-2 dakika bekletin.
Dondururken, genleşme alanı bırakmak için kabı yalnızca %75 oranında doldurun.

• Alev veya diğer doğrudan ısı kaynaklarının üzerinde veya altında kullanmayın.
• Ocakta, üst kızartma özelliği altında, ızgarada veya mini fırında kullanmayın.

TEMİZLİK TALİMATLARI
• Ürünlerinizi ilk kullanımdan önce mutlaka yıkayın.
• Sıcak ve sabunlu suyla yıkayıp iyice durulayın veya bulaşık makinesinde yıkayın.
• Bulaşık makinesine yerleştirirken, cam kaplar arasında yeterli boşluk bırakarak
mekanik şoktan kaçının.

• Fırında kullandıktan sonra, termal şoku önlemek için yıkamadan önce camın uygun
şekilde soğumasını sağlayın.
• İnatçı lekeleri veya yemek artıklarını çıkarmak için yıkamadan önce ılık sabunlu suda
kısa bir süre bekletin.
• Tabanı ve plastik kapağı çizebileceğinden aşındırıcı temizlik bezleri veya aşındırıcı
temizlik maddeleri kullanmayın.
!!! DİKKAT !!!

Tüm cam ürünlerde olduğu gibi, kullanım ve bakım talimatlarının dikkatli bir şekilde takip
edilmemesi ürünün kırılmasına ve dolayısıyla maddi hasara ve ciddi yaralanmalara
neden olabilir.
TUPPERWARE TAAHHÜDÜ

Ürünlerimiz, dünyamız üzerinde ölçülebilir bir etki bırakma taahhüdümüzün
göstergesidir. Tupperware olarak, tüm ürünlerimizi tasarlarken plastik ve gıda atığını
minimuma indirme düşüncesini aklımızdan çıkarmıyoruz. Zamana yenik düşmeyecek
kaliteli, dayanıklı ve tekrar kullanılabilir ürünler üreterek gezegenimizin, insanlarımızın
ve içinde yaşayıp çalıştığımız toplumların uzun bir süre boyunca varlığını sürdürmesi için
atıkları azaltma görevimizi destekliyoruz.
Tupperware Berrak Cam Servis ve Saklama Kabı’nın, ürün talimatlar
(kullanım ve bakım talimatları) uyarınca ve normal ev şartlarında kullanıldığında,
oluşabilecek her türlü malzeme veya imalat hatasına karşı satın alma tarihinden itibaren
30 gün süreyle Tupperware garantisi kapsamındadır.
Tupperware Berrak Cam Servis ve Saklama Kabı’nın, Tupperware Ömür Boyu Garanti kapsamındadır; Tupperware tarafından, kullanım ve bakım yönergelerine dayalı
olarak, darbe veya soyulma olmaksızın parçalanma, çatlama ve kırılmaya karşı ticari
olmayan normal kullanım koşullarında ürünün ömrü boyunca garantilidir.
Garanti, ihmal edilmiş uygunsuz bakım veya kaza sonucu meydana gelen ürünün içinde
ve dışında aşırı ısınmayı, lekeleri, çatlakları ve çizikleri veya evde kullanımı
amaçlanmamış uygun olmayan (kimyasallar gibi) malzemelerin depolanmasından
kaynaklanan hasarları kapsamaz.
Garanti, normal aşınma ve yıpranmadan kaynaklanan hasarları kapsamaz. Daha fazla
ayrıntı için lütfen KULLANIM ve BAKIM bölümüne bakınız.
Tupperware ürününüz tekrar tekrar kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ürününüz herhangi
bir sebepten dolayı hasar görmüşse ve garanti kapsamında değilse ya da artık ürüne
ihtiyaç duymuyorsanız lütfen sorumlu bir şekilde davranıp ürünün geri dönüşümünü
sağlayın veya bu konuda yardımcı olmamız için bizimle iletişime geçin.

