
حافظة فينت سمارت ) VentSmart( الذكية من تابروير

شكًرا لك لاختيارك منتجنا من حافظات فينت سمارت الثورية الحاصلة 
على براءة اختراع.

تم تصميم هذه الحافظات »الذكية« بالتعاون مع كبار علماء الأغذية من 
جامعة فلوريدا وتابروير للحفاظ على الخضراوات والفاكهة المبردة طازجة 

لفترة أطول باستخدام نظام التخزين في بيئة محكومة الغلاف المحيط 
)ACE( من تابروير.

كيف يعمل نظام التخزين في بيئة محكومة الغلاف المحيط؟

حتى بعد حصاد الفاكهة والخضراوات، فإنها تستمر في »التنفس«   •
عن طريق استبدال الأكسجين المفيد بثاني أكسيد الكربون.

يوازن نظام التهوية ثلاثي الاتجاهات لحافظات فينت سمارت بين   •
تدفق الأكسجين الداخل وثاني أكسيد الكربون الخارج، مما ينظم بيئة 

الغلاف المحيط داخل الحافظة.
تتطلب بعض أنواع الفاكهة والخضراوات كمية أكسجين أكثر من   •

غيرها لتظل طازجة ونضرة. وتسمح لك حافظات فينت سمارت بتخزين 
المنتجات من مجموعة »التنفس« ذاتها، منخفضة ومتوسطة وعالية مًعا،

ظروف تهوية وتخزين مثالية لجميع الخضراوات المفضلة لديك!

توفر حافظات فينت سمارت ثلاثة خيارات للتهوية:

نصف مفتوحة
قومي بمحاذاة اللسان مع نصف الدائرة في الرسم التوضيحي. استخدمي 

هذا الخيار لتوفير تهوية خفيفة للمنتجات متوسطة التنفس.

مغلقة
قومي بمحاذاة اللسان مع الدائرة المنقوشة بالكامل في الرسم 

التوضيحي. استخدمي هذا الخيار للمنتجات منخفضة التنفس.

مفتوحة تماًما
قومي بمحاذاة اللسان مع الدائرة المفرغة اللامعة في الرسم التوضيحي. 

استخدمي هذا الخيار للمنتجات عالية التنفس.



 عضوت ال/اًمامت ةحوتفم/ةقلغم/ةحوتفم فصن

يوضح الجدول أدناه الخضراوات والفاكهة الشائعة المصنفة وفًقا لمستوى 
»التنفس« الذي تحتاج إليه. استخدميه للتحقق من نوع المنتج الذي 

تخزنينه. ُيرجى ملاحظة أنه لا يتم عرض جميع الفاكهة والخضراوات على 
ملصق كل حافظة، حيث تتطلب أنواع معينة من المنتجات حافظات أكبر )على 

سبيل المثال، القرنبيط لن يتناسب مع الحجم الصغير(.

تتوفر حافظات فينت سمارت بأحجام متنوعة لتناسب احتياجاتك: صغيرة 
جًدا )375 مليلتًرا(، صغيرة وقصيرة )800 مليلتر(، صغيرة ومرتفعة )1.8 
لتر(، متوسطة وقصيرة )1.8 لتر(، متوسطة ومرتفعة )4.4 لترات(، كبيرة 

ومرتفعة )6.1 لترات(، مرتفعة )9.9 لترات(، عمودية )3.2 لترات(.



ةحوتفم فصن

رمشلا لاقتربلا /بنركلا
فوفلملا

 فوفلملا
ينيصلا ةبنعلا سخلا

وجناملا  لصبلا
رضخألا

 ايلوصافلا
ءارضخلا

نوميللا طيبنرقلا  فوشرخ
سدقلا

ىرثمكلا  باشعألا
ةجزاطلا

 بنركلا
يقاسلا

حافتلا راحلا لفلفلا  لفلفلا
ولحلا

 نوميللا
رضخألا ضيبألا رزجلا ثاَّرُكلا

دنوارلا ةبشع لوفلا معارب



 سفركلا
يتفللا رزجلا ةلوارفلا

 اطاطبلا
ةولحلا تفللا زركلا

رايخلا
 بنعلا
/ضيبألا
رمحألا

نيتلا

لجفلا سفركلا قيلعلا توت

/رجنبلا
ردنمشلا ليبجنزلا

 سخلا
اسوكلا ينامورلا

ةقلغم



يلكوربلا دعجألا بنركلا ءالزابلا

فوشرخلا خنابسلا  نويلهلا
رضخألا

ةرذلا ءابدنهلا لوقب  نويلهلا
ضيبألا

 فوفلم/بنرك
لسكورب رطِفلا

اًمامت ةحوتفم

وداكوفألا /لسعلا عرق
نيطقيلا قوقربلا

ناجنذابلا يويكلا زوملا

يزوجلا عرقلا خوخلا  مطامطلا
ةيزركلا

مطامطلا

ةجالثلاب عضوت ال X


