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Q & A



Q.1: DENBA Fresh hoạt động như thế nào? 

- DENBA Fresh sử dụng phát minh và công nghệ mới nhất trong việc giữ tươi 
thực phẩm bằng 2 kỹ thuật sau:

1- Phát sóng tĩnh điện làm rung động tế bào nước, giúp Tế Bào sống 
lâu hơn, ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn, từ đó, giảm tổn thất thực phẩm.

2- Phát tĩnh điện, đảo ngược quá trình oxy hóa, 

Đồng thời, giải phóng năng lượng điện, cung cấp năng lượng cho tế 
bào.



Q.2: Khi gắn DENBA Fresh, có cần phải sửa sang lại Kho Lạnh? 

Hay thay đổi trạng thái quầy kệ, v.v.. hay không? 

- DENBA Fresh hoàn toàn không chiếm diện tích hiện tại của hệ thống kho 

lạnh, quầy kệ của bạn. Bạn cứ giữ nguyên tình trạng hiện tại và nhân viên 

của chúng tôi chỉ cần 10-30 phút để gắn xong DENBA Fresh vào hệ thống 

sẵn có của bạn. Rất đơn giản. Chính bạn cũng có thể làm điều đó, giống như 

việc bạn đang sử dụng 1 cái quạt máy. Tuy nhiên, đội ngũ kỹ thuật của 

chúng tôi sẽ luôn giúp bạn.



Q.3: Vấn đề an toàn vệ sinh thế nào? Liệu vi khuẩn có phát triển? 

- Xin đừng lo lắng,  DENBA được thiết kế để ngăn chặn sự phát triển của vi 

khuẩn. Qua các kết quả của Trung Tâm kiểm nghiệm nổi tiếng ở Nhật Bản, 

Thực Phẩm được bảo quản bởi DENBA Fresh có lượng vi khuẩn giảm đi rất 

nhiều so với Thực Phẩm được bảo quản thông thường 1 cách rõ rệt.



Q.4: DENBA Fresh thông thường được lắp đặt ở những nơi nào?

- DENBA Fresh hầu như hiện diện dễ dàng ở tất cả mọi nơi mà bạn cần Giữ 

Tươi Thực Phẩm như

1- Kho Đông Lạnh, Kho trữ Thịt, Trái Cây, Rau Củ Quả.

2- Siêu Thị, Nhà Hàng, Quán Ăn, v.v..

3- Xe Tải Đông Lạnh chuyên chở thực phẩm.

4- Container Đông Lạnh.

5- Tàu Đánh Bắt Cá, Thủy Hải Sản.

6- Nhà máy chế biến Thủy Hải Sản, Thực Phẩm, v.v...

7- Bếp Ăn Công Nghiệp, v.v....

8- v.v.... 



Q.5: Sử dụng DENBA Fresh có lợi ích gì cho Thực Phẩm? 

-. 

- Thông thường, Thực Phẩm sẽ bị đông đá khi nhiệt độ giảm về 0 độ C. Các 

phân tử nước khi đó bị đông lạnh, còn được gọi là tinh thể nước đá, là các vật 

sắc và nhọn, đâm xuyên qua mô tế bào, chúng ghim và nằm yên ở đó. 

- Khi rã đông, chúng tan ra và để lại những lỗ thủng nhỏ li ti, chi chít trên bề 

mặt của tế bào Thực Phẩm, tạo điều kiện cho Vi Khuẩn dễ xâm nhập. Kết quả 

là dịch bên trong chảy ra, làm giảm chất lượng Thực Phẩm và gây hư hỏng.

- Tuy nhiên, khi gắn DENBA Fresh, Thực Phẩm vẫn ở trạng thái bình thường 

ngay cả khi nhiệu độ ở dưới 0 độ C nên quá trình đó không xảy ra. Vì thế chất 

lượng Thực Phẩm luôn bảo đảm.



Q.6: Chuyện gì sẽ xảy ra nếu có quá nhiều loại Thực Phẩm được 

để chung với nhau? 

- Ngăn ngừa mùi trộn lẫn với nhau cũng là một trong những tính năng tiêu biểu 

của DENBA Fresh. Bạn có thể đặt cạnh nhau bất kỳ loại Thực Phẩm nào mà 

không cần phải lo lắng, mùi sẽ không lây lan và trộn lẫn với nhau được. 



Q.7: Sử dụng DENBA Fresh có tốn nhiều điện không? 

- Bạn chỉ việc “Cắm và Quên DENBA Fresh đi” vì DENBA Fresh hầu như 

chẳng tốn điện. 

- Công suất của DENBA Fresh chỉ có 0.6Wh, nếu bạn mở máy 24/24, 1 tháng 

DENBA Fresh tốn bạn 0,4 KWh / 1 tháng. 

- Nếu bạn mở máy suốt 1 năm 24/24, DENBA Fresh tốn của bạn khoảng 5 

KWh / 1 năm, tức là bạn phải trả 12.000 – 15.000 đồng tiền điện cho nguyên 

1 năm sử dụng DENBA Fresh 24/24. 

- Ngoài việc tiết kiệm hóa đơn tiền điện, điều quan trọng là bạn đã cắt bỏ rất 

nhiều lượng CO2, góp phần làm giảm hiệu ứng khí nhà kính cho Trái Đất.



Q.8: Vậy thì Thực Phẩm sẽ ra sao sau khi rã đông nếu không có 

DENBA Fresh?

- Chảy dịch, giảm khối lượng, mau hư hỏng, bốc mùi, v.v.... 

- DENBA Fresh tạo ra năng lượng trong Thực Phẩm, làm giảm đi tình trạng 

nêu trên rõ rệt. 



Q.9: DENBA Fresh có an toàn cho sức khỏe không?

- Trong tự nhiên, Tĩnh Điện có mặt ở khắp nơi. Khi ta xoa 2 tay vào nhau hay 

khi ta xoa mạnh vào thân thể thì Tĩnh Điện xuất hiện.

- DENBA Fresh phát triển dựa trên nguyên lý đó nên an toàn tuyệt đối 100% 

đối với sức khỏe của mọi người, được cấp chứng nhận PSE của Viện An 

Toàn về Điện của chính phủ Nhật. 

- Mặt khác, dựa vào nền tảng DENBA Fresh, chúng tôi còn thành công trong 

việc phát minh ra sản phẩm DENBA Health, giúp gia tăng sức khỏe, kích 

thích tuần hoàn máu, giảm Choresterol, giảm Huyết Áp, giúp ngủ ngon, v.v... 

Sản phẩm hiện đang trong giai đoạn cuối của quá trình kiểm nghiệm kết quả 

lâm sàng bởi Bộ Y Tế Nhật trước khi được cấp giấy phép lưu hành. Sản 

phẩm sẽ được ra mắt trong thời gian rất gần.



Q.10: Sản Phẩm DENBA Fresh sản xuất ở đâu?

Thời gian và chế độ Bảo Hành sẽ ra sao?

- DENBA Fresh tự hào là sản phẩm công nghệ tiên tiến và duy nhất trên thế 

giới được phát minh bởi nhóm Giáo Sư, Tiến Sỹ Vật Lý trường Đại Học 

Waseda, Nhật Bản. Một ngôi trường Đại Học danh tiếng và lâu đời Nhật Bản.

- Sản Phẩm được sản xuất tại Nhật Bản (Made in Japan).

- Sản Phẩm được bảo hành 3 năm (36 tháng) tại thị trường Nhật Bản và các 

nước khác trên toàn thế giới. 

- Tự tin với sản phẩm Made in Japan, DENBA Việt Nam sẽ ưu ái cho những 

khách hàng đầu tiên, bằng cách tặng thêm 2 năm bảo hành. Như vậy, khách 

hàng hoàn toàn yên tâm khi sử dụng sản phẩm DENBA Fresh made in 

Japan với 3 + 2 = 5 năm (bảo hành 1 đổi 1 trong suốt 5 năm).


