
Scanner 
Met de scanner, bevestigd aan het scherm, 
kan je jouw boodschappenbon scannen! 
De FLϟTZ weet zo het aantal producten 
dat zich in de FLϟTZ bevindt en wat hun 
houdbaarheidsdatum is. De slimme FLϟTZ 
vertelt jou in welk vak in de koelkast dit 
product het beste bewaard kan worden.
Haal producten makkelijk uit het systeem 
door te scannen of via spraakherkenning. 

De nieuwste technologische vriezer en 
koelkast ineen.

Boodschappen
Tijdens boodschappen doen is het mogelijk 
om via de app te checken wat er al in de 
koelkast aanwezig is. Zo sla je niet onnodig 
te veel in en hoef je dus minder voedsel weg 
weg te gooien.

Verminder voedselverspilling 
in een FLϟTZ!!!

Verschillende vakken
Elke plek in de FLϟTZ heeft een 
gespecialiseerd klimaat, zodat al het eten 
bewaard kan worden bij zijn eigen 
optimumtemperatuur en -vochtigheid voor 
een maximale houdbaarheid!
Daarnaast is er een speciaal vak in de FLϟTZ 
gevuld met jelly en bio-nano robots, die 
ervoor zorgen dat zelfs een afgehapte appel 
veilig bewaard kan worden!

Recepten in de FLϟTZ-app
In je eigen FLϟTZ-app kan je tijdens het 
boodschappen doen of thuis op de bank ook de 
lekkerste recepten opzoeken. Doordat je via de 
app ook kan bekijken wat je nog in je FLϟTZ 
hebt, komen die recepten bovenaan te staan. 
De app geeft je suggesties om jouw producten 
met een korte houdbaarheid te verwerken in 
een culinair hoogstandje, zodat je het niet 
hoeft weg te gooien.

Interactief scherm
Het interactieve scherm heeft verschillende 

functies:
- Het geeft een melding als de 
houdbaarheidsdatum nadert.
-  Er is de mogelijkheid om informatie over 
producten op te zoeken.
- Als een product over de datum is, krijg je 
tips om zelf te onderzoeken of het product 
nog eetbaar is, om te voorkomen dat je het 
onnodig weggooit.
- Het scherm is daarnaast verbonden met je 
eigen FLϟTZ-app!  


