
Automotive

2017 Mazda RX9 Reviews

Looks like in the upcoming 2017 car series, Mazda has been becoming even more aggressive in 
releasing and announcing new car, this can be seen on the latest information regarding the new 2017 
Mazda RX9. Mazda RX9 is one of the latest cars that will be developed by Mazda and Mazda targeted 
this car as one of their best competitor in the car market of 2017.

Because Mazda will put high hopes on this car, we can expect a lot of improvement and enhancement 
that will be taking place into this car, under the hood and on the body itself. According to the official this 
car will have better body design, better machine or engine and of course interior design. Feel curious 
about what this car can be in the future? Well then you can read this article to know more about this car 
specification in details

2019 Mazda RX9 Specification Details

Engine

The engine that will be installed under the hood of Mazda RX9 is quite obscured. Even Mazda 
themselves are not revealing some of the engine that will be applied into this future car. However, as this 
news was written there is some speculation according to the engine and it will be a 1, 6 Liter capacity 
engine with dual rotor engine 16 X. the horsepower of this car also expected to be around 450 
Horsepower which is very high for a new concept car this day.

Exterior

The exterior of the new 2017 Mazda RX9 concept car is maybe one of the most interesting topics to be 
analyzed further. The exterior or the concept of this future car is going to be much more futuristic than any 
of the car revealed by Mazda; the futuristic body design can be seen in aerodynamics body design 



coupled with beautiful and gorgeous body line that makes the car looks even more interesting and also 
stylish. This is of course can be changed according to Mazda needs.

Interior

The interior of the car is not revealed yet. However, as we know Mazda is one company that will try their 
best to make the car interior feel comfortable therefore we can expect that the car itself will have a more 
comfortable feel on their interior. Some high tech features such as navigations system, central consoles 
and also Blue tooth can also be expected to be installed into the hood of this car which means it will be 
much more futuristic.

Release date and Price

Unfortunately, the release date and also price of this car is still in obscure. Therefore we can only wait for 
the official to release the exact release date and also price. Even though there is no exact information 
regarding the release date we can expect that this 2017 Mazda RX9 will be out in the public on the year 
of 2017.

Source : http://2016carscomingout.com/2015/11/2017-mazda-rx9-price-and-reviews/
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Gadget Review

Review, Spesifikasi dan Harga Xiaomi Redmi Note 2

Xiaomi Redmi Note 2 sendiri dikenal sebagai salah satu gadget favorit ditanah air mengingat, spesifikasi 
serta harga xiaomi redmi note 2 yang terbilang ramah dikantong. Karena itu, banyak orang mulai tertarik 
untuk memilikinya terutama, bagi setiap orang yang selalu mengikuti perkembangan dunia gadget. 
Gadget yang satu ini terbilang sangat bagus terutama dari segi spesifikasi yang diberikan oleh Xiaomi 
terhadap gadget yang satu ini. Redmi Note 2 ini sendiri bisa dibilang sebagai adik dari S1 dimana, 
penjualan S1 terbilang sangat fantastis. Sesuai kabar yang beredar, S1 terjual sebanyak 10.000 buah 
hanya dalam 30 menit. Akankah Note 2 akan mengulangi kesuksesan seperti yang dilakukan oleh S1? 
Hal tersebut akan terjawab melalui spesifikasi yang terlihat dari review mengenai Redmi Note 2 berikut 
ini. 

Review mengenai Xiaomi Redmi Note 2

Pertama-tama kita akan membahas mengenai layar dari Redmi Note 2. Tidak bisa dipungkiri, 
kecanggihan layar serta resolusi layar yang jernih menjadi salah satu fitur yang sering diperhitungkan 
oleh banyak orang. Karena itu, Xiaomi membekali Redmi Note 2 dengan layar selebar 5.5 inci. Tidak 
hanya itu, resolusi layar yang dimiliki oleh Redmi Note 2 terbilang sangat memuaskan dimana, resolusi 
layar dari gadget yang satu ini mencapai 720 x 1280 dengan kerapatan layar yang mencapai 267 per inci. 
Layar yang terbilang canggih dan lebar tersebut tidak membuat harga xiaomi redmi note 2 meroket 
karena, Xiaomi justru membanderol gadget yang satu ini dengan harga yang terbilang ramah dikantong. 

Selain harga xiaomi redmi note 2 serta resolusi layar yang sangat wah, Redmi Note 2 juga dibekali 
dengan kamera yang mumpuni baik di bagian depan maupun belakang. Bagi anda yang hobi fotografi 
dan menginginkan gadget yang bisa anda bawa kemanapun maka, Redmi Note 2 terbilang sebagai salah 
satu gadget yang harus anda miliki. Gadget yang satu ini memiliki kamera utama sebesar 13 MP yang 
terbilang sangat bagus dan juga bisa membantu anda dalam menangkap setiap momen penting yang 
ada dalam hidup anda. Jika masih belum cukup, Redmi Note 2 juga memiliki kamera depan sebesar 5 



MP yang dapat membantu anda dalam melakukan selfie dengan kualitas yang sangat bagus dan juga 
jernih. 

Sebuah gadget yang memiliki layar yang mumpuni serta kamera yang canggih akan sayang jika tidak 
memiliki prosesor yang hebat. Prosesor Octa-Core dengan kecepatan 1.7 GHz menjadi salah satu 
kekuatan utama bagi Redmi Note 2 ini. Tidak hanya itu, Xiaomi membekali Redmi Note 2 dengan OS 4.2 
Jelly Bean dengan RAM sebesar 1 GB. Dengan gabungan beberapa hal diatas, hal ini juga cukup sukses 
dalam membuat Redmi Note 2 menjadi salah satu gadget dengan kapasitas yang mumpuni dan juga 
canggih. Anda tidak perlu khawatir akan ada masalah lag kala melakukan multi-window atau membuka 
beberapa program secara sekaligus. Selanjutnya, hal terakhir yang akan dibahas adalah harga xiaomi 
redmi note 2. 

Jika masih merasa kurang dengan berbagai macam hal diatas, memori internal dari gadget yang satu ini 
berkapasitas 8 GB dan juga ada slot memori eksternal yang bisa anda isi hingga 32 GB. Dengan 
berbagai macam fitur yang dibekali untuk Redmi Note 2, gadget yang satu ini hanya dibanderol dengan h
harga xiaomi redmi note 2 sekitar 2 jutaan karena itu, hal ini menjadi berita gembira bagi para pemburu 
gadget canggih untuk mendapatkan gadget yang dapat mendukung kebutuhan mereka. 

Source : http://pusatreview.com/review-spesifikasi-dan-harga-xiaomi-redmi-note-2/



House Design

Creating a Classic and Old-School House with Old World Home Plans

Most of us may have a huge dream for having a classic old 
house that looks like a castile on some movies right, to make it 
becomes real, there are many home plans that are available 
based on it and one of them is, old world home plans. Old world 
home design is really far different than anything that we usually 
seen nowadays. There is no modern scene that we� ve always 
seen on any kinds of houses nowadays. It� s more like a spooky 
living place that we often see on classic horror movie. However, 
people love it due to its classic look that is precious. 

Things that we should know about old world home plans

As stated before, most of old world home plans apply old-school 
house design that is looked like a castile. Though it� s far behind 
from other modern house design nowadays, old world plans are 
looking really good with its classic look that stands nowadays. 
We can say that it becomes unique house look that can turn 
people� s eye on there. Not only castile, but there are also other 
old world house that took classic design from long time ago. 
Mostly, they take similar designs from any houses that were built 
in 17th or even 18th century which still holds classic old-school 
look. 

Any old world home plans that are available take any kinds of 
house designs that come from long time ago. Most of them come 
from old European home designs that look really amazing for 



example, French house design. In addition to French house design, there are also many kinds of designs 
that are categorized as old world house plan. In this case, you can look at the book for any house designs 
that are suitable for you. Afterwards, you� re able to choose the best house design based on your needs. 

Since there are many home plans that are available for old world 
house then, you can start to pick it based on what you really 
need. Besides, you can do some consultations with the contractor 
about any house designs that you are going to take for yourself. 
You can ask them about anything that you want to know about 
the old world house plan and anything that you should prepped 
for house creation process. They will help you in taking the best 
house design based on any factors that come along with you 
while choosing the best old world home plans. 

Source : http://www.homeplandecor.com/2015/11/creating-classic-and-old-school-house.html
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Sport

Antonio Conte Kapten Juventus Yang Sukses Sebagai Pemain Dan Pelatih

Juventus sendiri tidak bisa dilepaskan dari sosok pemain yang dulu pernah menjabat sebagai kapten 
Juventus Antonio Conte. Sang pelatih yang saat ini menangani timnas Italia tersebut tentunya sudah
menjadi bagian penting dari klub yang bermarkas di Juventus Stadium tersebut. Conte sendiri terbilang 
sukses mengangkat Juve sebagai klub top di Eropa baik sebagai pelatih dan pemain. Hal ini tentunya 
sangat jarang mengingat, hal tersebut merupakan sebuah pencapaian yang sulit namun, Conte berhasil 
memanfaatkan kesempatan yang didapat dan akhirnya mampu menjadi salah satu sosok pemain dan 
pelatih yang mampu mengangkat Juve. Mari kita lihat sepak terjang Conte di Juve.

Sepak terjang Conte di Juventus

Antonio Conte sendiri tidak langsung memulai debutnya di Juve nih teman-teman tifosi melainkan, 
memulai debutnya di Lecce yang merupakan kota kelahirannya. Kala itu, Conte langsung mendapatkan 
posisi sebagai gelandang serang. Bakatnya yang besar akhirnya membuat klub kota Turin yakni, Juve 
berminat untuk mendatangkan sang pemain. Pada tahun 1991, Conte akhirnya resmi menjadi bagian dari 
juventus. Kala itu, Conte memulai debut dengan manis pada tahun 1991 dengan memenangkan 
pertandingan debutnya kontra Torino dengan skor tipis 1-0. Setelah itu, Conte akhirnya menjadi bagian 
inti dari lini tengah Juve dan membuat Juve menjadi tim yang ditakuti kala itu. 

Berkat penampilannya yang moncer, Conte akhirnya langsung diangkat menjadi pemimpin Juventus kala 
itu. Conte mendapatkan ban kapten Juve setelah Vialli menyerahkan ban kapten tersebut kepada Conte. 
Penunjukkan Conte sebagai kapten yang baru tentunya tidak salah karena, Conte sendiri memiliki 
kepribadian yang baik dan berkharisma yang akhirnya membuat Conte terpilih sebagai kapten saat itu. 
Bersama para pemain Juve lainnya, Conte berhasil membuat lini tengah juve kala itu menjadi salah satu 
lini tengah terbaik di Eropa bersama para pemain lainnya. Hal ini pulalah yang turut membuat Juve 
meraih banyak gelar pada masa itu. 

Setelah gantung sepatu, Conte langsung tancap gas dan mengambil kursus kepelatihan. Setelah selesai, 
Conte tentunya sempat melatih beberapa klub sebelum kembali ke Juve. Conte sendiri sempat menjadi 



pelatih dari Lecce dan pindah ke Bari. Keputusannya pindah ke Bari menjadi sebuah keputusan 
kontroversial yang sempat membuat dirinya dibenci oleh para tifosi dari Lecce mengingat, Bari sendiri 
merupakan rival dari Lecce. Setelah dari kedua klub tersebut, Conte melatih Atalanta. Namun, di Atalanta 
sendiri Conte hanya melatih klub tersebut selama setengah musim. Setelah tidak mendapatkan job, 
tawaran yang datang dari Juve tentunya tidak disia-siakan oleh Conte dan langsung diiyakan. Keputusan 
Conte untuk bergabung kembali bersama klub lamanya sebagai pelatih terbukti tidak salah karena, Conte 
sendiri akhirnya menjadi pelatih yang membawa Juve meraih banyak gelar. 

Kedatangannya di Juve pada tahun 2011 langsung disambut oleh banyak pihak terutama para tifosi Juve 
yang tentunya menginginkan sosok Conte sebagai pelatih di Juve. Hal ini pulalah yang akhirnya 
membuat Conte bisa mewujudkan mimpi semua orang untuk membawa kembali juve sebagai klub papan 
atas Eropa. Bersama conte, Juve sendiri meraih banyak gelar termasuk gelar Serie A yang diidamkan 
oleh banyak klub. Sepak terjang Conte sendiri akhirnya membuat dirinya dianugerahi bintang legenda 
dimana ia sudah berkontribusi banyak baik sebagai Il Capitano Juventus ataupun sebagai pelatih dari 
klub tersebut sebelum beralih melatih timnas Azzurri. 

Source : http://www.italinisme.com/kapten-juventus-yang-sukses-sebagai-pemain-dan-pelatih.html
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Culinary

Resep Tempura Ikan Tenggiri Mudah dan Sehat

Jika kebingungan ingin menghadirkan menu lezat bagi keluarga di rumah, sepertinya resep tempura ikan 
kali ini bisa menjadi pilihan anda. Tempura ikan yang lezat dengan penuh gizi ini menggunakan bahan 
dasar ikan tenggiri. Bagi anak anda yang susah untuk makan ikan, mungkin ini bisa menjadi salah satu 
alternatif cara menghadirkan ikan. Berikut ini adalah bahan yang harus disiapkan dan cara untuk 
membuatnya. 

Bahan untuk Membuat Tempura Ikan:

- Ikan tenggiri sebanyak 400 gram sudah dihilangkan tulangnya
- Bawang merah sebanyak 4 buah
- Bawang putih sebanyak 2 buah
- Daun bawang sebanyak 3 batang 
- Wortel sebanyak ½ kg
- Tepung tapioka sebanyak 125 gram
- Es serut sebanyak 100 ml
- Telur sebanyak 2 butir
- Garam, merica, gula, dan bubuk perasa ayam secukupnya
- Minyak wijen sebanyak 1 sdt

Langkah-langkah Pembuatan Tempura Ikan:

1. Resep tempura ikan diawali dengan menghaluskan ikan tenggiri terlebih dahulu. 
2. Setelah ikan sudah benar-benar halus, campur dengan bahan lainnya seperti bawang merah, 

bawang putih, daun bawang, wortel, telur, garam, merica, gula, bubuk perasa ayam dan minyak 
wijen. Jangan lupa untuk menambahkan tepung tapioka juga kemudian aduk hingga merata

3. Adonan ikan yang sudah tercampur tadi lantas diblender dengan es serut kemudian giling hingga 
benar-benar halus.



4. Siapkan piping bag. Setelah itu masukkan adonan tempura ke dalam plastik sesuai dengan 
ukuran yang anda inginkan. Setelah itu ikat kedua ujungnya.

5. Tempura yang sudah bungkus lalu dikukus selama kira-kira 25 menit. Setelah itu angkat. 
6. Tempura biasanya disajikan dalam keadaan sudah digoreng. Untuk menghidangkan tempura, 

anda hanya perlu melepaskan plastik pembungkus lalu goreng hingga berwarna kekuningan. 
7. Tempura yang sudah digoreng bisa disajikan bersama dengan sambal botol. 

Mudah sekali kan cara membuatnya? Tempura ikan bisa menjadi cemilan untuk keluarga di rumah. Bisa 
juga dimakan untuk menjadi lauk bersama dengan nasi hangat. Pastinya tempura ikan ini sehat dan 
bebas dari bahan pengawet. Berbeda dengan tempura-tempura yang selama ini beredar di pasaran. 
Belum terjamin kebersihan dan keamanannya. Anda bisa membuat tempura ikan rumahan ini dalam 
jumlah banyak kemudian dijual kembali. Tidak membutuhkan waktu yang lama untuk membuat tempura 
ikan ini. Semoga resep tempura ikan kali ini bisa berguna bagi anda yang membaca. 

Source : http://sedapkuliner.com/resep-tempura-ikan-tenggiri-mudah-sederhana/


