
Smoothie maker 

–  

Active smoothie 

SM3381 
 

1. Extra jemné, sametové osvěžení 
2. Grip proti vyklouznutí 
3. Speciální víčko s dvojitým těsněním 
4. Barevné provedení 
5. BPA free 

 

 

Rozšířený popisek 

 

Stačí si jen vybrat 

Chcete podtrhnout svou individualitu nebo hledáte jen 

designový skvost na doladění Vaší kuchyně? Můžete si vybrat 

ze 6 barev a dvou typů provedení. Je libo „rodinné“ nerezové 

provedení se třemi lahvemi nebo dáte raději přednost barevné 

vychytávce? Volba je jen na Vás.  

 

 

Každý den jinak 

Patříte mezi náročnější? Chcete, aby Vám smoothie 

pokaždé ladilo ke kabelce, batohu či oblečení? Jednoduše 

si vybírejte podle své nálady. Kdykoli si můžete přikoupit 

všechny barvy lahví, které si zrovna zalíbíte, protože 

perfektně padnou do všech modelů smoothie. Kombinace 

už necháme na Vás. 

 

Silák ve své kategorii 

Active smoothie SM3381 se může pochlubit příkonem 500 W. To 

z něho v jeho kategorii dělá nepřemožitelného siláka. Zaručí 

Vám neobyčejně jemné, až sametové smoothie, které se bude 



doslova rozplývat na jazyku. Jelikož díky své síle nenechává žádné kousky surovin, 

stane se Vaším nepostradatelným pomocníkem například při přípravě dětských 

kašiček nebo přesnídávek. A hlavně, podstatně rychleji připraví smoothie a tím se 

vyrovná svým velkým „bratříčkům“. 

Detaily, které potěší 

Pro maximální bezpečnost během užívání má smoothie maker 

integrovanou bezpečnostní pojistku, která nedovolí spustit mixér, 

pokud není správně nasazená lahev. Dokonalý komfort zajišťuje 

samotný povrch mixéru. Spodní část spotřebiče je vyrobena ze 

speciálního pogumovaného materiálu, díky kterému se během 

provozu nehne z místa.  

 

Už Vám nevyklouzne 

Spěcháte do práce, fitka nebo školy? Vždy s Vámi udrží krok. 

Lahev mixéru je vybavená protiskluzovým gripem, který Vám 

zajistí komfort při manipulaci s ní.  

 

 

Jediné pootočení 

Přesně tak, jen jediné otočení nádobou umístěnou v mixéru 

Vás dělí od lahodného smoothie, třeba k snídani. Tritanová 

lahev slouží přímo k mixování, po mixování jednoduše 

vyměníte nože za víčko a můžete vyrazit. Víčko je navíc 

vybavené poutkem a speciálním dvojitým těsněním. Nemusíte 

mít strach, že by se smoothie  vylilo třeba do kabelky. Navíc se 

z lahve perfektně pije třeba během chůze, ale pohodlně 

zapadne do držáku nápojů v autě. 

 

BPA free 

Nádoba mixéru je vyrobená z tritanu, plastu, který nese 

označení BPA free. To znamená, že neobsahuje zdraví 

škodlivé bisfenoly. Co je to vlastně tritan? Je to moderní 

materiál, který je pevný, ale ve srovnání se sklem lehký. 

Díky své odolnosti vůči teplu neuvolňuje žádné škodlivé 

látky do Vašeho nápoje či pokrmu, navíc je odolný proti 

rozbití nebo poškrábání. Tritan je nejen bezpečný pro 



Vaše zdraví, ale dá se biologicky rozložit, a tím pádem nezatěžuje životní prostředí. 

Jeho největší předností je, že neobsahuje BPA - Bisfenol A, což je organická 

sloučenina, která se používá při výrobě plastů. Bisfenol A je nebezpečná chemická 

látka, která může způsobit spoustu zdravotních potíží, dokonce i rakovinu prsu. V 

současné době se vede nespočet diskuzí o negativních účincích bisfenolu A, ať se 

už jedná o teorie, že způsobuje onemocnění srce, či negativně působí na fungování 

imunitního systému člověka. Nebezpečnost bisfenolu A potvrzuje i to, že v roce 2010 

EU zakázala dovážet a prodávat kojenecké lahve, které bisfenol A obsahují. Připojila 

se tak ke Kanadě, Austrálii, a spoustě dalších států. 

 
 

Technické parametry: 

• Obsah mixovací nádoby: 570 ml 

• Set obsahuje mixér + 1 mixovací plastovou nádobu o objemu 570 ml 

• Lahve jsou vyrobeny z tritanu – BPA free 

• Vhodný pro přípravu ledové kávy, smoothie a koktejlů 

• Spodní část těla spotřebiče potažená gumou pro zamezení pohybu během 
provozu 

• Bezpečnostní pojistka 

• Snadná údržba a čištění 

• Vyjímatelná nožová část 

• Délka přívodního kabelu:  100 cm 

• Barva: oranžová + stříbrná 

• Hlučnost: 80dB (A) 

• Váha celkem i s lahvemi: 1,2 kg 

• Váha spotřebiče bez nádoby: 0,9 kg 

• Napětí: 220 – 240 V 

• Příkon: 500 W 

 


