
Sportovní mixér Neocenitelný pomocník pro vyznavače zdravého životního 
stylu a rychlého tempa. Gallet Millau kombinuje mixér  
a přenosnou láhev v jednom! 

Ve sportovním mixéru připravíte ovocné šťávy, mléčné 
koktejly, míchané alko i nealko nápoje a díky možnosti 
drcení ledu také ledovou kávu. V pracovní nádobě si 
pak připravený nápoj jednoduše odnesete do práce, na 
sportoviště nebo na výlet - prostě kamkoliv chcete.

Stačí pracovní nádobu vyjmout, otočit vzhůru, odejmout 
nerezové mixovací nože a přišroubovat víčko. Váš nápoj 
nebudete nikam přelívat - ihned jej můžete konzumovat.

Pracovní nádoba sloužící zároveň jako přenosná láhev má 
objem 0,5 litru a je vyrobenana z plastu bez škodlivého 
uhlovodíku BPA. Víčko láhve má praktické poutko pro 
zavěšení.
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•	 Ideální na přípravu celé řady čerstvých ovocných, fitness / proteinových nápojů, 
mléčných koktejlů, míchaných alko / nealko nápojů, smoothies pro výživu sportovců 
a osob držících různé druhy diet nebo správnou životosprávu.

•	 Mixér je vhodný i k drcení ledu, což oceníte zejména v horkých letních dnech  
při přípravě vlastní ledové tříště nebo ledové kávy

•	 Bez problému zvládne přípravu salsa omáček, dětských přesnídávek apod. 
•	 Čerstvě připravený nápoj můžete vzít sebou na sportoviště, do práce, školy,  

na dovolenou i výlet - prostě kamkoliv chcete
•	 Celoplastové provedení
•	 Pracovní nádoba o objemu 0,5 l, neobsahuje zdraví škodlivý uhlovodík BPA
•	 Slim design  - nádobu můžete využít ke skladování nápojů v chladničce (vejde  

do  přihrádky dveří)  
- rozměr je kompatibilní s integrovanými držáky nápojů v automobilech, 
takže si můžete užívat zdravé drinky i na cestách

•	 Praktické poutko na zavěšení nádoby
•	 Otvor ve víku pro snadnou a pohodlnou konzumaci tekutin i během chůze, sportu  

či cestování automobilem
•	 Bezpečnostní pojistka proti špatnému sestavení mixéru a protiskluzové nožky 

zajišťují maximalní bezpečnost a stabilitu během užívání
•	 Ostré nerezové mixovací nože s možností jejich sejmutí z nádoby pro snadné čištění 
•	 Praktický tlačítkový bezpečnostní spínač
•	 Prostor pro uložení napájecího kabelu
•	 Délka napájecího kabelu 0,9 m
•	 Nízká hmotnost 970 g

Výrobek: rozměry (š x v x h) - 13 x 40 x 13 cm; hmotnost 1 kg
Balení: rozměry (š x v x h) - 13 x 38 x 13 cm; hmotnost 1,1 kg
EAN 8592417051079
Počet kusů v kartonu: 8


