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Activejet…I powiało chłodem! 
 

Wentylatory z linii Selected – nowość od Activejet 
 
Lato w pełni. W Polsce na dobre już zadomowiły się tropikalne upały – 
temperatura niejednokrotnie sięga powyżej 30 stopni. Jednak to, co tak bardzo 
kochamy podczas egzotycznych wakacyjnych eskapad – niekoniecznie służy 
nam na co dzień. Kilka godzin spędzonych w pomieszczeniu niewyposażonym 
w klimatyzację może poważnie dać się nam we znaki. Na pomoc przychodzi 
Activejet! W ofercie marki właśnie pojawiła się zupełna nowość – dwie linie 
wentylatorów Regular i Selected, które skutecznie ochłodzą Cię nawet w 
najgorętsze dni.  
 
Seria Regular skierowana jest do użytkowników poszukujących wydajnych, 
jakościowych produktów w dobrej cenie. W tej linii znajdziemy m.in. wentylator 
stojący Activejet Regular WSR-40BP. Jego maksymalna moc wynosi 50W. Oferuje 
regulację wysokości od 105 cm do 125 cm, 3 prędkości działania, oscylację w 
pionie i poziomie oraz aż 7 metrów zasięgu pracy. Co więcej, wentylator 
wyposażony został w 7 godzinny timer oraz pilota. To najlepszy wybór dla osób 
szukających wentylatora wysokiej jakości w przystępnej cenie. 
 
Lubimy łączyć przyjemne z pożytecznym – dlatego stworzyliśmy linię Selected. W 
jej ramach oferujemy wentylatory, które trafią w gusta nawet najbardziej 
wymagających użytkowników. 
 
Produkty z linii Selected to staranne wykonanie i oryginalny design. Są to 
produkty skierowane do bardziej wymagających użytkowników, którzy oprócz 
wysokich parametrów oczekują od przedmiotów codziennego użytku również 
stylu i estetyki. Wentylatory Selected wyposażone zostały w lepsze - w 
porównaniu z większością produktów na rynku – silniki, wyróżniające się 
miedzianymi zwojami. To doskonała propozycja dla osób, które cenią połączenie 
funkcjonalności i dobrego designu.  



 

 

 
Pierwszy z linii to nowoczesny wentylator kolumnowy Activejet Selected WKS-
120 dostępne w dwóch kolorach: czarnym i białym. Jego smukły i futurystyczny 
kształt z pewnością docenią wielbiciele minimalizmu i nowoczesnych form. 
Wentylator wyposażony został w silnik o mocy 60W oraz miedziane zwoje, które 
zapewniają wysoką wydajność przy niższym zużyciu energii. Jest bardzo prosty w 
obsłudze - można zarządzać nim bezpośrednio przy pomocy przycisków 
umieszczonych na urządzeniu lub skorzystać z pilota, zaś bieżąca temperatura 
prezentowana jest na wyświetlaczu. Dodatkowym udogodnieniem jest timer 
pozwalający ustawić czas rozpoczęcia chłodzenia do 12 godzin naprzód. 
Wentylator posiada dodatkowo funkcję jonizacji powietrza, którą w szczególności 
docenią osoby borykające się z alergiami. 
 
W linii Selected znajdziemy także Wentylator stojący Activejet Selected WSS-130.  
Dwa kolory, matowy metal oraz duża, stabilna podstawa nadają mu surowego i 
ciężkiego wyglądu, dzięki czemu wprost idealnie nadaje się do pomieszczeń 
urządzonych w minimalistycznym i loftowym stylu. Wentylator wyposażony 
został w silnik o mocy 50W z miedzianymi zwojami, które zapewniają wysoką 
wydajność przy niższym zużyciu energii. Dzięki oscylacji w poziomie i pionie, 
regulowanej wysokości oraz zasięgowi pracy wynoszącemu aż 8 metrów z 
wentylatora może korzystać kilka osób jednocześnie.  
 
Trzeci produkt w linii Selected to wentylator biurkowy Activejet Selected WBS-
30. Metalowy, masywny, dostępny w dwóch kolorach – czarnym i białym stanowi 
nie tylko praktyczny przedmiot codziennego użytku, lecz również ozdobę samą w 
sobie. Sprawdzi się doskonale zarówno w domu, jak i w biurze – z łatwością 
postawisz go na biurku, stoliku kawowym czy nocnym. Wentylator wyposażony 
został w silnik o mocy 35W oraz miedziane zwoje, które zapewniają wysoką 
wydajność przy niższym zużyciu energii. Oferuje 3 prędkości obrotowe, oscylację 
w pionie i poziomie i zasięg aż 5,5 metra. Mniejszy biurkowy wentylator to 
idealne rozwiązanie dla osób ceniących sobie każde miejsce w małej przestrzeni 
– oferuje parametry produktu stojącego, jednocześnie zajmując znacznie mniej 
miejsca. Wentylator biurkowy z łatwością ustawisz na małym biurko czy stoliku 
nocnym. 
 
 
Wentylatory z linii Regular i Selected to najlepsze i najbardziej stylowe 
rozwiązanie na upały, które rozgościły się w Polsce już na dobre. 
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