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Ochłódź się z Activejet! Przedstawiamy klimatory i wentylatory idealne na 

upały. 

 

Jak pokazują ostatnie lata - miesiące letnie są w Polsce wyjątkowo upalne. 
Temperatury nierzadko przewyższają 30 stopni Celsjusza, sprawiając, że nie 
musimy ruszać się z domu, aby poczuć się jak w tropikach. Na zbliżającą się 
nieuchronnie falę upałów warto przygotować się już dziś - z pomocą przychodzi 
marka Activejet. W naszej ofercie znajdziesz klimatory i wentylatory, które 
ochłodzą cię nawet w najbardziej upalne dni! 

 

Małe jest sprytne 

Jeśli spędzasz dużo czasu za biurkiem, w letnie dni przyda ci się powiew 
chłodnego powietrza. Idealnym rozwiązaniem do biura - czy to domowego, czy 
też firmowego - będzie klimator. To urządzenie niewielkich rozmiarów, wielkich 
zaś możliwości. Z łatwością ustawisz je na biurku, nie zajmie tam wiele miejsca, 
a skutecznie ochłodzi cię nawet w bardzo gorące dni. 

Wśród nowości od marki Activejet znajdziesz dwa funkcjonalne klimatory 
biurkowe. Pierwszy z nich to model Activejet Regular MKR-550B. Zasilanie USB, 
moc 5W, zbiornik na wodę 550 ml, 3 prędkości pracy... To tylko kilka z jego wielu 
zalet. Ma aż 6 kolorów podświetlenia, co czyni go nie tylko funkcjonalnym 
przedmiotem, ale i świetnym gadżetem! To produkt idealny dla wielbicieli 
modnych rozwiązań. 

Kolejną ciekawą propozycją jest model Activejet Selected MKS-600SZ 3w1 - 
oferujący chłodzenie, nawilżanie i oczyszczanie powietrza. Zasilany jest USB i 
modnie podświetlany na niebiesko. Urządzenie działa w 3 prędkościach pracy, 
wyposażone jest w wygodny panel dotykowy oraz filtry: antybakteryjny i 
antyzapachowy. Przypadnie do gustu nawet najbardziej wymagającym 
użytkownikom. 



 

 

 

Kuszące nowości  

Sezon 2020 to czas gorących premier w ofercie wentylatorów marki Activejet. W 
liniach Regular i Selected pojawiły się wyjątkowe nowości, wśród których każdy 
znajdzie produkt idealny dla siebie i dopasowany do indywidualnych oczekiwań. 

Jeśli szukasz przedmiotów łączących najwyższą funkcjonalność z wyjątkowym 
designem - zwróć uwagę na nasze wentylatory z linii Selected.  

Jednym z produktów w tej linii, na który szczególnie warto zwrócić uwagę jest 
model UltraSilent Activejet Selected WSS-100BPL. Ten supercichy wentylator 
stojący oferuje 18 prędkości pracy, 3 typy nawiewu, sterowanie dotykowym 
panelem LED lub pilotem, timer 0-10h, oscylację poziomą oraz możliwość 
regulacji kąta nawiewu w pionie. Jest tak cichy, że z powodzeniem można 
ustawić go w sypialni, tworząc idealną atmosferę do zasypiania w upalne, letnie 
noce.  

Kolejną propozycją przygotowaną z myślą o najbardziej wymagających 
użytkownikach są wentylatory kolumnowe. Modele Activejet Selected WKS-
120BPJ i Activejet Selected WKS-120CPJ dostępne są w kolorach czarnym i 
białym. Ich smukły i futurystyczny kształt z pewnością docenią wielbiciele 
minimalizmu i nowoczesnych form. Wentylatory wyposażone zostały w silnik o 
mocy 60W oraz miedziane zwoje, które zapewniają wysoką wydajność przy 
niższym zużyciu energii.  

Są bardzo proste w obsłudze - można zarządzać nimi bezpośrednio przy pomocy 
przycisków umieszczonych na urządzeniu lub skorzystać z pilota, zaś bieżąca 
temperatura prezentowana jest na wyświetlaczu. Dodatkowym udogodnieniem 
jest funkcja jonizacji powietrza, którą w szczególności docenią osoby borykające 
się z alergiami. 

Atrakcyjne modele znajdziemy także w serii Regular, skierowanej 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 dobrej 
jakości w przystępnej cenie. 



 

 

 

Postaw na styl 

Warto wspomnieć, że w tegorocznej edycji konkursu Złote VILLE 
organizowanego przez magazyn VILLA uwagę jurorów zwróciły nowe modele 
wentylatorów z linii Selected - WSS-130BD, WSS-130CD i WTS-135C - które 
otrzymały nagrodę w kategorii: wentylatory.  

WSS-130BD i WSS-130CD to designerskie wentylatory loftowe na drewnianych 
nogach. Dostępne są w 2 klasycznych kolorach - czerni i bieli. Dopełnieniem 
kolekcji jest wentylator WTS-135C stojący na trójnogu.  
 
Wszystkie 3 modele oferują 3-stopniowe sterowanie manualne, oscylację w 
pionie i poziomie oraz bezpieczną kratkę maskującą. Wykończenie eleganckim 
drewnem kauczukowym czyni je doskonałą propozycją dla osób ceniących 
połączenie funkcjonalności i dobrego designu. 
 
Nie daj się zaskoczyć upałom! Wybierz swój klimator lub wentylator jeszcze dziś. 
Wśród naszych nowości na pewno znajdziesz coś idealnego dla siebie. 
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