
J-13 PowerPlay™  wym. 381x236x134H cm  

 

 

Wyposażenie: 

• 2 dysze podłużne PowerPro® Swim AX – do wytwarzania nurtu wody do pływania 

• 1 dysza wyporności  - do utrzymywania pływaka w odpowiedniej pozycji  

• 36 dysz do hydromasażu PowerPro® 

• Panel sterowania  

• 8 miejsc siedzących do hydromasażu  

• Podświetlana skada wodna WaterColour™                                  Dostępne kolory oraz obudowy: 

• Oświetlenie LED 

• System dezynfekcji CLEARRAY Active Oxygen™ 

• 4 regulowane zagłówki  

• Izolacja termiczna podłoża 

• Miękka mata antypoślizgowa 

• System szybkiego odprowadzania wody 

• Pokrywa termiczna – zwijana lub składana (do wyboru) 

• Zestaw do wiosłowania (opcjonalnie)                                           Dostępne kolory niecki:                                                          

• Zegarek wodny Swim Spa (opcjonalnie)                                         

                                                                                                           

Dane techniczne:                                                                                         

• 8 siedzisk        

• Wymiary:   381 cm x 236 cm x 134 (wys.) cm                            

• Powierzchnia użytkowa: do pływania 244 cm 

• Masa bez wody: 981 kg. 

• Masa urządzenia z wodą: 6.073 kg.                                                Dostępne kolory pokrywy termicznej:  

• Średnia objętość wanny: 5.092 litrów                             

• Dysze ogółem:  36 dysz POWERPRO® 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacuzzi® Swim Spa PowerPlay™ to wyjątkowa wanna, która pełni dwie funkcje: jako Swim Spa jest idealna 

do dbania o formę we własnym ogrodzie, nawet w przypadku niewielkiej dostępnej przestrzeni. Natomiast 

jako wanna Spa jest idealna, by cieszyć się wspólnymi chwilami relaksu z rodziną czy przyjaciółmi dzięki jej 

dużym wymiarom i ergonomicznie rozmieszczonym aż 8 wygodnym siedziskom.  

 

Dysze Power Pro® 

Dysze Powerpro® Swim Current zaprojektowano tak, by zapewniać odpowiedni przepływ wody. Konstrukcja 

dyszy spłaszcza strumień wody, dzięki czemu wytwarza stabilny i przewidywalny prąd bez zakłóceń, aby 

każdy pływak mógł poczuć się jak w profesjonalnym basenie.  

 



 

Doskonały hydromasaż 

Lepszy masaż nie wynika z większej liczby dysz, tylko z ich lepszej 

jakości. Zapewniamy optymalny masaż – od doskonałego połączenia 

powietrza i wody po precyzyjne ułożenie dysz Powerpro® Swim. Dzięki 

połączeniu wszechstronnych dysz PowerPro® oraz ergonomicznych 

siedzisk, nasze produkty zapewniają niezrównany hydromasaż z 

regulowanym przepływem i ciśnieniem. 

 

 

Ergonomiczne siedziska 

Siedziska zaprojektowane zgodnie z sylwetką ciała  

I zagłębione dysze umiejscowione tak, aby idealnie     

pasować do struktury mięśni człowieka zapewniają 

każdemu, niezależnie od budowy ciała, komfortowy 

hydromasaż na najwyższym poziomie. 

 

 

 

Konstrukcja i kształt niecki 

Najlepsza zarówno do pływania, jak i do relaksu. Kształt obudowy zapobiega odbijaniu się fal. Dysze ssące 

znajdują się po stronie siedzisk, aby wytworzyć ruch wody przypominający przenośnik taśmowy. 

 



Wygoda użytkowania 

Zarządzaj swoimi treningami, korzystając z nowego wyświetlacza i sprawdzaj swoje wyniki za pomocą 

WaterWatch™, jedynego zegarka dla pływaków stworzonego specjalnie z myślą o wannach Swim SPA.  

Noś swojego trenera na nadgarstku. Analizuj swoje wyniki. Śledź swoją wydajność: spalone kalorie, dystans, 

czas, okrążenia, interwały i wiele więcej. Rywalizuj z innymi użytkownikami z całego świata. Monitoruj tętno 

z informacjami za pomocą wibracji. Ćwicz wygodnie we własnym domu 

 

 

Dezynfekcja CLEARRAY ACTIVE OXYGEN™ 

Clearray Active Oxygen™ to nowa technologia oczyszczania wody, która łączy w sobie działanie ozonu  

z promieniami UV-C, zwiększając proces dezynfekcji wody w Twojej wannie SPA i ograniczając zużycie 

produktów chemicznych. Do wody w wannie SPA wprowadzana jest niewielka ilość ozonu. Woda ozonowana 

jest wystawiana na działanie promieni UV-C, które naturalnie uaktywniają reakcję utleniania.  

Woda z aktywnym tlenem niszczy większość obecnych w wodzie patogenów w sposób zupełnie naturalny. 

Następnie woda jest wtłaczana do Twojej wanny SPA, gwarantując zawsze czystość w miarę upływu czasu 

dzięki ciągłej pracy filtrów. Technologia ta jest w pełni naturalna i przyjazna środowisku w celu 

neutralizowania występujących w wodzie patogenów. Może być wykorzystywana z tradycyjnym chlorem lub 

bromem. Jednakowa technologia stosowana jest do oczyszczania wody pitnej, wody w akwariach lub wody 

do użytku sanitarnego/szpitalnego.  

 

www.jacuzzi.herbec.pl                                    tel. 602 33 22 33                                       herbec@herbec.pl    
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