
J-19 PowerActive™  wym. 564 x 236 x 135 H cm  

 
Wyposażenie: 

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

• 1 dysza wyporności  - do utrzymywania pływaka w odpowiedniej pozycji  

• 28 dysz do hydromasażu PowerPro®                                         

• panel sterowania  

• 4 miejsca siedzące do hydromasażu  

• Zegarek Swim Spa do terningów 

• Podświetlana skada wodna WaterColour™                                   

• Oświetlenie LED 

• System dezynfekcji CLEARRAY Active Oxygen™                       

• 2 zagłówki                                                                                     

• Izolacja termiczna podłoża 

• Pokrywa termiczna – zwijana lub składana (twarda)  

• System szybkiego odprowadzania wody 

• Miękka mata antypoślizgowa 

• Zestaw do wiosłowania (opcjonalnie) 

• Drążek 120 cm do ćwiczeń  

– montowany fabrycznie (opcjonalnie)                         

Dostępne kolory niecki:                                            Dostępne kolory oraz obudowy:                 Dostępne kolory pokrywy termicznej    

                                                                                                                                                                                                                 (składanej): 



Idealna do ćwiczeń w wodzie i zabawy z rodziną kolekcja Jacuzzi® PowerActive™ łączy moc treningu o niskim 
obciążeniu w wodzie z radością posiadania całorocznego basenu. Wanna PowerActive™ Swim Spa 
wyposażona jest w aktywne dysze PowerPro® Swim, idealne do pływania w miejscu i ćwiczeń 
wymagających oporu wody. Nasza technologia wodnej bieżni stanowi wyposażenie standardowe 
umożliwiające bieganie i maszerowanie z niskim obciążeniem, które pozwala na spalanie takiej samej liczby 
kalorii co ćwiczenia na suchej powierzchni – to doskonałe ćwiczenie, jeśli chcesz zapobiec bólowi stawów  
i zregenerować się po kontuzji. Dzięki dwóm oddzielnym siedziskom do masażu oraz miejscu na rozciągnięcie 
się i zrelaksowanie, możesz cieszyć się kojącą hydroterapią po każdym treningu lub po długim dniu. 

Każde ergonomiczne siedzisko posiada unikalny układ dysz, pozwalający na relaks całego ciała. 
Kompatybilność z WaterWatch™ umożliwia otrzymywanie informacji o technice w czasie rzeczywistym  
i pozwala na dostosowanie tego modelu do indywidualnych wymagań. 

Największy model z serii PowerActive™, Swim Spa Jacuzzi® PowerActive™ 19ft, idealnie nadaje się do 
pływania i wykonywania ćwiczeń w wodzie oraz zabawy z rodziną. 

Model Swim Spa PowerActive™ 19ft zasilany przez dwie pompy o mocy 3 koni mechanicznych jest 
wyposażony w dwie aktywne dysze PowerPro® Swim tworzące przewidywalny prąd poprzez spłaszczenie 
strumienia wody, zapewniając doskonałe warunki do pływania. Układ dysz SwimFlex jest regulowany  
i umożliwia ustawienie prędkości strumienia od 0 do 5 km/h, zapewniając idealną prędkość pływania 
zarówno początkującym, jak i bardziej doświadczonym pływakom. 

 
Dysza Power Pro® Swim 
Unikalna owalna konstrukcja dyszy spłaszcza strumień wody, gwarantując spokojne i przewidywalne 
warunki bez zakłóceń. Dodatkowo łatwa obsługa dysz SwimFlex – dzięki któremu dostosujesz strumień 
wody o prędkości do 5 km/h 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

Waterwatch™ Jedyny zegarek zaprojektowany 
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.  

 

Zestaw fitness (opcja). Dodanie tego pakietu pozwoli na zamianę 

wanny Swim Spa w uniwersalną wodną siłownię. Taśmy dodają 

nowego wymiaru Twoim ćwiczeniom i mogą być wykorzystywane 

w dowolnym miejscu obszaru do ćwiczeń lub pływania. Taśmy 

pomagają uzyskać ruchy, które sprzyjają rozwojowi mięśni. 

 

 

 

 

Alaskańska pokrywa zabezpieczająca - 

wytrzymała pokrywa, która minimalizuje utratę 

ciepła, idealna w chłodniejszych klimatach. 

 

 

Solidna rama - idealna w przypadku, gdy wanna jest częściowo 

montowana w ziemi – rama zapewnia solidną podstawę 

pozwalającą na wbudowanie wanny w parkiet lub kamienną 

posadzkę. 

 

 

 

 

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