®CareMetix

يـحجـز الـجزيئات والروائح

في االختناقات المرورية وداخل األنفاق ،بجوار مواقع البناء الكبيرة ومحطات
معالجة الصرف الصحي ،وبين الحقول المرشوشة حدي ًثا باألسمدة ،تنبعث غازات
األمونيا والكبريت الضارة  -مصحوبة بالطبع بالروائح الكريهة .فلتر التكييف
الجديد  CareMetix®سيوفر لك حماية مطلقة من كل هذه األمور المزعجة
بفضل تقنية النطاق العريض  .S5فهو يضمن عدم تسلل الغبار الناعم وحبوب
اللقاح والعفن والسخام والبكتيريا وحتى الروائح إلى داخل مقصورة السيارة.
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فلتر التكييف المبتكر
بتقنية النطاق العريض S5

تـنـفـس
بـعـمـق

غالبا ما يكون ملو ًثا بالمواد الضارة
إن الهواء الذي نتنفسه ً
والعوامل المسببة للحساسية والروائح الكريهة التي ال
تستطيع الفالتر التقليدية التخلص منها .والحل :فلتر
 CareMetix®بتقنية النطاق العريض  ،S5والمزود بخمس
طبقات لضمان حماية خماسية.

حـمـايـة
خـمـاسيـة

أثناء القيادة يدخل أكثر من  100000لتر من الهواء إلى
مقصورة السيارة في الساعة الواحدة .والحاجز الوحيد أمام
الملوثات الموجودة في الهواء :الفلتر الموجود في نظام
التهوية.

االختيار الصحيح
علـى الـدوام
فلتر التكييف المناسب لجميع المتطلبات
جيد ،أفضل ،أم األفضل على اإلطالق؟ سواء فالتر الجزيئات ،أو الفالتر
المدمجة بطبقة الكربون النشط أو  ،CareMetix®مع  MAHLEستجد فلتر
التكييف الذي يناسب متطلباتك .يسعد ورشة السيارات الخاصة بك أن تقدم
لك المشورة.

حبوب اللقاح
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حماية ضد الغازات الضارة
والروائح الكريهة
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حماية ضد حبوب اللقاح
والمواد المسببة للحساسية

األفضل عىل اإلطالق

حماية ضد فطريات العفن

حماية ضد البكتيريا
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أيضا للسيارات املزودة
يتوفر فلرت ً CareMetix®
باملحركات ومنظومات الدفع البديلة.
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السخام والغبار الناعم

1

طبقة فلترة عالية األداء للجسيمات

الغازات الضارة والروائح الكريهة
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طبقة الجزيئات

حبوب اللقاح والمواد المسببة للحساسية
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طبقة الفحم النشط التقنية

العفن وفطريات العفن
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الطبقة الحيوية ( )Bioمع الفحم النشط

البكتيريا
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طبقة الحماية

يحجز حبوب اللقاح والغبار الناعم
( ،PM2.5و )PM1والجسيمات متناهية
الصغر (مثل سخام الديزل وغبار الفرامل)
يزيل الروائح الكريهة ،ويحمي من المواد
المسببة للحساسية ،ويمنع نمو البكتيريا
والعفن بشكل شبه كامل
يحجز الغازات الضارة مثل
الهيدروكربونات بكفاءة عالية
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يحجز الغازات الضارة مثل أكاسيد
النيتروجين ( )NOxوثاني أكسيد الكبريت
( )SO2بكفاءة عالية
يساهم في زيادة استقرار الفلتر

= فالتر التكييف غري املزودة بالفحم النشط
= فالتر التكييف املزودة بالفحم النشط
= فالتر التكييف املزودة بحامية إضافية من الروائح

معلومة تهمك
سنويا أو كل  15000كيلومتر على
يجب تغيير فالتر التكييف مرة واحدة ً
أقصى تقدير ،لكي تستنشق أنت وأحباؤك الهواء النقي فقط .اسأل عن فلتر
 ،CareMetix®لمزيد من الراحة داخل مقصورة السيارة.
لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني
 .caremetix.mahle.comكما يسعد ورشة السيارات الخاصة بك أن
تقدم لك المشورة.

مسببات احلساسية

حماية ضد السخام والغبار الناعم
( PM2.5و)PM1

