
فـائـقـة   حـمـايـة 
نـمـلـك مـا  ألغلـى 

MAHLE من  التكييف  فـالتـر 



ألقصى درجات الحماية: 

يجب تغيير فالتر التكييف مرة 

واحدة سنويًا أو كل 15000 

كيلومتر على أقصى تقدير.

تعمل فالتر تكييف MAHLE على توفير الهواء النظيف داخل مقصورة 
السيارة. 

فهي توفر حماية فائقة سواء للركاب أو المنظومة الهندسية ضد المؤثرات البيئية 
السلبية، مثل السخام أو حبوب اللقاح أو الغبار الناعم. وبالتالي فإنها توفر لك 

البيئة المناسبة للتركيز على القيادة والبقاء بصحة جيدة.  

هـواء أكثـر نظـافة 
داخـل المقصـورة.

 حـان مـوعـد 
التـغيـيـر.

األداء  على  للحصول  فأكثر.  أكثر  التكييف  فالتر  أداء  ينخفض  الوقت  بمرور 
15000 كيلومتر على  أو كل  مرة واحدة سنوًيا  الفالتر  تغيير  المثالي، يجب 

أقصى تقدير.



لتر من الهواء إلى مقصورة السيارة في   100000 القيادة يدخل أكثر من  أثناء 
الساعة الواحدة. ويكون هذا الهواء محّماًل بالجزيئات الدقيقة والغبار وحبوب 
اللقاح المسببة للحساسية، كما يحتوي أيًضا على الفيروسات والجراثيم الفطرية 
والروائح الكريهة. ودرع الحماية الوحيد ضد كل هذا هو فلتر التكييف في 

نظام التهوية بسيارتك. 

 درع الحـمـايـة 
مـن المـلـوثـات.

 حمـايـة فـعـالـة 
لسيـارتـك.

ال تحمي فالتر تكييف MAHLE الركاب فحسب، بل تحمي أيًضا المنظومة 
اإلصالحات  توفر  الدقيقة  للجسيمات  الفائقة  فالتصفية  للسيارة.  الهندسية 
إلى  الغبار  تقليل دخول  أن  كما  الهواء.  تكييف  أو  التدفئة  نظام  لتلوث  الباهظة 
المقصورة يخفف الحمل أيًضا على المروحة، ويخفض من سرعة تراكم الشبورة 

النوافذ. على 



جميع فالتر التكييف من MAHLE مصنوعة من مواد فائقة 
الجودة مقاومة للملوثات وفًقا ألعلى معايير الجودة. 

هكذا تعمل فالتر MAHLE ذات األداء الفائق على توفير 
الهواء النظيف داخل المقصورة.

حمـايـة أفـضـل 
هنا يتم اصطياد كـل شيء.ثـالث مـرات.

نحن نوفر 3 فئات من الفالتر: 

LA: تتميز فالتر الجسيمات من الفئة LA بقدرتها العالية على تصفية  	

الغبار الناعم والسخام وحبوب اللقاح من الهواء.

LAK: فالتر التكييف بالفحم النشط ال تعمل على تصفية الجسيمات  	

فحسب، بل تستطيع أيًضا حجز غازات العادم واألوزون وحتى الروائح 
الخفيفة.

	  MAHLE توفر الفالتر فائقة التميز من الفئة :LAO (CareMetix®) 

 ®CareMetix أقصى درجات الحماية وأعلى معدالت الراحة. فهي تقوم 

بتصفية الجسيمات والروائح القوية، واألهم من ذلك أنها تقوم بتصفية 
العناصر الضارة بالصحة والمواد المثيرة للحساسية مثل العفن والبكتيريا 

 ومسببات الحساسية التي ال تستطيع الفالتر األخرى حجزها. 

المزيد من المعلومات حول  ®MAHLE CareMetix على موقعنا 
www.caremetix.mahle.com اإللكتروني

 = LA: فالتر التكييف ذات النسيج الناعم
 = LAK: فالتر التكييف المزودة بطبقة إضافية من الفحم النشط
 =   LAO (CareMetix® ): فالتر التكييف المزودة بحماية واسعة 

من الروائح ومسببات األمراض

(LAO)
(CareMetix®)

LAKLA

حبوب اللقاح

الغبار الناعم

السخام

تآكل اإلطارات

الغبار الصناعي

العوادم

األوزون

الروائح الخفيفة

الروائح الشديدة

العفن

البكتيريا

مسببات الحساسية
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MAHLE Aftermarket GmbH

Pragstraße 26 – 46 

70376 Stuttgart/Germany

هاتف: 501-0 711 49+  

www.mahle-aftermarket.com 

www.caremetix.mahle.com

www.mpulse.mahle.com


