CareMetix®

Улавя частици
и миризми
При задръствания на пътя, в тунели, в близост до големи
строежи, пречиствателни станции или прясно наторени полета могат да се образуват вредни за здравето амонячни
и серни газове – свързани с неприятни миризми. Новият
въздушен филтър за купе CareMetix® предпазва посредством широколентова технология S5. Той не допуска проникването на фин прах, полени, плесени, сажди, бактерии
и миризми в купето на автомобила.

CareMetix®
Pragstraße 26 – 46
70376 Stuttgart, Германия
Телефон: +49 711 501-0
www.mahle-aftermarket.com
www.mpulse.mahle.com
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Иновативният въздушен филтър за
купе с широколентова технология S5

Безопасен въздух
в купето

Петкратна
защита

Винаги правилен
избор

Въздухът, който дишаме, често е замърсен
с вредни за здравето, предизвикващи алергии вещества и миризми, които не могат
да се елиминират от обикновените филтри.
Решението: CareMetix® с широколентова технология S5. Пет слоя за петкратна защита.

По време на пътуване в купето на автомобила навлизат над 100 000 литра въздух/час.
Единствената бариера срещу замърсители:
филтърът на вентилационната система.

Въздушният филтър за купе, подходящ за всякакви
изисквания
Добър, по-добър или най-добър? Филтър за частици,
комбиниран филтър със слой от активен въглен или
CareMetix® – MAHLE Ви предлага въздушния филтър за
купе, съответстващ точно на Вашите изисквания. Вашият

Алергени

Бактерии

Плесени

Интензивни миризми

Леки миризми

Озон

Отработени газове

Промишлен прах

Сажди

Защита срещу вредни газове
и неприятни миризми

Фин прах

Полени

Защита срещу сажди
и фин прах (PM2.5 и PM1)

Остатъци от гуми

автотехник ще Ви консултира с удоволствие!

LA
Добър
LAK
По-добър

Защита срещу полени
и отделяни алергени
Сажди и фин прах
Вредни газове и неприятни миризми
Полени и отделяни алергени
Мухъл и плесени

Защита срещу плесени

Бактерии

1

Високоефективен филтърен
слой за частици

2

Молекулярен слой

3

Технически слой активен въглен

4

Биофункционален слой с
активен въглен

5

Защитен слой

LAO
CareMetix®
Най-добър
= Въздушен филтър за купе без активен въглен
= Въздушен филтър за купе с активен въглен
=В
 ъздушен филтър за купе с допълнителна защита срещу миризми

Полезна информация
Въздушните филтри за купе трябва да се сменят ежегодно

Защита срещу бактерии
1

CareMetix® се предлага също за
превозни средства с алтернативни
концепции за задвижване.

2

Задържа полени, фини прахове
(PM2.5, PM1) и ултрафини частици
(например дизелови сажди и спирачен прах)
Отстранява неприятни миризми,
предпазва от алергени и възпрепятства почто изцяло размножаването на бактерии и плесени

3

Отстранява високоефективно
вредни газове, например въглеводороди

4

Отстранява високоефективно
вредни газове, например азотни
оксиди (NOx) и серен диоксид (SO2)

5

Допринася за стабилността на
филтъра

или най-късно след пробег от 15 000 километра. За да
си осигурите само свеж въздух за дишане: попитайте за
CareMetix®. За осезаемо подобрен комфорт в автомобила.
Информация онлайн на адрес caremetix.mahle.com
Вашият автотехник ще Ви консултира с удоволствие!

