Пазят същественото
Въздушни филтри за купе
от MAHLE

По-чисто,
отколкото отвън

Време за
промяна

Въздушните филтри за купе MAHLE осигуряват чист

Ефективността на въздушните филтри за купе намалява все

въздух в автомобила.

повече с течение на времето. Затова филтрите трябва да

Те предпазват ефективно пътниците в купето и техниката

се сменят ежегодно или най-късно след пробег от 15 000

от негативни влияния на околната среда, като смог, полени

километра с цел оптимално функциониране.

или фин прах. По този начин те Ви помагат да запазите
концентрация, докато шофирате, и да бъдете здрави.

За оптимална защита:
сменяйте въздушния
филтър за купе
ежегодно или найкъсно след пробег от
15 000 километра.

Преграда срещу
замърсители

Ефективна защита
за Вашия автомобил

По време на пътуване в купето на автомобила навлизат над

Въздушните филтри за купе MAHLE предпазват не само

100 000 литра въздух на час. В този въздух се намират фини

пътниците, но и техниката в автомобила. Надеждната

частици, прах и алергизиращи полени, но също и вируси,

филтрация на фини частици предотвратява скъпоструващи

плесенни спори и неприятни миризми. Единствената прег-

ремонти в резултат на замърсена система за отопление

рада срещу замърсителите: въздушният филтър за купе

или климатизация. Редуцираното количество прах в купето

във Вашата вентилационна система.

намалява натоварването на вентилатора и предотвратява
бързо запотяване на стъклата.

Три пъти
по-добра защита
Всички въздушни филтри за купе MAHLE се произвеждат от висококачествени, несъдържащи
вредни вещества материали съгласно най-строги
стандарти за качество.
Нашите филтри се предлагат в три филтърни класа:

Улавят всичко
Чист въздух благодарение на високоефективните
въздушни филтри за купе MAHLE.
LAO
(CareMetix®)

LAK

LA

Полени
Фин прах

n

LA: Филтрите за частици от клас LA филтрират надеждно
фини прахови частици, сажди и полени във въздуха.

n

LAK: Въздушните филтри за купе със слой от

Сажди
Остатъци от гуми
Промишлен прах

активен въглен филтрират не само частици, но и

Отработени газове

отработени газове, озон и дори леки миризми.

Озон
Леки миризми

n

LAO (CareMetix ): Максимална степен на защита
®

и комфорт предлагат премиум филтрите от серия
CareMetix® на MAHLE. Те филтрират частици и силни
миризми, но преди всичко също вредни за здравето
и алергизиращи вещества, като мухъл, бактерии и
алергени, които не се задържат от други филтри.
Повече информация за филтрите CareMetix® на
MAHLE ще намерите на www.caremetix.mahle.com

Силни миризми
Плесени
Бактерии
Алергени
= LA: въздушен филтър за купе от нетъкан текстил с малки отвори
= LAK: въздушен филтър за купе с допълнителен слой от
активен въглен
= LAO (CareMetix®): въздушен филтър за купе с разширена
защита срещу миризми и патогени
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