CareMetix®

Blokuje částice
a pachy
V zácpě, v tunelu, v blízkosti velkých staveb a čističek odpadních vod nebo kolem čerstvě pohnojených polí mohou vznikat
plyny obsahující čpavek a síru, které jsou zdraví škodlivé a navíc
nepříjemně páchnou. Nový kabinový filtr CareMetix® vás před
nimi ochrání díky technologii širokopásmového filtru S5. Ten se
postará, aby do vozu nepronikly jemný prach, pyl, plísně, saze,
bakterie ani zápach.
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Inovativní kabinový filtr s technologií
širokopásmového filtru S5

Čistý
vzduch

Pětinásobná
ochrana

Vždy to
správné řešení

Vzduch, který dýcháme, je často znečištěný
zdraví škodlivými a alergenními látkami a pachy,
které běžné filtry nedokážou odstranit. Řešením
může být CareMetix® s technologií širokopásmového filtru S5. Pět vrstev pro pětinásobnou
ochranu.

Za jízdy je do interiéru vozidla přiváděno přes
100 000 litrů vzduchu za hodinu. Jedinou překážkou pro škodliviny obsažené ve vzduchu je
filtr klimatizace.

Vhodný kabinový filtr pro všechny požadavky
Dobrý, lepší, nebo nejlepší? MAHLE vám nabízí kabinový filtr,
který nejlépe vyhovuje vašim požadavkům – částicový, kombinovaný s vrstvou z aktivního uhlí nebo CareMetix®. Poraďte

alergeny

bakterie

plísně

intenzivní zápach

mírný zápach

ozon

výfukové plyny

průmyslový prach

otěr z pneumatik

saze

pyly

Ochrana před sazemi
a jemným prachem (PM2,5 a PM1)

jemný prach

se v servisu.

LA
dobrý

Ochrana před škodlivými plyny
a nepříjemným zápachem

LAK
lepší
LAO
CareMetix®
nejlepší

Ochrana proti pylům
a uvolněným alergenům
Saze a jemný prach
Škodlivé plyny a nepříjemný zápach
Pyly a uvolněné alergeny
Plísně
Bakterie

Ochrana proti plísním

1

Vrstva s vysoce účinným
filtrem částic

2

Molekulární vrstva

3

Technická vrstva s aktivním uhlím

4

Biologická funkční vrstva
s aktivním uhlím

5

Ochranná vrstva

= Kabinový filtr bez aktivního uhlí
= Kabinový filtr s aktivním uhlím
= Kabinový filtr s ochranou proti pachům

Vyplatí se vědět
Ochrana proti bakteriím

CareMetix® je k dispozici také pro
vozidla s alternativním pohonem.

Kabinový filtr by měl být měněn minimálně jednou za rok,
Zachycuje pyl, jemný prach
(PM2,5 a PM1) a ultrajemné částice
(saze z nafty a prach z brzd)
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2

Odstraňuje nepříjemný zápach,
chrání před alergeny a téměř úplně
brání množení bakterií a plísní
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3

Velmi účinně odstraňuje škodlivé
plyny jako uhlovodíky

1

Velmi účinně odstraňuje škodlivé
plyny jako oxidy dusíku (NOx) a oxid
siřičitý (SO2)
Přispívá ke stabilitě filtru

nejpozději po ujetí 15 000 kilometrů. Abyste vy a vaši blízcí
v autě dýchali čerstvý vzduch, zeptejte se na filtr CareMetix®.
Pro větší pohodu v autě, kterou ucítíte.
Další informace na webu caremetix.mahle.com
Poraďte se v servisu.

