CareMetix®

Εξαφανίζει σωματίδια
και οσμές
Στην κίνηση, μέσα σε σήραγγες, σε μεγάλα εργοτάξια, εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων ή σε φρεσκολιπασμένες περιοχές σχηματίζονται επιβλαβή για την υγεία αποθειωμένα αέρια
και αέρια αμμωνίας σε συνδυασμό με δυσάρεστες οσμές. Το
νέο φίλτρο εσωτερικού χώρου CareMetix® με την ευρυζωνική τεχνολογία S5 χαρίζει προστασία. Φροντίζει ώστε να μην
εισχωρούν στο εσωτερικό του οχήματος λεπτή σκόνη, γύρη,
μούχλα, αιθάλη και βακτήρια, αλλά ούτε και οσμές.
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Το καινοτόμο φίλτρο εσωτερικού
χώρου με ευρυζωνική τεχνολογία S5

Αναπνεύστε
με ασφάλεια

Πενταπλή
προστασία

Πάντα η
σωστή επιλογή

Ο αέρας που εισπνέουμε είναι συχνά επιβαρυμένος
με βλαβερές για την υγεία και αλλεργιογόνες ουσίες
και οσμές, τις οποίες τα κοινά φίλτρα δεν μπορούν
να εξαλείψουν. Η λύση: Το CareMetix® με ευρυζωνική τεχνολογία S5. Πέντε στρώσεις για πενταπλή
προστασία.

Κατά τη διάρκεια μίας διαδρομής, περισσότερα από
100.000 λίτρα αέρα ανά ώρα περνούν στο εσωτερικό του οχήματος. Μοναδικό φράγμα ενάντια στη
ρύπανση: το φίλτρο στο σύστημα εξαερισμού.

Το κατάλληλο φίλτρο εσωτερικού χώρου για όλες τις
απαιτήσεις
Καλό, καλύτερο ή το καλύτερο; Φίλτρα σωματιδίων, σύνθετα φίλτρα με στρώση ενεργού άνθρακα ή CareMetix® –
Η MAHLE σάς προσφέρει το φίλτρο εσωτερικού χώρου που
ανταποκρίνεται ακριβώς στις απαιτήσεις σας. Το συνεργείο

Προστασία από βλαβερά αέρια
και δυσάρεστες οσμές

Αλλεργιογόνα

Βακτήρια

Μούχλα

Έντονες οσμές

Ελαφριές οσμές

Όζον

Καυσαέρια

Βιομηχανική σκόνη

Φθορά ελαστικών

Αιθάλη

Γύρη

Προστασία από αιθάλη και
λεπτή σκόνη (PM2.5 και PM1)

Λεπτή σκόνη

σας θα χαρεί να σας βοηθήσει!
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Προστασία από γύρη
και αλλεργιογόνα

Αιθάλη και λεπτή σκόνη
Βλαβερά αέρια και δυσάρεστες οσμές
Γύρη και αλλεργιογόνα
Μούχλα και μύκητες
Βακτήρια

Προστασία από μούχλα

LAO
CareMetix®
Το καλύτερο
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Υψηλής απόδοσης στρώση
φίλτρου σωματιδίων
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Μονομοριακή στρώση
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Τεχνική στρώση ενεργού άνθρακα
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Βιολειτουργική στρώση με
ενεργό άνθρακα

= Φίλτρο εσωτερικού χώρου με ενεργό άνθρακα
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Προστατευτική στρώση

= Φίλτρο εσωτερικού χώρου με πρόσθετη προστασία από τις οσμές

= Φίλτρο εσωτερικού χώρου χωρίς ενεργό άνθρακα

Καλό είναι να γνωρίζετε
Τα φίλτρα εσωτερικού χώρου θα πρέπει να αντικαθίστανται
Προστασία από βακτήρια
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Το CareMetix® είναι διαθέσιμο και για οχήματα
με εναλλακτικά συστήματα μετάδοσης κίνησης.

Συγκρατεί τη γύρη, τις λεπτές σκόνες (PM2.5, PM1) και τα πολύ λεπτά
σωματίδια (όπως η αιθάλη ντίζελ και
η σκόνη φρένων)
Απομακρύνει τις δυσάρεστες οσμές,
προστατεύει από τα αλλεργιογόνα
και αποτρέπει σχεδόν εντελώς την
ανάπτυξη βακτηρίων και μούχλας

μία φορά τον χρόνο ή το αργότερο μετά από 15.000 διανυθέ-
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Απομακρύνει αποτελεσματικά βλαβερά αέρια, όπως τους υδρογονάνθρακες
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Απομακρύνει αποτελεσματικά βλαβερά αέρια, όπως οξείδια του αζώτου
(NOx) και διοξείδιο του θείου (SO2)

Για ακόμη περισσότερη ευεξία μέσα στο αυτοκίνητο.
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Συμβάλλει στη σταθερότητα του
φίλτρου

Πληροφορίες online στην ιστοσελίδα caremetix.mahle.com

ντα χιλιόμετρα. Προκειμένου εσείς και οι αγαπημένοι σας να
εισπνέετε μόνο φρέσκο αέρα: Ρωτήστε για το CareMetix®.

Το συνεργείο σας θα χαρεί να σας βοηθήσει!

