محافظت از
موارد مهم
فیلترهای کابین

MAHLE

تمیزتر
از بیرون

زمانی برای
یک تغییر

فیلترهای کابین  MAHLEهوای داخل خودروی شما را تمیز نگه
میدارند.
این فیلترها به نحوی مؤثر از سرنشینان و تجهیزات خودرو در برابر تأثیرات
زیستمحیطی نامطلوب مثل مهدود ،گرده ،و ذرات ریز ،محافظت میکنند.
به این ترتیب ،به شما کمک میکنند تا بر رانندگی تمرکز کنید و سالم بمانید.

کیفیت فیلترهای کابین با گذشت زمان کاهش مییابد .بنابراین ،الزم است
فیلترها ساالنه یا حداقل هر  15000کلیومتر یک بار تعویض شوند تا کارآیی
کامل آنها تضمین شود.

برای برخورداری از بهترین

محافظت ،فیلترهای کابین را

ساالنه یا حداقل هر 15000

کیلومتر یک بار تعویض کنید.

سدی در
برابر آلودگی

محافظت مؤثر برای
خودروی شما

در حین رانندگی در جاده ،هر ساعت بیش از  100000لیتر هوا به داخل
کابین خودرو جریان مییابد .هوایی که تنفس میکنیم حاوی ذرات ریز ،گرد
و غبار ،و گردههای حساسیتزا است—البته باید به این فهرست ،ویروسها،
هاگها ،و بوهای نامطبوع را هم اضافه کنیم .تنها سد ممکن در برابر این
حجم از مواد آالینده فیلتر کابین تعبیه شده در سیستم تهویه خودرو است.

فیلترهای کابین  MAHLEنه تنها از سرنشینان خودرو بلکه از تجهیزات
آن هم محافظت میکنند .فیلتراسیون مطمئن ذرات ریز نیاز به تعمیرات
پرهزینه ناشی از انسداد سیستمهای گرمایش یا تهویه مطبوع را برطرف
میسازد .همچنین ،گرد و غبار کمتر در داخل کابین ،بار وارده به دمنده را
کاهش میدهد و تضمین میکند که شیشهها کمتر بخار بگیرند.

محافظت سه
برابر بهتر

راهی برای نفوذ
وجود ندارد

کلیه فیلترهای کابین  MAHLEاز جنس مواد اولیه با کیفیت
عالی هستند که از حیث مقاومت در برابر مواد مضر آزمایش
شدهاند و دارای باالترین استانداردهای کیفیت میباشند.
فیلترهای ما در قالب سه کالس فیلتر عرضه میشوند:

فیلترهای کابین  MAHLEتا این حد در تضمین پاکیزگی هوا
مؤثر هستند.

 :LAnفیلترهای ذرات کالس  LAبه نحوی مطمئن ذرات ریز ،دوده ،و
گردههای موجود در هوا را فیلتر میکنند.
 :LAKnفیلترهای کابین دارای یک الیه کربن فعالشده نه تنها ذرات ریز
بلکه گازهای خروجی خودروها ،اوزون ،و حتی بوهای مالیم را فیلتر
میکنند.
 :LAO (CareMetix®)nفیلترهای ممتاز کالس MAHLE CareMetix®

بیشترین محافظت و راحتی را تأمین میکنند .این فیلترها نه تنها ذرات
و بوهای شدید بلکه—و از همه مهمتر— مواد بیماریزا و حساسیتزا
مثل کپکها ،باکتریها ،و ذرات آلرژیزایی که از سایر فیلترها رد
میشوند را فیلتر میکنند.

برای کسب اطالعات بیشتر درباره فیلترهای،MAHLE CareMetix®
لطفاً از نشانی  www.caremetix.mahle.comدیدن فرمایید.
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گرده
گرد و غبار ریز
دوده
ذرات ناشی از فرسایش تایر
گرد و غبار صنعتی
گازهای اگزوز
اوزون
بوهای مالیم
بوهای شدید
کپکها
باکتریها
ذرات آلرژیزا
=  :LAفیلترهای کابین دارای یک شبکه کرکی ظریف
=  :LAKفیلترهای کابین دارای الیه کربن فعالشده اضافی
= :LAO (CareMetix®)فیلترهای کابین با قابلیت محافظت
مضاعف در برابر بوها و عوامل بیماریزا
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