CareMetix®
Blokkolja a részecskéket
és a szagokat
Forgalmi dugóban, alagutakban, nagy építkezéseknél, szennyvíztisztító telepeken vagy frissen trágyázott mezőkön egészségre
káros ammónia- és kéntartalmú gázok képződhetnek — kellemetlen szagokkal párosulva. Az új CareMetix® utastéri szűrő
S5 szélessávú technológiájával biztosítja a védelmet. Gondoskodik arról, hogy se finom por, virágpor, penész, korom és baktériumok, sem pedig szagok ne juthassanak a jármű utasterébe.
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Az S5 széles sávú technológiájú
utastéri szűrő

Biztonságosan jó
mélyet lélegezni

Ötszörösen
védett

Mindig a
megfelelő választás

A belélegzett levegő gyakran olyan egészségre
káros és allergiát kiváltó anyagokkal, illetve szagokkal telített, amelyeket a szokásos szűrőkkel
nem lehet eltávolítani. A megoldás: CareMetix®
szélessávú technológiával. Öt réteg az ötszörös
védelem érdekében.

Menet közben óránként több mint 100 000 liter
levegő kerül a jármű utasterébe. Csupán egyetlen
eszköz állja útját a káros anyagoknak: a szellőzőrendszerben lévő szűrő.

A legmegfelelőbb utastéri szűrő minden igényhez
Jó, jobb vagy legjobb? Részecskeszűrők, kombinált szűrők
aktívszén-réteggel vagy MAHLE CareMetix® szűrője pontosan az. Ön követelményeinek legjobban megfelelő utastéri
szűrőt kínálja. A műhelyben tanácsadással szívesen állnak

Védelem a káros gázok és
a kellemetlen szagok ellen

Allergiát kiváltó
anyagok

Baktériumok

Penész

Erős szagok

Enyhe szagok

Ózon

Kipufogógázok

Ipari por

Korom

Finom por

Virágpor

Védelem a korom és a finom
por ellen (PM2.5 és PM1)

Gumiabroncsról
ledörzsölt anyag

rendelkezésére!

LA
Jó
LAK
Jobb

Védelem a pollenek és
a szálló allergének ellen

LAO
CareMetix®
Legjobb

Korom és finom por
Káros gázok és kellemetlen szagok
Pollenek és szálló allergének
Penész és penészgombák
Baktériumok

Védelem a penészgombák ellen
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Nagyteljesítményű
részecskeszűrő-réteg

2

Molekuláris réteg

3

Technikai aktív szén réteg

4

Biológiai funkcionális réteg
aktív szénnel

5

Védőréteg

= Aktív szén nélküli utastéri szűrők
= Aktív szenes utastéri szűrő
= Utastéri szűrők kiegészítő szag elleni védelemmel

Jó tudni
Védelem a baktériumok ellen

Az utastéri szűrőket évente vagy legfeljebb 15 000 km-ként
1

2

CareMetix® az alternatív hajtáskoncepcióval
működő járművek esetében is rendelhető.

Kiszűri a polleneket, a finom
porokat (PM2.5, PM1) és az
ultrafinom részecskéket (mint
például a dízelkormot és a fékport)
Megszünteti a kellemetlen szagokat,
véd az allergének ellen és szinte
teljes mértékben megakadályozza
a baktériumok és a penész szaporodását

3

Rendkívül hatékonyan szűri ki
a káros gázokat, mint például
a szénhidrogéneket
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Rendkívül hatékonyan szűri ki
a káros gázokat, mint például
a nitrogénoxidokat (NOx) és a
kén-dioxidot (SO2)
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Hozzájárul a szűrő stabilitásához

ki kell cserélni. Kérje a CareMetix® terméket, hogy szerettei
csak friss levegőt szívjanak. Az érezhetően jobb közérzetért
az autóban.
Információk a caremetix.mahle.com internetes oldalon
A műhelyben tanácsadással szívesen állnak rendelkezésére.

