Protejați ceea
ce contează
Filtrele de habitaclu de la MAHLE

Mai curat
ca afară.

Este timpul pentru
o schimbare.

Filtrele de habitaclu MAHLE asigură un aer curat în vehicul.

Eficiența filtrelor de habitaclu scade odată cu trecerea timpului.

Ele protejează pasagerii și sistemele tehnice împotriva influențelor

Pentru o funcționare optimă, filtrele trebuie schimbate așadar

negative ale mediului, precum smogul, polenul sau praful fin. Ele

anual sau cel târziu la fiecare 15.000 kilometri.

contribuie totodată la capacitatea dumneavoastră de concentrare
în timpul participării la trafic și la sănătatea dumneavoastră.

Pentru o protecție
optimă: schimbați filtrul
de habitaclu anual sau
cel târziu la fiecare
15.000 kilometri.

Bariera contra
substanțelor dăunătoare.

Protecție eficientă pentru
vehiculul dumneavoastră.

În timpul deplasării sunt dirijați în habitaclul vehiculului peste

Filtrele de habitaclu MAHLE protejează nu doar pasagerii, ci

100.000 litri de aer pe oră. Acest aer conține particule fine, praf

și sistemele tehnice ale vehiculului. Filtrarea eficientă a parti-

și polenuri alergene, dar și virusuri, spori de mucegai și mirosuri

culelor fine previne reparațiile costisitoare cauzate de instalațiile

neplăcute. Singura barieră împotriva acestor substanțe dău-

de încălzire și climatizare contaminate. O cantitate mai mică de

nătoare: filtrul de habitaclu din sistemul dumneavoastră de

praf în habitaclu degrevează inclusiv suflanta și previne o aburire

ventilație.

rapidă a geamurilor.

Protecție de
trei ori mai bună.
Toate filtrele de habitaclu MAHLE sunt fabricate din
materiale de calitate superioară, nepoluante, la cele
mai înalte standarde de calitate.
Filtrele noastre sunt disponibile cu trei clase de
filtrare:

Pe aici nu se trece.
Iată ce eficient au grijă filtrele de habitaclu MAHLE
de menținerea unui aer curat.
LAO
(CareMetix®)

LAK

LA

Polen
Praf fin

n

LA: Filtrele de particule din clasa LA filtrează
eficient praful fin, funinginea și polenul din aer.

n

LAK: Filtrele de habitaclu cu strat de cărbune

Funingine
Particule de pneuri
Praf industrial

activ filtrează, pe lângă particule, inclusiv gazele

Gaze arse

arse, ozonul și chiar mirosurile ușoare.

Ozon
Mirosuri ușoare

n

LAO (CareMetix ): Cel mai bun nivel de protecție și confort
®

este oferit de filtrele Premium din seria MAHLE CareMetix®. Ele
filtrează particulele și mirosurile puternice, însă în primul rând
substanțele dăunătoare pentru sănătate și alergene, precum
mucegaiul, bacteriile și alergenii, pe care alte filtre nu le rețin.
Informații suplimentare despre filtrele MAHLE CareMetix®
găsiți la www.caremetix.mahle.com

Mirosuri intense
Mucegai
Bacterii
Alergeni
= LA: Filtre de habitaclu din material nețesut cu ochiuri fine
= LAK: Filtre de habitaclu cu strat suplimentar de cărbune activ
= LAO (CareMetix®): Filtre de habitaclu cu protecție extinsă împotriva
mirosurilor și agenților patogeni
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