MAHLE CareMetix Filtrul
®

Întotdeauna alegerea corectă

Protejat de cinci ori

Filtrul de habitaclu adecvat pentru toate standardele. Bun, mai

În timpul deplasării, debitul aerului pătruns în habitaclu depășește

bun sau cel mai bun? Filtru de particule, filtru combi cu strat

100 000 litri de aer pe oră. Singura barieră în calea substanțelor

de cărbune activ sau CareMetix®: MAHLE vă oferă exact acel

nocive: filtrul din sistemul de ventilație.

filtru de habitaclu care se potrivește cerințelor dumneavoastră.

Alergeni

Bacterii

Mucegai

Mirosuri intense

Mirosuri ușoare

Ozon

Gaze arse

Praf industrial

Particule de pneuri

Funingine

Praf fin

Polen

Atelierul dumneavoastră vă consiliază cu plăcere!

LA
Bun

Funingine și praf fin

1

Strat ultraeficient pentru
filtrarea particulelor

Gaze nocive și mirosuri neplăcute

2

Strat molecular

Polen și alergeni eliberați

3

Strat tehnic cu cărbune activ

Mucegai și ciuperci de mucegai

4

Strat biofuncţional cu
cărbune activ

Bacterii

5

Strat de protecţie

LAK
Mai bun
LAO
CareMetix®
Cel mai bun

1

= Filtru de habitaclu fără cărbune activ
= Filtru de habitaclu cu cărbune activ
= Filtru de habitaclu cu protecție suplimentară împotriva mirosurilor

2

Reține polenul, praful fin (PM2.5, PM1)
și particulele ultra-fine (precum
funingine de motorină și praf de frână)
Elimină mirosurile neplăcute, protejează
împotriva alergenilor și împiedică aproape
în totalitate dezvoltarea bacteriilor și
mucegaiului

3

Elimină foarte eficient gazele nocive,
cum sunt hidrocarburile

4

Elimină foarte eficient gazele nocive,
cum sunt oxizii de azot (NOx) și
bioxidul de sulf (SO2)

5

Contribuie la stabilitatea filtrului

Respirați fără riscuri
Aerul pe care îl respirăm este adeseori încărcat cu substanțe și
mirosuri nocive pentru sănătate sau cu potențial alergen, care
nu pot fi eliminate prin filtrele obișnuite. Soluția: CareMetix® cu
tehnologia S5 cu bandă lată. Cinci straturi pentru protecție de
cinci ori mai mare.
Bine de ştiut
Filtrele de habitaclu ar trebui schimbate anual sau cel mai târziu după 15.000 kilometri
parcurși. Pentru ca dumneavoastră și cei dragi să respirați doar aer curat: Întrebați de
CareMetix®. Pentru o senzație de confort sporit în autovehicul.
Găsiți informații online, la adresa caremetix.mahle.com

CareMetix® este disponibil și pentru vehicule cu sistem de propulsie
de concepție alternativă.

Protejează împotriva funinginii
și prafului fin (PM2.5 și PM1)

Protejează împotriva ciupercilor
de mucegai

Protejează împotriva gazelor
nocive și mirosurilor neplăcute

Protejează împotriva bacteriilor

Protejează împotriva polenului
și alergenilor eliberați

mahle-aftermarket.com

