Zaščitite tisto,
kar je pomembno
Filtri za kabino MAHLE

Čistejše kot zunaj.

Čas za zamenjavo.

Filtri za kabino MAHLE zagotavljajo čist zrak v avtomobilu.

Zmogljivost filtrov za kabino sčasoma upada. Za optimalno de-

Učinkovito varujejo potnike in tehnologijo pred negativnimi vplivi

lovanje je treba filtre zamenjati vsako leto ali najpozneje vsakih

okolja, kot so smog, cvetni prah ali droben prah. Tako pripomorejo

15.000 kilometrov.

k temu, da se lahko povsem osredotočite na vožnjo v prometu in
ostanete zdravi.

Za optimalno zaščito:
filter za kabino zamenjajte
vsako leto ali najpozneje
vsakih 15.000 kilometrov.

Prepreka za
škodljive snovi.

Učinkovita zaščita
za vaše vozilo.

Med vožnjo v vozilo vsako uro vstopi več kot 100.000 litrov

Filtri za kabino MAHLE ne varujejo le potnikov, temveč tudi

zraka. Ta zrak vsebuje drobne delce, prah in cvetni prah, ki pov-

tehnologijo vozila. Zanesljivo filtriranje drobnih delcev preprečuje

zroča alergije, pa tudi viruse, trose plesni in neprijetne vonjave.

draga popravila zaradi umazanega ogrevalnega ali klimatskega

Edina prepreka za škodljive snovi: filter za kabino v sistemu

sistema. Manj prahu v notranjosti vozila razbremeni tudi ventilator

prezračevanja.

in poskrbi, da se stekla manj rosijo.

Trikrat boljša zaščita.

Tukaj obtiči marsikaj.

Vsi filtri za kabino MAHLE so v skladu z najstrožjimi
standardi kakovosti izdelani iz visokokakovostnih
materialov, ki preverjeno ne vsebujejo škodljivih snovi.

Tako zmogljivo filtri za kabino MAHLE zagotavljajo
čist zrak.
LAO
(CareMetix®)

Naši filtri so na voljo v treh razredih:

LAK

Cvetni prah
n

n

LA: filtri za delce razreda LA iz zraka zanesljivo filtri-

Fini prah

rajo droben prah, saje in cvetni prah.

Saje

LAK: filtri za kabino z aktivnim ogljem ne filtrirajo le delcev,
temveč tudi izpušne pline, ozon in celo rahle vonjave.

Odrgnine pnevmatik
Industrijski prah
Izpušni plini

n

LAO (CareMetix® ): vrhunski filtri serije MAHLE CareMetix®

Ozon

zagotavljajo najboljšo zaščito in udobje. Filtrirajo delce in

Rahle vonjave

močne vonjave, predvsem pa škodljive snovi in snovi, ki
povzročajo alergije, kot so plesen, bakterije in alergeni,
ki jih drugi filtri ne morejo zadržati.

Močne vonjave
Plesen
Bakterije

Več informacij o filtrih MAHLE CareMetix® najdete
na spletnem mestu www.caremetix.mahle.com

Alergeni
= LA: filter za kabino s finozankasto kopreno
= LAK: filter za kabino z dodatnim slojem iz aktivnega oglja
= LAO (CareMetix®): filter za kabino z razširjeno zaščito pred
vonjavami in povzročitelji bolezni
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