MAHLE CareMetix filtri
®

Gjithmonë zgjedhja e duhur

Mbrojtje e pesëfishtë

Filtër kabine i përshtatshëm për të gjitha kërkesat. Mirë, më mirë

Gjatë udhëtimit, në kabinën e automjetit qarkullojnë më shumë se

apo më të mirin? Qoftë filtër grimcash, filtër i kombinuar me shtresë

100 000 litra ajër në orë. Mbrojtja e vetme ndaj lëndëve ndotëse:

karboni aktiv apo CareMetix®, MAHLE ofron pikërisht filtrin e ajrit

filtri në sistemin e ventilimit.

të kabinës që i përshtatet nevojave tuaja. Për këtë ofiçina juaj ju

Alergjenët

Bakteret

Myku

Erëra intensive

Erëra të lehta

Ozoni

Gazra të çliruara

Pluhur industrial

Gërryerja e gomave

Bloza

Grimcat e pluhurit

Poleni

këshillon me kënaqësi!

Bloza dhe grimcat e pluhurit

1

Shtresë filtri grimcash me
performancë të lartë

Gazet e dëmshme dhe erërat e padëshiruara

2

Shtresë molekulare

Poleni dhe alergjenët e çliruar

3

Shtresë teknike karboni aktiv

Myku dhe kërpudhat e mykut

4

Shtresë funksioni biologjik me
karbon aktiv

Bakteret

5

Shtresë mbrojtëse

LA
Mirë
LAK
Më mirë
LAO
CareMetix®
Më i mirë
= Filtër kabine pa karbon aktiv
= Filtër kabine me karbon aktiv
= Filtër kabine me mbrojtje shtesë nga erërat

1

2

Ndalon polenin, grimcat e pluhurit
(PM2.5, PM1) dhe grimcat ultra të imta (të
tilla si bloza e naftës dhe pluhuri i frenave)
Eliminon erërat e pakëndshme, mbron
nga alergjenët dhe pengon pothuajse
krejtësisht rritjen e baktereve dhe të
mykut

3

Eliminon me efektivitet të lartë
gazrat e dëmshme si hidrokarburet

4

Eliminon me efektivitet të lartë gazrat
e dëmshme si oksidet e azotit (NOx)
dhe dioksidin e squfurit (SO2)

5

Ndihmon stabilitetin e filtrit

Frymëmarrje e mbrojtur
Shpesh, ajri që thithim është i ngarkuar me substanca dhe erëra
të dëmshme për shëndetin dhe që shkaktojnë alergji, të cilat nuk
mund të eliminohen nga filtrat tradicionalë. Zgjidhja: CareMetix®
me teknologjinë S5 Broadband. Pesë shtresa për mbrojtje të
pesëfishtë.
Është mirë të dihet
Filtrat e kabinës duhet të ndërrohen njëherë në vit ose maksimumi pas plotësimit
të 15,000 kilometrave. Që ju dhe të dashurit e zemrës suaj të thithin vetëm ajër të
pastër: Zgjidhni CareMetix®. Që të ndjeheni shumë më mirë në makinë.
Informacione online në www.caremetix.mahle.com

CareMetix® është në dispozicion edhe për automjetet me koncepte
motori alternative.

Mbrojtje nga bloza dhe
grimcat e pluhurit
(PM2.5 dhe PM1)

Mbrojtje nga kërpudhat
e mykut

Mbrojtje nga gazet e
dëmshme dhe aromat e
padëshiruara

Mbrojtje ndaj baktereve

Mbrojtje nga poleni dhe
alergjenët e çliruar
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