CareMetix®

parçacık ve kokuları
bloke eder
Sıkışık trafikte, tünellerde, büyük inşaat şantiyelerinde, arıtma tesislerinde veya yeni gübrelenmiş tarlalarda, hoş olmayan kokularla
birlikte sağlığa zararlı amonyak ve kükürt gazları oluşabilir. Yeni
kabin filtresi CareMetix®, S5 geniş bant teknolojisi ile koruma
sağlar. Ne ince toz parçacıkları, polen, küf, kurum ve bakterilerin
ne de kokuların araç kabinine girmesine izin verir.
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S5 geniş bant teknolojisine
sahip yenilikçi kabin filtresi

Güvenli
soluma

Beş misli
koruma

Her zaman
doğru seçim

Soluduğumuz hava, genellikle geleneksel filtrelerin bertaraf edemediği sağlığa zararlı ve alerjiyi
tetikleyen madde ve kokularla kirlenmiştir.
Çözüm: S5 geniş bant teknolojili CareMetix®.
Beş misli koruma için beş katman.

Sürüş esnasında saatte 100.000 litrenin üzerinde
hava, araç kabinine sevk edilir. Zararlı maddelere
karşı tek bariyer: havalandırma sistemindeki filtre.

Tüm gereksinimler için doğru kabin filtresi
İyisi, daha iyisi yoksa en iyisi mi? Parçacık filtreleri, aktif karbon
katmanlı kombi filtreler ya da CareMetix® – MAHLE size tam
olarak gereksinimlerinize uyan kabin filtrelerini sunar. Araç servi-

Zararlı gazlara ve hoş olmayan
kokulara karşı koruma

Alerjenler

Bakteriler

Küf

Yoğun kokular

Hafif kokular

Ozon

Egzoz gazları

Endüstriyel tozlar

Lastik aşınma tozları

Kurum

Polenler

Kurum ve ince toz parçacıklarına
karşı koruma (PM2.5 ve PM1)

İnce toz parçacıkları

siniz size memnuniyetle tavsiyede bulunacaktır!

LA
İyi
LAK
Daha iyi

Polen ve açığa çıkan alerjenlere
karşı koruma

LAO
CareMetix®
En iyisi
Kurum ve ince toz parçacıkları
Zararlı gazlar ve hoş olmayan kokular
Polen ve açığa çıkan alerjenler
Küf ve küf mantarları

Küf mantarlarına karşı koruma

Bakteriler

1

Yüksek performanslı parçacık
filtresi katmanı

2

Moleküler katman

3

Teknik aktif karbon katmanı

4

Aktif karbonlu biyolojik işlev
katmanı

5

Koruyucu katman

= Aktif karbonsuz kabin filtresi
= Aktif karbonlu kabin filtresi
= Kokulara karşı ek koruma sağlayan kabin filtresi

Bilinmesinde yarar var
Kabin filtreleri yıllık olarak veya en geç 15.000 kilometre sonra

Bakterilere karşı koruma
1

2

CareMetix® alternatif tahrik sistemi konseptlerine
sahip araçlar için de mevcuttur.

Polenleri, ince toz parçacıklarını
(PM2.5, PM1) ve ultra ince parçacıkları
(dizel kurumu ve fren tozu gibi) tutar

3

Hidrokarbonlar gibi zararlı gazları
oldukça etkili bir şekilde ortadan
kaldırır

Hoş olmayan kokuları ortadan
kaldırır, alerjenlere karşı korur ve
bakteri ve küf oluşumunu neredeyse
tamamen önler

4

Azot oksitler (NOx) ve kükürt dioksit
(SO2) gibi zararlı gazları oldukça etkili
bir şekilde ortadan kaldırır

5

Filtre kararlılığına katkıda bulunur

değiştirilmelidir. Siz ve sevdiklerinizin temiz hava solumaya devam etmesi için: CareMetix® isteyin. Araç içerisinde hissedilir
derecede daha fazla konfor için.
caremetix.mahle.com adresinde çevrimiçi bilgileri bulabilirsiniz.
Araç servisiniz size memnuniyetle tavsiyede bulunacaktır!

