
КАКЪВТО И ДА  
Е ВЪЗДУХЪТ ОТВЪН,  
ВЪТРЕ МОЖЕТЕ ДА 
ОТДЪХНЕТЕ.

МИРИШЕ НА... НИЩО.
CareMetix® ЕЛИМИНИРА 
МИРИЗМИ.

Задръствания, тунели, големи строителни обекти или 
пречиствателни станции, прясно наторени полета: всички 
те са източници на вредни за здравето амонячни и серни 
газове, на които бяхте изложени във Вашия автомобил без 
никаква защита – досега. Новият въздушен филтър за купе 
CareMetix® предпазва посредством широколентова тех-
нология S5, блокирайки именно тези неприятни миризми. 
Убедителен ефект: не само в лабораторията, но и на път 
– тестван е при всякакви условия от ежедневието!

CareMetix®
Иновативният въздушен филтър за  
купе с широколентова технология S5

ВРЕМЕ ЗА ПРОМЯНА. 
ВРЕМЕ ЗА CareMetix®.
ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ И 
КОМФОРТ.
За да дишате само това, което е полезно: попитайте за 
CareMetix®. В рамките на годишната смяна на филтъра или 
най-късно след изминаване на 15 000 километра – за осеза-
емо подобрен комфорт в автомобила. Информация в интернет 
на адрес caremetix.mahle.com или тук:

Сменяйте на всеки 15 000 km 
или минимум веднъж годишно!

СВЕТОВНА НОВОСТ!   
ФИЛТРИРА ОСЕЗАЕМО МИРИЗМИТЕ!
Широколентова технология S5:  
5-кратна защита чрез 5 слоя!

 MAHLE Aftermarket GmbH
Pragstr. 26–46
70376 Stuttgart, Германия
Телефон: +49 711 501-0 
Факс: +49 711 501-13100 0
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CareMetix® с широколентова  
технология S5 

Защита срещу миризми,  
още преди да се образуват

Защита срещу полени

Защита срещу сажди и  
фин прах

Защита срещу мухъл

Защита срещу бактерии

ПРЕВРЪЩА АВТОМОБИЛА 
ВИ В ЗАЩИТЕНО ПРОС-
ТРАНСТВО. 
CareMetix® – ЗА ПЪЛЕН 
КОМФОРТ.

CareMetix® – 5-КРАТНА 
ЗАЩИТА БЛАГОДАРЕНИЕ 
НА ИНОВАТИВНА ШИРОКО-
ЛЕНТОВА ТЕХНОЛОГИЯ S5.

Въздухът, който дишаме, често е замърсен с вредни за 
здравето, предизвикващи алергии вещества и миризми, 
които не могат да се елиминират от обикновените филтри. 

Решението: световната новост CareMetix® с широколентова 
технология S5 – 5-кратна защита чрез 5 слоя.

По време на пътуване в купето на автомобила навлизат  
над 100 000 литра въздух/час. Единствената бариера срещу 
замърсители: филтърът на вентилационната система. 

Високоефективен филтърен слой за частици

Молекулярен слой

Биофункционален слой с активен въглен

Специално разработен слой от активен въглен

Защитен слой

CareMetix® с широколентова технология S5

сажди и фин прах

полени бактерии

мухъл миризми

СВЕТОВНА НОВОСТ!


