
Niezależny rynek części zamiennych

Filtry kabinowe Blue.care | Odetchnij z ulgą 
- pięć warstw chroniących przed alergenami i smogiem.

System wentylacji może zasysać nawet 540  000 litrów
powietrza przez godzinę jazdy. Wiele badań wykazuje,
że jakość powietrza wewnątrz samochodu wpływa na bez-
pieczeństwo jazdy, a bez dokładnej filtracji stężenie zanie-
czyszczeń w kabinie może być nawet pięciokrotnie wyższe niż 
przy drodze. Wpadające do środka zanieczyszczenia mogą 
powodować zmęczenie, wpływać na obniżenie koncentracji,
a przez to zwiększać ryzyko wypadku na drodze. Filtry kabino-
we zapewniają czyste, wolne od kurzu, drobnych pyłków, bak-
terii, spalin i nieprzyjemnych zapachów powietrze. Bez
względu na jakość powietrza, czy ilość alergenów na ze-
wnątrz, możesz odetchnąć z ulgą i cieszyć się czystym powie-
trzem w kabinie samochodu.

Filtry kabinowe Hengst Blue.care zapewniają:
	skuteczną filtrację niewielkich cząsteczek do 3 μm,  
	w porównaniu ze standardowym filtrem z węglem
 aktywnym dodatkowo neutralizację alergenów i bakterii,
	skrupulatne zatrzymywanie gruboziarnistych cząstek
 i mniejszych pyłków, oddzielanie oparów, zapachów,
 toksycznych gazów takich, jak ozon, tlenek azotu 
 i dwutlenek siarki,
	precyzyjną filtrację najdrobniejszych cząsteczek
 o średnicy mniejszej niż 2,5 μm, a dzięki piątej
 bio-funkcjonalnej warstwie z pirytionianem cynku 
 także filtrację drobnoustrojów, w tym grzybów pleśnio-
 wych, bakterii, alergenów i smogu.

Korzyści dla Ciebie i Twojego pojazdu

	Eliminacja blisko 100% alergenów z powietrza.

	Efektywna ochrona przed powodującymi katar sienny
 pyłkami i innymi zanieczyszczeniami.

	Wolne od pleśni i bakterii powietrze w kabinie pojazdu.

	Wolne od smogu, kurzu i zaparowanych szyb wnętrze
 samochodu.

	Zwiększony komfort i bezpieczeństwo jazdy oraz
 ochrona systemu klimatyzacji.

The SMART Alternative.
Jakość OE i doskonała obsługa.
Hengst Filter jest zaufanym producentem OE oraz partnerem rozwojowym najwię-
kszych światowych producentów silników i pojazdów silnikowych. Zdobyte w tej 
współpracy wiedza i doświadczenie pozwalają nam tworzyć produkty premium na
niezależny rynek części zamiennych - od klasycznych wkładów filtra, po skompli-
kowane rozwiązania do zastosowań specjalnych. Filtry Hengst to mądry wybór. www.hengst.com


