
Independent Aftermarket

The SMART Alternative.
OE quality and service excellence.
Por ser a empresa responsável pelas peças originais e parceira de desenvolvimento 
de grandes nomes do setor automotivo, a Hengst desenvolve as melhores ideias com 
a mais alta qualidade. Desde o inserto de filtro clássico até as sofisticadas aplicações 
especiais, você vai encontrar uma gama completa de peças de reposição com qualidade 
premium consistente. E isso vale a pena para você e para seus clientes. www.hengst.com

Filtros de Cabine | Ótimo controle climático do veículo: 
5 vezes proteção para a sua saúde.
Aproximadamente 540,000 litros de ar podem passar pelo in-
terior de seu veículo para cada hora dirigida. Diversos estu-
dos apontam que a qualidade do ar do seu carro tem uma 
influência significante na sua segurança. Quando o ar está 
cheio de poluentes, a atenção do motorista pode ser afetada, 
resultando em um maior risco de acidentes. Filtros de cabine 
geram conforto e saúde ao seu ar. Eles bloqueiam o pólen, 
poeira fina, bactérias e cheiros desagradáveis de maneira 
efetiva. Sofrendo ou não de alergias, você irá respirar melhor 
e aproveitar o clima mais agradável em seu veículo.

 Partículas de até 3 μm (0.003 mm) são contidas de
 maneira eficiente 
 Comparado com filtros de carbono ativado comuns, o  
 filtro de cabine Blue.care da Hengst neutraliza alérgenos  
 e bactérias
 O filtro de cabine Blue.care consiste em 5 camadas
 A primeira camada possui uma mídia eletrostática com  
 uma função pré filtragem para reter partículas mais  
 grosseiras 
 A segunda camada aumenta a retenção de poeira e a  
 terceira camada separa vapores, odores e gases tóxicos  
 como ozônio, óxido de nitrogênio e dióxido de enxofre
 Por fim a quarta camada retêm partículas com diâmetro  
 menor que 2.5 µm e a quinta camada biofuncional
 possuí efeito antimicrobial

Seus benefícios:

 Quase 100% dos alérgenos filtrados

 A proteção ideal contra os polens causadores da rinite  
 alérgica e outras doenças relacionadas a poluentes
 do ar

 Resistente a mofo e bactérias

 Remove quase toda a poeira fina do interior do veículo

 Aumento da segurança e conforto na direção


