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ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΕ ΚΑΘΑΡΟ ΑΕΡΑ 

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Επιλέξτε τα νέα φίλτρα καμπίνας ενεργού άνθρακα 
με τις καινοτόμες  αντιαλλεργικές ιδιότητες



Ένα βουλωμένο φίλτρο δεν προστατεύει την καμπίνα από εξωτερικές
μολύνσεις. Σωματίδια ρύπων και αλλεργίες εισέρχονται ανεμπόδιστα 
στην καμπίνα, επικαλύπτοντας τα πτερύγια του ανεμιστήρα και 
μειώνοντας την αποδοτικότητα του κλιματισμού. Ο αέρας της καμπίνας 
δεν είναι υγιεινός για να τον εισπνέετε.
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Γύρη σιτηρών

Η εξωτερική ρύπανση μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό 
την υγεία και την άνεση των επιβατών

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Σκόνη Αναπνευστικά προβλήματα

Ρυπογόνα σωματίδια Άσθμα

Γύρη Αλλεργίες

Αλλεργιογόνες ουσίες ∆υσοσμία

Αέρια (όζον, μονοξείδιο του άνθρακα κλπ)

Τι εισπνέετε καθημερινά
Το νέο φίλτρο ενεργού άνθρακα με τις καινοτόμες ιδιότητες 
εξουδετέρωσης αλλεργιογόνας γύρης. 
Μια ολοκληρωμένη λύση για την προστασία των επιβατών 
από εξωτερικούς ρύπους.

Η καλύτερη λύση

Οι μεγάλοι κόκκοι γύρης μπλοκάρονται από το φίλτρο. Αλλά μικρά 
αλλεργιογόνα σωματίδια εξακολουθούν να ξεφεύγουν και να 
εισέρχονται στην καμπίνα του αυτοκινήτου.
Το φίλτρο τα εξουδετερώνει και  ως εκ τούτου, είναι αβλαβή και δεν 
μπορούν να προκαλέσουν πλέον αλλεργικές αντιδράσεις.



Η σύσταση μας
Προκειμένου να εξασφαλίσετε όλα τα οφέλη, πρέπει να αντικαθιστάτε το φίλτρο αέρα της καμπίνας το 
αργότερο κάθε 15.000 χιλιόμετρα ή μία φορά το χρόνο.

Τα οφέλη για εσάς

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Βελτίωση της προσοχής των ευαίσθητων οδηγών στις αλλεργίες
Στο φτέρνισμα με 80χλμ/ω ό οδηγός κλείνει αυτόματα τα μάτια 
του διανύοντας 25 μέτρα, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε 
απώλεια ελέγχου του αυτοκινήτου.

ΥΓΕΙΑ
Εξουδετέρωση αλλεργιογόνων ουσιών
χάρη στην φυσική πολυφαινόλη.
Φιλτράρισμα της ρύπανσης
(λεπτόκκοκκα σωματίδια και επιβλαβή αέρια)
χάρη στον ενεργό άνθρακα.

ΑΝΕΣΗ
Μείωση των συμπτωμάτων από αλλεργίες 
στην γύρη
(φτέρνισμα, κνησμό, δακρύρροια, 
κεφαλαλγία κλπ.).



Η Mopar προσφέρει τα καλύτερα προϊόντα για το αυτοκίνητο σας
Ρωτήστε μας για τις επιλογές που σας εξυπηρετούν
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