
Helpotusta allergikoille:
uusi Boschin sisäilmansuodatin 
FILTER+

Terveellisempää ajomatkaa 
varten: 
Valitse nyt FILTER+

Muista vaihtaa sisäilmansuodattimesi  
15 000 km välein tai vähintään kerran 
vuodessa. Muutoin se voi menettää 
tehonsa! Kun teet suodattimen vaihdon, voit 
hyödyntää tämän tilaisuuden vaihtaa uuteen 
FILTER+-suodattimeen. 

Aitoa ja alkuperäistä Bosch-laatua tarjoaa:

Käy lisätietoja varten osoitteessa:
bosch-automotive.com AA
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Hajut ja haitalliset 
kaasut

Pöly

Siitepöly

Pakokaasut

Hienopöly

Noki

FILTER+-suodattimen edut yhdellä 
silmäyksellä:

Plussa mukavuudellesi – huomattavasti 
miellyttävämpi ja puhtaampi ilma auton 
sisällä.

Plussa turvallisuudellesi – allergisten 
reaktioiden väheneminen alentaa riskejä 
vaarallisissa tilanteissa; ehkäisee lasien 
huurtumista ja takaa täten optimaalisen 
näkyvyyden.

Plussa teknologiallesi – tuulettimiin ja 
ilmastointijärjestelmään muodostuvien 
kerrostumien väheneminen takaa 
optimaalisen suorituskyvyn ja alentaa 
korjausten riskiä.

1 Allergianvastainen kerros: tekee allergeeneista 
vaarattomia ja erottaa ne pysyvästi; hopeaionit tappavat 
bakteereja

2 Aktiivihiilikerros: neutraloi haitalliset ja pahanhajuiset 
kaasut

3 Äärimmäisen hieno mikrokuitukerros: erottaa 
hienopölyn, noen ja likahiukkaset

4 Kantava vanukerros: stabilisoi muut suodatinkerrokset ja 
takaa optimaalisen suorituskyvyn sekä kuumissa että kylmissä 
lämpötiloissa ympäri vuoden tai 15 000 km matkalla.

Näin toimii FILTER+:
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2
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Pysäytä mikrohiuk-kaset

Uusi FILTER+ vertailussa:

Suojausta allergikoille auton sisällä: 
uusi Boschin sisäilmansuodatin FILTER+ 

Vuotavat silmät, kutina ja aivastuskohtaukset 
– allergiset reaktiot ovat erityisen ärsyttäviä 
autolla ajettaessa. Näissä tapauksissa uusi 
FILTER+ voi tuoda helpotusta! Tämä johtuu 
siitä, että se erottaa allergeenit, bakteerit ja 
hienopölyhiukkaset tehokkaasti ja estää niiden 
pääsyn autoon.

Vaihda nyt vakiomallisista tai 
aktiivihiilisuodattimista FILTER+-suodattimeen – 
ja paranna hyvinvointiasi.

Toiminto FILTER + Aktiivihiilisuo-
datin

Vakiomallinen 
suodatin

Neutraloi allergeenit ja 
bakteerit

Erottaa hienopölyhiuk-
kaset (jopa 99 % hiuk-
kasmassan ollessa 2,5 
μm)

Erottaa pahanhajuiset 
ja haitalliset kaasut 
(otsonin, savusumun, 
pakokaasut)

Erottaa siitepölyn ja 
hienopölyhiukkaset 
(jopa 100 % hiukkas-
massan ollessa 10 μm)

Suojaa ilmastointijärjes-
telmää

Ehkäisee lasien huur-
tumista


