
Eredeti Kia 
Utastérszűrő
Engedd be a napfényt és 
semmi mást!



Fontos, hogy autód utastérszűrőjét minden alkalommal eredeti Kia utastér-

szűrőre cseréld, hiszen mérnökeink kifejezetten a te Kia modelledhez tervez-

ték, így tökéletesen illeszkedik hozzá és a minőségben sem kell kompromisz-

szumokat kötnöd. Nincsenek rések, melyeken szűretlen levegő juthatna az 

utastérbe. Az eredeti Kia utastérszűrő optimális vastagsággal és felülettel 

rendelkezik, ideális szűrőképességet biztosítva, és tökéletes egyensúlyt te-

remtve a hatékony szűrés és a légáramlás között.

Az eredeti Kia utastérszűrők segítenek kint tartani a kellemetlen szagokat, gázokat és 
allergéneket. Igényeidre szabva választhatsz a standard utastérszűrő, az aktívszenes 
szűrő (ideális azoknak, akik porallergiától vagy asztmától szenvednek), vagy a bionikus 
szűrő (ellenáll a baktériumok és a penész terjedésének) között.

Miért válassz eredeti Kia 
utastérszűrőt? 

Milyen tisztán szereted a friss levegőt?

Az eredeti Kia utastérszűrők előnyei: 

• Tisztább levegő az autódban 
• Jobb vezetési élmény

• Biztonságosabb vezetés
• Légkondicionáló hosszabb élettartama

Standard  
utastérszűrő

Aktívszenes  
utastérszűrő

Bionikus 
utastérszűrő

Attól, hogy Kia modelled kívül és belül is tisztának tűnik, nem kívánt “utasaid” lehetnek. 
A baktériumok, a vírusok és a légszennyező anyagok szabad szemmel nem láthatóak 
és ideális otthonra lelhetnek autódban:

382 fajta különböző baktérium 
fordul meg megközelítőleg 
négyzetméterenként az autód 
utasterében

356 különböző fajta baktérium 
csak a váltógombon

850 különböző fajta baktérium 
pedig átlagosan a csomagtér-
ben telepedhet meg

382 850356

A baktériumok, a vírusok, a pollenek és a gombaspórák mind az utastér-szellőztető és 
légkondicionáló rendszerén keresztül jutnak be a járműbe. Ezek az utastérbe bejutva akár 
veszélyesek is lehetnek, mint például...

AsztmaSzénanátha AllergiaKellemetlen  
szagok

Az eredeti Kia utastérszűrő tartalmaz egy szűrő közeget, mely megköti a levegőben lévő 
részecskéket, mielőtt azok bekerülnének a szellőző és légkondicionáló rendszerekbe, és 
bejuthatnának a jármű belsejébe.

Vajon mennyi láthatatlan “utast” viszel 
magaddal?



Eredeti Kia utastérszűrő  
ajánlataink

A. Eredeti Kia standard utastérszűrő (pollenszűrő)

Főbb erőssége :
Hatékonyan szűri meg a durva részecskéket és a finom porokat 2,5 mikrométerig, mint 
például polleneket, közúti közlekedésből származó porokat, törmelékszemcséket, korom-
részecskéket, baktériumokat, ipari porszennyezőket és más belélegezhető finom porré-
szecskéket. 

Hogyan működik? 
A járművekből származó kipufogógázok finom por- és koromrészecskéket tartalmaznak. 
Az orr és a torok nyálkahártyája, valamint az orrszőrök képesek ezeknek a részecskék-
nek egy részét kiszűrni. Fontos, hogy óvjuk egészségünket ezeknek a részecskéknek a 
belélegzésétől, hiszen rendkívül károsak az egészségre, mert gyulladásokat okozhatnak 
a tüdőben és káros anyagokat is szállíthatnak. Ezek a részecskék elsősorban az alsó lég-
utakban és a tüdőben rakódnak le. Szív- és érrendszeri megbetegedések, valamint aszt-
ma okozói is lehetnek, feltehetően rákkeltő hatásuk is van. 

C. Eredeti Kia bionikus utastérszűrő

Főbb erőssége: 
Ez a prémium minőségű szűrő kimagasló védelmet kínál a kívülről érkező vírusok és 
allergének ellen, így biztosítva számodra és az utasaid számára a legmagasabb szintű 
belső védelmet. 

Hogyan működik?
Ebben a magas minőségű utastérszűrőben nemcsak a standard és aktívszenes szűrő 
pozitív tulajdonságai ötvöződnek, hanem megbízhatóan és tartósan megköti a 2 mik-
rométer nagyságú finom por-, penész- és allergénrészecskék közel 100%-át a beérkező 
légáramban. A bionikus szűrő egy újszerű anyagtervezésen alapul, mely négy külön-
böző szűrőréteg pozitív tulajdonságait egyesíti. A különböző méretű szintetikus szálak 
rögzítik a durva és finom porrészecskéket, a szagok és gázok adszorpciójáért pedig az 
aktívszén-réteg a felelős. Az allergének elleni védelemről egy funkcionális réteg gon-
doskodik, mely hatékonyan és tartósan denaturálja az allergéneket. A használt adalékok 
nano-ezüst mentesek, hosszútávon stabilak és bizonyítottan biztonságosak az emberi 
szervezet számára. 

B. Eredeti Kia aktívszenes utastérszűrő

Főbb erőssége: 
Az aktívszenes szűrő a standard szűrőnél hatékonyabb védelmi vonalat biztosít azáltal, 
hogy nemcsak a 2,5 mikronnál kisebb részecskéket képes megszűrni, hanem elnyeli a 
kívülről érkező kellemetlen szagokat is. 

Hogyan működik? 
Aktívszén-rétegének köszönhetően elnyeli a kellemetlen szagokat és a potenciálisan 
káros gázokat, például a benzolt és az ózont. A gázok, melyek tízmilliószor is kisebbek 
lehetnek a szilárd részecskéknél, bejuthatnak a tüdő mélyebb régióiba. A veszélyes és 
irritatív ózon olyan reakciókat okozhat, mint fejfájás, torok irritáció és könnyezés. Az 
aktívszén-réteg az ózon több mint 99%-át megszűri.

A.

B.

C.



Miben más a három típusú  
eredeti Kia utastérszűrő? 
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Eredeti Kia standard  
utastérszűrő

1   első réteg: részecskeszűrő 
  Kiszűri a durva és ipari részecskéket,  

valamint a polleneket PM10 méretig. 

2  második réteg: finompor-szűrő
  Megköti a finompor-, penész- és  

allergénrészecskék közel 100%-át,  
PM2,5 méretig.

Eredeti Kia aktívszenes utastér-
szűrő

3  harmadik réteg: aktívszén-réteg 
 Védelmet nyújt a kellemetlen szagok és a 
 benzol, valamint az ózongáz ellen.

Eredeti Kia bionikus  
utastérszűrő

4  negyedik réteg: funkcionális réteg
  Kiszűri a két mikrométer méretű aller-

gén részecskéket, védelmet biztosít a 
legkisebb mikro-organizmusok ellen és 
hatékonyan elnyeli a finom por szemcsék 
közel 100%-át. Ez a nano-ezüst mentes 
réteg továbbá hatékonyan és megbízha-
tóan elnyeli a káros gázokat és szagokat, 
valamint a lehető legmagasabb minő-
ségű szűrést és pormegkötést biztosítja.

Würth Quick Fresh 
Active

Hatékonyan szünteti meg a gépjármű-
vek utasteréből és a klímaberendezései-
ből származó kellemetlen szagokat.

Keresd hivatalos Kia  
Márkakereskedőinknél! 

•  Elpusztítja a baktériumokat és 
vírusokat*

  Nincs szükség párologtatóra és 
a járműbelső költséges szétsze-
relésére

•  Az antibakteriális ezüst-ionok-
nak köszönhetően hosszantartó 
hatású

•  Csökkenti a kellemetlen  
szagokat

  AOX- és szilikonmentes

[Dealer pecsét]

A szűrők színe és mérete csak illusztráció, mely a valóságban ettől eltérhet. 

*Részletes információ a www.kia.com/hu oldalon.


