
Audi Originálne diely

Na zdravie?! 
Nekýchajte za volantom. 
Keď si kýchnete, jazdíte až 13 metrov so zatvorenými očami. 
Antialergénny filter z Audi Originálnych dielov pomáha predísť 
kýchaniu a zvyšuje bezpečnosť a plynulosť vašej jazdy.



Keď sme v aute, chceme istú filtráciu od vonkajšieho sveta. 
Chceme byť v tichom prostredí s tou správnou teplotou, 
a preto je ťažké predstaviť si auto bez klimatizácie. 
Avšak vzduch je neustále vťahovaný do auta spolu 
s vôňami a potenciálnymi alergénmi.

V boji proti zdravotným rizikám spôsobenými znečistením 
ovzdušia vyvinuli v Audi nové a vylepšené Audi antialergénne 
vzduchové filtre – Audi Air Conditioning Advance.

Čo robí antialergenný filter špeciálnym? Samotný filter 
je veľmi inovatívny a výnimočný a to napriek tomu, 
že je pomerne jednoduchým nástrojom na čistenie 
vzduchu. Antialergénny filter sa skladá z troch častí, 
z ktorých každá plní svoju funkciu.

Filtračná vrstva
Vysoko účinná filtračná vrstva vytvorená zo špeciálnych 
mikrovlákien, ktoré odstraňujú aj tie najmenšie neželané 
častice vzduchu.

Vrstva s aktívnym uhlím
Táto vrstva na seba viaže všetky neželané zápachy 
a škodlivé plyny vrátane ozónu, oxidu síry a oxidu dusíka.

Antialergénna vrstva
Odfiltruje alergény pomocou rastlinných bioaktívnych 
látok nazývaných polyfenoly, ktoré sa pripútajú 
k receptorom alergií a tým ich zničia.

Všetky tri vrstvy zabezpečujú, že pasažieri v Audi získajú 
prvotriednu filtráciu a nemusia sa obávať nedokonalostí 

„vonkajšieho vzduchu“.
* Audi odporúča meniť filtre raz ročne alebo každých 15 000 km

Zdravé auto + zdravý vodič 
= bezpečná jazda.

� alergény sú účinne viazané a odstránené
� filter zachytáva až 99 % z odhadovaných 3 000 typov 

peľu vo vzduchu
� čerstvý filter* filtruje takmer 100 % všetkých 

škodlivých znečisťujúcich látok ako sú sadze, prach 
a priemyselný prach, a to prostredníctvom 
elektrostatických vlastností

� môže pomôcť zmierniť príznaky alergie počas cesty
� filtruje škodlivé plyny
� vyčistí nasatý vzduch skôr ako sa dostane 

do interiéru vozidla a môže tak zabrániť príznakom 
únavy a straty koncentrácie

Vodiči môžu dýchať zdravšie vďaka inovatívnym 
vzduchovým filtrom Audi.
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