
Légfertőtlenítő
Fő rendeltetés:

Megbízhatóan és gyorsan megszünteti a kellemetlen szagokat a jármű utasterében. Biztonságos hajtóanyagot tartalmaz, nem hagy ragacsos maradványokat maga után.

Tulajdonságok

● Megbízhatóan megszünteti a kellemetlen szagokat a jármű belsejében 
● Friss, kellemes citrom illatot hagy maga után 
● Finoman oszlatja szét a hatóanyagot – ideális a nehezen hozzáférhető területeken 
● Nem hagy maradványokat maga után
 
Alkalmazási terület

●  A jármű belsejében történő szagtalanításhoz 
● Használt autók ápolásához

Instrukciók

●  Helyezze a tartályt középre az utastérben, de ne a szellőző szívónyílásának közelébe 
● Kapcsolja a légkondicionáló rendszert vagy a szellőzőt keringető üzemmódba
● Nyomja meg a szórófejes fúvókát, amíg az a helyére nem kattan 
● A tartály teljesen kiürül, a tartály fennmaradó tartalma kb. 2,5 perc alatt kiürül, a teljes használati idő kb. 10 perc 
● Használat után jól szellőztesse ki a jármű utasterét. Max. 1 tartály / jármű-utastér

Figyelem

●  Nem helyettesíti a légkondicionáló rendszer elpárologtatójának szakszerű higiéniai tisztítását vagy átöblítését 
● Az alkalmazás során kerülje a gyújtóforrásokat és a szellőztetést

Kapható a Hyundai hivatalos márkakereskedéseiben

A Hyundai Motors [név] hirdetése.
Kérjen egyedi ajánlatot:

[márkakereskedő bélyegzője]

Hyundai eredeti 
utastér-légszűrők. 
Lélegezzen tiszta levegőt.



Miért válassza a Hyundai eredeti utastér-
légszűrőjét?
Fontos, hogy az utastér-légszűrőt minden Hyundai gépjárműben csak másik, kifejezetten az Ön 
Hyundai modelljéhez kialakított és tervezett, eredeti Hyundai utastér-légszűrőre cserélje. Tökéletes 
illeszkedése biztosítja, hogy ne legyenek olyan rések, ahol a szennyezett levegő megkerülheti a szűrőt. 
Az ideális pórusszámú és -méretű, optimális vastagság és felület megfelelő légáramlás mellett 
hatékony szűrést biztosít.

Mennyire tiszta levegőt szeretne?
A Hyundai eredeti utastér-légszűrője segít megszüntetni a kellemetlen szagokat, a gázokat és az 
allergéneket. Választhat a standard részecskeszűrő, az aktív szénszűrő (ideális a porra allergiások 
és az asztmások számára) és a bionikus szűrő (ellenáll a baktériumok és a penész szaporodásának) 
közül, így biztosan megtalálhatja az Ön igényeinek megfelelő szűrőt.

Még ha az autó kívül-belül tisztának is tűnik, előfordulhat, hogy nemkívánatos utasokat szállít. 
A baktériumok, vírusok és számos légszennyező anyag szabad szemmel nem látható, és könnyedén 
megtelepedhetnek egy átlagos autóban.

Hogyan védheti meg a Hyundai eredeti 
utastér-légszűrője a láthatatlan utasoktól?

egy átlagos autóban négyzetcentiméte-
renként kb. 382 baktériumtípus van

Kb. 356 baktériumtípus csak a sebváltón Kb. 850 baktériumtípus a jármű cso-
magtartójában

382 850356

A baktériumok, vírusok, pollenek és gombák az utastér szellőzésén és a légkondicionáló rendszeren 
keresztül jutnak a járműbe. Az utastérbe kerülve a kellemetlentől a veszélyesig terjedő problémákat 
okozhatnak mind az autóvezető, mind az utasok számára. Az alábbiak tartoznak ezek közé: 

AsztmaSzénanátha AllergiaKellemetlen szagok

Hyundai eredeti utastér-légszűrők – 
termékkínálat

A. Hyundai eredeti standard utastéri részecske-légszűrő

Fő rendeltetés
Védelem a finom por és a durva részecskék ellen – a részecskeszűrő védelmet nyújt a finom por, valamint 
a pollenek, az út pora, a kopás során keletkező törmelék, a korom, a baktériumok, az ipari porok és más 
belélegezhető finom részecskék ellen.

Hogyan működik?
A járművek kipufogógázai 2,5 mikrométernél kisebb, finom por- és koromrészecskéket tartalmaznak. Az 
orr és a torok nyálkahártyája, illetve az orrszőrzet ezeknek a részecskéknek csak egy részét képes felfogni. 
Ezek különösen károsak az egészségre nézve, mert gyulladást válthatnak ki a tüdőben, és mérgező 
anyagokat szállíthatnak. Az ilyen részecskék elsősorban az alsó légutakban és a tüdőben rakódnak 
le. A légzőszervi, illetve szív- és érrendszeri betegségek, valamint az asztma okozójának tekintik őket. 
Továbbá úgy tartják, hogy rákkeltő hatásúak.

B. Hyundai eredeti aktív szenes légszűrő

Fő rendeltetés
Védelem a kívülről származó, rossz szagok ellen – az aktív szenes utastér-légszűrő kiváló, hosszú távú 
védelmet nyújt a korábban említett, káros részecskék ellen és sok más egyébbel szemben is.

Hogyan működik?
Aktív szénrétegének köszönhetően képes a szagok és különböző gázok (például a benzol vagy az ózon) 
elnyelésére. Az apró szilárd részecskék mellett az akár tízmilliószor kisebb gázok is bejutnak a tüdő mély 
területeibe. A veszélyes, irritáló hatású ózon például olyan reakciókat okozhat, mint a fejfájás, torokirritáció 
és könnyezés. Az aktív szénréteg az ózon akár 99 százalékát is eltávolítja a környezeti levegőből.

C. Hyundai eredeti bionikus légszűrő

Fő rendeltetés
Magasabb szintű védelmet nyújt a kívülről származó vírusok és allergének ellen – a bionikus utastér-
légszűrő a lehető legjobb védelmet nyújtja a jármű vezetőjének és utasainak az utastérben.

Hogyan működik?
A részecske- és szénszűrő előnyei mellett a prémium kategóriás utastér-légszűrő megbízhatóan és 
tartósan felfogja a finom por közel 100 százalékát, a 2 mikrométerig terjedő allergének szinte 100 
százalékát, valamint a légáramban jelen lévő penészgomba-mikrospórákat. A bionikus szűrő egy új típusú 
anyagkialakításon alapul, amely négy, különböző szűrőtulajdonságokat ötvöző szűrőréteggel rendelkezik. 
A különböző méretű szintetikus szálak például felfogják a durvától egészen a nagyon finomig terjedő 
porszemcséket. A szagok és gázok megbízható elnyelését az aktív szénréteg biztosítja. Az allergének elleni 
védelmet egy funkcionális réteg biztosítja, amely nagyon hatékonyan és tartósan semlegesíti azokat. 
A rétegben nano-ezüstionoktól mentes, hosszú távon nagyfokú stabilitással rendelkező és tudományosan 
is biztonságosnak ítélt adalékanyagokat használunk.

A zárt terekben, különösen a jármű belsejében az utasok 
nemcsak szilárd részecskéknek, hanem gázoknak is ki 
vannak téve. Ezek a gyakran nagyon káros gázok – mint 
például a benzol, a toluol vagy az ózon – belélegezve 
a tüdő mélyebb területeire jutnak. Az ózon káros, irritáló 
gáz. Egészségügyi problémákat okoz, például fejfájást, 
torokkaparást, könnyezést és szédülést. Az utastér-légszűrő 
az ózon akár 99 százalékát is eltávolítja a kellemes utazás 
érdekében

A Hyundai eredeti utastér-légszűrő olyan szűrőközeget tartalmaz, amely a levegőben lévő részecskéket 
még azelőtt felfogja, hogy azok a szellőző- vagy a légkondicionáló rendszerbe kerülnének, és utat talál-
nának a jármű utasterébe.
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OZONE PROTECTION 
IN THE CARÓzonvédelem az autóban

A. Standard

B. Aktív szén

C. BionikusA részecskeméretek összehasonlítása

A Hyundai előnyei 

Eredeti utastér-légszűrők

● Tisztább levegő az autó belsejében

● Nagyobb vezetési kényelem

● Fokozott vezetési biztonság

● A légkondicionálók hosszabb 

élettartama

A különböző rétegek funkciója
1  2  Standard védelem

    Szabadalmaztatott többrétegű kialakítás, amely megállítja a PM2,5 átmérőjű finom port és 
a mikroorganizmusokat, például a gombaspórákat

 3  Csúcsteljesítményű aktív szén
   Véd a káros gázoktól és a jármű utasterében a kellemetlen károsanyag-kibocsátásától

 4  Funkcionális réteg – bionikus szűrő
   Egyedülálló gyümölcskivonatával kiváló hosszú távú hatással bír a levegőben lebegő 

allergének ellen

*A bemutatott szűrők színe és mérete csak illusztrációs célokat szolgál.

Aktív szénszűrő: 1  – 3  rétegből áll

Bionikus szűrő: 1  – 4  rétegből áll

1

2

3

4

Bionikus

Aktív szén

Emberi haj 
≈ 60 µm átmérő

PM10 
Por és pollen 
‹ 10 µm átmérő

PM12,5 
Baktériumok 
‹ 2,5 µm átmérő

PM11 
Vírusok 
‹ 1 µm átmérő
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