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Алергичните ще дишат по-леко
Филтри за купе от Бош
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Сълзящите очи, сърбежът и пристъпите на кихане са неприятни пролетни симптоми за 
страдащите от алергия към полени. Алергичните реакции са много досадни, особено 
по време на шофиране. Финият прах и отработените газове от околните автомобили 
са утежняващ фактор - особено за децата. В тези случаи филтрите за купе на Бош ще ви 
донесат облекчение. Те улавят ефективно алергените, бактериите и фините прахови 
частици, още преди да проникнат в купето. 

Защита за алергичните в автомобила 
Филтри за купе от Бош

Бош - силен партньор в бизнеса  
с филтри за купе

 f  Пълна гама от над 500 филтъра от един 
доставчик
 f  95% пазарно покритие 
 f  Актуална продуктова гама с 40 нови модела 
всяка година
 f  Всеобхватна наличност на стоки - в над 100 
страни по света. 

| Компетентността на Бош | Филтри за купе 

Филтрите за купе на Бош предпазват най-
ценното в автомобила: водача и пътниците. 
Точно затова не се правят компромиси 
с качеството на продуктите. Всички 
филтри за купе на Бош са произведени от 
висококачествени материали, с най-модерни 
технологии и върхово ноу-хау.

Повишеният интерес към здравословен живот и 
растящата осведоменост на водачите за фините 
прахови частици и алергиите подчертават 
все по-силно ролята на филтрите за купе – 
възползвайте се от шанса за допълнителен 
бизнес! 

Знаете ли, че?

Алергиите се разпространяват все повече.
 

20 %
от населението в Германия страда от 
алергия – а броят на засегнатите деца 
расте непрекъснато.

Онлайн каталог Bosch Auto-
motive eCat

Най-бързият начин да намерите подходящия 
продукт

 f Безплатен онлайн каталог за резервни части 
 f С богата допълнителна информация 
 f На 28 езика 

 
 
 
 
 
 
www.bosch-automotive-catalog.com
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Продуктова гама
Филтри за купе

ФУНКЦИЯ FILTER+ Филтър с активен въглен Стандартен филтър
Bosch FILTER+  плюс 
за здравето ви, с 
антиалергичен и 
антибактериален ефект. 
За перфектно качество на 
въздуха в купето.

Филтър за купе с  активен 
въглен на Бош - за значително 
по - чист въздух и по-приятна 
атмосфера в колата

Стандартен филтър за 
купе от Бош - за чист въздух 
в автомобила.

Неутрализира алергените и 
бактериите  

Отделя фините прахови частици (до 
99 % от PM2,5 µm) 

Филтрира вредните и лошо 
миришещи газове (озон, смог, 
отработени газове) 

  

Филтрира полените и финия прах 
(до 100 % от PM10 µm)    

Предпазва климатика    
Намалява ефекта на заслепяване   
Пазарно покритие       

Последици от задръстения филтър:
 f Лоша видимост поради запотените стъкла и намалена безопасност
 f Повишена концентрация на замърсяващи фактори в автомобила
 f Алергични реакции, напр. кихане
 f Ограничена работа на климатика поради отлаганията в изпарителя 

Бош препоръчва смяна на филтъра за купе веднъж годишно 
или на пробег от 15 000 км.

Съвет за автосервизите
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Продуктови детайли 
Филтри за купе FILTER+

Bosch FILTER+ – плюс за здравето ви, с антиалергичен и антибактериален ефект. 
За перфектно качество на въздуха в автомобила.

В Топ 5 на Наградите за иновации на Аутомеханика

Предимствата с един поглед: 
 f  Трайно изолират алергените и елиминират 
бактериите чрез специалния антиалергичен 
слой
 f  Филтрират ефективно почти 100% от 
фините прахови частици (размер на 
частиците до 2,5 µм), саждите и полените с 
ултрафиния микрофибърен слой
 f  Неутрализират надеждно вредните и лошо 
миришещи газове чрез слоя от активен 
въглен
 f  Предпазват климатика и предотвратяват 
запотяването на стъклата чрез намаляване 
на отлаганията
 f  Лесен монтаж с помощта на предоставеното 
ръководство 

Атрактивна опаковка

 f  Функциите на FILTER+ и ползите за 
крайния клиент са ясно обяснени 

 f  С кратък код, каталожен номер, 
приложения и EAN код 

 f  Включени инструкции за монтаж
 f  QR код за бърз достъп до допълнителна 
информация 

 f  Голяма стабилност и надеждна защита 
на филтъра за купе по време на 
транспорт и складиране
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Филтри за купе FILTER+
Технология

| Технология | Филтри за купе Filter+ 

Миризми и 
вредни газове

Прах

Полени

Отработени 
газовеБактерии

Фини 
прахови 
частици

Алергени

Сажди

Клип в интернет Знаете ли, че?

Плюс за здравето ви – само за 4 ст. 
повече на ден* 

* като сравняваме по-високата цена на FILTER+ с 
цената на филтъра с активен въглен при ежегодна 
смяна. 

Плюс за здравето ви – само за 4 ст. 
повече на ден* 

Антибактериална 
функция: сребърните 
йони проникват и 
убиват бактериите 

Антиалергичният слой 
сепарира трайно 
алергените, като ги 
интегрира в молекулярната 
си решетка и ги обезврежда.  

1. Антиалергичен слой

2. Слой с активен въглен

3. Ултрафин микрофибърен слой

4. Носещ влакнест слой

http://qr-aa.bosch.com/d/5881
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Филтри за купе FILTER+
Тестове за качество

Ефективност на филтрирането 
Ефективността на филтрирането, т.е. ефикасното 
сепариране на частиците, е важен качествен 
критерий за производителността на филтрите 
за купе. Бош тества своя FILTER + и сравним ОЕ 
филтър в независимия институт Fiatech GmbH, 
Германия. Извършеното измерване съответства на 
ISO 11155-1. 

Резултати от теста 
Bosch FILTER + осигурява максимална защита 
срещу вдишваните фини прахови частици (размер 
на частиците <2,5 µм). Той дори надвишава 
ефективността на сравнимите ОЕ филтри.

Резултати от теста
Bosch FILTER + осигурява високоефективна 
защита от алергии на същото ниво като сравнимите 
OE филтри. 

Знаете ли, че?

Сравнение на диаметъра на човешкия 
косъм (0,06 mm) и на фина прахова 
частица (PM2,5µm = 0,0025 mm). 

Диаметър 
0,06 mm Диаметър

 0,0025 mm

| Тестове за качество | Филтри за купе Filter+
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Филтри за купе с активен въглен
Продуктови детайли

| Продуктови детайли | Филтри за купе с активен въглен 

Предимствата с един поглед: 
 f Неутрализират надеждно вредните и лошо 

миришещи газове чрез слоя от активен въглен
 f Филтрират ефективно фините прахови 

частици, саждите и полените с ултрафиния 
микрофибърен слой

 f Предпазват климатика и предотвратяват 
запотяването на стъклата чрез намаляване на 
отлаганията

 f Лесен монтаж с помощта на предоставеното 
ръководство  

Филтри за купе с активен въглен от Бош - за значително по-чист въздух и по-приятна 
атмосфера в автомобилаатмосфера в автомобила

Знаете ли, че?

1 грам активен въглен е с 
вътрешна площ от 
 

1 000  m² 
1 чаена лъжичка активен въглен 
съответства на площта на цяло футболно 
игрище. 
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Филтри за купе с активен въглен 
Технология

| Технология | Филтри за купе с активен въглен

Знаете ли, че?

Активният въглен е направен от 
карбонизирани във въздушна среда и 
натрошени черупки от кокосови орехи.  
Порестата структура се формира с 
гореща водна пара с температура до
 

800° C 

Odour &
Hazardous Gases

Прах

Полени

Отработени 
газове

Фини 
прахови 
частици

Сажди

Порестата структура неутрализира 
вредните и лошо миришещи газове. 

Най-добрата марка

12 пъти подред читателите на немското 
автомобилно списание “auto, motor und 
sport” избраха Бош за най-добрата марка в 
категория „Филтри“.

1 Предфилтър  

2  Електростатично зареден 
микрофибърен слой

3 Слой с активен въглен 

4 Носещ влакнест слой
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Стандартни филтри за купе
Продуктови детайли

| Продуктова информация | Стандартни флтри за купе

Стандартни филтри за купе от Бош - за чист въздух в автомобила.

Знаете ли, че?

Специалното нагъване на филтърната 
среда увеличава стабилността и 
повърхността на филтъра.

Предимствата с един поглед: 
 f  Филтрират ефективно фините прахови 
частици, саждите и полените с ултрафиния 
микрофибърен слой

 f  Предпазват климатика и предотвратяват 
запотяването на стъклата чрез намаляване 
на отлаганията
 f  Лесен монтаж с помощта на предоставеното 
ръководство  
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Стандартни филтри за купе
Технология

Технология I Стандартни филтри за купе

Pollen

Ruß

Pollen

Ruß

Прах

Полени

Фини 
прахови 
частици

Новата серия уреди за сервизиране на климатични 
инсталации ACS за R134a и R1234yf: A/C станциите на 
Бош улесняват бизнеса във вашия сервиз 

Съвет за автосервизите

 f  Въртящата се управляваща конзола осигурява оптимално 
взаимодействие с машината

 f  Дизайн за лесна и ефективна поддръжка на климатиците
 f  Приложение за смартфон за дистанционна комуникация с ACS с едно 
докосване на екрана

 f  Интегрирана система за откриване на течове на инертни газове (NOx, 
азот, формовъчен газ)

Благодарение на електростатичното 
зареждане висококачествените микрофибри 
привличат и най-миниатюрните частици и ги 
отделят от въздуха. 

1 Предфилтър  

2 Микрофибърен слой

3 Носещ влакнест слой
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Технологиите на Bosch се ползват във всеки 
автомобил, по целия свят. За нас най-важни са 
хората и осигуряването на тяхната мобилност. 

Повече от 125 години им посвещаваме 
откривателския си дух, иновациите и нашата 
експертиза в развоя и производството. 

Продължаваме да усъвършенстваме уникалната 
си комбинация от резервни части, диагностични 
тестери, сервизно оборудване и услуги:

 f Решения за ефективни автомобилни ремонти

 f Иновативно сервизно оборудване и софтуер

 f Най-богатата гама от нови и обменни 
резервни части в света

 f Широка дилърска мрежа за бързи и надеждни 
доставки на авточасти

 f Компетентна гореща линия

 f Широкообхватна програма от обучения

 f Маркетингово подпомагане и

Тук ще получите оригинално BOSCH 
качество:

За повече информация посетете
www.bosch.bg

Роберт Бош ЕООД
Автомобилно оборудване

София 1407
Бул. Черни връх 51Б
FPI Бизнес център, сграда 2 
www.bosch.bg


