
KRAFTFULLT SUG ISTÄLLET FÖR TRASSLIG BORSTE
Nya Canvac  Q Clean R460 förenar styrka med elegans som en av marknadens 
mest kraftfulla och innovativa robotdammsugare. Förutom ett kraftfullt sug
istället för roterande borste (som lätt kan trassla in sig och fastna) tar 
Canvac QClean R460 sig snabbt fram över större ytor och mindre hinder.
Canvac QClean R460 anpassar även sugkraften till olika golvytor vilket gör
att den sänker energiförbrukningen med över 30%.

EFFEKTIV ÄNDA IN I MINSTA DETALJ
Med sina känsliga sensorer känner Canvac QClean R460 av t ex trappavsatser och 
byter instinktivt snabbt riktning och med de två medföljande rumsavgränsarna kan 
du enkelt spärra av ytor som inte ska städas. Med den smidiga fjärrkontrollen styr 
du Canvac QClean R460 med 4 avancerade städprogram som t ex kantstädning 
och ställa in timer så den gör städjobbet när du t ex inte är hemma. Den hittar själv 
hem när den behöver laddas eller är klar med sina program. Dessutom talar den 
svenska. Se alla fördelar in i minsta detalj på nästa sida!

ANPASSAR
SUGKRAFTEN

EFTER UNDERLAGET
– SPAR ENERGI!

NYHET!
UPPDATERAD EFTERFÖLJARE

TILL POPULÄRA
CANVAC Q CLEAN R450

TALAR SVENSKA

CANVAC Q CLEAN R460 10-006

CANVAC
QUALITY

2 ÅRS 
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ROBOTDAMMSUGAREN
SOM VERKLIGEN GÖR RENT !
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CLEANR460

Kraftfull motor och ett stort effektivt sugmun-
stycke istället för roterande borste som lätt 
trasslar in sig och fastnar.

Långa borst som når in i hörn och 
borstar in mot sugmunstycket

Stora stift för säker automatisk laddning
Känsliga sensorer som t ex känner 
av trappavsatser blixtsnabbt

Hög och lätt fjädring gör städningen 
smidig och följsam över ojämnheter

UV-ljus som  dödar bakterier.

Integrerad moppfunktion med 
damm-absorberande mopptillsats som 
automatiskt torkar av golvet under drift.

Stor drivkraft med greppvänligt 
gummi som tar sig över mindre 
trösklar och upp på mattor.

Endast 90 mm hög vilket gör att den 
når in under de flesta låga möbler.

Specialanpassad och avfasad botten-
platta för optimal framkomlighet

Känsliga sensorer åt alla håll känner av 
underlaget hela tiden under drift

Lättåtkomlig strömbrytare

Känslig stötfångare gör 
städningen skonsam mot 
inredningen

Canvac QClean R460 har en smart damm-
behållare – inga påsar behövs, bara lyft ur och 
töm behållaren. En sensor känner av att damm-
behållare sitter på plats.

Återförsäljare

TEKNISK INFORMATION CANVAC QCLEAN R460

Diameter 340 mm

Höjd 90 mm

Vikt 3,0 kg

Matningsspänning 14,4 V

Batteridata NiMH 2000 mAh

Dammbehållarens volym 0,5 liter

Laddningssätt Automatisk/Manuell

Driftläge Auto, Punkt, Kant, S-städ, Timer

Laddningstid Ca 200–300 min

Funktionstid 90 min vid max effekt

Reglagetyp på huvudenhet Pekfunktion (LED-display)

TILLBEHÖR

Filter och borstar 10-111

Rumsavgränsare 10-112

HEPA-filter för inomhusmiljöns skull

Se våra produktfilmer
på canvac.se eller

via QR-koden

CANVAC AB, FÖRRÅDSGATAN 32. 542 35 MARIESTAD. ( 0501 39 90 00  7 0501 39 90 90   WWW.CANVAC.SE
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