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DET MEST EFFEKTIVA OCH AVANCERADE
CENTRALDAMMSUGARSYSTEMET

TYSTARE
STÄDNING ÄN
NÅGONSIN!

NYHET!
AVANCERAD STYRNING FRÅN HANDTAGET MED 
FULL KONTROLL ÖVER HELA SYSTEMET!

TEKNISK INFORMATION CANVAC QCLEAN C130 CANVAC QCLEAN C140

Sugeffekt (watt) 650 W 700 W

Mått (höjd x diameter) 91 cm x 28 cm 91 cm x 28 cm 

Motortyp Högeffektiv Högeffektiv

Snabbtömning behållare Ja Ja

Uttag på maskin Ja Ja

Filter Självrengörande Gore-Tex™ filter Självrengörande Gore-Tex™ filter 

Adapter för påse Standard Standard

Hepa-filter för utblås inne Tillval Tillval

Ljudnivå max (ASTM) 68 dB (A) 68 dB (A)

Display Intelligent (C) Avancerad (C)

LED Bakgrundsbelysning Ja Ja

Rörelsevakt Ja Ja

Tömning av behållare-symbol Ja Ja 

Ansluten slang-symbol Ja Ja

Motorkontroll Ja Ja

Motorhastighet - Ja

Effektstaplar - Ja

Klockak - Ja

Feldiagnos - Ja

ENKELT ATT VÄLJA KOMPLETT
INSTALLTION TILL DITT HEM!
Tala med din butiken så får du hjälp med att ta fram ett paket anpassat 
efter ditt boende och dina städbehov. Vill du inte installera själv finns även 
möjligheten till Installerat&klart!

HEPA-FILTER 

Tillvalet HEPA-filter 
möjliggör att du kan ha 
utblåset inomhus. Perfekt 
för exempelvis passivhus 
eller lokaler där det inte 
går att ha rördragning 
ut ur huset.

CLEANC130/C140

CANVAC AB, FÖRRÅDSGATAN 32, 542 35 MARIESTAD, SWEDEN
TEL: +46 501 39 90 00   FAX: +46 501 39 90 90   INFO@CANVAC.SE   CANVAC.SE

För mer information, garantier, manualer, aktuella
erbjudanden och produktfilmer: www.canvac.se
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DIREKTANSLUTET UTTAG DIREKT PÅ ENHETEN
Uttaget gör det möjligt till slanganslutning direkt på centralenheten vilket 
möjliggör städning utan att behöva installera fler suguttag.

SJÄLVRENGÖRANDE FILTER 

Det exklusiva filtret är självrengörande och 
GORE-TEX-tekniken filtrerar 98 % av partiklarna på 
0.3 micron. Filtret skyddar HE-motorn vilket inne-
bär en längre livslängd och bibehållet överlägsen 
sugförmåga.

CANVAC QCLEAN C140
AVANCERAD DISPLAY SOM  
GER DIG TOTAL KONTROLL
Den unika LED-belysta displayen har ständig kon-
takt och kommunikation med städhandtaget. Den 
visar viktiga funktioner som håller koll på hela 
systemet som till exempel symbol för tömning av 
behållare, slanganslutning – men även motorhas-
tighet, effektstaplar, felkoder och tiden.

CANVAC QCLEAN C130
INTELLIGENT DISPLAY SOM VI-
SAR SYSTEMETS FUNKTIONER
Den unika LED-belysta displayen har ständig 
kontakt och kommunikation med städhandtaget. 
Den visar viktiga funktioner som håller koll på 
hela systemet som till exempel symbol för töm-
ning av behållare, slanganslutning.

TYST HANDTAG
 Handtagets specialutvecklade profil 

förbättrar sugförmågan och bidrar 
samtidigt till en lägre ljudnivå.

SMART KOMBINATIONSMUNSTYCKE
Du har alltid rätt redskap med dig – det kombinerade 
verktyget med fogmunstycke, möbelmunstycke och 
borste i ett förvaras på teleskophandtaget.

TVÅPUNKTSGREPP FÖR 
TÖMNING AV BEHÅLLARE
Tryck bara ner på två punkter runt ringen och 
dra ner för en unik och enkel tömning av behål-
laren. Lyft sedan enkelt behållaren på plats med 
en hand.

CLEANC130/C140
Canvac QClean C130/C140 är en helt ny generation centraldammsugare 
fullproppade med smarta, effektiva och användarvänliga funktioner!

Canvac QClean C130/C140 är av högsta kvalitet 
och har därför en motorgaranti på 5 år!

FÖRBRUKAR 30% MINDRE ENERGI

Den högeffektiva (HE) motorn är centraldamm-
sugarens hjärta. HE-motorer är starkare, tystare 
och håller längre. De presterar optimalt samtidigt 
som de förbrukar upp till 30 % mindre energi.
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