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ANPASSAR SUGKRAFTEN EFTER UNDERLAGET
– SPARAR UPP TILL 30% ENERGI

SKÖTER STÄDNINGEN HELT AUTOMATISKT
Robotdammsugare CANVAC QCLEAN R500/R260



CLEANR500

NYA CANVAC  Q CLEAN R500 förenar styrka och elegans som en av marknadens 
mest effektiva och innovativa robotdammsugare. Förutom ett kraftfullt 
sug tar Canvac QClean R500 sig snabbt fram över större ytor och 
mindre hinder och med sina många känsliga sensorer runt 
om känner R500 av t ex trappavsatser och byter instinktivt 
snabbt riktning. R500 används antingen med roterande 
borste eller med det effektiva sugmunstycket beroende 
på underlag. Med fjärrkontrollen och touch-knapparna 
på robotdammsugaren kan du smidigt välja bland flera 
program och med den medföljande rumsavgränsaren 
kan du enkelt spärra av ytor som inte ska städas.  
Dessutom talar Canvac QClean R500 svenska!

KRAFTFULL FÖR STÖRRE YTOR!

Kraftfull motor och roterande borste som är 
utbytbar mot ett stort effektivt sugmunstycke, 
bytes beroende av underlag

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

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

Känsliga fallsensorer runt om

Hög och lätt fjädring gör städningen 
smidig och följsam över ojämnheter

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

Endast 100 mm hög vilket gör att den 
når in under de flesta låga möbler

Specialanpassad och avfasad  
bottenplatta för optimal framkomlighet

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

Lättåtkomlig strömbrytare

Känslig stötfångare gör 
städningen skonsam mot 
inredningen

HEPA-filter för inomhusmiljöns skull

TALAR SVENSKA

LaddstationFjärrkontroll Rumsavgränsare



CANVAC  Q CLEAN R260 är en av marknadens mest effektiva och inno-
vativa robotdammsugare. R260 tar sig fram smidigt och lätt och städar 
under de flesta möbler med sin låga höjd på enbart 80 mm. Med 
sina känsliga sensorer känner R260 av hinder som t ex trappav-
satser och byter instinktivt snabbt riktning. 

SMIDIG – ENDAST 80 MM HÖG!

Kraftfull motor och ett stort 
effektivt sugmunstycke

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

Känsliga sensorer som t ex känner 
av trappavsatser blixtsnabbt

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

Fjädrande hjul

Endast 80 mm hög vilket gör att den 
når in under de flesta låga möbler

Känslig stötfångare gör 
städningen skonsam mot 
inredningen

HEPA-filter för inomhusmiljöns skull

Canvac QClean R500 och R260 har en smart dammbehållare – 
inga påsar behövs, bara lyft ur och töm behållaren.

Fjärrkontroll Laddstation

CLEANR260



ELON GROUP AB, BÄCKLUNDAVÄGEN 1, 702 03 ÖREBRO, SWEDEN
TEL: +46 10-220 40 00   INFO@CANVAC.SE   CANVAC.SE

För mer information 
– kontakta din lokala 
återförsäljare.
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Städning i S-mönster Tidsinställd städningKantstädningAutomatisk städning Punktstädning
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Städprogram

• Kraftfull robotdammsugare med hög sugförmåga

• Tystgående

• Lätt att sköta med en enkel knapptryckning

• Helautomatisk med fjärrkontroll

• Avancerade styrprogram

• Kraftfull motor med effektivt sugmunstycke samt 

   avtagbar roterande borste

• Roterande borste eller fast insug beroende på underlag

• Anpassar sugkraften efter underlaget

• HEPA-filter för inomhusmiljöns skull

• Robust konstruktion med stora, fjädrande hjul

• Lättskött dammbehållare – bara lyft ur och töm

• Når in under låga möbler – endast 100 mm hög

• Modern design med hög finish

• Talar svenska

• Kraftfull robotdammsugare med hög sugförmåga

• Lätt att sköta med en enkel knapptryckning

• Helautomatisk med fjärrkontroll

• Avancerade styrprogram

• Anpassar sugkraften efter underlaget

• HEPA-filter för inomhusmiljöns skull

• Robust konstruktion med stora, fjädrande hjul

• Lättskött dammbehållare – bara lyft ur och töm

• Når in under låga möbler – endast 80 mm hög

• Modern design med hög finish

TEKNISK INFORMATION CANVAC QCLEAN R500 CANVAC QCLEAN R260

Artikelnummer 109806 109805

Diameter 350 mm 300 mm

Höjd 100 mm 80 mm

Vikt 2,9 kg 3,0 kg

Matningsspänning 14,4 V 14,4 V

Batteridata Litiumjonbatteri 2150 mAh NiMH 1500 mAh

Dammbehållarens volym 0,5 liter 0,4 liter

Laddningssätt Automatisk/Manuell Automatisk/Manuell

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

Laddningstid Ca 240–360 min Ca 200–300 min

Funktionstid 100 min vid max effekt 90 min vid max effekt

Reglagetyp på huvudenhet Tryckknapp (lysdioddisplay) Tryckknapp (lysdioddisplay)

Rumsavgränsare 1 st -


