
SCOUT RX1
 ROBOTPORSZÍVÓ 



Intelligens. Gyors. Alapos. 
Az új Scout RX1

Képzelje el, hogy hazaérkezik, és a lakás már ki 
van takarítva.  
Akarja tudni, hogy mindez hogyan lehetséges?  
Az új Scout RX1 robotporszívónk teszi lehetővé.

Az akkumulátorral működő robotporszívó telje-
sen önállóan dolgozik - akkor is, ha senki nincs 
otthon.

A megbízható navigáció különösen fontos ah-
hoz, hogy a robotporszívó a padló takarítása    
közben egyetlen foltot se hagyjon ki.
A Smart Navigationnal a Miele jelentős 
előrelépést tett: a kamerából, érzékelőből, 
elektronikából és szofverből álló egyedüllálló 
kombibáció segítségével a Scout RX1 precízen 
és megbízhatóan navigál.



Miért olyan fontos a navigáció? 
Az elérhető rendszerek összehasonlítása

Smart Navigation a Mielétől
•  A Miele beltéri 

helymeghatározó rendszere 
gondoskodik az orientációról 
a helyiségben

•  A robotporszívó a padlót 
párhuzamos vonalak mentén 
tisztítja

•  A készülék a nehezen 
hozzáférhető helyeket és a 
peremeket is megbízhatóan 
takarítja

Szisztematikus navigáció
•  A gyroszenzor és a fedélzeti 

kamera gondoskodik  
az orientációról a helyiségben

•  A robotporszívó párhuzamos 
vonalak mentén tisztítja 
a padlót

•  Sok készülék a padló nehezen 
hozzáférhető részeit és a 
peremeket nem 
megbízhatóan takarítja

Kaotikus navigáció
•  Nincs fedélzeti kamera - a 

helyiség geometriáját  
a porszívó nem ismeri

•  A robotporszívó hiányosan 
takarít

•  A hiányzó szisztematika sok 
áramot igényel
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Smart Navigation 
Intelligens közlekedés

Triple cleaning system és
Non-Stop power

Advanced corner cleaning
Erősebb, mint a por: az RX1 
megbízhatóan megtalálja az 
összes sarkot és peremet, és 
eltávolítja a port és a piszkot.

Bútorvédő technológia
Balesetmentes: az RX1 
felismeri a bútorokat,  
a lépcsőket és az akadályokat – 
megelőzi az ütközéseket vagy a 
leeséseket.

Indoor positioning system
Az indoor positioning system 
egy fedélzeti kamerából, egy 
gyroszenzorból és egy innovatív 
szoftverből áll. Ezzel az 
intelligens navigációval a 
készülék a nehezen elérhető 
helyeket és a peremeket is 
megbízhatóan tisztítja.

Triple cleaning system 
Söpör, kefél és porszívózik: a triple cleaning systemnek 
köszönhetően a Scout RX1 rendkívül alaposan távolítja el a port.

Non-Stop power
Hosszabb ideig működik: az RX1 feltölthető akkumulátora 
akár 2 órán át kitart (150 m²) szünet nélkül. Ezen kívül háromszor 
tovább tart, mint más akkumulátorok.



További termékjellemzők

Időzítő
Önállóan takarít: Ön dönti el, 
hogy a Scout RX1 mikor 
takarítsa a padlóját – akkor is, 
ha senki nincs otthon.

Feljutás a szőnyegre
A küszöbök nem jelentenek 
akadályt: a Scout RX1 
erőfeszítés nélkül átjut a 
küszöbökön és felhajt az akár 2 
cm magas szőnyegekre is.

AirClean szűrő
Fellélegezhet: a kétlépcsős 
AirClean szűrővel a helyiség 
levegője tisztább lesz a 
porszívózás után, mint valaha.

Portároló
Nagyon praktikus: a Scout RX1 
portárolójának kapacitása 0.6 l 
és rendkívül könnyű kiüríteni.

Lapos felépítés
A mozgás szabadsága: a 
kompakt, lapos Scout RX1 
könnyedén eléri a nehezen 
hozzáférhető helyeket is, 
például a bútorok alatt.

Távirányító
A távirányítóval irányíthatja a 
Scout RX1-et a speciális 
területek takarításához.

Touch User Interface
Villámgyors: csupán két érintés 
az érintő felületen vagy a 
távirányítón, és a Scout RX1 
elindul.



Sarok program
Duplán alapos: a sarok 
programban a Scout RX1 a 
nehezen elérhető sarkokat még 
egyszer megtisztítja.

Automatikus program
Önálló: az automatikus 
programban a Scout RX1 
önállóan eléri az összes kívánt 
területet, ha szükséges, töltési 
szünet beiktatásával.

Spot program
A morzsák és hasonlók 
eltávolítására: a speciális, kis 
területek tisztíthatók a Scout 
RX1 spot programjával.

Turbó program
Expressz takarítás: a turbó 
programban a Scout RX1 fele 
idő alatt távolítja el a port, 
piszkot és a háziállatok szőrét.

Tisztítási programok:
Négy tisztítási program közül
választhat



Termékjellemzők 
Miele Scout RX1

DESIGN
• Robotporszívó

KEZELÉSI KÉNYELEM
• Smart navigation – szisztematikus 

és alapos
• Triple cleaning system – söpör, kefél 

és porszívózik
• NonStop power – 120 perc vagy 

akár 150 m² egy feltöltéssel a lítium 
ion akkunak köszönhetően

• Időzítő
• Távirányító

TISZTÍTÁSI PROGRAMOK
• Automatikus
• Spot 
• Sarok
• Turbo

MOBILITÁS
• 2 cm magasságig átmegy az 

akadályokon
• Lapos felépítés, csak 8,9 cm magas

SZŰRŐRENDSZER
• Kétlépcsős AirClean szűrő
• Portároló kapacitása: 0,6 liter

BIZTONSÁG
• Bútorvédő technológia
• Leesés elleni védelem

TARTOZÉKOK
• Feltöltő állomás
• Adapter
• Tisztítókefe
• 1 m mágnesszalag a terület 

elhatárolásához
• Pótszűrő

Robotporszívó



Lehatárolja területet, ahol a 
robotporszívónak nem kell dolgoznia 
•  Folyamatosan vagy időszakosan 

használhatja 
•  Például helyiségek vagy szőnyegek 

esetén
•  Tartalma: 4 x 1 m 

mágnesszalag, ragasztócsík

9.782.660 

Forgó mozgásával eltávolítja a 
makacs szennyeződéseket is
• Szilárd, magas minőségű műanyag 
sörtével

• Alkalmas kemény 
padlóburkolathoz és rövid szőrű 
szőnyeghez
• Tartalma: 1 hengerkefe tisztító 
szerszámmal

9.782.630 

A hatékony és megbízható 
porfelvételhez
•  Egyszerűen beépíthető a 

robotporszívóba
•  Alkalmas kemény padlóburkolathoz 

és rövid szőrű szőnyeghez 
• Tartalma: 1 db tömítőajak

 9.782.730 

A biztos pormegtartáshoz és a tiszta 
szobalevegőhöz
•  A porrészecskék megszűrése a 

beszívott levegőből
•  Motorvédelem a tisztítási 

teljesítmény fenntartásához
• Tartalma: 4 db szűrő

9.724.050 

A sarkok és szélek alapos 
tisztításához
•  Szilárd, magas minőségű műanyag 

sörtével
•  Alkalmas kemény 

padlóburkolathoz és rövid 
szőrű szőnyeghez 

• Tartalma: 2 kefe (jobbos és balos)

9.724.010 

Mágnesszalag 
RX-MB 4

Hengerkefe 
RX-BW 1

Tömítőajak RX-DL 1

AirClean szűrők 
RX-SAC 1

Oldalkefék RX-SB 2

Termékjellemzők

Tartozékok



A Miele termékek a CE minőségi 
védjeggyel rendelkeznek.
A CE előírásoknak való 
megfelelőséget a gyártó 
garantálja.
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