
Vyrazí, keď vyrazíte Vy. 
Nový robotický vysávač Scout RX2.
Miele. Immer Besser.
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Nový robotický vysávač Miele Scout RX2 
s funkciou MobileControl a Quattro Cleaning 
Power sa postará o Vašu domácnosť. Môžete 
byť kdekoľvek – a Vaša podlaha bude vždy 
perfektne čistá.

Užívajte si pocit slobody
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Výkyvné bočné kefy čistia kúty 
    aj okrajové oblasti a zametú nečistotu 

 spoľahlivo pod prístroj.

Za svoj silný čistiaci výkon vďačí Scout RX2 
novému saciemu systému Quattro Cleaning 
Power, ktorý sa skladá zo štyroch prvkov.

O zachytenie hrubej 
nečistoty sa stará predný otvor 
s kefovým valcom.

Quattro Cleaning Power
Silný na všetkých podlahových krytinách
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Zostávajúca jemná nečistota sa zachytí po-
mocou silného prúdu vzduchu v zadnom nasá-
vacom otvore.

Bezkefový motor zabezpečuje vďaka
vysokému počtu otáčok silný sací výkon, je pri-
tom mimoriadne energeticky účinný a má dlhú 
životnosť.
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Technológia rozpoznania nábytku
Aby sa predišlo kolíziám, sníma jazdnú dráhu 7 infračervených 
senzorov v prednej oblasti a 3 infračervené senzory pod prístrojom. 
Prístroj tak rýchlo rozpozná nábytok a iné prekážky a obíde ich. 
Okrem toho sú tu dve predné kamery, ktoré merajú vzdialenosť 
od predmetov v okolí. Vďaka súhre obidvoch systémov sa výrazne 
redukuje miera kolízií s časťami nábytku. Pádom zo schodov vyšších 
ako 4 cm spoľahlivo zabraňujú 3 infračervené snímače 
pod prístrojom.

3D Smart navigácia: spoľahlivá navigácia pre lepšie 
rozpoznanie priestoru
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Systém stereokamery
Robotický vysávač Scout RX2 sa orientu-
je pomocou svojich dvoch predných kamier 
a zaznamenáva priestor z rôznych uhlov po-
hľadu. Systém stereokamery umožňuje, aby 
Scout RX2 registroval priestory a objekty 
v trojrozmernej forme a vypočítal vzdiale-
nosť od objektov. Vďaka neustálej lokalizácii 
objektov v priestore zisťuje prístroj odchýlky 
od kurzu a koriguje ich. Dokonca aj v kom-
plexnejších priestorových štruktúrach sa ro-
botický vysávač Scout RX2 pohybuje úplne 
neomylne a čistí mimoriadne spoľahlivo.

Systematická navigácia
Miele prináša saciu silu a čistiaci výkon na 
najvyššej úrovni a v oblasti efektivity a dô-
slednosti udáva trendy na trhu. Jedinečnou 
kombináciou kamier, snímačov, elektroniky 
a softvéru sa robotický vysávač Scout RX2 
pohybuje systematicky cez všetky 
miestnosti.
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Mobile Control: neobmedzený prístup 
Ovládanie pomocou aplikácie Scout RX2

Robotický vysávač Scout RX2 
môžete pohodlne ovládať smart-
fónom alebo tabletom z domu aj 
na cestách. Aplikácia 1) Miele 
Scout RX2 ponúka prehľad 
všetkých dôležitých informácií 
a možností obsluhy.
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Stavová obrazovka
Úvodná obrazovka poskytuje všetky dôleži-
té informácie v prehľade, napr. v akom reži-
me sa aktuálne robotický vysávač Scout 
RX2 nachádza a kedy začne s ďalším čiste-
ním. Pomocou len dvoch kliknutí môžete vy-
brať režim čistenia a priamo spustiť robotic-
ký vysávač.

Timer
Funkcia časovača dokáže naprogramovať 
požadovaný čas spustenia. Je možné na-
staviť až 7 individuálnych časov, takže napr. 
počas pracovných dní môžete nastaviť iný 
čas spustenia ako počas víkendu.

1) K dispozícii pre mobilné koncové zariadenia 
(minimálna požiadavka Android 4.2+ a iOS 9+)
2) Vybavenie závislé od modelu.
3) Kvalita prenosu je závislá na rýchlosti Vášho internetového 
pripojenia doma, ako aj Vášho koncového zariadenia.

Home Vision2)3)

Pomocou funkcie Home Vision sa môže ka-
merový obraz robotického vysávača Scout 
RX2 naživo odoslať priamo na mobilné kon-
cové zariadenie. Tak sa môžete kedykoľvek 
a odkiaľkoľvek pozrieť, či je vo Vašom dome, 
či byte všetko v poriadku. Kamerový obraz 
sa nenahráva ako video záznam, ale sa pre-
náša jednorazovo v reálnom čase. Bezpeč-
nosť má prednosť, preto sa obraz prenáša 
v kódovanej forme. Pritom sa u odosielate-
ľa údaje zakódujú a dekódujú sa znova až 
u príjemcu.

Home Mapping
Robotický vysávač Scout RX2 prechádza 
systematicky cez miestnosti a vytvorí si pri-
tom  mapu vyčisteného obytného priestoru. 
Kedykoľvek preto môžete sledovať, na kto-
rom mieste sa Scout RX2 práve nachádza 
a ktoré oblasti už boli vyčistené.  
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Čistiace programy
Robotický vysávač Scout RX2 disponuje 
podľa potreby 4 režimami čistenia: Auto, 
Spot, Turbo a Silent.

Režim čistenia Auto
Automatická prevádzka: v reži-
me Auto čistí Scout sám všetky 
želané plochy.

Režim čistenia Spot
Proti omrvinkám: menšie plochy 
môže Scout cielene čistiť v reži-
me čistenia Spot.

Režim čistenia Turbo
Expresné čistenie: v režime Tur-
bo zbaví Scout všetky plochy za 
kratší čas od prachu, nečistôt 
a zvieracích chlpov.

Režim čistenia Silent
Čistí bez rušenia: v režime Silent 
pracuje Scout RX2 s tichou 
a veľmi príjemnou hlučnosťou.

Ďalšie prednosti
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Non-Stop 120 min.1)

Možnosť dlhšieho použitia, väčšia dôklad-
nosť: dlhá doba prevádzky je ideálna pre 
veľké priestory.

Zásobník na prach
Ľahko odoberateľný: zásobník na prach je 
možné pri otvorenom kryte jednoducho 
vytiahnuť za žltú rukoväť.

Filter AirClean Plus
Nadýchnite sa: filter AirClean Plus sa so 
svojou účinnou filtráciou postará o obzvlášť 
čistý vzduch v miestnosti.

Dotykové používateľské rozhranie
Veľmi rýchle: len dva dotyky na dotykovom 
displeji alebo diaľkovom ovládači a Scout sa 
pustí do práce.

Ploché prevedenie
Svetlá výška: kompaktný, plochý vysávač 
Scout bez námahy dosiahne aj ťažko prí-
stupné časti priestoru, napr. pod nábytkom.

Nájazd na koberec
Robotický vysávač Scout RX2 bez námahy 
prekoná nízke okraje koberca a prahy až do 
výšky 1,7 cm.

Snímače na ochranu pred pádom
Pádom zo schodov vyšších ako 4 cm spo-
ľahlivo zabraňujú 3 infračervené snímače 
pod prístrojom.

Corner Brush
Postranné kefy sú upevnené na sklopných 
bočných ramenách, ktoré presahujú cez 
prístroj. Tak sa aj kúty a okrajové oblasti 
dajú vyčistiť bez akýchkoľvek problémov. 
Keď robotický vysávač Scout RX2 narazí 
na prekážku, postranné ramená sa okamži-
te zasunú naspäť.

1) Vybavenie závislé od modelu.
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Typ/predajné označenie Scout RX2 Scout RX2 Home Vision
Typ/označenie prístroja SLQL0 SLQL0
Prevedenie
Robotický vysávač • •
Čistenie
Čistiaci systém Quattro Cleaning Power Quattro Cleaning Power
Snímač nečistôt – •
Corner Brush • •
Navigácia
Navigácia 3D Smart Navigation 3D Smart Navigation
Technológia rozpoznania nábytku • •
Komfort pri obsluhe
Čistiace programy 4 4
Režim čistenia - Auto • •
Režim čistenia - Spot • •
Režim čistenia - Corner – –
Režim čistenia - Turbo • •
Režim Silent • •
Režim App – –
Manuálne čistenie • •
Timer podľa potreby denne podľa potreby denne
Ďiaľkové ovládanie • •
App
Ovládanie prístroja • •
Timer • •
Home Mapping • •
Home View – •
Pohyblivosť
Ploché prevedenie v mm 85 85
Filtračný systém
Vzduchový filter Filtr AirClean Plus Filtr AirClean Plus
Objem prachovej nádoby v l 0,4 0,4
Údaje o výkone
Non-Stop Power • •
Typ akumulátora Li-Ion Li-Ion
Menovitý výkon akumulátora v mAh 2 200 4 400
Doba prevádzky v min. 60 120
Doba nabíjania v min. 150 180
Dodávané príslušenstvo
Dobíjacia stanica • •
Adaptér • •
Čistiaca kefa integrovaný integrovaný
Ohraničenie priestoru magnetická páska magnetická páska
Filter 1 1
Bočné kefy 2 2
Ďiaľkový ovládač • •
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Robotické vysávače Scout RX2
Prehľad prístrojov
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