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Intelligent. Hurtig. Grundig.
Den nye Scout RX1

Forestil dig, at du hver dag kommer hjem til et 
hus, der er støvsuget og pænt. Sådan bliver det 
fra den dag, du lader Mieles nye 
robotstøvsuger Scout RX1 flytte ind.

En batteridreven robotstøvsuger arbejder nemlig 
helt selvstændigt - også når der ikke er nogen 
hjemme. 

Hvis en robotstøvsuger skal arbejde ordentligt 
og uden pauser, kræver det imidlertid et meget 
pålideligt navigationssystem. Miele har derfor 
udviklet "Smart Navigation", og har dermed gjort 
et helt afgørende fremskridt. Med den unikke 
kombination af kamera, sensor, elektronik og 
software navigerer Scout RX1 præcist og 
pålideligt som ingen anden. 
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Mieles navigationssystem 
Intelligent hele vejen – takket være pålidelig navigation

Advanced Corner Cleaning
Stærkere end støvet: Scout RX1 finder alle husets 
kroge og fjerner systematisk både støv og snavs.

Indoor Positioning System 
Et kamera, en sensor samt innovativt software 
danner tilsammen Mieles "Indoor Positioning Sy-
stem". Den intelligente navigation sørger for påli-
delig rengøring - selv i svært tilgængelige områ-
der og ude i kanterne. 

Furniture Protection Technology 
Ingen ulykker undervejs: Scout RX1 "ser" dine 
møbler, trapper og andre forhindringer - og stø-
der hverken ind i noget eller falder ned.



6 7

Triple 
Cleaning 
System

fejer, børster 
og suger

Non-Stop 
Power

op til  
120 minutter

Flere produktfordele Non-Stop Power 

Triple Cleaning System 
Fejer, børster og suger: Takket være det smar-
te "Triple Cleaning System" fjerner Scout RX1 
støv og snavs som en leg.

Non-Stop Power 
Kører længere: Batteriet i Scout RX1 arbejder op 
til 2 timer - svarende til 150 kvadratmeter - uden 
pause. Og "lever" 3 gange længere end andre.
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Flere produktfordele

Auto-Mode
Selvkørende: I Auto-Mode kommer Scout 
RX1 rundt over det hele på egen hånd. Ved 
behov, holder den en opladningspause.

Timer
Selvstændig rengøring: Mieles Scout RX1 
rengør dit hjem når som helst - også selvom 
der ikke er nogen hjemme.

AirClean-Filter
Træk vejret let: Mieles to-trins AirClean-filter 
sikrer renere luft i lokalet.

Flad konstruktion
Den kompakte og flade Scout RX1 kommer 
ind alle vegne - også svært fremkommelige 
steder som fx under dine møbler.

Corner-Mode
Dobbelt grundighed: Benyt Corner-Mode, 
så tager Scout RX1 de kritiske områder en 
ekstra gang.

Spot-Mode
Har du behov for at gøre rent på et mindre 
område (1,8 m x 1,8 m), benytter du Spot-
Mode. 

Fjernbetjening
Tag styringen: Med fjernbetjeningen manøv-
rerer du Scout RX1, som det passer dig, og 
du kan dermed rengøre specifikt udvalgte 
områder.

Kørsel på tæppe
Parat til forandring: Scout RX1 krydser ube-
sværet tæppekanter og andre tæskler på 
op til 2 cm.

Touch-betjening
Bliv lynhurtig: Kun to tryk på enten Touch 
Display eller fjernbetjening, så er Scout RX1 
i gang.

Støvboks
Meget praktisk: Støvboksen i Scout RX1 
har en kapacitet på 0,6 liter og er supernem 
at tømme.

Turbo-Mode
Ekspresrengøring: Gør brug af Turbo-Mo-
de, så fjerne Scout RX1 støv, snavs og dy-
rehår på den halve tid.

Rengøringsmode:
Du kan vælge mellem 4 forskellige rengøringsmodes.
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Produktbeskrivelse og tilbehør

Bruges til at afgrænse de områder, hvor robotstøvsu-
geren ikke skal komme.
•  Til midlertidig eller permanent afgrænsning
•  Afgræns rum eller tæpper
•  Indhold: 4 x 1 meter magnetbånd, tape

M.-Nr. 9.782.660 kr. 149,00

Sikker støvopbevaring og renere luft i lokalet.
•  Filtrering af den opsugede luft
•  Effektiv motorbeskyttelse og opretholdelse af ren-

gøringsydeevne
• Indhold: 4 filtre

M.-Nr. 9.724.050 kr. 79,95

Sikrer grundig rengøring af grænseområder og hjør-
ner.
•  Robuste kunstfiberbørster i høj kvalitet
•  Til brug for gulve og fladvævede tæpper
• Indhold: 2 børster (venstre og højre)

M.-Nr. 9.724.010 kr. 99,95

Sikrer en effektiv og tæt støvbeholder.
•  Enkel og nem at sætte i din robotstøvsuger
•  Til brug for gulve og fladvævede tæpper
• Indhold: 1 tætningsliste

M.-Nr. 9.782.730 kr. 49,95

Fjerner selv genstridigt snavs ved rotation.
•  Robuste kunstfiberbørster i høj kvalitet
•  Til brug for gulve og fladvævede tæpper
•  Indhold: 1 børstevalse med lejer og rengørings-

værktøj 
M.-Nr. 9.782.630 kr. 149,00

Alle priser er vejledende inkl. moms.

Magnetbånd 
RX-MB 4

Tætning 
RX-DL 1

Børstevalse 
RX-BW 1

AirClean Filter 
RX-SAC 1

Sidebørster 
RX-SB 2

DESIGN
• Robotstøvsuger

BETJENINGSKOMFORT
• Smart Navigation – systematisk og grundig
• Triple Cleaning System – fejer, børster og suger
• NonStop Power – 120 minutter og op til 150 kva-

dratmeter med én batteriopladning
• Timer
• Fjernbetjening

RENGØRINGSMODES
• Auto-Mode
• Spot-Mode
• Corner-Mode
• Turbo-Mode

MOBILITET
• Krydser forhindringer op til 2 cm
• Flad konstruktion, kun 8,9 cm høj

FILTERSYSTEM
• 2-trins AirClean-Filter
• 0,6 l støvsugerboksvolumen

SIKKERHED
• Furniture Protection Technology
• Sikret mod fald

MEDFØLGENDE TILBEHØR
• Ladestation
• Adapter
• Rengøringsbørste
• 1 m magnetbånd til afgrænsning af område
• Udskiftningsfilter

Vejledende pris kr 5.995,00  

Robotstøvsuger Scout RX1
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