
Starter, når du starter 
Den nye Scout RX2 robotstøvsuger
Miele. Immer Besser.
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Den nye Miele Scout RX2-robotstøvsuger med 
Quattro Cleaning Power og MobileControl tager 
sig af dit hjem. Ligegyldigt hvor du er, kan 
du stole på, at dine gulve bliver rengjort.

Nyd din frihed
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De roterende sidebørster rengør hjørner og  
     kanter og fejer snavset ind under robotstøv-

sugeren.

Scout RX2 sikrer effektiv rengøring med det 
nye Quattro Cleaning Power-sugesystem, der 
består af fire elementer.

Via den forreste sugeåb-
ning optager børstevalsen det 
grove snavs.

Finere snavs suges ind ad de bagerste  
sugeåbninger ved hjælp af en kraftig luftstrøm.

Med det høje omdrejningstal opnår den 
børsteløse motor en effektiv sugeeffekt, hvilket 
sikrer særlig høj energieffektivitet og lang  
levetid.

Quattro Cleaning Power – ekstra grundig 
Effektiv på alle gulve
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Stereokamera-system
Scout RX2 orienterer sig fra forskellige vink-
ler i rummet ved hjælp af de to frontkamera-
er. Stereokamera-systemet bevirker, at 
Scout RX2 registrerer rum og møbler tredi-
mensionelt og beregner afstanden til gen-
standene. Takket være en kontinuerlig regi-
strering af genstandene i rummet registrerer 
og korrigerer robotstøvsugeren kursen. 
Scout RX2 bevæger sig fuldkommen fejlfrit 
og rengør pålideligt, selv i komplekse rum-
strukturer.

Furniture Protection
Syv optiske sensorer på forsiden af robotstøvsugeren og tre senso-
rer på undersiden forhindrer kollision med møbler og andre forhin-
dringer. Dertil kommer frontkameraer, der måler afstanden til møbler 
og andre genstande. De to systemer reducerer antallet af kollisioner 
med møbler betydeligt. Yderligere tre sensorer på undersiden regi-
strerer trin på mere end 4 cm og forhindrer, at Scout RX2 falder ned.

Systematisk navigation
Miele har fokus på sugestyrke og rengø-
ringsevne og sætter standarden på marke-
det, når det kommer til effektivitet og grun-
dighed. Scout RX2 navigerer systematisk 
gennem rummene via den enestående 
kombination af kameraer, sensorer, elektro-
nik og software.

3D Smart Navigation – intelligent navigation  
med optimeret rumregistrering
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MobileControl – adgang uden grænser 
Scout RX2´s app-styring

Du kan nemt styre Scout RX2 
med en smartphone eller tablet - 
både hjemmefra, eller når du er 
på farten. Appen1) Miele Scout 
RX2 giver et overblik over alle vig-
tige informationer og betjenings-
muligheder.

Status-display
Startbilledet giver et overblik over alle vigtige 
informationer, fx i hvilket mode Scout RX2 
aktuelt befinder sig, og hvornår den påbe-
gynder næste rengøring. Du vælger rengø-
ringsmode og starter robotstøvsugeren 
med kun to klik.

Timer
Den ønskede starttid kan programmeres 
med timerfunktionen. Der kan indstilles op 
til 7 individuelle tider, så starttiden fx kan va-
rieres på hverdage i forhold til weekenden.

1) Tilbydes til en mobil enhed (min. Android 4.2+ og iOS 9+)
2) Udstyr afhænger af modellen

Home Vision2)

Scout RX2´s kamerabillede kan overføres 
live til en mobil enhed via Home Vision-funk-
tionen. Sådan kan du til enhver tid se, om 
alt er i orden inden for dine egne fire vægge. 
Kamerabilledet optages ikke som video, 
men vises live. Høj grad af sikkerhed: Bille-
derne overføres krypteret. Data sendes 
krypteret og dekrypteres ved modtagelsen.

Home Mapping
Scout RX2 navigerer systematisk gennem 
rummene og opretter under turen et kort 
over det rengjorte område. Således kan du 
til enhver tid overvåge, hvor Scout RX2 be-
finder sig i øjeblikket, og hvilke områder der 
allerede er rengjorte.
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Non-Stop 120 min.1)

Længere anvendelsestid, mere grundighed: 
Den lange anvendelsestid er perfekt til store 
rum.

Støvboks
Let at tage ud: Låget åbnes, og støvboksen 
tages let ud via det gule håndtag.

AirClean Plus-filter
Du kan ånde lettet op: AirClean Plus-filte-
ret sikrer effektiv filtrering og sørger for re-
nere luft i rummet.

Touch User Interface
Lynhurtig: Kun to berøringer på touch-dis-
playet – og Scout RX2 går i gang.

Flad konstruktion
Den kompakte, flade Scout RX2 kommer let 
ind under svært tilgængelige områder, fx 
under møbler.

Tæppekanter
Scout RX2 kan uden problemer forcere 
tæppekanter og dørtrin på op til 1,7 cm.

Trappesensorer
Yderligere tre sensorer på undersiden regi-
strerer trin på mere end 4 cm og forhindrer, 
at Scout RX2 falder ned.

Corner Brush
Sidebørsterne er fastgjort til roterende side-
arme, som rager ud under produktet. Såle-
des rengøres hjørner og kanter uden pro-
blemer. Så snart Scout RX2 støder på en 
forhindring, skubbes sidearmene tilbage.

Rengøringsprogrammer
Scout RX2 har 4 rengøringsmodes som 
dækker behovet: Auto-mode, Spot-mode, 
Turbo-mode og Silent-mode.

1) Udstyr afhænger af model

Auto-mode
Selvstændig: I Auto-mode kom-
mer Scout rundt på alle ønske-
de flader.

Spot-mode
Krummer under bordet efter 
morgenmaden: Mindre arealer 
kan rengøres med Scout 
RX2's Spot-mode.

Turbo-mode
Ekspres-rengøring: I Turbo- 
mode fjernes støv, snavs og dy-
rehår fra alle overflader på kort 
tid.

Silent-mode
Rengør uden at forstyrre: I 
Silent-mode arbejder Scout RX2 
med en svag og behagelig lyd.

Yderligere highlights
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Produktinformation
Robotstøvsuger Scout RX2

Model Scout RX2 Scout RX2 Home Vision
Design
Robotstøvsuger • •
Rengøring
Rengøringssystem Quattro Cleaning Power Quattro Cleaning Power
Sidebørster 2 roterende sidebørster 2 roterende sidebørster
Navigation
Navigationssystem 3D Smart Navigation 3D Smart Navigation
Furniture Protection Technology • •
Non-Stop Power • •
Kapacitet i m2 80 150
Driftstid i min. 60 120
Opladningstid i min. 150 170
Forcérbar tæppehøjde i mm 17 17
Betjeningskomfort
Rengøringsprogrammer 4 4
Auto-mode • •
Spot-mode • •
Advanced corner cleaning • •
Turbo-mode • •
Silent-mode • •
Manuel rengøring • •
Timer Dagligt individuelt Dagligt individuelt
Touch User Interface • •
Fjernbetjening • •
MobileControl • •
Home Mapping • •
Home Vision – •
Filtersystem
Filter AirClean Plus-filter AirClean Plus-filter
Støvboksvolumen i l 0,5 0,5
Tekniske data
Batteritype Li-Ion Li-Ion
Nominel kapacitet for batteri i mAh 2200 4400
Lydstyrke i dB 64 64
Diameter i mm 354 354
Højde i mm 85 85
Vægt i kg 3,00 3,20
Medfølgende tilbehør
Ladestation • •
Adapter • •
Værktøj til rengøring Integreret Integreret
Områdeafgrænsning Magnetbånd Magnetbånd
Ekstra filter 1 1
Ekstra sidebørster 2 2
Fjernbetjening • •
Farve Mangorød Grafitgrå
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