
Nowy robot sprzątający Scout RX2.
Dom gotowy na Twój powrót.
Miele. Immer Besser.
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Nowy robot sprzątający Miele Scout RX2 
z Quattro Cleaning Power i MobileControl 
zadba o Twój dom. Nieważne gdzie 
jesteś – Twoje podłogi zawsze będą czyste.

Ciesz się wolnością. 
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Rozkładane szczotki boczne czyszczą 
     zarówno w kątach, jak i przy brzegach 

podłogi, zamiatając brud pod urządzenie, 
tak by został skutecznie zassany.

Wysoką wydajność Scout RX2 zawdzięcza 
nowemu, 4-stopniowemu systemowi sprzątania 
Quattro Cleaning Power. 

Za zasysanie większych 
zabrudzeń odpowiada przedni 
otwór ssania z walcem 
szczotkowym.

Quattro Cleaning Power – wyjątkowo dokładny 
i wydajny na wszystkich rodzajach podłóg.
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Pozostały drobny pył jest odkurzany za 
pomocą mocnego prądu powietrza przez tylny 
otwór ssący.

Bezszczotkowy silnik zapewnia niezwykłą 
efektywność sprzątania (dzięki wysokiej 
prędkości obrotowej) i jest wyjątkowo wydajny.
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Furniture Protection 
W celu uniknięcia kolizji 7 czujników podczerwieni umieszczonych 
z przodu oraz 3 czujniki podczerwieni pod urządzeniem skanują 
drogę przejazdu - dzięki czemu meble i przeszkody są szybko roz-
poznawane i omijane. Do tego dochodzą kamery umieszczone 
z przodu, które mierzą odległości do przedmiotów znajdujących się 
w otoczeniu. Połączenie obu systemów zapobiega kolizjom z mebla-
mi. Trzy inne czujniki podczerwieni znajdujące się pod urządzeniem 
pozwalają uniknąć upadku ze schodów wyższych niż 4 cm. 

3D Smart Navigation – niezawodna nawigacja 
i precyzyjne rozeznanie w pomieszczeniu.
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System kamer stereo
Scout RX2 orientuje się w otoczeniu za po-
mocą dwóch przednich kamier i rejestruje 
pomieszczenie z różnych perspektyw. 
System kamer stereo pozwala robotowi 
sprzątającemu Scout RX2 na rozpoznawa-
nie pomieszczeń i przedmiotów w trójwy-
miarze oraz na obliczanie odległości od 
obiektów. Dzięki stałej lokalizacji obiektów 
w pomieszczeniu urządzenie wykrywa 
zmiany trasy i ją koryguje. Nawet w po-
mieszczeniach z dużą ilością obiektów 
Scout RX2 porusza się pewnie i sprząta 
wyjątkowo dokładnie.

Systematyczna nawigacja
Miele łączy siłę ssania i efektywność czysz-
czenia na najwyższym poziomie i wyznacza 
nowe standardy na rynku w zakresie wydaj-
ności i dokładności. W wyniku jedynego 
w swoim rodzaju połączeniu kamer, 
czujników, elektroniki i oprogramowania, 
Scout RX2 sprawnie porusza się po każ-
dym pomieszczeniu.
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Mobile Control – nieograniczony dostęp. 
Sterowanie robotem Scout RX2 za pomocą aplikacji.

Robotem Scout RX2 można 
sterować w każdym miejscu 
i w dowolnym czasie za pomocą 
Smartfonu lub tabletu. Aplikacja1) 
Miele Scout RX2 zawiera wszyst-
kie najważniejsze informacje 
dotyczące obsługi urządzenia.
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Status
Ekran startowy dostarcza Państwu wszyst-
kich najważniejszych informacji w jednym 
miejscu, np. w jakim trybie znajduje się 
aktualnie Scout RX2 oraz kiedy rozpocznie 
kolejne sprzątanie. Wystarczy kliknąć dwa 
razy, aby wybrać tryb sprzątania i włączyć 
robota sprzątającego.

Timer 
Za pomocą funkcji timer można zaprogra-
mować pożądany czas rozpoczęcia pracy. 
Można ustawić nawet 7 indywidualnych 
funkcji timer, np. w dni robocze inny czas 
startu niż w weekendy.

1)  dostępne na urządzenia mobilne (minimalne wymagania: 
Android 4.2+ i iOS 9+)

2) w zależności od modelu

Home Vision2)

Za pomocą funkcji Home Vision można 
wysłać do urządzenia mobilnego obraz 
z kamery Scout RX2, który jest emitowany 
na żywo. W ten sposób w każdej chwili 
i z każdego miejsca można sprawdzić, czy 
wszystko jest w porządku. Obraz z kamery 
nie jest zapisywany, tylko transmitowany 
jednorazowo w czasie rzeczywistym. 
Bezpieczeństwo jest najważniejsze: dlatego 
transmisja obrazu jest kodowana. Podczas 
transmisji dane są szyfrowane i ponownie 
dekodowane dopiero u odbiorcy. 

Home Mapping 
Scout RX2 przemierza systematycznie po-
mieszczenia i tworzy jednocześnie mapę 
czyszczonych obszarów. W ten sposób 
w każdej chwili można sprawdzić, gdzie 
aktualnie znajduje się Scout RX2 oraz które 
obszary zostały już posprzątane.
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Programy sprzątające
Scout RX2 posiada 4 tryby czyszczenia: 
Auto, Spot, Turbo, Silent.

Tryb Auto 
Samodzielność: tryb sprzątania 
dla standardowo zabrudzonych 
podłóg.

Tryb Spot 
Walka z okruchami: miejscowe 
sprzątanie powierzchni 
ok. 1,8 m x 1,8 m wokół wybra-
nego punktu startowego.

Tryb Turbo 
Ekspresowe sprzątanie: 
odkurzanie lekko zabrudzonych 
podłóg przy skróconym czasie 
sprzątania.

Tryb Silent 
Ciche odkurzanie: w tym trybie 
Scout RX2 pracuje wydając 
dyskretny dźwięk.

Inne zalety
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Non-Stop 120 min1)

Dłuższe działanie: długi czas działania jest 
perfekcyjny dla dużych przestrzeni.

Pojemnik na kurz 
Praktyczne opróżnianie: po otwarciu pokry-
wy pojemnik można łatwo wyjąć trzymając 
za żółty uchwyt.

Filtr AirClean Plus 
Odetchnij z ulgą: odpowiedni system filtracji 
wraz z filtrem AirClean Plus zapewni czyste 
powietrze w Twoim otoczeniu.

Panel dotykowy 
W kilka sekund: tylko dwa dotknięcia na do-
tykowym wyświetlaczu i robot Scout zaczy-
na pracę.

Płaska obudowa 
Swoboda poruszania się: kompaktowy, pła-
ski robot Scout RX2 bez problemu dostaje 
się też do trudno dostępnych miejsc, np. 
pod meble.

Wjeżdżanie na dywan 
Robot Scout RX2 bez problemu pokonuje 
niskie krawędzie wykładziny i progi o wyso-
kości do 1,7 cm.

Czujniki zabezpieczające przed 
upadkiem
Trzy czujniki podczerwieni znajdujące się 
pod urządzeniem pozwalają uniknąć upad-
ku ze schodów wyższych niż 4 cm. 

Szczotka boczna
Szczotki boczne są zamocowane na skła-
danych ramionach bocznych, które wystają 
poza urządzenie. Pozwala to na bezproble-
mowe czyszczenie w kątach i przy brze-
gach. Jak tylko Scout RX2 natrafi na prze-
szkodę szczotki boczne zostają po prostu 
cofnięte.

1) W trybie Silent: w zależności od modelu



Roboty sprzątające
Opisy produktowe

Model
Scout RX2 – 
SLQL0 00

Scout RX2 Home Vision – 
SLQL0 30

Typ produktu SLQL0 SLQL0
Rodzaj
Roboty sprzątające • •
Czyszczenie
System czyszczenia Quattro Cleaning Power Quattro Cleaning Power
Szczotki boczne 2 szczotki boczne 2 szczotki boczne
Nawigacja
System nawigacji 3D Smart Navigation 3D Smart Navigation
Furniture Protection Technology • •
Non-Stop Power • •
Wydajność w m² powierzchni 80 150
Czas działania w min. (Tryb Silent) 60 120
Czas ładowania w min. 150 180
Najazdowa wysokość dywanu w mm 17 17
Komfort obsługi
Programy sprzątające 4 4
Tryb Auto • •
Tryb Spot • •
Tryb Turbo • •
Tryb Silent • •
Sprzątanie ręczne • •
Timer codziennie indywidualnie codziennie indywidualnie
Panel dotykowy • •
Obsługa zdalna • •
MobileControl • •
Home Mapping • •
Home Vision – •
System filtrowania
Filtr wylotowy Filtr AirClean Plus Filtr AirClean Plus
Pojemność pojemnika na kurz w l 0,4 0,4
Dane techniczne
Typ akumulatora litowo-jonowa litowo-jonowa
Pojemność znamionowa akumulatora w mAh 2200 4400
Głośność w dB 64 64
Średnica w mm 354 354
Wysokość w mm 85 85
Waga w kg 3,00 3,20
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem
Stacja ładowania • •
Zasilacz • •
Walec szczotkowy zintegrowany zintegrowany
Ograniczenie obszaru taśma magnetyczna taśma magnetyczna
Filtry 1 1
Szczoteczki boczne 2 2
Pilot • •
Kolor Czerwony mango Grafitowy Pearl Finish
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