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N AUJAS  POŽIŪR IS  Į 
N A M Ų  T VA R K Y M Ą .

Kad ir kur būsite – naujasis dulkių siurblys robotas “Miele” 
“Scout RX3” patikimai išvalys Jūsų namus. Didelė siurbimo ga-
lia, sisteminė ir preciziškai tiksli navigacija bei intuityvus valdy-
mas programėlėje paverčia jį tobulu prietaisu, kuris taip pat to-
bulai išvalys Jūsų namus. Naujasis tiesioginio vaizdo 
perdavimas HD1 formatu į “Scout RX” programėlę leis pažvelgti 
į grindų siurbimą iš visiškai naujos perspektyvos. 

1 Komplektacija priklauso nuo modelio
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EFEK T Y V IOS  
VA LOMOS IOS  SAV Y B ĖS

“Quattro Cleaning Power”
“Scout RX3” ypač atsakingai siekia užsibrėžto tikslo – kruopš-
čiai išvalyti kiekvieną centimetrą. Ypatingai tankiais nulenkia-
mais šoniniais šepetėliais lengvai išvalo visus pakraščius ir kam-
pus.
Palyginti su ankstesne modelių serija, net 25 % padidinta galia. 
Net dideli nešvarumai neturi jokių galimybių. Ritininis šepetys 
surenka stambius nešvarumus, kuriuos šoniniai šepetėliai sus-
tumia po prietaisu. Likę smulkūs nešvarumai stipria srove 
kruopščiai įtraukiami pro apatinę siurbimo angą. Ypač didelis 
ventiliatoriaus be šepečių sukimosi greitis užtikrina didelę 
“Scout RX3” galią. 

“Carpet Boost”
“Scout RX3” “Quattro Clea-
ning” sistemą papildo funkci-
ja “Carpet Boost”. Prietaisas 
atpažįsta kiliminę dangą, to-
dėl padidina siurbimo galią. 
Taip pasiekiamas aukščiausio 
lygio dulkių surinkimas taip 
pat ir ant kilimų. 
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Sisteminis valdymas
Labai tiksliai susiejusi siurbimo galią ir valomąsias savybes, 
“Miele” nustatė rinkoje naujus valymo efektyvumo ir kruopš-
tumo standartus. Dėl specialiai suderintų vaizdo kamerų, ju-
tiklių, elektroninės ir progra-
minės įrangos dulkių 
siurblys-robotas “Scout RX3” 
sistemingai naviguoja po pa-
talpas. Dėl savo itin plokščios 
konstrukcijos jis nesunkiai iš-
valo taip pat po žemais bal-
dais.

Baldų apsauga
Dvi priekinės “Scout RX3” 
kameros nuolat matuoja at-
stumus iki šalia esančių 
daiktų. Iš 7 infraraudonųjų ju-
tiklių sudaryta baldų apsau-
gos technologija priekinėje 
prietaiso dalyje padeda atpa-
žinti baldus ir saugiai juos ap-
lenkti. Kiti trys po prietaisu 
įrengti infraraudonieji jutikliai 
patikimai apsaugo nuo kriti-
mo nuo laiptų.

“3D Smart” navigacija
“Scout RX3” mato net 3D for-
matu. Dar labiau ištobulinus 
išmaniąją navigaciją, dulkių 
siurblys-robotas geba per 
įmontuotą stereokamerą pre-
ciziškai tiksliai įvertinti patalpą 
trimatėje erdvėje. Jis įvertina 
atstumus iki galimų kliūčių, 
todėl saugiai aplenkia baldus 
ir kitus daiktus. Net sudėtingo 
išplanavimo patalpose “Scout 
RX3” juda sklandžiai ir išvalo 
kruopščiai, nepalikdamas 
tarpų.

S ISTEMINĖ  
IR  PR ECIZ IŠ K A I  T IKS L I  N AV IG ACIJA
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Ekrano būsena
Visa svarbiausia informacija glaustai. Rinkitės skirtingus valymo 
režimus ir laikmačiu individualiai nustatykite net septynis skirtin-
gus laikus.

“Home Mapping”
Leidžia bet kada stebėti, kurioje vietoje tuo metu yra Jūsų 
“Scout RX3” ir kurios sritys jau išvalytos.

“Home Vision HD2”

Tiesioginis vaizdo perdavimas iš Jūsų “Scout RX3” į mobilųjį 
įrenginį – HD formatu. Kartu su valdymu realiu laiku, bet kada ir 
iš bet kur galėsite patikrinti, ar tarp keturių Jūsų namų sienų vis-
kas gerai.

“Scout RX3” galima patogiai 
valdyti namuose arba ke-
lionėje išmaniajame telefone 
arba planšetiniame kompiu-
teryje. “Miele” “Scout 
RX”1programėlėje glaustai 
pateikta visa svarbiausia in-
formacija ir valdymo galimy-
bės.

INTU IT Y V US  VA LDY M AS  
PROG R A MĖLĖ JE

1   pritaikyta mobiliajam galiniam įrenginiui 
(būtina sąlyga “Android” 6.0 ir vėlesnės 
versijos  
bei “iOS” 11.0 ir vėlesnės versijos)

2 Komplektacija priklauso nuo modelio
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Mobilusis valdy-
mas – patogu 
išvykus

Mobilusis valdy-
mas – patogu 
išvykus

Mobilusis valdy-
mas ir tiesioginis 
vaizdo perdavimas

“Scout RX3” “Scout RX3” 
”Runner”

“Scout RX3”
“Home Vision”

Obsidiano juodos 
EAN 4002516404514

Bronzinės perlamutro 
EAN 4002516403906

Rožinio aukso perlamutro 
EAN 4002516403890

Navigacija “3D Smart” navigacija “3D Smart” navigacija “3D Smart” navigacija

Valymo sistema “Quattro Cleaning 
Power”

“Quattro Cleaning 
Power”

“Quattro Cleaning 
Power”

Valymo programos “Auto” režimas
“Spot” režimas
“Turbo” režimas
“Silent” režimas

“Auto” režimas
“Spot” režimas
“Turbo” režimas
“Silent” režimas

“Auto” režimas
“Spot” režimas
“Turbo” režimas
“Silent” režimas

Laikmačio 
nustatymas

Kasdien individualiai Kasdien individualiai Kasdien individualiai

Veikimo trukmė, min. 60 120 120

Įkrovimo trukmė, min. 150 180 180

Filtrai “AirClean Plus” filtras “AirClean Plus” filtras “AirClean Plus” filtras

Valdymas Valdymas 
programėlėje, 
nuotolinis, rankinis

Valdymas 
programėlėje, 
nuotolinis, rankinis

Valdymas 
programėlėje, 
nuotolinis, rankinis

Ypatinga savybė “MobileControl” įsk. 
“Home Mapping”

“MobileControl” įsk. 
“Home Mapping”

“MobileControl” įsk. 
“Home Mapping”

Kita ypatinga savybė “Home Vision”
(tiesioginis vaizdo 
perdavimas)

PR IE TA ISO  INFOR M ACIJA


