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N Ä E  PU H ASTUST  U UE 
PILGU  L Ä B I .

Ükskõik kus olete, uus robottolmuimeja “Miele” “Scout RX3” 
puhastab teie kodu usaldusväärselt. Tänu suurele puhastus-
jõudlusele, süsteemsele ja täpsele navigeerimisele ning raken-
duse intuitiivsele juhtimisele on see täiuslikult varustatud sel-
leks, et puhastada teie kodu täiuslikult. Rakenduse “Scout RX” 
“Live-View'” kaudu saate nüüd puhastamist kogeda täiesti 
uuest perspektiivist uue HD-kvaliteediga1. 

1 Varustus sõltub mudelist
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SU UR  
PU H ASTUS JÕUD LUS

“Quattro Cleaning Power”
Suurima täpsusega järgib “Scout RX3” oma eesmärki puhasta-
da igat sentimeetrit äärmise hoolikusega. Oma äärmiselt tihe-
date väljapööratud küljeharjadega puhastab see servaalasid ja 
nurki probleemideta.
Võrreldes eelmise mudelisarjaga on võimsust suurendatud 25% 
võrra. Ka suuremal mustusel pole mingit võimalust. Harjavalts 
korjab üles külgmiste harjadega seadme alla pühitava suure 
mustuse. Ülejäänud peentolmu imeb tagumise imemisava tu-
gev õhuvool hoolikalt endasse. Tänu harjadeta ventilaatori eriti 
suurele pöörlemiskiirusele on “Scout RX3” väga võimas. 

“Carpet Boost”
Peale süsteemi “Quattro Cle-
aning” on “Scout RX3-l” 
“Carpet Boost”. Puhastussõi-
dud vaipkatetel tuvastatakse 
ja imemisvõimsust suurenda-
takse. Nii saavutatakse es-
maklassiline tolmuvõtmine ka 
vaibal. 
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Süstemaatiline navigeerimine
“Miele” hoiab imemisjõul ja puhastusjõudlusel ääretult hooli-
kalt silma peal ning seab tõhususe ja põhjalikkuse lati turul 
kõrgele. Tänu andurite, kaamerate, elektroonika ja tarkvara 
ainulaadsele kombinatsiooni-
le navigeerib “Scout RX3” 
süsteemselt läbi ruumide. 
Tänu äärmiselt lamedale 
konstruktsioonile ulatub see 
ka madala mööbli all oleva-
tesse kohtadesse.

“Furniture Protection”
Tänu “Scout RX3” kahele 
esikaamerale saab kaugusi 
ümbritsevatest esemetest pi-
devalt mõõta. “Furniture Pro-
tection Technology” abil, mis 
koosneb seitsmest esiosas 
asuvast infrapunaandurist, 
tuvastab seade mööbli ja 
möödub sellest. Kolm järg-
mist infrapunaandurit sead-
me all väldivad kindlalt trepist 
allakukkumist.

“3D Smart Navigation”
“Scout RX3” näeb isegi kol-
memõõtmeliselt. Nutika navi-
geerimise edasiarendus või-
maldab robottolmuimejal 
stereokaamerasüsteemi abil 
ülitäpset kolmemõõtmelist 
ruumituvastust. Seeläbi tu-
vastab seade vahemaid või-
malike takistusteni ning liigub 
optimaalselt ümber mööbli ja 
esemete. Isegi keerulise ruu-
miehituse korral liigub 
“Scout RX3” täiesti eksimatult 
ja puhastab lünkadeta.

SÜSTEEM NE  
JA  TÄ PNE  N AV IG EER IMINE
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Ekraani olek
Kogu oluline teave ülevaatlikult. Valige erinevate puhastusrežii-
mide vahel ja programmeerige kuni seitse individuaalset taime-
rit.

“Home Mapping”
Võimaldab teil igal ajal jälgida, mis kohas “Scout RX3” parajasti 
asub ja millised piirkonnad on juba puhastatud.

“Home Vision HD”2

HD kvaliteediga reaalajas pildi ülekandmine teie “Scout RX3-lt” 
mobiilsele lõppseadmele. Koos reaalajas juhtimisega saate igal 
ajal ja igal pool vaadata, kas kodus on kõik korras.

Robottolmuimejat “Scout 
RX3” saab mugavalt nutitele-
foni või tahvelarvuti kaudu 
kodus ja kodust eemal olles 
juhtida. “Miele” rakendus 
“Scout RX”1pakub ülevaatli-
kult kogu olulist teavet ja ka-
sutusvõimalusi.

R A K E ND US E  INTU IT I IV NE  JU HTIMINE

1  saadaval mobiilsele lõppseadmele 
(nõutav vähemalt Android 6.0+  
ja iOS 11.0+)

2 Varustus sõltub mudelist
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Mobiilne juhtimine 
– mugav 
teel olles

Mobiilne juhtimine 
– mugav 
teel olles

Mobiilne juhtimine 
ja reaalajas 
pildi ülekandmine

“Scout RX3” „Scout RX3“ 
„Runner“

“Scout RX3”
“Home Vision”

Obsidiaanmust 
EAN 4002516404514

Pronks “Pearlfinish” 
EAN 4002516403906

Roosakaskuldne 
“Pearlfinish” 
EAN 4002516403890

Navigeerimine “3D Smart 
Navigation”

“3D Smart 
Navigation”

“3D Smart 
Navigation”

Puhastussüsteem “Quattro Cleaning 
Power”

“Quattro Cleaning 
Power”

“Quattro Cleaning 
Power”

Puhastusprogrammid Automaatne režiim
“Spot”-režiim
Turbo-režiim
“Silent”-režiim

Automaatne režiim
“Spot”-režiim
Turbo-režiim
“Silent”-režiim

Automaatne režiim
“Spot”-režiim
Turbo-režiim
“Silent”-režiim

Taimeri 
programmeerimine

Iga päev individuaalne Iga päev individuaalne Iga päev individuaalne

Tööaeg (min) 60 120 120

Laadimisaeg (min) 150 180 180

Filtrid “AirClean Plus”-filter “AirClean Plus”-filter “AirClean Plus”-filter

Juhtimine Rakendus, 
kaugjuhtimine, käsitsi

Rakendus, 
kaugjuhtimine, käsitsi

Rakendus, 
kaugjuhtimine, käsitsi

Eriline omadus “MobileControl”, sh 
“Home Mapping”

“MobileControl”, sh 
“Home Mapping”

“MobileControl”, sh 
“Home Mapping”

Lisanduv eriline 
omadus

“Home Vision”
(reaalajas pildi 
ülekandmine)

TOOTE TE AV E


