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A R  J A U N U  S K AT U 
U Z  T Ī R U  M Ā J U .

J A U N A I S  “ M I E L E "  " S C O U T  R X 3 ”. 
J A U D Ī G S ,  P R E C Ī Z S ,  I N T U I T Ī V S .

SIA "Miele"
PVN Reģ. Nr.: LV40103158767
Zaubes iela 9A-38
Rīga, LV-1013
Latvija

Miele centrs
Zaubes iela 9
Tālrunis: +371 80008700 (zvaniem no Latvijas)
E-pasts: info@miele.lv
www.miele.lv

Servisa centrs
Tālrunis: +371 80008700 (zvaniem no Latvijas)
E-pasts: service@miele.lv

Aktīva vides aizsardzība:
Šīs brošūras papīrs ir par 100 % balināts bez hlora.
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A R  JAU N U  S K ATU 
UZ  T ĪRU  M Ā JU.

Lai kur jūs arī atrastos – jaunais putekļsūcējs-robots “Miele" 
"Scout RX3” uzticīgi tīra jūsu mājokli. Ar savu spēcīgo tīrīšanas 
jaudu, sistemātisko un precīzo pārvietošanos, kā arī intuitīvo va-
dību, izmantojot lietotni, tas ir lieliski aprīkots jūsu mājokļa ne-
vainojamai tīrīšanai. Ar jauno “Live-View” HD1 kvalitātē ar “Sco-
ut RX” lietotni tagad varat izjust tīrīšanu no pilnīgi jaunas 
perspektīvas. 

1 Aprīkojums ir atkarīgs no modeļa
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IZC IL A 
T ĪR ĪŠA N AS  JAUDA

Četrkārša tīrīšanas sistēma
Ar vislielāko rūpību “Scout RX3” virzās uz mērķi, rūpīgi notīrot 
katru centimetru. Īpaši blīvās izbīdītās sānu birstes bez piepūles 
notīra visas apmales un stūrus.
Salīdzinājumā ar iepriekšējo sēriju, Scout RX3 jauda ir palielinā-
ta par 25 %. Arī rupjiem netīrumiem nav kur paglābties. Birstes 
veltnis uztver rupjos netīrumus, kurus sānu birstes ir paslaucīju-
šas zem iekārtas. Atlikušie smalkie netīrumi ar spēcīgu gaisa 
plūsmu tiek rūpīgi iesūkti aizmugurējā iesūkšanas atverē. Patei-
coties lielajam apgriezienu skaitam, bezkontaktu ventilators no-
drošina augstu “Scout RX3” veiktspēju. 

“Carpet Boost”
“Scout RX3” ir aprīkots ar 
“Carpet Boost” kā papildinā-
jumu četrkāršai tīrīšanas 
sistēmai. Tas atpazīst paklāju 
un līdz ar to palielina sūkša-
nas jaudu. Tādējādi tiek 
panākta kvalitatīva putekļu 
uzsūkšana no paklāja. 
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Sistemātiska navigācija
“Miele”, ar tās produktu uzsūkšanas jaudu un tīrīšanas veikt-
spēju, ir uz pareizā ceļa un tirgū nosaka standartus efektivi-
tātei un kvalitātei. Ar unikāli apvienotajām kamerām, senso-
riem, elektroniku un 
programmatūru, “Scout RX3” 
sistemātiski pārvietojas pa 
telpām. Pateicoties īpaši ze-
majai konstrukcijai, tas 
pakļūst arī zem zemām mē-
belēm.

Mēbeļu aizsardzība
Ar “Scout RX3” divu priekšē-
jo kameru palīdzību ir iespē-
jams nepārtraukti mērīt 
attālumus līdz apkārt esoša-
jiem priekšmetiem. Ar mē-
beļu aizsardzības tehnoloģiju, 
kuru veido 7 infrasarkano 
staru sensori iekārtas priekš-
pusē, tiek atpazītas un ap-
brauktas mēbeles. Trīs infra-
sarkano staru papildu 
sensori iekārtas apakšpusē 
droši sargā no nokrišanas no 
kāpnēm.

3D viedā navigācija
“Scout RX3” spēj redzēt pat 
trijās dimensijās (3D). Uzlabo-
tā viedā navigācija ļauj veikt 
putekļsūcējam-robotam ļoti 
precīzu triju dimensiju telpas 
atpazīšanu, izmantojot stere-
okameru sistēmu. Tādējādi 
iekārta nosaka attālumu līdz 
iespējamajiem šķēršļiem un 
optimāli apbrauc mēbeles un 
priekšmetus. Pat sarežģītā 
telpas iekārtojumā “Sco-
ut RX3” pārvietojas pārlieci-
noši un tīra nevainojami.

S ISTEM ĀTIS K A  
U N  PR ECĪZ A  PĀ RV IE TOŠA N ĀS
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Statusa ekrāns
Ērti pieejama visa svarīgākā informācija. Izvēlieties no dažādiem 
tīrīšanas režīmiem un programmējiet līdz pat 7 individuāliem tai-
meriem.

Mājokļa kartēšana
Ļauj jums jebkurā laikā vērot, kur “Scout RX3” atrodas konkrē-
tajā brīdī un kuras vietas jau ir iztīrītas.

“Home Vision” HD2

Tiešraides attēla pārraide HD kvalitātē no “Scout RX3” uz mobi-
lo ierīci. Līdz ar reāllaika vadību jebkurā laikā un vietā varat pār-
baudīt, vai jūsu mājoklī viss ir kārtībā.

“Scout RX3” var ērti vadīt vie-
dtālrunī vai planšetdatorā no 
mājām un ārpus tās. Miele 
“Scout RX” lietotnē1  ir ērti 
pieejama visa svarīgākā infor-
mācija un lietošanas iespējas.

INTU IT Ī VA  VA DĪBA  A R  L IE TOTNI

1  ir paredzēta mobilajām ierīcēm 
(minimālās prasības: Android 6.0+  
un iOS 11.0+)

2 Aprīkojums ir atkarīgs no modeļa
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Mobilā vadība – 
ērti, 
esot ceļā

Mobilā vadība – 
ērti, 
esot ceļā

Mobilā vadība un 
attēlu pārraide 
tiešraidē

“Scout RX3” “Scout RX3" 
"Runner”

“Scout RX3”
“Home Vision”

Obsidiāna melns 
EAN 4002516404514

Bronza ar pērļu mirdzumu 
EAN 4002516403906

Rožaini zeltains ar pērļu 
mirdzumu 
EAN 4002516403890

Navigācija 3D viedā navigācija 3D viedā navigācija 3D viedā navigācija

Tīrīšanas sistēma Četrkārša tīrīšanas 
sistēma

Četrkārša tīrīšanas 
sistēma

Četrkārša tīrīšanas 
sistēma

Tīrīšanas 
programmas

Automātiskais režīms
Laukumu tīrīšanas 
režīms
“Turbo” režīms
Klusuma režīms

Automātiskais režīms
Laukumu tīrīšanas 
režīms
“Turbo” režīms
Klusuma režīms

Automātiskais režīms
Laukumu tīrīšanas 
režīms
“Turbo” režīms
Klusuma režīms

Taimera 
programmēšana

Katru dienu individuāli Katru dienu individuāli Katru dienu individuāli

Darbības laiks, min. 60 120 120

Uzlādes laiks, min. 150 180 180

Filtrs “AirClean Plus” filtrs “AirClean Plus” filtrs “AirClean Plus” filtrs

Vadība Lietotne, tālvadība, 
manuāli

Lietotne, tālvadība, 
manuāli

Lietotne, tālvadība, 
manuāli

Īpaša pazīme “MobileControl”, 
tostarp mājokļa 
kartēšana

“MobileControl”, 
tostarp mājokļa 
kartēšana

“MobileControl”, 
tostarp mājokļa 
kartēšana

Cita īpaša pazīme “Home Vision”
(Attēla pārraide 
tiešraidē)

INFOR M ĀCIJA  PA R  PROD U K TU


