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Inteligente. Rápido. Minucioso.
O novo Scout RX1

Imagine que chega a casa e esta já está 
aspirada. Como é possível? O nosso aspirador 
robot Scout RX1 torna-o possível!

Os aspiradores robot com bateria funcionam de 
uma forma totalmente autónoma – mesmo 
quando não está ninguém em casa. 

Para que os aspiradores robot possam 
funcionar o mais completa e minuciosamente 
possível, é especialmente importante uma 
navegação fiável. Através da Smart Navigation, 
a Miele conseguiu um progresso significativo: a 
combinação única de câmara, sensor, sistema 
electrónico e software permite que o Scout RX1 
navegue de forma mais precisa e fiável do que 
qualquer outro aspirador robot. 
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Porque é que o sistema de navegação é tão importante?
Comparação entre sistemas

Navegação caótica
•  Sem câmara - a geometria do espaço não é 

detectada
•  O aspirador robot limpa apenas de um modo 

intermitente
•  A falta de um método de limpeza sistemático 

provoca maior consumo de energia

Navegação sistemática 
•  O sensor giratório e a câmara garantem a 

orientação no espaço
•  O aspirador robot limpa em linhas paralelas
•  Alguns aparelhos aspiram apenas de um modo 

pouco fiável as zonas periféricas ou as áreas 
de difícil acesso

Smart Navigation da Miele
•  O sistema de posicionamento de interior da 

Miele garante a orientação no espaço
•  O aspirador robot limpa em linhas paralelas
•  As zonas periféricas ou as áreas de difícil 

acesso são limpas de um modo fiável
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Smart Navigation da Miele
Percurso inteligente – graças à navegação fiável

Limpeza avançada de cantos
Mais forte que o pó: o RX1 detecta todos os 
cantos, libertando-os do pó e da sujidade.

Sistema de posicionamento de interior 
O sistema de posicionamento de interior 
é constituído por uma câmara, um sensor 
giratório e um software inovador. Graças a esta 
navegação inteligente, as zonas periféricas e as 
áreas de difícil acesso também são limpas de um 
modo fiável.

Tecnologia de protecção dos móveis 
Percurso sem incidentes: o RX1 detecta móveis, 
degraus e obstáculos, impedindo colisões ou 
quedas de escadas.
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Triple 
Cleaning 
System

varre, escova 
e aspira

Destaques de produto

Triple Cleaning System 
Varre, escova e aspira: graças ao Triple Cleaning 
System, o Scout RX1 remove o pó e a sujidade 
de uma forma extremamente minuciosa.
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Non-Stop 
Power

até  
120 minutos

Non-Stop Power 

Non-Stop Power 
Aspira durante mais tempo: a bateria do RX1 
trabalha até 2 horas (150 m2) sem parar. E dura 3 
vezes mais do que as outras.
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Outros destaques de produto

Temporizador
Aspiração autónoma: programe a hora da 
limpeza e tudo estará aspirado quando 
chegar a casa.

Filtro AirClean
Pode respirar livremente: graças ao filtro 
AirClean, após a aspiração o ar ambiente 
fica mais limpo.

Forma plana
Movimenta-se facilmente: o compacto e 
plano Scout RX1 alcança facilmente as 
áreas de difícil acesso, por ex., por baixo 
dos móveis.

Controle remoto
Boa condução: através do comando 
remoto, pode conduzir o seu Scout RX1, 
para aspirar exactamente onde pretende.

Subida de carpetes/tapetes
Sem problemas a subir: o Scout RX1 sobe 
facilmente os cantos das carpetes e dos 
tapetes, assim como elevações até 2 cm.

Touch User Interface
Muito rápido: para o Scout RX1 arrancar, 
basta tocar duas vezes no Visor Touch ou 
no controle remoto.

Depósito do pó
Muito prático: o depósito do pó do Scout 
RX1 tem um volume de 0,6 l e é bastante 
fácil de esvaziar. 
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Auto-Mode
Funcionamento autónomo: no Auto-Mode, 
o Scout RX1 aspira sozinho todas as 
superfícies pretendidas. Se necessário, faz 
uma paragem para carregar a bateria.

Corner-Mode
Duplamente minucioso: no Corner-Mode, o 
Scout RX1 aspira os cantos e as zonas 
periféricas mais uma vez.

Spot-Mode
Contra migalhas & Cia.: graças ao modo 
Spot do Scout RX1 é 
possível aspirar pequenas zonas com 
sujidade.

Turbo-Mode
Limpeza rápida: no Modo Turbo, o Scout 
RX1 aspira todas as superfícies com pó, 
sujidade e pêlos de animais, em metade do 
tempo.

Modos de aspiração:
Pode escolher entre 4 modos de aspiração
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Visão geral do equipamento do robot e acessórios

TIPO DE CONSTRUÇÃO
• Aspirador robot

CONFORTO DE UTILIZAÇÃO
• Smart Navigation – sistemático e minucioso
• Triple Cleaning System – varre, escova e aspira
• NonStop Power – 120 min ou até 150 m2 com 

apenas um carregamento de bateria, graças à 
bateria de iões de lítio

• Temporizador
• Controle remoto

MODOS DE ASPIRAÇÃO
• Auto-Mode
• Spot-Mode
• Corner-Mode
• Turbo-Mode

MOBILIDADE
• Sobe e ultrapassa obstáculos até 2 cm
• Forma plana, com apenas 8,9 cm de altura

SISTEMA DE FILTROS
• Filtro AirClean
• Volume do depósito do pó: 0,6 l 

SEGURANÇA
• Tecnologia de protecção dos móveis
• Protecção contra queda

ACESSÓRIOS FORNECIDOS
• Estação de carga
• Adaptador
• Escovas de limpeza
• 1m de fita magnética para a delimitação das áreas
• Filtro de substituição

Aspirador robot
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Delimita áreas que não devem ser limpas pelo 
aspirador robot
•  Para uma delimitação temporária ou duradoura
•  Por exemplo, para a delimitação de espaços ou de 

carpetes/tapetes
•  Conteúdo: 4 x 1 metros de fita magnética, fita 

adesiva

Para uma retenção de pó mais segura e um ar 
ambiente mais limpo
•  Filtração de partículas de pó provenientes do ar 

aspirado
•  Protecção do motor para manter a 

eficiente potência de limpeza
• Conteúdo: 4 filtros

Para uma aspiração minuciosa de zonas periféricas 
e de cantos
•  Com cerdas de fibra sintética robustas e da mais 

elevada qualidade
•  Para a utilização em pavimentos duros e em 

carpetes ou tapetes aveludados de pêlo curto
• Conteúdo: 2 escovas (esquerda e direita)

Para uma retenção de pó eficaz e fiável
•  Montagem simples no aspirador robot
•  Para a utilização em pavimentos duros e em 

carpetes ou tapetes veludados de pêlo curto
• Conteúdo: 1 vedante do depósito do pó

Através da rotação, elimina até a sujidade mais 
resistente
•  Com cerdas de fibra sintética robustas e da mais 

elevada qualidade
•  Para a utilização em pavimentos duros e em 

carpetes ou tapetes aveludados de pêlo curto
•  Conteúdo: 1 rolo da escova com apoio e 

ferramenta de limpeza

Fita magnética 
RX-MB 4

Vedante do depósito do pó 
RX-DL 1

Rolo das escovas 
RX-BW 1

Filtro AirClean 
RX-SAC 1

Escovas laterais 
RX-SB 2
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Aspiradores Miele: 
Uma história de sucesso com mais de 85 anos

1927
O primeiro aspirador da 

Miele – modelo "K"

1938
O novo aspirador silencioso 

Miele Ideal

1981
O primeiro aspirador da 
Miele com acessórios 

integrados

1950-1960
O novo aspirador de cabo 
"Mielette" e o aspirador de 

arrasto "Präsident", da Miele
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1993

2001

2008

2014

Introdução do HEPA e do 
filtro de carvão activo para a 

máxima higiene

O primeiro aspirador 
com superfície SoftTouch e 

saco para pó Intensive 
Clean para uma capacidade 

de limpeza superior

Saco para o pó HyClean Miele com 
efeito de filtração melhorada e fecho 

higiénico

O novo aspirador robot 
Scout RX1 da Miele
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