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Série Classic C1
Aspirador com saco

Caraterísticas de todos os aspiradores da série Classic C1Leve, prático, compacto:

•  Aprox. 5,8 kg com acessórios
• Grande alcance de 9 metros
•  Saco de pó com 4,5 litros de volume
•  550 watts de potência 
•  Comando por botão seletor giratório
•  Acessórios no VarioClip

Raio de ação de 9 metros

Pega com fio antiestático integrado 

Três acessórios no VarioClip

Escova universal para diversos 
tipos de piso

Potência de aspiração
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Modelo/Designação Classic  C1 EcoLine
Tipo de motor EcoLine
Modelo SBAP3
Construção
Aspirador com saco do pó •
Conforto de utilização
Regulação eletrónica da potência Botão de 6 níveis
Interruptor para Escova elétrica na pega –
Contacto para Escova elétrica –
Pega ergonómica/Pega XXL •/•
Pega Comfort/Pega Eco Comfort –/–
Pega Comfort com comando integrado/com ponto de luz –/–
Sistema Silence/Sistema Silence Plus •/–

Tubo de aspiração
Tubo telescópico Comfort 
Compact

ParkSystem para pausas/com desligar automático •/–
ParkSystem de um só lado
Recolha automática do cabo através de um toque –
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - D)/Classe de emissão de pó –
Consumo anual de energia em kWh –
Classe de eficácia de limpeza de alcatifas/pavimento duro –
Nível de ruído dB(A) re 1 pW –
Potência nominal em W 550
Caraterísticas técnicas
Potência máxima em watts 550
Power Chip/Booster –/–
Mobilidade
Rodas antirrisco com eixo em aço •
Dynamic-Drive/3 rodas giratórias/4 rodas giratórias –/•/–
Raio de ação em m 9
Sistema de filtros
Saco para o pó modelo/volume em l HyClean GN/4,5
Indicador de substituição do saco/do filtro de saída de ar •/–
Filtro de saída de ar/proteção do motor Filtro AirClean/•
Segurança
Sistema de bloqueio para escova de aspiração e para a pega •
Posicionamento automático do saco •
Cinta de proteção/Cinta de proteção em veludo –/–
Acessórios fornecidos
3 acessórios no VarioClip
Escova de estofos/Tubo plano •/•
Tubo plano extra SFD 10/flexível SFD 20 –/–
Escova com cerdas artificiais/escova com cerdas naturais •/–
Escova para radiadores SHB 20/Escova para colchões SMD 10 –/–
Escova p/ estofos SPD 10/Mangueira de aspiração flexível SFS 10 –/–
Escova universal/Tubo longo –/–
Escova de aspiração SBD 355-3 FiberTeQ
Escova turbo –
Escova turbo manual –
Escova de aspiração –
Escova elétrica –
Cor Azul Sprint
Código EAN 4002515841938
PVP recomendado em Euros ( IVA incluído )  189,00 € 

Modelos Classic C1
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Tubo telescópico Comfort
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Série Compact C1
Aspirador com saco

Caraterísticas de todos os aspiradores da série Compact C1Leve, prático, compacto:

•  Aprox. 6,5 kg com acessórios
• Grande alcance de 9 metros
•  Saco de pó com 3,5 litros de volume
•  550 watts de potência Ecoline
•  890 watts de potência Powerline
•  Comando por botão seletor giratório
•  Acessórios no VarioClip

Raio de ação de 9 metros

Pega com fio antiestático integrado 
 

Três acessórios no VarioClip

Escova universal para diversos 
tipos de piso

Indicador de substituição do saco
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Modelo/Designação Compact C1 PowerLine Compact C1 EcoLine Compact C1 Parquet EcoLine
Tipo de motor PowerLine EcoLine EcoLine
Modelo SCAF3 SCAP3 SCAP3
Construção
Aspirador com saco do pó • • •
Conforto de utilização
Regulação eletrónica da potência Botão de 6 níveis Botão de 6 níveis Botão de 6 níveis
Interruptor para Escova elétrica na pega – – –
Contacto para Escova elétrica – – –
Pega ergonómica/Pega XXL •/– •/– •/–
Pega Comfort/Pega Eco Comfort –/– –/– –/–
Pega Comfort com comando integrado/com ponto de luz –/– –/– –/–
Sistema Silence/Sistema Silence Plus –/– –/– –/–

Tubo de aspiração
Tubo telescópico em aço 
inoxidável

Tubo telescópico em aço 
inoxidável

Tubo telescópico em aço 
inoxidável

ParkSystem para pausas/com desligar automático •/– •/– •/–
ParkSystem de um só lado de um só lado de um só lado
Recolha automática do cabo através de um toque – – –
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - D)/Classe de emissão de pó –/– –/– –/–
Consumo anual de energia em kWh – – –
Classe de eficácia de limpeza de alcatifas/pavimento duro –/– –/– –/–
Nível de ruído dB(A) re 1 pW – – –
Potência nominal em W 890 550 550
Caraterísticas técnicas
Potência máxima em watts 890 550 550
Power Chip/Booster –/– –/– –/–
Mobilidade
Rodas antirrisco com eixo em aço • • •
Dynamic-Drive/3 rodas giratórias/4 rodas giratórias –/•/– –/•/– –/•/–
Raio de ação em m 9 9 9
Sistema de filtros
Saco para o pó modelo/volume em l HyClean FJM/3,5 HyClean FJM/3,5 HyClean FJM/3,5
Indicador de substituição do saco/do filtro de saída de ar •/– •/– •/–
Filtro de saída de ar/proteção do motor Filtro AirClean/• Filtro AirClean/• Filtro AirClean/•
Segurança
Sistema de bloqueio para escova de aspiração e para a pega • • •
Posicionamento automático do saco • • •
Cinta de proteção/Cinta de proteção em veludo –/– –/– –/–
Acessórios fornecidos
3 acessórios no VarioClip no VarioClip no VarioClip
Escova de estofos/Tubo plano •/• •/• •/•
Tubo plano extra SFD 10/flexível SFD 20 –/– –/– –/–
Escova com cerdas artificiais/escova com cerdas naturais •/– •/– •/–
Escova para radiadores SHB 20/Escova para colchões SMD 10 –/– –/– –/–
Escova p/ estofos SPD 10/Mangueira de aspiração flexível SFS 10 –/– –/– –/–
Escova universal/Tubo longo –/– –/– –/–
Escova de aspiração SBD 355-3 FiberTeQ SBD 355-3 FiberTeQ SBD 355-3 FiberTeQ
Escova turbo – – –
Escova turbo manual – – –

Escova de aspiração – –
Escova Parquet Twister  
SBB 300-3

Escova elétrica – – –
Cor Encarnado manga Preto obsidiana Branco lótus
Código EAN 4002515841846 4002515841860 4002515841877
PVP recomendado em Euros ( IVA incluído )  209,00 €  209,00 €  229,00 € 

Disponivel em Julho Disponivel em Julho

Modelos Compact C1
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Tubo telescópico Comfort

ParkSystem de ambos os lados
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Série Compact C2
Aspirador com saco

Caraterísticas de todos os aspiradores da série Compact C2Leve, prático, compacto:

•  Aprox. 6,5 kg com acessórios
• Grande alcance de 11 metros
•  Saco de pó com 3,5 litros de volume
•  550 watts de potência Ecoline
•  890 watts de potência Powerline
•  Comando por botão seletor giratório
•  Acessórios no VarioClip

Raio de ação de 10 metros

Sistema Compact

Três acessórios no VarioClip

Sistema de recolha do cabo Comfort 
mediante tecla
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Modelos Compact C2

Modelo/Designação
Compact C2 Parquet 
PowerLine 

Compact C2  
EcoLine

Compact C2 Excellence 
EcoLine 

Tipo de motor PowerLine EcoLine EcoLine
Modelo SDRF4 SDRP4 SDRP4
Construção
Aspirador com saco do pó • • •
Conforto de utilização
Regulação eletrónica da potência Botão de 6 níveis Botão de 6 níveis Botão de 6 níveis
Interruptor para Escova elétrica na pega – – –
Contacto para Escova elétrica – – –
Pega ergonómica/Pega XXL •/• •/• •/•
Pega Comfort/Pega Eco Comfort –/– –/– –/–
Pega Comfort com comando integrado/com ponto de luz –/– –/– –/–
Sistema Silence/Sistema Silence Plus •/– •/– •/–

Tubo de aspiração
Tubo telescópico Comfort 
Compact

Tubo telescópico Comfort 
Compact

Tubo telescópico Comfort 
Compact

ParkSystem para pausas/com desligar automático •/– •/– •/–
ParkSystem Compacto de ambos os lados Compacto de ambos os lados Compacto de ambos os lados
Recolha automática do cabo através de um toque • • •
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - D)/Classe de emissão de pó –/– –/– –/–
Consumo anual de energia em kWh – – –
Classe de eficácia de limpeza de alcatifas/pavimento duro –/– –/– –/–
Nível de ruído dB(A) re 1 pW – – –
Potência nominal em W 890 550 550
Caraterísticas técnicas
Potência máxima em watts 890 550 550
Power Chip/Booster –/– –/– –/–
Mobilidade
Rodas antirrisco com eixo em aço • • •
Dynamic-Drive/3 rodas giratórias/4 rodas giratórias –/•/– –/•/– –/•/–
Raio de ação em m 11 11 11
Sistema de filtros
Saco para o pó modelo/volume em l HyClean FJM/3,5 HyClean FJM/3,5 HyClean FJM/3,5
Indicador de substituição do saco/do filtro de saída de ar •/– •/– •/–
Filtro de saída de ar/proteção do motor Filtro AirClean Plus/• Filtro AirClean Plus/• Filtro AirClean Plus/•
Segurança
Sistema de bloqueio para escova de aspiração e para a pega • • •
Posicionamento automático do saco • • •
Cinta de proteção/Cinta de proteção em veludo –/– –/– –/–
Acessórios fornecidos
3 acessórios no VarioClip no VarioClip no VarioClip
Escova de estofos/Tubo plano •/• •/• •/•
Tubo plano extra SFD 10/flexível SFD 20 –/– –/– –/–
Escova com cerdas artificiais/escova com cerdas naturais •/– •/– •/–
Escova para radiadores SHB 20/Escova para colchões SMD 10 –/– –/– –/–
Escova p/ estofos SPD 10/Mangueira de aspiração flexível SFS 10 –/– –/– –/–
Escova universal/Tubo longo –/– –/– –/–
Escova de aspiração SBD 355-3 FiberTeQ SBD 355-3 FiberTeQ SBD 660-3 EcoTeQ Plus
Escova turbo – – –
Escova turbo manual – – –

Escova de aspiração
Escova Parquet Twister  
SBB 300-3 – –

Escova elétrica – – –
Cor Azul petróleo Encarnado manga Encarnado manga
Código EAN 4002515841952 4002516024538 4002516024545
PVP recomendado em Euros ( IVA incluído )  289,00 €  249,00 €  269,00 €

Disponivel em Julho
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Série Complete C3
Aspirador com saco

Caraterísticas de todos os aspiradores da série Complete C3Individual, potente, único:

•  Aprox. 8,2 kg com acessórios
•  Grande alcance de 12 metros
•  Saco de pó com 4,5 litros de volume
•  Até 890 watts de potência
•  Comando por tecla de pé +/- ou pega 

com comandos integrados
• Acessórios práticos integrados

Tubo telescópico Comfort ParkSystem de ambos os lados

Faixa protetora do perímetroEscova universal para diversos 
tipos de pisos

Três acessórios integrados Sistema de recolha do cabo Comfort 
mediante tecla
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Modelo/Designação
Complete C3 Parquet 
PowerLine

Complete C3 Allergy 
PowerLine

Complete C3 Cat&Dog 
PowerLine

Tipo de motor PowerLine PowerLine PowerLine
Modelo SGSF3 SGFF4 SGEF4
Construção
Aspirador com saco do pó • • •
Conforto de utilização
Regulação eletrónica da potência Teclas +/- Teclas +/- Teclas +/-
Interruptor para Escova elétrica na pega – – –
Contacto para Escova elétrica – – –
Pega ergonómica/Pega XXL •/– •/– •/–
Pega Comfort/Pega Eco Comfort –/– –/• –/–
Pega Comfort com comando integrado/com ponto de luz –/– –/– –/–
Sistema Silence/Sistema Silence Plus •/– •/– •/–
Tubo de aspiração Tubo telescópico Comfort Tubo telescópico Comfort Tubo telescópico Comfort
ParkSystem para pausas/com desligar automático •/– •/– •/–
ParkSystem de ambos os lados de ambos os lados de ambos os lados
Recolha automática do cabo através de um toque • • •
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - D)/Classe de emissão de pó – – –
Consumo anual de energia em kWh – – –
Classe de eficácia de limpeza de alcatifas/pavimento duro – – –
Nível de ruído dB(A) re 1 pW – – –
Potência nominal em W 890 890 890
Caraterísticas técnicas
Potência máxima em watts 890 890 890
Power Chip/Booster –/– –/– –/–
Mobilidade
Rodas antirrisco com eixo em aço • • •
Dynamic-Drive/3 rodas giratórias/4 rodas giratórias •/–/– –/•/– –/•/–
Raio de ação em m 12 12 12
Sistema de filtros
Saco para o pó modelo/volume em l HyClean GN/4,5 HyClean GN/4,5 HyClean GN/4,5
Indicador de substituição do saco/do filtro de saída de ar •/– •/– •/–
Filtro de saída de ar/proteção do motor Filtro AirClean Plus/• Filtro HEPA AirClean/• Filtro Active AirClean/•
Segurança
Sistema de bloqueio para escova de aspiração e para a pega • • •
Posicionamento automático do saco • • •
Cinta de proteção/Cinta de proteção em veludo •/– •/– •/–
Acessórios fornecidos
3 acessórios integrado integrado integrado
Escova de estofos/Tubo plano •/• •/• •/•
Tubo plano extra SFD 10/flexível SFD 20 –/– –/– –/–
Escova com cerdas artificiais/escova com cerdas naturais –/• –/• –/•
Escova para radiadores SHB 20/Escova para colchões SMD 10 –/– –/– –/–
Escova p/ estofos SPD 10/Mangueira de aspiração flexível SFS 10 –/– –/– –/–
Escova universal/Tubo longo –/– –/– –/–
Escova de aspiração SBD 290-3 AllTeQ SBD 290-3 AllTeQ SBD 290-3 AllTeQ
Escova turbo – – STB 305-3
Escova turbo manual – – –

Escova de aspiração
Escova Parquet Twister  
SBB 300-3 – –

Escova elétrica – – –
Cor Azul-marinho Branco lótus Encarnado framboesa
Código EAN 4002515838792 4002515827055 4002515870686
PVP recomendado em Euros ( IVA incluído )  319,00 €  319,00 €  339,00 € 

Disponivel em Julho

Modelos Complete C3
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Modelos Complete C3

Modelo/Designação
Complete C3 Excellence 
EcoLine 

Complete C3 Parquet 
EcoLine

Tipo de motor EcoLine EcoLine
Modelo SGSP3 SGSP3
Construção
Aspirador com saco do pó • •
Conforto de utilização
Regulação eletrónica da potência Teclas +/- Teclas +/-
Interruptor para Escova elétrica na pega – –
Contacto para Escova elétrica – –
Pega ergonómica/Pega XXL •/– •/–
Pega Comfort/Pega Eco Comfort –/– –/–
Pega Comfort com comando integrado/com ponto de luz –/– –/–
Sistema Silence/Sistema Silence Plus •/– •/–
Tubo de aspiração Tubo telescópico Comfort Tubo telescópico Comfort
ParkSystem para pausas/com desligar automático •/– •/–
ParkSystem de ambos os lados de ambos os lados
Recolha automática do cabo através de um toque • •
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - D)/Classe de emissão de pó – –
Consumo anual de energia em kWh – –
Classe de eficácia de limpeza de alcatifas/pavimento duro – –
Nível de ruído dB(A) re 1 pW – –
Potência nominal em W 550 550
Caraterísticas técnicas
Potência máxima em watts 550 550
Power Chip/Booster –/– –/–
Mobilidade
Rodas antirrisco com eixo em aço • •
Dynamic-Drive/3 rodas giratórias/4 rodas giratórias –/•/– •/–/–
Raio de ação em m 12 12
Sistema de filtros
Saco para o pó modelo/volume em l HyClean GN/4,5 HyClean GN/4,5
Indicador de substituição do saco/do filtro de saída de ar •/– •/–
Filtro de saída de ar/proteção do motor Filtro AirClean Plus/• Filtro AirClean Plus/•
Segurança
Sistema de bloqueio para escova de aspiração e para a pega • •
Posicionamento automático do saco • •
Cinta de proteção/Cinta de proteção em veludo •/– •/–
Acessórios fornecidos
3 acessórios integrado integrado
Escova de estofos/Tubo plano •/• •/•
Tubo plano extra SFD 10/flexível SFD 20 –/– –/–
Escova com cerdas artificiais/escova com cerdas naturais –/• –/•
Escova para radiadores SHB 20/Escova para colchões SMD 10 –/– –/–
Escova p/ estofos SPD 10/Mangueira de aspiração flexível SFS 10 –/– –/–
Escova universal/Tubo longo –/– –/–
Escova de aspiração SBD 660-3 EcoTeQ Plus SBD 290-3 AllTeQ
Escova turbo – –
Escova turbo manual – –

Escova de aspiração –
Escova Parquet Twister  
SBB 300-3

Escova elétrica – –
Cor Encarnado manga Azul-marinho
Código EAN 4002515870754 4002515870747
PVP recomendado em Euros ( IVA incluído )  289,00 € 319,00 €
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Série Blizzard CX1
Aspirador sem saco

Caraterísticas de todos os aspiradores da série Blizzard CX1Potente, inovador, higiénico:

•  Aprox. 8,6 kg com acessórios
•  Grande alcance de 11 metros 
•   Eficiência de limpeza poderosa graças à 

tecnologia Vortex
•   Esvaziamento higiénico
•   Até 890 watts de potência
•   Comando mediante botões seletores 

giratórios ou comandos integrados na 
pega

• Acessórios práticos integrados

Manuseamento fácil graças ao Click2open

Escova universal para diversos 
tipos de piso

Eficiência de limpeza poderosa constante 
com ComfortClean

Sistema de recolha do cabo Comfort 
mediante tecla

Acessórios práticos integrados

Tubo telescópico Comfort

19-0898_Part01_Sortimentsuebersicht_Staubsaugen_PT.indd   12 12.07.19   07:56



13

Modelo/Designação
Blizzard CX1 Parquet 
PowerLine

Blizzard CX1  
EcoLine

Blizzard CX1 Excellence 
EcoLine

Tipo de motor PowerLine EcoLine EcoLine
Modelo SKCF3 SKRP3 SKCP3
Construção
Aspirador sem saco do pó • • •
Conforto de utilização
Regulação eletrónica da potência Botão de 4 níveis Botão de 4 níveis Botão de 4 níveis
Interruptor para Escova elétrica na pega – – –
Contacto para Escova elétrica – – –
Pega ergonómica/Pega XXL •/– •/– •/–
Pega Comfort/Pega Eco Comfort com escova para móveis –/• –/– –/•
Pega Comfort com comando integrado/com ponto de luz –/– –/– –/–
Sistema Silence/Sistema Silence Plus •/– •/– •/–
Tubo de aspiração Tubo telescópico Comfort Tubo telescópico Comfort Tubo telescópico Comfort
ParkSystem para pausas/com desligar automático •/– •/– •/–
ParkSystem de um só lado de um só lado de um só lado
Recolha automática do cabo através de um toque • • •
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - D)/Classe de emissão de pó – – –
Consumo anual de energia em kWh – – –
Classe de eficácia de limpeza de alcatifas/pavimento duro – – –
Nível de ruído dB(A) re 1 pW – – –
Potência nominal em W 890 550 550
Caraterísticas técnicas
Potência máxima em watts 890 550 550
Power Chip/Booster –/– –/– –/–
Mobilidade
Rodas antirrisco com eixo em aço • • •
Dynamic-Drive/3 rodas giratórias/4 rodas giratórias •/–/• –/–/• –/–/•
Raio de ação em m 11 11 11
Sistema de filtros
Volume do recipiente de pó em l 2,0 2,0 2,0
ComfortClean • • •
Filtro de saída de ar Filtro Lifetime AirClean HEPA Filtro Lifetime higiénico Filtro Lifetime AirClean HEPA
Segurança
Sistema de bloqueio para escova de aspiração e para a pega • • •
Acessórios fornecidos
3 acessórios integrado 2 integrados, 1 solto integrado
Escova de estofos/Tubo plano •/• •/• •/•
Tubo plano extra SFD 10/flexível SFD 20 –/– –/– –/–
Escova com cerdas artificiais/escova com cerdas naturais –/– –/– –/–
Escova para radiadores SHB 20/Escova para colchões SMD 10 –/– –/– –/–
Escova p/ estofos SPD 10/Mangueira de aspiração flexível SFS 10 –/– –/– –/–
Escova universal/Tubo longo –/– –/– –/–
Escova de aspiração SBD 660-3 EcoTeQ Plus SBD 660-3 EcoTeQ Plus SBD 660-3 EcoTeQ Plus
Escova turbo – – –
Escova turbo manual – – –

Escova de aspiração
Escova Parquet Twister  
SBB 300-3 – –

Escova elétrica – – –
Cor Azul Tech Encarnado manga Cinza grafite
Código EAN 4002515838815 4002515838839 4002515841709
PVP recomendado em Euros ( IVA incluído )  429,00 €  369,00 €  389,00 € 

Modelos Blizzard CX1
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Modelo/Designação
Blizzard CX1 Comfort 
EcoLine

Tipo de motor EcoLine
Modelo SKMP3
Construção
Aspirador sem saco do pó •
Conforto de utilização

Regulação eletrónica da potência
Comando por radiofrequência 
integrado na pega

Interruptor para Escova elétrica na pega –
Contacto para Escova elétrica –
Pega ergonómica/Pega XXL •/–
Pega Comfort/Pega Eco Comfort com escova para móveis •/–
Pega Comfort com comando integrado/com ponto de luz •/–
Sistema Silence/Sistema Silence Plus •/–
Tubo de aspiração Tubo telescópico Comfort
ParkSystem para pausas/com desligar automático •/–
ParkSystem de um só lado
Recolha automática do cabo através de um toque •
Eficiência e sustentabilidade
Classe de eficiência energética (A+++ - D)/Classe de emissão de pó –
Consumo anual de energia em kWh –
Classe de eficácia de limpeza de alcatifas/pavimento duro –
Nível de ruído dB(A) re 1 pW –
Potência nominal em W 550
Caraterísticas técnicas
Potência máxima em watts 550
Power Chip/Booster –/–
Mobilidade
Rodas antirrisco com eixo em aço •
Dynamic-Drive/3 rodas giratórias/4 rodas giratórias •/–/•
Raio de ação em m 11
Sistema de filtros
Volume do recipiente de pó em l 2,0
ComfortClean •
Filtro de saída de ar Filtro Lifetime AirClean HEPA
Segurança
Sistema de bloqueio para escova de aspiração e para a pega •
Acessórios fornecidos
3 acessórios 2 integrados, 1 solto
Escova de estofos/Tubo plano •/•
Tubo plano extra SFD 10/flexível SFD 20 –/–
Escova com cerdas artificiais/escova com cerdas naturais –/–
Escova para radiadores SHB 20/Escova para colchões SMD 10 –/–
Escova p/ estofos SPD 10/Mangueira de aspiração flexível SFS 10 –/–
Escova universal/Tubo longo –/–
Escova de aspiração SBD 660-3 EcoTeQ Plus
Escova turbo –
Escova turbo manual –

Escova de aspiração
Escova Parquet Twister XL  
SBB 400-3

Escova elétrica –
Cor Branco lótus
Código EAN 4002515838822
PVP recomendado em Euros ( IVA incluído )  499,00 € 

Modelos Blizzard CX1
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Série Scout RX1
Robô de aspiração

Caraterísticas de todos os robôs de aspiração

Smart Navigation

Design plano de 88 mmFurniture Protection

Comando à distância

Timer

4 modos de limpeza

Poderoso, inteligente, inovador

•  Aprox. 3,0 kg
•   Limpeza minuciosa graças à navegação 

sistemática
•   Diversos programas de limpeza
•   Programação de Timer
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Modelo/Designação Scout RX1
Modelo SJQL0
Construção
Robô de aspiração •
Limpeza
Sistema de limpeza Sistema triplo de limpeza
Escovas laterais 2 escovas laterais
Navegação
Sistema de navegação Smart Navigation
Furniture Protection Technology •
Non-Stop Power •
Raio de ação em m² 150
Tempo de funcionamento em min. 120
Tempo de carga em min. 120
Altura de tapete transitável em mm 20
Conforto de utilização
Programa de limpeza 4
Modo Auto •
Modo Spot •
Modo Corner •
Modo Turbo •
Modo Silent –
Limpeza manual •
Temporizador simples
Teclas sensoras •
Controlo remoto •
MobileControl –
Home Mapping –
Home Vision –
Sistema de filtros
Filtro de saída de ar Filtro AirClean
Volume da caixa do pó em l 0,6
Caraterísticas técnicas
Tipo de bateria Li-Ion
Capacidade da bateria em mAh 2200
Volume em dB 60,0
Diâmetro em mm –
Altura em mm 88
Peso em kg 2,87
Acessórios fornecidos
Estação de carga •
Adaptador •
Instrumento de limpeza •
Delimitador de espaço Banda magnética
Filtro de substituição 2
Escovas de substituição 2
Controlo remoto •
Cor Preto obsidiana
Código EAN 4002515407462
PVP recomendado em Euros ( IVA incluído )  649,00 € 

Modelo Scout RX1
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Série Scout RX2
Robô de aspiração

Caraterísticas de todos os robôs de aspiração

Filtro AirClean Plus

Design planoModo Silent

Quattro Cleaning Power

Corner Brush

3D Smart Navigation

Poderoso, inteligente, inovador

•  Aprox. 3,0 kg
•   Limpeza minuciosa graças à 

navegação sistemática
•   Diversos programas de limpeza
•   Programação do Timer
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Modelo/Designação Scout RX2 Scout RX2 Home Vision
Modelo SLQL0 SLQL0
Construção
Robô de aspiração • •
Limpeza
Sistema de limpeza Quattro Cleaning Power Quattro Cleaning Power
Escovas laterais 2 escovas laterais giratórias 2 escovas laterais giratórias
Navegação
Sistema de navegação Smart Navigation 3D Smart Navigation 3D
Furniture Protection Technology • •
Non-Stop Power • –
Raio de ação em m² – –
Tempo de funcionamento em min. 60 120
Tempo de carga em min. 150 180
Altura de tapete transitável em mm 17 17
Conforto de utilização
Programa de limpeza 4 4
Modo Auto • •
Modo Spot • •
Modo Corner – –
Modo Turbo • •
Modo Silent • •
Limpeza manual • •
Temporizador diariamente individual diariamente individual
Teclas sensoras • •
Controlo remoto • •
MobileControl • •
Home Mapping • •
Home Vision – •
Sistema de filtros
Filtro de saída de ar Filtro AirClean Plus Filtro AirClean Plus
Volume da caixa do pó em l 0,4 0,4
Caraterísticas técnicas
Tipo de bateria Li-Ion Li-Ion
Capacidade da bateria em mAh 2200 4400
Volume em dB 64,0 64,0
Diâmetro em mm – –
Altura em mm 85 85
Peso em kg 3,00 3,20
Acessórios fornecidos
Estação de carga • •
Adaptador • •
Instrumento de limpeza integrado integrado
Delimitador de espaço Banda magnética Banda magnética
Filtro de substituição 1 1
Escovas de substituição 2 2
Controlo remoto • •
Cor Encarnado manga Cinza grafite
Código EAN 4002515833834 4002515834244
PVP recomendado em Euros ( IVA incluído )  799,00 €  899,00 € 

Modelos Scout RX2
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Sacos do pó 
originais da Miele

Fecho perfeito e seguro
Apenas os sacos do pó HyClean originais 
da Miele encaixam na perfeição no aspira-
dor da Miele, garantindo o encaminha-
mento seguro do pó aspirado para o seu 
interior. É possível identificar o saco do pó 
adequado pela placa de fixação da mesma 
cor.

Por que é que recomendamos a utiliza-
ção exclusiva de sacos do pó originais 
da Miele?
Os sacos do pó originais da Miele desta-
cam-se pela sua excelente capacidade de 
filtragem e representam um novo marco na 
limpeza de pisos e na depuração do ar que 
regressa à casa.
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Sacos do pó HyClean 3D Efficiency

O sistema de filtragem Air-
Clean, composto pelo saco do 
pó HyClean e dois filtros, 
garante uma capacidade de 

retenção máxima do pó.

HyClose: fecho automático do 
saco do pó para uma elimina-
ção higiénica sem contacto 
com o pó. 

 

Vida útil do saco do pó particu-
larmente longa, graças à sua 
tecnologia 3D. 
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Sacos do pó originais da Miele

Sacos do pó 
HyClean 3D Efficiency GN

Pack XL 
HyClean 3D Efficiency GN 

8 sacos do pó HyClean GN a um preço imbatível
• Contém: 8 sacos do pó, 2 filtros de proteção do 

motor, 2 filtros de saída de ar

N.º de mat. 10455000 27,99*

Para o isolamento hermético do pó aspirado
• Filtra mais de 99,9% de todas as partículas de pó
• Substituição limpa do saco graças ao fecho 

automático do saco
• Duração de utilização longa devido à tecnologia 3D 

do saco do pó
• Contém: 4 sacos do pó, 1 filtro de proteção do 

motor, 1 filtro de saída de ar

N.º de mat. 9917730  14,99*
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Sacos do pó 
HyClean 3D Efficiency FJM

Pack XL 
HyClean 3D Efficiency FJM 

16 sacos do pó HyClean GN a um preço imbatível
• Contém: 8 sacos do pó, 2 filtros de proteção do 

motor, 2 filtros de saída de ar

N.º de mat. 10455090 27,99*

Para o isolamento hermético do pó aspirado
Filtra mais de 99,9% de todas as partículas de pó
• Substituição limpa do saco graças ao fecho 

automático do saco
• Duração de utilização longa devido à tecnologia 3D 

do saco do pó
• Contém: 4 sacos do pó, 1 filtro de proteção do 

motor, 1 filtro de saída de ar

N.º de mat. 9917710  14,99*

* PVP recomendado (IVA incluído)
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Serviço de Apoio ao Cliente
info@miele.pt

Internet
www.miele.pt

Protecção activa do ambiente:  
papel branqueado com total insenção de cloro.

Miele Portuguesa, Lda.
Av. do Forte, 5
2790 - 073 Carnaxide
Telefone: 21 424 81 00
Fax: 21 424 81 09

Siga-nos nos canais da Miele Portugal:

 © Miele & Cie. KG, Gütersloh/N.º de mat. 11 420 820 / MMS 19-0898 / sujeito a alterações 07/19
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