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*1 Fuzzy Program adalah program standar.  *2 termasuk selang pembuangan dan selang suplai air.
◎Spesifikasi dan desain dapat berubah tanpa pemberitahuan.

Model
Washing Capacity (kg)
Inverter Control
Washing 
Function

Spin Function

Useful Function

Clean Function

Washing 
Program

Structure

Auto Restart
Auto Power Off
Sensor Lock Safety System
Energy 
Consumption 

Water 
Consumption 

Dimension W x H x D (mm)*2
Watt (w)
Body Color

Weight (Net / Gross, kg)

Dynamic-Stream Wash Series Beat Wave Wash Series

SF-140XAV
14
●

● (12 levels)
●

750
●
●
ー
ー
●
●
●
●

Lint Filter
9

Fuzzy
Powerful
Delicate
Speedy
Soak

Water Save
Blanket
Tub Dry 

Tub Clean

ー
Tempered Glass

LED
ー
●
●
●

114
8.1
ー
ー

178
12.7
114
8.1

590×1,122×634
330 w
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SF-120XAV
12
●

● (12 levels)
●

750
●
●
ー
ー
●
●
●
●

Lint Filter
9

Fuzzy
Powerful
Delicate
Speedy
Soak

Water Save
Blanket
Tub Dry 

Tub Clean

ー
Tempered Glass

LED
ー
●
●
●

110
9.2
ー
ー

166
13.8
98
8.2

590×1,065×634
280 w
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SF-105XA
10.5

ー

● (12 levels)
ー

700
●
●
ー
ー
●
●
●
●

Lint Filter
9

Fuzzy
Powerful
Delicate
Speedy
Soak

Water Save
Blanket
Tub Dry 

Tub Clean

ー
Tempered Glass

LED
ー
●
●
●

112
11.2

ー
ー

166
16.6
82
8.2

590×1,065×634
455 w
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SF-80XA
8
ー

● (12 levels)
ー

600
●
ー
●
ー
●
ー
●
●

Lint Filter
11

Fuzzy / Powerful
Delicate / Speedy

Soak
Water Save
Energy Save

Blanket
Small Load

Tub Dry 
Tub Clean

ー
Tempered Glass

LED
ー
●
●
●

135
16.9
88

11.0
104
13.0
55
6.9

590×1,059×600
430 w
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Fuzzy Program*1

Energy Save Program

(kWh / Cycle)
(kWh / kg)
(kWh / Cycle)
(kWh / kg)

Fuzzy Program*1

Water Save Program

(L / Cycle)
(L / kg)
(L / Cycle)
(L / kg)

Push Open Assisted Top
Lid Material
Display
All-in-One Detergent Drawer

Washing Process
Shower
Water Level Selector
3-Step Eco Sensor
Max. Spin Speed (r / min)
Tangle-Free Finish
4-Button Control (Shower Plus & Water Power)
Eco Button
Memory
Delay Timer
Auto Self Clean (Allergy UK Approved)
Tub Clean
Tub Dry
Antibacterial Material
No. of Program

SPECIFICATIONS

Top Loading Washer

WhiteSil ver White Cool Gray

4-Step Penetration Wash
Dynamic Wide Shower

4-Step Wash
Beat Shower

Body : WhiteSilver Cool Gray



Top Loading

Powered Inverter
Smart Control for Energy Saving
Berkat kontrol inverter, kecepatan tabung dan putaran kincir dapat diatur secara tepat 
untuk mengoptimalkan pengoperasian hemat energi saat mencuci banyak maupun sedikit.1

Easy Maintenance / Safety System

10

Lid SensorSafety Lid Lock

Sensor akan mendeteksi tutup mesin cuci dalam 
keadaan terbuka atau tertutup dengan kunci.

Sensor Lock Safety System

Kaca temper bagian atas benar-benar rata. Sisa deterjen, 
air, dan kotoran akan mudah dibersihkan dengan 
mengusapnya. 

Glass Top Design

Setiap bagian didesain untuk perawatan yang 
mudah dan selalu bersih dari debu dan sisa cucian.

Designed for Easy 
Maintenance

Washable Softener Dispenser

Large Entangling Lint Filter*

*Terdapat pada seri SF-140XAV, 120XAV, SF-105XA
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The New Clean Design Series

SF-140XAV
Silver

2

Extra Convenience

Banyaknya cucian dan jenis kain 
akan terdeteksi secara otomatis 
dalam tiga langkah untuk hasil 
cucian yang optimal. Menjamin 
tidak adanya waktu, listrik, dan air 
yang terbuang percuma. 

Untuk 
mengkalkulasi 
jumlah air dan 
waktu yang 
dibutuhkan

Pada saat kain 
sudah basah.

3-Step Eco Sensor
Step1

Load Detection Load Correction Fabric Type
Detection

Step2 Step3

Ketika pengeringan telah selesai, kincir akan 
berputar searah jarum jam dan berlawanan 
jarum jam secara berulang. Gunanya untuk 
menjatuhkan pakaian yang menempel di 
dinding tabung dan mencegahnya saling 
terlilit. Fitur unik dari Hitachi ini memudahkan 
anda ketika mengambil cucian. Sedikit 
pakaian yang terlilit maka sedikit pakaian 
yang lusuh.

Tangle-Free Finish 

Conventional Tangle-Free Finish

Other Features

Jumlah air akan menyesuaikan secara otomatis 
dengan jumlah cucian. Anda tetap bisa 
mengaturnya secara manual sesuai keinginan.

12-Level Water Selector

Anda bisa mengatur waktu mencuci hingga 
selesai selama 3 sampai 12 jam sesuai 
keinginan.

Delay Timer

Memudahkan menginstal mesin cuci pada 
bidang horizontal.

Level Indicator

Jika aliran listrik terputus pada saat proses 
pencucian, maka programnya akan terekam. 
Ketika listrik kembali tersambung, mesin cuci 
akan melanjutkan proses pencucian terakhir 
tanpa harus mengulangnya dari awal. 

Auto Restart

Ketika selesai mencuci, mesin cuci otomatis 
akan mati.

Auto Power Off
*Hanya terdapat pada seri Dynamic-Stream Wash dan seri Beat Wave Wash.

*Hanya terdapat pada model inverter.

Designed for Your Peace of Mind

Allergy UK
Fungsi Auto Self Clean telah mendapat sertifikasi dari Allergy UK. Mengurangi jumlah jamur dan bakteri, fitur ini 
akan menghilangkan kecemasan pada orang dengan kulit sensitif dan keluarga yang memiliki bayi.

9
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Tombol ditata secara intuitif untuk memudahkan 
pengoperasiannya.

4-Button Control

Mesin cuci pintar Hitachi akan memilihkan secara otomatis pengoperasian terbaik untuk 
setiap cucian. Hanya terdapat 4 tombol untuk segala mode pengoperasian. Anda tinggal 
menekan tombol start untuk mencuci.

4-Button Control
–Intuitively Laid Out Button Control 

Anda bisa menambahkan air 
sesuai keinginan selagi mesin 
cuci bekerja serta mengecek 
ketinggiannya langsung melalui 
tutup kaca bening. Tekan sekali 
tombol Shower Plus untuk 
menambahkan satu level air. 
Tekan sekali lagi untuk 
menghentikan aliran air jika 
sudah dianggap cukup. 

Hanya dengan menekan tombol naik/turun untuk mengatur jumlah air, waktu pencucian, jumlah pembilasan, dan 
lamanya pengeringan sesuai yang anda inginkan.

Shower Plus

Hanya dengan menekan tombol 
Water Power, anda bisa 
mengganti kekuatan aliran air 
lima tingkat dari Powerful (2) 
sampai Soft (-2). Pilih Powerful 
untuk mencuci bahan yang tebal 
dan banyak atau pilih Soft untuk 
bahan yang halus dan mudah 
rusak.

Water Power

Fine Adjustment Settings

Simple display, mistake-free!

Lid Close

Clean Outside

4

White

Features
●Water Save Program
●Energy Save Mode
●Small Load Mode
●Tangle-Free Finish
●11 Programs
●Delay Timer
●Fully Auto Restart
●Auto Power Off

SF-80XA  8kg

Beat Wave Wash Series
Top Loading

7

8kg

[ To p ]

930
1,059

1,345

545 900

590

1,002

630600

[ S i d e ][ F ro n t ]

[Beat Wave Wash]
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Lid Open

Telah diuji oleh Kitasato Research Center for Environmental Science

Metode tes: Mengukur rasio penurunan jumlah bakteri yang menempel di sisi luar maupun dalam 

tabung setelah menggunakan fungsi Auto Self Clean. Mengukur rasio penurunan jumlah jamur 

yang menempel di sisi luar maupun dalam tabung setelah menggunakan fungsi Auto Self Clean.

Tub Clean & Dry Programs 
– More way to keep the tub clean

Allergy UK Approved 99% Mold & 
Bacteria Reduction

Setiap kali anda mencuci maka mesin cuci akan membersihkan dirinya sendiri!
Sehingga anda akan mencuci dalam keadaan tabung yang selalu bersih.

Auto Self Clean
–The Tub Stain Fighter

*Hitachi washer-dryer (made in Japan). Tingkat kekotoran tergantung pemakaian.    

*Gambar bisa berbeda dengan model yang dijual di Indonesia.    

These places easily get dirty!

Gunakan kedua progam secara rutin bersamaan dengan Auto Self Clean untuk menjaga tabung selalu bersih.

Pancuran air bersih akan membersihkan kedua tabung saat tabung 
stainless steel berputar dalam kecepatan tinggi dan kincir serta tabung 
berputar untuk menyebarkan air ke semua bagian tabung stainless steel 
sehingga kotoran bisa dibersihkan.

Bagian bawah
penutup tabung

Bagian bawah
tabung cuci
stainless steel

Di balik kincir

Bagian luar
tabung cuci
stainless steel

Bagian dalam
penutup tabung

Clean Inside

3

Mencuci dengan menekan, mendorong, dan menggosok pakaian.
Beat Wave Wash 

Eco Functions

Eco Button

Berkat kincir Active Beat Lifter yang berada di dasar, 
air akan terdorong ke atas. Ditambah pancuran air 
yang kuat dari bagian bibir tabung, Active Beat Lifter 
akan mengalirkan air ke seluruh pakaian untuk 
mencegah pakaian terlilit pada saat mencuci dan 
membilas.

Beat Shower

Terdapat program untuk menghemat air. Gunakan Water Save Program ketika anda ingin mencuci cepat dengan sedikit 
cucian, maka air akan dihemat sebanyak 42%*1 dibandingkan menggunakan Fuzzy Program*2! 

Water Save Program

Pakaian akan terendam semua ke dalam air dan fitur  
Active Beat Lifter yang unik akan mendorong pakaian 
naik-turun untuk pencucian yang menyeluruh dan 
pembilasan dengan meminimalisasi pakaian terlilit.

Active Beat Lifter

Energy Save Mode Small Load Mode
Mengulangi proses pengairan dan perendaman untuk melipat 
gandakan kekuatan deterjen pada saat bersamaan 
mengurangi tenaga mekanik. Dengan mengaktifkan Energy 
Save Mode pada Fuzzy Program, maka kotoran pada pakaian 
akan hilang dengan sedikit daya listrik terpakai.

Mencuci sedikit pakaian dengan mode ini akan 
memakai jumlah air yang lebih sedikit dibandingkan 
jumlah air minimal pada mode standar. Cocok untuk 
mencuci pakaian dalam dan cucian kecil. Gunakan 
sedikit deterjen dan anda akan merasakan hematnya.

*Perbandingan : Fuzzy Program dengan Energy Save Mode.   

*1 Telah diuji coba oleh Hitachi. (SF-90XA)    *2 Fuzzy Program adalah program standar.

*Perbandingan: Jumlah air minimal pada Fuzzy Program 
 dengan mode Small Load.

*Fuzzy Program adalah program standar. *Fuzzy Program adalah program standar.

34% Energy Saving 44% Water Saving

4-Step Wash

The Lowest Water Level The Higher Water Level The Third Water Level The Normal Water Level 

Konsentrat deterjen akan masuk ke dalam serat kain untuk menghilangkan noda membandel.

Deterjen larut ke dalam air. Konsentrat deterjen mulai masuk
ke dalam serat kain.

Deterjen menyentuh
permukaan pakaian.

Noda membandel hilang.

8
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Pencucian yang mengaggumkan dengan mengoptimalkan performa deterjen 
sehingga noda bisa dihilangkan tanpa merusak pakaian.

Silver

Features
●Auto Self Clean
●3-Step Eco Sensor
●Water Power Control
●Shower Plus
●Tangle-Free Finish
●9 Programs
●Delay Timer
●Fully Auto Restart
●Auto Power Off

SF-140XAV 14kg

White

Features
●Auto Self Clean
●3-Step Eco Sensor
●Water Power Control
●Shower Plus
●Tangle-Free Finish
●9 Programs
●Delay Timer
●Fully Auto Restart
●Auto Power Off

SF-120XAV 12kg

  Cool Gray

Features
●Auto Self Clean
●Water Power Control
●Shower Plus
●Tangle-Free Finish
●9 Programs
●Delay Timer
●Fully Auto Restart
●Auto Power Off

SF-105XA 10,5kg

Dynamic-Stream Wash

Sirkulasi air yang banyak efektif menghilangkan 
noda dari pakaian tanpa merusaknya. 

Dynamic Wide Shower

Double Wide*Double Wide*

*Perbandingan antara SF-100XAV dan SF-105SS

Inverter Models

Standard Models

Maksimalkan pencucian dengan mengoptimalkan performa deterjen.
4-Step Penetration Wash

Deterjen akan larut
di bawah kincir.

Masukkan deterjen. deterjen yang larut akan menjadi
konsentrat di air.

Masuk ke dalam kain. Membersihkan permukaan
kain dengan kuat.

The Lowest Water Level The Higher Water Level The Third Water Level The Normal Water Level

Exceptionally Clean Results!

Sebelum Dicuci Setelah Dicuci

Dynamic-Stream Wash Series
Top Loading

65

12kg

[ S i d e ]

930

587

1,065

1,365

900

[ F ro n t ]

[ To p ]

634

590

1,008

14kg

[ F ro n t ]

[ To p ]

634

590

1,065

[ S i d e ]

987

587

1,122

1,422

900

[Dynamic-Stream Wash]
10,5kg

[ S i d e ]

930

587

1,065

1,365

900

[ F ro n t ]

[ To p ]

634

590

1,008

[Dynamic-Stream Wash]
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Tombol ditata secara intuitif untuk memudahkan 
pengoperasiannya.

4-Button Control

Mesin cuci pintar Hitachi akan memilihkan secara otomatis pengoperasian terbaik untuk 
setiap cucian. Hanya terdapat 4 tombol untuk segala mode pengoperasian. Anda tinggal 
menekan tombol start untuk mencuci.

4-Button Control
–Intuitively Laid Out Button Control 

Anda bisa menambahkan air 
sesuai keinginan selagi mesin 
cuci bekerja serta mengecek 
ketinggiannya langsung melalui 
tutup kaca bening. Tekan sekali 
tombol Shower Plus untuk 
menambahkan satu level air. 
Tekan sekali lagi untuk 
menghentikan aliran air jika 
sudah dianggap cukup. 

Hanya dengan menekan tombol naik/turun untuk mengatur jumlah air, waktu pencucian, jumlah pembilasan, dan 
lamanya pengeringan sesuai yang anda inginkan.

Shower Plus

Hanya dengan menekan tombol 
Water Power, anda bisa 
mengganti kekuatan aliran air 
lima tingkat dari Powerful (2) 
sampai Soft (-2). Pilih Powerful 
untuk mencuci bahan yang tebal 
dan banyak atau pilih Soft untuk 
bahan yang halus dan mudah 
rusak.

Water Power

Fine Adjustment Settings

Simple display, mistake-free!

Lid Close

Clean Outside

4

White

Features
●Water Save Program
●Energy Save Mode
●Small Load Mode
●Tangle-Free Finish
●11 Programs
●Delay Timer
●Fully Auto Restart
●Auto Power Off

SF-80XA  8kg

Beat Wave Wash Series
Top Loading

7

8kg

[ To p ]

930
1,059

1,345

545 900

590

1,002

630600

[ S i d e ][ F ro n t ]

[Beat Wave Wash]
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Lid Open

Telah diuji oleh Kitasato Research Center for Environmental Science

Metode tes: Mengukur rasio penurunan jumlah bakteri yang menempel di sisi luar maupun dalam 

tabung setelah menggunakan fungsi Auto Self Clean. Mengukur rasio penurunan jumlah jamur 

yang menempel di sisi luar maupun dalam tabung setelah menggunakan fungsi Auto Self Clean.

Tub Clean & Dry Programs 
– More way to keep the tub clean

Allergy UK Approved 99% Mold & 
Bacteria Reduction

Setiap kali anda mencuci maka mesin cuci akan membersihkan dirinya sendiri!
Sehingga anda akan mencuci dalam keadaan tabung yang selalu bersih.

Auto Self Clean
–The Tub Stain Fighter

*Hitachi washer-dryer (made in Japan). Tingkat kekotoran tergantung pemakaian.    

*Gambar bisa berbeda dengan model yang dijual di Indonesia.    

These places easily get dirty!

Gunakan kedua progam secara rutin bersamaan dengan Auto Self Clean untuk menjaga tabung selalu bersih.

Pancuran air bersih akan membersihkan kedua tabung saat tabung 
stainless steel berputar dalam kecepatan tinggi dan kincir serta tabung 
berputar untuk menyebarkan air ke semua bagian tabung stainless steel 
sehingga kotoran bisa dibersihkan.

Bagian bawah
penutup tabung

Bagian bawah
tabung cuci
stainless steel

Di balik kincir

Bagian luar
tabung cuci
stainless steel

Bagian dalam
penutup tabung

Clean Inside

3

Mencuci dengan menekan, mendorong, dan menggosok pakaian.
Beat Wave Wash 

Eco Functions

Eco Button

Berkat kincir Active Beat Lifter yang berada di dasar, 
air akan terdorong ke atas. Ditambah pancuran air 
yang kuat dari bagian bibir tabung, Active Beat Lifter 
akan mengalirkan air ke seluruh pakaian untuk 
mencegah pakaian terlilit pada saat mencuci dan 
membilas.

Beat Shower

Terdapat program untuk menghemat air. Gunakan Water Save Program ketika anda ingin mencuci cepat dengan sedikit 
cucian, maka air akan dihemat sebanyak 42%*1 dibandingkan menggunakan Fuzzy Program*2! 

Water Save Program

Pakaian akan terendam semua ke dalam air dan fitur  
Active Beat Lifter yang unik akan mendorong pakaian 
naik-turun untuk pencucian yang menyeluruh dan 
pembilasan dengan meminimalisasi pakaian terlilit.

Active Beat Lifter

Energy Save Mode Small Load Mode
Mengulangi proses pengairan dan perendaman untuk melipat 
gandakan kekuatan deterjen pada saat bersamaan 
mengurangi tenaga mekanik. Dengan mengaktifkan Energy 
Save Mode pada Fuzzy Program, maka kotoran pada pakaian 
akan hilang dengan sedikit daya listrik terpakai.

Mencuci sedikit pakaian dengan mode ini akan 
memakai jumlah air yang lebih sedikit dibandingkan 
jumlah air minimal pada mode standar. Cocok untuk 
mencuci pakaian dalam dan cucian kecil. Gunakan 
sedikit deterjen dan anda akan merasakan hematnya.

*Perbandingan : Fuzzy Program dengan Energy Save Mode.   

*1 Telah diuji coba oleh Hitachi. (SF-90XA)    *2 Fuzzy Program adalah program standar.

*Perbandingan: Jumlah air minimal pada Fuzzy Program 
 dengan mode Small Load.

*Fuzzy Program adalah program standar. *Fuzzy Program adalah program standar.

34% Energy Saving 44% Water Saving

4-Step Wash

The Lowest Water Level The Higher Water Level The Third Water Level The Normal Water Level 

Konsentrat deterjen akan masuk ke dalam serat kain untuk menghilangkan noda membandel.

Deterjen larut ke dalam air. Konsentrat deterjen mulai masuk
ke dalam serat kain.

Deterjen menyentuh
permukaan pakaian.

Noda membandel hilang.

8
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The New Clean Design Series

SF-140XAV
Silver

2

Extra Convenience

Banyaknya cucian dan jenis kain 
akan terdeteksi secara otomatis 
dalam tiga langkah untuk hasil 
cucian yang optimal. Menjamin 
tidak adanya waktu, listrik, dan air 
yang terbuang percuma. 

Untuk 
mengkalkulasi 
jumlah air dan 
waktu yang 
dibutuhkan

Pada saat kain 
sudah basah.

3-Step Eco Sensor
Step1

Load Detection Load Correction Fabric Type
Detection

Step2 Step3

Ketika pengeringan telah selesai, kincir akan 
berputar searah jarum jam dan berlawanan 
jarum jam secara berulang. Gunanya untuk 
menjatuhkan pakaian yang menempel di 
dinding tabung dan mencegahnya saling 
terlilit. Fitur unik dari Hitachi ini memudahkan 
anda ketika mengambil cucian. Sedikit 
pakaian yang terlilit maka sedikit pakaian 
yang lusuh.

Tangle-Free Finish 

Conventional Tangle-Free Finish

Other Features

Jumlah air akan menyesuaikan secara otomatis 
dengan jumlah cucian. Anda tetap bisa 
mengaturnya secara manual sesuai keinginan.

12-Level Water Selector

Anda bisa mengatur waktu mencuci hingga 
selesai selama 3 sampai 12 jam sesuai 
keinginan.

Delay Timer

Memudahkan menginstal mesin cuci pada 
bidang horizontal.

Level Indicator

Jika aliran listrik terputus pada saat proses 
pencucian, maka programnya akan terekam. 
Ketika listrik kembali tersambung, mesin cuci 
akan melanjutkan proses pencucian terakhir 
tanpa harus mengulangnya dari awal. 

Auto Restart

Ketika selesai mencuci, mesin cuci otomatis 
akan mati.

Auto Power Off
*Hanya terdapat pada seri Dynamic-Stream Wash dan seri Beat Wave Wash.

*Hanya terdapat pada model inverter.

Designed for Your Peace of Mind

Allergy UK
Fungsi Auto Self Clean telah mendapat sertifikasi dari Allergy UK. Mengurangi jumlah jamur dan bakteri, fitur ini 
akan menghilangkan kecemasan pada orang dengan kulit sensitif dan keluarga yang memiliki bayi.
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Top Loading

Powered Inverter
Smart Control for Energy Saving
Berkat kontrol inverter, kecepatan tabung dan putaran kincir dapat diatur secara tepat 
untuk mengoptimalkan pengoperasian hemat energi saat mencuci banyak maupun sedikit.1

Easy Maintenance / Safety System

10

Lid SensorSafety Lid Lock

Sensor akan mendeteksi tutup mesin cuci dalam 
keadaan terbuka atau tertutup dengan kunci.

Sensor Lock Safety System

Kaca temper bagian atas benar-benar rata. Sisa deterjen, 
air, dan kotoran akan mudah dibersihkan dengan 
mengusapnya. 

Glass Top Design

Setiap bagian didesain untuk perawatan yang 
mudah dan selalu bersih dari debu dan sisa cucian.

Designed for Easy 
Maintenance

Washable Softener Dispenser

Large Entangling Lint Filter*

*Terdapat pada seri SF-140XAV, 120XAV, SF-105XA
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