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The Allergy UK Seal
of Approval
Vacuum cleaner Hitachi dianugerahi Allergy UK Seal of
Approval sebagai pengakuan atas kemampuan untuk
mengurangi paparan mikro organisme penyebab alergi.
* Diuji oleh Allergy UK (The British allergy Foundation). Diuji dengan kutu dan serbuk sari.
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◎Color tone of actual products may differ from those shown in this catalog. VC02-1801

With the latest advanced technology and the trust that comes with a 100-year reputation for 
reliability, Hitachi home appliances are the ultimate choice for every room, in every home.

Featuring smart human-friendly designs, advanced eco-conscious technologies and quality 
materials, Hitachi home appliances accentuate your everyday life, Upgrade for Life.

Powerful Cyclone

Vacuum Cleaner

Powerful Cyclone

Vacuum Cleaner

Dengan tekhnologi Power boost Cyclone yang muktahir dan  motor 2300 W, vacuum cleaner terbaru Hitachi  memberikan daya hisap yang sangat kuat untuk pembersihan yang lebih 
menyeluruh dari sebelumnya. Ditambah dengan Kehandalan dan kualitas produk Jepang yang tak tertandingi. 

The Power Boost Cyclone Cleaning Difference 

Aliran udara terbentuk didalam tabung cyclone menciptakan 
daya cyclone yang kuat untuk memisahkan debu dangan 
udara menggunakan gaya sentrifugal. Desain kontainer debu 
dibuat untuk mencegah debu kembali keluar. 

    
     

       

Debu beserta segala jenis organisme 
penyebab alergi didalamnya akan 
dipadatkan oleh Dust & Air Centrifugal 
Separation system. Anda dapat 
membersihkannya dengan mekanisme 
tombol sekali tekan tanpa harus 
bersentuhan langsung dengan debu. 

Anda dapat melepaskan 
kontainer debu kemudian 
dicuci dengan air untuk 
menjaga kebersihannya.. 
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Dust Disposal
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mengurangi paparan mikro organisme penyebab alergi 
* Diuji oleh Allergy Uk (The British allergy Foundation). Diuji dengan kutu dan serbuk sari   

CV-BM16 
Blue CV-W1600 

Wine Red 
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Dengan tekhnologi Power boost Cyclone yang muktahir dan  motor 2300 W, vacuum cleaner terbaru Hitachi  memberikan daya hisap yang sangat kuat untuk pembersihan yang lebih 
menyeluruh dari sebelumnya. Ditambah dengan Kehandalan dan kualitas produk Jepang yang tak tertandingi. 

The Power Boost Cyclone Cleaning Difference 

Aliran udara terbentuk didalam tabung cyclone menciptakan 
daya cyclone yang kuat untuk memisahkan debu dangan 
udara menggunakan gaya sentrifugal. Desain kontainer debu 
dibuat untuk mencegah debu kembali keluar. 

    
     

       

Debu beserta segala jenis organisme 
penyebab alergi didalamnya akan 
dipadatkan oleh Dust & Air Centrifugal 
Separation system. Anda dapat 
membersihkannya dengan mekanisme 
tombol sekali tekan tanpa harus 
bersentuhan langsung dengan debu. 

Anda dapat melepaskan 
kontainer debu kemudian 
dicuci dengan air untuk 
menjaga kebersihannya.. 

Cylinder Type 

* Power input berbeda tergantung model 

Easy and Clean
Dust Disposal

Pengembangan tekhnologi yang terus berjalan
mengiku  kebutuhan menghasilkan desain dengan

ngkat e siensi nggi dan daya hisap yang semakin kuat.

Dengan tekhnologi Power boost Cyclone yang muktahir dan  motor 2300 W, vacuum cleaner terbaru Hitachi  memberikan daya hisap yang sangat kuat untuk pembersihan yang lebih 
menyeluruh dari sebelumnya. Ditambah dengan Kehandalan dan kualitas produk Jepang yang tak tertandingi. 

The Power Boost Cyclone Cleaning Difference 

Aliran udara terbentuk didalam tabung cyclone menciptakan 
daya cyclone yang kuat untuk memisahkan debu dangan 
udara menggunakan gaya sentrifugal. Desain kontainer debu 
dibuat untuk mencegah debu kembali keluar. 

    
     

       

Debu beserta segala jenis organisme 
penyebab alergi didalamnya akan 
dipadatkan oleh Dust & Air Centrifugal 
Separation system. Anda dapat 
membersihkannya dengan mekanisme 
tombol sekali tekan tanpa harus 
bersentuhan langsung dengan debu. 

Anda dapat melepaskan 
kontainer debu kemudian 
dicuci dengan air untuk 
menjaga kebersihannya.. 

Cylinder Type 

* Power input berbeda tergantung model 

Easy and Clean
Dust Disposal

Pengembangan tekhnologi yang terus berjalan
mengiku  kebutuhan menghasilkan desain dengan

ngkat e siensi nggi dan daya hisap yang semakin kuat.

Powerful Cyclone

Vacuum Cleaner

Powerful Cyclone

Vacuum Cleaner
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The Allergy UK Seal
of Approval

* Diuji oleh Allergy UK (The British allergy Foundation). Diuji dengan kutu dan serbuk sari.

Cylinder Type

Cyclone Models Compact Bagged Bagless Models

CV-BM16
Blue

CV-SC230V
Deep Red Metallic

CV-BM1600
Wine Red



Dengan tekhnologi Power boost Cyclone yang muktahir dan  motor 2300 W, vacuum cleaner terbaru Hitachi  memberikan daya hisap yang sangat kuat untuk pembersihan yang lebih 
menyeluruh dari sebelumnya. Ditambah dengan Kehandalan dan kualitas produk Jepang yang tak tertandingi. 

The Power Boost Cyclone Cleaning Difference 

Aliran udara terbentuk didalam tabung cyclone menciptakan 
daya cyclone yang kuat untuk memisahkan debu dangan 
udara menggunakan gaya sentrifugal. Desain kontainer debu 
dibuat untuk mencegah debu kembali keluar. 

    
     

       

Debu beserta segala jenis organisme 
penyebab alergi didalamnya akan 
dipadatkan oleh Dust & Air Centrifugal 
Separation system. Anda dapat 
membersihkannya dengan mekanisme 
tombol sekali tekan tanpa harus 
bersentuhan langsung dengan debu. 

Anda dapat melepaskan 
kontainer debu kemudian 
dicuci dengan air untuk 
menjaga kebersihannya.. 

Cylinder Type 

* Power input berbeda tergantung model 

Easy and Clean
Dust Disposal

Pengembangan tekhnologi yang terus berjalan
mengiku  kebutuhan menghasilkan desain dengan

ngkat e siensi nggi dan daya hisap yang semakin kuat.
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The Power Boost Cyclone Cleaning Difference

Powerful Cyclone
Dust & Air Centrifugal
Separation System
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High Power Motor

Easy and Clean Washable Dust CaseDust Disposal
Debu beserta segala jenis organisme
penyebab alergi didalamnya akan
dipadatkan oleh Dust & Air Centrifugal
Separation system. Anda dapat
membersihkannya dengan mekanisme
tombol sekali tekan tanpa harus
bersentuhan langsung dengan debu.

Anda dapat melepaskan
kontainer debu kemudian
dicuci dengan air untuk
menjaga kebersihannya.

Pengembangan teknologi yang terus berjalan
mengikuti kebutuhan menghasilkan desain dengan
tingkat efisiensi tinggi dan daya hisap yang semakin kuat.

2300W*
Powerful Suction

* Power input berbeda tergantung model

Aliran udara terbentuk di dalam tabung cyclone menciptakan
daya cyclone yang kuat untuk memisahkan debu dengan 
udara menggunakan gaya centrifugal. Desain kontainer debu 
dibuat untuk mencegah debu kembali keluar.

Dengan teknologi power boost cyclone yang mutakhir dan motor 2300 W, vacuum cleaner  terbaru Hitachi memberikan daya hisap yang sangat kuat untuk pembersihan yang lebih
menyeluruh dari sebelumnya. Ditambah dengan kehandalan dan kualitas produk Jepang  yang  tak tertandingi.

SC SeriesSC Series



Deep Red Metallic

CV-SC230V  2300W CV-SC22  2200W
Dust Capacity 2.0L 
Smart Head
Power Beat Head

Carbon Light
  (One-Touch Zoom Pipe ) 

Variable Power Settings

Easy & Clean Dust Disposal 
Tool Holder 

Brilliant Red

W0022  22CS-VC
Dust Capacity 2.0L 
Multi Angle Head
Fabric Beat Head

Aluminum 
　Telescopic Pipe 

Easy & Clean Dust Disposal 
Tool Holder  6

CV-SC22 2200W

5

Smart Head *1

Accessories

PowerWipe & 
4-Way Suction

Power Off

High/Low
Standard

Auto Drive Mode
On/Off

Udara dari kepala
vacuum ditiupkan 
ke lantai untuk 
mengeluarkan
debu-debu
dicelah-celah
lantai untuk
kemudian dihisap.

PowerWipe pad berputar
dengan kecepatan tinggi
untuk membersihkan lantai
bersamaan dengan
terhisapnya debu dari 4 arah
dari kedua sisi sebaik
terhisap dari depan juga
belakang.

The Electric Beater bergetar dan
memukul-mukul kain agar kutu didalam
kain dapat tersedot. Anda dapat melepas
dan mencuci beater dengan air agar
tetap bersih.

Tiga beater berputar sangat
efektif menyingkirkan kutu dan
sisa kotoran.

AeroSuction

Multi Angle Head
Kepala vacuum dapat berputar 90° pada setiap sisi,
sehingga anda dapat menjangkau debu pada area yang
sempit dan sela-sela.

Free-Moving 
Head

Flat 
Mechanism

Variable 
Power 
Settings

One-Touch 
Zoom Pipe

Carbon-Made One-Touch
Zoom Pipe & Hose *1

Nano Titanium Filter
Memberikan efek anti bakteri dan
menghilangkan bau tak sedap.

Micro Clean Filter
Menangkap kutu, jamur dan 
mikro organisme penyebab alergi lainnya 
serta mudah dibersihkan.

Menangkap kutu, jamur dan 
mikro organisme penyebab alergi lainnya 
agar aliran udara yang dikeluarkan
menjadi bersih.

HEPA Filter

Motor Filter Exhaust Filter

Highly Airtight Motor Case

*Tersedia di CV-SC230V.

Power Beat Head

*Tersedia di CV-SC230 & CV-SC22.

Fabric Beat Head

*Tested by Hitachi.Dust removal efficiency of 99%.*
Clean Exhaust Air

*1 Tersedia untuk seri CV-SC230V.

Desain baru kepala vacuum yang memiliki motor penggerak dibuat lebih kedap udara untuk menghasilkan
aliran udara bertenaga tinggi agar daya hisap lebih kuat sekaligus agar kepala vacuum dapet menyeka lantai.

Cylinder Type

One-Touch Swivel Brush *1 Crevice Nozzle Dusting Brush

One-Touch Detachment *1

User-Friendly Features
Soft & Large Wheels *2

Telescopic Pipe *3

Twist-Free Hose

Neat Storage

　
*3 Tersedia di CV-SC230V.
*2 Kecuali di CV-SC22.

Electric BeaterBed Nozzle

Rotates at 
high speed

Jet Air Flow 
to the floor

Sweeps up dust

Crevices 
between tiles Motor

PowerWipe 
Pad

Mudah dilepas

Dapat dicuci 
dengan air!

Tarik tuas untuk melepaskan
sikat berputar 

Power Boost Cyclone Series/SC Series

Efektif menghilangkan kutu

beserta mikro organisme
penyebab alergi dengan
menggunakan nozzle
yang dibuat khusus
untuk tempat tidur.

SC Series
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Specially Designed for Hard Floors

*Those images are only examplesAccessories for Various Situations

Dry Mop Head

Fabric Beat Head

Crevice Nozzle

Dusting Brush Multi angle Nozzle & Brush

Designed for Rugs/ Carpets/Hard Floors 
Step Rug/Floor Nozzle 

Dust & Air Centrifugal

Easy Cleaning Anywhere

motor listrik berenergi tinggi 2300 w menciptakan aliran udara yang
kuat yang dihasilkan di filter tabung menciptakan daya Cyclone
yang kuat yang cukup untuk menyedot debu halus sekalipun.

* Power input berbeda tergantung model

Dust Compression 
Technology

Long-Lasting
Suction Power

* Dry wiping only.

*CV-SE230V only

*CV-SE22V only *CV-SE230V only

Separation System

Dilengkapi dengan sikat lembut di bagian bawah, nozel ini
membersihkan lantai yang keras seolah menyeka dengan kain
pel, dan anda bisa mencucinya dengan air ketika kotor.

2300W*
Powerful Suction

Bedding Car Floor

Windows RailCrevices High Places

Clothes

Upholstery
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Debu beserta segala jenis
organisme penyebab alergi
didalamnya akan
dipadatkan oleh Dust & Air
Centrifugal separation
System. Anda dapat
membersihkannya dengan 
mekanisme tombol sekali
tekan tanpa harus
bersentuhan langsung
dengan debu.

SE Series

Easy Dust Disposal Washable Dust Case

*CV-SE230V only

s2- Rug/Floor Nozzle
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Orange Metallic Brilliant Red

Body dibuat tahan lama dan dengan tombol yang 
besar sehingga mudah untuk dioperasikan.

Large and Tough 
Design

Quiet ModeUpward Exhaust

Large Front Handle Power Control Knob Large Wheel 160mm

User-Friendly Functions
and Design

Clean Air with 7-Stage 
Filtration
HEPA & Nano Titanium Filter

Multi Cleaning Series / SE Series

Filter pembuangan yang dapat dilepas untuk mempercepat dan
memepermudah perawatan sebelum melakukan pemakaian.

Udara bersih dikeluarkan secara
langsung dari atas.

Menawarkan sistem operasi rendah kebisingan
ketika anda menginginkan menyedot debu 
dengan tenang.

Memudahkan anda membawa dan
memegang vacuum cleaner.

Memungkinkan penyesuaian daya
hisap.

Roda yang besar membuat vacuum cleaner
menjadi ringan dan mudah bergerak.
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Brown Metallic

Aqua Blue

Gray

Blue

Wide 2-Step
Rug/Floor Nozzle

Telescopic Pipe * Twist-Free Hose Blower Function Power Control

Dusting Brush Crevice Nozzle Tool Holder

Standard Series

CV-SY21V 2100W

CV-SY19  1900W CV-SH18  1800W
Dust Capacity 1.6L
Wide 2-Step Rug/Floor Nozzle

Metal Pipe Blower Dust Capacity 1.6L
Wide 2-Step Rug/Floor Nozzle

Dust Capacity 1.6L
Wide 2-Step Rug/Floor Nozzle
Aluminium Telescope Pipe

Metal Pipe
Easy Dust Disposal

Power Control
Easy Dust Disposal

Blower
Tool Holder

* Applies to CV - SY21V

Blower
Tool Holder

Easy Dust Disposal Tool Holder

RUG FLOOR

Dusting 
Brush

Crevice 
Nozzle

Orange Metallic Brilliant Red

CV-SE230V  2300W
Dust Capacity 2.0L
Multiple Cleaning Nozzles
- Dry Mop Head
- Rug/Floor Nozzle
- Fabric Beat Head
- Multi angle
  Nozzle & Brush
- Dusting Brush
- Crevice Nozzle

Metal Telescopic Pipe
Power Control
Easy Dust Disposal
Tool Holder

CV-SE22V  2200W
Dust Capacity 2.0L
Multiple Cleaning Nozzles
- 2 Step Rug/Floor Nozzle
- Multi angle
  Nozzle & Brush
- Dusting Brush
- Crevice Nozzle

Metal Telescopic Pipe
Power Control
Easy Dust Disposal
Tool Holder

Clean Air with 7-Stage Filtration 

Multi Cleaning Series / SE Series 

User-Friendly Functions 
and Design 

Body dibuat tahan lama dan dengan 
tombol yang besar sehingga mudah 
untuk dioperasikan 

Menawarkan sistem operasi rendah kebisingan 
ketika anda dengan tenang 

Udara bersih dikeluarkan secara 
langsung dari atas. 

Memudahkan anda membawa dan 
memegang vacuum cleaner 

Memungkinkan penyesuaian daya 
hisap. 

Roda yang besar membuat vacuum cleaner 
menjadi ringan dan mudah bergerak. 

HEPA & Nano Titanium Filter 
Filter pembuangan yang dapat dilepas untuk mempercepat dan 
mempermudah perawatan sebelum melakukan pemakaian. 

Cylinder Type 

CV-SE230V   2300W
Dust Capacity 2.0L 
Multiple Cleaning Nozzles

   - Dry Mop Head
   - Rug/Floor Nozzle
   - Fabric Beat Head
   -  Multi Angle 
     Nozzle & Brush
   - Dusting Brush
   - Crevice Nozzle

Metal Telescopic Pipe
Power Control
Easy Dust Disposal
Tool Holder

Dust Capacity 2.0L
Multiple Cleaning Nozzles

   - 2-Step Rug/Floor Nozzle
   - Multi Angle 
     Nozzle & Brush
   - Dusting Brush
   - Crevice Nozzle

Metal Telescopic Pipe
Power Control
Easy Dust Disposal
Tool Holder

CV-SE22V   2200W

Clean Air with 7-Stage Filtration 

Multi Cleaning Series / SE Series 

User-Friendly Functions 
and Design 

Body dibuat tahan lama dan dengan 
tombol yang besar sehingga mudah 
untuk dioperasikan 

Menawarkan sistem operasi rendah kebisingan 
ketika anda dengan tenang 

Udara bersih dikeluarkan secara 
langsung dari atas. 

Memudahkan anda membawa dan 
memegang vacuum cleaner 

Memungkinkan penyesuaian daya 
hisap. 

Roda yang besar membuat vacuum cleaner 
menjadi ringan dan mudah bergerak. 

HEPA & Nano Titanium Filter 
Filter pembuangan yang dapat dilepas untuk mempercepat dan 
mempermudah perawatan sebelum melakukan pemakaian. 

Cylinder Type 

CV-SE230V   2300W
Dust Capacity 2.0L 
Multiple Cleaning Nozzles

   - Dry Mop Head
   - Rug/Floor Nozzle
   - Fabric Beat Head
   -  Multi Angle 
     Nozzle & Brush
   - Dusting Brush
   - Crevice Nozzle

Metal Telescopic Pipe
Power Control
Easy Dust Disposal
Tool Holder

Dust Capacity 2.0L
Multiple Cleaning Nozzles

   - 2-Step Rug/Floor Nozzle
   - Multi Angle 
     Nozzle & Brush
   - Dusting Brush
   - Crevice Nozzle

Metal Telescopic Pipe
Power Control
Easy Dust Disposal
Tool Holder

CV-SE22V   2200W
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Compact Bagged

Tool Holder

Dusting Brush Crevice Nozzle

Twist-Free Hose Blower
Menyimpan kepala vacuum kini lebih
mudah dan dapat segera dipakai jika 
diperlukan.

Cocok digunakan untuk menjangkau bagian
atas perabotan.

Kepala model celah untuk mempermudah
pembersihan celah sofa.

Meskipun banyak bergerak,, sambungan
pada mesin tetap di posisinya.

Menghempaskan debu dan pasir dengan aliran
udara yang kuat. Cocok untuk membersihkan
lampu gantung, horden & koridor.

Dusting Brush 
Mudah membersiihkan 
permukaan yang tidak rata 

Crevice Nozzle 
Mempermudah membersihkan celah-
celah sofa 

 
 

Telescopic Pipe 
Panjang pipa dapat disesuaikan 
dengan kebutuhan 

Twist-Free Hose 
Meskipun banyak bergerak,, sambungan 
pada mesin tetap di posisinya 

Blower 
Menghempaskan debu dan pasir dengan aliran udara 
yangkuat. Cocok untuk membersihkan lampu gantung, 
horden & koridor. 

 Dust Capacity 5.0 L 
 Rug Floor Nozzle 
 Plastic Pipe 
 Blower 
 2-Way dusting Brush & 

Crevice Nozzle 

CV-W1600  700W 
 Tool Storeage 
 Power Cord 5.0 m 
 Twist-Free Hose 

 

Clean Air With 
Nano Titanium Filter 
* Telah diuji oleh Japan Spinners Inspecting Foundation. 
 *Inspection Method:JIS L1902 *Antibacterial Method:Consolidated 
into the fiber *Value of Antimicrobial Activity: Staphylococcus areus 
(5.0) <effectiviness of above 99%> Standard of effectiveness in 
antimicrobial value is 2.0 of above.  

Cylinder Type 

Compact Bagged 

 Dust Capacity 1.5 L 
 Rug Floor Nozzle 
 Plastic Pipe 
 Crevice Nozzle 
 Cloth of Paper Bags Selectable 

CV-BM16  700W 

 Tool Holder 
 Large Wheel 
 Power Cord 5.0 m 
 Twist-Free Hose 

 

Tool Holder 
Menyimpan kepala vacuum kini lebih 
mudah dan dapat segera dipakai jika 
diperlukan 

Twist-Free Hose 
Meskipun banyak bergerak,, sambungan 
pada mesin tetap di posisinya 

Blower 
Menghempaskan debu dan pasir dengan aliran 
udara yangkuat. Cocok untuk membersihkan 
lampu gantung, horden & oridor. 

Dusting Brush 
Cocok digunakan untuk menjangkau  bagian 
atas perabotan. 

Crevice Nozzle 
Kepala Model Celah untuk mempermudah 
pembersihan celah sofa. 
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Bagless Models

Twist-Free Hose BlowerTelescopic Pipe

Clean Air With
Nano Titanium Filter

Meskipun banyak bergerak,, sambungan
pada mesin tetap di posisinya.

Menghempaskan debu dan pasir dengan aliran
udara yang kuat. Cocok untuk membersihkan
lampu gantung, horden & koridor.

Panjang pipa dapat disesuaikan
dengan kebutuhan.

Dusting 
Brush

Crevice 
Nozzle

* Telah diuji oleh japan Spinners Inspecting Foundation.
* Inspection Method:JIS L1902 *Antibacterial Method:Consolidated
into the fiber *Value of Antimicrobial Activity: Staphylococcus areus
(5.0) <effectiviness of above 99%> Standard of effectiveness in
antimicrobial value is 2.0 of above.

    

CV-BM16W 700W
Dust Capacity 1.5 L 
Rug Floor Nozzle
Plastic Pipe

  

Crevice Nozzle
Cloth of Paper Bags Selectable

Tool Holder
Large Wheel
Power Cord 5.0 m

 

Twist-Free Hose

 

CV-BM16W 700W
Dust Capacity 5.0 L 
Rug Floor Nozzle
Plastic Pipe
Blower
2-Way dusting Brush &
Crevice Nozzle

Tool Storage
Power Cord 5.0 m
Twist-Free Hose

Nano Titanium FilterConventional Filter

Wine Red

Platinum Grey

Grey Green Yellow Blue



Cloth Filter
Dust Capacity 7.5 L
2-Step Rug Floor Nozzle
Plastic Pipe

On Board Tool Storage
Power Cord 7.8 m

Twist-Free Hose

Crevice Nozzle

CV-940 Y 1600W

Easy Dust Disposal 
Handles  
Keberadaan dua pegangan 
tangan memudahkan anda saat 
membuang debu didalam vacuum 
cleaner.  

Extra Convenience 

Functional but  
Easy For Everyone to Use 

2-Step Rug Floor Nozzle 

Kepala Vacuum dapat dengan 
mudah diatur dalam dua langkah 
disesuaikan dengan permukaan 
yang akan dibersihkan. 

Telescopic Pipe 

Panjang pipa dapat disesuaikan 
dengan kebutuhan. 

Twist-Free Hose 
Meski anda memutar atau 
menggerak-gerakan kepala 
vacuum, selang yang menempel 
pada vacuum cleaner akan tetap 
pada posisinya. 

Blower 
Meniup pasir dan partikel debu 
ringan dengan aliran udara yang 
kencang cocok untuk membersihkan 
lampu gantung, gorden dan koridor. 

Dusting Brush &  
Crevice Nozzle 
Terdapat tambahan 2 tipe nozzle 
yang berbeda yang dapat 
disesuaikan dengan kebutuhan. 

 Washable cloth filter 
 Dust Capacity 15.0 L 
 2-Step Rug Floor Nozzle 
 Plastic Pipe 
 Blower 
 Dusting Brush 

CV-940Y  2000 W 

 Crevice Nozzle 
 On Board tool storage 
 Power Cord 7.8m 
 Twist-Free Hose 

 

 Cloth Filter 
 Dust Capacity 7.5 L 
 Rug Floor Nozzle 
 Plastic Pipe 
 Dusting Brush 
 Crevice Nozzle 

CV-100  800 W 

 On Board tool storage 
 Power Cord 7.8m 
 Long 3.0 hose 
 Twist-Free Hose 

 

 Washable cloth filter 
 Dust Capacity 18.0 L 
 2-Step Rug Floor Nozzle 
 Plastic Pipe 
 Blower 
 Dusting Brush 

CV-950Y  2000 W 

 Crevice Nozzle 
 On Board tool storage 
 Power Cord 7.8m 
 Twist-Free Hose 

 

Pot Series 

Untuk CV-940 Y BK gambar 
yang benar akan dikirim 
selanjutnya 

*Gambar adalah type CV-970 Y, fungsi tersedia di type CV-950 Y. 
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Drum Type

Extra Convenience

Easy Dust Disposal

Twist-Free Hose Blower

2-Step Rug Floor
Nozzle

Telescopic Pipe

Keberadaan dua pegangan tangan 
memudahkan anda saat membuang debu 
didalam vacuum cleaner.

Meski anda memutar atau
menggerak-gerakan kepala vacuum, 
selang yang menempel pada vacuum 
cleaner akan tetap pada posisinya.

Terdapat tambahan 2 tipe  nozzle 
yang berbeda yang dapat disesuaikan 
dengan kebutuhan.

Kepala Vacuum Dapat  dengan 
mudah diatur dalam dua langkah 
disesuaikan dengan permukaan yang 
akan dibersihkan.

Panjang pipa dapat disesuaikan
dengan kebutuhan.

Handless

Dusting Brush &
Crevice Nozzle

Easy Dust Disposal 
Handles  
Keberadaan dua pegangan 
tangan memudahkan anda saat 
membuang debu didalam vacuum 
cleaner.  

Extra Convenience 

Functional but  
Easy For Everyone to Use 

2-Step Rug Floor Nozzle 

Kepala Vacuum dapat dengan 
mudah diatur dalam dua langkah 
disesuaikan dengan permukaan 
yang akan dibersihkan. 

Telescopic Pipe 

Panjang pipa dapat disesuaikan 
dengan kebutuhan. 

Twist-Free Hose 
Meski anda memutar atau 
menggerak-gerakan kepala 
vacuum, selang yang menempel 
pada vacuum cleaner akan tetap 
pada posisinya. 

Blower 
Meniup pasir dan partikel debu 
ringan dengan aliran udara yang 
kencang cocok untuk membersihkan 
lampu gantung, gorden dan koridor. 

Dusting Brush &  
Crevice Nozzle 
Terdapat tambahan 2 tipe nozzle 
yang berbeda yang dapat 
disesuaikan dengan kebutuhan. 

 Washable cloth filter 
 Dust Capacity 15.0 L 
 2-Step Rug Floor Nozzle 
 Plastic Pipe 
 Blower 
 Dusting Brush 

CV-940Y  2000 W 

 Crevice Nozzle 
 On Board tool storage 
 Power Cord 7.8m 
 Twist-Free Hose 

 

 Cloth Filter 
 Dust Capacity 7.5 L 
 Rug Floor Nozzle 
 Plastic Pipe 
 Dusting Brush 
 Crevice Nozzle 

CV-100  800 W 

 On Board tool storage 
 Power Cord 7.8m 
 Long 3.0 hose 
 Twist-Free Hose 

 

 Washable cloth filter 
 Dust Capacity 18.0 L 
 2-Step Rug Floor Nozzle 
 Plastic Pipe 
 Blower 
 Dusting Brush 

CV-950Y  2000 W 

 Crevice Nozzle 
 On Board tool storage 
 Power Cord 7.8m 
 Twist-Free Hose 

 

Pot Series 

Untuk CV-940 Y BK gambar 
yang benar akan dikirim 
selanjutnya 

*Gambar adalah type CV-970 Y, fungsi tersedia di type CV-950 Y. 

Easy Dust Disposal 
Handles  
Keberadaan dua pegangan 
tangan memudahkan anda saat 
membuang debu didalam vacuum 
cleaner.  

Extra Convenience 

Functional but  
Easy For Everyone to Use 

2-Step Rug Floor Nozzle 

Kepala Vacuum dapat dengan 
mudah diatur dalam dua langkah 
disesuaikan dengan permukaan 
yang akan dibersihkan. 

Telescopic Pipe 

Panjang pipa dapat disesuaikan 
dengan kebutuhan. 

Twist-Free Hose 
Meski anda memutar atau 
menggerak-gerakan kepala 
vacuum, selang yang menempel 
pada vacuum cleaner akan tetap 
pada posisinya. 

Blower 
Meniup pasir dan partikel debu 
ringan dengan aliran udara yang 
kencang cocok untuk membersihkan 
lampu gantung, gorden dan koridor. 

Dusting Brush &  
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Meniup pasir dan  partikel debu ringan 
dengan aliran udara yang kencang cocok untuk 
membersihkan  lampu gantung,  gorden 
dan koridor. 

Standard Series

Pot Series

CV-950Y 2000W
Washable Cloth Filter
Dust Capacity 18.0 L
2-Step Rug Floor Nozzle
Plastic Pipe
Blower

Blower

Dusting Brush

Crevice Nozzle
On Board Tool Storage
Power Cord 7.8 m
Twist-Free Hose

Dusting Brush

Washable Cloth Filter
Dust Capacity 15.0 L
2-Step Rug Floor Nozzle
Plastic Pipe

Crevice Nozzle

Long 3.0 Hose

On Board Tool Storage
Power Cord 7.8 m
Twist-Free Hose

Dusting Brush

CV-940 Y 1600W

Functional but
Easy For Everyone to Use

Platinum Grey

Black

Black

Platinum Grey Wine Red
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For Quick Cleaning

Powerful Cyclonic
Dust Compression

Easy Cleaning and Maintenance

Dry Mop Head

Easy Dust 
Disposal Case

[Dry Mop Head] [Variable Power
Control]

[Multi Angle 
Brush Nozzle]

[Crevice Nozzle]

Membersihkan lantai  yang keras 
seolah mengelap dengan pel. Dan 
anda bisa mencucinya dengan 
air ketika sudah kotor.

Anda bisa mengatur besar kecilnya 
penyedotan dengan mudah.

Ideal untuk membersihkan jok mobil/karpet, dan remah-remah 
makanan.

Untuk membersihkan rak bagian atas.

Debu dan udara yang tersedot akan dipisahkan oleh 
gaya sentrifugal. Selanjutnya kekuatan cyclone akan 
memadatkan debu agar mudah saat dibersihkan.

Membuang debu yang sudah dipadatkan
dengan sangat mudah.

Gaya Sentrifugal pemisah debu dan udara

*Gambar adalah type PV-XD200, tidak tersedia di Indonesia. Fungsi yang disebutkan 
tersedia di type PV-XE90.

Matikan mesin saat pembersihan dan
rasakan manfaat dari desainnya yang
unik sehingga vacuum cleaner dapat
ditinggalkan dengan posisi berdiri.

Aksesoris juga dapat dipasang ke 
tempat pengisian batere sehingga 
dapat digunakan kapan saja saat 
dibutuhkan.

Compact Storage
Pegangan stick cleaner bisa dilipat untuk kenyamanan penyimpanan ekstra.

Pemadat debu yang bertenaga

Untuk membersihkan celah- celah 
sempit.

*

* *

Deep Red / Pure White

Cordless-Stick TypeCordless-Stick Type 

Gaya Sentrifugal pemisah debu dan udara 

Pemadat debu yang bertenaga 

[Multi Angle Brush 
Nozzle] 
Untuk membersihkan rak 
bagian atas 

[Crevice Nozzle] 
Untuk membersihkan celah-
celah sempit 

Ideal untuk membersihkan jok mobil/karpet, dan 
remah-remah makanan . 

Debu dan udara yang tersedot akan dipisahkan 
oleh gaya sentrifugal. Selanjutnya kekuatan 
cyclone akan memadatkan debu agar mudah 
saat mesin dibersihkan 

Poweful Cyclonic 
Dust Compression 

Dry Mop Head  

Uses lithium-ion batteries 

STICK & HANDY 

PV-XE90 
Deep Red 

[Dry Mop Head ] 
Membersihkan lantai yang keras 
seolah mengelap dengan pel. Dan 
anda bisa mencucinya dengan air 
ketika  sudah kotor. 

[Variable Power 
Control] 
Anda bisa mengatur besar 
kecilnya penyedotan dengan 
mudah. 

For Quick Cleaning  

Easy Cleaning and Maintenance 

Compact Storage 
pegangan stick cleaner bisa dilipat untuk kenyamanan penyimpanan ekstra 

Membuang debu yang 
sudah dipadatkan 
dengan sangat mudah. 

*Gambar adalah type PV-XD200, tidak tersedia di Indonesia. Fungsi yang disebutkan 
tersedia di type PV-XE90. 

Matikan mesin saat pembersihan dan 
rasakan manfaat dari desainnya yng 
unik sehingga vacuum cleaner dapat 
ditinggalkan dengan posisi berdiri. 

Aksesoris juga dapat dipasang ke 
tempat pengisian batere sehingga 
dapat digunakan kapan saja saat 
dibutuhkan. 

* * 

* 

2in1 Design



Cordless Stick Type 2 in 1 Design

PV-XE90
Power ControlS k Cleaner

(High / Standard / Off)
Operating Time Standard Approx. 45 min
Time High Approx. 16 min
Charge Time Approx. 4 hours
Batteries Lithium-ion
Accessories Main Nozzle Dry Mop Head

Dusting Brush Multi Angle Brush Nozzle
Crevice Nozzle
Maintenance Brush
Charging Station

LED Lamps on Hand -
Foldable Design

Self-Standing
Dust Capacity (L) 0.25
Dimensions (L x W x H, mm) 170x270x1,100
Weight (Kg) 2.5
Body Color Deep Red / Pure White

Cylinder Type
Swivel Series Compact Bagged

CV-BA22V CV-BM16 CV-W1600
Motor Max. Power (W: at 240V) 2200 700 700
Remote Control - - -
Power Control - -
Suction Control

Blower Function Sand Blower -
Allergy UK Approval - -
Dust Filter Paper Bag - -

Cloth Bag * (Washable) -
Cloth Filter - - * (Washable)

Dust Capacity (L) 6.0 1.5 5.0
Dust Indicator

7-Stage Filtration - - -
Filter Nano Titanium - -

HEPA Clean - -
Standard -

Extention Telescopic - -
Wand (Aluminium) (Plastic) (Plastic)
Quick Carrying Handle - -
Grip Handle - -
Twist-Free Hose

Tool Holder / Storage

Hose Stand 

Automatic Cord Reel

Accessories Rug Floor Nozzle Multi Angel Head
Bed Nozzle - - -
Dusting Brush -
Crevice Nozzle

Dimensions LxWxH (mm) 516x327x260 288x256x214 473x276x225
Weight (Net / Gross, Kg) 5.6/8.5

5.0 5.0 5.0

3.0/4.8 4.3/6.0
Body Color Brilliant Red /

Deep black
Blue/Grey/Yellow/Green Platinum Grey /

Wine Red

Bagged Models

Cloth Bag

2-Way

Bagless Models

Power Cord Length (m)

Cylinder Type

Motor Max. Power (W: at 240V)

Remote Control

Power Control

Suction Control

Blower Function

Allergy UK Approval

Filter Nano titanium
HEPA Clean
Standard

Dust Capacity (L)

Dust Indicator

7-Stage Filtration

Extention Telescopic
Wand

Quick Carrying Handle

Grip Handle

Twist-Free Hose

Tool Holder/Storage

Hose Stand

Automatic Cord Reel

Power Cord Length (m)

Accessories Main Nozzle
Rug Floor Nozzle
Multi Angle Nozzle & Brush
Bed Nozzle
Dusting Brush
Crevice Nozzle

Dimensions LxWxH (mm)

Weight (Net / Gross, Kg)

Body Color

CV- SE230V CV-SE22V CV-SY21V CV-SY19 CV-SH18
2300 2200 2100 1900 1800

- - - - -
- -

- -
- -

- -
- - -

2.0 2.0 1.6 1.6 1.6

- -
- -

(Metal) (Metal) (Aluminium) (Metal) (Metal)
- - - - -

- - -

5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
Dry Mop Head 2-Step Rug/Floor Wide 2-Step Rug/Floor Wide 2-Step Rug/Floor Wide 2-Step Rug/Floor

-

-

- - -
- - -

Fabric beat Head - - -

420x282x250 420x282x250 385x282x226 385x282x226 385x282x226
5.1/8.6 5.1/8.0 4.9/7.2 4.7/7.2 4.7/7.2

Orange Metalic Brilian Red Brown Metalic Aqua Blue Blue/Grey

Multi cleaning Series Standard Series
Cyclonic Model

SPESIFIKASI
Cylinder Type

CV-SC230V CV-SC22V CV-SU23V CV-SU22V
Motor Max. Power (W: at 240V) 2300 2200 2300 2200
Remote Control -
Power Control -
Suction Control - - -
Blower Function - -
Allergy UK Approval

Filter Nano titanium
HEPA Clean
Standard - - - -

Dust Capacity (L) 2.0 2.0 1.6 1.6
Dust Indicator

7-Stage Filtration - -
Extention Telescopic One touch Zoom Pipe
Wand (Carbon Light) (Aluminium) (Aluminium)
Quick Carrying Handle - - -
Grip Handle

Twist-Free Hose

Tool Holder/Storage

Hose Stand

Automatic Cord Reel

Power Cord Length (m) 5.0 5.0 5.0 5.0
Accessories Main Nozzle Smart Head Multi angel Head Multi angel Head Multi angel Head

Rug Floor Nozzle - - - -
Multi Angle Nozzle & Brush - - - -
Bed Nozzle Power Beat Head Fabric beat Head - -
Dusting Brush One-Touch Swivel Brush One-Touch Swivel Brush
Crevice Nozzle

Dimensions LxWxH (mm) 422x318x362 422x318x362 389x278x244 389x278x244
Weight (Net / Gross, Kg) 6.9/11.2 5.9/9.2 5.1/7.6 5.1/7.6
Body Color Deep Red Metalic Briliant Red Silky Red Rose Champagne

Pure White

One-touch Zoom Pipe

Power Boost Cyclone Series
Cyclonic Model

Easy And Handy Remote Control Series
Standard Series Pot SeriesDrum Type

CV-970Y CV-950Y CV-940Y CV-100
Motor Max. Power (W: at 240V) 2200 2000 1600 800
Remote Control - - - -
Power Control - - - -
Suction Control

Blower Function -
Dust Filter Cloth Filter

(Washable) (Washable) (Washable) (Washable)
Dust Capacity (L) 21.0 18.0 15.0 7.5
Dust Indicator

Filter Nano titanium - - - -
HEPA Clean - -

- -

- -
Standard

Extention Telescopic -
Wand (Aluminium) (Plastic) (Plastic) (Plastic)
Dust Disposal Handle - -
Grip Handle - - -
Twist-Free Hose

Tool Holder / Storage

Hose Stand -
Automatic Cord Reel - - - -
Power Cord 7.8 7.8 7.8 7.8
Accessories Rug Floor Nozzle Multi Angel Head 2-Step Rug/Floor 2-Step Rug Floor Rug / Floor 

Dusting Brush
Crevice Nozzle

Large Wheels / Tough Base -
Weight (Net / Gross, mm) 420x335x590 420x335x545 397x335x500 342x287x402
Weight (Net / Gross, Kg) 6.5/9.5 6.3/8.9 5.4/8.0 4.5/6.8
Body Color Titanium Gold Platinum Grey Platinum Grey Platinum grey

Wine Red Wine Red Wine Red
Black Black

17 18




