
◎Màu sắc thật của sản phẩm có thể khác so với catalogue này.
◎Quy cách sản phẩm và thiết kế có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Với công nghệ hiện đại cùng chất lượng đáng tin cậy trong suốt 100 năm qua, sản phẩm 
điện gia dụng Hitachi là sự lựa chọn hàng đầu cho mọi gia đình.

Thiết kế thông minh thân thiện với người dùng, sử dụng công nghệ và nguyên liệu cao cấp 
không ảnh hưởng đến môi trường, sản phẩm điện gia dụng Hitachi mang đến cho gia đình 

bạn cuộc sống chất lượng hơn. Nâng tầm cuộc sống.

Công Ty TNHH Hitachi Home Electronics Việt Nam
Lầu 4A, Tòa nhà Vincom, 72 Lê Thánh Tôn, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 3824 8502 (Tư vấn KH) - (028) 3823 7977
Web: www.homeappliances.hitachi.com/vn/vn

Nhà Phân Phối Chính Thức: Công Ty Cổ Phần Đại Phú Lộc
288 Trường Chinh, P.13, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Showroom: 46-48 Xuân Diệu, P.4, Q.Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 6281 5339 - Hotline Tư Vấn & Chăm Sóc KH: 1900 969 661
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Clean Technology & Design

Máy giặt



Máy giặt cửa trên

Powered Inverter
Điều khiển thông minh giúp tiết kiệm năng lượng.
Nhờ điều khiển Inverter, tốc độ quay của lồng giặt và mâm giặt được điều chỉnh chính xác, giúp tiết 
kiệm điện năng tối ưu dù giặt quần áo với khối lượng nhiều hay ít. SF-240XWV

Màu bạc
SF-160XWV

Màu bạc
SF-140XAV

Màu bạc
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Chương trình vệ sinh & làm khô lồng giặt
- Thêm nhiều cách để giữ lồng giặt luôn sạch sẽ

Chứng nhận của Allergy UK
 99% vi khuẩn và 
nấm mốc bị loại bỏ

Sau mỗi lần giặt quần áo, máy giặt sẽ tự động làm sạch lồng giặt. Bạn có thể 
an tâm giặt quần áo với lồng giặt luôn sạch.

Thác nước phun mạnh khắp bề mặt quần áo, đảm bảo loại bỏ vết bám bẩn cho áo quần sạch tinh 
bất ngờ.

Auto Self Clean
Đánh bật vết bẩn trên lồng giặt

Giặt nhiều bước kết hợp thác nước mạnh mẽ 

Bạn có thể thêm nước theo ý muốn trong quá trình giặt khi 
quan sát qua cửa kính. Rất đơn giản chỉ cần nhấn nút Thêm 
Nước (Shower Plus), mực nước sẽ  tăng lên. Khi nước đạt 
được mức mong muốn, chỉ cần nhấn nút Thêm Nước 
(Shower Plus) một lần nữa để dừng lại.

Thêm nước

Chỉ cần nhấn nút Water Power sẽ cho phép thay đổi lưu 
lượng nước trong 5 mức từ Mạnh (2) đến nhẹ (-2). Chọn mức 
Mạnh đối với đồ cứng, dày, và chọn Nhẹ cho đồ mềm, nhỏ.

Kết hợp đảo quần áo bằng mâm giặt, máy giặt Hitachi luân chuyển quần áo 
theo cả chiều dọc và ngang tạo hiệu ứng giặt đa hướng, giúp giặt quần áo 
sạch tinh từ trong ra ngoài.

Điều chỉnh luồng nước
*Máy giặt - sấy Hitachi (sản xuất tại Nhật Bản). Mức độ bẩn khác nhau tùy thuộc vào điều kiện sử dụng.

Những nơi dễ bị bám bẩn!

Thác nước mạnh mẽ

Bằng cách thay đổi mức nước ở bốn bước giúp tối đa sức mạnh giặt tẩy. Trong 
bước đầu tiên, ở mức nước thấp nhất, chất giặt tẩy ở dạng dung dịch đậm đặc, 
thấm sâu vào từng sợi vải giúp đánh bật những vết bẩn cứng đầu.

Giặt 4 bước

Thường xuyên chạy hai chương trình này kết hợp với chế độ Tự làm sạch lồng giặt (Auto Self Clean) sẽ giữ cho lồng 
giặt luôn sạch sẽ.

Nước sạch được phun vào để làm sạch cả 2 lồng giặt trong khi lồng giặt thép 
không gỉ được quay với tốc độ cao, đồng thời cánh trên mâm giặt và lồng 
giặt sẽ quay mạnh để tạo luồng nước mạnh giúp đánh bật chất bẩn.

○Được kiểm nghiệm bởi Trung Tâm Nghiên Cứu về Môi Trường Kitasato
○Phương pháp kiểm nghiệm: Đo tỉ lệ giảm của vi khuẩn bám trên bề mặt lồng giặt 
ngoài và lồng giặt thép không gỉ khi sử dụng chức năng Tự Làm Sạch Lồng Giặt. Đo tỉ lệ 
giảm bào tử nấm mốc trên bề mặt lồng giặt ngoài và lồng giặt thép không gỉ khi sử 
dụng chức năng Tự Làm Sạch Lồng Giặt.

Bên dưới 
lồng giặt 
ngoài

Bên dưới
lồng giặt
thép không gỉ

Bên dưới
cánh mâm giặt

Bên ngoài của 
lồng giặt thép
không gỉ

Bên trong của 
lồng giặt ngoài

Sạch Tinh Trong Ngoài Sạch Vượt Trội

Điều khiển 4 nút
Bảng điều khiển hiển thị đơn giản giúp người dùng 
dễ dàng thao tác.
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Kết quả sạch vượt trội!

Trước khi giặt Sau khi giặt

*Ảnh minh họa cho dòng máy giặt Dynamic-Stream Wash.



Khối lượng giặt lớn, luân chuyển nước mạnh mẽ, tận dụng sức mạnh của nước để giặt sạch.

Cánh thông thườngCánh Ultra-Stream

55mm 22mm

Ultra-Stream Wash

Khối lượng giặt lớn 24kg
Khả năng giặt đến 24kg, giờ đây bạn có thể dễ dàng giặt những đồ vật lớn, dày, mà bạn không thể giặt tại nhà trước đây như
rèm cửa và thảm ghế sofa. Ví dụ, bạn có thể giặt khoảng 120 áo sơ mi* cùng một lúc, nhờ đó bạn sẽ không phải giặt ủi thường
xuyên, ngay cả khi gia đình bạn có rất nhiều đồ cần giặt. Lồng giặt rộng 616mm, đưa đồ giặt vào và lấy ra rất dễ dàng.

Cánh lớn trên bề mặt của mâm giặt khuấy động mạnh đảm bảo nước xà phòng thấm sâu vào bên trong quần áo, tạo dòng nước luân chuyển 
mạnh mẽ giúp giảm lượng nước tiêu thụ. Thác nước phun mạnh và rộng khắp trên toàn bộ bề mặt của quần áo, đảm bảo thấm sâu hiệu quả, loại 
bỏ hoàn toàn bụi bẩn và xả quần áo sạch sẽ.

Siêu tiết kiệm

SF-120SV

*So sánh việc giặt 2 lần khối lượng 12kg bằng máy giặt SF-120SV 12kg và giặt 1 lần 24kg bằng máy giặt SF-240XWV 24kg.

SF-240XWV SF-120SV SF-240XWV SF-120SV SF-240XWV

32%

Tiết kiệm

22%

Tiết kiệm

30%

Tiết kiệm

228
Wh 153

 Wh

344L
268L

112
phút 78

phút

Champagne

Trắng

Champagne

Trắng Trắng

Tính năng

Bạc

•Tự làm sạch lồng giặt
•Cảm biến Eco 3 bước
•Điều chỉnh luồng nước
•Thêm nước
•Ghi nhớ

•Chống rối đồ giặt
•11 chương trình giặt
•Hẹn giờ
•Tự khởi động lại
•Tự động tắt

SF-240XWV  24kg

Features

Bạc

•Tự làm sạch lồng giặt
•Cảm biến Eco 3 bước
•Điều chỉnh luồng nước
•Thêm nước
•Ghi nhớ

•Chống rối đồ giặt
•11 chương trình giặt
•Hẹn giờ
•Tự khởi động lại
•Tự động tắt

SF-200XWV  20kg

Features

Bạc

•Tự làm sạch lồng giặt
•Cảm biến Eco 3 bước
•Điều chỉnh luồng nước
•Thêm nước

•Chống rối đồ giặt
•11 chương trình giặt
•Hẹn giờ
•Tự khởi động lại
•Tự động tắt

SF-180XWV  18kg

Thác nước Ultra-Stream

Giặt 4 bước

Mức nước thấp nhất Mức nước cao hơn Mức nước thứ ba Mức nước bình thường

Dung dịch chất giặt tẩy đậm đặc thấm sâu vào sợi vải giúp đánh bật những vết bẩn cứng đầu.

Được sử dụng để 
hòa tan bột giặt

Cho phép dung dịch chất 
giặt tẩy đậm đặc thấm sâu 

vào quần áo.

Bột giặt tiếp xúc hoàn toàn
với bề mặt của quần áo.

Loại bỏ những vết bẩn 
cứng đầu.

Khăn tắm và
khăn trải
giường
cỡ lớn

hoặc 10 tấm chăn

616mm

*Giả sử khối lượng 1 áo là 200g.
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Dòng Ultra-Stream Wash
Máy giặt cửa trên



Giặt 4 bước

Mước nước thấp nhất Mức nước cao hơn Mức nước thứ ba Mức nước bình thường

Dung dịch chất giặt tẩy đậm đặc thấm sâu vào sợi vải giúp đánh bật những vết bẩn cứng đầu.

Với hai vòi nước mạnh mẽ từ phía trên lồng giặt, cánh đập
(Beat blade) luân chuyển luồng nước và đảo quần áo, giúp 
giặt và xả sạch sẽ, tránh hiện tượng vò rối.

Beat Shower

Cánh đập (Beat Blade)
Tạo ra những dòng nước đa chiều. Bốn cánh lớn sẽ tạo ra 
dòng nước theo chiều quay của lồng giặt, trong khi đó 
những cánh nhỏ hình gợn sóng sẽ đưa nước lên xuống. 
Dòng nước theo chiều quay lồng giặt cũng được tăng tốc 
để đảm bảo giặt sạch hoàn toàn.

Tạo dòng nước theo phương thẳng đứng giúp vận 
chuyển quần áo lên xuống để đảm bảo giặt sạch hoàn 
toàn, ngay cả với lượng đầy quần áo. Các lỗ lớn phía trên 
lồng giặt giúp quá trình vắt khô hiệu quả và nhanh 
chóng hơn.

Lồng Đập (Beat Drum)

Champagne

Trắng
Bạc

•Tự làm sạch lồng giặt
•Cảm biến Eco 3 bước
•Điều chỉnh luồng nước
•Thêm nước
•Ghi nhớ
•Chống rối đồ giặt
•11 chương trình giặt
•Hẹn giờ
•Tự khởi động lại
•Tự động tắt

SF-160XWV  16kg

Sparkle Beat Wash

Được sử dụng để
hòa tan bột giặt

Cho phép dung dịch
chất giặt tẩy đậm đặc
thấm sâu vào quần áo

Bột giặt tiếp xúc hoàn toàn
với bề mặt của quần áo.

Loại bỏ những
vết bẩn cứng đầu

Hiệu ứng giặt đập mạnh mẽ đánh bay vết bẩn cứng đầu

Tính năng

87

Dòng Sparkle Beat Wash
Máy giặt cửa trên



Giặt mạnh mẽ nhờ tận dụng hiệu quả chất giặt tẩy giúp loại bỏ vết bẩn mà 
không làm hư hại quần áo.

Bạc

•Tự làm sạch lồng giặt
•Cảm biến Eco 3 bước
•Điều chỉnh luồng nước
•Thêm nước
•Chống rối đồ giặt
•9 chương trình giặt
•Hẹn giờ giặt
•Tự khởi động lại
•Tự động tắt

SF-140XAV 14kg
SF-130XAV 13kg

•Tự làm sạch lồng giặt
•Cảm biến Eco 3 bước
•Điều chỉnh luồng nước
•Thêm nước
•Chống rối đồ giặt
•9 chương trình giặt
•Hẹn giờ giặt
•Tự khởi động lại
•Tự động tắt

SF-120XAV 12kg
SF-110XAV 11kg
SF-100XAV 10kg

•Tự làm sạch lồng giặt
•Điều chỉnh luồng nước
•Thêm nước
•Chống rối đồ giặt
•9 chương trình giặt
•Hẹn giờ
•Tự khởi động lại
•Tự động tắt

SF-140XA 14kg
SF-130XA 13kg

Trắng

•Tự làm sạch lồng giặt
•Điều chỉnh luồng nước
•Thêm nước
•Chống rối đồ giặt
•9 chương trình giặt
•Hẹn giờ
•Tự khởi động lại
•Tự động tắt

SF-120XA 12kg
SF-110XA 11kg
SF-100XA 10kg

Dynamic-Stream Wash

Luân chuyển hiệu quả lượng nước lớn giúp loại 
bỏ vết bẩn bám sâu vào vải mà không làm hư hại 
quần áo.

Thác nước Dynamic

Rộng Gấp Đôi*Rộng Gấp Đôi*

*So sánh model SF-100XAV và SF-105SS

Loại Inverter Loại tiêu chuẩn

Tối đa hóa khả năng giặt sạch sâu và mạnh mẽ, tận dụng hiệu quả chất giặt tẩy.
Giặt thẩm thấu 4 bước

Bột giặt được hòa tan
bên dưới mâm giặt

Cho bột giặt vào Bột giặt đã hòa tan
tạo thành dung dịch đậm đặc.

Thấm sâu vào 
từng sợi vải.

Giặt mạnh mẽ
khắp bề mặt quần áo

Mức nước thấp nhất Mức nước cao hơn Mức nước thứ ba Mức nước bình thường

Kết quả sạch vượt trội!

Trước khi giặt Sau khi giặt

Tính năngTính năng
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Dòng Dynamic-Stream Wash
Máy giặt cửa trên

Trắng Xám nhạt



Giặt đập mạnh mẽ

Trắng

Beat Wave Wash 

Chức năng Eco

•Chương trình giặt tiết kiệm nước
•Chế độ tiết kiệm điện
•Chế độ giặt ít
•Chống rối đồ giặt
•11 chương trình giặt
•Hẹn giờ
•Tự khởi động lại
•Tự động tắt

SF-90XA  9kg

Trắng

•Chương trình giặt tiết kiệm nước
•Chế độ tiết kiệm điện
•Chế độ giặt ít
•Chống rối đồ giặt
•11 chương trình giặt
•Hẹn giờ
•Tự khởi động lại
•Tự động tắt

SF-80XA  8kg

Nút Eco

Cánh nâng Active Beat đẩy dòng nước thẳng lên trên 
kết hợp cùng hai vòi nước mạnh mẽ từ phía trên lồng 
giặt, hệ thống Active Beat Lifter luân chuyển nước và 
đảo quần áo, giúp giặt và xả sạch sẽ, tránh hiện tượng 
vò rối.

Beat Shower

Chương trình Water Save (Tiết kiệm nước) được thiết kế với chế độ tiết kiệm nước hiệu quả khi cần giặt nhanh các loại đồ giặt ít 
bẩn. Tiết kiệm nước 42%*1 so với chương trình Fuzzy*2! 

Chương trình tiết kiệm nước

Thiết kế mâm giặt độc đáo với cánh nâng Active Beat 
đẩy quần áo lên và xuống để giặt sạch và nhẹ nhàng 
như cách giặt bằng tay. Luồng nước lên-xuống cực 
mạnh đảo quần áo để giặt và xả sạch hoàn toàn, đồng 
thời giảm thiểu tình trạng vò rối.

Cánh nâng Active Beat

Chế độ tiết kiệm điện Chế độ giặt ít
Bằng cách lặp lại quá trình ngâm và giặt vài lần để 
tăng tối đa hiệu quả của bột giặt mà không cần sử 
dụng nhiều đến tác động cơ học từ lồng giặt. Nhờ đó, 
khi giặt với chế độ Energy Save của chương trình 
Fuzzy, vết bẩn sẽ bị loại bỏ triệt để mà ít tốn điện 
năng hơn.

Chế độ Small Load (Giặt ít) sử dụng nước ít hơn so 
với lượng nước thấp nhất của chế độ thông 
thường. Được sử dụng để giặt nhanh các loại đồ lót 
hoặc đồ giặt nhỏ. Chế độ này cũng giúp tiết kiệm 
bột giặt hơn.

*So sánh chế độ tiết kiệm điện và chế độ giặt tiêu chuẩn 
của chương trình Fuzzy.

*1 Kiểm nghiệm bởi Hitachi (Model SF-90XA)    *2 Chương trình Fuzzy là chương trình tiêu chuẩn.

*So sánh mức nước thấp nhất khi sử dụng chế độ tiết kiệm
điện và chế độ giặt tiêu chuẩn của chương trình Fuzzy.

*Chương trình Fuzzy là chương trình tiêu chuẩn. *Chương trình Fuzzy là chương trình tiêu chuẩn.

Tiết kiệm điện 34% Tiết kiệm nước 44%

Giặt 4 bước

Mức nước thấp nhất Mức nước cao hơn Mức nước thứ ba Mức nước bình thường

Dung dịch chất giặt tẩy đậm đặc thấm sâu vào sợi vải giúp đánh bật những vết bẩn cứng đầu.

Được sử dụng để 
hòa tan bột giặt

Cho phép dung dịch chất 
giặt tẩy đậm đặc thấm sâu

vào vải quần áo.

Bột giặt tiếp xúc hoàn toàn
với bề mặt của quần áo.

Loại bỏ những vết bẩn
cứng đầu.

1211

Dòng Beat Wave Wash
Máy giặt cửa trên

Tính năng



1413

* Kiểm nghiệm bởi Hitachi, sử dụng model SF-S95XC. So sánh giữa 
   Chương trình Fuzzy (tự động) với Chương trình Tiết kiệm nước.

* Kiểm nghiệm bởi Hitachi, sử dụng model SF-S95XC. So sánh giữa 
   Chương trình Fuzzy (tự động) với Chương trình Tiết kiệm nước.

Mang đến nhiều lựa chọn chương trình giặt thân thiện hơn với môi trường, tùy thuộc vào điều kiện và lượng quần áo cần giặt.

Các chương trình giặt tiết kiệm

Tiêu thụ ít nước hơn với thời gian 
giặt nhanh hơn. Lý tưởng cho 
quần áo ít bẩn.

Tiết kiệm nước
Tiêu thụ điện năng ít hơn với thời 
gian giặt lâu hơn.

Tiết kiệm điện
Lý tưởng cho việc giặt nhanh quần áo lót hoặc 
các đồ nhỏ khác. Chế độ này giúp bạn tiết 
kiệm đồng thời cả nước và chất giặt tẩy, mang 
tính kinh tế và thân thiện với môi trường. 

Giặt ít

40%Tiết kiệm 
nước 33%Tiết kiệm 

điện

Giặt 4 bước
Dung dịch chất giặt tẩy đậm đặc thấm sâu vào từng sợi vải giúp đánh bật những vết bẩn cứng đầu.

Mức nước
thấp nhất

Mức nước
cao hơn

Mức nước
thứ ba

Mức nước
bình thường

Được sử dụng
để hòa tan 
bột giặt.

Cho phép dung 
dịch chất giặt 
tẩy đậm đặc 
thấm sâu vào 
sợi vải quần áo.

Bột giặt tiếp 
xúc hoàn toàn 
với bề mặt của 
quần áo.

Loại bỏ những 
vết bẩn cứng đầu.

* Phải tự tay thêm nước xả vải. Thời gian sẽ 
   thay đổi tùy vào cài đặt chương trình giặt.

* Kiểm nghiệm bởi Hitachi. So sánh giữa Chương trình Fuzzy (tự động) 
   với Chương trình Tiết kiệm nước.

* Kiểm nghiệm bởi Hitachi. So sánh giữa Chương trình Fuzzy (tự động) 
   với Chương trình Tiết kiệm điện.

* Kiểm nghiệm bởi Hitachi. So sánh giữa Chương trình Fuzzy (tự động) 
   với Chương trình Giặt ít.

Dòng Nhỏ Gọn Thân Thiện Môi Trường

Dễ dàng giặt sạch vết bẩn mà không làm hư hại quần áo

Giặt 2 bước

Mang đến nhiều lựa chọn chương trình giặt thân thiện hơn với môi trường, tùy thuộc vào điều kiện và lượng quần áo cần giặt.

Các chương trình giặt tiết kiệm

Bước 1: Mức nước thấp
Hòa tan bột giặt với một lượng nhỏ
nước để tạo thành dung dịch đậm đặc 
giúp dễ dàng giặt sạch các vết bẩn 
cứng đầu.

Bước 2: Mức nước bình thường
Giặt ở mức nước bình thường, giúp cho bề 
mặt quần áo tiếp xúc hoàn toàn với nước giặt 
để loại bỏ bụi bẩn mà không làm hỏng sợi vải.

Chương trình này thông báo cho 
bạn biết thời điểm bạn có thể đổ 
nước xả vào trong quá trình xả*, 
nhờ đó mùi hương sẽ lưu lại trên 
quần áo và đồ giặt xong sẽ mềm 
hơn.

Chương trình 
xả lưu hương

Tiêu thụ ít nước hơn với thời gian 
giặt nhanh hơn. Lý tưởng cho 
quần áo ít bẩn.

Tiết kiệm nước
Tiêu thụ điện năng ít hơn với thời 
gian giặt lâu hơn.

Tiết kiệm điện
Lý tưởng cho việc giặt nhanh quần 
áo lót hoặc các đồ nhỏ khác với 
mức tiêu thụ điện thấp hơn so với 
chế độ thông thường.

Giặt ít

42%Tiết kiệm 
nước 23%Tiết kiệm 

điện 36%Tiết kiệm 
điện

Có bơm

Không có bơm

0           0.04        0.08        0.12       0.16        0.20            
Áp suất nước (MPa)

Tố
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độ
 n

ướ
c 

ch
ảy

 (L
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hú
t) 10.0

8.0

6.0

4.0

2.0

Đồ thị tốc độ nước chảy*1

Khi nguồn cấp nước 
áp lực thấp
Nhờ được tích hợp hệ thống bơm giúp cấp nước nhanh hơn, 
bạn không còn phải lo lắng về nguồn cấp nước, ngay cả khi áp 
lực nước rất thấp. 

Thời gian giặt theo 
đúng quy trình
Thời gian giặt thông thường như trong Hướng dẫn 
sử dụng đề cập được tính toán ở áp suất nước 0.8MPa. 
Vì thế khi áp suất nước thấp, thời gian giặt sẽ lâu hơn 
và bạn phải mất thời gian đợi giặt xong. Máy giặt 
tích hợp Bơm giúp bạn giặt quần áo nhanh chóng hơn 
ngay cả khi áp suất nước thấp. 

Dòng Beat Wave Wash Tích Hợp Bơm Trợ Lực

*1 Kiểm nghiệm bởi Hitachi. So sánh model SF-S95XC trong 
     điều kiện có và không có tích hợp bơm. 
*2 Kiểm nghiệm bởi Hitachi. So sánh thời gian vận hành của 
     model SF-S95XC trong điều kiện có tích hợp bơm (67.2 phút), 
     và không có tích hợp bơm (83.9 phút), ở áp suất nước 0.01MPa.

Bơm chỉ hoạt động khi áp suất nước thấp (khoảng dưới 0.04MPa). 
Nếu áp suất nước cao hơn 0.04MPa, tốc độ cấp nước không thay đổi. 



Thời gian giặt
nhanh hơn khoảng 20%*2

38%Tiết kiệm 
nước

* Kiểm nghiệm bởi Hitachi, sử dụng model SF-S95XC. So sánh chế độ 
   tiêu chuẩn của chương trình Fuzzy (tự động) với chế độ Small Load 
   (Giặt ít) ở mức nước thấp nhất. 

• Giặt 4 bước

• Số chương trình: 11

• Chương trình giặt tiết kiệm
      - Tiết kiệm nước
      - Tiết kiệm điện 
      - Giặt ít

• Chống rối đồ giặt

• Nắp kính cường lực

• Tự khởi động lại (hoàn toàn)

• Chọn mức nước (12 mức)

• Hẹn giờ

• Tự động tắt

Tính năng

SF-S95XC  9.5kg

• Giặt 2 bước

• Số chương trình: 9

• Chương trình giặt tiết kiệm
      - Tiết kiệm nước
      - Tiết kiệm điện 
      - Giặt ít

• Chương trình xả lưu hương

• Chống rối đồ giặt

• Nắp kính cường lực

• Tự khởi động lại (hoàn toàn)

• Chọn mức nước (6 mức)

• Hẹn giờ

• Tự động tắt

Tính năng

SF-80XB  8kg

Máy giặt cửa trên



Cảm biến ở nắpNắp khóa trẻ em

Tính Năng Siêu Tiện Ích

Hệ thống an toàn/ Dễ dàng bảo trì
Khối lượng và chất liệu đồ giặt sẽ 
được xác định qua 3 bước cảm biến 
để tối ưu hóa chương trình giặt. Kết 
quả là quá trình cảm biến sẽ chính 
xác để đảm bảo không có sự lãng 
phí về thời gian, điện năng cũng 
như nước tiêu thụ.

Để tính toán lượng
nước và thời gian giặt.

Khi đồ giặt ướt

Cảm biến Eco 3 bước
Bước 1

Cảm biến
khối lượng giặt

Điều chỉnh
khối lượng giặt

Cảm biến
chất liệu đồ giặt

Bước 2 Bước 3

Khi chu trình vắt kết thúc, lồng giặt sẽ lắc nhẹ 
làm đồ giặt rớt ra khỏi thành lồng giặt và sau 
đó tách rời chúng. Tính năng độc đáo này của 
máy giặt Hitachi giúp cho việc lấy quần áo ra 
khỏi lồng giặt dễ dàng hơn nhiều. Việc hạn 
chế đồ rối đồng thời giúp quần áo ít nếp nhăn 
hơn.

Chống rối đồ giặt

Nhấn để mở nắp trợ lực

Hệ thống cảm biến an toàn sẽ bảo vệ ngay cả khi cửa 
mở hay đóng và khi nắp đang khóa.

Hệ thống cảm biến an toàn

Nắp kính cường lực phẳng, dễ lau chùi bột giặt, 
nước hay bụi bẩn.

Thiết kế nắp kính

Ngăn chứa bột giặt, nước xả
có thể tháo rời và vệ sinh được
Bột giặt, nước giặt, chất tẩy, nước xả có thể cho vào cùng một ngăn.
Hơn nữa bạn có thể lấy ngăn chứa ra để vệ sinh một cách dễ dàng.

Tất cả bộ phận được thiết kế để dễ dàng bảo trì, 
giúp máy luôn vệ sinh không bị bám bụi bẩn hoặc 
xơ vải.

Vệ sinh và bảo trì dễ dàng

Ngăn chứa nước xả có thể rửa được Hộp lọc xơ vải lớn*

Loại thông thường Loại chống rối đồ giặt

Tính năng khác

Mức nước được tự động chọn phù hợp với khối 
lượng giặt. Bạn có thể tự chọn thủ công theo ý 
muốn.

Lựa Chọn 12 Mức Nước
12

Bạn có thể cài đặt thời gian hoàn tất trong khoảng 
từ 3 đến 12 giờ theo mong muốn.

Hẹn Giờ

Tính năng này giúp dễ dàng lắp đặt máy giặt
cân bằng.

Hiển Thị Độ Cân Bằng Máy

Nếu bị cúp điện khi đang giặt giữa chừng, chu trình 
hiện thời (giặt/xả/vắt) được ghi nhớ. Khi có điện trở 
lại, máy sẽ tự khởi động lại chu trình đang chạy lúc 
bị mất diện.

Tự Khởi Động Lại

Khi máy giặt hoàn tất quá trình giặt, nguồn điện sẽ 
tự động tắt.

Tự Động Tắt
*Áp dụng cho dòng Dynamic-Stream Wash và Beat Wave Wash. 
Đối với dòng Ultra-Stream Wash và Sparkle Beat Wash,  nhấn nút nguồn (Power)
rồi đến nút Khởi động (Start), máy sẽ khởi động lại chu trình giặt trước khi mất điện.

*Áp dụng cho dòng máy Inverter.

Dễ dàng mở nắp chỉ với một nút nhấn. Với sự hỗ trợ 
của lò xo và bộ giảm xóc giúp mở nắp một cách dễ 
dàng, đóng nắp êm ái.
*Áp dụng cho model SF-240XWV, 200XWV, 180XWV, 160XWV, 
150XWV, 140XWV và 130XWV.

*Áp dụng cho model SF-240XWV, 200XWV, 180XWV, 160XWV, 150XWV, 140XWV và 130XWV.

*Áp dụng cho model SF-140XAV, 130XAV, 120XAV, 110XAV, 100XAV,
140XA, 130XA, 120XA,110XA và 100XA.

Thiết kế sản phẩm mang đến sự yên tâm

Allergy UK
Chức năng Auto Self Clean đã được cấp chứng nhận bởi Hiệp Hội Nghiên Cứu Các Chất Gây Dị Ứng Anh Quốc (Allergy 
UK). Nhờ loại bỏ nấm mốc và vi khuẩn, tính năng này giúp người dùng yên tâm giặt quần áo, đặc biệt là những người 
có làn da nhạy cảm và gia đình có trẻ nhỏ.15 16



12kg / 11kg / 10kg

[Mặt bên]

930

587

1,065

1,365

900

[Mặt trước]

[Mặt trên]

634

590

1,008

14kg / 13kg

[Mặt trước]

[Mặt trên]

634

590

1,065

[Mặt bên][Mặt trước] [Mặt bên][Mặt trước] [Mặt bên][Mặt trước] [Mặt bên]

987

587

1,122

1,422

900

640

155

1,518

997
1,140

655
900

[Mặt trên]

16kg / 15kg

684696

20kg / 18kg

[Mặt trên]

740744

724

1,560

998
1,158

727
1,000

[Mặt trên]

1,575

1,013
1,173

727
1,000

724

740744
HITACHI

24kg

Kích thước (mm) Kích thước (mm)

1817

*1 Chương trình Fuzzy là chương trình tiêu chuẩn.  *2 Bao gồm ống xả và ống cấp nước.
◎Tính năng và thiết kế có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Mã sản phẩm
Khối lượng giặt (kg)
Điều khiển Inverter
Chức năng giặt

Chức năng vắt

Chức năng tiện ích

Chức năng 
làm sạch

Chương trình giặt

Cấu tạo

Tự khởi động lại
Tự động tắt
Hệ thống cảm biến an toàn
Điện năng
tiêu thụ

Lượng nước
tiêu thụ

Kích thước Rộng x Cao x Sâu (mm)*2

Màu sắc

Khối lượng (Tịnh/Tổng, kg) 

Dynamic-Stream WashUltra-Stream Wash Sparkle Beat Wash

[Ultra-Stream Wash] [Sparkle Beat Wash] [Dynamic-Stream Wash]

SF-160XWV
16
●

● (12 mức)
●

800
●
●
ー
●
●
●
●
●

Bộ lọc xơ vải
11

Fuzzy (Tự động)
Giặt thông minh

Giặt vải mỏng
Giặt nhanh

Giặt ngâm/ giặt ít
Tiết kiệm điện
Tiết kiệm nước

Chăn mền
Làm khô lồng giặt
Vệ sinh lồng giặt

●
Kính cường lực

LED
●
●
●
●

118
7.4
83
5.2
190
11.9
128
8.0

640×1,140×696

49 / 55

SF-240XWV
24
●

● (12 mức)
●

700
●
●
ー
●
●
●
●
●

Bộ lọc xơ vải
11

Fuzzy (Tự động)
Giặt thông minh

Giặt vải mỏng
Giặt nhanh

Giặt ngâm/ giặt ít
Tiết kiệm điện
Tiết kiệm nước

Chăn mền
Làm khô lồng giặt
Vệ sinh lồng giặt

●
Kính cường lực

LED
●
●
●
●

153
6.4
112
4.7
268
11.2
167
7.0

724×1,173×744

68 / 74

SF-200XWV
20
●

Giặt 4 bước
Thác nước Ultra-Stream

● (12 mức)
●

700
●
●
ー
●
●
●
●
●

Bộ lọc xơ vải
11

Fuzzy (Tự động)
Giặt thông minh

Giặt vải mỏng
Giặt nhanh

Giặt ngâm/ giặt ít
Tiết kiệm điện
Tiết kiệm nước

Chăn mền
Làm khô lồng giặt
Vệ sinh lồng giặt

●
Kính cường lực

LED
●
●
●
●

144
7.2
94
4.7
260
13.0
148
7.4

724×1,158×744

67 / 73

SF-180XWV
18
●

● (12 mức)
●

700
●
●
ー
ー
●
●
●
●

Bộ lọc xơ vải
11

Fuzzy (Tự động)
Giặt thông minh

Giặt vải mỏng
Giặt nhanh

Giặt ngâm/ giặt ít
Tiết kiệm điện
Tiết kiệm nước

Chăn mền
Làm khô lồng giặt
Vệ sinh lồng giặt

●
Kính cường lực

LED
●
●
●
●

134
7.4
83
4.6
255
14.2
132
7.3

724×1,158×744

67 / 73

SF-140XAV
14
●

● (12 mức)
●

750
●
●
ー
ー
●
●
●
●

Bộ lọc xơ vải
9

Fuzzy (Tự động)
Giặt cực mạnh
Giặt vải mỏng

Giặt nhanh
Giặt ngâm

Tiết kiệm nước
Chăn mền

Làm khô lồng giặt
Vệ sinh lồng giặt

ー
Kính cường lực

LED
ー
●
●
●

114
8.1
ー
ー

178
12.7
114
8.1

590×1,122×634

42 / 46

SF-130XAV
13
●

● (12 mức)
●

750
●
●
ー
ー
●
●
●
●

Bộ lọc xơ vải
9

Fuzzy (Tự động)
Giặt cực mạnh
Giặt vải mỏng

Giặt nhanh
Giặt ngâm

Tiết kiệm nước
Chăn mền

Làm khô lồng giặt
Vệ sinh lồng giặt

ー
Kính cường lực

LED
ー
●
●
●

112
8.6
ー
ー

172
13.2
106
8.2

590×1,122×634

42 / 46

SF-120XAV
12
●

● (12 mức)
●

750
●
●
ー
ー
●
●
●
●

Bộ lọc xơ vải
9

Fuzzy (Tự động)
Giặt cực mạnh
Giặt vải mỏng

Giặt nhanh
Giặt ngâm

Tiết kiệm nước
Chăn mền

Làm khô lồng giặt
Vệ sinh lồng giặt

ー
Kính cường lực

LED
ー
●
●
●

110
9.2
ー
ー

166
13.8
98
8.2

590×1,065×634

39 / 43

SF-110XAV
11
●

● (12 mức)
●

750
●
●
ー
ー
●
●
●
●

Bộ lọc xơ vải
9

Fuzzy (Tự động)
Giặt cực mạnh
Giặt vải mỏng

Giặt nhanh
Giặt ngâm

Tiết kiệm nước
Chăn mền

Làm khô lồng giặt
Vệ sinh lồng giặt

ー
Kính cường lực

LED
ー
●
●
●

108
9.8
ー
ー

160
14.5
90
8.2

590×1,065×634

39 / 43

SF-100XAV
10
●

● (12 mức)
●

750
●
●
ー
ー
●
●
●
●

Bộ lọc xơ vải
9

Fuzzy (Tự động)
Giặt cực mạnh
Giặt vải mỏng

Giặt nhanh
Giặt ngâm

Tiết kiệm nước
Chăn mền

Làm khô lồng giặt
Vệ sinh lồng giặt

ー
Kính cường lực

LED
ー
●
●
●

106
10.6
ー
ー

154
15.4
82
8.2

590×1,065×634

39 / 43

SF-140XA
14
ー

● (12 mức)
ー

700
●
●
ー
ー
●
●
●
●

Bộ lọc xơ vải
9

Fuzzy (Tự động)
Giặt cực mạnh
Giặt vải mỏng

Giặt nhanh
Giặt ngâm

Tiết kiệm nước
Chăn mền

Làm khô lồng giặt
Vệ sinh lồng giặt

ー
Kính cường lực

LED
ー
●
●
●

152
10.9
ー
ー

178
12.7
114
8.1

590×1,122×634

43 / 48

SF-130XA
13
ー

● (12 mức)
ー

700
●
●
ー
ー
●
●
●
●

Bộ lọc xơ vải
9

Fuzzy (Tự động)
Giặt cực mạnh
Giặt vải mỏng

Giặt nhanh
Giặt ngâm

Tiết kiệm nước
Chăn mền

Làm khô lồng giặt
Vệ sinh lồng giặt

ー
Kính cường lực

LED
ー
●
●
●

142
10.9
ー
ー

175
13.5
106
8.2

590×1,122×634

43 / 48

SF-120XA
12
ー

● (12 mức)
ー

700
●
●
ー
ー
●
●
●
●

Bộ lọc xơ vải
9

Fuzzy (Tự động)
Giặt cực mạnh
Giặt vải mỏng

Giặt nhanh
Giặt ngâm

Tiết kiệm nước
Chăn mền

Làm khô lồng giặt
Vệ sinh lồng giặt

ー
Kính cường lực

LED
ー
●
●
●

132
11.0
ー
ー

172
14.3
98
8.2

590×1,065×634

41 / 46

SF-110XA
11
ー

● (12 mức)
ー

700
●
●
ー
ー
●
●
●
●

Bộ lọc xơ vải
9

Fuzzy (Tự động)
Giặt cực mạnh
Giặt vải mỏng

Giặt nhanh
Giặt ngâm

Tiết kiệm nước
Chăn mền

Làm khô lồng giặt
Vệ sinh lồng giặt

ー
Kính cường lực

LED
ー
●
●
●

122
11.1
ー
ー

169
15.4
90
8.2

590×1,065×634

41 / 46

SF-100XA
10
ー

● (12 mức)
ー

700
●
●
ー
ー
●
●
●
●

Bộ lọc xơ vải
9

Fuzzy (Tự động)
Giặt cực mạnh
Giặt vải mỏng

Giặt nhanh
Giặt ngâm

Tiết kiệm nước
Chăn mền

Làm khô lồng giặt
Vệ sinh lồng giặt

ー
Kính cường lực

LED
ー
●
●
●

112
11.2
ー
ー

166
16.6
82
8.2

590×1,065×634

41 / 46

Chương trình Fuzzy*1

Chương trình tiết kiệm điện

(Wh / Chu kỳ)
(Wh / kg)
(Wh / Chu kỳ)
(Wh / kg)

Chương trình Fuzzy*1

Chương trình tiết kiệm nước

(L / Chu kỳ)
(L / kg)
(L / Chu kỳ)
(L / kg)

Nắp mở có trợ lực
Chất liệu nắp
Màn hình hiển thị
Ngăn chứa bột giặt và nước xả chung

Quá trình giặt
Thác nước
Chọn mức nước
Cảm biến Eco ba bước
Tốc độ vắt tối đa (vòng/phút)
Chống rối đồ giặt
Điều khiển 4 nút (Thêm nước & Điều chỉnh luồng nước)
Nút Eco
Ghi nhớ
Hẹn giờ
Auto Self Clean (Chứng nhận Allergy UK)
Vệ sinh lồng giặt
Làm khô lồng giặt
Vật liệu kháng khuẩn
Số lượng chương trình

BẢNG QUY CÁCH BẢNG QUY CÁCH
Máy giặt cửa trên

*1 Chương trình Fuzzy là chương trình tiêu chuẩn.  *2 Bao gồm ống xả và ống cấp nước.
◎Tính năng và thiết kế có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Mã sản phẩm
Khối lượng giặt (kg)
Điều khiển Inverter
Chức năng giặt

Chức năng vắt

Chức năng tiện ích

Chức năng 
làm sạch

Chương trình giặt

Cấu tạo

Tự khởi động lại
Tự động tắt
Hệ thống cảm biến an toàn
Điện năng
tiêu thụ

Lượng nước
tiêu thụ

Kích thước Rộng x Cao x Sâu (mm)*2

Màu sắc
Khối lượng (Tịnh/Tổng, kg) 

Chương trình Fuzzy*1

Chương trình tiết kiệm điện

(Wh / Chu kỳ)
(Wh / kg)
(Wh / Chu kỳ)
(Wh / kg)

Chương trình Fuzzy*1

Chương trình tiết kiệm nước

(L / Chu kỳ)
(L / kg)
(L / Chu kỳ)
(L / kg)

Nắp mở có trợ lực
Chất liệu nắp
Màn hình hiển thị
Ngăn chứa bột giặt và nước xả chung

Quá trình giặt
Thác nước
Chọn mức nước
Cảm biến Eco ba bước
Tốc độ vắt tối đa (vòng/phút)
Chống rối đồ giặt
Điều khiển 4 nút (Thêm nước & Điều chỉnh luồng nước)
Nút Eco
Ghi nhớ
Hẹn giờ
Auto Self Clean (Chứng nhận Allergy UK)
Vệ sinh lồng giặt
Làm khô lồng giặt
Vật liệu kháng khuẩn
Số lượng chương trình

Máy giặt cửa trên

Champagne / Bạc / Trắng Champagne
Bạc / TrắngBạc / Trắng Bạc

Trắng Xám nhạt

Giặt 4 bước
Thác nước Sparkle Beat

Giặt sâu 4 bước
Thác nước Dynamic Wide

(Bán phần) (Bán phần) (Bán phần) (Bán phần)

Thân máy: TrắngChampagne Bạc

Dynamic-Stream Wash

Giặt sâu 4 bước
Thác nước Dynamic Wide

Thân máy: Trắng Xám nhạt



[Mặt trên]

930
1,059

1,345

545 900

590

1,002

630600

[Mặt bên][Mặt trước]

Kích thước (mm)

897
986

1,206

510 940

530

920

535

[Mặt trên]

[Mặt bên][Mặt trước]

8kg

2019

*1 Chương trình Fuzzy là chương trình tiêu chuẩn.  *2 Bao gồm ống xả và ống cấp nước.
◎Tính năng và thiết kế có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Mã sản phẩm
Khối lượng giặt (kg)
Bơm tăng áp
Chức năng giặt

Chức năng vắt

Chức năng tiện ích

Chức năng 
làm sạch

Chương trình giặt

Cấu tạo

Tự khởi động lại
Tự động tắt
Hệ thống cảm biến an toàn
Điện năng
tiêu thụ

Lượng nước
tiêu thụ

Kích thước Rộng x Cao x Sâu (mm)*2

Màu sắc
Khối lượng (Tịnh/Tổng, kg) 

Beat Wave Wash

[Beat Wave Wash]

SF-90XA
9
ー

● (12 mức)
600
●
●
●
●
●

Bộ lọc xơ vải
11

Fuzzy (Tự động)
Giặt cực mạnh
Giặt vải mỏng

Giặt nhanh
Giặt ngâm

Tiết kiệm nước
Tiết kiệm điện

Chăn mền/Giặt ít
Làm khô lồng giặt
Vệ sinh lồng giặt
Kính cường lực

LED
●
●
●

149
16.6
98

10.9
110
12.2
63
7.0

590×1,059×600

34 / 38

SF-80XA
8
ー

● (12 mức)
600
●
●
●
●
●

Bộ lọc xơ vải
11

Fuzzy (Tự động)
Giặt cực mạnh
Giặt vải mỏng

Giặt nhanh
Giặt ngâm

Tiết kiệm nước
Tiết kiệm điện

Chăn mền/Giặt ít
Làm khô lồng giặt
Vệ sinh lồng giặt
Kính cường lực

LED
●
●
●

135
16.9
88

11.0
104
13.0
55
6.9

590×1,059×600

34 / 38

Chương trình Fuzzy*1

Chương trình tiết kiệm điện

(Wh / Chu kỳ)
(Wh / kg)
(Wh / Chu kỳ)
(Wh / kg)

Chương trình Fuzzy*1

Chương trình tiết kiệm nước

(L / Chu kỳ)
(L / kg)
(L / Chu kỳ)
(L / kg)

Chất liệu nắp
Màn hình hiển thị

Quá trình giặt
Thác nước
Chọn mức nước
Tốc độ vắt tối đa (vòng/phút)
Chống rối đồ giặt
Nút Eco
Hẹn giờ
Vệ sinh lồng giặt
Làm khô lồng giặt
Vật liệu kháng khuẩn
Số lượng chương trình

BẢNG QUY CÁCH
Máy giặt cửa trên

Trắng

Giặt 4 bước
Thác nước Beat

Thân máy: Trắng

SF-S95XC
9.5
●

● (12 mức)
600
●
●
●
●
●

Bộ lọc xơ vải
11

Fuzzy (Tự động)
Giặt cực mạnh
Giặt vải mỏng

Giặt nhanh
Giặt ngâm

Tiết kiệm nước
Tiết kiệm điện

Chăn mền/Giặt ít
Làm khô lồng giặt
Vệ sinh lồng giặt
Kính cường lực

LED
●
●
●

158
16.6
105
11.1
113
11.9
67
7.1

590×1,059×600

34 / 39

SF-80XB
8
ー

Giặt 2 bước
ー

● (6 mức)
650
●
ー
●
●
ー

Bộ lọc xơ vải
9

Fuzzy (Tự động)
Giặt cực mạnh

Giặt nhanh
Giặt ngâm

Giặt lưu hương
Tiết kiệm nước
Tiết kiệm điện

Giặt ít
Vệ sinh lồng giặt
Kính cường lực

LED
●
●
●

105
13.1
80

10.0
104
13.0
60
7.5

530×986×535

32 / 35

Dòng nhỏ gọn

9.5 kg / 9kg / 8kg

[Dòng nhỏ gọn]
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