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Cảm Giác Sạch Hoàn Hảo

Máy Hút Bụi



Máy Hút Bụi Sản Xuất Tại Nhật Bản 
được trang bị các tính năng cải tiến

Sử dụng công nghệ hiện đại nhất

Hitachi đạt được thành tựu to lớn trong việc cung cấp Máy hút bụi không dây mạnh mẽ và kiểu dáng đẹp thông qua các công nghệ độc quyền. 

Động cơ Quạt Công Suất Cao nguyên bản của Hitachi có kích thước nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ nhưng sở hữu hiệu suất cao với độ ồn thấp. 

Nhờ thiết kế đầu hút độc đáo, giờ đây bạn có thể hút bụi ngay sát góc tường. 

Dễ dàng xả bụi chỉ bằng một nút bấm. Bạn thậm chí có thể rửa khoang chứa bụi bằng nước. 

Máy hút bụi không dây Hitachi sản xuất tại Nhật Bản

Với thiết kế sang trọng và được sản xuất dành cho những ngôi nhà thông minh và sáng tạo của tương lai. 

Với Hitachi, bạn đã làm được điều đó.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model

Màu sắc

Thời gian sạc (giờ)

Kích thước (DxRxC, mm)

Loại pin

Trọng lượng (kg)

Dung tích chứa bụi (L)

Đầu hút

Chổi xoay

Phụ kiện

PV-XFH900

Vàng Champagne (CG)

Khoảng 8 (Công suất cao)

Khoảng 3.5

Li-ion

2.1

1.4

0.2

Đầu hút thông minh mạnh mẽ

PV-XFL300

Vàng Champagne (CG)

Khoảng 8 (Công suất cao)

Khoảng 3.5

Li-ion

1.4

0.95

0.15

Đầu hút tích hợp động cơ

Loại Không Dây

Khoảng 60 (tiêu chuẩn) (không dùng đầu hút)

308 x 255 x 1012 (Chế độ dạng đứng) 230 x 230 x 1000 (Chế độ dạng đứng)

Khoảng 45 (tiêu chuẩn) (không dùng đầu hút)

Khoảng 30 (tiêu chuẩn) (có dùng đầu hút)Khoảng 40 (tiêu chuẩn) (có dùng đầu hút)

Tích hợp động cơ, Tháo dễ dàng bằng một chạm, Rửa 
nước được

Tích hợp động cơ, Tháo dễ dàng bằng một chạm, Rửa 
nước được

Đầu hút, Ống nối dài, Đầu hút điện mini, Đầu hút chổi 
khe 2 chiều, Chổi quét, 

Ống nối thông minh, Đế sạc, Chổi hút cầm tay, Chổi vệ 
sinh bộ lọc, Bộ chuyển đổi AC

Đầu hút, Ống nối dài, Chân đứng, Đầu hút cầm tay, Đầu 
hút khe, Chổi vệ sinh bộ lọc, Bộ chuyển đổi AC

* Pin sạc đầy, pin mới, nhiệt độ xung quanh 20OC, thời gian vận hành có thể khác nhau tùy thuộc vào nhiệt độ xung quanh.

Thời gian vận hành liên tục 
(phút*)

Trọng lượng (chế độ cầm tay, kg)
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PV-XFH900

Giữ ngôi nhà tinh tươm với đa dạng các loại đầu hút làm sạch từ sàn nhà đến những vị trí khó tiếp cận.

Làm Sạch Nhanh Chóng Mọi Lúc, Mọi Nơi

Phụ Kiện Đa Năng Cho Mọi Nhu Cầu Làm Sạch

Đầu Hút Thông Minh Mạnh Mẽ
Phù hợp nhiều loại sàn

1 Ống Nối Dài Bằng Carbon Nhẹ
 Điều chỉnh độ dài dễ dàng

2

Đầu Hút Chổi - Khe 2 Chiều
Cho những vị trí nhỏ hẹp. 

3

Ống Nối Thông Minh
 Tính tiện dụng cao

5

Đầu Hút Điện Mini
Cho giường, nệm, sofa, ghế xe hơi

4

Chổi Quét
 Vệ sinh bên trong ngăn kéo

6 Chổi kiểu cầm tay
 Làm sạch mặt bàn

7

Tháo dễ dàng bằng một chạm

1 2

3 4 5

6 7
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Hút Sát Chân Tường

Chổi Hút Xoay Loại Bỏ Hiệu Quả Vi Khuẩn Trên Sàn Nhà*

PV-XFH900

Đầu Hút Thông Minh Mạnh Mẽ
Bộ Đôi Nắp Đồng Bộ
Bộ đôi nắp đồng bộ đóng và mở cùng lúc giúp hút sạch các 
phân tử bụi cực nhỏ.

Nắp trước mở để hút 
các hạt bụi lớn

Nắp rìa đóng giúp hút 
sạch phần tử bụi còn 

sót lại từ phía sau.

Dễ dàng làm sạch sàn nhà ngay góc chân tường nhờ thiết kế đầu hút độc đáo

* Đã được kiểm nghiệm bởi Kitasato Research Center cho Environmental Science. • Số Báo cáo: Báo cáo KRCES-Bio.Test số 2018_0065 (Mẫu thử nghiệm PV-BFH900 tương 
đương với PV-XFH900). • Phương pháp thử: Đo tỷ lệ khử vi khuẩn thu bằng đầu hút ở độ cao 50cm trong 2 giây sau một vòng hút bụi sàn có vi khuẩn. • Mục đã kiểm tra: Vi 
khuẩn trên sàn nhà. • Kết quả xét nghiệm: Giảm 99% vi khuẩn.
Chổi Hút Xoay có khả năng lau sạch sàn nhà.
- Chổi này không có chức năng lau bằng nước. Sàn nhà bị bẩn và có vết bẩn giữa các khe hở có thể không được làm sạch.
- Tỷ lệ giảm vi khuẩn có thể khác nhau tùy thuộc vào điều kiện sàn. Có thể không lau sạch được vết bẩn giữa khe hở giữa các ván sàn.
- Hiệu quả khử vi khuẩn 99% sẽ không đảm bảo hiệu quả lâu dài. Tỷ lệ giảm vi khuẩn 99% có thể giảm sút sau một thời gian dài sử dụng.

Tháo dễ dàng 
bằng đòn bẩy.
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Thiết Kế Thân Thiện Người Dùng

PV-XFH900

Lực Hút Xoáy Mạnh Mẽ 
Kích Thước Nhỏ Gọn Nguyên Bản Hitachi 
Động Cơ Quạt Công Suất Cao
Động cơ mới cải tiến với công suất cao. Mặc dù kích thước nhỏ 
và nhẹ nhưng sở hữu hiệu suất cao với độ ồn thấp. Hệ Thống 
Hút Xoáy được tăng cường cho công suất thêm mạnh mẽ, nhờ 
đó bụi và khí được tách rời bằng lực ly tâm.

Tùy chọn phương thức sạch pin Đèn LED

Chế độ máy dạng 
đứng trên đế sạc

Chế độ máy cầm 
tay trên đế sạc

Chế độ máy cầm 
tay sạc trực tiếp

Dễ dàng nhìn thấy ngay cả trong bóng tối

Pin Lithium-ion Tháo Rời Được
Cho phép bạn sử dụng thêm pin phụ
* Pin phụ không bao gồm

Xả Bụi Dễ Dàng Và Sạch Sẽ
Dễ dàng xả bụi chỉ với một nút chạm nhẹ.

Tháo dễ 
dàng bằng 
đòn bẩy
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1 2 3

PV-XFL300

Vệ Sinh Nhẹ Nhàng Với Máy Hút Bụi Nhẹ 1.4kg
Giờ đây việc vệ sinh nhà cửa thật nhẹ nhàng, chẳng tốn nhiều sức lực với máy hút 
bụi không dây nặng chỉ 1,4kg. Thiết kế ống nối dài bằng sợi nhựa gia cường và 
động cơ quạt công suất cao nhỏ gọn.

1

2

3

Đầu hút tích hợp động cơ nhỏ gọn mới

Ống nối dài bằng sợi nhựa gia cường

Động cơ quạt công suất cao nhỏ gọn

Lực Hút Xoáy Mạnh Mẽ
Kích Thước Nhỏ Gọn Nguyên Bản Hitachi 
Động Cơ Quạt Công Suất Cao
Bộ ba cánh cố định độc đáo nguyên bản Hitachi được thiết 
kế giúp động cơ quạt nhỏ gọn, nhẹ, hiệu suất cao. Điều 
khiển hiệu quả luồng khí cho lực hút xoáy mạnh mẽ.
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PV-XFL300

Hút Bụi Mạnh Mẽ Làm Sạch Sát Góc Tường

Thiết Kế Thân Thiện Người Dùng

Độ kín khít với sàn nhà và công suất mạnh của chổi xoay tạo ra lực hút mạnh. Đầu hút được tích hợp động cơ, giúp di chuyển 
dễ dàng ít tốn sức hơn.

Đầu hút nhỏ gọn tích hợp động cơ Hút sát chân tường

Đế tự đứng 
(không cần đến máy khoan cố định)
Máy hút bụi có thể đặt đứng trên đế để 
sạc sau khi sử dụng.

Tháo dễ dàng bằng một chạm
Ống nối dài cũng có thể tháo rời dễ dàng chỉ với 
một chạm.

Xả Bụi Dễ Dàng Và Sạch Sẽ

Xả bụi dễ dàng chỉ với một 
nút chạm nhẹ

Khoang chứa bụi rửa bằng nước được Chổi hút xoay rửa bằng nước được, 
có thể tháo rời bằng một chạm. 

Tháo dễ 
dàng bằng 
đòn bẩy
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Dòng Điều Khiển Trên Tay Cầm
CV-SU23V (2300 W)

Dòng Đầu Hút Đa Năng
CV-SE230 (2300 W)

134.18 
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Dòng Tiêu Chuẩn
CV-SF20V (2000 W)

Dòng Không Túi
CV-SF16 (1600 W)

Dòng Có Túi
CV-BH18 (1800 W)
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Dòng Đầu Hút Đa Năng
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Dòng Đầu Hút Đa Năng
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Dung tích chứ 1.6L bụi
Đầu hút thảm/sàn
Ống nối dài bằng nhựa

Chổi hút bụi & đầu 
hút khe

Xử lý bụi dễ dàng
Đầu thổi
Móc giữ phụ kiện

Xanh dương

CV-SH18E 1600W
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Dung tích chứa 1.6L bụi
Đầu hút xoay đa hướng
Điều chỉnh chiều dài ống một chạm
Tay cầm
Điều khiển trên tay cầm

Xử lý bụi sạch sẽ và dễ dàng
Chức năng thổi
Chổi hút xoay tiện dụng một chạm
Đầu hút khe
Móc giữ phụ kiện

Lọc khí 7 bước (Bộ lọc HEPA &
Nano Titanium)

Bánh xe lớn & êm
Dây điện 5.0m
Ống không xoắn

Dung tích chứa 1.6L bụi
Đầu hút xoay đa hướng
Ống nối dài bằng nhôm
Tay cầm
Điều khiển trên tay cầm

Xử lý bụi sạch sẽ và dễ dàng
Chức năng thổi
Chổi hút bụi
Đầu hút khe
Móc giữ phụ kiện

Lọc khí 7 bước (Bộ lọc HEPA &
Nano Titanium)

Dây điện 5.0m
Ống không xoắn

Dung tích chứa 1.6L bụi
Đầu hút xoay đa hướng
Ống nối dài bằng nhôm
Tay cầm
Điều khiển trên tay cầm

Xử lý bụi sạch sẽ và dễ dàng
Chức năng thổi
Chổi hút bụi
Đầu hút khe
Móc giữ phụ kiện

Lọc khí 7 bước (Bộ lọc HEPA &
Nano Titanium)

Dây điện 5.0m
Ống không xoắn

Dung tích chứa 1.6L bụi
Đầu hút xoay đa hướng
Ống nối dài bằng nhôm
Tay cầm
Điều khiển trên tay cầm

Xử lý bụi sạch sẽ và dễ dàng
Chức năng thổi
Chổi hút bụi
Đầu hút khe
Móc giữ phụ kiện

Lọc khí 7 bước (Bộ lọc HEPA &
Nano Titanium)

Dây điện 5.0m
Ống không xoắn

Đỏ Hồng Champagne

Xanh Shapphire Xanh Ngọc Lam



Dung tích chứ 1.6L bụi
Đầu hút thảm/sàn
Ống nối dài bằng nhựa

Chổi hút bụi & đầu 
hút khe

Xử lý bụi dễ dàng
Đầu thổi
Móc giữ phụ kiện

Xanh dương

CV-SH18E 1600W

Dòng Đầu Hút Đa Năng

Dòng 
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CV-BH18   1800W

CV-BF16   1600W

Dung tích chứa 3L bụi
Đầu hút rộng, hai chế độ thảm/sàn
Màng lọc Nano Titanium
Ống kim loại
Chức năng thổi

Chổi hút bụi
Đầu hút khe
Móc giữ phụ kiện
Dây điện 5m
Ống không xoắn

Dung tích chứa 1.5L bụi
Hai chế độ hút thảm/sàn
Ống nhựa
Đầu hút khe

Có thể lựa chọn Túi giấy hoặc Túi vải.

Móc giữ phụ kiện
Bánh xe lớn
Dây điện 5m
Ống không xoắn

3 Màu
Chọn lựa màu sắc theo
phong cách phù hợp
với bạn.

Xanh lá Đỏ Vàng

Phụ kiện

Đầu hút rộng, hai chế 
thảm/sàn

Chổi hút bụi Đầu hút khe Móc giữ phụ kiện*
Dễ dàng vệ sinh những vị trí 
không bằng phẳng.

Dễ dàng hút bụi ở những không 
gian khó tiếp cận như các khe 
hẹp trên vải.

Móc giữ phụ kiện 2 bên, thuận
tiện thay đổi phù hợp với khu 
vực cần làm vệ sinh.
*Model CV-BF16 chỉ có đầu hút khe.

Đầu hút bụi với 2 chế độ hút có 
thể dễ dàng điều chỉnh phù hợp 
với bề mặt cần làm vệ sinh.
*Áp dụng cho Model CV-BH18.
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Dòng thu dây điện tự động
CV-995HC
2400W / 25L
Đen - Vàng Champagne
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Dòng tiêu chuẩn
CV-960F
2200W / 21L
Đỏ đậm

Dòng tiêu chuẩn
CV-970Y
2200W / 21L
Vàng

Dòng tiêu chuẩn
CV-960F
2200W / 21L
Đỏ đậm
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CV-995HC
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CV-SH18E

330

1.6

385   282   226

4.4/6.5
Xanh dương

CV-SH18E

330

1.6

385   282   226

4.4/6.5
Xanh dương

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

24

*





Bạn là ngôi sao của chính cuộc đời mình

Trên bước đường hoàn thiện tính cách, lối sống, những sự lựa

chọn luôn khiến bạn tỏa sáng

Hitachi liên tục nỗ lực cải tiến mang đến chất lượng đẳng cấp

cho cuộc sống của bạn.

Cách bạn tận hưởng cuộc sống, chính là cách
Hitachi cải tiến từng ngày


