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Selama lebih dari 100 tahun, Electrolux telah berinovasi menciptakan 
produk penghisap debu dengan menggabungkan misi untuk memenuhi 
kebutuhan konsumen dan kemampuan untuk menghadirkan penghisap 
debu dengan inovasi terdepan. Penghisap debu Electrolux memberikan 
solusi kebersihan terbaik bagi semua orang. Jalani hidup bersih dari 
debu dan percayakan kebersihan rumah Anda kepada Electrolux.
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5 Faktor utama dalam memilih penghisap debu yang
efisien untuk rumah anda

Pertanyaan untuk mengidentifikasi penghisap debu
yang paling tepat untuk Anda

Ada 5 Faktor utama dalam memilih penghisap debu yang
efisien untuk rumah anda

Banyak orang berpikir kalau penghisap debu yang efisisen dilihat dari voltase 
atau daya nya. Performa terbaik dari penghisap debu sebenarnya diukur dari 
kemampuan nya menghisap debu. Menciptakan kemampuan menghisap 
debu yang efektif adalah bagaimana membuat kemampuan menghisap yang 
maksimal dari kombinasi antara hisapan dan aliran udara di corong dengan 
kecepatan angin yang tinggi sehingga dapat mengangkat debu-debu 
dengan optimal.

“Saya ingin penghisap debu yang kuat”
Anda membutuhkan penghisap debu yang 
mempunyai kemampuan menghisap yang 
maksimal. Kombinasi antara daya hisap dan 
aliran udara di corong dengan kecepatan angin 
yang tinggi dapat mengangkat debu-debu 
dengan optimal. Penghisap debu yang kuat 
ditentukan dari gabungan seluruh bagiannya, 
dari nozzle, motor, hingga sistem filtrasi dari 
penghisap debu tersebut.

“Saya ingin penghisap debu yang tidak
mengeluarkan kembali debu nya keluar”

Penghisap debu yang efisien harus mempunyai 
sistem penyaringan yang tertutup dan saringan 
HEPA yang baik, sehingga anda yakin kalau 
debu yang sudah terhisap kedalam tidak akan 
keluar lagi.

Corong dan selang penghisap yang 
aerodinamis berguna untuk meminimalis-
asikan kurangnya tekanan pada sistem.  
Bagian ini adalah kunci utama dari 
efisiensi dan penggunaan yang mudah 
dari sebuah penghisap debu.

“Saya ingin corong dan pegangan 
penghisap yang mudah dan 
gampang digunakan”

Selalu menjaga penghisap debu anda 
dengan mengganti kantong debu, 
mengosongkan tempat debu dan 
membersihkan filternya secara berkala 
akan mencegahnya dari mesin yang 
cepat panas sehingga mesin akan selalu 
dalam kondisi optimal.

“Saya ingin penghisap debu yang 
tidak cepat panas dan tahan lama”

Corong dari penghisap debu adalah 
sumber utama dalam proses menghisap 
debu. Ini memerlukan  kombinasi antara 
daya hisap dan aliran udara di corong 
dengan kecepatan angin yang tinggi di 
sekitar debu-debu yang akan dihisap. 
Corong yang tepat akan menghasilkan 
hasil pembersihan yang maksimal.

“Saya ingin penghisap debu yang 
mempunyai daya hisap yang 
maksimal”

Pilih tipe tempat tinggal Anda

Pilih metode pembersihan Anda

Identifikasi rutinitas kebersihan Anda

Pilih bentuk penghisap debu Anda

Rumah kecil (<200m2)
Rumah sedang (>200m2)
Townhome
Apartemen/kondominium

Amat sangat bersih
Membersihkan dengan cepat
Membersihkan di titik tertentu

Setiap hari
2-3 kali/minggu

Bagless
Bagged

Identifikasi tipe lantai tempat tinggal Anda
Lantai yang keras
Lantai keramik

Identifikasi wilayah penghispa debu Anda

Identifikasi gaya hidup Anda

Lihat halaman berikutnya untuk mengetahui
penghisap debu yang sesuai dengan Anda

Tipe penghisap debu yang mana yang Anda pilih?

Juga membersihkan perabot rumah
dan tirai

Menderita alergi pernafasan
Memiliki hewan peliharaan
Memiliki bayi/anak kecil

Lantai keramik

Karpet
Kombinasi lantai keramik/keras
Di luar rumah

Sekali seminggu



Kuat

Kuat RinganUkuran yang
ringkas

Arahkan ke sekeliling 
perabot, lantai, dan
karpet rumah anda.

Motorisasi Nozzle lantai
memudahkan proses
pembersihan untuk
di semua jenis lantai.

Untuk membersihkan kotoran / debu yang banyak

Pengaturan Daya

Kuat Pengaturan Daya Tanpa Kantong
Debu

Menangani berbagai macam obyek seperti cairan, serbuk 
kayu, serpihan kaca, debu dan kerikil
Cocok untuk rumah sedang dan besar
Bisa digunakan untuk membersihkan dalam atau luar rumah

Untuk kenyamanan dalam membersihkan

Menonjolkan unsur kenyamanan
Cocok untuk digunakan di rumah yang kecil
Bisa digunakan untuk membersihkan berbagai macam 
area seperti dapur dan mobil

Untuk membersihkan kotoran dengan tepat dan nyaman:

Nyaman dan mudah digunakan
Perawatan yang mudah dan efisien
Dengan adanya teknologi cylonic yang dapat memaksimalkan 
performa vacuum

Untuk membersihkan kotoran menyeluruh dan higienis

Membersihkan debu dengan cepat
Nyaman dan tidak berantakan
Menjamin tidak ada debu yang bocor atau keluar kembali 
saat proses pembersihan karena debu akan langsung 
masuk ke dalam kantong debu

Penghisap debu yang tepat untuk Anda Penghisap debu yang tepat untuk Anda



Ahli inovasi penghisap debu selama 
lebih dari 100 tahun
Merubah dunia kebersihan, Electrolux telah 
mengkombinasikan kebutuhan konsumen dengan  memberikan 
inovasi kebersihan yang terbaik. Solusi kebersihan ini sudah 
ditawarkan di seluruh dunia semenjak tahun 1912. 

Semua bermula di tahun 1912, ketika Axe Wenner-Gren pendiri Electrolux melansir Lux 1, 
Penghisap debu rumah tangga pertama. Semenjak itu, Electrolux terus maju menjadi 
produsen penghisap debu yang paling popular dan inovatif di setiap rumah di dunia.

Dengan pengalaman lebih dari 100 tahun, Electrolux membangun inovasi untuk para 
konsumen sesuai dengan kebutuhan masing-masing konsumen tersebut. Melalui penelitian 
yang mendalam, desain yang dipikirkan dengan baik dan masukan dari para konsumen, 
penghisap debu Electrolux akhirnya menjawab kebutuhan para konsumen.  Mementingkan 
kebutuhan dan keinginan konsumen merupakan kunci utama dari setiap produk yang 
dikeluarkan oleh Electrolux. Electrolux dapat diterima dengan baik oleh konsumen karena 
produk-produknya yang sesuai, nyaman, indah, dan yang terpenting, tahan lama.

Ahli penghisap debu selama lebih dari 100 tahun: 
Momen Bersejarah
Pada tahun 1921, penghisap debu pertama – tipe V diluncurkan. Ini merupakan penghisap 
debu rumah tangga yang pertama yang di adaptasikan untuk pemakaian di rumah dan 
langkah pertama dari terciptanya penghisap debu modern.

Pada tahun 1964, Luxomatic Z90 diluncurkan sebagai generasi penghisap debu pertama 
yang baru dengan desain anyar yang belum pernah ada sebelumnya, seperti penggulung 
kabel otomatis, kantung debu yang tertutup, dan indikator debu yang akan menandakan 
pada saat kantung sudah penuh. 

Pada tahun 2001, Electrolux mengeluarkan Trilobite - penghisap debu robotik ke pasaran. 
Yang membuat Trilobite unik adalah kemampuan nya untuk bergerak menggunakan 
ultrasound dan dapat berhenti serta mengulang secara otomatis setelah selesai 
melakukan proses penghisapan. Dengan tinggi 13cm dan diameter 35cm, Trilobite 
memberikan konsumen dengan fasilitas penggunaan ‘tanpa tangan’ untuk membersihkan 
rumah mereka.

Pada tahun 2004, Ergorapido 2-in-1, penghisap debu tanpa kabel diluncurkan. Dirancang 
untuk memenuhi kebutuhan kebersihan kaum urban, Ergorapido adalah jawanban dari 
segala kebutuhan kebersihan konsumen yang cepat dan mudah. Ergorapido adalah yang 
pertama diseluruh dunia untuk kategori pembersih debu jenis stick. Dengan desain yang 
luar biasa, Ergorapido bahkan bisa berfungsi sebagai hiasan dirumah. Karena kemudahan 
nya,  Ergorapido menawarkan kombinasi kekuatan dari penghisap debu biasa dan jenis 
stick. Selanjutnya, generasi kedua dari Ergorapido diluncurkan ke pasar pada tahun 2007.

Pada tahun 2007, Rapido, penghisap debu jenis handheld dengan roda diluncurkan. 
Design yang sederhana dan inovatif ini memberikan konsumen kesempatan untuk 
menggunakan penghisap debu yang tidak akan merusak permukaan lantai yang 
dibersihkan. Secara bersamaan di tahun 2007, penghisap debu UltraSilencer Green juga 
diluncurkan. Untuk mengurangi pemakaian listrik dan memaksimalkan energi ramah 
lingkungan, produk ini menggunakan 33% listrik lebih sedikit, dibuat dari 55% plastik daur 
ulang dan pada saat pembuatan mengkonsumsi listrik 90% lebih sedikit.

Pada tahun 2008, penghisap debu dengan performa terbaik, UltraOne, diluncurkan. 
Sebagai salah satu jenis penghisap debu tanpa suara yang ada di pasaran. Desain 
UltraOne yang dipikirkan secara seksama membuatnya nyaman untuk digunakan.

Penghargaan yang diperoleh  
Menunjukkan mutu tinggi pada desain dan inovasi, 
Electrolux telah menerima banyak penghargaan untuk 
pengabdiannya yang kuat di mata para konsumen. Apakah 
itu dilihat dari produknya, desain nya ataupun kepuasan 
pelanggan, Electrolux selalu dikenal sebagai 
pemenangnya.

2005 : Penghisap debu Electrolux Oxy3system dan Ergorapido 2-in-1 
memenangkan kompetisi Red Dot Design Awards 50th edition.

2006 :  Penghisap debu Electrolux Ergorapido menerima Swedish Good 
Design Award.

2008  : Penghisap debu Electrolux UltraSilencer Green dianugrahi 
penghargaan prestisius dari The Swedish Recycling Industry Association. 
UltraSilencer Green merupakan penghisap debu ramah lingkungan pertama 
dipasaran yang dianugrahi penghargaan tersebut.
 Penghisap debu Electrolux Energica dan generasi kedua dari Ergorapido 
2-in-1 juga dianugrahi iF Design Award dari International Forum Design yang 
berlokasi di Hannover, Jerman.

2009 : Penghisap debu Electrolux UltraOne menerima ulasan terbaik dari konsumen 
di 5 negara: Swedia, Denmark, Norwegia, Finlandia dan Republik Ceko. 

2010 : Penghisap debu UltraOne menerima iF Design Award. 2500 produk dari 
39 negara ikut serta dalam kompetisi ini. Penghisap debu UltraOne adalah salah 
satu dari 778 produk yang menerima penghargaan.

Penghisap debu Ergorapido keluar sebagai pemenang dalam kategori performa 
yang dilakukan oleh SLG. Penghisap debu yang menggunakan batere ini 
merupakan yang terlaris dan mengalahkan pesaingnya di 3 dari 4 kategori yang 
dinilai.

Penghisap debu Ergorapido juga dianugrahi 2 penghargaan internasional untuk 
kategori design yang bagus. Pemenang dari Red Dot Design Award dan iF Design 
Award.

Penghisap debu Electrolux dari kampanye adalah pemenang dari 5 European PR 
Awards, 2 European Excellence Awards, dan 3 Eurobest Awards.
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2011 : Penghisap debu Electrolux UltraOne menerima penghargaan prestisius 
Plus X Award yang kemudian dianugrahi sebagai Produk Terbaik 2011 untuk kategori 
kualitas desain dan kemudahan penggunaan.

Penghisap debu Ergorapido memenangkan Plus X Award untuk kategori kualitas, 
desain, dan kemudahan penggunaan.

Electrolux menerima IPRA Golden Award dari PBB untuk proyek Vac from the Sea. 
Proyek yang bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan mengenai kekurangan 
plastik daur ulang di dunia. Proyek ini diluncurkan semenjak tahun 2010. IPRA 
Awards merupakan kerjasama antara IPRA DAN PBB mengenai isu yang diperhati-
kan PBB.

2013 : Penghisap debu Electrolux UltrOne Mini menerima hasil yang luar biasa 
pada Red Dot Design Award.

2014 : Penghisap debu Electrolux Ergorapido, UltraOne dan Rapido menerima 
International Plus X Awards.

Ergorapido adalah pemenang dalam kategori Produk Terbaik tahun ini. Penghargaan 
ini dinilai berdasarkan inovasi, kualitas, design, kemudahan penggunaan, fungsi dan 
ekologi dibawah tema olahraga dan gaya hidup. 

Penghisap debu Electrolux Ergorapido, Ultracaptic, UltraOne dan Rapido adalah 
pemenang dalam Red Dot Awards. Ergorapido adalah pemenang dalam kategori 
‘Best of the Best’ sebagai produk dengan desain tercanggih.

 

2015 : Penghisap debu Electrolux UltraFlex, yang mempunyai dua saluran 
masukan, desain yang mengoptimalkan aliran udara dan penghisap yang efektif 
menghilangkan debu dan kotoran,  memenangkan Plus X Award. 

UltraFlex memenangkan Red Dot Design untuk Produk terbaik tahun ini.

Di Indonesia, semua jenis rangkaian penghisap debu Electrolux mendapatkan TOP 
BRAND AWARDS setiap tahun dari tahun 2010.
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MENJANGKAU SELURUH RUANGAN
Dengan Nozzle pembersih yang canggih

UltraflexTM memiliki desain mulut vacuum yang sangat pipih dan 
mampu berputar 180o untuk menjangkau area-area yang sempit 
dengan fleksibel. Disertai fitur HEPA 13 dengan lapisan karbon 
yang menjamin :

0.00% debu yang sudah masuk tidak akan keluar
100% mengangkat debu pada lantai

Dust can’t hide.
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st retainingFLEXPRO PERFORMANCE SYSTEM

    UltraFlexTM memiliki Turbo Cyclonic, sistem 
yang dirancang untuk memutar udara dan 
memisahkan debu.

    Permukaan dua saluran kembar kanan 
dan kiri yang aerodinamis mendorong 
aliran udara di dalam Turbo Cyclone 
sehingga daya isap stabil dan tidak mudah 
tersumbat

Dengan Flex Pro Performance System, UltraflexTM 

membersihkan rumah Anda dengan sempurna

CUTTING EDGE 
FLEXPRO PLUS NOZZLE

U l t raF lex TM memi l i k i  desa in  nozz le  
yang  sangat  p ip i h  dan  mampu  
berpu ta r 1 80 o d ra ja t  un tuk 
men jangkau  a rea-area  yang  
semp i t  dengan  fleks ibe l

SMART ERGONOMICS FOR 
ULTIMATE CLEANING CONVENIENCE

Longer Reach
UltraFlexTM memil iki radius jangkauan 
hinga 12m lebih panjang dari vacuum 
biasa

Slim Remote Control
Untuk kenyamanan yang lebih ,  mudah, 
dan pengalaman membersihkan yang 
menyenangkan

FILTRASI YANG SEMPURNA

UltraFlexTM  menghisap 99.999% partikel debu 
dan allergen. Telah diuji coba oleh SLG 
Germany dengan hasil 0.00% debu yang lolos.

Dengan performa filtrasi yang baik, UltraFlexTM   
telah diuji dan diakui oleh British Allergy 
Foundation untuk rumah tangga yang sensitif 
dengan asma dan alergi.

BEBAS DARI BAU TIDAK SEDAP

Dengan HEPA 13, saringan pembuangan dapat dicuci dan lapisan 
karbon dapat diganti sehingga bau tidak sedap dapat terserap dan 
bau busuk dapat berkurang.

AKSESORIS TAMBAHAN

BedProTM  Nozzle, membersihkan 
debu dengan sempurna pada 
tempat tidur dan matras/kasur, 
menangkap tungau dan allergen. 

3-in-1 Nozzle memberikan 
fleksibi l itas pada sikat , mulut dan 
pelapis dalam satu nozzle.

Klip pada selang mengurangi 
tempat penyimpanan dimana 
selang dikaitkan untuk 
menyimpan 3-in-1 nozzle.

PEMBERSIHAN DEBU YANG 
NYAMAN

Memungkinkan Anda untuk mengosong-
kan kontainer debu dalam dua langkah. 
Dengan cara yang higienis dan nyaman 
tanpa bersinggungan dengan kotoran.

*Telah diuji coba oleh institusi independen SLG PrÜf – und 
Zertifizierungs GmbH pada bulan Mei-Juni 2014, berdasarkan 
standar internasional IEC 60312.

FlexPro Plus Nozzle adalah satu-satunya nozzle di 
pasaran yang bersertifikat SLG Germany dengan 
meraih penghargaan 5 bintang kategori Edge 
Cleaning on Hard Floor. Yang berarti, 0% debu 
tersisa pada sudut dan 100% debu terangkat di 
lantai. 
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Vacuum cleaner bagless yang dirancang untuk kenyamanan 
sehari-hari. MobiLite memiliki sistem siklon asli sehingga dapat 
membersihkan dengan maksimal, dan mampu bermanuver karena 
bentuknya yang ringan dan ringkas. Mengosongkan debu hanya 
dengan satu sentuhan jari.

Vacuum Cleaner MobiONe adalah penghisap debu yang efisien dan 
ringkas, mampu membersihkan debu dan kotoran dari semua jenis 
karpet dan lantai. Dengan bentuknya simpel, ringan dan bertenaga,  
MobiOne dapat disimpan di manapun. 



Sikat mini turbo bertenaga udara ideal untuk membersihkan 
debu, kotoran, serat, bahkan bulu hewan peliharaan pada 
furnitur dan pakaian. Dapat disambungkan dengan 
AeroPro, atau langsung ke selang, memudahkan 
pembersihan di tempat yang sulit sekalipun.
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UltraSilencerTM Green, adalah Vacuum Cleaner yang hampir tidak bersuara, 
sehingga Anda dapat melakukan banyak hal yang sebelumnya tidak 
mungkin dilakukan ketika Anda menggunakan Vacuum Cleaner seperti 
berbicara di telepon atau menggunakannya pada saat anak-anak tertidur. 
Sangat efektif, hanya 1000W, ramah lingkungan, hemat energi* ketika 
membersihkan debu dan kotoran sehingga udara terasa lebih bersih.
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Mengurangi tingkat kebisingan hingga 8dB 
dan meningkatkan dayaisap serat-serat 
lembut yang kotor hingga +/-40%

Di desain untuk dunia agar lebih bersih dan tenang

Performa yang mengagumkan
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Vacuum cleaner MobiONE adalah vauum yang ideal untuk membersihkan 
semua jenis debu yang menempel pada karpet, dengan desain yang ideal 
dan ringan memudahkan Anda untuk menyimpannya.

Vacuum cleaner yang 
ideal dengan kinerja 
yang sama dengan 
produk 1600W

Electrolux Flexio II adalah produk vacuum baru yang dirancang sangat 
baik untuk membersihkan permukaan basah dan kering. Dengan daya isap 
yang lebih kuat dan didukung oleh fitur yang canggih, Flexio II baru 
mencakup semua manfaat untuk kemudahan dan knyamanan.

Electrolux Flexio I adalah produk vacuum yang tangguh dan fleksibel untuk 
membersihkan permukaan basah maupun kering dengan jangkauan yang 
luas dalam membersihkan area tergenang dan tersumbat.

Tenaga dan kapasitas yang besar
Kapasitas drum yang besar dan kuat untuk 
performa kerja vacuum yang ideal.

Penyimpanan aksesoris
Tempat penyimpanan aksesoris untuk 
penggunaan yang mudah

Penggulung kabel
Dengan penggulung kabel memudahkan 
dalam penyimpanan
(Berlaku untuk Model Z931)

Sangat stabil
Dirancang secara ergodinamis dengan 
roda yang fleksibel ketika digunakan

Penyimpanan kabel
Tempat penyimpanan kabel yang rapi 
ketika tidak digunakan

Kantong debu yang besar
Dilengkapi dengan kantong debu yang 
besar hingga 15 liter

Betenaga
Mudah dalam 
penyimpanan pada 
bagian ruang yang 
kecil sekalipun

Ringkas
Ringan mempermudah 
dalam pemakaian

Ukuran yang ringan

800W

1,600W

1,200W



Dirancang khusus untuk kenyamanan dan mudah digunakan Ergorapido 
didesain untuk dapat berdiri sendiri dengan tegak jika diutuhkan ketika 
harus membuka pintu atau mengangkat telepon pada saat membersihkan.
Dengan teknologi BRUSHROLLCLEANTM, berbagai macam kotoran yang 
menyangkut alam rol sikat dapat dihilangkan hanya dengan menginjak 
pedal.

18V 14.4V

Cordless Stick Vacuum Cleaner
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ordless Stick

Fungsi pembersih
Sikat yang unik

Dapat berdiri
sendiri

Manuver
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Dengan daya isap yang kuat dilengkapi 
dengan power nozzle sehingga dapat 
menghisap debu pada semua jenis lantai 
maupun karpet.

Mudah digunakan
Arahkan ke sekeliling perabot, karpet, 
dan lantai rumah anda 

Digunakan di semua jenis lantai
Motorisasi Nozzle memudahkan 
proses pembersihan untuk di semua 
jenis lantai.

Higienis
Mencegah partikel debu keluar dari 
sirkulasi balik 

Performa tinggi
Sumber tenaga berasal dari kabel 
listrik yang ringkas 

ZS301

400W
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Bagless Vacuum Cleaners Bagged Vacuum Cleaners

Wet and Dry Vacuum Cleaner

ZUF4306DEL

Dark Bordeaux
Metallic
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