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Temukan bagaimana Kärcher membuat perbedaan 
di rumah Anda.

HOME LINE
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Kotor menjadi bagian dari keseharian kita, khususnya saat kita bermain dan 
bersenang-senang. Itu sebabnya membersihkan dengan cepat dan efisien 
merupakan suatu keharusan untuk dapat menikmati hidup.

Dengan pengalaman lebih dari 78 tahun di bidang teknologi kebersihan, 
Kärcher tidak hanya mengembangkan produk berwarna kuning yang telah 
lama menjadi bagian dari keluarga untuk rumah dan halaman, namun kami 
juga telah mengembangkan produk Home Line yang elegan dengan koleksi 
produk yang menawarkan solusi berkualitas premium untuk membersihkan 
rumah sehari-hari.
Dengan kombinasi desain yang elegan, canggih dan mudah digunakan, 
produk Karcher Home Line membersihkan secara praktis dan sangat cepat.

Kärcher makes a difference.

 Kebahagiaan kecil dalam keseharian 
sering kali meninggalkan jejak.

AT HOME
IN YOUR LIFE
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Pembersih UaP Panas

Solusi pembersih intensif tanpa 
bahan kimia – efektif dan sehat.

Penyedot debU

Kinerja pembersih prima dengan 
efisiensi energi. 
Menyedot debu menjadi cepat 
dan mudah.

Pembersih Jendela 
bertenaga baterai

Membersihkan jendela sebening 
kristal. Tanpa bekas kotor, 
tanpa tetesan air tertinggal.

saPU listrik nirkabel

Cara cepat dan mudah 

membersihkan karpet dan lantai 

sehari-hari.

DAFTAR ISI

Penyedot debU 
dengan Penyaring air

Mencegah alergi dengan udara bersih 
– kekuatan pembersih yang inovatif 
dengan daya hanya 900 Watt.
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sPray extraction cleaner

Alat canggih multi fungsi 
untuk kebersihan secara mendalam 
dan tuntas pada karpet, matras 
dan lantai Anda.

alat Pembersih yang tePat 
UntUk kebersihan maksimal

Kesehatan rumah kita bergantung 
pada bagaimana kita membersih-
kannya. Alat pembersih yang tepat 
menghasilkan kebersihan maksimal.

HALAMAN

14

HALAMAN

16
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99.99% MEMBUNUH 
BAKTERI

Alat pembersih dengan uap panas cocok dipakai di setiap rumah, 
baik single, keluarga kecil maupun besar. Partikel uap panas 
mikroskopiknya dapat menembus hingga ke pori-pori terkecil 
sekali pun. Cara ini dapat menghilangkan kotoran membandel serta 
mencegah berkembang biaknya bakteri dan mikroba. Karena tidak 
menggunakan bahan kimia, pembersih uap panas ini tidak 
meninggalkan residu pada permukaan yang telah dibersihkan.

steam cleaners sc 3.000 & sc 4.100
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Membersihkan hingga 
dalam tanpa bahan kimia

Menghilangkan kotoran 
membandel & lumut.

Mudah & cepat 
untuk digunakan, 

tanpa noda tertinggal.

Keuntungan menggunakan steam cleaner
  Membersihkan secara mendalam (misalnya lumut hitam yang membandel)
  Menggunakan air keran: tanpa bahan kimia, bebas kontaminasi air
  99.99% membunuh bakteri
  Mudah dan cepat
  Aplikasi penggunaan yang luas; lantai, dapur, kamar mandi dan lainnya
  Ramah lingkungan & sangat efisien-energi
  Ideal untuk penderita alergi dan keluarga dengan anak-anak 

 dan binatang peliharaan.

SC 3.000 SC 4.100 C
Technical data
Kalor W 1800 1800

Waktu pemanasan min. 6 3

Kapasitas tangki l 1 0.5 + 1 (detachable tank)

Tekanan uap maksimum bar 3.5 3.5

Dimensi kg 3.1 4.2

Dimensions (L × W × H) mm 382 x 250 x 256 384 x 241 x 275

Features
Childproof lock

Floor-cleaning kit

Squeegee

Steam-quantity regulation On handle On handle

Manual nozzle, point-jet 
nozzle, power nozzle, round brush

Integrated funnel inlet

Untuk informasi lebih lanjut kunjungi www.kaercher.co.id
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Waktu terlalu berharga untuk dihabiskan membersihkan jendela. 
WV 75 plus dari Kärcher membersihkan jendela dengan sempurna 
secara kilat – tanpa goresan dan tanpa meneteskan air kotor. 
Pertama di dunia, pembersih jendela yang unik ini menjamin kaca 
jendela menjadi cemerlang dan bersih dari coretan dalam sekejap.

WV 75 PlUs electric WindoW VacUUm

BERSIH 
MENGKILAP
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Basahi kaca dengan 
agen pembersih dan usap 
dengan kain mikrofiber.

Nozzle penyedot yang 
kecil memungkinkan 
membersihkan kaca 

dan permukaan jendela 
dengan mudah.

Menyedot air kotor 
tanpa tetesan sama sekali. 

Selesai!

Manfaatnya sangat jelas!
  Tanpa tetesan air kotor berkat penyedot air
  Tidak meninggalkan goresan
  Sangat serba guna berkat adanya baterai
  Aplikasi luas untuk semua permukaan halus; kaca jendela, 

  cermin, permukaan meja, dll. 

Technical data
Wadah air limbah ml 100

Daya tahan baterai min. 20

Waktu pengisian baterai h 2

Kinerja per pengisian baterai sekitar 40 – 60 sqm = 20 jendela

Area kinerja cerat mm 280/170

Berat dengan baterai kg 0.7

Dimensi mm 130 x 90 x 355

Features
Battery charger

Rechargeable lithium-ion battery

Spray bottle with microfibre wiper

Window-cleaning concentrate (1 × 20 ml)

Narrow suction nozzle (170 mm)

Wide suction nozzle (280 mm)

Untuk informasi lebih lanjut kunjungi www.kaercher.co.id
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MODERN
DAN PRAKTIS

Sapu modern K 65 Plus ini ideal untuk membersihkan karpet, ubin 
vinyl maupun keramik, ketika pemakaian vacuum cleaner terlalu 
rumit. Berkat pengoperasian dengan baterai, sapu modern ini dapat 
digunakan kapan saja.

k 65 PlUs cordless electric broom
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Ukuran praktis, memu-
dahkan pembersihan di 

bawah perabotan.

Hemat tempat 
penyimpanan.

Praktis membersihkan 
bulu binatang 

peliharaan

Keuntungan menggunakan sapu modern K 65 Plus
  Wadah sampah mudah dilepas
  Pegangan ergonomis dan gagang teleskopis
   Lingkup aplikasi serba guna dengan sikat 
yang dapat diganti

  Posisi peletakan dan penyimpanan 
  yang efisien

Technical data
Kinerja sq m 60 –100 (tiap pengisian)

Durasi kinerja min. 30

Area kinerja mm 235 (pet-hair brush) / 265 (sikat standar)

Kapasitas penampung l 0.5

Voltase baterai V 4.8 

Berat termasuk beterai kg 2

Dimensi mm 260 x 300 x 96

Features
Wall bracket

Battery charger

Long-life battery

Standard brush detachable

Pet-hair brush detachable

Untuk informasi lebih lanjut kunjungi www.kaercher.co.id
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EFISIEN 
DAN MUDAH

VC 6.150 memberikan performa terbaik dalam membersihkan 
dengan konsumsi daya 30% lebih hemat dibandingkan dengan 
penyedot debu lain.

Vc 6.150 VacUUm cleaner
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Sistem penggantian 
cepat.

Penyaring HEPA-12 
mencegah debu 

dan alergi.

Roda easy slider 
memudahkan alat 
untuk bergerak.

   HEPA-12 filter, membantu mencegah alergi
   Sistem QuickClick memungkinkan anda mengganti aksesori dalam sekejap.
   Kantong penyaring bulu 
   Pipa penyedot teleskopis
   Indikator penggantian penyaring
   Gulungan kabel otomatis
   Adanya alat peletakan dan penyimpanan

Technical data
Daya W 1400

Volume kantong filter l 4

Area kinerja m 10 

Berat tanpa aksesoris kg 7

Features
ComfoGlide floor nozzle

Integrated QuickClick accessories Upholstery brush, upholstery nozzle,
telescopic crevice nozzle 

Electronic suction regulation On-board

EPA-12 filter

Filter bag Fleece

Telescopic suction pipe With slide key 

Soft-grip inlay on the handle

Change-filter indicator

Automatic cable coiling

Parking and storage aid

 Untuk informasi lebih lanjut kunjungi www.kaercher.co.id
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BERSIH 
MAKSIMAL

Pembersih debu DS 6.000 baru dengan penyaring air menjamin 
lantai yang bersih serta udara yang segar, menciptakan suasana 
yang menyenangkan di rumah. Disamping tenaga penyedot yang 
mengesankan, sistem penyaringan air yang inovatif dari alat ini 
memungkinkannya untuk menyaring 99.99% debu dalam ruangan, 
dan meninggalkan tidak lain daripada kesegaran udara murni 
bagi Anda. 

ds 6.000 VacUUm cleaners With Water filter
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Sistem penyaring 
multi-tahap menjamin 
99,99% pembuangan 

udara murni.

Membersihkan dengan 
cepat dan mudah.

Opsi penyimpanan 
vertikal untuk 

menghemat ruangan.

  Penyaring HEPA 13 membantu mencegah alergi
   Kekuatan penyedotan berkesinambungan 
  Cepat dan mudah untuk digunakan dan bersih
  Kompartemen penyimpanan aksesori praktis yang dibangun di dalam
  2 posisi penempatan untuk penyimpanan horisontal dan vertikal
  Pipa penyedot teleskopis yang dapat diatur

Technical data
Daya W 900

Filter air l 2

Area kinerja m 9.6

Dimensi mm 532 x 289 x 345

Features
Changeover floor nozzle

Crevice nozzle

Upholstery nozzle

HEPA 13 filter

Telescopic suction tube

Soft-grip inlay on the handle

Self-winding power cord

Parking and stowing aid

Defoamer “FoamStop”

 Untuk informasi lebih lanjut kunjungi www.kaercher.co.id

900
Watt
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SEGALA FUNGSI.
BERSIH TUNTAS.

Alat untuk menyedot dan mencuci dari Kärcher yang nyaman 
dan mudah digunakan memberikan performa membersihkan 
yang menyeluruh serta higinis yang sempurna, dengan waktu 
pengeringan yang singkat. 
Kotoran tumpahan dan noda tidak lagi menjadi suatu kekhawatiran. 
Rumah menjadi lebih bersih, lebih sehat dan lebih indah.

se 6.100 sPray extraction cleaner
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Technical data
Debit udara l/s 70

Daya sedot mbar 210

Tangki air bersih & limbah l 4/4

Daya/ daya pompa W 1400/40

Area kinerja mm 230

Debit semprot l/min 1

Tekanan semprot bar 1

Panjang kabel m 5

Berat tanpa aksesoris kg 7.1

Dimensi mm 290 x 370 x 470

Features
Spray vacuum hose with handle 2 m

Spray vacuum hose with handle

Washing nozzle with hard-surface attachment

Floor nozzle switchable

Crevice nozzle and upholstery nozzle

Filter bag and Eco flat-fold filter

RM 519 Cleaning Agent

 Untuk informasi lebih lanjut kunjungi www.kaercher.co.id

Alat menyemprotkan 
cairan pembersih yang 

kemudian disedot 
kembali bersamaan 

dengan kotoran.

Untuk penyimpanan 
yang cepat dan nyaman 

dari pipa penyedot 
dan cerat ubin pada 
saat tidak digunakan.

Tangki terpisah untuk 
air bersih dan air limbah 
yang bisa dilepas untuk 
kemudahan pengisian 

dan pengosongan.

  Mengubah penyedotan basah ke kering tanpa berhenti dan tanpa 
  mengganti penyaring

  Teknologi nozzle Kärcher dengan waktu pengeringan 50% lebih pendek
  Sistem kenyamanan two-in-one dengan selang semprot/ekstrak terintegrasi
  Cerat pencucian untuk membersihan intensif jok/matras.
  Sistem 2 tangki: mudah dilepas, diisi ulang 

  dan dikosongkan
  Penyimpanan yang praktis
  Penyaring yang mudah dilepas
  Pegangan ergonomis yang nyaman dibawa
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Dust Mites
(100x magnification)

Kehidupan sehat dimulai dari rumah yang sehat. Jika rumah kita bersih, 
keluarga kita akan bernafas lebih lega dan merasa lebih baik. Rumah yang 
kotor akan mengundang tikus, semut, tungau debu dan lumut yang dapat 
menyebabkan masalah kesehatan seperti asma dan alergi.

Tungau Debu
Tungau debu adalah sejenis laba-laba berukuran mikroskopis yang tinggal 
di dalam matras, bantal, sofa, karpet dan tirai. Ukuran tungau terlalu kecil 
untuk dapat dilihat mata manusia. Mikroba ini hidup dengan mengkonsumsi 
serpihan kulit mati dari manusia dan hewan. 

Tungau debu dikenal sebagai penyebab asma dan alergi di seluruh dunia. 
Sebuah matras yang kita pakai terdapat kira-kira 100 ribu hingga 10 juta 
tungau debu di dalamnya. Dengan kata lain, kemungkinan besar kita berbagi 
matras dengan sebuah koloni tungau debu. 

Lumut Hitam
Lumut, terutama lumut hitam adalah sejenis jamur yang dapat ditemukan di-
mana-mana. Mereka menyebar dengan bantuan spora yang tak terlihat oleh 
mata manusia. Lumut hitam tumbuh di dalam ruangan yang lembab. 

Organisme ini menghasilkan allergen dan iritan yang mengganggu kesehatan 
dan dalam beberapa kasus zat berpotensi racun. Bagi orang yang sensitif, 
menghirup atau menyentuh lumut ini bisa memicu reaksi alergi.

Apakah Gejala Penderita Alergi Tungau dan Lumut?
Rinitis alergi, mata berair &  hidung berair, bersin-bersin, asma, sesak nafas, 
eksima, mata merah dan gatal, hidung tersumbat, hidung, mulut dan teng-
gorokan gatal, sinusitis, batuk, wajah membengkak, sering terbangun saat 
tidur. Pada anak-anak; sering menggosok hidung ke atas.

PENTINGNYA MEMBERSIHKAN RUMAH 
DENGAN ALAT YANG TEPAT
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Bagaimana Cara Membasminya?
Tungau debu dan lumut hitam tidak bisa dihilangkan seluruhnya. 
Namun kita bisa mengurangi atau mencegahnya dengan cara-cara di bawah ini.

Membersihkan Rumah Seminggu Sekali
Gantilah sarung bantal, seprai dan selimut sekali dalam seminggu dan jangan 
lupa vakum matras Anda. Jangan gunakan kain kering atau sapu karena 
akan memperluas penyebaran tungau.

Gunakan Pembersih Steamer
Untuk lantai kayu, vinil atau keramik, menggunakan steamer lebih baik 
daripada mengepel. 

Steam cleaner melarutkan minyak 
dan kotoran serta menghilangkan 
bakteri. Cara ini juga lebih ekonomis 
dan ramah lingkungan–tidak perlu 
menggunakan pembersih kimia 
dan racun. 
 

Lihat halaman 4 - 5 untuk pilihan alat yang sesuai.

Bersihkan Karpet Secara Efektif
Bila menggunakan karpet, vakumlah 
tiap hari. Memvakum tirai jendela 
tiap minggu juga dapat membantu. 
Alat vakum dengan filter modern 
dapat menghilangkan tungau debu 
dengan lebih baik. Lihat halaman 
10 - 15 untuk pilihan alat yang sesuai.

Bersihkan Filter Udara
Bersihkan filter udara AC Anda sedikitnya sebulan sekali agar tidak menjadi 
sarang kuman dan bakteri.

Mengontrol Kelembaban Udara
Penyebab udara lembab harus ditangani segera. Gunakan penyerap lembab 
atau gunakan exhaust fans di kamar mandi dan dapur.

Pilih Peralatan Yang Tepat
Pembersih Kärcher, seperti vacuum cleaner dengan water 
filter atau HEPA filter dan steam cleaner, terbukti secara sains 
dapat menghilangkan: 
serbuk sari, tungau, penyebab alergi dari kucing dan anjing, 
lumut dan bakteri.

Kärcher makes a difference
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Ancaman terhadap kesehatan tidak selalu terlihat di rumah. Pastikan orang-
orang yang Anda cintai dalam keadaan sehat. Dengan pembersih Kärcher, 

rutinitas membersihkan rumah lebih hemat tenaga dan waktu. 
Pola hidup sehat yang mudah dicapai.

Kärcher makes a difference.



Kärcher Center Jakarta
Komplek Sudirman Park Blok A6-A7
Jl. K. H. Mas Mansyur Kav. 35
Jakarta 10220

Phone  +62 21 8065 7600
www.Kaercher.co.id

 Kaercher Indonesia

@  contact@id.kaercher.com

 0800 140 1551

 Kaercher.id
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Hubungi kami untuk informasi lebih lanjut:


