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Karta produktu
Nazwa dostawcy lub znak towarowy Panasonic
Oznaczenie modelu dostawcy NA-148XR1
Pojemność 
znamionowa w kg 
(Bawełna)

60 °C przy pełnym załadowaniu kg 8

Klasa efektywności energetycznej A+++
Roczne zużycie energii kWh rocznie 117
Na podstawie 220 standardowych cykli prania w przypadku programów prania tkanin 
bawełnianych w 60 °C i 40 °C przy pełnym i częściowym załadowaniu oraz zużycia 
w trybach niskiego użycia energii . Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu 
użytkowania urządzenia .
Zużycie energii dla 
standardowego 
programu prania 
Bawełna

60 °C przy pełnym załadowaniu kWh 0,63
60 °C przy częściowym załadowaniu kWh 0,48
40 °C przy częściowym załadowaniu kWh 0,40

Ważone zużycie 
energii

Trybie wyłączenia W 0,2
Trybie czuwania W 0,2

Ważone roczne zużycie wody L rocznie 9750
Zużycie wody na podstawie 220 standardowych cykli prania w przypadku programów 
prania tkanin bawełnianych w 60 °C i 40 °C przy pełnym i częściowym załadowaniu . 
Rzeczywiste zużycie wody zależy od sposobu użytkowania urządzenia .
Klasa efektywności wirowania w skali od G (najmniejsza efektywność) 
do A (największa efektywność) . B

Maksymalna 
szybkość wirowania 
w przypadku 
standardowego 
programu prania 
Bawełna

60 °C przy pełnym załadowaniu obr/min 1400

40 °C przy częściowym załadowaniu obr/min 1400

Wilgoć pozostała 
po standardowym 
programie prania 
Bawełna

60 °C przy pełnym załadowaniu % 53

Standardowe programy prania Bawełna w 60 °C i 40 °C z opcją Eko są standardowymi 
programami piorącymi, do których odnoszą się informacje umieszczone na naklejce 
oraz w karcie produktu . Programy te służą do prania normalnie zabrudzonej odzieży 
bawełnianej i są najbardziej efektywnymi programami w zakresie łącznego zużycia 
energii elektrycznej i wody .
Czas prania w 
standardowym 
programie Bawełna

60 °C przy pełnym załadowaniu min 225
60 °C przy częściowym załadowaniu min 205
40 °C przy częściowym załadowaniu min 180

Czas trwania trybu czuwania 5 - 10 sekund
Poziom emitowanego
hałasu

Pranie dB 53
Odwirowywanie dB 74 
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Zużycie energii i wody
Program Temperatura Wybrana 

funkcja Eko Obciążenie Pobór mocy*2 Zużycie wody*2 Czas*2

Bawełna 40 °C – 8 kg 0,90 kWh 75 L 2:10

40 °C*1 Eko 4 kg 0,40 kWh 40 L 3:00

60 °C*1 Eko
8 kg 0,63 kWh 50 L 3:45

4 kg 0,48 kWh 40 L 3:25

Pranie 20 °C 20 °C – 4 kg 0,19 kWh 50 L 1:29

Szybki 50 40 °C – 4 kg 0,54 kWh 40 L 0:49

Szybki 15 30 °C – 2 kg 0,16 kWh 23 L 0:15

Bawełna/Syntet. 40 °C – 4 kg 0,58 kWh 50 L 1:22

Wełna 30 °C – 2 kg 0,50 kWh 55 L 0:40

Dbałość o skórę 40 °C – 4 kg 0,70 kWh 70 L 1:49

Koszule 40 °C – 2 kg 0,52 kWh 35 L 1:08

Sportowe 40 °C – 3 kg 0,65 kWh 45 L 1:30

Outdoor 30 °C – 3 kg 0,27 kWh 58 L 1:48

Jeans 30 °C – 3 kg 0,24 kWh 40 L 0:55

*1 Wyniki obliczone przy zastosowaniu funkcji Eko i maksymalnych obrotach 
wirowania, zgodnie z normą EN 60456 .

*2 Podane w tabeli zużycie prądu i wody oraz czas mogą się różnić w 
zależności od zmian ciśnienia, twardości i temperatury wody, temperatury 
otoczenia, typu i ilości prania, wahań napięcia i używanych funkcji .


