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InformationsbladStröm- och vattenförbrukning
Program Temperatur Eco-funktion 

är vald Last Strömförbrukning*2 Vattenförbrukning*2 Tid*2

Cotton 
(Bomull)

40 °C – 8 kg 0,90 kWh 75 L 2:10

40 °C*1 Eco 4 kg 0,40 kWh 40 L 3:00

60 °C*1 Eco
8 kg 0,63 kWh 50 L 3:45

4 kg 0,48 kWh 40 L 3:25
20 °C Wash 
(Eco 20 °C) 20 °C – 4 kg 0,19 kWh 50 L 1:29

Quick 50 
(Snabb 50) 40 °C – 4 kg 0,54 kWh 40 L 0:49

Rapid 15 
(Snabb 15) 30 °C – 2 kg 0,16 kWh 23 L 0:15

Easy-care 
(Syntet) 40 °C – 4 kg 0,58 kWh 50 L 1:22

Wool (Ylle) 30 °C – 2 kg 0,50 kWh 55 L 0:40
Skin-care 
(Hud-skonsam) 40 °C – 4 kg 0,70 kWh 70 L 1:49

Shirts 
(Skjortor) 40 °C – 2 kg 0,52 kWh 35 L 1:08

Sportswear 
(Sportkläder) 40 °C – 3 kg 0,65 kWh 45 L 1:30

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

Denim 30 °C – 3 kg 0,24 kWh 40 L 0:55

*1 Resultat beräknas utifrån användningen av Eko-funktionen och den högsta 
centrifugeringshastigheten, i överensstämmelse med EN 60456 .

*2 Strömmen, vattenförbrukningen och tiden som anges i tabellen kan variera 
beroende på variationer i tryck, vattenhårdhet och vattentemperatur, 
rumstemperatur, typ och mängd tvätt, skillnader i elektrisk spänning och vilka 
extrafunktioner som används .

Varumärke Panasonic
Modellbeteckning NA-148XR1
Nominell kapacitet 
uttryckt i kg bomull för 
standardprogram Bomull

60 °C full maskin kg 8

Energieffektivitetsklass A+++
Viktad årlig energiförbrukning kWh/år 117
Energiförbrukning i kWh per år, baserad på 220 standardtvättcykler för bomullsprogram 
vid 60 °C och 40 °C med full och halv maskin samt förbrukning för lågeffektlägen . 
Den faktiska energiförbrukningen beror på hur maskinen används .

Energiförbrukningen för 
standardprogram Bomull

60 °C full maskin kWh 0,63
60 °C halv maskin kWh 0,48
40 °C halv maskin kWh 0,40

Viktad effektförbrukning
Frånläge W 0,2
Viloläge W 0,2

Viktad årlig vattenförbrukning L/år 9750
Vattenförbrukning i liter per år, baserad på 220 standardtvättcykler för bomullsprogram 
vid 60 °C och 40 °C med full och halv maskin . Den faktiska vattenförbrukningen beror 
på hur maskinen används .
Centrifugeringseffektivitetsklassen, epå en skala från G 
(minst effektiv) till A (effektivast) B

Maximal 
centrifugeringshastighet 
som nås vid 
standardprogram Bomull

60 °C full maskin r/min 1400

40 °C halv maskin r/min 1400

Restfukthalt som nås vid 
standardprogram Bomull 60 °C full maskin % 53

Standardprogrammet ”Bomull + Eco 60 °C” och ”Bomull + Eco 40 °C” är de 
standardtvättprogram som informationen på etiketten och informationsbladet hänvisar 
till . Dessa program är avsedda för tvätt av normalt smutsad bomullstvätt och är de 
effektivaste programmen när det gäller kombinerad energi-och vattenförbrukning .

Programtiden för 
standardprogram Bomull

60 °C full maskin min 225
60 °C halv maskin min 205
40 °C halv maskin min 180

Vilolägets varaktighet 5 - 10 sek .

Bullernivå
Tvätt dB 53
Centrifugering dB 74 

Fristående maskin Ja
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