
Wasmachine - Productfiche

Naam van fabrikant Panasonic

Modelnummer NA-148VB5
NA-128VB5

NA-147VB5
NA-127VB5

NA-147VC5
NA-127VC5

Maximaal vulgewicht kg 8 7 7
Energieklasse 1)  
A+++ (meest energiezuinig) : EEI<46 
A++ : 46≦EEI<52

A+++ A+++ A++

Jaarlijks energieverbruik 2) kWh/jaar 194 162 195

Energieverbruik 
(Cotton + Eco 
(Katoen + Eco) 
optie-programma)

60 °C bij volle belading kWh 0,95 0,83 1,05
60 °C bij gedeeltelijke 
belading kWh 0,77 0,68 0,72

40 °C bij gedeeltelijke 
belading kWh 0,71 0,64 0,65

Stroomverbruik
Uitstand W <0,5 <0,5 <0,5
Aanstand W <1,0 <1,0 <1,0

Jaarlijks waterverbruik 3) l/jaar 9900 9240 10346
Centrifugeklasse 
A (meest efficiënt) t/m G (minst efficiënt) B B B

Maximale centrifuge sneldheid t/min NA-148VB5, 147VB5 en 147VC5: 1400
NA-128VB5, 127VB5 en 127VC5: 1200

Resterende vochtinhoud % 53 53 53
Het “Cotton + Eco (Katoen + Eco) optie 60 °C programma” en het “Cotton + Eco (Katoen 
+ Eco) optie 40 °C programma” zijn de standaard wasprogramma’s waarop de informatie 
op het label en in de productspecificaties betrekking heeft. Deze programma’s zijn geschikt 
voor het reinigen van normaal vervuild katoenen wasgoed en het zijn de meest efficiënte 
programma’s wat betreft het gecombineerde energie- en waterverbruik.

Programmatijd 4) 

(Cotton + Eco 
(Katoen + Eco) 
optie-programma)

60 °C bij volle belading min 200 200 205
60 °C bij gedeeltelijke 
belading min 175 170 165

40 °C bij gedeeltelijke 
belading min 170 160 160

Akoestische 
geluidsemissie in 
lucht 5)

Wassen dB 58 58 58

Centrifugeren dB
NA-148VB5, 147VB5 en 147VC5: 76
NA-128VB5, 127VB5 en 127VC5: 74

1) De energieklasse van een wasmachine voor consumentenverbruik wordt bepaald op 
basis van de energie-efficiëntie index (EEI).

2) Gebaseerd op 220 standaard wascycli voor de Cotton + Eco (Katoen + Eco) optie-programma’s 
op 60 °C en 40 °C bij volle en gedeeltelijke belading en de modi met laag stroomverbruik. Het 
feitelijke energieverbruik hangt af van de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.

3) Gebaseerd op 220 standaard wascycli voor de Cotton + Eco (Katoen + Eco) optie-programma’s 
op 60 °C en 40 °C bij volle en gedeeltelijke belading en de modi met laag stroomverbruik. Het 
feitelijke waterverbruik hangt af van de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.

4) In minuten en afgerond op de dichtstbijzijnde minuut
5) Uitgedrukt in dB (A) re 1 pW en afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal tijdens 

de was- en centrifugeerfasen voor het standaard 60 °C Cotton Eco (Katoen - eco) 
programma bij volle belading.
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