
Productkaart EU/1061/2010
Panasonic

NA-147VB6

Nominale capaciteit voor het standaard katoenprogramma 60 °C bij volledige lading in kg 7

A+++

in kWh per jaar 162

60 °C bij volledige lading kWh 0.83

60°C bij gedeeltelijke lading kWh 0.68

40°C bij gedeeltelijke lading kWh 0.64

uitstand W <0.5

sluimerstand W <1.0

in liter per jaar 9240

B

60 °C bij volledige lading omw/min 1334

40°C bij gedeeltelijke lading omw/min 1333

60 °C bij volledige lading % 52

40°C bij gedeeltelijke lading % 53

60 °C bij volledige lading min 206

60°C bij gedeeltelijke lading min 176

40°C bij gedeeltelijke lading min 176

min -

wassen dB 58

centrifugen dB 76

Nee

Jan 2016

Resterend vochtgehalte voor het standaard katoenprogramma 

Programmatijd van het standaard katoenprogramma

Geluidsemissie via de lucht

Inbouw (Ja/Nee)

Het „standaard katoenprogramma Eco op 60 °C” en het „standaard katoenprogramma Eco op 40 °C” de standaard wasprogramma’s zijn waarop de informatie op het etiket en de 
productkaart betrekking heeft, dat deze programma’s geschikt zijn voor het wassen van normaal bevuild katoenen wasgoed en dat ze de meest efficiënte programma’s zijn wat het 
gecombineerd energie- en waterverbruik betreft.

Duur van de sluimerstand

Maximale centrifugesnelheid voor het standaard katoenprogramma

Huishoudelijke wasmachines

Naam van de leverancier

Type aanduiding van de leverancier

Energie-efficiëntieklasse,

Gewogen jaarlijkse energieverbruik*

Energieverbruik van het standaard katoenprogramma

Gewogen energieverbruik

Gewogen jaarlijkse waterverbruik*

Centrifuge-efficiëntieklasse op een schaal van G (minst efficiënt) tot A (meest efficiënt)

*Energieverbruik „X” kWh per jaar, gebaseerd op 220 standaard wascycli voor de katoenprogramma’s op 60 °C en 40 °C bij volledige en gedeeltelijke lading, en het verbruik in de 
energiebesparende standen. Het werkelijke verbruik wordt bepaald door de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.

*Waterverbruik „X” liter per jaar, gebaseerd op 220 standaard wascycli voor de katoenprogramma’s op 60 °C en 40 °C bij volledige en gedeeltelijke lading. Het werkelijke waterverbruik 
wordt bepaald door de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.


