
 

DOMÁCE SPOTREBIČE 2013 /2014

STARAJTE SA O TO,
ČO MÁTE RADI CHLADENIE 

PRANIE A SUŠENIE

STAROSTLIVOSŤ O POTRAVINY

STAROSTLIVOSŤ O BIELIZEŇ



03

„AKO PERIEM BIELIZEŇ?
MENEJ  ČASTO.“

Beatriz Gasparová, blogerka pre Kids & Lifestyle, Madrid



03

Technológie 20 – 22

O produktoch 23

Technické špecifikácie 27

Chladničky 04 – 09

Technológie 04 – 05

O produktoch 06 – 09

Technické špecifikácie 25

Práčky 10 – 19
Technológie 10 – 17

O produktoch 11 – 19

Technické špecifikácie 26

Sušičky 20 – 23

OBSAH



04

 

 

 

Nový štýl pre čerstvé potraviny 
Chladničky Panasonic budú nielen dokonale ladiť so štýlovým zariadením vašej kuchyne, ale zároveň  
vám ponúknu ekologicky úspornú prevádzku a vyspelé technológie, vďaka ktorým zostanú vaše potraviny čerstvé.

Systém antibakteriálnej 
ochrany Hygiene Active kombinuje 

niekoľko technológií, ktoré chránia potraviny pred kontaktom 
so škodlivými baktériami. Striebro je materiál známy svojimi 
antibakteriálnymi účinkami. Kombinácia strieborného filtra, 
ktorý produkuje ióny striebra, vodnej hmly a modrého svetla 
LED diód spoločne vytvárajú prostredie „Hydroxy Radical“, aké 
sa prirodzene vyskytuje v troposfére. Toto unikátne prostredie 
vo vnútri chladničky eliminuje až 99,9999% 1 škodlivých baktérií. 
Systém Hygiene Active sa nachádza v zadnej časti chladničky 
v centre prúdiaceho studeného vzduchu. Chladný, čistý vzduch 
fúka do chladničky z troch rôznych miest a vytvára rovnomerné 
prúdenie pre dosiahnutie maximálnej hygieny.

Priehradka Vitamin Safe 

Priehradka na čerstvé potraviny 
Teplota na nule a nízka vlhkosť:  
ideálna pre mäso a ryby.

Geniálny dizajn 

Zdravé a čerstvé potraviny

 
Nerezový povrch má špeciálnu 

úpravu proti odtlačkom prstov – chladnička tak vyzerá stále 
štýlovo a nie je potrebné ju  každú chvíľu čistiť. Dokonca ani 
mastné prsty nezanechajú na povrchu chladničky žiadny 
odtlačok. 2 

1  Podľa testovacej metódy ISO 22196 schválenej skúšobňou SLG Prüf-und Zertifizierungs GmbH,  
certifikát ‚optimalizácia vzduchu systémom Hygiene Active‘ (SLG je renomované nezávislé testovacie laboratórium). 2  Iba pre modely NR-B32FE2, NR-B32FX3

TECHNOLÓGIA

• Vysoká vlhkosť
• Teplota nastaviteľná v rozmedzí 0 °C až 5 °C
• Dve blikajúce LED diódy, ktoré simulujú zložky  

slnečného svetla  pre zachovanie vitamínov
Skladované ovocie a zelenina tak vydržia dlho čerstvé.

VIAC INFORMÁCIÍ NA WWW.PANASONIC.SK

Systém Hygiene Active 
zahŕňa strieborný filter 
a diódy s modrým svetlom

čistý vzduch

čistý vzduch

čistý vzduch
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Chladničky Panasonic prekonávajú konkurenčné modely predovšetkým 
vďaka tichej prevádzke, za ktorú vďačia technológii Inverter. S hodnotou 
36 DB2 patria k najtichším chladničkám vo svojej kategórii. Je tak úžasne 
tichá, že ani nebudete vedieť, že ju doma máte. 

Technológia Inverter a U-Vacua
Kombinované chladničky 
Panasonic sú v kategórii 

energetickej účinnosti A+++  vďaka vyspelému izolačnému 
systému U-Vacua a najnovšej technológii Inverter.1 Izolácia  

U-Vacua používa ultratenkú vrstvu sklenených vlákien, ktorá 
dosahuje 20-krát vyššiu účinnosť ako bežné izolačné materiály. Výsledkom 
je vyššia úspora energie, menšia náročnosť na priestor a viac miesta 
pre potraviny.

Kompresor Inverter je vybavený systémom senzorov a mikroprocesorom, 
ktorý automaticky nastavuje rôznu intenzitu chladenia, takže chladnička 
má nižšiu spotrebu v noci, kedy okolitá teplota klesá, alebo keď je v nej 
malé množstvo potravín a nevyžaduje vysoký odber elektrickej energie.

Tichá prevádzka

CHLADNIČKY

1 NR-B32FE2
2 NR-B32FE2, NR-B32FX3 and NR-B32FW3

A+++ prináša úsporu energie až 60 %

Energetická účinnosť

úspora energie v porovnaní so spotrebičom triedy A
energetická spotreba výrobku

No Frost Celkový 
čistý 

objem
Výška Farva Inverterový 

kompresor
Antibakteriálna 

ochrana
Priehradky 
pre čerstvé 
potraviny

Špeciálny  
systém  

skladovania
Zásobník 
na vodu Displej

A+++ A++ A+

NR-B32FE2 • 315 l 190 cm nerez • Hygiene Active Vitamin Safe 
Chill Case

polozrkadlový  
LED panel

NR-B32FX3 • 315 l 190 cm nerez • Hygiene Active Vitamin Safe 
Chill Case

polozrkadlový  
LED panel

NR-B32FW3 • 315 l 190 cm bílá • Hygiene Active Vitamin Safe 
Chill Case

polozrkadlový  
LED panel

NR-BN31AS1 • 307 l 185 cm stříbrná Hygiene Air Fresh Safe 
Chill Case

Flexlift 
Slide'n‘Store

dotykový  
LED panel

NR-BN31AW1 • 307 l 185 cm bílá Hygiene Air Fresh Safe 
Chill Case

Flexlift 
Slide‘n‘Store

dotykový  
LED panel

NR-B32SG2 • 324 l 204 cm stříbrná • Hygiene Filter x 
Chill Case

dotykový  
LCD panel

NR-B32SW2 • 324 l 204 cm bílá • Hygiene Filter x 
Chill Case

dotykový  
LCD panel

NR-B32SX1 • 321 l 187 cm stříbrná Hygiene Filter x 
x

dotykový  
LCD panel
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Celkový objem: 315 l 
(chladnička: 225 l, mraznička: 90 l)

Tichá prevádzka: 36 dB 

Rozmery (V x Š x H) v cm: 190 x 60 x 65

NR-B32FX3: k dispozícii aj  
v energetickej triede A++
1NR-B32FW3: k dispozícii aj  
v energetickej triede A++ a v bielom prevedení

Vynikajúca energetická trieda A+++ 

VLASTNOSTI:

FARBY:

NR-B32FE2

CHLADNIČKY
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VLASTNOSTI:

VLASTNOSTI:

FARBY:

FARBA:

NR-B32SG2

NR-B32SX1

Celkový objem: 321 l 
(chladnička: 235 l, mraznička: 86 l)

Hygiene Filter  / povrchová úprava proti odtlačkom prstov 

Rozmery (V x Š x H) v cm: 187 x 60 x 65

Energetická trieda A++  
s beznámrazovou technológiou No Frost 

Celkový objem: 324 l 
(chladnička: 252 l, mraznička: 72 l)

Priehradka Chill+: ideálna pre mäso a ryby, 
 antibakteriálna ochrana Hygiene Filter

Rozmery (V x Š x H) v cm: 204 x 60 x 65
1NR-B32SW2: biele prevedenie

Veľký objem a jednoduchá údržba 

Stále čerstvé potraviny
Kombinované chladničky Panasonic sú vybavené množstvom vyspelých technológií, ktoré dlho uchovajú 
potraviny čerstvé. Konštrukcia chladničiek je premyslená do najmenšieho detailu tak, aby vám ponúkli  
čo najväčší objem pre skladovanie potravín a zároveň ekologicky úspornú prevádzku.

CHLADNIČKY

VIAC INFORMÁCIÍ NA WWW.PANASONIC.SK
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Okrem štandardných riešení pre dokonalé uchovanie 
potravín ponúka chladnička Panasonic radu BN aj 
niekoľko veľmi praktických funkcií. Systém Flexlift slúži 
k jednoduchej úprave polohy priehradiek vo dverách 
chladničky. Pomocou viacúrovňových posuvníkov môžete 
jednoducho presúvať poličky nahor alebo nadol, aby sa vám 
na ne zmestilo presne to, čo potrebujete. Každá z posuvných 
dverových priehradiek unesie 5 kg.

Antibakteriálny systém Hygiene Air je integrovaný 
priamo do vzduchotechniky chladničky. Táto 
technológia dosahuje dezinfekčnú účinnosť 99,9% 1 
a uchováva potraviny dlhšie čerstvé.

Modely NR-BN31AS1 a NR-BN31AW1 sú vybavené veľkou 
sklenenou poličkou, ktorú možno jednoducho vysunúť von. 
Nielen že tak získate lepší prehľad o obsahu chladničky, 
ale zároveň sa lepšie dostanete k potravinám. Polička je 
vyrobená z tvrdeného bezpečnostného skla s nosnosťou 22 kg.

Funkcia Flash Freeze slúži k veľmi rýchlemu zmrazeniu 
potravín. U mäsa, zeleniny alebo balených polotovarov sa lepšie 
zachová chuť i vnútorná štruktúra, ak sa potraviny zmrazia 
rýchlo. Čím dlhšie trvá proces zmrazovania, tým viac rastie 
pravdepodobnosť, že sa v potravinách vytvoria veľké ľadové 
kryštáliky. Tie môžu poškodiť bunkové membrány a narušiť 
tkanivá, čo má za následok nielen stratu formy a štruktúry, 
ale aj vitamínov, živín a chuti. Do hornej zásuvky mrazničky 
prúdi vzduch s teplotou –30 °C, čo znamená nielen rýchlejšie 
zmrazenie, ale aj lepšie zachovanie nutričných hodnôt potravín. 
Keď následne potraviny rozmrazíte, majú takmer rovnakú 
hmotnosť ako pred zmrazením.

1 Testované v skúšobni Japan Food Research Laboratories metódou ISO 22196.

TECHNOLÓGIA
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Dokonalý priestor pre čerstvé potraviny 
Nové chladničky Panasonic majú všetko, čo je potrebujete pre uchovanie zdravých a čerstvých potravín. 
Množstvo nápaditých praktických funkcií vám urobí naozaj radosť – každý deň!

VLASTNOSTI:

FARBY:

NR-BN31AS1

Inteligentné chladenie 
Celkový objem: 307 l 
(chladnička: 222 l, mraznička: 85 l)

Jednoduché skladovanie s funkciami Flexlift a Slide‘n‘Store

Rozmery (V x Š x H) v cm: 185 x 60 x 65
1NR-BN31AW1: Rovnaké funkcie ako NR-BN31AS1  
v bielom prevedení

CHLADNIČKY

VIAC INFORMÁCIÍ NA WWW.PANASONIC.SK
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Steam Action: nepokrčená  bielizeň, ľahké žehlenie 1

Po vypraní a sušení nie je bielizeň pokrčená:1 najnovšia generácia pračiek a sušičiek Panasonic je vybavená 
parnou technológiou Steam Action, takže čas ušetrený na žehlenie môžete venovať tomu, čo máte radi.

Menej pokrčenej bielizne - pôsobením malých, silných dávok pary vlákna 
získajú svoj pôvodný tvar a látky sa budú sa lepšie a rýchlejšie žehliť.1

Panasonic Steam: Naparovanie  
pomocou horúcej doštičky 
Technológia Panasonic Steam 
Action funguje úplne rovnako ako 
Panasonic Steam Iron: pri kontakte 
s horúcim povrchom doštičky voda 
okamžite vytvára malé, účinné 
dávky pary.

Para rýchlo preniká do látky 
Vďaka vysokému výkonu technológie Steam Action a extrémne malej 
veľkosti jednotlivých častíc, para rýchlo preniká až do hĺbky vlákien.

Para narovná pokrčené miesta 

vykurovacie tělesohliníkový odliatok

čerpadlo

bubon

Molekuly sa vyrovnajú a zafixujú  
vlákna v správnej polohe.

Vlákna látky pri nosení menia tvar  
a ich molekuly vytvárajú zhluky. 

Horúca a vlhká para vlákna roztiahne  
a zahriate molekuly sa rozpoja.

Pri rotácii bubna sa vlákna prirodzeným 
pohybom vrátia do pôvodného stavu.

Osvieženie pomocou pary 
Program Refresh (osvieženie) vyrovnáva pokrčené miesta a odstraňuje pachy2 z odevov bez nutnosti ich prania.

Program Allergy-Care odstraňuje 99,99 %alergénov 3

Stálym pôsobením vysokej teploty pary počas programu Allergy-Care (antialergénna starostlivosť) je 
odstránených 99,99%  alergénov (prach, roztoče a peľ). Tento program je možné použiť aj na jemné látky  
a je energeticky úspornejší než bežné pracie cykly s vysokou teplotou.4

1 Nepokrčená bielizeň, ľahké žehlenie: porovnanie bežnej  práčky Panasonic bez parnej funkcie a práčky Panasonic s funkciou Steam Action.
2 Sušičky vyrovnávajú pokrčené miesta a odstraňujú pachy, práčky iba odstraňujú pachy. 3 Len práčky s parnou funkciou. Potvrdené nadáciou The British Allergy Foundation.
4 Interný test: Porovnanie pracieho cyklu pri 90 °C s programom Allergy-care.

TECHNOLÓGIA PRANIA A SUŠENIA
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10 kg

10

VLASTNOSTI:

NA-14OVS4

Vypraté. Nie pokrčené.
Náplň 10 kg  / 1 400 otáčok za minútu 
Až o 30 % účinnejší než energetická trieda A+++1

Funkcia Steam Action: ľahké žehlenie

Tichá prevádzka: 53 dB (pranie) / 71 dB (odstreďovanie)

PRÁČKY

1 Porovnanie s najvyššou triedou energetickej účinnosti A+++ (EEI 46),  
výpočet podľa smernice EU 1061/2010 (2010/30/EÚ).

Porovnanie s najvyššou triedou energetickej účinnosti A+++ (EEI 46), výpočet podľa 
smernice EU 1061/2010 (2010/30/EÚ).

VIAC INFORMÁCIÍ NA WWW.PANASONIC.SK
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NA-140vS4 NA-168vX4 NA-140vG4 NA-168vG4
NA-148vG4 NA-147vB5 NA-127vB5 NA-107vC5

– /  / –  / –  / –  / –  / –  / –

Program pre každý materiál
Nezáleží na tom, z akého materiálu je vaše oblečenie. Práčky Panasonic vám umožnia 
vybrať si z bohatej ponuky programov, ktoré dokonale ošetria akýkoľvek typ bielizne. 

Programy

Funkcia Stain Master
Škvrnám sa nevyhnete skoro v žiadnej dávke bielizne. Pri bežnej prevádzke domácnosti sa škvrny na oblečení urobia veľmi rýchlo – 
od čaju alebo kávy, rúžu, vína, oleja alebo trávy na záhrade. Keď sa vám na bielizni urobí škvrna, nemusíte látku predprať alebo 
nečistoty drhnúť - stačí zapnúť funkciu Stain Master. Vyberte jeden z 23 typov škvŕn – od blata cez čokoládu až po paradajky – a podľa 
typu škvrny práčka automaticky nastaví optimálnu teplotu, mechanickú silu i dĺžku namáčania. So škvrnami si odteraz hravo poradíte!1

1 Funkcia Stain Master je k dispozícii pri modeli NA-168VX4

TECHNOLÓGIA PRANIA 

Proti pokrčeniu  

Pre alergikov  

Denný  

Košele  

Osvieženie  

Zmiešané  

Hodváb / dámska bielizeň  

Outdoor  

Džínsovina  

Športové oblečenie  

Dojčenská bielizeň  

Jednoduchá starostlivosť  

Vlna  

Citlivá pokožka  

Rýchle pranie 50  

Rýchle pranie  

Rýchle pranie 15  

Posteľná bielizeň  

Pranie na 20 °C  

Jemné
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Dokonalá účinnosť
Veľký objem, nízka spotreba energie, tichá prevádzka a perfektné výsledky pri akomkoľvek 
type materiálu – s novou generáciou práčiek Panasonic je radosť prať každý deň.

VLASTNOSTI:

NA-168VX4

Pranie bez starostí - bielizeň bez škvŕn 
Náplň 8 kg / 1 400 otáčok za minútu 
Až o 35 % účinnejší než energetická trieda A+++1

Funkcia Stain Master: odstraňuje 23 typov škvŕn

Tichá prevádzka: 53 dB (pranie) / 71 dB (odstreďovanie)

1  Porovnanie s najvyššou triedou energetickej účinnosti A+++ (EEI 46),  
výpočet podľa smernice EU 1061/2010 (2010/30/EÚ).

PRÁČKY

VIAC INFORMÁCIÍ NA WWW.PANASONIC.SK
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Šetríme prírodné zdroje 
Práčky Panasonic sú vybavené vyspelými technológiami, ktoré čo možno najúspornejšie 
zaobchádzajú s vodou aj elektrickou energiou pri zachovaní dokonalého pracieho účinku.

Eco-Friendly – trieda energetickej účinnosti  A+++ 
Vysoko účinné technológie sa postarajú o to, aby ste pri každom praní ušetrili 
čo najviac elektrickej energie a vody. Technológie 3D sensor, Perfect Sense, 
HydroActive+ a inverterový motor sú zárukou, že každá dávka bielizne bude 
dokonale čistá a vy nebudete zbytočne plytvať energiou. Ďalšou prednosťou je 
veľmi tichá prevádzka, ktorá neruší iné aktivity v domácnosti.

Prispôsobí sa každému objemu bielizne 
Vďaka technológii Perfect Sense ušetríte energiu a vodu, aj keď nebude práčka plná. 3D senzor presne 
zistí, koľko bielizne je v bubne a podľa toho nastaví optimálne parametre prania – spotreba vody 
a energie sa zníži úmerne tomu, akú veľkú dávku bielizne periete.

Chytré pranie
3D senzor presne zváži množstvo bielizne v bubne a funkcia Perfect Sense podľa name-
raných hodnôt automaticky prispôsobí prací cyklus tak, aby bol čo najúspornejší. Týmto 
spôsobom dosiahnete maximálnu účinnosť prania bez ohľadu na objem bielizne – šetríte 
prírodu a zároveň aj rodinný rozpočet.

Päťhviezdičkový výkon
Ďalšou energeticky úspornou funkciou je HydroActive+. Táto technológia využíva  
5 viacsmerných spŕch, ktoré zaisťujú maximálny účinok prania. Rovnomerná 
distribúcia vody z piatich rôznych strán pomáha praciemu prášku preniknúť do látky 
rýchlejšie a hlbšie. Tým sa, samozrejme, šetrí čas i energia potrebná na vypranie. 

TECHNOLÓGIA PRANIA 

VIAC INFORMÁCIÍ NA WWW.PANASONIC.SK



15

  

 

  

 

 
 

 
 

10 kg

VLASTNOSTI:

NA-148VG4

Maximálne účinné pranie
Náplň 8 kg / 1 400 otáčok za minútu  
Až o 35% účinnejší než energetická trieda A+++1

Inverterový motor

Tichá prevádzka: 53 dB (pranie) / 71 dB (odstreďovanie)

NA-140VG4: Náplň 10 kg / 1 400 otáčok za minútu  
Až o 30% účinnejší než energetická trieda A+++

NA-168VG4: Náplň 8 kg / 1 600 otáčok za minútu  
Až o 35% účinnejší než energetická trieda A+++

PRÁČKY

„KONEČNE NIEKTO PORIADNE ROZUMIE

Stephan Lanez, dizajnér, Paríž

CITLIVEJ  PRÁCI S FARBAMI.“



+++

Detects load weight, reduces water and power 
consumption as necessary.

Eco/Speed mode: 
Choose from fast, convenient or eco 
conscious wash cycles.

+++

HydroActive: 
Showers from 2 directions rapidly penetrate 
items for efficient washing and energy saving.

7 kg
Large capacity:
A load more washing, a load less often.

Foam sensor: 
Detects when too much detergeant had been 
added and dilutes it with water accordingly.

Gentle drum:
Kind to your laundry.

conscious wash cycles.

HydroActive: 

Auto load sensor: 
Detects load weight, reduces water and power 
consumption as necessary.

7 kg

1716

 

Eco/Speed mode: +++

Foam sensor: 
Detects when too much detergeant had been 
added and dilutes it with water accordingly.

Gentle drum:
Kind to your laundry.

LCD: 
Easy to read LCD screen with touch sensitive 
buttons.Inovatívny dizajn a efektívny výkon 

Práčky Panasonic sú vyladené na najlepší výkon a tichú prevádzku,  
preto budú skvelým doplnkom vašej domácnosti.

Jemné pranie 
Prepracovaný vnútorný priestor bubna Sazanami má otvory 
pre prienik vody umiestnené v prelisoch v tvare jamky – toto 
konštrukčné riešenie je ideálne pre odstránenie nečistôt, a pritom 
je šetrné voči bielizni. Jamky so zaoblenými hranami sú výrazne 

jemnejšie než povrch štandardného bubna a navyše sa v nich bielizeň nezachytáva. 
Ďalšou výhodou je aj to, že nový povrch zvyšuje účinnosť odstreďovania.

Pre NA-140VS4, NA-140VX4, NA-140VG4, NA-168VG4, NA-148VG4

Štandardný bubon

Nový bubon Sazanami 

Navrhnuté podľa vašich potrieb
Prémiové práčky Panasonic s funkciou  Eco / Speed    ponúkajú tri varianty pracích cyklov. Pre účinné 
pranie s normálnou spotrebou energie je určená voľba Normal Wash (Normálny prací cyklus), zatiaľ čo 
pre skrátený cyklus voľba Speed   Wash. Ak sa neponáhľate, môžete naopak zvoliť dlhší cyklus Eco Wash 
(Ekologické pranie) a docielite tak maximálnu úspory vody a elektrickej energie.

Ča
s

Normálne pranie

40%
úspora času1

30%
úspora vody1

50%
úspora energie1

Rýchle pranie Eco pranie

En
erg

ia

Tiché pranie
Aby svojou hlučnosťou nerušili vaše domáce aktivity, majú práčky Panasonic 
špeciálny dizajn s protihlukovými prvkami. Na bočných paneloch sú oblúkové 
prelisy (tzv. Silent Arch Design), ktoré účinne pohlcujú zvuky pracieho 
procesu – rušivý hluk sa týmto spôsobom výrazne obmedzí. Tento dizajnový 

prvok zároveň tlmí vibrácie vznikajúce rotáciou bubna – nepríjemné prenikavé zvuky sa 
zoslabia a hladina hluku pri praní je naozaj minimálna. 

Hladina hluku pri praní 53 dB: NA-140VS4, NA-168VX4, NA-140VG4, NA-168VG4, NA-148VG4
Hladina hluku pri praní 58 dB: NA-147VB5, NA-127VB5, NA-107VC5

TECHNOLÓGIA PRANIA 



+++

Detects load weight, reduces water and power 
consumption as necessary.

Eco/Speed mode: 
Choose from fast, convenient or eco 
conscious wash cycles.

+++

HydroActive: 
Showers from 2 directions rapidly penetrate 
items for efficient washing and energy saving.

7 kg
Large capacity:
A load more washing, a load less often.

Foam sensor: 
Detects when too much detergeant had been 
added and dilutes it with water accordingly.

Gentle drum:
Kind to your laundry.

conscious wash cycles.

HydroActive: 

Auto load sensor: 
Detects load weight, reduces water and power 
consumption as necessary.

7 kg
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Inteligentné funkcie pre účinné pranie  

Eco /Speed 

HydroActive

Automatický senzor náplne 

Senzor peny

Dizajn

Dvojité sklo dvierok

LCD displej

Veľký priemer dvierok

Špeciálny bubon

Robustná konštrukcia

Kovové pánty

3 typy pracích cyklov ponúkajú rýchly, 
štandardný aj ekologicky úsporný variant.

Sprchy z dvoch smerov urýchľujú namáčanie 
a zabezpečujú účinné pranie a úsporu energie. 

Zistí množstvo bielizne a podľa jej hmotnosti 
nastaví spotrebu vody a energie.

Ak použijete priveľa pracieho prostriedku, 
jeho koncentrácia sa  dodatočne zriedi tak, 
aby sa nevytváralo príliš veľké množstvo peny. 

Chráni detské ruky pri pracích cykloch 
s vysokou teplotou.

Prehľadná LCD obrazovka  
s dotykovým ovládaním.

Pohodlné plnenie práčky.

Povrchová úprava je šetrná voči bielizni.

Pevné kovové pánty zaisťujú  
plynulý a ľahký pohyb dvierok

NA-148VB5, NA-128VB5, NA-147VB5, NA-127VB5 NA-148VB5, NA-128VB5, NA-147VB5, NA-127VB5, NA-147VC5, NA-127VC5, NA-107VC5

TECHNOLÓGIA PRANIA 

VIAC INFORMÁCIÍ NA WWW.PANASONIC.SK
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7 kg

  

  

 

 

 

7 kg
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7 kg

VLASTNOSTI:

NA-147VB5

Efektívne a pritom ľahko 
Náplň 7 kg 

1 400 otáčok za minútu / energetická trieda A+++1

Hladina hluku: 58 dB (pranie) / 75 dB (odstreďovanie)

1  Porovnanie s najvyššou triedou energetickej účinnosti A+++ (EEI 46), výpočet podľa smernice EU 1061/2010 (2010/30/EÚ).

PRÁČKY 
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7 kg

  

  

 

 

 

7 kg

VLASTNOSTI:

VLASTNOSTI:

NA-127VB5

NA-107VC5

Spoľahlivý výkon
Na výkon práčky Panasonic sa môžete spoľahnúť. Všetky práčky Panasonic sú navrhnuté tak,  
aby poskytovali vynikajúce výsledky aj pri každodennej prevádzke počas mnohých rokov.

Účinné a pohodlné pranie
Náplň 7 kg 

1 200 otáčok za minútu / energetická trieda A+++

Hladina hluku: 58 dB (pranie) / 74 dB (odstreďovanie)

Pre každodenné pranie 
Náplň 7 kg 

1 000 otáčok za minútu / energetická trieda A++

Hladina hluku: 58 dB (pranie) / 77 dB (odstreďovanie)

PRÁČKY

VIAC INFORMÁCIÍ NA WWW.PANASONIC.SK
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Hot, dry air

Inverter compressor

Brushless 
motor

Inverter  
microprocessor

0 120 130 140 150

20

 
 

Time

Energetická účinnosť
S vyspelými úspornými technológiami tepelného čerpadla a inverterového motora 
dosahujú sušičky Panasonic NH-P80G2 a NH-P80S1 energetickú účinnosť A++.

Tepelné čerpadlo
Vďaka technológii tepelného čerpadla, využívanej 
predovšetkým v klimatizačných systémoch,  
produkujú nové sušičky Panasonic oproti bežným 
sušičkám ešte viac tepla pri menšej spotrebe 
energie. Nová generácia sušičiek Panasonic 
s ekologicky šetrnou prevádzkou a vyššou efektivi-
tou prináša tiež úsporu v domácom rozpočte.

Absorbovanie 
vlhkosti

Inverterový 
mikroprocesor

Vlhký, horúci 
vzduch

Odparovač
Voda
Kondenzátor

Suchý, horúci vzduch

Inverterový kompresor

Bezštetinový 
motor

Technológia Inverter

3D cirkulácia vzduchu 

Dva senzory sušenia

Úpravou rýchlosti rotácie kompresora podľa 
aktuálnej potreby sa významne zvyšuje 

efektivita sušičiek vybavených tepelným čerpadlom a technológiou 
Inverter. Výsledkom je nižšia spotreba energie.

Konštrukcia bubna zaručuje vysokú rýchlosť cirkulácie 
vzduchu vo vnútornom priestore. Vzduch prúdi všetkými 
smermi rýchlosťou 4 m3 za minútu a spoľahlivo tak 
vysuší každý kus odevu.

Inteligentný systém monitoruje optimálny priebeh sušenia. Sušička 
je vybavená dvoma senzormi, ktoré priebežne vyhodnocujú veľkosť 
náplne, druh textílií a zvyškovú vlhkosť. Senzory odhadnú potrebnú 
intenzitu sušenia a podľa toho upravia teplotu a dĺžku cyklu. 
Predchádza sa tak zbytočnému prehrievaniu a plytvaniu energiou.

TECHNOLÓGIA  
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Hot, dry air

Inverter compressor

Brushless 
motor

Inverter  
microprocessor

0 120 130 140 150ČAS (v minútach)

* 8 kg Suchá na uloženie  
s voľbou Speed

Sušenie s maximálnou starostlivosťou 

cca 69 °C
rýchle sušenie

cca 45 °C
jemné sušenie

cca 63 °C
predvolené ECO nastavenie – ekologicky šetrné

Nastaviteľná teplota sušenia 
Inverterová technológia umožňuje nastavenie rôznych teplôt. V režime Gentle Dry (jemné sušenie) môžete pri 45 ºC sušiť jemnú dámsku bielizeň 
a oblečenie s obsahom vlny, nylonu alebo iných  umelých vlákien. V režime Speed   (rýchle sušenie) je teplota sušenia cca 69 ºC a zároveň skrátený 
čas cyklu. Vždy si môžete vybrať program podľa toho, čo vám najlepšie vyhovuje.

vlna / sveter  nylon /dámska bielizeň  polyester /športové odevy  plstený materiál / tepláky bavlnené / ľanové košele zmiešaný materiál

Jemné sušenie
Sušičky Panasonic s tepelným čerpadlom majú ako jediné funkciu Gentle Dry pre jemné sušenie. 
Pri teplote 45 °C môžete sušiť odevy z jemných materiálov ako sú napríklad vlna alebo nylon. Ani 
hodvábna dámska bielizeň alebo športové oblečenie sa v sušičke nepoškodia a nezrazia.

Jemné zaobchádzanie vďaka bubnu Sazanami 
Zárukou jemnej starostlivosti a rovnomerného sušenia je špeciálny bubon Saza-
nami s jamkovými prelismi a zaoblenými hranami. Táto povrchová úprava chráni 
bielizeň pred poškodením a pokrčením, takže ju nie je potrebné toľko žehliť.

Už žiadny kompromis
Funkcie Eco a Speed
Sušením pri vyššej teplote ušetríte čas: inverterová technológia 
umožňuje zvýšiť teplotu až na 69 ºC. 

TECHNOLÓGIA

RÝCHLÉ SUŠENIE 122 min*

ECO REŽIM 150 min
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NH-P80G2 NH-P80S1 NH-P80G2 NH-P80S1

 

 

 

Svieža, prevoňaná bielizeň bez prania 
Parná funkcia Steam Action vyrovnáva pokrčenú bielizeň a zároveň odstraňuje nepríjemné pachy. Práčky aj sušičky s parnou funkciou 
ponúkajú program Refresh, ktorý rýchlo odstráni pachy z oblečenia. Ideálne riešenie pre oblečenie napáchnuté cigaretovým dymom.

Funkcia Steam Action odstraňuje pachy

Horúca para tlakom pôsobí na látku. Pachové čiastočky sa uvoľnia. Bielizeň je zbavená pachov.

Osviežte aj nezvyčajné predmety  
pomocou sušiaceho koša
Sušiaci kôš N-DB1 (doplnkové príslušenstvo) je možné použiť pre odstránenie pachov 
z plyšových hračiek, vankúšov, topánok a iných predmetov, ktoré nemôžu byť voľne 
umiestnené v bubne sušičky.

Zmiešané
Suché na uloženie 
Suché na žehlenie

Bavlna /Farebné
Extra suché, Suché na uloženie plus, 
Suché na uloženie, Suché na žehlenie

Steam Action

Parné sušenie
Bežné oblečenie 
Košele

Osvieženie parou
Formálne oblečenie 
Oblečenie pre voľný čas

Jednoduchá starostlivosť
Extra suché, Suché na uloženie, 
Suché na žehlenie

Rýchly program 40

Vlna

Hodváb / Jemná bielizeň

Outdoorové /Šport. oblečenie

Košele

Časovaný program studený

Časovaný program teplý

Programy Programy

TECHNOLÓGIE SUŠENIA 

VIAC INFORMÁCIÍ NA WWW.PANASONIC.SK



23

  
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

VLASTNOSTI:

VLASTNOSTI:

NH-P80S1

NH-P80G2

Suché a nie pokrčené 
Kondenzačná sušička s tepelným čerpadlom  
Náplň 8 kg / energetická trieda A++ 

Funkcia Steam Action: svieža bielizeň  
aj bez prania

Špeciálne programy: 120 minútový  
proti pokrčeniu, Eco / Speed  , jemné sušenie  
pre jemnú bielizeň

Jemná starostlivosť pre jemnú bielizeň 
Kondenzačná sušička s tepelným čerpadlom

Náplň 8 kg / energetická trieda A++ 

Špeciálne programy:  
120 minútový proti pokrčeniu, Eco / Speed  ,  
jemné sušenie pre jemnú bielizeň

„SÚŠIČKA, KTORÁ MÁ RADA FARBY

Stephan Lanez, dizajnér, Paríž
A TVARY, ROVNAKO AKO JA.“

SUŠIČKY
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Tieto technológie eliminujú 99,9999 %1  
škodlivých baktérií v chladničke.

Systém FLEXLIFT umožňuje jednoducho nastaviť polohu 
priehradiek vo dverách pomocou viacúrovňových posuvníkov.

Priestrannú sklenenú poličku možno podľa potreby  
ľahko vysunúť, jej nosnosť je 22 kg.

Funkcia Flash Freeze udržuje teplotu hornej zásuvky  
mrazničky na –30 °C, čo znamená nielen rýchlejšie 
zmrazenie, ale aj lepšie uchovanie živín v potravinách. 

Nerezový povrch má špeciálnu úpravu proti odtlačkom 
prstov – chladnička vyzerá štýlovo a nemusíte ju  
neustále čistiť.

Vysoká vlhkosť, teplota nastaviteľná v rozmedzí od 0 °C  
do 5 °C a LED osvetlenie pomáhajú dlho uchovať vitamíny.

Chladná zóna pre čerstvé ryby, mäso  
a pomalé rozmrazovanie potravín.

Inverterová technológia upravuje výkon chladničky podľa 
aktuálnej potreby a optimalizuje tak spotrebu elektrickej energie.

Pôsobenie pary zničí 99,99 % bežných alergénov (prach, peľ, roztoče). 
Potvrdené nadáciou The British Allergy Foundation.

Vďaka mnohým vyspelým technológiám dosahujú práčky Panasonic 
najvyššiu energetickú účinnosť. 

Technológia Perfect Sense šetrí prírodné zdroje. 3D senzor zváži  
množstvo bielizne a podľa nameraných hodnôt automaticky prispôsobí  
odber vody a energie. 

Funkcia HydroActive+ zabezpečuje rovnomernú distribúciu vody z piatich 
trysiek, vďaka čomu prací prášok prenikne do látky rýchlejšie.

Nový inverterový motor v práčkách Panasonic upravuje rotáciu 
bubna podľa hmotnosti náplne. 

Voľba Eco / Speed   ponúka tri varianty pracích cyklov. Pre účinné pranie 
je program Normal Wash, pre skrátený cyklus program Speed   Wash, 
pre úsporné pranie cyklus Eco Wash.

Bubon Sazanami má otvory pre prienik vody umiestnené v prelisoch v tvare 
jamky – ideálne pre ľahké odstránenie špiny, a pritom šetrné voči bielizni. 

Panasonic Silent Arch Design účinne pohlcuje hluk a vibrácie  
aj pri odstreďovaní a zabezpečuje tichú prevádzku.

Parná funkcia Steam Action narovnáva pokrčenú bielizeň a šetrí čas  
strávený žehlením. Oblečenie možno parou osviežiť aj bez nutnosti prania.

Sušičky Panasonic s tepelným čerpadlom dosahujú  
energetickú účinnosť A++.

Inverterová technológia sušičiek  
garantuje úspornú prevádzku  
a optimálnu spotrebu energie.

Parná funkcia Steam Action umožňuje osviežiť  
oblečenie a zbaviť ho pachov aj bez nutnosti prania.

CHLADENIE PRANIE

SUŠENIE

Európske štítky označujúce triedu energetickej účinnosti majú 
rozpätie od A+++ (najúčinnejšia) po G (najmenej účinná).

SYMBOLY
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 TECHNICKÉ ÚDAJE

Model NR-BN31AS1 NR-BN31AW1 NR-B32SG2 NR-B32SW2 NR-B32SX1

Kategória chladnička 
s mrazničkou

chladnička 
s mrazničkou

chladnička 
s mrazničkou

chladnička 
s mrazničkou

chladnička 
s mrazničkou

Trieda energetickej účinnosti1 A++ A++ A++ A++ A+
Spotreba energie v kWh za rok2 234 kWh / rok 234 kWh / rok 250 kWh / rok 250 kWh / rok 320 kWh / rok
Objem chladničky (čistý) 222 l 222 l 252 l 252 l 235 l
Objem mrazničky (čistý) 85 l 85 l 72 l 72 l 86 l
Celkový objem (čistý) 307 l 307 l 324 l 324 l 321 l
Trieda chladenia 4 hviezdičky 4 hviezdičky 4 hviezdičky 4 hviezdičky 4 hviezdičky

Beznámrazová technológia3 Chlad.: beznámrazová 
Mraz.: beznámrazová

Chlad.: beznámrazová 
Mraz.: beznámrazová

Chlad.: beznámrazová 
Mraz.: beznámrazová

Chlad.: beznámrazová 
Mraz.: beznámrazová

Chlad.: beznámrazová 
Mraz.: beznámrazová

Odolnosť pri výpadku prúdu 18 hodín 18 hodín 18 hodín 18 hodín 13 hodín
Mraziaci výkon v kg za 24 h 12 kg 12 kg 12 kg 12 kg 13 kg
Klimatická trieda4 SN-T SN-T T T T
Hlučnosť 42 dB 42 dB 42 dB 42 dB 46 dB
Voľne stojaci spotrebič áno áno áno áno áno
Ostatné informácie
Farba strieborná biela inox biela nerez
Rozmery (V x Š x H) v mm 1850 x 600 x 650 1850 x 600 x 650 2040 x 600 x 650 2040 x 600 x 650 1870 x 600 x 650
Hmotnosť 75 kg 75 kg 80 kg 80 kg 74 kg

1 Trieda energetickej účinnosti chladničiek pre domáce použitie sa určí na základe indexu energetickej účinnosti (EEI) : 
A+++ (najúčinnejšia) : EEI < 22 
A++ : 22 ≤ EEI < 33 
A+ : 33 ≤ EEI < 44 …až G (najmenej účinná)
2 Na základe štandardne nameraných výsledkov za 24 hodín. Skutočná spotreba energie závisí od spôsobu používania spotrebiča a jeho umiestnenia.
3 Beznámrazový oddiel chladničky predstavuje oddiel odmrazovaný na to určeným systémom. 
4 Chladiace zariadenie je schopné udržiavať nastavenú teplotu rovnomerne v celom vnútornom priestore v rámci prípustných teplotných odchýlok  
(počas cyklu rozmrazovania), ak je okolitá teplota v tomto povolenom rozmedzí: 
SN: +10 °C do + 32 °C N: + 16 °C do + 32 °C 
ST: + 16 °C do + 38 °C T: + 16 °C do + 43 °C
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 TECHNICKÉ ÚDAJE

Model NA-140VS4 NA-168VX4 NA-140VG4 NA-168VG4
Menovitá kapacita náplne bavlnenej 
látky – Eco štand. program pre bavlnu pri 60 °C plná náplň v kg 10 kg 8 kg 10 kg 10 kg

Trieda energetickej účinnosti A+++ A+++ A+++ A+++
Ročná spotreba energie1 167 kWh / rok 127 kWh / rok 167 kWh / rok 127 kWh / rok

Spotreba energie – Eco štandardný 
program pre bavlnu 2 

při 60 °C plná náplň 
při 60 °C čiastočná náplň 
při 40 °C čiastočná náplň

0,85 kWh 
0,72 kWh 
0,57 kWh

0,65 kWh 
0,55 kWh 
0,48 kWh

0,85 kWh 
0,72 kWh 
0,57 kWh

0,65 kWh 
0,55 kWh 
0,48 kWh

Spotreba energie vo vypnutom stave 
práčka sa automaticky 
vypne 5-10 s  
po dokončení programu

< 0,2 W < 0,2 W < 0,2 W < 0,2 W

Ročná spotreba vody3 12 400 l / rok 9 750 l / rok 12 400 l / rok 9 750 l / rok
Energetická trieda odstreďovania4 B A B A
Maximálna rýchlosť odstreďovania – 
Eco štandardný program pre bavlnu 

při 60 °C plná náplň 
při 40 °C čiastočná náplň

1400 ot./min 
1400 ot./min

1400 ot./min 
1600 ot./min

1400 ot./min 
1400 ot./min

1400 ot./min 
1600 ot./min

Zvyšková vlhkosť bielizne 
po odstreďovaní – Eco štandardný 
program pre bavlnu 

při 60 °C plná náplň 53 % 44 % 53 % 44 %

Dĺžka trvania programu – Eco 
štandardný program pre bavlnu 

při 60 °C plná náplň 
při 60 °C čiastočná náplň 
při 40 °C čiastočná náplň

225 min 
185 min 
165 min

225 min 
175 min 
165 min

225 min 
185 min 
165 min

225 min 
185 min 
165 min

Hlučnosť počas pracieho cyklu –  
Eco štandardný program pre bavlnu  –  
plná náplň2

pranie 
odstreďovanie

53 dB 
71 dB

53 dB 
71 dB

53 dB 
71 dB

53 dB 
71 dB

Voľne stojaci spotrebič áno áno áno áno
Ostatné informácie

Rozmery (V x Š x H) v mm 845 x 596 x 625 
(max. 635 vč. dvierok)

845 x 596 x 625 
(max. 635 vč. dvierok)

845 x 596 x 625 
(max. 635 vč. dvierok)

845 x 596 x 625 
(max. 635 vč. dvierok)

Hmotnosť 75 kg 74 kg 74 kg 74 kg

Model NA-148VG4 NA-147VB5 NA-107VC5
Menovitá kapacita náplne bavlnenej 
látky – Eco štand. program pre bavlnu při 60 °C plná náplň v kg 8 kg 7 kg 7 kg

Trieda energetickej účinnosti A+++ A+++ A+++
Ročná spotreba energie1 127 kWh / rok 162 kWh / rok 195 kWh / rok

Spotreba energie – Eco štandardný 
program pre bavlnu 2 

při 60 °C plná náplň 
při 60 °C čiastočná náplň 
při 40 °C čiastočná náplň

0,65 kWh 
0,55 kWh 
0,48 kWh

0,82 kWh 
0,68 kWh 
0,64 kWh

1,05 kWh 
0,72 kWh 
0,65 kWh

Spotreba energie vo vypnutom stave 
práčka sa automaticky 
vypne 5-10 s  
po dokončení programu

< 0,2 W < 0,5 W < 0,5 W

Ročná spotreba vody3 9 750 l / rok 9 240 l / rok 10 346 l / rok
Energetická trieda odstreďovania4 B B C
Maximálna rýchlosť odstreďovania – 
Eco štandardný program pre bavlnu 

při 60 °C plná náplň 
při 40 °C čiastočná náplň

1400 ot./min 
1400 ot./min

1400 ot./min 
1400 ot./min

1000 ot./min 
1000 ot./min

Zvyšková vlhkosť bielizne 
po odstreďovaní – Eco štandardný 
program pre bavlnu 

při 60 °C plný objem bubnu 53 % 53 % 62 %

Dĺžka trvania programu – Eco 
štandardný program pre bavlnu 

při 60 °C plná náplň 
při 60 °C čiastočná náplň 
při 40 °C čiastočná náplň

225 min 
175 min 
165 min

200 min 
170 min 
160 min

200 min 
165 min 
160 min

Hlučnosť počas pracieho cyklu –  
Eco štandardný program pre bavlnu  –  
plná náplň2

pranie 
odstreďovanie

53 dB 
72 dB

58 dB 
76 dB

58 dB 
77 dB

Voľne stojaci spotrebič áno áno áno
Ostatné informácie

Rozmery (V x Š x H) v mm 845 x 596 x 625 
(max. 635 vč. dvierok)

845 x 597 x 527 
(max. 542 vč. dvierok)

845 x 596 x 625 
(max. 547 vč. dvierok)

Hmotnosť 74 kg 73 kg 72 kg

PRÁČKY
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  TECHNICKÉ ÚDAJE

Model NH-P80G2 NH-P80S1

Menovitá kapacita náplne bavlnenej látky v kg – 
štandardný program pre bavlnu plná náplň 8 8

Typ sušičky kondenzačná s tepelným čerpadlom kondenzačná s tepelným čerpadlom

Trieda energetickej účinnosti A++ A++

Ročná spotreba energie1 212 kWh / rok 212 kWh / rok

Automatická sušička áno áno

Spotreba energie – štandardný program pre bavlnu plný objem bubnu 
částečná náplň

1,67 kWh 
1,05 kWh

1,67 kWh 
1,05 kWh

Spotreba energie – štandardný program pre 
bavlnu – plná náplň

vo vypnutom stave 
v zapnutom stave (po dokončení cyklu)

0,18 W 
1,36 W

0,18 W 
1,36 W

Trvania zapnutého stavu pri nečinnosti spotrebiča2 10 min 10 min

Priemerná dĺžka trvania programu – štandardný 
program pre bavlnu 

vážený priemer  
s plnou a čiastočnou náplňou 136 min 136 min

Priemerná dĺžka trvania programu –  
štandardný program pre bavlnu

plná náplň 
čiastočná náplň

170 min 
110 min

170 min 
110 min

Trieda energetickej účinnosti sušenia na stupnici  
od G (najnižšia účinnosť) do A (najvyššia účinnosť) B B

Priemerná účinnosť sušenia –  
štandardný program pre bavlnu

plná náplň 
čiastočná náplň

85 % 
85 %

85 % 
85 %

Priemerná účinnosť kondenzácie -  
štandardný program pre bavlnu

vážený priemer  
s plnou a čiastočnou náplňou 85 % 85 %

Hlučnosť – štandardný program pre bavlnu plná náplň 65 dB 65 dB

Voľne stojaci spotrebič áno áno

Ostatné informácie

Možnosti a nastavenia jemné sušenie, akustický signál, program proti krčeniu (120 min.), Eco / Speed  , detský zámok

Špeciálne programy sušenie parou Dry & Steam3, osvieženie parou Steam Refresh3, rýchle sušenie Rapid 40, vlna, outdoorové / športové oblečenie

Technické údaje inverterový motor, automatické senzory sušenie, nastaviteľná úroveň sušenia

Dizajn LED displej, bubon Sazanami (107 l) s LED osvetlením, protihluková konštrukcia, akustický signál pri ukončení cyklu

Rozmery & Hmotnosť 845 mm x 596 mm x 625 mm / 55 kg

1 Spotreba energie v kWh za rok, na základe 160 cyklov sušenia štandardného programu pre bavlnu pri plnej, čiastočnej náplni a v režimoch s nízkou spotrebou 
energie. Skutočná spotreba energie závisí od toho, akým spôsobom je spotrebič používaný.
2 „Štandardný program pre bavlnu“ s plnou a čiastočnou náplňou sa považuje za štandardný program, ku ktorému sa vzťahujú informácie na energetickom štítku. 
Tento program je vhodný pre sušenie bežného bavlnenej bielizne a je energeticky najúspornejší pre bavlnu.
3 Len model NH-P80S1.

POZNÁMKY K ODKAZOM NA STRANE 26
1 Spotreba energie v kWh za rok, na základe 220   štandardných pracích cyklov v Eco štandardných programoch pre bavlnu na 60 ºC a 40 ºC pri plnej, čiastočnej náplni  
a v režimoch s nízkou spotrebou energie. Skutočná spotreba energie závisí od toho, akým spôsobom je spotrebič používaný.
2 „Štandardný program pre bavlnu na 60 ºC a 40 ºC“ s plnou a čiastočnou náplňou sa považuje za štandardný program, ku ktorému sa vzťahujú informácie  
na energetickom štítku. Tieto programy sú vhodné na pranie bežne zašpinenej bavlnenej bielizne a sú najúspornejšie na spotrebu vody aj elektrickej energie.
3 Na základe 220   štandardných pracích cyklov v Eco štandardných programoch pre bavlnu na 60 ºC a 40 ºC pri plnej, čiastočnej náplni a v režimoch s nízkou spotrebou 
energie. Skutočná spotreba vody závisí od toho, akým spôsobom je spotrebič používaný.
4 Na stupnici od G (najmenej účinný) do A (najúčinnejší).

SUŠIČKY



Panasonic je obchodná značka spoločnosti Panasonic Corporation. Dizajn a technické špecifikácie 
výrobkov sa neustále zdokonaľujú a menia v záujme ich vylepšenia. Hoci bola príprave tejto brožúry 
venovaná maximálna pozornosť,  niektoré zmeny nemusia byť uvedené a môžu nastať až po jej publikácii. 
Jednotlivé detaily si, prosím, overte u svojho najbližšieho obchodníka. Panasonic Marketing Europe 
GmbH, organizačná zložka Česká republika, nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné chyby a omyly.
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