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Informační list výrobku
Název dodavatele Panasonic
Modelové označení NA-148XS1
Měřená kapacita při 
standardním programu 
na bavlnu

při 60 °C s celou náplní kg 8

Třída energetické účinnosti A+++
Roční spotřeba energie kWh za rok 117
Spotřeba energie v kWh za rok, vypočtená na základě 220 pracích cyklů kombinací 
programů určených pro bavlnu při 60 °C a 40 °C a při plné a částečné náplni a spotřeba 
v úsporných režimech . Skutečná spotřeba energie závisí na nastavení pračky .

Spotřeba energie 
standardního programu 
na bavlnu

při 60 °C s plnou náplní kWh 0,63
při 60 °C s částečnou náplní kWh 0,48
při 40 °C s částečnou náplní kWh 0,40

Spotřeba energie
Vypnuto W 0,2
Zapnuto W 0,2

Roční spotřeba vody L za rok 9750
Spotřeba vody v litrech za rok, vypočtená na základě 220 pracích cyklů kombinací 
programů určených pro bavlnu při 60 °C a 40 °C a při plné a částečné náplni . Skutečná 
spotřeba energie závisí na nastavení pračky .

Třída účinnosti ždímání, stanovena na stupnici od G 
(nejmenší účinnost) po A (nejvyšší účinnost) B

Maximální rychlost 
odstřeďování při plné 
náplni a při standardním 
programu pro bavlnu

při 60 °C s plnou náplní r/min 1400

při 40 °C s částečnou náplní r/min 1400

Vlhkost prádla po 
dokončení standardního 
programu pro bavlnu při 
60 °C a při pln náplni

při 60 °C s plnou náplní % 53

Standardní programy pro bavlnu 60 °C a 40 °C s volbou eko použité při plné a 
částečné náplni jsou standardní programy, k nimž se vztahují informace na štítku 
a informačním listu . Tyto programy jsou vhodné pro praní normálně znečištěného 
bavlněného prádla a jsou zároveň nejefektivnější co se týče spotřeby energie a vody .
Délka trvání 
standardního programu 
pro bavlnu

při 60 °C s plnou náplní min 225
při 60 °C s částečnou náplní min 205
při 40 °C s částečnou náplní min 180

Délka trvání zapnutého stavu 5 - 10 sekund

Hlučnost
Praní dB 53
Odstřeďování dB 74 

Volně stojící spotřebič Ano

(EU) Č .1061/2010

Spotřeba elektrické energie a vody
Program Teplota Eco (Eko) funkce 

je vybrána Náplň Spotřeba 
energie*2

Spotřeba 
vody*2

Doba 
praní*2

Cotton 
(Bavlna)

40 °C – 8 kg 0,90 kWh 75 L 2:10

40 °C*1 Eco (Eko) 4 kg 0,40 kWh 40 L 3:00

60 °C*1 Eco (Eko)
8 kg 0,63 kWh 50 L 3:45

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

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

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

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

Wool (Vlna) 30 °C – 2 kg 0,50 kWh 55 L 0:40

Daily (Denní) 40 °C – 2 kg 0,65 kWh 40 L 1:27

Shirts (Košile) 40 °C – 2 kg 0,62 kWh 31 L 1:34
Allergy-care 
(Pro alergiky) 60 °C – 4 kg 1,94 kWh 98 L 2:34

*1 Výsledky jsou vypočítány na základě využití funkce Eco (Eko) a maximální 
rychlosti odstřeďování v souladu s normou EN 60456 .

*2 Spotřeba vody a energie a doby praní uvedené v tabulce se mohou lišit 
v závislosti na tlaku, tvrdosti vody, teplotě, pokojové teplotě, typu a množství 
prádla, kolísání napětí a užití volitelných funkcí .


