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Máquina de lavar roupa - Ficha de produto

Nome do fornecedor Panasonic
Identificador do modelo NA-107VC5
Capacidade kg 7
Classe de eficiência energética 1)  
A+++ (mais eficiente): EEI<46
A++ : 46≦EEI<52

A++

Consumo anual de energia 2) kWh/ano 195

Consumo de energia 
(programa Algod.-Eco)

60 °C com carga máxima kWh 1,05
60 °C com carga parcial kWh 0,72
40 °C com carga parcial kWh 0,65

Consumo energético
em modo desligado W <0,5
em modo ligado W <1,0

Consumo anual de água 3) L/ano 10346
Classe de eficiência da secagem por centrifugação 
A (mais eficiente) a G (menos eficiente) C

Velocidade máxima de rotação r/min 1000
Humidade Residual % 62
O programa “Algod.-Eco 60 °C” e o programa “Algod.-Eco 40 °C” são os programas de 
lavagem padrão cujas informações se encontram na etiqueta e na ficha. Estes programas 
são adequados para limpar roupa de algodão com sujidade normal e são os programas 
mais eficientes em termos de consumo de energia e água combinado.

Duração do programa 4) 

(programa Algod.-Eco 
padrão)

60 °C com carga máxima min 200

60 °C com carga parcial min 165

40 °C com carga parcial min 160

Emissões de ruído 
acústico pelo ar 5)

Lavagem dB 58
Centrifugação dB 77

1) A classe de eficiência energética da máquina de lavar roupa de um agregado familiar 
deve ser determinada com base no Índice de Eficiência Energética (IEE).

2) Com base nos 220 ciclos de lavagem padrão para programas Algod.-Eco a 60 °C e  
40 °C com carga máxima e parcial e o consumo dos modos de baixa potência. O 
consumo real de energia irá depender da forma como o aparelho é utilizado.

3) Com base nos 220 ciclos de lavagem padrão para programas Algod.-Eco a 60 °C e  
40 °C com carga máxima e parcial e o consumo dos modos de baixa potência. O 
consumo real de água irá depender da forma como o aparelho é utilizado.

4) Em minutos e arredondado ao minuto mais próximo
5) Expresso em dB (A) re 1 pW e arredondado ao valor inteiro mais próximo durante as 

fases de lavagem e centrifugação para o programa Algod.-Eco 60 °C padrão com carga 
máxima.
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