
Lava com o movimento das águas – N°1: a melhor lavagem da categoria segundo 
tabela Inmetro*.
O revolucionário sistema de lavagem da Panasonic dispensa o agitador e, assim, aumenta o 
espaço interno da lavadora. Com movimentos diferentes, a água e o sabão penetram 
profundamente nos tecidos, removendo as manchas com delicadeza.

Espuma Ativa
Uma espuma é formada logo no início do ciclo de lavagem, proporcionando uma 
limpeza profunda e ação efetiva contra as manchas e sujeiras, desde o início.

NA-F140B5W

Material Confidencial

Sensor de carga
A lavadora Panasonic pesa as roupas, calcula e consome somente a quantidade 
necessária de água. A economia é de até 40L de água por lavagem!**.

*Eficiência de lavagem em água fria, segundo Tabela Inmetro de consumo/eficiência energética, para lavadoras de roupas 
automáticas abertura superior (top load), edição 166 de 02/01/2017. **Consumo de água dos produtos acima de 13 kg, 
presentes na mesma tabela Inmetro.

Novidade!

Reuso de água - NOVO
As lavadoras Panasonic emitem um som avisando o momento da drenagem da água. Assim, 
é possível posicionar um recipiente na saída da mangueira para armazenar a água que seria 
jogada fora e reutilizá-la de outras formas, como lavar o quintal, o carro ou o que quiser.
A função de Reuso da Panasonic economiza água e ajuda o planeta.



Material Confidencial

NA-F140B5WA NA-F140B5WB

Tensão de alimentação 127V 220V

Capacidade

Tipo de água

Programas de lavagem

Sistema de lavagem

Eficiência energética

Eficiência de lavagem (água fria)

Consumo de água

Consumo de água (especifico)

Consumo de energia

Eficiência de centrifugação

RPM na centrifugação

Painel

LED painel

Painel com timer

Customizar programa

Avança etapas

Tecla pausar

Tecla favoritos

Espuma ativa

Reuso de água

Econavi

Cesto inox

Filtro de fiapos

Sensor de carga / Níveis de água

Turbo Secagem

Dispenser sabão e amaciante

Super delicado (rede)

Alças laterais / pé regulável

Garantia

Código de barras (EAN) 7896067226339 7896067226346

Classificação fiscal (NCM)

Dimensões externas (LxAxP, em mm)

Dimensões da caixa (em mm)

Peso

Peso bruto 

14Kg

Fria

A

1,00

9

DWS

129,0 litros

A (0,41kWh)

9,2  L/Ciclo/Kg

Dial

Branco

A

590

Sim

Sim

Sim

Não

640x1060x690 mm

730x1200x780

1 ano

8450.20.90

42kg

44kg

-

-

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Sim

Sim / 7

Não

Sim



IMPORTANTE
• O logo Panasonic sempre deve estar maior do que os demais logos.
• Nenhum logo pode ser manipulado. Não alterar cor, distorcer, colocar sombra, escrever junto ao logo, 
etc. 
• Não utilizar o slogan “ideas for life” junto ao logo.
• Não utilizar o logo [re]pense e eco ideas nos tabloides.

LAVADORA DE ROUPAS PANASONIC 14Kg

• Nº1: a melhor lavagem da categoria*
• Sensor de carga: economiza até 40 litros de 
água por lavagem**
• Reuso de água: bom pra você e para o planeta
• Sistema que lava com o movimento das águas: 
sem agitador, tem mais espaço interno
• Espuma ativa: limpeza profunda desde o início 
da lavagem

GUIA PARA TABLOIDES

Opção 1

Opção 2

LAVADORA DE ROUPAS PANASONIC 14Kg

• Nº1: a melhor lavagem da categoria*
• Sensor de carga: economiza até 40 litros de 
água por lavagem**
• Reuso de água
• Espuma ativa: limpeza profunda

*Eficiência de lavagem em água fria, segundo Tabela Inmetro de consumo/eficiência energética, para lavadoras de roupas 
automáticas abertura superior (top load), edição 166 de 02/01/2017. **Consumo de água dos produtos acima de 13 kg, 
presentes na mesma tabela Inmetro.

*Eficiência de lavagem em água fria, segundo Tabela Inmetro de consumo/eficiência energética, para lavadoras de roupas 
automáticas abertura superior (top load), edição 166 de 02/01/2017. **Consumo de água dos produtos acima de 13 kg, 
presentes na mesma tabela Inmetro.


