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Dampstation

GC6360
Enkelt, hurtigt og effektivt

Stryg dobbelt så hurtigt med damp under tryk.
6360 er fremstillet for at nedsætte den tid, du bruger på at stryge. En dampstråle på op 
til 110 g/min og et damptryk på op til 4 bar, der trænger dybt ind i tøjet giver et utroligt 
hurtigt og professionelt resultat på selv genstridige tekstiler.

Hurtig og effektiv strygning
• Damptryk på op til 4 bar for hurtig strygning
• Dampskud på op til 110 g/min er med til at fjerne genstridige folder
• Konstant damp på op til 95 g/min fjerner hurtigt folder
• Vertikal damp til at fjerne folder fra tøj på bøjle

Fuld kontrol
• Variabel indstilling af damp til alle typer tøj

Jævnt glidende
• Careeza-strygesål giver en enestående glideevne på alle stoffer
 



 Op til 4 bar

Takket være det høje tryk trænger dampen dybt ind 
i tekstilerne og giver et enestående hurtigt resultat, 
selv på genstridige tekstiler.
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Længere levetid
• Calc-Clean: Skyl damptanken efter hver 10. 

strygning
• Inox-boiler med eksternt varmelegeme: Anti-

korrosions-dampkammer

Fjerner let folder
• Optimalt damphulmønster: For den bedste 

dampfordeling

Når ind i besværlige områder
• Knaprille: Hurtigere strygning langs knapper og 

sømme.

Komfortabel strygning
• Damplås: Producerer damp uden at skulle trykke 

ned
• Ekstra lang ledning for større rækkevidde: 1,9 m
• Ekstra lang slange for maksimal rækkevidde: 1,7 m
• Brug vand fra vandhanen

Sikker strygning
• Overophedningssikring: Forhindrer, at 

damptanken overophedes

• Fire gummifødder: Sørg for, at standeren ikke 
glider

• Stabil placering på højkant: Holder strygejernet 
stabilt stående

Fuld kontrol
• Strygetemperaturindikator
• Lysindikator når damp er klar: Indikator viser, når 

det korrekte dampniveau er nået
• Lysindikator for tom vandtank: Indikator viser, når 

vandtanken skal genopfyldes

Tekniske specifikationer
• Frekvens: 50 Hz
• Spænding: 230 V
• Watt strygejern: 800 W
• Watt boiler: 1250 W
• Opstartstid: 8 min
• Vandtankens kapacitet: 1 l

Vægt og dimensioner
• Dimensioner: 276 X 332 X 412 mm
• Vægt (inkl. emballage): 6,06 kg
• Palle: 40 stk.
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