
 

Philips
Strykesystem med trykk

GC6360
Enkelt, raskt og effektivt

Doble strykehastigheten med damp med trykk
6360 er laget for å redusere stryketiden. Et dampstøt på opptil 110 g/min og damptrykk 
på opptil 4 bar som går dypt inn i fibrene, gir et utrolig raskt og profesjonelt resultat selv 
på vanskelige tekstiler.

Rask og kraftig stryking
• Damptrykk på opptil 4 bar for rask stryking
• Dampstøt på opptil 110 g/min fjerner selv de vanskeligste skrukkene
• Kontinuerlig damp på opptil 95 g/min for rask fjerning av skrukker
• Vertikal damp for å fjerne skrukker på hengende tøy

Full kontroll
• Forskjellige dampinnstillinger som passer for alle tekstiler

Glatt
• Careeza-strykesåle for utrolig glid på alle typer tekstiler
 



 Opptil 4 bar

Takket være det høye trykket trenger dampen dypt 
inn i tøyet, noe som gir utrolig raske resultater, til og 
med på vanskelige tekstiler.
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Lengre levetid
• Avkalking: Skyll vannbeholderen etter hver 10. 

strykeøkt
• Inox-vannbeholder med eksternt varmeelement: 

Rustfritt dampkammer

Fjerner skrukker enkelt
• Optimalt viftemønster: For den beste 

dampfordelingen

Kommer til på vanskelige steder
• Knappespor: Gjør det raskere å stryke langs 

knapper og sømmer

Behagelig stryking
• Damputløserlås: Gir damp uten at du trenger å 

trykke ned
• Ekstra lang ledning for maksimal rekkevidde: 1,9 m
• Ekstra lang slange for maksimal rekkevidde: 1,7 m
• Egnet til vann fra springen

Sikker stryking
• Sikkerhetsstopp ved overoppheting: Forhindrer at 

vannbeholderen blir overopphetet

• Fire gummiføtter: Kontroller at foten ikke sklir
• Stabil vertikal støtte: Holder strykejernet stabilt 

når det står oppreist

Full kontroll
• Klar-lampe for stryketemperatur
• Klarlampe for damp: Indikatoren viser når riktig 

dampnivå er nådd
• Lampe for tom vannbeholder: Indikatoren viser når 

vannbeholderen må etterfylles

Tekniske spesifikasjoner
• Frekvens: 50 Hz
• Spenning: 230 V
• Wattforbruk, strykejern: 800 W
• Wattforbruk, vannbeholder: 1250 W
• Oppstartstid: 8 minutt(er)
• Kapasitet for vanntank: 1 l

Mål og vekt
• Mål: 276 X 332 X 412 mm
• Vekt (inkl. emballasje): 6,06 kg
• Pall: 40 deler
•
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