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Functies

*

IDT™ (Ingebouwd Dubbel Transport) – Absoluut gelijkmatig stoftransport van boven- en onderaf.
Het IDT™ is ideaal voor quilten en naaien! Het IDT™ werkt met iedere steek, vooruit of achteruit, en
iedere steeklengte of -breedte. Het IDT is op de naaimachine gebouwd en kan gemakkelijk naar
behoefte worden in- of uitgeschakeld. Veel Pfaff®-accessoires en naaivoeten kunnen worden gebruikt
met het IDT™ om met iedere steek op iedere stof gelijkmatige naden te waarborgen.

*
*

Grote naairuimte – De naairuimte rechts van de naald is 200 mm: fantastisch voor grote naaiprojecten.

•

Alfabetten – U kunt uit twee verschillende letterstijlen kiezen: Block- en Cyrillic-letters.

*

Innovatief design – Gebouwd om naaien eenvoudig te maken en om de professionele resultaten
te behalen die naaisters willen.

*

Verlicht grafisch display – Het verlichte grafische display laat u al uw selecties en opties zien.
De steken worden op ware grootte weergegeven.

•

Start/Stop-toets – Druk op de Starttoets om te naaien zonder het voetpedaal.

•

Snelheidsschuif – pas de snelheid aan met de snelheidsschuif om volledige controle te hebben.

•

Drie LED-lichtbronnen – Geoptimaliseerde heldere lampjes verlichten uw hele naaigebied
zonder schaduwen.

•

Naaien uit de vrije hand – Bevestig gewoon de optionele free-motion naaivoet voor gemakkelijk
quilten en borduren uit de vrije hand.

•

Externe verzinking transporteur – Breng de transporteur omlaag voor meanderen, borduren
uit de vrije hand of stoppen.

•

Extra hoge stand naaivoet – Brengt de naaivoet in de hoogste positie zodat dikke stoffen
gemakkelijk onder de naaivoet kunnen worden gelegd.

•

Naaivoetdruk – Kan worden aangepast als u speciale technieken
gebruikt of met dunne of dikke stoffen naait.

•

136 steken – Veel verschillende prachtige 7 mm-steken, inclusief nuttige steken, knoopsgaten,
decoratieve steken, quiltsteken, kruissteken en ajoursteken.

Instelbare draadspanning – De aanbevolen
draadspanningsinstelling voor de geselecteerde steek wordt
weergegeven op het grafische display.

*

Unieke eigenschappen
in vergelijking met
concurrende machines
in deze prijsklasse.
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Naald omhoog/omlaag – Druk op een toets om uw naald zo in te stellen dat hij automatisch
omhoog of omlaag in de stof stopt voor draaien, applicaties en nog veel meer.

•

Onmiddellijk afhechten – Als dit is geselecteerd hecht de naaimachine automatisch af aan het
eind van een naad voor een snelle en eenvoudige afwerking.

•

Geprogrammeerde afhechting met indicator- U kunt kiezen uit een of meerdere
afhechtopties.

*

29 naaldposities – Perfect voor doorstikken, quilten, ritssluitingen inzetten en meer.

•

Tweelingnaaldprogramma – Past de steekbreedte automatisch aan om te voorkomen dat de
naald breekt.

•

Steekbreedtebeveiliging – Beperkt de steekbreedte tot naald in het midden en rechte steek wanneer
u een steekplaat en/of naaivoet voor rechte steken gebruikt om te voorkomen dat de naald breekt.

•

Verlenging – Verleng cordonsteken; de hele steeklengte wordt langer terwijl de dichtheid gelijk blijft.

•

Afbeelding spiegelen – Spiegel de steek horizontaal en/of verticaal, voor meer 		
creatieve mogelijkheden.

•

Reeksen – Combineer tot 20 steken en/of letters en sla ze op in een van de vier reeksgeheugens.

•

Persoonlijke steek opslaan – Verander de instellingen van een ingebouwde steek zoals u wilt en
sla de steek op in een van de vier reeksgeheugens.

•

Talen – U kunt kiezen uit 13 verschillende talen.

•

Ingebouwde draadinsteker – Maakt het inrijgen van de naald snel en gemakkelijk.

•

Steekplaat – Markeringen links en rechts van de naald helpen u de stof te geleiden.

•

Klik-aan/af-naaivoeten – Vervangen is eenvoudig – er zijn geen schroeven of ander
gereedschap nodig.

•

Van bovenaf geladen spoel – Eenvoudig te bereiken.

•

Permanent achteruitnaaien – Uw handen blijven vrij om uw stof te geleiden.

•

Elektronische naaldkracht – Volledige naaldkracht bij iedere snelheid met totale controle.

•

Harde beschermkap – Bescherm uw naaimachine tijdens het transport en houd de machine stofvrij.

•

Twee garenpennen – Voor naaien met tweelingnaald of speciaal naaien.

•

Accessoiredoos – Met twee vakjes voor het opslaan van accessoires en spoeltjes.

•

Inclusief extra naaivoeten – 0A Standaard naaivoet, 1A Siersteekvoet met IDT™, 2A
Siersteekvoet, 3 Blindzoomvoet met IDT™, 4 Ritsvoet met IDT™, 5B Eenstaps knoopsgatvoet.
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