de meest geavanceerde naai- en borduurmachine
die pfaff® ooit heeft gemaakt

de pfaff® creative icon™ naai- en borduurmachine
VRIJHEID OM PERFECTIE TE BEREIKEN.
Onze meest geavanceerde naai- en borduurmachine, het summum van perfectie, combineert de PFAFF® reputatie van
maximale precisie met alle topfuncties die u verwacht. Het resultaat is van een uitstekende en superieure kwaliteit die de
verwachtingen van de moderne naai-, quilt- en borduurliefhebster zal overtreffen.
Draadloos verbonden , ongeëvenaarde kracht, maximale werkruimte en volledige controle: alles wat u nodig heeft om uw
creatieve ideeën precies zo uit te voeren als u ze voor u ziet.

PFAFF.com

ONTSTAAN IN 1862 ALS RESULTAAT VAN
DUITS DESIGN EN TECHNIEK, heeft PFAFF®
een ongeëvenaarde reputatie verworven op het
gebied van het maken van naaimachines voor
mensen die maximale prestaties en precisie
wensen bij hun nastreven van perfectie.
Vandaag de dag is de PFAFF® reputatie
relevanter dan ooit te voren. U verwacht dat uw
creativiteit wordt versterkt door de meest
geavanceerde technologie en een uniek design.
En u verwacht een naai- en borduurmachine
die overeenkomt met uw visie.
PFAFFcreativeicon.com

PERFECTIE OPNIEUW ONTWORPEN, VOOR U.
IEDERE FUNCTIE VAN DE PFAFF® creative icon™ NAAI- EN BORDUURMACHINE is het resultaat van een belofte die PFAFF® aan u, onze enthousiaste naaister,
heeft gedaan. We willen dat uw ervaring bij het gebruik van onze meest geavanceerde machine net zo fantastisch is als de technologie zelf.
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Grootste Werkruimte
We hebben de grootste werkruimte
ontworpen uit de branche: een 69%
grotere ruimte, 310 mm breder en
140 mm langer. We hebben ook de
hoogte onder de naaikop verhoogd
tot 76,2 mm, zodat er veel ruimte is
voor uw handen.
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Ongekend Verlichtingsdesign
Onze innovatieve
verlichtingstechnologie biedt u de
meest gelijkmatige werkverlichting
uit de branche, voor de helderste
naai-ervaring. LED-verlichting is
perfect geplaatst op de gunstigste
punten om schaduwen op te
heffen.

Kracht, Stabiliteit en Precisie
Ons volledig vernieuwde
basisdesign vermindert trillingen,
waardoor u de kracht en stabiliteit
krijgt die u nodig heeft voor de
meest nauwkeurige resultaten. We
hebben de naaldkracht verhoogd
tot 150 NWT voor meer kracht.
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Innovatieve en Exclusieve steken
Ervaar vier unieke, geavanceerde
naaitechnieken: Zwevende steken,
Straalsteken, Drievoudige lintsteken
en Kanten randsteken voor
geraffineerde ontwerpen.
Individualiseer uw projecten met 27
ingebouwde borduurtechnieken en
804 (42 exclusief voor de machine)
ingebouwde borduurmotieven.

76.2mm

Uitgebreide Connectiviteit met WiFi
en mySewnet™
Maak verbinding met WiFi.
Automatische updates via
WiFi-verbinding, mySewnet™
cloud-opslag, PFAFF® SewNotice™
app met borduurmeldingen en
PFAFF® ImageStitch™ app. Ontvang
meldingen op uw smartphone en
blijf verbonden met machineupdates, real-time waarschuwingen
en projectstatus-updates als u
onderweg bent.

PFAFF.com
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Verbeterd Origineel IDT™
Perfectioneer uw creativiteit met de PFAFF®
Original IDTTM-technologie, die nauwkeurig
alle soorten stof doorvoert om steeds weer
perfecte steken te krijgen. Een ingebouwde
sensor laat u bovendien weten wanneer het
tijd is om het in te schakelen! Samen met 8
transporttanden, het grootste aantal uit de
branche, geeft het een uitstekend transport,
voor professionele resultaten.

Automatische Draadinsteker
Onze volledig automatische draadinsteker is
ingebouwd in de meest geavanceerde
PFAFF®-machine voor optimale efficiëntie en
gemak. De inrijgroutes met uitschuifbare
draadgeleiders zorgen ervoor dat u al uw
favoriete garens kunt gebruiken, zelfs bij het
gebruik van grote garenklossen.
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Multi-Touch, Tablet-achtig scherm
Ons extra grote tabletscherm, het grootste
scherm voor digitale werkruimte, biedt meer
plaats voor creativiteit en gebruik van een
persoonlijk aanpasbare interface. Het scherm is ≈
50% groter dan voorheen en werkt als een
smartphone of tablet. Veeg, zoom, knijp en
personaliseer op het grote (10,1 inch - 257 mm),
intuïtieve en naar eigen wens in te stellen scherm.
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Slimme, Computergestuurde
Interface
De volledig vernieuwde Grafische
Gebruikersinterface, het PFAFF®
Help Center, de
Gebruikershandleiding, Aan de slag,
en Animaties zijn gemaakt om
naaisters te adviseren en te
inspireren.

Gedeelde Naaikennis
Ons Help Center heeft meer dan
100 geanimeerde of geïllustreerde
interactieve, stapsgewijze
handleidingen op het scherm, voor
referentie en efficiëntie ter
ondersteuning van talloze
projecten.

140mm

69%

GROTER
WERKGEBIED
BESTE
IN DE

KLAS

310mm

Grootste Borduurgebied
Het grootste borduurgebied van
360 mm x 260 mm. Borduren kan
bovendien tot 360 mm x 350 mm
met de optionele Grand Dream
Hoop.

Ontworpen voor Vakmensen
Geniet van het geraffineerde, moderne
en toch tijdloze design, dat er vanuit alle
hoeken prachtig uitziet. Dit is een
ergonomisch verbeterde, lichtere,
top-of-the-line naai- en
borduurmachine die wordt geleverd
met een opnieuw ontworpen
handgreep, rubberen handwiel en
gebogen werkruimte.

TOTALE LENGTE 978 mm

PFAFFcreativeicon.com

U L E I D T. W I J V O LG E N .
U BENT DE ARTIEST. PFAFF® creative icon™ is uw muze. PFAFF®-artiesten werken met precisie en hebben een voorkeur voor luxe stoffen en onverwachte details. Ze houden van aparte
versieringen en hebben oog voor perfectie. Onze artiest heeft vakkennis op het gebied van naaien, quilten en borduren — en is vaak zeer goed in allemaal. Onze artiest bent u. De
PFAFF® creative icon™ naai- en borduurmachine brengt u overal waar u en uw creativiteit naartoe willen.

Naai met de Meest Geavanceerde Technologie.
De PFAFF® creative icon™ brengt naaisters het beste van
wereldwijde innovaties en creëert daarbij een nieuwe
definitie van de ultieme naai-ervaring:
•

•

Verbeterd IDT™ voor een beter transport op vrijwel alle
stoffen. Nu met een ingebouwde sensor die u laat
weten wanneer het tijd is om het te activeren!

•

•

PFAFF.com

Het grootste, meest intuïtieve en aanpasbare full-color
tablet-achtige scherm met de hoogste resolutie is
standaard

Borduur met het Meest Geavanceerde
Ontwerpsysteem.
Met de PFAFF® creative icon™ kunt u een onbeperkt aantal
borduurmotieven bedenken en ze probleemloos in uw
projecten opnemen:
•

Er zijn meer dan 800 ingebouwde borduuropties,
waarvan er 47 exclusief zijn.

•

Onze gepatenteerde ActivStitch™-technologie geeft u
perfecte borduurresultaten met alle garens.

8 transporttanden, het grootste aantal uit de branche,
leveren een uitstekend transport, voor professionele
resultaten.

•

Het grootste borduuroppervlak uit de branche, met
gebruik van een optionele draaibare Grand Dream
Hoop van 360 mm x 350 mm.

Onze exclusieve Stitch Creator™ geeft u de vrijheid om
uw eigen originele steken te ontwikkelen, of iedere
gewenste ingebouwde steek te wijzigen, tot 9 mm.

•

Uitgebreide verbindingsmogelijkheden met real-time
projectwaarschuwingen en updates op uw
smartphone. Inclusief mySewnet™ cloud-opslag,
PFAFF® SewNotice app met meldingen en de PFAFF®
ImageStitch app.

Quilt met de Meest Geavanceerde Technologie.
PFAFF® creative icon™ is een meesterwerk van technische
vaardigheid, waarmee u de meest artistieke en
gecompliceerde projecten zonder moeite kunt maken:
•

Krachtige prestaties met de grootste en helderste
werkruimte uit de branche.

•

Het machineframe is vervaardigd met op simulatie
gebaseerde techniek om trillingen tot een minimum te
beperken.

•

Marktleidende naaldkracht bereikt perfectie met alle
stofsoorten en -dikten.

•

Het grootste werkgebied — 310 mm van naald tot arm
en 140 mm hoogte

•

— geschikt voor projecten van alle grootten en alle
quilttechnieken.

B E Z I T H E T A L L E R B E S T E V A N P F A F F ®.
De PFAFF® creative icon™. Bedoeld om naaisters, quiltsters en borduursters die perfectie voor ogen hebben en
vastbesloten zijn om dat te bereiken, tevreden te stellen.
Meer dan 35 marktleidende functies** t.o.v. andere
Top-of-the Line modellen, inclusief:

• Exclusieve PFAFF® 9 mm steken

• Inclusief Elite Hoop 260 mm x 200 mm

• Met rubber bekleed accessoirevak

• Inclusief Square Hoop 120 mm x 120 mm

• De grootste werkruimte van 310 mm breed en 140 mm hoog

• Totaal vernieuwd machine-ontwerp met ergonomische
styling

• Inclusief 26 exclusieve accessoires

• Handgreep met volledige lengte voor balans en eenvoudig
transport

• Aanzienlijk meer opbergruimte in de accessoiredoos

• Het grootste maximale borduurgebied, met de optionele
Grand Dream Hoop van 360 mm x 350 mm
• Het grootste borduurgebied met bijgeleverde borduurringen
van 360 mm x 260 mm
• Grotere hoogte onder naaikop, tot 76,2 mm
• Innovatieve verlichting om de helderste werkruimte te
kunnen bieden, met gelijkmatige verdeling van het licht

Meer dan 120 verbeterde functies* inclusief:
• Tablet-achtig scherm waarop meerdere aanraakfuncties
kunnen worden gebruikt
• Slimme tool boxes

• Opspoelen via de naald
• Met rubber bekleed en uitneembaar accessoirevak
• Vernieuwde kniehevel voor gebruiksgemak
• Handige opbergplek voor rechtstiksteekplaat
• Verlengde lijnen op de steekplaat: tot 65 mm
• Met rubber bekleed handwiel voor een betere grip

• Lichtere top-of-the-line machine van 15,5 kg

• Displayscherm van 257 mm, 68% groter

• Meest intense naaldkracht

• Groter borduurgebied van 360 mm x 260 mm

• Exclusieve borduurtechnieken (27)

• Grotere werkruimte, 69% langer en breder

• Meest geavanceerde Shape Creator

• Meer ruimte voor uw handen onder de naaikop, 76,2 mm

• Grotere steekplaat met markeringen aan beide zijden: tot
63,5 mm

• Nieuw ontworpen handgreep en plaats voor eenvoudig
transport en balans bij dragen

• Rasterfunctie met mogelijkheid tot instellen van rastergrootte

Meer informatie op PFAFF.com

Multi-touch tabletscherm met veeg-, knijp- en
zoomfuncties. Meer dan 25 functies die exclusief van
het PFAFF® creative iconTM-model zijn, waaronder**:
• Speciale grafische gebruikersinterface, specifiek voor het
model
• PFAFF creative icon Help Center met tutorials, technieken,
snelle referentiehandleiding en gebruikshandleiding
®

™

• Beter zicht onder de naaikop
• Automatische draadinsteker
• 30% grotere spoel
• Verbeterde werkverlichting met 9 lichtpunten voor het
helderste, meest gelijkmatig verspreide licht zonder
schaduwen
• Nieuwe uitschuifbare draadgeleider en inrijgroutes

• Grootste dynamische werkgebied voor het bewerken van
borduurmotieven op het scherm

• Mogelijkheid om grote garenklossen te gebruiken zonder dat
er een extra hulpstuk nodig is

• Unieke apps voor connectiviteit: PFAFF® SewNoticeTM app,
PFAFF® ImageStitchTM app en PFAFF® CreatorCueTM app

• Minder trillingen met een nieuwe basisplaat voor stabiliteit en
stevigheid

• Exclusief ActivStitch™ systeem voor de ideale
draadhoeveelheid

• WiFi voor automatische software-updates

• Verbeterd origineel IDTTM-systeem voor perfect naaien
• Verbeterde Shape Creator™ voor preciezere resultaten
• Collectie exclusieve borduurmotieven (47)
• Exclusieve lettertypes: Adina en Ellipse
• Verander de plaatsing en de grootte van de hulpmiddelen op
het scherm
• Unieke naaitechniek – Drievoudige lintsteken (10)
• Unieke naaitechniek – Zwevende steken (23)
• Unieke naaitechniek – Straalsteken (13)

• Rubberen handgreep voor een meer comfortabele grip bij het
dragen van de machine

* “Verbeterde functies” vergeleken met PFAFF®
creative sensation pro II en andere PFAFF® top-of-the-line
machines.
TM

** “Beste-in-zijn-Klasse” en “Alleen” functies vergeleken met
andere top-of-the-line modellen: Brother Innovis XV-8500D,
Babylock Destiny II, Janome Horizon MC 15000, Bernina 880
Plus en Husqvarna Viking® Designer EpicTM.

• mySewnetTM cloud-opslag om borduurmotieven automatisch
naar/van uw machine te versturen via WiFi
• PFAFF® SewNoticeTM app om de voortgang van uw
borduurmotief in de gaten te houden
• PFAFF® ImageDesign™ app om foto’s van uw mobiele toestel
te digitaliseren in monochrome borduurmotieven
• Naaldkracht 90% sterker
• Opnieuw ontworpen mechanismen voor betere
naaiprestaties
• Extra dubbele lintsteektechnieken (14)

• Unieke naaitechniek – Kanten randsteken (6)

• Verbeterde steekkwaliteit van handwerksteek met verhoogde
spanning

• Unieke naaitechniek – Stapelsteken (30)

• Inclusief Supreme Hoop 360 mm x 260 mm
PFAFFcreativeicon.com

Ervaar de creative icon™ naai- en borduurmachine
bij uw dichtstbijzijnde PFAFF®-dealer:

PFAFF, CREATIVE SENSATION PRO II, CREATIVE ICON, ORIGINAL IDT, ACTIVSTITCH, STITCH CREATOR, SHAPE CREATOR, CREATORCUE, IMAGESTITCH,
SEWNOTICE en MYSEWNET zijn allemaal handelsmerken van Singer Sourcing Limited LLC. © 2017 Singer Sourcing Limited LLC. Alle rechten voorbehouden.
471038536

PFAFF.com
PFAFFcreativeicon.com

