Ontdek de mogelijkheden die de PFAFF® expression™ line te bieden heeft

Vergelijkingstabel
3.5 4.2
Het originele PFAFF® IDT™ systeem. Absoluut gelijkmatig stoftransport van boven en van onderen.
Grote naairuimte. De naairuimte rechts van de naald is extra royaal voor het naaien van grote projecten.
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Veel verschillende prachtige steken, inclusief nuttige steken, knoopsgaten, 9mm brede decoratieve steken, kruissteken,
ajoursteken en quiltsteken.
Draden afsnijden. Snijdt de boven- en onderdraad automatisch af. Snijdt de draad automatisch af na knoopsgaten.
Programmeer draden afsnijden in reeksen.
LED-lampjes. Geoptimaliseerde heldere lampjes verlichten het hele werkgebied zonder schaduwen.
Verlicht grafisch display. Het duidelijke, intuïtieve display toont de steek op ware grootte bij de aanbevolen instelling,
inclusief alle informatie.
Free-motion modus. Voor moeiteloos quilten en prachtig borduurwerk uit de vrije hand.
Extern verzinken van de transporteur. Handige plaats voor het omlaag brengen van de transporteur vanaf de voorkant van
de machine. Ideaal voor meanderen, borduren uit de vrije hand of stoppen.
Naaivoet extra hoog. Breng de naaivoet omhoog in de hoogste positie zodat dikke stoffen of meerdere lagen eenvoudig
onder de naaivoet kunnen worden geplaatst.
Stitch positioning. Maakt het mogelijk om de naaldpositie van alle steken te veranderen.
Eenvoudige stekenselectie. De steken kunnen snel en eenvoudig worden geselecteerd met de directe keuzetoetsen.
Automatisch afhechten. Hecht automatisch af aan het begin en het einde van een naad voor een snelle, eenvoudige
afwerking.
Naald omhoog / omlaag. Druk op een toets om uw naald zo in te stellen dat deze automatisch omhoog of omlaag in de stof stopt
voor draaien, applicatie enz.
Naaisnelheid. Pas de naaisnelheid aan voor speciale garens of technieken.
Afbeelding spiegelen. Klap de steek om voor meer creatieve mogelijkheden.
Informatietoets. Als u op de infotoets drukt, verschijnen er belangrijke naaiadviezen op het verlichte display.
37 naaldposities. Verschillende naaldposities voor precies doorstikken. Perfect voor quilten en het inzetten van ritssluitingen.
Ingebouwde draadinsteker. De draad wordt steeds opnieuw eenvoudig in de naald gestoken.
Grote steekplaat. Met naadmarkeringen voor perfecte geleiding links of rechts van de naald.
Sensormatic knoopsgatvoet. De exclusieve Sensormatic knoopsgatvoet garandeert professionele knoopsgaten in iedere stof. De
kolommen van ieder knoopsgat worden in dezelfde richting genaaid voor een nauwkeurige stekenkwaliteit. Alle knoopsgaten
worden precies even lang genaaid, steeds opnieuw.
Stekenreeksen en geheugens. Combineer steken en /of letters en sla ze op in een geheugen – naai steeds opnieuw in één stap.
Persoonlijke steekinstellingen. Verander de instellingen van alle ingebouwde steken zoals u wilt. Sla ze op in een persoonlijk
steekgeheugen.
Reeksopdrachten programmeren. Programmeer stops, afhechtingen of meer in een stekenreeks.
Ingebouwde naai-lettertypes. Voeg een persoonlijk accent toe met ingebouwde cijfers en letters.
Tapering van alle 9mm decoratieve steken. Vergroot of verklein de breedte geleidelijk aan het begin en/of aan het einde
van alle steken. Kies verschillende hoeken voor meer creatieve mogelijkheden.
Tweelingnaaldprogramma. Past automatisch de steekbreedte aan om te voorkomen dat de naald breekt.
Steekbreedtebeveiliging. Beperkt de steekbreedte tot naald in het midden/rechte steek als u een steekplaat en/of naaivoet voor
rechte steken gebruikt om te voorkomen dat de naald breekt.
Herstart steek. Keert onmiddellijk terug naar het begin van uw geselecteerde steek of reeks.
Elektronische draadspanning. Maakt naaien eenvoudig. De beste draadspanning
wordt elektronisch ingesteld voor verschillende steken en technieken.
Stop / Start-toets. Naaien zonder voetpedaal.
Automatische persvoetlichter. Brengt de naaivoet onmiddellijk omhoog wanneer
de naald is ingesteld om omlaag en/of aan het einde van een naad te stoppen na
het afsnijden van de draden.
Elektronische kniehevel. Brengt de naaivoet omhoog met een eenvoudige beweging.
Onderdraadsensor. Waarschuwt u wanneer de spoel bijna leeg is.
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