15, 35, 55

• Automatisk nåletråder

15, 35, 55
Det perfekte valg for at få mere kreativ
med dine projekter.

• Hurtig ilægning af spolen
• LED arbejdslys
• Transportøren kan sænkes
• Hastighedskontrol
• Syning uden fodpedal

15, 35, 55

Brother Innov-ís serien kendes på det flotte og mederne
design.
Funktionaliteten og bruger venligheden er høj.
Disse elektroniske maskiner vil inspirere dig til kreative
projekter til dig selv, din bolig og familie.
Vælg den model, der passer til dig.

15

Brugervenlige funktioner

Måske er du
begynder, eller leder
efter en symaskine,
der er let at anvende.
Hvis det er tilfældet,
så er Innov-ís 15 det
perfekte valg.
Drejeknappen for
valg af søm og nåletråder, kombineret
med LCD-displayet
og hastighedskontrol gør denne ideel til alle former for projekter fra
mode til quilting.

Alle 3 modeller i serien er meget enkle at anvende.
Her er nogle af deres praktiske funktioner:

Let tilgængelige knapper
De centralt placerede kontrolknapper gør dit
syarbejde lettere. Drejeknap og elektroniske
knapper giver dig fingerspidskontrol med alle
stingfunktionerne.

LCD display
Se information om den søm du har valgt,
såsom stinglængde og -bredde og hvilken
trykfod* du skal bruge.

35

Automatisk nåletråder

Hvis du allerede er
vant til at sy, eller du
ønsker en symaskine
med flere funktioner,
så er Innov-ís 35
maskinen til dig.
Den elektroniske
drejeknap kræver kun
en fingerspids for valg
mellem 70 forskellige
sømme, inklusiv 7
knaphuller.
LCD-displayet giver dig information om den søm, du har valgt og med
den elektroniske kontrol kan du justere stingene meget præcist og
simpelt.

Nåletrådning er hurtig og simpel med bare
en enkelt bevægelse*.

Hurtig ilægning af spolen
Bare læg en spole i spolehuset, tråd i pilens
retning, skær tråden af og du er klar til at sy.

7-punkts tranportør

Ekstra transportørtænder sørger for at
stoffet føres jævnt frem og at stingene
bliver ens. Sy helt lige kantstikninger på
alle stofkvalitet fra slike til denim.

55

og dermed designe dine egne mønstre.

* Alle projekter er lavet på symaskiner fra Innov-ís serien

Innov-ís 55 er det
perfekte valg for dig
der ønsker at udvikle
din kreative side. Den
er fyldt med funktioner,
bl.a. 135 sømme heraf 10 knaphuller,
indbyggede bogstaver
og muligheden for at
kombinere op til 35
forskellige sømme

LED arbejdslys

Få godt arbejdslys med LED-pæren. Den
bruger en brøkdel af den strømen alminelig
pære bruger, og den holder hele maskinens
levetid.

F.A.S.T. undertrådsspoling

Det er hurtigt og nemt at spole undertråd.
Bare sno tråden et par gange om spolen,
gennem trådlederen og tryk start.

* Innov-ís 35 & 55

Innov-ís
15

Innov-ís
35

Innov-ís
55

16*

70*

135*

3 forskellige

7 forskellige

10 forskellige

Tråd nålen med et tryk på en knap.

X

X avanceret

X avanceret

Hurtig ilægning af spolen

Bare læg spolen i og du er klar til at sy.

X

X

X

Tilbehørsboks

Opbevar alt tilbehøret i denne boks.

X

X

X

LED arbejdslys

Et klart lys der tænder automatisk. Skånsomt mod øjnene så det er lettere at
fokusere på mørke materialer.

X

X

X

Udjævningsknap på trykfoden

Sørger for at trykfoden holdes plan - selv når du syr i stoffet af forskellige
tykkelse.

X

X

X

7-punkts transportør

Ekstra "tænder" giver jævn fremførning og præcis syning i alle stofkvaliteter.

X

X

X

Undertransportør

Transportøren kan let sænkes til frihåndssyning når du quilter eller broderer.

X

X

X

F.A.S.T. undertrådsspoling

Gør det let og hurtigt at spole undertråden.

X

X

X

Nålestop oppe/nede

Bestemmer om nålen skal stoppe oppe eller nede når symaskinen stopper.
Nyttigt når du syr hjørner eller quilter, hvor stoffet skal drejes.

X

X

X

Automatisk hæftefunktion

Hæfter automatisk sømmen i starten og slutningen.

X

X

X

LCD-display

Displayet giver dig infomation om stingbredde og -længde og hvilken trykfod der
skal bruges.

X**

X

X

Fejlmeddelelser

Giver besked når en indstilling ikke er korrekt.

X

X

X

Sømvalg

Det er hurtigt at at vælge den søm der ønskes.

Justering af overtrådsspænding

Egenskab

Fordele

Indbyggede sømme

Antallet af sømme indbygget i maskinen.

1-trins knaphul

1-trins knaphullet med den indbyggede måleenhed sikrer, at alle knaphuller
bliver helt ens.

Automastik nåletråder

Drejeknap

Elektronisk
Drejeknap

Justerer trådspændingen i forhold til stoftykkelsen og den søm der er valgt.

X

X

X

Funktions knapper

Fuktions knapper er lige ved hånden.

X

X

X

Overtræk

Beskytter maskinen når den ikke er i brug.

Snap-on trykfod

Skift trykfødder nemt og hurtigt.

X

X

X

Trinsløs hastighedsjustering

Den enkle glideknap justerer trinløst hastigheden fra langsom til hurtig.

X

X

X

Nåle position

Nålens position kan flyttes fra venstre til hjøre, så du kan sy præcis hvor du
ønskes.

X

X

X

Valg af dobbeltnål

Valg af dobbeltnål

X

X

Sømoversigt

En aftagelig oversigt med sømme.

X

X

Syning af bogstaver

Vælg bogstaver for at sy mærker eller navn på tøj.

X

Kombination af mønstre

Fremstil dine egne stingmønstre ved at kombinere op til 35 sømme.

X

Hastighedsknappen kan bruges
til at justere stingbredde

Kreér dine egne zigzag-sømme mens du syr, ved at justere stingbredden med
hastighedsknappen.

X

Spejlvending

De dekorative sømme kan spejlvendes for at give større variation i mønstrene.

X

Gentage sømme

Vælg om mønsteret skal sys én gang eller gentages.

X

Lodret justering af sømme

Giver dig mulighed for at justere længden på de dekorative sømme

X

Blød

Hård

Trykknap

Hård

* Inklusiv knaphuller **Kun stinglængde/-bredde infomation

Indbyggede sømme
Innov-is 15, 35, 55

16

Sømme

Innov-is 35, 55

p

70 stitches in total

+54 =

70

Sømme

135 stitche
Medfølgende
tilbehør

Ekstra tilbehør
Quilte kit
Forlængerbord, frihåndsramme, frihåndsquiltefod
(åbenfod), linial, overtransportør (åbenfod) og 1/4
inch. fod med guide.

Tilbehøret kan variere, afhængigt
af modellen.

Undertrådsarbejde
Skab fantaske projekter, med undertrådsarbejdet, under processen vender man vrang
siden op og der bruges kraftige tråde, som
dekoration.

Syning af cirkler
Skab cirkker fra 30mm og op til 130mm.
Ved hjælp af pyntesømme på maskinen, kan
man skabe nogle fantasike projekter.
Hård overtrækskasse til Innov-ís
35 og Innov-ís 55.

Forlængerbord*
For letter at kunne håndterer store projekte !
som tæpper.
* Forlængerbordet er incl. i Quilte kit

Se vores fulde sortiment på www.brothersewing.dk

+65 =

135
Sømme

Alle specifikationer er korrekte ved trykning.
Brother er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries Ltd. Produktnavnene er registrerede varemærker eller deres respektive virksomheders varemærke

Innov-is 55

Kontakt:

Brother sewing Machines Europe GmbH
Im Rosengarten 11, 61118 Bad Vilbel, Germany
Tlf. nr. 61 77 41 66 (Dansk konsulent)

