350SE/550SE
Stærke funktioner, inklusiv Brothers
fuldautomatiske nåletråder og F.A.S.T.
spolesystem, vil ændre den måde du syr på.

• My Custom Stitch™
• Indbyggede bogstaver
• Avanceret nåletråder
• Knæløfter
• Stort arbejdsområde
NV350SE

Find den rigtige søm hver gang
Direkte sømvalg

Favoritsømme

Bare tryk nummeret på
den ønskede søm på
betjeningspanelet

Den smarte
hukommelsesfunktion giver
dig mulighed for at gemme
dine favoritsømme, så de
kan nås med et enkelt tryk
på en knap.

My Custom Stitch™

Sidelæns transportør

Denne unikke funktion gør det
muligt at designe dine egne
dekorative sømme på LCDskærmen og gemme dem i
maskinens hukommelse. Nyttigt
til quiltning og lignende projekter

Hastighedskontrollen kan
også styre zig-zag bredden
Skydeknappen kan justere
hastigheden fra langsom til
hurtig, så du har fuld kontrol over
syningen – særligt ved kurver og
svære detaljer. Knappen kan også
programmeres til at ændre zig-zagbredden under syning.

(kun NV550)

Ideel ved påsyning af lapper
og applikationer på stof der
ikke kan flyttes, som f.eks.
bukseben eller lommer. Gør det
muligt at sy stikkesting eller zigzag til højre eller venstre.

Avanceret nåletråder
Trådning af nålen går
som en leg, med den
indbyggede, avancerede
nåletråder.

NV350SE
• 294 sømme
• 10 knaphuller
• Justering af trykfodstryk
• 3 skrifttyper (store bogstaver)
• Sænkbar transportør

Sømoversigt
Til symaskinerne medfølger
der en smart oversigt over de
indbyggede sømme, så du
hurtigt kan finde nummeret på
den ønskede søm.

Knæløfter
Få begge hænder fri ved at
benytte knæløfteren til at løfte
trykfoden.

7-punkts transportør
De ekstra tænder i transportøren
sikrer perfekt stingkvalitet
og præcise sømme i enhver
stofkvalitet, lige fra silke til denim
og fløjl.

F.A.S.T. spolesystem
Bare sno tråden 4-5 gange
rundt om spolen, før den
gennem slidsen og tryk start.
Nemmere kan det ikke være.
Syet på NV550SE

Udjævningsknap
til trykfoden
Sørger for at trykfoden
holdes vandret og sikrer
ensartede sømme i stof der
varierer i tykkelse, som f.eks.
tykke sømme i jeans.

NV550SE
Som NV350SE dog tillige:
• 429 sømme
• Sidelæns syning
• Automatisk trådspænding
• 3 skrifttyper
(store og små bogstaver)

Overblik over funktionerne
•S
 ænkning af undertransportør
Nyttigt ved frihåndssyning, quiltning eller broderi.
• Knæløfter
Lader dig få hænderne fri til at styre stoffet ved at
benytte knæløfteren til at løfte trykfoden.
• Kombination af stingtyper
Kombinér op til 70 sømme og gem dem i maskinens
hukommelse.
• 10 hukommelsespladser
Gem dine favoritsømme og stingindstillinger.
• My Custom Stitch™
Lader dig designe dine egne stingtyper.
• Gentagen syning
Vælg selv, om et stingmønster skal sys én eller flere gange.
• Personlige indstillinger
Indstil selv stinglængde og –bredde, samt trådspænding
så sømmen bliver som du ønsker og gem indstillingen i
maskinens hukommelse.
• Hurtig ilægning af spolen
Bare læg en fuld spole i spolehuset og du er klar til at sy.
• Favoritsømme
Adgang til de mest brugte sømme med et enkelt tryk
på en knap.

• Stort

udvalg af nytte- og dekorationssømme
Inklusiv 10 automatiske knaphuller og 3 skrifttyper
med lille* og stor font.
• LCD-display
Den baggrundsbelyste skærm viser alle
informationer om den valgte søm.
• Centralt placerede betjeningsknapper
For nemheds skyld er de vigtigste knapper, såsom
trådklipper, hastighedskontrol, nålepositionsknap, start/stop
knap og hæfteknappen, placeret lige ved hånden.
• Kraftigt LED-lys
Oplyser hele arbejdsområdet.
• 7-punktstransportør
Sikrer jævn transport af stoffet og perfekt stingkvalitet.
• Nåleposition op/ned
Vælg selv, om nålen skal stoppe oppe eller nede i stoffet
når maskinen stoppes.
•Sidelæns transportør *
Gør det muligt at sy sidelæns, både med stikkesting og
zig-zag. Ideelt for påsyning af lapper og applikationer på
svært tilgængelige steder.
• Udjævningsknap på trykfoden
Sikrer ensartet syning over varierende stoftykkelse, som
f.eks. tykke sømme.
• Automatisk hæftefunktion
Hæfter automatisk ved starten og slutningen af hver søm.
• Enkel, automatisk nåletråder
• Stingoversigt
Få hurtigt et overblik over alle de indbyggede sømme.
• F.A.S.T. spolesystem

			

* Kun NV550

Ekstra tilbehør (medfølger ikke)

For hele tilbehørssortimentet, se www.brother.dk

Overtransportør

Quiltefod

Forlængerbord

Sikrer en jævn
fremføring af stoffet
når der sys i flere
lag stof eller når et
mønster skal passe
overens.

En fjedrende
tryk fod i klar plast
med afmærkninger,
som kan bruges til
mange forskellige
stoftykkelser.

Gør det nemmere at holde styr på stoffet, når
du syr store projekter eller arbejder med quilt.

Forhandler:

Brother International (Danmark) A/S
Baldershøj 22, 2635 Ishøj
Tlf. +45 43313131 Fax +45 43313143
Web-site: www.brother.dk
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