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Special Edition - naaimachine
Eenvoudige bediening en handige
draadinrijger: direct aan de slag!

• 50 Steken
• Standaard draadinrijger
• Eenvoudige steekkeuze
• Back Lite LCD scherm met digitale
steek lengte en steek breedte controle
• Belangrijke naaifuncties, centraal
op de machine

Functieoverzicht:
• Back-lit LCD met heldere weergave van het steeknummer,
steek lengte, steek breedte en de gewenste naaivoet.
• 7 punts transport – Zorgt voor een gelijkmatige stofdoorvoer
en perfecte steekkwaliteit.

Snel verwisselbare spoel
Verwissel uw spoel snel en
eenvoudig.

Standaard draadinrijger
Nooit was het zo eenvoudig om de
draad in te rijgen!

• Centrale bediening – Voor extra gebruikgemak.
Alle bedieningsknoppen bevinden zich op één handige plek bij
elkaar; Start/Stop-toets, snelheidsregelaar, achteruitnaaien, en
de toets om de naaldpositie naar boven of onder te zetten.
• Gebruiksvriendelijke steekkeuze – Selecteer snel en eenvoudig
de gewenste steek.
• Vlakstelknop op de naaivoet – Voor gelijke en constante
steekresultaten over diverse stofdiktes.
• Snelheidsregelaar – Bepaal zelf uw naaisnelheid, van langzaam
naar snel.
• Tweelingnaald toets – Stelt de Innov-is NV27 Special Edition in
voor gebruik van de tweelingnaald.

Back Lite LCD scherm
Alle nuttige informatie in één
oogopslag.

Harde kap
De naaimachine wordt geleverd
met een harde beschermkap.

• Naaldstop positie – Stel zelf in of u de positie van de naald naar
boven of naar onder wilt behouden als u stopt met naaien.
• Automatische verstevigingssteken – Geeft aan iedere naad een
professioneel begin en einde.
• Spoelwinder – Snel en eenvoudig opwinden van de spoel.

50 ingebouwde steken steken

• Automatische knoopsgaten – 5 Soorten één-staps knoopsgaten.
• Verzinkbare transporteur – Ideaal tijdens het quilten of naaien uit
de vrije hand.
• Vrije arm – Vereenvoudig het naaien van mouwen, broekspijpen en
andere tubulaire artikelen.  
• Kliksysteem naaivoetjes – Voor snelle en gemakkelijke
verwisseling van de naaivoetjes.

• Harde beschermkap – Voor een veilige bescherming wanneer
de machine niet in gebruik is.

		
Optionele accessoires

Creative Quilting Kit

Grote verlengtafel, grip om uit de vrije hand
te quilten, Steken geleider, Quiltvoet
bevestigingshouder, vrije open
boventransportvoet, 1/4’’ quiltvoet met geleider.

Meegeleverde accessoires

Boventransportvoet

Verzekert een gelijkmatige doorvoer
bij meerdere lagen stof en perfecte
verwerking en bij het laten aansluiten
van stoffen met een print.

Decoratief spoelhuis

Maak prachtige steken met
decoratieve onderdraad.

Kit cirkelpatronen

Maak de prachtigste cirkelvormige
patronen met rechte steken, zigzag
steken en decoratieve steken.

Included Accessories

Volledig overzicht van accessoires op www.brothersewing.eu

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar uw erkende Brother dealer of kijk op: www.brothersewing.eu

Uw erkende Brother dealer:

Brother Sewing Machines Europe GmbH
Im Rosengarten 11, 61118 Bad Vilbel, Germany
www.brothersewing.eu
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• Naaisnelheid – Creëer de mooiste werkstukken met een
naaisnelheid van 850 steken per minuut.

