
Suuri 13 x 18 cm brodeerausala
Opastava hipaisunäyttö
136 koneen muistiin tallennettua brodeerauskuviota
6 brodeerausfonttia
USB-portti muistitikulle sekä kirjontakorttipaikka
Koneen ohjelmiston voi itse päivittää USB-muistitikun avulla 
Erittäin suuri työskentelyala esim. tilkkutöihin 
Helppokäyttöinen neulan langoitin 
Syöttää kangasta erittäin tasaisesti 7-osaisen syöttäjän ansiosta
Sivuttain syöttö
Paininjalan polvinostin
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Kirjonta: 
Opastava nestekidehipaisunäyttö
Näytön kieleksi voi valita suomen, ruotsin, norjan, tanskan, englannin, saksan, ranskan, italian, hollannin, espanjan, 
portugalin, venäjän, kiinan, thain, japanin tai pelkät opastuskuvat ilman tekstiä
Kone ymmärtää brodeerauskuvioita, joiden loppuliite on .pes tai .dst
USB-portti (isäntä) muistitikulle (max 200 brodeerauskuviota juurihakemistossa)
Kirjontakorttipaikka Brotherin kirjontakorteille
Muokatut brodeerauskuviot voi tallentaa koneen omaan muistiin (max.12 kuviota tai 512 KB) tai muistitikulle
136 koneen muistiin tallennettua brodeerauskuviota
Teksteihin ja nimikointiin 6 kirjasintyyliä; kirjainten kokoa voi muuttaa 
10 erilaista kehysmuotoa, joihin valittavissa 12 eri ommelta = 120 erilaista kehyskuviota, koot vapaasti säädettävissä
Kuvion kääntäminen 1, 10 tai 90 astetta kerrallaan 
Kuvion koon ja suunnan (peilikuva) muuttaminen 
Kuviossa voi siirtyä eteen-/taaksepäin joko väri tai pisto kerrallaan 
Brodeerauskuvion koko, värien määrä sekä brodeeraukseen kuluva aika näkyy näytössä
Langanloppumisen tunnistin (ylä- ja alalangalle) 
Langanvaihdon kohdalla kone pysähtyy ja katkaisee langat 
Neljän eri lankavalmistajan kirjontalankojen väritiedot tallennettu laitteen muistiin (Brother, Madeira, Sulky, Robison-
Anton) 
Koneen mukana tulee kaksi brodeerauskehystä (kirjonta-alat 13 x 18 cm, 13 x 30 cm) 
Nopea ja helppo brodeerauskehyksen asetus   
Brodeerausnopeus max. 650 pistoa/min

Ompelukone:
Erittäin suuri työskentelyala esim. tilkkutöihin 
71 hyötyommelta, sis. 10 automaattista napinläpeä, napin ompelu, automaattinen parsinta, vahvistussalpa, pyöreä
reikä, tilkkutyöompeleet 
80 koristeommelta, sis. laaka- ja ristipistot, revinnäisompeleet 
3 tekstityyliä kahdessa eri koossa (pien- ja suuraakkoset)
My Custom Stitch eli omien ompeleiden suunnittelu
10 muistipaikkaa omien ommelyhdistelmien ja ompeleiden tallennukseen
Kullekin ompeleelle voi tallentaa ompelijan haluamat säädöt (piston pituus, piston leveys, langankiristys, automaattinen 
langankatkaisu ja/tai vahvistus) 
Syöttää kangasta erittäin tasaisesti 7-osaisen syöttäjän ansiosta 
Tilkkutyöt ja paikan kiinnittäminen helppoa: suoran ja siksakin ompelu myös sivuttain 
Automaattinen langankireyden säätö
Ompelu mahdollista myös ilman jalkasäädintä
Ompelunopeuden säädintä voi käyttää piston leveyden säätimenä
Neula ylös-/alaspainike
Automaattisen vahvistuksen/taakseompelun painike  
Puolan pika-asetus, jolloin alalankaa ei tarvitse nostaa ylös 
2-lamppuinen tehokas LED-valo 
Monipuoliset tilkkutyö- ja vanutikkaustarvikkeet koneen mukana: yläsyöttäjä, paininjalan polvinostin, vanutikkaus- ja 
tilkkutyöjalka sekä tikkausohjain
Kaksoisneulalla ompelu 
Oletusompeleen (suora ommel neula vasemmalla tai keskellä) valinta
Syöttäjän hampaiden alaslasku käsivaraista kirjontaa varten 
Paininjalan puristusvoiman säädin
Paininjalan jousituksen lukitsin helpottaa paksujen kohtien ompelua 
Hyvä tarvikevalikoima vakiona, mm. sivuleikkuri
Ompelunopeus max. 850 pistoa/min 
Takuu 2 vuotta 

Lisätarvikkeet:
Brodeerauskuvion suunnitteluohjelma 
PE-Design 8
2 x 6 cm brodeerauskehys
10 x 10 cm brodeerauskehys 
Kirjontakortit
Kirjontalangat (ylä- ja alalangat) 
Lankateline 10 lankarullalle 
Suuri aputaso 


