
Med den originale

kun fra PFAFF®

Forskellen 
ligger i 
detaljerne! 

system



To modeller – hver især med unikke 
funktioner – venter kun på, at du skal få 
øje på dem.

Forskellen ligger i detaljerne! 

Den største syflade* og den lange friarm gør det 
nemt at sy uanset projektets størrelse. 

Den perfekt oplyste syflade og den store, højoplø-
selige touchskærm vil optimere din arbejdsproces. 

Det originale IDT 
™ system sikrer fuldstændig jævn 

stoffremføring fra oven og fra neden. 

Rummelig

Oplyst

pRæcis

*Sammenlignet med de bedste konkurrentmodeller i dette prisområde. 3

Oplev den nye PFAFF® , 
og mærk selv forskellen, der gør  
disse symaskiner til noget helt specielt. 
PFAFF®-designet er unikt og lige så ka-
rakteristisk som selve mærket. Bag de 
rene linjer finder du helt nye funktio-
ner, som vil tage dig videre til næste 
niveau. Det originale IDT 

™ system, 
den højopløselige touchskærm og 
et stort udvalg af flotte sømme og 
alfabeter er bare nogle få af de 
specialfunktioner, der ikke findes 
tilsvarende andre steder – heller ikke 
engang når man sammenligner med 
de bedste konkurrentmodeller i det-
te prisområde. Opdag en verden af 
nye muligheder og inspiration.

Forskellen ligger i detaljerne!
Unikke pyntesømme kombineret med smarte 
frynser. Chenillefoden fra PFAFF® gør det nemt! 
Læs mere på www.pfaff.com.

sammenlign med andRe. 
læg mæRke til fORskellen.



200 mm

Helt ny sykomfort og 
perfekte resultater! 

Forskellen ligger i detaljerne!

*PFAFF®  med højopløselig skærm og 136 sømme, 
   PFAFF®  med højopløselig touchskærm og 195 sømme.

Mode, tilbehør, quilte eller tekstiler til boligen – de nye symaskiner i  
PFAFF®  kan det hele og er fuld af overraskelser. 

3 kraftige dioder oplyser hele syfladen 
uden skygger.

Nem adgang til alle sømme med 
pegepennen! Du kan få vist dine valg, 
indstillinger og sømoplysninger på skær-
men. Alle sømme vises i naturlig størrelse. 
Opløsningen er højeste niveau! 

Ikke kun kræs for quilte entusiaster: 
masser af plads til stof, der fylder. 

de flOtteste ResultateR med 
peRfekte sammensyningeR 

Den originale system – kun fra 
PFAFF® i over 40 år!

4

Du kan glæde dig til god, stor plads 
på 200 mm til højre for nålen. Det 
betyder, at du kan arbejde afslappet, 
fordi der er masser af plads til stoffet 
– en fordel for quilteentusiaster! Tak-
ket være de tre LED-lyskilder oply-
ses hele arbejdsfladen optimalt uden 
skygger. 

Vælg en af de 195* sømme blandt 
det store udvalg i PFAFF® - 
symaskinen.
Den store skærm med høj opløs-
ning viser alt i naturlig størrelse – de-
taljeret og tydeligere end nogensinde 
før. Alle vigtige oplysninger er nemt 
overskuelige. Touchskærmen (kun 

) giver dig nemt og hurtigt 
adgang til alle sømme ved hjælp af 
pegepennen. De optimale indstillinger 
er forprogrammeret og kan justeres 
og gemmes individuelt i en af de 4 hu-
kommelser.

Juster hastighed, trådspænding og tryk-
fodstryk, når du skal anvende special-
teknikker eller sy i forskellige stoftyper. 
Ekstra stor plads under trykfoden 
og elektronisk nålekraft er ideelle 
funktioner ved syning i kraftigt stof og 
flere lag.

Sy uden at bruge fodpedalen ved i 
stedet at bruge start / stop-knappen, 
juster hastigheden med hastig-
hedsskyderen, og hvis du har be-
hov for det, kan maskinen også hæfte 
og standse automatisk.

Tryk på en knap for at indstille nålen 
til automatisk at standse oppe eller 
nede i stoffet – en praktisk funktion, når 
du skal dreje stoffet, sy applikationer 
eller bruge andre specialteknikker. 
Med 29 nålepositioner kan du pla-
cere nålen netop det sted, hvor du 
ønsker den skal være. Perfekt til top-
stikninger, quiltning, isyning af lynlåse 
og meget mere. 

Fuldstændig jævn stoffrem-
føring både fra oven og fra 
neden.

Alt bliver, hvor det er, uden at forrykke 
sig, når du arbejder med fint stof eller 
flere lag. Ideelt ved quiltning. Når du 
skal sy lange stofstykker som f.eks. gar- 
diner, fremføres begge lag jævnt i hele 
stoffets længde. Mønstret stof, som 
f.eks. striber, passer altid sammen.

Symaskinerne i PFAFF®  giver dig de bedste funktioner, når du skal  
quilte! Den ekstra store syflade, det originale IDT™ system til fuldstændig 
jævn stoffremføring, 29 nålepositioner, quiltesømme, nålestop oppe/nede 
og meget mere. Oplev forskellen hos din PFAFF®-forhandler. 

Forskellen ligger i detaljerne!
Det, der giver denne quilt dens helt særlige præg, er de geometriske former, 
de avancerede udsmykninger og den usædvanlige kombination af denim og 
bomuldsstof. Typisk PFAFF ® – altid unik. Syvejledninger findes på www.pfaff.com



am
bi

tio
n 

  
  

  

1.
0

TM

 

am
bi

tio
n 

  
  

  

1.
5

TM

 

Ny inspiration til dig! 
Forskellen ligger i detaljerne!

Kig nærmere på udvalget af sømme i symaskinerne fra PFAFF® 

, og læg mærke til forskellen. Med op til 195 
sømme* kan du gøre dine drømme til virkelighed. 

Forskellen ligger 
i detaljerne! 
Et raffineret udtryk til 
stuen.

Spejlvend, kombiner og gem sømme, 
og lav dine egne designeffekter. Op 
til 4 alfabeter. Du kan vælge mellem 
forskellige stiltyper: 

Frihåndssyning – 
giv fantasien frit løb.

Hurtigt overblik over alle funktionerne 
Forskellen ligger i detaljerne!
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Med de professionelle nyttesømme, 
perfekte knaphuller og et kæmpe ud-
valg af flotte pyntesømme, quiltesøm-
me, korsstingssømme og hulsømme kan 
du give din kreation dit helt eget touch. 
Du kan vælge mellem op til 4 forskel-
lige typer af alfabeter og lave in-
dividuelle navne, ord og tal. Du kan 
spejlvende, kombinere og gemme 
op til 20 forskellige sømme, bogsta-
ver og kommandoer i dine hukom-
melser til mønsterkombinationer. Den 
højopløselige skærm viser alt. Med 
forlængelsesfunktionen kan du 
øge længden på satinsømme uden at 
ændre tætheden, hvilket giver et pro-
fessionelt resultat.

Ved frihåndssyning skal du sænke 
transportøren og derefter ganske 
enkelt montere frihåndsfoden (eks-
traudstyr). Når du syr med dobbelt-
nål, justerer dobbeltnålprogrammet 
stingbredden for at forhindre, at nålen 
knækker.

Alt dette og meget mere venter på dig. 
Besøg nærmeste autoriserede PFAFF® 

-forhandler, og afprøv selv symaski-
nerne fra PFAFF® . 

Originale IDT ™ system (indbygget overtransportør) – fuldstændig jævn stoffremføring både fra oven og fra neden. Det origi-
nale IDT 

™ system er en ideel funktion for både quilte- og syentusiaster! Det originale IDT 
™ system kan bruges sammen med alle sømme 

ved syning frem eller tilbage og uanset stinglængde eller -bredde. Systemet er indbygget direkte i maskinen og er nemt at aktivere 
eller deaktivere efter behov. Meget af tilbehøret og mange af trykfødderne fra PFAFF® kan bruges med det originale IDT 

™ system, så 
det er muligt at sy ensartede sømme, uanset det valgte sømmønster eller stof.

Stor syflade – Syfladen til højre for nålen er på 200 mm, og giver dermed god plads til store syprojekter.

Sømme – Et bredt udvalg af flotte 7-mm-sømme, inkl. nyttesømme, knaphuller, pyntesømme, quiltesømme, korsstingssømme 
og hulsømme.

Alfabeter – Vælg mellem fire forskellige skrifttyper: bogstaver af typen Block, Outline, Script og Cyrillic. 

Innovativt PFAFF® design – Konstrueret til at gøre det let at sy og opnå de professionelle resultater, alle syentusiaster stræber efter. 

Skærm med høj opløsning – Du kan få vist dine valg, indstillinger og sømoplysninger på skærmen. 
Desuden vises alle sømme i naturlig størrelse.

Touchskærm – Giver adgang til alle sømme via pegepen.

Undertrådssensor – Advarer dig, når undertråden er ved at slippe op.

Start  /stop-knap – Tryk på startknappen for at sy uden at bruge fodpedalen.

Hastighedsskyder – Juster hastigheden med hastighedsskyderen, så du får fuld kontrol over syningen.

Tre LED-lyskilder – Optimerede, klare lysdioder oplyser hele syområdet uden skyggedannelse.

Frihåndssyning – Du skal blot sænke frihåndstrykfoden (ekstraudstyr) – nemmere kan det ikke blive at quilte og frihåndsbrodere.

Udvendig sænkning af transportør – Sænk transportøren, når du skal sy stiplesømme, brodere eller sy stoppesømme.

Ekstra trykfodsløft – Hæver trykfoden til højeste position, så kraftigt stof hurtigt og nemt kan placeres under trykfoden.

Trykfodstryk – Kan justeres ved syning med specialteknikker eller i let eller kraftigt stof.

Justerbar trådspænding – Den anbefalede trådspændingsindstilling for den valgte søm vises på touchskærmen. 

Nålestop oppe/nede – Tryk på en knap for at indstille nålen til automatisk at stoppe oppe eller nede i stoffet, når du skal 
dreje stoffet, sy applikationer osv.

Omgående hæftning – Når du vælger denne funktion, hæfter maskinen automatisk i slutningen af en søm, så den hurtigt 
og nemt afsluttes.

Programmeret hæftning med indikator – Vælg mellem en eller flere hæfteindstillinger.

29 nålepositioner – Perfekt til topstikninger, quiltning, isyning af lynlåse og meget mere.

Dobbeltnålprogram – Justerer automatisk sømbredden for at undgå, at nålen knækker.

Sikker stingbredde – Begrænser stingbredden til ligesøm med nål i midterposition ved syning med stingplade og/eller 
ligesømsfod for at undgå, at nålen knækker.

Forlængelse – Du kan øge stingenes længde, så hele sømmen bliver længere, uden at det ændrer på tætheden.

Spejlvending – Vend sømmen vandret og/eller   lodret, og få endnu flere kreative muligheder. 

Sømkombinationer – Kombiner og gem op til 20 sømme og  /eller bogstaver i en af de fire hukommelser til mønsterkombinationer.

Lagring af en personlig søm – Du kan ændre indstillingerne for en indbygget søm efter dine egne ønsker og gemme den i 
en af de fire hukommelser til mønsterkombinationer.

Indbygget nåletråder – Gør det nemt og hurtigt at tråde tråden.

Stingplade – Markeringer til venstre og højre for nålen hjælper dig med at transportere stoffet frem.

Klik på-/klik af-trykfødder – Det er nemt at skifte trykfod – du skal hverken bruge skruer eller værktøj.

Trådning af undertråd fra oven – Nem adgang til undertråden. 

Permanent tilbagesyning – Du har hænderne fri til at styre stoffet.

Elektronisk nålekraft – Fuld gennemtrængningskraft på alle hastighedstrin.

Hårdt låg – Beskyt din symaskine, når du transporterer den, og hold den støvfri.

To trådrulleholdere – Til syning med dobbeltnål eller med specialteknikker. 

Tilbehørsbakke – Med to rum til brug for opbevaring af tilbehør og undertrådsspoler.

Trykfødder medfølger som tilbehør – 0A Standardtrykfod, 1A Pyntesømsfod med det originale IDT 
™ system, 2A Pyntesøms-

fod, 3 Fod til usynlig oplægning med det originale IDT 
™ system, 4 Lynlåsfod med det originale IDT 

™ system, 5B Knaphulsmåler.
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Forskellen ligger i 
detaljerne!
Lav endnu flere smarte og sjove detaljer med det 
alsidige tilbehør fra PFAFF®.

Symaskinerne i PFAFF®  har et bredt 
udvalg af tilbehør, som du kan bruge til at opnå 
endnu mere professionelle resultater og skabe flere 
fantasifulde effekter. Luk op for en ny verden af 
inspiration med specialtrykfødder eller -tilbehør. 
Klik ind og se mulighederne på www.pfaff.com.

Forskellen ligger i detaljerne!
Vis din afslappede side. Sort denim er kombineret med klare 
farver i et sporty look – og pyntet med flotte sømkombinationer. 
Du kan finde den eksklusive syvejledning til jakken og blusen 
på www.pfaff.com.

Din autoriserede PFAFF®-forhandler hjælper dig gerne. 

© 2011 KSIN Luxembourg II.S.ar.l. Alle rettigheder forbeholdes. Alle oplysninger er gældende på 
udgivelsestidspunktet. Trykt i Sverige på miljøvenligt papir.  Patenter, der beskytter dette produkt, er anført 
på en mærkat, som sidder under symaskinen. PFAFF, IDT (billede) og AMBITION er varemærker tilhørende 
KSIN Luxembourg II, S.ar.l. 


