
C1100 Pro

Mere opfindsom og  
professionel quiltning 

En computerstyret symaskine, 
der tilbyder sykomfort, et stort  

udvalg af sømme og meget  
ekstra quiltetilbehør.

Leder du efter en ny, computerstyret symaskine 
med høj ydeevne og særlige quiltefunktioner? 

Så er  C1100 Pro  
symaskinen den rette til dig. Opdag en  
verden af nye muligheder og quiltekomfort.

Syvejledningen
til denne quilt findes på 

www.smarterbypfaff.com

– inspireret og udviklet af det førende PFAFF®-symaskinemærke

nyhed

Ekstra tilbehør!
Et must for enhver quilter:
Værktøjskassen QUILTER’S TOOLBOX 

Den er pakket med alt det, du behøver for at 
sy en smuk quilt:
  Monter forlængerbordet for at få et ekstra 
stort syområde. 

  Sæt mange stykker stof sammen for at  
danne det øverste lag af quilten med 
1/4"-quiltefoden.

  Opnå perfekte 1/4"-sømme, når du syr 
stofstykker sammen med 1/4"-quilte foden 
med lineal.

  Brug ”stitch-in-ditch”-foden til at sy en perfekt 
quiltesøm oven på quilten.

  Lav flot frihåndssyning med frihåndsquilte-
foden med åben tå.

Få yderligere oplysninger 
hos din PFAFF®-forhandler. 

www.smarterbypfaff.com
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Din autoriserede PFAFF®-forhandler:

© 2010 KSIN Luxembourg II.S.ar.l Alle rettigheder forbeholdes. 
PFAFF®, SMARTER BY PFAFF™ og DFS™ er varemærker tilhørende KSIN 
Luxembourg II S.ar.l. Alle andre produkt- og firmanavne er varemærker 
og/eller registrerede varemærker tilhørende de respektive ejere. 
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www.smarterbypfaff.com

C1100 Pro

Meget mere quiltekomfort 
og inspiration! 

Du kan begynde at glæde dig til mange funktioner, 
som vil gøre din quilt helt unik. Du kan lave helt nye 
finesser med sofistikerede nytte-, pynte- og quiltesømme. 

Opdag glæden ved jævn stoffremføring (DFS™), et 
ekstra stort syområde til store stofmængder og en 
maskine, som er meget nem at anvende. Du skal 
ganske enkelt vælge syprogrammer og funktioner 
ved at trykke på en knap – LCD-skærmen viser 
dig alle oplysningerne. Sømmene har allerede de 
optimale indstillinger og kan ændres efter behov. Bed 
din autoriserede forhandler om at få en personlig 
demonstration, og opdag alle mulighederne!

Stor syflade
Meget plads til at arbejde med store stofmængder. Udvid området 
med quiltebordet (ekstraudstyr). Perfekt til quilteentusiaster!

LCD-skærm
Stingbredde- og længde, 
trykfod, trådspænding 
og syoplysninger – 
du får et hurtigt overblik 
med LCD-skærmen.

Sæt dit eget præg
med de smukke 9 mm-sømme 
og bogstaver. Spejlvend sømme 
og få flere kreative muligheder.

Smuk 
frihåndsquiltning
Du kan bruge den ekstra fri-
håndsfod, sænke transportøren 
nemt og flytte stoffet efter behov.

  Nålestop oppe/nede 
Indstil nålen, så den 
automatisk stopper 
oppe eller nede. Ideelt 
til drejning og quiltning. 

  Start/stop-knap 
Sy uden fodpedalen, 
og justér hastigheds-
indstillingerne foran  
på maskinen.

C1100 Pro
dette og meget mere ...

 Stor syflade og LED-lys

 DFS™-system – perfekt stoffremføring

 207 sømme, inkl. smukke 9 mm- 
 pyntesømme og 10 slags knaphuller

 2 syalfabeter, herunder store og små 
 bogstaver, tal og symboler.

 Elektronisk trådspænding

 Ekstra trykfodsløft og nålestop oppe/nede

 Spejlvending og program til dobbeltnål

  Sænkning af transportøren – til særlige teknikker, 
såsom frihåndssyning og isyning af knapper

  Underspolen isættes forfra, over- og undertråds-
sensor og separat motor til undertrådsspoling

 Indbygget nåletråder og trådklip

 Knæløfter og friarm

 2 indbyggede trådrulleholdere og 
 trådholder som på en industrimaskine

Stort syområde til højre for nålen. 
Perfekt til håndtering af store stofmængder.

Jævn stoffremføring både fra oven og 
fra neden. Ideelt til krævende stoffer, 
strækstoffer, flere lag og meget mere.


