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F410
100 indbyggede sømme
7 forskellige knaphuller
4 skrifttyper (kun store typer)

Justerbart trykfodstryk
Kvadratisk transportørsystem
Kombiner bogstaver og 
pyntesømme

40 indbyggede sømme
6 forskellige knaphuller

Direkte sømvalg

Knæløfter
Automatisk hæftning i start/slutfg

7.195,- kr   7.995,- kr   

2.195,- kr   

F400
Kraftig - Velegnet til jeans og skind

40 indbyggede sømme
6 forskellige knaphuller

Automatisk hæft ved start/slut

6.695,- kr   

19.995,- kr   

A16

sømvælgerhjulet aut. knaphuller

Lang trykfod for bedre syning i tykt

2 muligheder for aut. Hæftning
Trinløs hastighedsregulering

3.995,- kr

NY

VQ2

Mulighed for at sy uden brug
af fodpedal

SFDS – kvadratisk transportør 
system. Sikrer perfekt syning  
uden omstilling fra silke til  
kraftige materialer
Automatisk trykfodsløft /Knæløfter

Brother´s ultimative quiltesy-
maskine med stort arbejdsom-

Automatisk trykfodstryk regulering
Høj hastighed ved syning,  

Stor berøringsskærm

USB-port – til opdatering

NV1100
140 indbyggede sømme
Flere LED-lyskilder oplyser

SFDS – Kvadratisk transportsystem

Knæløfter
Elektronisk trykfodstryk

8.995,- kr   

XN1700
Mekanisk symaskine
17 indbyggede sømme
Fast stinglængde og -bredde
4-trins knaphul
Letvægt symaskine
Enkel betjening

1.495,- kr
KD144S
14 indbyggede sømme
Friarm
LED sylys
Tilbagesyning
Standard spoleapparat
4-trins knaphul
Finger beskytter

1.095,- kr   

Symaskiner

NV1040SE

XQ3700
Kraftig mekanisk maskine
37 indbyggede sømme

LED sylys
Trinløs justering af stinglængde 
og -bredde
1 trins knaphul

2104D Overlock
For professionelle resultater

Snap-on trykfod
Let omstilling til rullesøm

Forlængerbord (ekstra tilbehør)

3.495,- kr

A150

11 forskellige knaphuller
3 skrifttyper (Kun store typer)

Knap til perfekt afslutning af mønstre

5.995,- kr

NY

A50

elektronisk sømvælgergreb

LCD skærm med visning af
stinglængde og -bredde

Sænkbar transportør

4.995,- kr

NY

NV1800Q
232 indbyggede sømme

Mange quiltetrykfødder

Brede quiltesømme op til 60 mm
Ri-sting op til 30mm

13.495,- kr   
NV1300

210 mm bredt arbejdsrum 

3 skrifttyper med store 

Kan sy sidelæns, op til
30 mm brede sømme

10.995,- kr   

4234D Overlock
For professionelle resultater

LED-lys

Forlængerbord (ekstra tilbehør)

5.495,- kr
CV3440 Dæksøm

Automatisk udløsning af 

Justérbart trykfodstryk
Friarm

5.495,- kr
CV3550 Dæksøm

Automatisk udløsning af 

Justérbart trykfodstryk
Friarm

6.495,- kr

Overlock/Dæksøm
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Software

Broderiareal 160 x 260 mm 

LCD farveberøringsskærm
Fuldautomatisk 

232 indbyggede sømme
11 indbyggede broderi- og  

SFDS – Kvadratisk 
transportsystem

ICAPS stof tykkelse 
registreringssystem

LED sylys

Automatisk trykfodsløft /
Knæløfter
Dansk betjeningsmenu

NV2600

19.995,- kr

Sy- og broderimaskine

Høj kvalitet kombineret med 
kompakt størrelse
3.7” farve LCD berøringsskærm

USB port til USB-hukommelse

M280D

9.995,- kr

Brother Sewing Machines Europe GmbH
Im Rosengarten 11, 61118 Bad Vilbel, Germany

Tlf. nr. 61 77 41 66 (Dansk konsulent) 
brothersy.dk

Kontakt:

NV800E (Kun broderi)

13.995,- kr

Broderimaskine

3.7” farve LCD berøringsskærm
100 X 100 mm broderiareal
10 indbyggede skrifttyper
USB port til USB-hukommelse

M240ED (Kun broderi)

6.995,- kr   

Broderimaskiner

Giv dine projekter et personligt præg
De forskellige software pakker fra Brother 
tilfredsstiller alle – lige fra nybegynderne til de 
erfarne brugere. Forvandl dine egne billeder/

Ideel for begyndere

Rammer i ønskede størrelser

PE-Design Plus 2

4.995,- kr

Broderiareal 160 x 260 mm

LCD farveberøringsskærm
Hurtig ilægning af spolen
11 indbyggede skrifttyper
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