®

PFAFF®ambition™620

FUNKTIONER OG FORDELE
TOP FEM FUNKTIONER
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Det originale IDT™-system

Originalt siden 1968. Den indbyggede overtransportør fra PFAFF®,
fremfører præcist alle stoftyper fra oven og fra neden for perfekte
sømme hver gang.
PFAFF® LCD Skærm

Få alle de syinformationer du behøver direkte på skærmen
• LCD skærm (77mm x 51mm, 3” x 2” )
• Resolution 240 x 160
Stor syflade

Syområdet til højre for nålen er på 200 mm (7.87”), og giver dermed
god plads til store syprojekter.
136 Sømme

Bliv overrasket over det fascinerende udvalg af PFAFF® high-quality
sømme – unikke udsmykninger, syet perfekt i op til 7mm bredde.
Hastighedsskyder

Justér syhastigheden på din PFAFF® ambition™ 620 symaskine og få
fuld kontrol.

SYFUNKTIONER
Nålestop Oppe/Nede
Nålen kan indstilles til at standse oppe eller nede i stoffet,
når du skal dreje stoffet, sy applikationer m.m.
Spejlvending af Sømme
Du kan spejlvende sømmen vandret og/eller lodret og få
endnu flere muligheder.
Forlængelse
Du kan øge satinsømmene, og hele sømmen vil blive
længere, men tætheden forbliver den samme.

Dobbeltnålsprogram
Her kan du angive dobbeltnålens størrelse, så stingbredden
justeres automatisk. Du kan få vist sømmen med dobbeltnål
på skærmen.
Sikker Stingbredde
Begrænser stingbredden til ligesøm med nål i midterposition
ved syning med ligesømstilbehør for at undgå, at nålen
knækker.
Trådklip
Klipper automatisk over- og undertråden over og trækker
trådenderne om på bagsiden af stoffet.
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SYFUNKTIONER
2 Indbyggede syskifttyper
Vælg mellem 2 syalfabeter med både store og
små bogstaver, til nem programmering.

Undertrådsspoling fra nålen
Du behøver ikke tråde maskinen om, når du spoler direkte
fra nålen. Spolingen stopper automatisk, når spolen er fuld.

Automatisk trådspænding
Den optimale overtrådsspændingen indstilles automatisk for
hvert sting og gør det nemt at sy.

Klemfri griber, som forhindrer blokering
Ingen tråde fanges i spoleområdet.

29 nålepositioner
Gør det muligt at placere din ligesøm helt præcist. Perfekt til
topstikninger, kantstikninger, undersyning, syning i
sømfuren eller quiltning.
Et-Trins-Knaphul
Med et-trins knaphulsfoden kan du nemt sy ens knaphuller
hver gang.
Frihåndssyning
Sænk transportøren for frihåndsquiltning, trådmaling eller
stopning.
Sømkombinationer
Kombiner og gem op til 60 sømme og/eller bogstaver og sy
dem så mange gange du ønsker, indtil en ny kombination
programmeres.

Sprog
Vælg mellem 14 sprog i din indstillingsmenu, så du sikrer
dig at din PFAFF® ambition™ 620 symaskine taler samme
sprog som dig.
Hårdt kuffertlåg
Beskyt din symaskine, når du transporterer den. Støvfri
opbevaring af din maskine.
Inch/cm lineal på tilbehørsæsken
Det er nemt at måle direkte på din PFAFF® ambition™
620 symaskine.
Trykfødder medfølger som tilbehør
6 forskellige trykfødder til alle dine grundlæggende behov.

Øjeblikkelig hæftning
Når du trykker på denne knap, hæfter maskinen automatisk
i slutningen af en søm, så den hurtigt og nemt afsluttes.
Indbygget nåletråder
Gør trådningen let og modvirker overanstrengelse af
øjnene.
Start/stop-knap
Sy uden fodpedalen - Gør syning af lange sømme,
frihåndssyning og knaphuller til en leg.
LED oplyst arbejdsflade
Optimerede, klare lysdioder oplyser hele syområdet med
færre skygger.
Ekstra trykfodsløft
Hæver trykfoden til højeste position, så kraftigt stof hurtigt
og nemt kan placeres under trykfoden.
Info-knap
Når du trykker på knappen, får du vist vigtige syoplysninger
på det grafiske display.
Trykfodstryk
Kan justeres ved syning med specialteknikker eller i stof, der
varierer i tykkelsen.
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