Sy som en professionel!

Opdag
meligheden
bag en
perfekt søm!
Sy, klip, læg op og meget
mere på én gang, og giv alle
dine projekter et professionelt
udseende. Den utrolig robuste
og pålidelige overlockmaskine
PFAFF® hobbylock™ 2.5 har et
automatisk trådspændingssystem, som gør det lettere at
opnå den rigtige indstilling og
præcise sting.
Få et perfekt resultat ud af
dine ideer.
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Sy, klip og afslut kanter på én gang!
Hurtigt og perfekt!
Fløjl, uld, frotté, silke, denim, bomuld eller elastiske stoffer – overlockmaskinen
PFAFF® hobbylock 2.5 tilbyder en række velegnede sømme. Perfekt
afsluttede kanter med sømme, der strækker sig, når du bevæger dig.
Overlockmaskinen PFAFF® hobbylock 2.5 er perfekt til de fleste stoftyper,
uanset om det er tynde stoffer eller kraftigt fleecestof.

Perfekte ensartede sømme takket være
differentialtransport! To sæt transportører
eliminerer stræk eller rynk af sømme.
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Fantastiske funktioner og et
stort udvalg af sømme!
Den nye overlockmaskine PFAFF® hobbylock 2.5
er robust og brugervenlig. Der er ingen
grund til bekymre sig om trådspænding.
Overlockmaskinen PFAFF® hobbylock 2.5 har
den automatiske trådspændingsfunktion ATD
(Automatic Tension Dial), der indstiller
trådspændingen, når en af de 15 sømme
vælges – du skal bare begynde at sy. Det
store syområde og en skærekniv monteret
nedefra giver maksimal komfort. Andre
smarte funktioner er justerbar stinglængde,
differentialtransport, indbygget rullesøm, to
niveauer for hastighedsstyring og meget mere.
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Lav raffinerede finesser med pyntesømme!
Med det store sortiment af tilbehør kan du
skabe det helt specielle look. Du kan finde
flere oplysninger på www.pfaff.com.
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Trådning, nemt og hurtigt!
Farvede trådningsveje er markeret på maskinen for at gøre det nemt at tråde
den. Med i købet får du også en interaktiv dvd, der indeholder en tydelig
demonstration af trådningen trin for trin. Denne information findes også på
www.pfaff.com!
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Lav flotte effekter!
Opdag den dekorative side! Lav flotte effekter med den tredimensionelle
flatlocksøm. Eller gør resultatet endnu mere imponerende med iøjnefaldende
dekorative tråde. Lad dig inspirere.

Trådning på et splitsekund.
En komplet, trinvis
trådningsvejledning er
inkluderet!

Din autoriserede PFAFF®-forhandler

www.pfaff.com
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