
creative ambition 640
sy- og broderimaskine

Semi-Automatisk 
Nåletråder
Nem trådning af nålen med 
et enkelt tryk på et håndtag.

Software Medfølger
Premier+™ 2 Intro PC 
Software medfølger - perfekt 
for dig, der er ny i broderi 
eller på vej tilbage til det.

I 160 år har PFAFF® udviklet førsteklasses symaskiner, der er kendetegnet ved deres 
sofistikerede udseende, overlegne ydeevne og ultimative designfrihed. 

Den nye PFAFF creative™ ambition™ 640 sy- og broderimaskine i begrænset oplag er et 
kærligt tilbageblik på denne arv. Denne elegante maskine er en fornøjelse for både syere og 
broderielskere, kan prale af brugervenlige funktioner og leveres med intro pc-broderisoftware 

og et eksklusivt trykfodskit til fejring af 160 års jubilæet.

FEJRING AF 160 ÅR

1. 2. 3.
Eksklusivt Trykfodskit
Eksklusivt Trykfodskit med fem 
bonusfødder: Smalkantfod til 
IDT™-system; Usynlig Lynlåsfod; 
Paspoleringsfod; Lidsefod til 
IDT™-system; og Applikationsfod 
med Åben Tå til IDT™-system.



Stor broderihastighed
Broder projekter hurtigere, samtidig 
med at du bibeholder den kvalitet 
og præcision du forventer fra PFAFF.

• 1-trins Knaphul
• 29 Nålepositioner
• Nålestop Op/Ned
•  To Broderiskrifttyper 

Inkluderet 
• Skalér Broderidesigns 

• Ri omkring Design 
• Vægt: 13kg (28,6 lbs)
• Dimensioner:
   Længde: 480mm
   Bredde: 193mm
   Højde: 300mm

Stort Broderiområde 
Brodér store projekter med den 
medfølgende creative™ Master Hoop, 
der måler 240x150mm.

Det Originale IDT™ System
Den indbyggede overtransportør fra 
PFAFF fremfører præcist alle stoftyper 
fra oven og fra neden.

101 fantastiske 
broderimotiver 
Vælg mellem en række forskellige 
designs af høj kvalitet. 

Frihånd
Montér frihåndstrykfoden 
(ekstraudstyr) for at quilte og sy 
frihåndsstipling.

Et Bredt Udvalg af 
Smukke Sømme
Oplev alle de fantastiske 7mm 
kvalitetssømme fra PFAFF - unikke 
dekorationer med perfekte sting.

Andre funktioner

TOP FUNKTIONER fortsat

Din PFAFF-ForhandlerUanset om du er ny inden for syning eller mangeårig 
entusiast, har denne smukke hyldest til 160 års PFAFF-arv 
alle de sy- og broderifunktioner, du har brug for til at styre 
din kreativitet.

sy- og broderimaskine
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