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Største Arbejdsområåde
Vi har udviklet markedets største arbejdsområde:
69% mere plads med en bredde på 12.2” (310mm)
og en højde på 5.51” (140mm). Højden under
syhovedet er også øget til 3” (76.2mm), så du har
god plads til dine hænder og får et godt overblik
over dit syprojekt.
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Ydeevne, Stabilitet og Præcision
Symaskinens base-desing reducerer vibrationer og
giver dig den styrke og stabilitet, du behøver for de
mest præcise resultater. Nålekraften er næsten
fordoblet i forhold til tidligere modeller, syning i
kraftige materialer har aldrig været lettere.

Lysdesign Uden Fortilfælde
Vores innovative lys-teknologi giver dig det mest
jævne arbejdslys på markedet for den klareste
syoplevelse. LED lyset er perfekt placeret på de
steder, hvor det gør størst gavn og giver færrest
skygger.

Multi-Touch Skærm med en Smart
Computerstyret Brugerflade
Vores imponerende (10.1”/257mm), interaktive
fuld-farveskærm, der kan brugertilpasses og er
den største skærm på markedet, fungerer som
en smartphone eller tablet. Den Grafiske
Brugergrænseflade er specielt designet til at
imødekomme dine krav.

Innovative og Eksklusive Sømteknikker
Oplev unikke, avancerede sømteknikker: Flydende
Sømme, Strålesømme, Enkelt-, Dobbelt- og
Tredobbelte Båndsømme, Lace Kantsting og Lagpå-Lag Sømme sørger for sofistikerede design.
Omfattende tilslutningsmuligheder med WiFi
og mySewnet™
mySewnet™ giver mulighed for cloud lagerplads og
automatiske opdateringer via WiFi. Når du er
forbundet til en gratis PFAFF® CreatorCue™ app,
kan du se trinvise syinstruktioner, mens du slapper
af i sofaen, står ved klippe- eller strygebordet, ja,
endda mens du shopper! Alle trin synkroniseres
automatisk mellem din app og din symaskine via
din mySewnet™. Sømme kan indlæses fra appen til
maskinen.
Automatisk Nåletråder
Vores fuldautomatiske nåletråder finder du på den
mest avancerede PFAFF® symaskine for højere
effektivitet og bedre sykomfort. Trådningsvejene
med teleskop-trådguides gør det muligt at bruge
alle dine yndlingstråde, også store ruller.
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Forbedret Originalt IDT™
Indbygget Overtransportør fra PFAFF®, præcis
fremføring af alle stoftyper fra oven og fra neden
giver perfekte sømme hver gang. Udstyret med sin
egen motor og en indbygget sensor sørger den for
at give dig besked, når du skal aktivere eller
deaktivere den.
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Vi Deler Vores Viden om Syning
Denne del indeholder Hjælp Center,
Brugervejledning, samt Sådan kommer du i Gang,
for at hjælpe og inspirere syere. Vores Hjælp
Center indeholder mere end 50 animationer eller
illustrerede, interaktive trin-for-trin guides, som du
kan referere til i dine utallige syprojekter.

ActivStitch™ Technology
Denne revolutionerende teknologi, som har
hele tre patenter, giver dig præcise og smukke
resultater, selv med udfordrende nye tråde som
f.eks. metaltråd. Sensorer måler stoffets tykkelse
og udmåler den mængde tråd, der skal bruges for
at opnå perfekt balance mellem over- og under
tråd. Resultaterne er perfekte på begge sider af
stoffet.

Teleskopiske Trådguides
Anvend et bredt udvalg af store eller kegleformede
trådruller med perfekte resultater pga. teleskopiske
trådførere og omarbejdet trådningsvej.

Tilbehør samt Tilbehørsbakke Medfølger
Der medfølger 11 forskellige trykfødder til al
basissyning såvel som to store stingplader. Den
indbyggede tilbehørsbakke med brugertilpassede
rum til alt medfølgende tilbehør er gummibelagt
og sørger for, at alt forbliver på den rette plads for
et pænt og ryddeligt udseende. Der er endda plads
til mere tilbehør.

Trådsaks
Klipper automatisk over- og undertråd og trækker
trådenderne om på bagsiden.

Klemfri Griber
Ingen tråde sætter sig fast i griberområdet.

Elektronisk Knæløft
Det ergonomiske knæløft løfter trykfoden med
lethed og ved en enkelt bevægelse, så du kan
holde hænderne på dit projekt.

Store Spoler og Separat Spolemotor
Med den ekstra store spole kan du sy dine projekter
med færre afbrydelser. Du kan også spole undertråd
med en ekstra trådrulle, mens du syr, uden at skulle
stoppe og tage tråden ud af nålen.

Over- og Undertrådssensor
advarer dig, når under- eller overtråden er ved at
slippe op.

Ligesømsstingplade med Sensor
Når ligesømsstingpladen monteres, indstilles
maskinen automatisk til ligesøm, hvilket
forhindrer, at nålen og pladen beskadiges.

PFAFF.com
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Forbedret Stoffremføring
Med 8 fremføringssegmenter, flest på markedet,
giver den dig ekstraordinær fremføring og sikrer
professionelle resultater. De mange transportør
tænder sikrer dig et godt greb i stoffet og
transportøren foran nålen giver dig mere kontrol.
Flydende Sømme
Med denne eksklusive sømteknik kan du skabe
dekorationer på dit projekt med sømme, der ser
ud som om de flyder ovenpå stoffet uden
forbindelsessting imellem dem. Det giver en unik,
håndsyet effekt.
Tredobbelte, Dobbelt- og Enkeltbåndsømme
Giv dine pyntesømme et flerdimensionelt præg
med de smukke båndsømme. Med denne
patenterede teknik flettes smalle bånd og pynt
ind i disse specialsømme, mens du syr.
Strålesømme
Sy dekorative sømme langs en kurve med lethed.
Strålesømme fordeles nemt langs enhver kurve.
Lace Kantsømme
Skab delikate blondekanter med tråde, der ser ud
som om, de er syet i hånden.
Lag-på-lag-Sømme
Sy flotte pyntesømme i to farver. Lag-på-lagsømmene består af sømpar, som skal sys oven
på hinanden.
Stitch Creator™ Funktion
Med denne funktion kan du lave nye 9-mmsømme eller redigere indbyggede sømme og få
ubegrænsede kreative muligheder.
522 Indbyggede Sømme og 6 Syalfabeter
Ud over alle specialsømmene får du et bredt
udvalg af sømme, herunder 9-mm-pyntesømme
og Maxi-sømme med en bredde på op til 52 mm.
Du får også 6 indbyggede skrifttyper til at
kombinere med og 2 til monogrammer, så du kan
nemt kan sætte dit eget personlige præg på dine
syprojekter.
Automatisk Trykfodsløft
Hæver trykfoden med det samme, når nålen
indstilles til at stoppe nede og/eller i slutningen
af en søm efter trådklip.
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Tapering på Dekorative Sømme
Tapering i begyndelsen og/eller i slutningen af
enhver søm. Kun fantasien sætter grænser for de
mange måder, du kan ændre taperingsvinklen på.

Sensormatic Knaphul
I ét trin, knaphulsstolper sys i samme retning og
giver dermed en nøjagtig stingkvalitet.
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Sting Gentagelse
I Sting Gentagelse findes der to funktioner:
Patchwork Program og Enkeltmønster Program Sy
din søm og PFAFF® performance icon™ symaskinen
vil huske sømmens længde, så den kan gentages
igen og igen. Eller indstil det nøjagtige antal
sømme eller gentagelser af sømkombinationer,
du vil sy.
Frihånds Indstillinger
Vælg mellem forskellige indstillinger for
frihåndsquiltning, ”trådmaling” og stopning
Stingpositionering
Flytter hele sømmen mod højre eller venstre og
gør det nemt at justere pyntesømme ind efter
hinanden.
Start/Stop
Sy uden fodpedalen. Det gør det nemt at sy lange
sømme og frihåndssyning.
Sikker Stingbredde
Begrænser stingbredden til ligesøm med nålen i
midterposition ved syning med ligesømsfoden for
at undgå, at nålen knækker.
Stingtæthed
Tætheden kan øges eller mindskes uden at påvirke
stinglængden ved at styre afstanden mellem
stingpunkterne.
Spejlvending af Sømme
Spejlvender sømmen vandret og/eller lodret, så du
får endnu flere kreative muligheder.
Dobbeltnålprogram
Her kan du angive dobbeltnålens størrelse, så
stingbredden automatisk justeres derefter. Du kan
få vist sømmen med dobbeltnål på skærmen.
Mønstergenstart
Gå til begyndelsen af en søm eller en kombination
genindstille de særlige indstillinger, du eventuelt
har lavet.
Nålestop oppe/nede
Nålen kan indstilles til at stoppe oppe eller nede i
stoffet, når du skal dreje stoffet, sy applikationer
m.m.
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