
So
ftw

ar
e

Br
od

er
im

as
ki

ne
r

Sy
/B

ro
de

rim
as

ki
ne

r

Produkt oversigt 
Sy- broderimaskiner

Sæt din kreativitet fri

brothersy.dk

2019/2020



59.995,- kr  

109.995,- kr

Vores mere end 110 års erfaring i 
fremstilling af symaskiner, har skabt denne 
nye serie af sy- og broderimaskiner.

Trådløs kommunikation mellem XJ1 og 
computer (PE-Design 11) WLAN

Ekstra stort arbejdsområde 285 mm

2 high speed USB-porte

Quiltestingplade og diverse 
quiltetrykfødder medfølger.

727 indbyggede sømme

LED sylinier vises direkte ned på stoffet !! 
Perfekt til sammensyning af patchwork

Automatisk trykfodstryk, sikrer 
ens syning i tykt og tyndt

Elektronisk overtransportør medfølger

Op til 1050 sting i minuttet sy og broderi

Nye forbedrede knaphuller

For information om broderifunktioner se 
XE1, da de broderimæssigt er helt ens !

© Disney

Med trådløst netværk (WLAN) kan du bruge My 
Design Snap-app´en i PE-Design 11* 
computerprogrammet.

NY

Farveprojektor viser broderier, sylinier, sømme 
mm. direkte ned på stoffet !!

Trådløs kommunikation mellem XP
og computer (PE-Design 11) WLAN

Kæmpe broderiareal 272 x 408 mm

Nye quilte-broderifunktioner

1100+ indbyggede broderier,
incl. Disney og nye motiver

Dansk sprog i maskinen

Tekster kan redigeres og ændres
i skrifttype, størrelse, buer mm.

Mit Design Center: Scan - skab dine egne 
broderier direkte på maskinen

Forbedret kamera og indskannings funktion

Op til 1050 sting i minuttet sy og broderi

Ny forbedret sensor-pen, med mange nye 
muligheder

755 indbyggede sømme incl. Disney

Ekstra stort arbejdsområde
332x127 mm

Fuldautomatiske knaphuller, fotograferer knappen 
og syr så selv den rigtige størrelse

Ekstremt støjsvag syning og broderi

Stativ til store trådruller

Nyt opgraderingskit (Ekstratilbehør): 
Broderer border op til 3 X 3 meter Broderer med 
garn (Couching kit). Mange nye broderier til de 
nye funktioner

Sy/Broderimaskiner



Ekstra stor friarm (285 mm). Op til 40 mm 
quiltesømme, gør den helt perfekt til quiltere og 

syentutiaster.

39.995,- kr

19.995,- kr

9.995,- kr
© Disney

Stort broderiareal 300 X 200 mm 
224 indbyggede broderier og 17 skrifttyper

Broderiareal 160 x 260 mm 
138 indbyggede broderier
LCD farveberøringsskærm
Fuldautomatisk trådspænding
232 indbyggede sømme
11 indbyggede broderi- og  
5 syskrifttyper
SFDS – Kvadratisk transportsystem

NV2600
ICAPS stof tykkelse registre-
ringssystem
Automatisk nåletråder
LED sylys
Automatisk trådspænding
Trådbrud sensorer
Automatisk trykfodsløft /Knæløfter
Dansk betjeningsmenu

Sy- og broderimaskine
125  indbyggede broderier,
inklusiv 45 med Disney figurer
181 sysømme
Høj kvalitet kombineret med 
kompakt størrelse
3.7” farve LCD berøringsskærm
Sensor for over- og undertråd
USB port til USB-hukommelse

M280D

Stort arbejdsområde 285 mm

Energi-besparende maskine 
Slukker selv, hvis du glemmer 
den. Når du starter igen, ved den 
automatisk hvor du var. 

Sidelæns transport giver op til 40 
mm brede quiltesømme. Sænker 
og hæver selv trykfoden ved start 
og slut på syning. 

Stor farve touch-skærm (17,8cm) 
med indbygget dansk brugsan-
visning og instruktions video´er

Ultra kraftigt LED lys oplyser hele 
arbejdsområdet

Broderiskrifttyper fra 4 mm 
til 145 mm højde !

Høj hastighed ved sying og
brodering - 1050 sting per.minut

Stort broderiareal 200 x 300 mm

Stor LCD-berøringsskærm

7-punkts kvadratisk transportør

652 indbyggede sømme

USB-porte

V5LE

NY



39.995,- kr  

© Disney

Forestil dig en verden fyldt med Disney idoler -
Nu kan du føre dine drømme ud i livet, med de

101 indbyggede Disney broderier !

Kom nemt fra en god ide til et fantastisk resultat. Lav 
dit eget broderi ud fra et billede i My Design Center. 

Placer det præcist med My Design Snap.

My Design Snap
Placer dit broderi helt nøjagtigt hvor du ønsker det,

ved hjælp af din smartphone eller tablet. 

It’s just a ‘snap’ away
Med Stellaire’s nye My Design Snap app 
kan du bruge din smartphone eller tablet til 
hurtig, nem og præcis placering af broderier. 
Tag bare et billede af dit stof i special-
broderirammen og send trådløst dataene til 
din Stellaire. Du kan endda selv selv kreere dit 
helt eget broderi på maskinens indbyggede 
program My Design Cernter. Tag et billede af 
motivet og send det trådløst til maskinen !

Højopløsnings farve touch skærm

727 indbyggede broderier, incl. 
Disney og nye motiver

“Color Shuffling” Se dine broderier i 
nye farver. Maskiner kommer selv med 
forslag til nye spændende trådfarver.

LED markør viser midten af 
broderiet direkte på stoffet

Tekster kan redigeres og ændres i 
skrifttype, størrelse, buer mm.

Ekstra stort broderiareal 240 x 360 mm

Klipper selv tråden mellem felter/
bogstaver af samme farve

Energi-besparende maskine Slukker 
selv, hvis du glemmer den. Når du starter 
igen, ved den automatisk hvor du var.

Automatisk applikationsfunktion. 
Laver dit broderi om til et stofmærke

Flg. informationer gælder for både XJ1 og XE1:

Trolley sæt findes, tilpasset  til de forskellige 
Brother broderi- og symaskiner.

XP1 XE1/XJ1 V-Series

NY

Broderimaskiner



22.995,- kr

13.995,- kr

6.995,- kr  © Disney
© Disney/Pixar

224 indbyggede broderier
200 x 300 mm broderiareal
Op til 1050 sting/minut
Fuldautomatisk nåletråder
Automatisk trådafklip
Trådvogter på over- og undertråd
Ekstra stort arbejdsområde
14 skrifttyper
LED markør til placering af broderi

V3LE (Kun broderi)

17 indbyggede skrifttyper & 224 broderier
Udsmyk dine projekter med det store
udvalg af broderier og skrifter .

Fuldautomatisk nåletråder
Tråder nemt og elegant nålen.  
Tryk bare på en knap.

Rød LED markør.
Præcis placering , viser nøjagtigt hvor broderiet
placeres - Hurtigt og enkelt !

Limited Edition

Broderiareal 160 x 260 mm
138 indbyggede broderier
LCD farveberøringsskærm
Hurtig ilægning af spolen
Automatisk nåletråder
11 indbyggede skrifttyper
10 ramme former / 14 sting typer
850 broderisting/minut
Automatisk trådspænding

NV800E (Kun broderi)

Broderimaskine
125 indbyggede broderier,
inklusiv 45 med Disney figurer
3.7” farve LCD berøringsskærm
100 X 100 mm broderiareal
10 indbyggede skrifttyper
USB port til USB-hukommelse

M240ED (Kun broderi)



41.995,- kr

4.995,- kr 10.995,- kr
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7” LCD-berøringsskærm med 260.000 farver

200 x 200 mm stort broderiareal

305 indbyggede broderier

Friarmsbroderi

LED nålepositions markør

Automatisk nåletråder

Indbygget spoleapparat

Op til 1000 sting/minut

Trådfarve sortering
(minimerer antallet af farveskift og broderitiden, i 
et broderi med mange farver)

Let adgang til undertråden

Indbygget brugsanvisning

6 forskellige broderirammer medfølger

Frihåndsbroderi og quilte-kit (ekstratilbehør)

• Frihånds broderi- og quiltekit
• Multifunktions-fodpedal
• Klap-rammesæt
• Flad-ramme 200 x 200 mm
• Rundrammer. Sæt med 3 str.
• Borderramme 180 x 100 mm

• Cylinderramme sæt
• Klemramme-sæt
• Forlængerbord*
• Stativ/bord på hjul
• Software PE-Design 11 /
   PE-Design Plus 2

Ekstra tilbehør:

Broderi- og quilte
Brother giver dig et helt nyt koncept indenfor broderi og frihåndsquiltning ! Den et-nålede 
broderimaskine kombinerer elegant de fantastiske semiprofessionelle broderimuligheder med udvidede 
muligheder for quilterne og hobbydesignerne.

Med nem adgang til spolehuset, kan 
du udskifte undertråden til enhver tid, 

uden at fjerne broderirammen.

Frihåndsquiltning (Ekstra tilbehør)
Forlængerbord og god plads 
sikrer nem quiltning af store 

tæpper.

LED nålepositions markør For 
nem placering af broderiet.

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/foto´s eller computer-grafik/tegninger til smukke broderier. Nu får du også mulighed for, at føre dine broderideer ud på 
stoffet.

Ideel for begyndere
Fra tegning til broderi på få minutter
Foto-sting (i flere udgaver)
Tilpasser stingene, når du ændrer str.
Import/exporter fra og til flere fil-typer
35 indbyggede skrifttyper samt 5 små
Rammer i ønskede størrelser

PE-Design Plus 2
Professionel software, her kan du med 
fuld kontrol designe perfekte broderier.
Forbedret fotostitch og autopunch
= broderier på et øjeblik
130 indbyggede broderiskrifttyper
og konverterer TTF fonte automatisk
Dekorative fonte med motiver på
Spændende nye muligheder til quiltning
WLAN export/import til Brother XP
Lav motiver og exporter til ScanNCut

PE-Design 11
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Kontakt:

Find mere information / inspiration på brothersy.dk

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

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

Software




