
HD6805C
Heavy Duty Symaskine

FUNKTIONER & FORDELE
568 SØMAPPLIKATIONER
Bred vifte af syteknikker til kreativitet og personlige projekter.

FORBEDRET NÅLEKRAFT
Mere kraft til tykke stoflag.

EKSTRA HØJ SYHASTIGHED
Professionel hastighed for hurtigere resultater.

LCD-SKÆRM
Viser tydeligt din valgte søm samt sømindstillinger for længde og 
bredde.

HASTIGHEDSSTYRING
Indstil maskinens maksimale syhastighed som ønsket, hvilket giver 
fuld kontrol.

SØMVALG MED TASTETRYK
Vælg din søm ved hjælp af touch-knapperne under LCD-skærmen 
og se sømmens længde- og breddeindstillinger.

2 ALFABETER
Personliggør projekter med dine egne ord, sætninger eller monogrammer.

9 AUTOMATISKE 1-TRINS KNAPHULLER
Sy ens knaphuller i en stil, der passer til dine behov.

TRÅDKNIV
Klip både over- og undertråd ved et tryk på en knap.

HURTIG OG NEM TRÅDNING
Let at se og tråde for en hurtig start

NÅLETRÅDER
Ubesværet trådning af nålen for en hurtigere start.

DROP&SEW™ SPOLESYSTEM  
Indsæt og overvåg nemt forsyningen af undertråd.

ROBUST METALRAMME
Helstøbt metalramme sikrer lang levetid.

LED-LYS
Klart udsyn over syområdet samtidigt med at skyggerne reduceres.

HÆFTEKNAP
Syr hæftesting i begyndelsen og slutningen for at forhindre trådene 
i at trævle.

SPEJLVENDING 
Mange sømme kan spejlvendes for flere kreative muligheder.

Singer.com

MEDFØLGENDE TILBEHØR
Universaltrykfod

Lynlåsfod

Knaphulsfod

Trykfod til Usynlig Oplægning

Trykfod til isyning af knap

Trykfod med Sømstyr

Satinsømfod

Overtransportør

Applikationsfod

Relieffod

4 spoler (SINGER Class 15 transparent)

Stor trådrullekapsel

Lille trådrullekapsel

Filt til Trådrulleholder

Ekstra trådrullepind

L skruetrækker

Børste / Sømopsprætter

Støvhætte

Nålepakke

SØMFORLÆNGELSE
Mange sømme kan forlænges for mere kreative muligheder.

SÆNKNING AF TRANSPORTØR
Giver mulighed for flere syteknikker.

JUSTERBAR STINGLÆNGDE OG -BREDDE
Tilpas sømme til kreative teknikker.

FRIARM
Sy oplægninger og manchetter uden problemer.

ARBEJDSFLADE I RUSTFRIT STÅL
Stof, knapper og lynlåse vil glide jævnt over maskinens 
overflade.

Med en helstøbt metalramme, kraftfuld motor og elektronisk aktiverede 
funktioner er SINGER® HD6805C computerstyrede heavy duty symaskine 
en sand arbejdshest. En bred vifte af grundlæggende, strækbare og 
dekorative sømme plus 2 forskellige skrifttyper med bogstaver, giver 
masser af kreative muligheder for at personliggøre dine projekter.
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