
C1100 Pro
– inspireret og udviklet af det førende PFAFF®-symaskinemærke

Leder du efter en ny, computerstyret symaskine 
med stor sykomfort og en lang række sømme? 

Så er  C1100 Pro
symaskinen lige noget for dig. Opdag en  
verden af nye muligheder og sykomfort.

Mere opfindsom og  
professionel syning 

En computerstyret symaskine,
med et stort udvalg af 
sømme og sykomfort

Vejledningen til denne 
smukke jakke findes på

www.smarterbypfaff.com

Til alle dem, der ønsker at 
få større viden om syning og 
udvikle deres kreativitet: Opdag 

, et kvalitets
mærke, som er inspireret og udviklet 
af eksperterne fra PFAFF®, det 
prestigefyldte symaskinemærke. 

Den mest moderne sykomfort og 
en stor kreativ spændvidde hjælper 
dig med at gøre dine ideer til 
virkelighed, mere professionelt og 
fantasifuldt end nogen sinde før – og 
altsammen til en overkommelig pris.

 

www.smarterbypfaff.com
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Din autoriserede PFAFF®forhandler:

© 2010 KSIN Luxembourg II.S.ar.l. Alle rettigheder forbeholdes. 
PFAFF®, SMARTER BY PFAFF™ og DFS™ er varemærker tilhørende KSIN 
Luxembourg II S.ar.l. Alle andre produkt og firmanavne er varemærker 
og/eller registrerede varemærker tilhørende de respektive ejere. 
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C1100 Pro

Meget mere sykomfort 
og inspiration!

Du kan begynde at glæde dig til over 200 henrivende 
nytte og pyntesømme, som du kan bruge til at lave 
kreative finesser og opnå flotte resultater.

Et ekstra stort arbejdsområde og en utrolig sykomfort 
venter på dig. Du skal ganske enkelt vælge 
syprogrammer og funktioner ved at trykke på en 
knap – LCDskærmen viser dig alle oplysningerne. 
Sømmene har allerede de optimale indstillinger og 
kan ændres efter behov. 

Få større viden om syning og gå videre til næste trin 
med en  C1100 Pro symaskine.

Dekorative udsmykninger
Et stort udvalg af 9 mm-pyntesømme og bogstaver, så du kan lave 
smukke detaljer og flot blikfang.
 

Knaphul i én arbejdsgang
Sy ti forskellige professionelle 
knaphuller i én arbejdsgang.

Program til dobbeltnål
Når du bruger dobbeltnål, 
indstilles stingbredden ved at 
trykke på en knap. Så knækker 
nålen ikke. 
 

LCD-skærm
Stingbredde- og længde, 
trykfod, trådspænding og 
syoplysninger – du får et hurtigt 
overblik takket være LCD-
skærmen.

C1100 Pro
dette og meget mere ...

 Stor syflade og LEDlys

 DFS™system – perfekt stoffremføring

 207 sømme, inkl. smukke 9 mm 
 pyntesømme og 10 slags knaphuller

 2 syalfabeter, herunder store og små 
 bogstaver, tal og symboler.

 Elektronisk trådspænding

 Ekstra trykfodsløft og nålestop oppe/nede

 Spejlvending og program til dobbeltnål

  Sænkning af transportøren – til særlige teknikker, 
såsom frihåndssyning og isyning af knapper

  Underspolen isættes forfra, over og undertråds
sensor og separat motor til undertrådsspoling

 Indbygget nåletråder og trådklip

 Knæløfter og friarm

 2 indbyggede trådrulleholdere og 
 trådholder som på en industrimaskine

Jævn stoffremføring både fra oven og 
fra neden. Ideelt til krævende stoffer, 
strækstoffer, flere lag og meget mere.

  Tråd nålen  
hurtigt og nemt med den 
indbyggede nåletråder.

  Nålestop oppe/nede 
Indstil nålen til at stoppe 
oppe eller nede i stoffet, 
så det nemt kan drejes. 

  Start/stop-knap  
Sy uden fodpedalen, 
og justér syhastigheden 
foran på maskinen.

Stort syområde til højre for nålen. 
Perfekt til håndtering af store stofmængder.


