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Typisk Pfaff

select

selectline

1526

Stærk, alsidig og praktisk!
Pfaffs select 1526 er perfekt til alle, der har ledt efter en
pålidelig symaskine, som kan forvandle kreative ideer til
virkelighed.

Mange nålepositioner!
Til præcise pyntestikninger.
Også perfekt, når du f.eks.
skal sy lynlåse i.

15 forskellige kvalitetssømme fra Pfaff giver dig perfekte
resultater i en lang række af stoffer – selv strækstoffer!
Du skal blot dreje programvælgeren til den ønskede
søm, og du er klar til at sy. Stingbredden kan øges og
reduceres, mens du syr.

Sy professionelle
knaphuller

select

1546

Ekstra med

select 1546

Kun fra Pfaff –
”brugervenligt sømvalg”.
Bare tryk og sy.

Hurtigt overblik over alle funktionerne!

uden at vende stoffet.

Pfaffs select 1546 giver dig hele den komfort, der kendetegner select
line, samt et par ekstra funktioner, der helt sikkert vil imponere dig –
f.eks. det brugervenlige sømvalg ”Select System”. Du skal ikke lede
efter sømmen, men blot trykke på knappen og sy. Du kan vælge
mellem 40 forskellige sømme, der giver dig perfekte resultater uanset
stoftypen. Og der er flere funktioner og mere tilbehør, f.eks. stoppefoden, sømfolderen og pyntesømsfoden, der giver dig endnu flere
symuligheder.

Når undertråden er sluppet op, kan du smart og nemt
spole den igen direkte gennem nålen. Undertrådsspolingen stopper automatisk, når spolen er fuld.

selectline

EKSTRA! Kun fra Pfaff!
Bare tryk og sy.
Kun select 1546 har det brugervenlige
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sømvalg ”Select System” – hvor du
vælger sømmen direkte ved et tryk
på tasterne!
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Kun fra Pfaff!
Tysk teknik og innovativt design.

Pfaffs select 1526 er nem at bruge – og det er præcis
det, syning drejer sig om.
Alt dette – og meget mere – er typisk for select line
fra Pfaff!

Smal friarm!

Flere lag?

Takket være den smalle friarm er
det nemt at sy rørformede emner
som f.eks. ærmer

Den ekstra store plads under trykfoden gør det nemt at placere flere
lag kraftigt stof under trykfoden. En
ekstra kraftig motor giver ensartet
nålekraft.

Sømoversigt i topdækslet!
Alle sømmene vises tydeligt på
indersiden af topdækslet sammen
med de anbefalede trykfødder!

Fuldstændig
præcis –
Pfaffs sømprogram!
Typisk Pfaff:
Så mange forskellige
sømme og førsteklasses
resultater. Pfaffs
velkendte kvalitet,
som du kan se.

Sammenlign funktionerne og sømtabellerne på de tre select-modeller
for at se, hvilken af modellerne der bedst passer til dig! Din Pfaffforhandler hjælper dig også gerne!

Den korrekte søm til enhver opgave!
Altid ensartet nålekraft,selv når du syr i kraftige stoffer eller i flere lag.
Masser af plads under trykfoden! Ved syning, quiltning og stopning –

EKSTRA! Nem trådning!
Du behøver ikke længere at lede
efter hullet i nålen. Den indbyggede
nåletråder gør det nemt at tråde
maskinen.

EKSTRA!
Specialbygget tilbehørsbakke.
Stort udvalg af tilbehør følger
med:

EKSTRA!
Pyntesømme!
Sy flotte detaljer med pyntesømmene i
select 1546, der følger en pyntesømsfod
med!

Standardtrykfod, kantlineal/quiltelineal,
klarfod, trykfod til usynlig oplægning,
lynlåsfod, knaphulsfod, sømopsprætter,
stoppefod, sømfolder, pyntesømsfod og
nålesortiment.
Hvert enkelt stykke tilbehør har sin egen
plads.

ekstra plads under trykfoden til kraftige stoffer og flere lag.
Position til frihåndssyning! Dækker dine behov for frihåndsquiltning, frihåndssyning og stopning.
Variabel stingbredde op til 5,5 mm og stinglængde op til 6,0 mm.
Perfekte knaphuller uden at vende stoffet.
Sy knapper i hurtigt og nemt med din select!
Praktisk: tilbagesyningsfunktion, så du kan hæfte sømmen.
Ekstra smal friarm til syning af cylinderformede emner som f.eks. manchetter, bukseben,
halsudskæringer mm.
Mange nålepositioner giver perfekte pyntestikninger, f.eks. når du syr lynlås i.
Undertrådsspoling gennem nålen går som en leg!
Du skal ikke tråde din select om, men blot spole gennem nålen.
Undertrådsspolingen stopper automatisk, når spolen er fuld.
”Snap on”-system – hurtig udskiftning af trykfod og stingplader – du skal blot klikke på og af!
To trådrullepinde – den store trådrullepind vipper op, så det er nemt at sætte trådrullen på.

select

Kun fra Pfaff!
Den ultimative sykomfort!
Fuldstændig jævn stoffremføring
både fra oven og fra neden.

1536

Med ekstra sykomfort:
Når du vælger Pfaffs select 1536, får du den ekstra sykomfort, som
millioner af syentusiaster verden over sværger til: IDT – (indbygget
overtransportør) fuldstændig jævn stoffremføring både fra oven og
fra neden. IDT sikrer perfekt stoffremføring og perfekte sømme –
uanset hvilken type stof, du syr i.

!
Kun Pfaff giver dig perfekt stoffremføring med IDT!
Pfaff gør hele forskellen!

Når du syr, transporteres stoffet fuldstændigt jævnt
både fra oven og fra neden. Når du arbejder med fine
stoffer eller med flere lag, er der overhovedet ikke
noget, der kan forrykke sig – et fantastisk system, når
du skal quilte! Mønstre og tern passer altid perfekt
sammen. Selv lange stykker kraftigt stof (bruges typisk
ved syning af tekstiler til hjemmet) kan sys fra begyndelse til ende uden problemer. IDT-systemet sikrer, at
transportørerne er perfekt synkroniserede! Kun Pfaff
har det indbyggede IDT-system i deres symaskiner.

Den ekstra trådrullepind bruges, når du skal sy med tvillingenål.
Oplyst syområde – sylampen er god for dine øjne og er perfekt placeret,så dit sytøj oplyses.
Omfattende sortiment af tilbehør! Standardtrykfod, kantlineal/quiltelineal, klarfod
trykfod til usynlig oplægning, lynlåsfod, knaphulsfod, sømopsprætter, nålesortiment.
Aftagelig tilbehørsbakke – så du har alt dit tilbehør inden for praktisk rækkevidde.
Robust kuffertlåg – så din select line er beskyttet, når den ikke er i brug.
Trådkniv – praktisk placeret på siden af maskinen, så det er nemt at skære trådene over.
Kun fra Pfaff! IDT-funktionen (den indbyggede overtransportør)
sikrer ensartet stoffremføring fra oven og fra neden!
Kun fra Pfaff: praktisk sømvalg via ”Select System.” Bare tryk og sy.
Nem trådning! Du behøver ikke længere at lede efter hullet i nålen.
Den indbyggede nåletråder gør det nemt at tråde maskinen.
Ekstratilbehør til frihåndsquiltning og frihåndssyning: Stoppefod inkluderet!
Ekstra tilbehør: sømfolder og pyntesømsfod.

Mønstre og tern
passer nøjagtigt
sammen.

Tynde stoffer, flere lag –
stoffet glider overhovedet
ikke! Også ideel til quiltning!

Specialbygget tilbehørsbakke – hvert enkelt stykke tilbehør har sin egen særlige plads..
Pyntesømme til flotte effekter.

