Funktioner och finesser
Fem viktiga funktioner*

1

Kompakt/bärbar symaskin

2

IDT™-system

3

PFAFF® pressarfotssystem

4

70 sömmar

5

Vacker nålsöm för applikationssömnad

Perfekt att ta med på kurser och resor (låg vikt: 6,3 kg).

Inbyggd dubbelmatning. Unik teknik från PFAFF® i över
40 år! Helt jämn matning från både ovansidan och
undersidan.

Många extra tillbehör som förbättrar sömnadsupplevelsen.

Ett stort antal vackra 7 mm-sömmar, till exempel
nyttosömmar, knapphål, dekorsömmar, quiltsömmar,
nålkonstsömmar och satinsömmar.

Inställbar – lätt att nå önskat resultat.

*Fem viktiga funktioner upprepas i fetstil under respektive kategori.

Sömnadsfunktioner
IDT™-system – Inbyggd dubbelmatning. Unik teknik från
PFAFF® i över 40 år! Helt jämn matning från både ovansidan
och undersidan.

Start/stopp-knapp – Tryck på start/stopp-knappen om du vill
sy utan att använda fotreglaget. Gör det lätt att sy långa sömmar,
sy på fri hand och sy knapphål.

PFAFF® pressarfotssystem – Många extra tillbehör som
förbättrar sömnadsupplevelsen.

Hastighetsreglage – Med hastighetsreglaget justerar du hastigheten
mycket exakt.

70 sömmar – Ett stort antal vackra 7 mm-sömmar, till
exempel nyttosömmar, knapphål, dekorsömmar, quiltsömmar,
nålkonstsömmar och satinsömmar.

Automatisk knapphålsmätare – Sätt på knapphålsfoten och
sy identiska knapphål enkelt och smidigt.

Vacker nålsöm för applikationssömnad – Inställbar.
Lätt att nå önskat resultat.

Frihandssömnad – Det är enkelt att frihandsquilta. Sätt bara
på frihandsfoten (tillbehör) och sänk matartänderna.
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Sömnadsfunktioner

Maskinegenskaper

Lättåtkomligt reglage för matartänderna – Matartänderna
sänks bekvämt från friarmens baksida. Perfekt för quiltning,
frihandsbroderi eller lagning.

Kompakt/bärbar symaskin – Perfekt att ta med på kurser
och resor (låg vikt: 6,3 kg.

Extrahögt pressarfotslyft – Pressarfoten höjs till det högsta läget
så att du enkelt kan placera kraftiga tyger under pressarfoten.
Pressarfotstryck – Kan justeras när du vill använda specialtekniker
eller sy i tunna eller kraftiga tyger.
Justerbar trådspänning – Beroende på val av tyg, vadd, tråd etc.
kan trådspänningen ställas in så att trådarna möts jämnt mellan
de två tyglagren.
Nålstopp uppe/nere – Med en enkel knapptryckning anger du
om nålen automatiskt ska stanna i det övre läget eller nere i tyget,
till exempel när du ska vända eller sy applikationer. Trampa lätt
på fotreglaget för att växla mellan nålstopp uppe/nere.

PFAFF® Design – Byggd för precision. Hjälper dig att uppnå
proffsiga resultat, enkelt och bekvämt.
Två LED-lampor – Optimerad belysning som lyser upp sömnadsytan
utan att det bildas skuggor.
Sömnadsmeny – Praktisk placering på maskinens högra sida.
Dra ut den för att se alla sömmar.
Hårdhuv – Skyddar symaskinen från damm och under transport.
Tillbehörslåda – Alla sömnadstillbehör nära till hands.
Förlängnings-/quiltbord – Förlängningsbord (tillbehör) som ger
stöd för dina sömnadsprojekt.

Omedelbar trådfästning – När knappen trycks ned fäster
maskinen tråden automatiskt. En snabb och enkel avslutning!
29 nålpositioner – Perfekt för kantstickning, quiltning,
blixtlåssömnad m.m.
Inbyggd nålträdare – Trä nålen snabbt och lätt.
Stygnplåt – Med markeringar till vänster och höger om nålen som
hjälper dig att styra tyget.
Pressarfötter med klicksystem – Enkelt att byta, du behöver ingen
skruvmejsel eller andra verktyg.
Undertråden sätts i ovanifrån – Lättåtkomlig undertråd.
Elektroniskt nåltryck – Fullt nåltryck i alla hastigheter och
fullständig kontroll.
Två trådrullehållare – När du syr specialsömmar eller med tvillingnål.
Medföljande pressarfötter – 6 olika pressarfötter för alla
grundläggande behov.
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