Släpp loss…

Modellen PFAFF® passport™
2.0

levereras med en hårdhuv

som skyddar symaskinen. Den
ergonomiska utformningen gör
maskinen praktisk att transportera och enkel att förvara.

Nu börjar resan!
Tänk dig en symaskin som är så kompakt att du kan ta den med till en sömnadskurs eller förvara den
i bokhyllan. Tänk dig sedan samma maskin fullspäckad med funktioner utformade för att tillgodose
PFAFF®-användarnas höga krav. Symaskinen PFAFF® passport™ 2.0 är specialkonstruerad för små utrymmen och för att kunna tas med på t.ex. kurser, semester och sömnadsresor av alla slag. Med den här
maskinen kan du ge dig ut i världen och upptäcka nya sätt och platser att sy på! Det finns inga begränsningar. Bara frihet.
PERFEKT STORLEK
Upptäck hur otroligt lätt och samtidigt kraftfull perfektion kan vara. Trots att symaskinen
PFAFF® passport™ 2.0 bara väger 6,3 kg
är den utrustad med tekniker som IDT™, två
LED-lampor och många andra exklusiva
och tillförlitliga PFAFF®-funktioner. Modellen
PFAFF® passport™ 2.0 är konstruerad för att
göra sömnaden enkel så att du utan problem
kan uppnå proffsiga resultat, oavsett om du
syr hemma, på en kurs eller när du är bortrest.

PERFEKT INSPIRATION
PFAFF® passport™ 2.0-modellens stilrena
och kompakta design räcker för att få inspirationen att flöda. Den otroligt detaljerade
sömnadsmenyn rymmer ett urval sömmar
som möjliggör alla typer av projekt. Välj
bland 70 olika inspirerande sömmar med
upp till 7 mm stygnbredd – knapphål, dekorsömmar, quiltsömmar, nålkonstsömmar och
satinsömmar samt en imponerande nålsöm
för applikationssömnad.
Med PFAFF®:s kompletta sortiment tillbehörsfötter har du gott om möjligheter att

utveckla din sömnadsförmåga och låta inspirationen ta dig dit du vill.

PERFEKT PÅLITLIGHET
Du kommer snabbt att upptäcka och fästa
dig vid alla användbara funktioner på syma
skinen PFAFF® passport™ 2.0. Med en enda
knapptryckning anger du om nålen automatiskt ska stanna i det övre läget eller nere
i tyget när du ska vrida tyget, sy applikationer eller använda andra specialtekniker.
Med de 29 nålpositionerna kan du placera nålen exakt där du vill – perfekt för kantstickning, quiltning, knapphålssömnad och
mycket mer.
Få full kontroll över varje stygn i varje sömnads
projekt. Du kan ställa in hastigheten, trådspänningen och pressarfotstrycket som du vill när
du använder specialtekniker eller syr i olika typer av material. Det extra höga pressarfotslyftet och det elektroniska nåltrycket passar perfekt för tjocka tyger och flera tyglager.
Symaskinen PFAFF® passport™ 2.0 är redo
för alla utmaningar.

Symaskinen passport™
2.0

är redo att inta en

betydelsefull plats i ditt
hem.

ORIGINALET
FRÅN PFAFF ®

HELT JÄMNA SÖMMAR
Tack vare den avancerade tekniken kan
du sy i alla typer av tyger och genom flera lager utan att behöva fundera på om
tygstyckenas ändar hamnar kant i kant.
IDT™-systemet från PFAFF® säkerställer en optimal tygmatning i alla typer av
tyg. Allt hålls på plats. Tunna och mjuka
tyger veckar sig inte, ränder och rutor
kan mönsterpassas perfekt och det är
enkelt att sy svängda sömmar nästan helt
utan att nåla.
IDT™-systemet är otroligt bra på att

mata små tygstycken med högsta möjliga precision och ett proffsigt resultat.
Symaskinen PFAFF® passport™ 2.0 kan
utan problem användas med allt från ett
enda lager till flera lager tyg och syr till
och med obehindrat över tjocka, kraftiga
sömmar. Resultatet är snygga kreationer
med otroligt exakta detaljer.

Två LED-lampor lyser
upp sömnadsytan.
Ögonen behöver inte
ansträngas och inga
skuggor bildas.

Skapa vackra frihandseffekter med den
öppna pressarfoten
för frihandssömnad
(tillbehör).

…med den nya symaskinen från PFAFF®

passport

™

2.0

Oavsett om du söker en symaskin som ryms i små utrymmen
eller en maskin som är perfekt för resor och kurser är det
här maskinen för dig. Oavsett vilken resa du ger dig ut på är
symaskinen PFAFF® passport™ 2.0 redo. Är du?
Med sina oöverträffade funktioner och tillförlitliga sömnadsresultat är vi övertygade om att PFAFF® passport™ 2.0 kommer att överträffa dina förväntningar på en lätt och kompakt
symaskin.
Vad väntar du på? Gör dig redo att lära känna en ny
sömnadspartner fullspäckad med PFAFF®-funktioner.

Nytt på www.pfaff.com
– PFAFF® tillbehörs
katalog

Mer att upptäcka!

PFAFF® har ett imponerande utbud pressar
fötter och tillbehör som förbättrar sömnad
supplevelsen. Välj bland olika tillbehörsfötter
för ökad precision
eller pressarfötter
för olika spe
ACCESSO
RY
CATALOGU
cialtekniker. Det
E
finns till och med
särskilda tillbehör
för quiltare.

 Kompakt/bärbar symaskin (låg vikt: 6,3 kg). Perfekt att ta med på kurser och resor.
 PFAFF® IDT™. Integrerad dubbelmatning. Unik teknik från PFAFF® i över 40 år! Helt jämn tyg
matning från både ovansidan och undersidan.
 PFAFF® pressarfotssystem. Många extra tillbehör som förbättrar sömnadsupplevelsen.
 70 sömmar. Ett stort antal vackra 7 mm-sömmar, till exempel nyttosömmar, knapphål, dekor
sömmar, quiltsömmar, nålkonstsömmar och satinsömmar.

Including
instructions
for all pres
ser feet!

 Vackra nålsömmar för applikationssömnad. Sömmarna är justerbara vilket gör det lätt att nå
önskat resultat.
 Start/stopp-knapp. Tryck på startknappen om du vill sy utan att använda fotreglaget. Gör det lätt
att sy långa sömmar, frihandssömmar och knapphål.
 Hastighetsreglage. Justera hastigheten med hastighetsreglaget så att du får fullständig kontroll.
 PFAFF®-design. Konstruerad för precision vilket gör det lätt att skapa proffsiga resultat.
 Två LED-lampor. Optimerad belysning som lyser upp sömnadsytan utan att det bildas skuggor.
 Sömnadsmenyflik. Praktisk placering på maskinens högra sida. Dra ut den för att se alla tillgäng
liga sömmar.
 Hårdhuv. Skyddar symaskinen från damm och vid transport.
 Sy knapphål i ett moment. Sätt på knapphålsfoten och sy identiska knapphål enkelt och smidigt.
 Frihandssömnad. Det är enkelt att quilta – sätt bara på pressarfoten för frihandssömnad (tillbehör)
och sänk matartänderna.

Förläng arbetsytan!

 Lättåtkomligt reglage för matartänderna. Används för att sänka matartänderna när du ska sy
frihandssömnad, frihandsbroderi eller lagningssömmar.

PFAFF® passport™ 2.0-maskinens förläng
ningsbord (tillval) ger utmärkt stöd när
du syr quiltar och andra stora projekt.
Förlängningsbordet levereras med ett prak
tiskt mjukt skydd som du enkelt kan fästa
på hårdhuven till din passport™ 2.0.

 Extra högt pressarfotslyft. Pressarfoten höjs till det högsta läget så att du enkelt kan placera kraf
tiga tyger under pressarfoten.
 Pressarfotstryck. Kan justeras när du vill använda specialtekniker eller sy i tunna eller kraftiga tyger.
 Justerbar trådspänning. Trådspänningen kan justeras efter tyg, vaddering, tråd etc. så att trådarna
möts jämnt mellan de två tyglagren.
 Nålstopp uppe/nere. Ange om nålen automatiskt ska stanna i det övre läget eller nere i tyget
med en enkel knapptryckning. Praktiskt när tyget ska vridas eller vid applikationssömnad m.m.
Trampa lätt på fotreglaget för att växla mellan nålstopp uppe och nålstopp nere.
 Omedelbar trådfästning. När knappen trycks in fästs tråden automatiskt vilket ger en enkel och
snabb avslutning.
 29 nålpositioner. Perfekt för kantstickning, quiltning, blixtlåssömnad m.m.

Besök närmaste åter
försäljare och släpp
loss kreativiteten med
den imponerande
symaskinen PFAFF®
passport™ 2.0.

 Inbyggd nålträdare. Trä nålen snabbt och lätt.
 Stygnplåt. Med markeringar till vänster och höger om nålen som hjälper dig styra tyget.
 Pressarfötter med klicksystem. Enkelt att byta pressarfot – du behöver ingen skruvmejsel eller
andra verktyg.
 Undertråden sätts i ovanifrån. Lättåtkomlig undertråd.
 Elektroniskt nåltryck. Fullt nåltryck i alla hastigheter, med fullständig kontroll.
 Två trådrullehållare. När du syr specialsömmar eller med tvillingnål.

Din PFAFF®-återförsäljare

 Medföljande tillbehörsfötter. 6 olika pressarfötter för alla grundläggande behov.
 Tillbehörslåda. Alla dina sömnadstillbehör nära till hands.
 Förlängningsbord som tillval. Förläng arbetsytan. Fantastiskt stöd när du syr
quiltar och andra stora projekt.
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Perfekt för

små utrymmen
och resor

