
Het moderne naaien.

Eenvoudig naaien. 
              Met plezier !

De SINGER® I ConfidenceTM 7465
heeft nogal wat te bieden:
·  50 Naaiprogramma‘s
·  2 Verschillende soorten knoopsgaten
·  6 Snelkeuzetoetsen voor 
 eenvoudige steekkeuze
·  LED-display
·  Automatische draadinrijger
·  Snelstart spoelsysteem
·  Dubbele LED-verlichting
·  Automatische draadspanning
·  Steekbreedte 7 mm
·  Verzinkbare transporteur
·  Tweelingnaaldfunctie
·  Vele accessoires

Uw SINGER® dealer:

Eenvoudig naaien.
Met plezier!

De SINGER® I ConfidenceTM maakt naaien zo een-
voudig dat u spontaan op de beste ideeën komt. 
Met de moderne computertechniek is alles veel 
eenvoudiger te naaien - en het ziet er bovendien 
veel professioneler uit! Neem bijvoorbeeld het
supersnelle knoopsgat: gewoon een knoop in de
naaivoet leggen, toets indrukken en u kunt begin-
nen met naaien.

De steekkeuze is ook uiterst eenvoudig: steek
uitzoeken, toets indrukken en naaien – bij ieder
programma is de ideale streekbreedte en – lengte 
standaard ingesteld. Dit kan alleen een computer-
gestuurde naaimachine!

50 Naaiprogramma‘s
2 Verschillende soorten knoopsgaten
Snelstart spoelsysteem
Dubbele LED-verlichting

De moderne SINGER® I ConfidenceTM .

7465
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7465

Dubbele LED-verlichting
Zeer helder licht voor 
perfecte naden.

Automatische 
draadinrijger
Draad inleggen, 
doorhalen, klaar!

Snelstart spoelsysteem
Heel eenvoudig de spoel van 
bovenaf plaatsen, de draad door 
de gleuf halen en beginnen maar!

6 Snelkeuzetoetsen
Toets indrukken en u kunt 
beginnen met naaien -
de meest gebruikte programma‘s 
zijn al opgeslagen.

Automatische draadspanning
Perfecte steken – welk materiaal 
u ook gebruikt.

Met 50 
naaiprogramma’s 
en 2 verschillende 

soorten 
knoopsgaten

De ConfidenceTM 7465 
overtuigt door zijn 50 naai-
programma‘s – voor ieder 
idee de juiste steek!

·  Nuttige steken
·  Rekbare steken
·  Decoratieve steken
·  Quilt- en
 applicatiesteken
·  Zoomsteken
·  2 Soorten knoopsgaten

Al deze verschillende 
accessoires worden 
meegeleverd

·  Standaard naaivoet
·  Borduurvoet
·  Ritsvoet
·  Blindzoomvoet
·  Automatische 
 knoopsgatenvoet
·  Extra spoeltjes
·  Naalden

Vele accessoires
Praktische hulpmiddelen 
om het naaien gemakkelijker 
te maken.


