
Met de juiste eigenschappen om ontspannen 
te kunnen naaien.

De SINGER® I CurvyTM 8770.
Details die u versteld doen staan:
·  225 naaiprogramma‘s
·  7 verschillende soorten knoopsgaten
·  SwiftSmartTM draadinrijgsysteem
·  Comfort draadinrijger
·  Snelstart spoelsysteem
·  Alfabet met cijfers
·  Directe keuzetoetsen voor 
 eenvoudige steekkeuze
·  LCD display
·  Geheugen voor stekencombinaties
·  Automatische naaldstop
·  Optimale LED-verlichting
·  Steekbreedte 7 mm
·  Verzinkbare transporteur
·  Tweelingnaaldfunctie
·  Vele accessoires

Uw SINGER® dealer:

Snel inrijgen en direct naaien!

De SINGER® I CurvyTM maakt een einde aan het 
lange gepriegel om de draad in te rijgen – zo snel en 
eenvoudig heeft u nog nooit kunnen beginnen!

Twee sensationele eigenschappen maken de voor-
bereiding voor het naaien een fluitje van een cent: 
het exclusieve SwiftSmartTM inrijgsysteem en
het snelstart spoelsysteem. 
Bovendien maakt de SINGER® I CurvyTM het 
naaien extra comfortabel dankzij het veelzijdige 
stekenprogramma met automatische knoopsgaten 
en een alfabet, een eenvoudige bediening met één 
druk op de toets en nog vele andere functionele 
extra‘s. Ontzettend praktisch - want wie minder 
tijd nodig heeft voor de naaimachine, heeft meer 
tijd voor het creatieve gedeelte!

225 naaiprogramma‘s
7 verschillende soorten knoopsgaten
SwiftSmartTM draadinrijgsysteem

Snelstart spoelsysteem

De slimme SINGER® I CurvyTM .

8770

Snel inrijgen 

          en direct naaien.
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8770
Vele accessoires
Praktische hulp-
middelen voor 
professioneel naaien.

Drievoudige LED-verlichting
Optimale verlichting voor
perfecte naden.

Comfort draadinrijger
Super eenvoudig: draad inleggen,
op de toets drukken en beginnen 
maar!

Snelstart spoelsysteem
Heel eenvoudig het spoeltje van 
bovenaf inleggen, de draad door de 
gleuf halen en beginnen - onder-
draad naar boven halen hoeft niet 
meer!

Ingebouwd alfabet
Klassiek alfabet met
cijfers en leestekens.

SwiftSmartTM draadinrijgsysteem
Duidelijk sneller en gemakkelijker
inrijgen dan bij conventionele
naaimachines.

Met 225 
naaiprogramma‘s
en 7 verschillende

soorten 
knoopsgaten

Normaal:  SwiftSmartTM:

Directe keuzetoetsen
Toets indrukken en naaien 
maar - de meest gebruikte
programma‘s zijn al
opgeslagen.

De CurvyTM 8770 
overtuigt door zijn 225 
naaiprogramma‘s – voor 
ieder idee de juiste steek!

·  Nuttige steken
·  Rekbare steken
·  Decoratieve steken
·  Quilt- en applicatiesteken
·  Zoomsteken
·  7 soorten knoopsgaten

· Alfabet en cijfers

Al deze verschillende 
accessoires worden al 
meegeleverd:

·  Standaard naaivoet
·  Borduurvoet
·  Ritsvoet
·  Blindzoomvoet
·  Knoopsgatenvoet
·  Extra spoeltjes
·  Naalden

ABC


