
Nog beter naaien.

        Naaien met 
    plezier en
       perfectie

De Quantum Sty l is t TM 9960 

Maakt van naaien
              een passie!

Uw SINGER® dealer:

Met grote aanschuiftafel, 

harde kunststof beschermkap 

en uitzonderlijk veel accessoires 

zoals de paspelvoet, stop- en

borduurvoet, knopenaannaaivoet, 

ritsvoet, knoopsgatenvoet 

en veel meer.

Quantum StylistTM 9960
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Quantum Sty l is t TM 9960 

Een klasse apart!
Een naaimachine is pas echt goed als u tijdens het gebruik hele 
nieuwe vaardigheden bij uzelf ontdekt. Met de ruime keuze aan 
voortreffelijke stekenprogramma’s en de moderne SINGER® com-
putertechniek is dat heel eenvoudig! Maar net zo belangrijk is het 
uitstekende naaicomfort waardoor naaien nooit meer hetzelfde zal 
zijn. De SINGER® Quantum StylistTM 9960 voldoet aan de hoogste 
eisen en wie hem een keer heeft geprobeerd, zal hem nooit meer 
kwijt willen!

Door persoonlijke, individuele kledingstukken en vrolijke acces-
soires laat u uw eigen stijl zien. Maar wie veel ideeën in zijn hoofd 
heeft, wil geen tijd verliezen met het lezen van gebruiksaanwijzin-
gen. Het grote LCD-display van de Quantum StylistTM 9960 laat u 
op een eenvoudig te begrijpen wijze zien wat u moet doen en geeft 
bovendien optische en akoestische signalen af. Het display geeft 
niet alleen adviezen voor de meest geschikte instellingen en naai-
voet voor de door u gekozen steek, maar ook andere behulpzame 
informatie.

Het is ons doel naaien eenvoudig te maken. Geniet van de buiten-
gewone prestaties van de Quantum StylistTM 9960.
.

Quantum StylistTM 9960 met

 · 600 stekenprogramma‘s
 · 13 soorten knoopsgaten
 · 5 lettertypes

Mooie dingen maak 
ik het liefste zelf.

Mijn SINGER® en ik 
vormen een
onverslaanbaar team!



Quantum Sty l is t TM 9960 

Geavanceerde techniek:
Het maakt niet uit hoe vaak of hoe goed u naait, de SINGER® 
Quantum StylistTM 9960 garandeert het beste naaicomfort met de 
nieuwste technieken en levert uitzonderlijke prestaties. 

Quantum Sty l is t TM 9960 

U kunt zich op een ruime keuze 
aan steken verheugen!

Nutt ige steken
Automatische draadinr i jger
Het lange zoeken naar het oogje is voorbij!! 

Gewoon de draad in de automatische draad-
inrijger leggen en doorhalen  - zo snel heeft 
u nog nooit kunnen beginnen!

Automatische draadafsni jder
Als u klaar bent met naaien, wordt met één eenvoudige druk op de 
toets de boven- en onderdraad automatisch afgesneden.

Langzaam naaien
Snelle, rechte naden of ingewikkeld naai- en borduurwerk – u be-
paalt zelf het naaitempo! Moderne computertechnologie maakt het 
mogelijk de naaisnelheid te halveren, ook tijdens het naaien.

· 600 Stekenprogramma’s
·  5 Lettertypes
·  13 Soorten professionele knoopsgaten
· LCD-display
· Max. geheugencapaciteit voor 60 steken/letters
· Steekbreedte tot 7 mm
· Snel en eenvoudig verwisselen van spoeltjes 
 dankzij de TopKlick spoeltjes
· 8 Directe keuzetoetsen
· Snel inrijgsysteem
· Draadinrijger
· Automatische draadafsnijder
· Snel verwisselen van naaivoeten dankzij 
 het kliksysteem
· optimale doorstikkracht
· Verzinkbare transporteur voor stoppen en 
 borduren uit de vrije hand
· 25 Naaldposities: ideaal voor quilten en 
 doorstikken!
· Programmeerbare instelling naaldstop 
 boven/onder
· Tweelingnaaldfunctie: halveert automatisch 
 de steekbreedte
· Programma om automatisch achteruit te naaien
· Spiegelen van nuttige steken en siersteken
· Naaisnelheid tot 850 steken per minuut
· Vrije arm
· Inclusief grote aanschuiftafel
· Horizontale garenpen
· Ingebouwde accessoirebox met 
 verschillende accessoires
· Ingebouwd handvat
· Roteren van nuttige steken en siersteken
· Steekbewerking
· Enkelprogramma functie
· Steekverlenging van vele cordonsteken 
 (tot vijf maal de grootte)
· Rechte steek met automatische aanhechting 
 aan het begin van de naad
· Steekverlenging van nuttige steken en 
 siersteken (tot twee maal de grootte)
· Eenvoudige bediening door eenvoudig te 
 begrijpen grafische display
· Akoestische en visuele signalen
· Automatisch afhechten door slechts één 
 druk op de toets
· Snelheidsregeling tijdens het naaien
· Start/stoptoets voor het naaien zonder voepedaal
· Harde kunststof beschermkap – perfect voor 
 het transporteren van de naaimachine

Rechte steek: De alleskunner met een steeklengte van max. 5 mm en 24 naaldposities.

Rechte steek met automatische aanhechting: Aan het begin van iedere naad.

Rijgsteek: Machinaal rijgen - de snelle manier om iets te proberen.

Drievoudige rechte steek: De absoluut veilige steek voor zwaar belaste naden

Cordonsteek: Voor gelijkmatige applicaties en decoratieve platte naden.

Zigzag: onontbeerlijk bij het afwerken, herstellen, aanbrengen van applicaties.

Elastische blindzoom: Vrijwel onzichtbare zoomsteek die gelijktijdig de kanten afwerkt.

Blindzoom: De snelle, vrijwel onzichtbare zoomsteek.

Genaaide zigzag: Voor elastische zomen die moeten meerekken en voor het opnaaien van elastiek.

Automatisch knopen aannaaien: Knopen aannaaien in een handomdraai.

Snelle naadsteek: Rechte steek en zigzagsteek in één - voor een snelle naad.

Decoratieve overlocksteek: Naait en werkt gelijktijdig dunne, rekbare stoffen af.

Drievoudige zigzag: Extreem rekbare steek, ideaal voor sport- en badkleding.

Decoratieve drievoudige zigzag: Voor sier- en doorgestikte naden in elastische stoffen.

Fagotsteek: Verbindt tegen elkaar gelegde stofdelen met een decoratief effect.

Patchworksteek: Decoratieve, vlakke verbindingsnaad.

Elastische overlock: Naait en werkt rekbare stoffen af.

Open overlocksteek: Naait en werkt niet rekbare stoffen af.

Gesloten overlocksteek: overlocksteek voor gebreide stoffen.

Decoratieve elastieksteek: Decoratieve elastieksteek voor hals- en mouwboordjes.

Wafelsteek: Effectvolle zoomsteek voor rekbare stoffen. Ideaal voor smocknaden.

Afhechtprogramma: Automatisch afhechten aan het einde van de naad - erg stevig!

Stopprogramma: Automatisch stoppen van gaten en scheurtjes.

De belangr i jkste prestat ies
in  één overz icht :

Optimale doorst ikkracht
Volle kracht, ook bij meerdere lagen stof – 
dit wordt gegarandeerd door de elektronische 
doorstikkracht bij iedere snelheid. Sterk en 
betrouwbaar, ook bij spijkerbroeken en dikke 
stoffen van bijvoorbeeld jassen.

Eenvoudig wisselen van 
de naaivoet
Door het automatische kliksysteem kunnen 
alle naaivoeten in een handomdraai worden 
gewisseld. Eenvoudig en toch comfortabel ...

Geheugen
Steken combineren precies zoals u dat wilt – maar ook namen en 
hele zinnen, het geheugen biedt plaats aan maximaal 60 steken 
en/of letters.

Naaldstop boven/onder
Bepaal zelf of de naald ‚boven‘ of ‚onder‘ stopt als de machine 
stopt. Ideaal als de stof moet worden gedraaid bij rondingen of 
hoeken.

Siersteken

Qui l tsteken Open zoomsteken Lettertypes

Knoopsgaten

TopKl ick spoelt jes
Het spoeltje wordt van bovenaf geplaatst waardoor het wisselen 
en reinigen van spoeltjes heel eenvoudig wordt. Het transparante 
spoeldeksel geeft u constant een goed zicht op de spoel - zo weet 
u wanneer het tijd is voor een nieuwe onderdraad.

Optische en akoest ische signalen
Als u verdiept bent in uw naaiwerk zijn de optische en akoestische 
signalen erg handig. Ze geven bijv. aan wanneer de draad is gebro-
ken of wanneer het geheugen vol is.

Het SINGER® 
supersnel le  knoopsgat
De snelste manier om een perfect knoops-
gat te maken: de knoop wordt in de knoop-
houder gelegd - de rest regelt de naai-
machine automatisch, zoals het instellen 
van de maat en het maken van het knoops-
gat in de juiste grootte.


