
3323

De eigenschappen van de
SINGER® TalentTM 3323
in één overzicht:
·  23 naaiprogramma‘s
·  Volautomatisch knoopsgat
·  TopKlick spoeltjes
·  Automatische draadinrijger
·  Variabele steeklengte en -breedte
·  Solide metalen behuizing
·  Handige vrije arm
·  Snel verwisselen van de naaivoet door het      
 automatische kliksysteem
·  Extra hoge naaivoetstand
·  Vele accessoires

Uw SINGER® dealer:

Een goede start.
Vanaf het begin!

Wat u ook wilt naaien: de SINGER® Talent helpt u 
erbij. Robuust en betrouwbaar, ruime steekkeuze 
en heel eenvoudig te bedienen. 
U kunt kiezen: van duurzame nuttige steken en 
rekbare steken tot decoratieve siersteken. 
Vertrouw op de beproefde SINGER® technologie.

De praktische TalentTM 3323 met 23 steken-
programma‘s is de ideale basisuitvoering voor 
beginners. U heeft alle dagelijkse  naaiwerkzaam-
heden zo onder de knie. 
Bovendien is hij heel gemakkelijk te bedienen: de 
programma‘s kunnen via het keuzewiel eenvoudig 
worden ingesteld. Het volautomatische knoopsgat 
maakt het naaien van knoopsgaten heel eenvou-
dig. Slechts één handeling - en u verandert het 
werkvlak in een handige vrije arm voor het naaien 
van rondom gesloten naaiwerk. En al net zo snel 
en eenvoudig kunt u de spoeltjes of naaivoet 
verwisselen!

23 naaiprogramma‘s
Volautomatisch knoopsgat
TopKlick spoeltjes
Automatische draadinrijger

De praktische SINGER® TalentTM 3323.

Voor ideeën die meegroeien.

 Eenvoudige steekkeuze. 
         Verassend 

           veelzijdig!
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TopKlick spoeltjes
Het TopKlick spoeltje legt u 
eenvoudig in de houder - hierdoor 
wordt het verwisselen en schoon-
maken van de spoeltjes
wel heel erg gemakkelijk.

Automatische draadinrijger
Nooit meer zoeken naar het 
oogje van de naald. 

Vele accessoires
in de ingebouwde box
De belangrijkste naaiaccessoires
altijd bij de hand.

Variabele steekbreedte
Een andere steekbreedte?
Gewoon draaien!

Eenvoudig inrijgen
Dat kan niet fout gaan.

In één overzicht:

23 naaiprogramma‘s: 
Alle belangrijke nuttige steken 
en decoratieve steken inclusief
stretchsteken voor perfecte
naden in elastische stoffen.

> Nuttige-/decoratieve steken 

In ieder geval ...  

eenvoudig!

> Stretchsteken 

> Volautomatisch
   knoopsgat

Snelle
programmakeuze
Met het keuzewiel
het programma
instellen en
naaien maar!

Met 23 naai-
programma‘s
inclusief een

volautomatisch 
knoopsgat

Inclusief vele 
accessoires:
· Universele naaivoet
· Ritsvoet
· Knoopsgatenvoet
· Knopenaannaaivoet

Variabele steeklengte
Lengte-instelling 
van 0 - 4 mm.

3323

Volautomatisch knoopsgat
Knoopsgaten naaien in slechts
één handeling.


