Ik ben slim
Kies een van de twee

smarter by pfaff™

machines,

160s of 140s, en begin een naai-avontuur waarbij
alles om u draait:
Uw persoonlijkheid. Uw passie. Uw naaiwerk.
160s

140s

23 steken

21 steken

Eenstaps knoopsgat

Vierstaps knoopsgat

Functies als

verstelbare steekbreedte, transporteur met

zeven tanden

en een

van bovenaf te plaatsen spoel

optimaliseren het naaien. Een

Mezelf.

insteker

ingebouwde draad

en klik-klaar naaivoeten besparen tijd zodat

u zich kunt concentreren op uw creativiteit.

Wees slim.
Wees origineel.

U vindt meer slimme smart-functies op www.pfaff.com.

Ik ben origineel.
U ook?
Uw erkende PFAFF® dealer:

140s
160s
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SMARTER BY PFAFF™ – geïnspireerd op en ontwikkeld door het topnaaimachinemerk PFAFF®

Ik ben geïnspireerd.

Ik ben

Ik ben duidelijk.

De led-verlichting is een lichtbron die lang meegaat. Het naai
oppervlak wordt verlicht door een helder, scherp licht.

Ik ben gedetailleerd.
Als u de optionele passepoilvoet gebruikt, maakt
u van een gewone zak een spectaculair detail.

Zoals Oscar Wilde al zei: “Wees
jezelf; alle anderen bestaan al”.
Met hun slimme functies en unieke
design, kunnen de

smarter by pfaff™

naaimachines u perfect helpen bij het
uitdrukken van uw persoonlijkheid.

Ik ben decoratief!
Maak persoonlijke versieringen door de steekbreedte van uw favoriete steek aan te passen.

Kies de machine die het beste bij
Het originele pfaff® naaivoetensysteem geeft u toegang tot veel
optionele naaivoeten zodat u uw naaivaardigheden kunt
verkennen en ontwikkelen.

u past en geniet van jarenlang
naaiplezier.
Wat gaat u vandaag maken?

De ingebouwde draadinsteker maakt het inrijgen
van de draad heel eenvoudig. Geen frustraties:
u houdt gewoon de draad vast, trekt aan een
hendeltje en het is klaar.

6mm verstelbare steekbreedte waarmee u de breedte
van de steken naar wens kunt aanpassen. Zeer
handig voor doorstikken of ander nauwkeurig
naaiwerk waarbij de positie van de steken moet
worden aangepast.

De smarter by pfaff™ machines zijn
zo mooi dat u ze eigenlijk niet
wilt verbergen; voor transport en
opslag is een harde beschermkap
echter een goed idee om uw
nieuwe aankoop te beschermen.

