F-serie

• Geavanceerd draadinrijgsysteem

F-serie

(F410 / F420 / F460 / F440E / F480)
Gebruiksvriendelijke, krachtige en
efficiënte naai- en borduurmachines.
Breng uw creativiteit tot leven!

• Snel verwisselbare spoel en
spoelwindmechanisme
• Gebruiksvriendelijk LCD-scherm
• Automatische draadknipfunctie
• SFDS: Square Feed Drive System
• En nog veel meer!

Geniet van de
creatieve vrijheid

De Brother Innov-is F-serie biedt een ruim
assortiment aan geavanceerde naai- en
borduurfuncties én is eenvoudig te bedienen.
Met deze moderne, gestroomlijnde naai- en
borduurmachines maakt u moeiteloos de mooiste
creatieve werkstukken met perfecte resultaten.

W a t w ilt u
g a a n m a k en ?

Naaien met plezier.
Naaien met het grootste
gemak.
Ongeacht of u een beginner bent of meer
ervaring hebt, onze Innov-is F-serie maakt naaien
gemakkelijk. Gebruiksvriendelijke functies en een
geavanceerd draadinrijgsysteem geven u meer tijd
voor wat u het liefst doet - creatief zijn!

Innov-is F410

Innov-is F420

De Innov-is F410 is ideaal voor beginners
en biedt eenvoud zonder aan kwaliteit
in te leveren. Beginners profiteren van
het vereenvoudigde stekenaanbod, het
geavanceerde draadinrijgsysteem, het
LCD-scherm en de schuifknop voor
snelheidsregeling. Perfect voor het
creëren van mode, woondecoraties,
quilten en nog veel meer.

Voor een breed scala aan naaiprojecten,
biedt de Innov-is F420 optimale
mogelijkheden. Ongelooflijk eenvoudig
in gebruik; zo maakt u snel de mooiste
werkstukken. Deze machine is perfect
voor een beginnende of ervaren naaister
en beschikt over dezelfde topkwaliteit
functies als de Innov-is F410, plus een
kniehevel en de mogelijkheid om zelf
steken te programmeren.

Naa ien !
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Innov-is F460
De Innov-is F460 is een uitstekende
keuze voor ervaren naaisters en biedt
fantastische veelzijdigheid en functies die
uw creatieve geest vleugels zullen geven.
De machine is gemakkelijk te gebruiken en
ook een passende keuze voor beginners
die veel verschillende steken willen. Door
gebruikers vooral aangeprezen vanwege
de soepele stofdoorvoer (ook door vele
lagen tegelijk) en de mogelijkheid om in
4 richtingen te naaien.

Meesterlijk naaien.
Borduren in uw eigen stijl.
Geef uw naaiprojecten een unieke uitstraling door er kleurrijke
borduurpatronen aan toe te voegen. Brother borduurmachines
beschikken over een ruim aanbod ingebouwde borduurpatronen.
Ongeacht of u een traditionele, moderne of een geheel eigen
stijl heeft, uw zult versteld staan van de kwaliteit, de vele
mogelijkheden en het gebruiksgemak.

Innov-is F440E

Innov-is F480

De Innov-is F440E is een borduurmachine
met intuïtieve technologie en indrukwekkende voorgeprogrammeerde borduurpatronen. Zijn grote aantal veelzijdige functies
geven u alles in handen om kleur en design
aan nagenoeg elk project toe te voegen.
De machine biedt eveneens ingebouwde
lettertypen, zodat u ook gemakkelijk
monogrammen kunt maken.

De Innov-is F480 is de ideale machine voor
zowel naai- als borduurprojecten. Dankzij
het grote aantal functies en de superieure
kwaliteit kunt u labels, monogrammen
en zelfs uw eigen stekenpatronen
creëren. De overzichtelijke bediening en
de vele geavanceerde functies maken
deze machine tot de favoriete naai- en
borduurmachine!

U n i e k z e l f g e m a a kt
m et l i e f d e !

Ontdek de magische wereld
van naaien en borduren
Geef uw creativiteit onbegrensde ruimte met de Innov-is F-serie. Ongeacht of
u pas begint of een ervaren naaister bent, deze machines geven u alles in handen
om uw creaties tot leven te brengen, van mode tot woningdecoratie en meer!

Snel verwisselbare spoel
Plaats een volle spoel in de opening en u kunt
meteen aan de slag.

Spoelwindsysteem

Geavanceerd draadinrijgsysteem

Het spoelsysteem ‘Fast And Simple Threading’ zorgt voor snel en gemakkelijk opwinden van de spoel.

Rijg de draad moeiteloos in de naald, door de hevel
simpelweg omlaag te brengen.

Automatische draadknipfunctie

Verstevigingssteek

Schuifknop voor snelheidsregeling

Knipt uw draden automatisch af en zorgt ervoor
dat de draadeinden naar de onderkant van de stof
worden gebracht.

Met een eenvoudige druk op de toets naait
u automatisch afhechtsteken aan het begin en
einde van de naad.

Stel de naaisnelheid in van langzaam tot snel.
Tevens te gebruiken om tijdens het naaien de
steekbreedte te wijzigen.

SFDS: Square Feed Drive System

Verstelbare persvoetdruk

LCD-scherm

Het SFDS systeem (Square Feed Drive System)
verzekert een vlotte, gelijkmatige doorvoer, voor
een superieure steekkwaliteit op elke stofsoort en
stofdikte.

Helpt rimpelvrije naden te stikken, zelfs in de meest
elastische stoffen met één eenvoudige elektronische
instelling op het scherm. Model F410 biedt een
handmatige instelmethode - simpelweg de druk via
het kleine wieltje instellen en naaien.

Alle informatie over de steken, weergegeven op
een helder scherm met achtergrondverlichting.
De Innov-is F440E en F480 zijn voorzien van een
kleurenscherm, terwijl de Innov-is F410, F420 en
F460 met een monochroom display zijn uitgerust.

Functies naaimachine
Brother naaimachines bieden een compleet
aanbod aan functies voor iedereen, van beginners
tot professionals, en brengen u veel naaiplezier.
Automatische functies, zoals sensoren voor bovenen onderdraad die waarschuwen wanneer de spoel
leeg raakt, bieden een intuïtieve gebruikerservaring
plus wel 850 steken van superieure kwaliteit per
minuut. Nog niet eerder was het zo gemakkelijk om
uw creativiteit de vrije hand te geven.

Groot aanbod aan naaifuncties

Kniehevel

Kies uit vele in de machine voorgeprogrammeerde steken (tot 182), voor onbegrensde creativiteit. Met de
keuze uit 10 soorten knoopsgaten en 5 lettertypen (op bepaalde modellen).

Maak uw handen vrij door uw knie te gebruiken
om de persvoet omhoog te brengen.

Naaien in meerdere richtingen

Steken combineren

Stekengids

De Innov-is F460 en F480 beschikken over
mogelijkheid om te naaien in vier richtingen.

Combineer tot 70 stekenpatronen en sla ze op in het
geheugen.

Kies uit één van de vele steken, overzichtelijk weergegeven in de deksel.

Instelbare draadspanning

My Custom Stitch

Vrije arm

Bereik de optimale steekkwaliteit in uiteenlopende
stoffen door de spanning van de bovendraad in te
stellen. De Innov-is F410 en F420 zijn handmatig in
te stellen, terwijl de modellen Innov-is F460, F440E
en F480 automatisch worden ingesteld.

Ontwerp uw eigen stekenpatronen of bewerk en
wijzig voorgeprogrammeerde patronen en sla ze op
voor later gebruik. (niet beschikbaar op de Innov-is
F410 en F440E)

Ideaal voor naaien van ronde en tubulaire
onderdelen, zoals mouwen, broekspijpen, enz.

!
ig
k
k
lu
e
g
t
k
a
a
m
n
e
i
a
a
N

Borduurfuncties
Combineer uw naaivaardigheden met elegant
borduurwerk om unieke meesterstukken te
creëren. Personaliseer en versier uw projecten
met wel 650 steken per minuut en voeg
prachtig decoratief borduurwerk, fraaie steken
en letters toe.

Groot borduurgebied (180 x 130 mm)

USB-poort

De borduurmachines hebben een groot borduurgebied, zodat u uw creatieve ideeën ten uitvoer kunt brengen
en zelfs nog grotere en complexe ontwerpen kunt maken.

Sluit een USB-apparaat aan, zoals een USBgeheugenstick of een kaartlezer/-schrijver, en zet
uw borduurpatroon direct over op de machine.

138 ingebouwde borduurmotieven

Kaders en omrandingen

Borduurpatronen bewerken

Kies uit een breed scala aan bloemen, dieren,
geometrische figuren, ontwerpen voor speciale
gelegenheden en nog veel meer. Met onze
voorgeprogrammeerde borduurpatronen kunt u
meteen beginnen met borduren.

Maak uw borduurwerk echt af met een elegante
omranding. Kies uit 10 verschillende kaders,
uitvoerbaar in 14 steektypes, voor in totaal 140
verschillende patronen. Combineer met letters om
unieke en stijlvolle monogrammen te creëren.

Met één druk op de knop past u de afmetingen van
uw borduurpatroon aan, of kunt u het borduurwerk
draaien of spiegelen.

Meer informatie over extra functies:
• Borduurpatronen combineren
Met deze functie kunnen borduurpatronen worden
gecombineerd, of letters aan een ontwerp worden
toegevoegd.

Voorgeprogrammeerde lettertypes

Tekstbewerkingsfuncties

Personaliseer uw naai- en borduurprojecten gemakkelijk
door te kiezen uit 11 voorgeprogrammeerde lettertypes,
beschikbaar in 3 formaten.

Voeg meerdere regels tekst toe en lijn deze links,
rechts of in het midden uit. Tekst draaien en
selecteren zijn eveneens beschikbaar vanuit één
enkel bewerkingsscherm.

• Draadsensor
De machines Innov-is F440E en F480 zijn voorzien
van sensoren voor boven- en onderdraad, die
waarschuwen wanneer een draad gebroken of
op is.

Kies het model dat bij u past

Functies

Innov-is F410

Innov-is F420

Innov-is F460

Innov-is F440E

Innov-is F480

Display type

LCD monochroom

LCD monochroom

LCD monochroom

LCD kleuren-touchscreen

LCD kleuren-touchscreen

6,9 cm

8,9 cm

8,9 cm

9,4 cm

9,7 cm

100

140

182

182

7

10

10

10

4 (alleen in hoofdletters)

5 (alleen in hoofdletters)

5

Display afmeting
Aantal steken *
Soorten knoopsgaten
Alfabet (naaien)

5

Borduurlettertypen

11

11

Ingebouwde borduurmotieven

138

138

Ingebouwde omrandingen
en kadervormen

140 (10 vormen x
14 steeksoorten)

140 (10 vormen x
14 steeksoorten)

Standaard borduurformaat:
130 x 180 mm





Optioneel



Maximaal borduurformaat
130 x 300 mm
Draadinrijger

Extra-Geavanceerd

Extra-Geavanceerd

Extra-Geavanceerd

Extra-Geavanceerd

Extra-Geavanceerd

Automatische
draadafsnijder











Spoelwindsysteem











SFDS
(Square Feed Drive System)









Handmatig

Elektronisch

Elektronisch

Elektronisch









 (in 4 richtingen)

 (in 4 richtingen)

Regelbare persvoetdruk
Verstevigingstoets
Zijwaarts transport
Regelbare bovendraadspanning

Handmatig

Handmatig

Automatisch

Automatisch

Automatisch

Snelheidsregelaar









Steek combinaties









Steekbreedteregelaar
(zigzag) met
snelheidsregelaar









Automatische achteruitnaai/ verstevigde steektoets









Spiegelen







My Custom Stitch







Realistische weergave van
borduurpatronen





Bewerkingsfuncties –
Vergroten/verkleinen, roteren,
spiegelen etc.





Tekst uitlijnen (L-M-R)





Tekstbewerkingsfuncties –
invoeren van meerdere
regels tekst





Transporteur verzinken
(vrijehand naaien/quilten)















Optioneel (alleen voor functie
naald omhoog/omlaag)

Optioneel

Optioneel

Optioneel

Optioneel

Optioneel

Optioneel



Kniehevel
Multifunctioneel voetpedaal
Boventransportvoet

* Inclusief knoopsgaten varianten

Maak een blijvende indruk.

Grote aanschuiftafel (naaimachines)

Vrijehandhulpstuk (naaimachines)

PE-Design (borduurmachines)

Vergroot het naaioppervlak met deze extra grote
aanschuiftafel. Ideaal om grote quilt- en naaiprojecten
te verwerken.

Houd de stof op zijn plaats en geeft een goede grip
terwijl u uit de vrije hand naait.

PE-Design, Brother's borduurontwerpsoftware,
biedt een groot aantal krachtige functies voor zowel
beginners als professionals.

Creatieve kit voor quilten (naaimachines)

Multifunctioneel voetpedaal (naaimachines)

Grote aanschuiftafel, vrijehandhulpstuk, quiltgeleider/
watteerliniaal, open boventransportvoet, open
quiltvoet, 1/4 inchvoet met geleider.

Bedien diverse naaifuncties met het multifunctionele
voetpedaal. Voor de Innov-is F410 is alleen naald
omhoog-/omlaag- functie mogelijk.

Circulair hulpstuk (naaimachines)

Decoratief spoelhuis (naaimachines)

Couture Kit (naaimachines)

Creëer perfecte cirkels met een doorsnede van
30 tot 130 mm. Een geweldig hulpmiddel voor het
maken van cirkels en bogen met rechte, zigzag- en
decoratieve steken.

Met het decoratieve spoelhuis kunt dikkere garens
verwerken en prachtige versieringen op uw
werkstukken met een 3D-look creëren.

Met 6 handige naaivoeten:
• F036N – Verstelbare ritssluiting-/biesvoet
(meegeleverd bij Innov-is F480)
• F007N – Gladde transportvoet
(meegeleverd bij Innov-is F480)
• F071 – Verstelbare biasbandvoet
• F012N – Rimpelvoet
• F069 – Fijne plisseervoet (5 groeven)
• SNP02 – Rechtstikvoet en steekplaat voor
perfecte rechte steken

Voor meer informatie: neem contact op met uw erkende Brother dealer of bezoek www.brothersewing.eu.

Contact:

Brother Sewing Machines Europe GmbH
Im Rosengarten 11, 61118 Bad Vilbel, Germany
www.brothersewing.eu

De specificaties zijn correct bij het ter perse gaan, wijzigingen voorbehouden. Printed in Germany 2016.08. #F-Series_NL

Optionele accessoires

