De SINGER® I ConﬁdenceTM 7640
heeft veel te bieden:
· 200 ingebouwde steken
· 8 verschillende soorten knoopsgaten
· Eenvoudige steekkeuze
· Spoel van bovenaf in te leggen
· Stabiel, metalen frame
· Handige draadafsnijder
· Naaldstop boven/onder
· Ingebouwde draadinsteker
· STAYBRIGHT™ LED-verlichting
· Verzinken van de transporteur
· Een groot aantal accessoires:
Veel verschillende en handige naaiaccessoires worden meegeleverd:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Uw SINGER® dealer:

Standaard naaivoet
Ritsvoet
Knoopsgatenvoet
Blindzoomvoet
Cordonsteekvoet
Aanschuiftafel
Tornmesje/Borsteltje
Pakje naalden
Spoelen
Garenkloshouders
Extra garenpen
Garenpenviltjes
Schroevendraaier
Zachte afdekhoes
Stekentabel & stekentabelhouder

Optioneel, als extra leverbaar:
· Knopenaanzetvoet
· Sew Easy™ naaivoet
· Boventransportvoet
· Applicatievoet
· Koordvoet
· Rand-/Quiltgeleider

Mijn eigen stijl maak ik
het liefst zelf! De

SINGER | Conﬁdence
®

TM

is zo veelzijdig en heeft zoveel
verschillende mogelijkheden
dat ik mijn ideeën heel
gemakkelijk kan
uitvoeren.

Uitsluitend
verkrijgbaar bij
®
de SINGER
vakhandelaar!
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Uw idee – uw stijl – uw naaimachine
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200 steken
en 8 verschillende soorten
knoopsgaten

Ieder naaiproject stelt
zijn eigen eisen.
Daarom kunt u de
naaisnelheid aanpassen.

De SINGER® | Conﬁdence™ is de ideale partner voor uw
creatieve ideeën!
Woonaccessoires maken, kleding naaien of quilten? De SINGER® | Conﬁdence™ 7640 past zich
helemaal aan uw creatieve ideeën aan! De machine beschikt over 200 steken die simpelweg
door het indrukken van een toets kunnen worden gekozen. De steek wordt automatisch met de
meest geschikte steekbreedte en -lengte ingesteld.
Voor het personaliseren van uw projecten kunt u de ingebouwde letters en cijfers eenvoudig
combineren. Bent u een artistieke naaister? Verzink dan de transporteur en naai uit de vrije
hand. Het stabiele, metalen frame zorgt voor stabiliteit bij het naaien en de STAYBRIGHT™
LED-lampjes zorgen voor een perfecte verlichting van het naaioppervlak!

Slim: De spoel wordt van bovenaf ingelegd
en met een transparante deksel afgedekt. Zo
heeft u altijd zicht op uw garenvoorraad! Met
de ingebouwde draadinsteker is de draad
snel ingeregen.

Simpelweg steek kiezen
en steeklengte en
-breedte worden automatisch ingesteld.

Knoopsgaten voor kleding
of woonaccessoires worden in één stap genaaid.

Model 7640

Veel plaats voor grote naaiprojecten zoals
gordijnen, tafellakens, patchwork- en quiltprojecten. De SINGER® aanschuiftafel is
bij de machine inbegrepen en vergroot uw
naaioppervlak vele malen.

Niet alleen voor quilters en
patchworkers: De naaldstop boven/
onder zorgt ervoor dat de naald
- als u dat wenst - in de stof blijft
steken wanneer u stopt met naaien.
Zo voorkomt u dat de stof bij het
draaien van uw naaiproject gaat
verschuiven; hoeken worden altijd
netjes genaaid.

Perfecte verlichting van het
grote naaioppervlak dankzij de
STAYBRIGHT™ LED-lampjes.
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