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Eenvoudig naaien met
de beste resultaten!

• Elektronische kiesschijf
• Automatische draadinrijger
• 16 ingebouwde steken
• Zeer eenvoudig inrijgen
• Back-lit LCD scherm

Bent u een beginner of is naaien uw grootste hobby? Deze
computergestuurde naaimachine is eenvoudig in gebruik en
zal u inspireren. Brother’s Innov-is naaimachine combineert
grote functionaliteit met gebruiksgemak. Ontworpen vanuit de
gedachte van de gebruiker. De elektronische kiesschijf maakt deze machine heel gebruiksvriendelijk.
Draai het simpelweg naar de steek die u wilt gebruiken en u kunt van start. Zelfs de draad doorvoeren
is eenvoudig met de automatische draadinrijger. Eenvoudig betekent niet dat u in hoeft te leveren op
functies. 16 steken inclusief 3 verschillende soorten knoopsgaten geven u een professioneel
resultaat.
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Functieoverzicht:
• 16 ingebouwde steken – Inclusief de 1-staps automatische
knoopsgatenfunctie, waarmee u perfect identieke knoopsgaten naait
in één makkelijke stap. Met een keuze uit 3 soorten knoopsgaten.

• Elektronische kiesschijf voor stekenpatroon selectie – Draai de
kieschijf naar de steek same
die u wilt
kunt van start.
as gebruiken en uplus

• Automatische verstevigingsteek – Naait automatisch verstevigingsteken, voor een net, professioneel begin en einde van elke rij steken.
• Regelbare bovendraadspanning – Pas de spanning van de
bovendraad aan naar de dikte van de stof en soort steek in gebruik.

in total – Met de eenvoudige snelheidsregelaar past u de
16 stitches
• Snelheidsregelaar
naaisnelheid aan.

• LED verlichting – Een helder licht maakt het werken met donkere
stoffen eenvoudig.

• Naaldstoppositie – Selecteer de stand van de naald wanneer deze
stopt, omhoog of omlaag. Een onmisbare functie als u materiaal draait,
hoeken naait of stukken quilt aan elkaar zet.

• Snel spoelsysteem – Spoelen opwinden is nu heel snel en eenvoudig.

• Foutmeldingen – Waarschuwt u voor een incorrecte instelling.

• Naaien/quilten uit de vrije hand – Laat de transporteur verzinken en
naai of quilt uit de vrije hand.

• Klick-on persvoet – Verwissel snel en eenvoudig de persvoet.

same as

in total
70 stitches
• Beschermhoes
– Beschermhoes, voor wanneer de machine niet
gebruikt wordt.

• Accessoire compartiment – Compartiment om alle meegeleverde
accessoires in op te bergen.

plus

135 stitches in total

7-punts transporteur

Handige centrale bediening

LCD scherm

Automatische draadinrijger

Snel te plaatsen spoel

Extra tanden zorgen voor een
betere stof doorvoer. En een
zeer hoge steekkwaliteit op
stoffen van elk gewicht.

Bedieningsknoppen gebundeld
op een handige locatie.

Een duidelijk scherm met alle
belangrijke informatie zoals
steek lengte/breedte en het te
gebruiken type persvoet.

Doorvoeren van de draad is
eenvoudig. Met één druk op de
knop.

Plaats de spoel en u bent direct
klaar om te naaien.

Optionele accessoires
Boventransportvoet
Voor gelijkmatige stofdoorvoer bij
meerdere lagen stof of voor het
perfect laten aansluiten van stoffen
met een patroon (ruiten/strepen).

Quiltvoet
Met de verende quiltvoet verwerkt u
op een eenvoudige manier quilts en
andere werkstukken met een
gewatteerde tussenlaag.

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

Verlengtafel
Voor een prettige verwerking en ondersteuning
van grotere projecten en kledingstukken.

Nederland: @brothersewing.nl
België: @brothersewing.be.nl

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. Laatste wijziging 2018.08. #NV15_NL

• Vlakstelknop persvoet – Houdt de persvoet horizontaal zodat u
gelijke steken krijgt over stoffen van verschillende dikte.

