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Luxe zit ’m in de
details
Elegant

NAAIMACHINE

Voor naaisters zoals u,
alles zit ’m in de details
Tot nu toe is er nog nooit een
naaimachine geweest die volledig
aansluit op de mogelijkheden
van een toegewijde naaister— een
machine die ongeëvenaarde precisie
biedt en waarmee u uw creatieve
persoonlijkheid kunt uitdrukken.
De PFAFF® performance icon™ presteert
beter dan u ooit heeft ervaren.
U heeft volledige controle over
al uw projecten, tot in het kleinste
detail, zodat u indruk op uzelf kunt
maken met de perfecte mogelijkheden.

Ervaar het verbeterde, precieze transport van alle soorten
stof, met ons originele IDT™-systeem (ingebouwd dubbel
transport), een onmisbare functie voor de moderne quiltster.

Met de extra grote spoel kunt u uw projecten naaien met
minder onderbrekingen. U kunt ook een spoel opwinden
terwijl u blijft naaien, met de aparte opspoelmotor. U hoeft
niet te stoppen en de draad uit de naald te halen.

We hebben de grootste werkruimte uit de branche
ontwikkeld: een toename van de ruimte rechts van de naald,
zowel in breedte als in hoogte, ten opzichte van vorige
modellen. En de grootste hoogte ooit onder de naaikop,
zodat uw handen voldoende ruimte hebben en u een beter
zicht heeft op grote projecten, zoals quilts.

De ergonomische kniehevel brengt de naaivoet comfortabel
en met een eenvoudige beweging omhoog, zodat u uw
handen op uw werkstuk kunt houden.

Gebruik verschillende soorten en maten garenklosjes of taps
toelopende garenklossen met perfecte resultaten met de
uitschuifbare draadgeleider en nieuwe inrijgroutes.

Maak geraffineerde ontwerpen met geavanceerde en
unieke, gepatenteerde naaitechnieken, zoals zwevende
steken, straalsteken, kanten randsteken en lintsteken (enkel,
dubbel en drievoudig).

De PFAFF® performance icon™
naaimachine is geïnspireerd
op Duits erfgoed en
vertegenwoordigt alles wat u
heeft leren waarderen in PFAFF®,
een uitgebreide en innovatieve
naai-ervaring die voldoet aan
uw hoogste verwachtingen. Al
meer dan 155 jaar ontwikkelt
PFAFF® elegante naaimachines
die zich onderscheiden door
hun geraffineerde technologie,
superieure resultaten en ultieme
creatieve vrijheid.

Alles wat u nodig heeft
Alleen u kunt uw creativiteit tot uitdrukking brengen, de PFAFF® performance icon™ geeft u de
beste hulpmiddelen om ongeëvenaarde resultaten te behalen. Ieder detail van deze naaimachine is
vervaardigd om uw creativiteit en toewijding te benadrukken. Naai met het voordeel van geavanceerde
functies en gestroomlijnde efficiëntie.

Zeer groot multi-touchscreen met een
slimme digitale interface
Het kleurenscherm van 257 mm werkt als een smartphone
of tablet. Het is het grootste, meest intuïtieve display
dat verkrijgbaar is van PFAFF®, speciaal ontworpen voor
toegewijde naaisters zoals u.

Kracht, stabiliteit en precisie
Het design van de basisplaat vermindert trillingen,
waardoor u de stabiliteit krijgt die u nodig heeft voor
nauwkeurige resultaten. Bovendien is onze naaldkracht
bijna tweemaal zo sterk als bij vorige modellen: naai met
gemak dikke stoffen.

Grootste werkruimte
U heeft nog nooit zoveel ruimte gehad bij het werken met
grote projecten. De grootste werkruimte rechts van de
naald en ruimte onder de naaikop geven u perfect zicht
op uw project.

Meer accessoires, meer opslag
Er worden diverse naaivoeten voor al uw basisbehoeften
en twee grote steekplaten meegeleverd. De ingebouwde
accessoiredoos is met rubber bekleed en heeft handige,
speciale vakken waarin u ook optionele accessoires kunt
opbergen die te koop zijn bij uw PFAFF®dealer.

76,2 mm

310 mm

Ongekend verlichtingsdesign
Onze innovatieve verlichtingstechnologie biedt u de meest
gelijkmatige werkverlichting uit de branche, voor de
helderste naai-ervaring. LED-verlichting is perfect geplaatst
op de gunstigste punten om schaduwen op te heffen.

Automatische draadinsteker
Onze volledig automatische draadinsteker is beschikbaar
voor optimale efficiëntie en gemak. De inrijgroutes met
uitschuifbare draadgeleiders zorgen ervoor dat u al uw
favoriete garens kunt gebruiken, zelfs als deze op grote
garenklossen zitten.

5.5 in
(140 mm)

Verbinding met wifi en mySewnet™
Laad steken naar uw machine uit de mySewnet™ app,
met cloudopslag en automatische updates via wifi. Als u
verbonden bent met de gratis PFAFF® CreatorCue™ app,
kunt u stap-voor-stap naai-instructies en tutorials uit het
Help Center bekijken.

Gedeelde naaikennis
Omvat het Help Center, een gebruikershandleiding en “Aan
de slag” om naaisters te ondersteunen en te inspireren.
Ons Help Center biedt meer dan 50 geanimeerde of
geïllustreerde interactieve, stapsgewijze instructies op
het scherm, voor referentie en ondersteuning van talloze
projecten. Onze scherm-interface heeft de tablet-achtige
mogelijkheid om te swipen, pinchen en zoomen.

Verbeterd origineel IDT™
Het ingebouwde dubbele transport transporteert
nauwkeurig alle soorten stof van boven- en onderaf zodat
u steeds weer perfecte steken krijgt. Het systeem heeft
zijn eigen voedingsbron en een ingebouwde sensor laat
u weten wanneer u de functie moet in- of uitschakelen.

Eindeloze creativiteit…
tot in detail
De PFAFF® performance icon™ is minutieus ontwikkeld om u complete controle te geven
over uw projecten, via innovatieve, toonaangevende functies die zijn ontworpen om uw
creativiteit te benadrukken en uw ideeën probleemloos tot leven te brengen. U heeft zich
nog nooit zo goed aan uw hobby kunnen wijden.

Breng metallic en speciale garens aan op uw project met deskundige precisie, met
onze revolutionaire ActivStitch™ technologie. Het garen wordt perfect door de machine
gevoerd voor prachtige resultaten, allemaal dankzij ingebouwde sensoren die het garen
constant meten en regelen.

U heeft een zeer sterk verbeterd zicht op uw project met ons superheldere, geavanceerde
ledverlichtingssysteem dat is ontwikkeld om het licht gelijkmatig over uw project te
verdelen, schaduwen te verminderen en de gunstigste punten te verlichten.

De Stitch Creator™ functie geeft u de vrijheid om nieuwe 9mm-steken te maken of
ingebouwde steken te bewerken voor ongelimiteerde creativiteit.

Naast onze exclusieve naaitechnieken, zijn er 522 ingebouwde steken, 6 naailettertypes
plus 2 extra lettertypes om monogrammen te maken, die u eindeloos veel mogelijkheden
geven om uw projecten een persoonlijk accent te geven.

Alles zit ’m in de details.
Verbeterde functies*:
• Tablet-achtig scherm waarop multi-touch bewegingen kunnen worden gebruikt
• Slimme tool boxes
• Grotere werkruimte, 69% breder en hoger
• Meer ruimte voor uw handen onder de naaikop, 76,2 mm
• Beter zicht onder de naaikop
• Automatische draadinsteker
• 30% grotere spoel
• Verbeterde werkverlichting met 9 lichtpunten voor het helderste, meest gelijkmatig verspreide
licht zonder schaduwen
• Telescopische draadgeleiders en inrijgroutes
• Mogelijkheid om grote garenklossen te gebruiken zonder dat er een extra accessoire nodig is
• De nieuw ontworpen basisplaat geeft minder trillingen en zorgt voor meer stabiliteit.
• mySewnet™ cloudopslag om automatisch met uw machine te synchroniseren via wifi

Marktleidende functies**:

• Naaldkracht 90% sterker

• De grootste werkruimte van 310 mm breed
en 140 mm hoog

• Grotere steekplaat met markeringen
aan beide zijden: tot 63,5 mm

• De grootste hoogte onder de naaikop,
76,2 mm

• Multi-touch tablet-achtig scherm
met veeg-, knijp- en zoomfuncties

• Verbeterde stekenkwaliteit van handwerksteek met verhoogde spanning**

• Innovatieve verlichting voor de
helderste werkruimte en de meest
gelijkmatige verdeling van het licht

• Wifi voor automatische
software-updates

• Aanzienlijk meer opbergruimte in de accessoiredoos

• Displayscherm van 257 mm,
68% groter

• Vernieuwde kniehevel voor gebruiksgemak

• De sterkste naaldkracht, ideaal voor
dikkere stoffen en meerdere lagen

• Volledig nieuwe, grafische
gebruikersinterface

• Exclusieve naaitechniek –
Zwevende steken (23)

• PFAFF performance icon Help Center
met tutorials, technieken, snel-starten
handleiding en gebruikershandleiding

• Exclusieve naaitechniek –
Straalsteken (13)

• Unieke app voor verbinding: PFAFF
CreatorCue™ app
• Exclusief ActivStitch™ systeem voor
de ideale draadhoeveelheid
• Verbeterd origineel IDT™-systeem
voor perfect naaien
• Verander de plaatsing en de grootte
van de hulpmiddelen op het scherm
• Exclusieve naaitechniek –
Drievoudige lintsteken (10)

• Met rubber bekleed en uitneembaar accessoirevak

• Verlengde lijnen op de steekplaat: tot 65 mm

Exclusieve PFAFF -functies**.
™

• Inclusief 26 exclusieve accessoires

• Handige opbergplek voor rechtstiksteekplaat

®

®

• Meer dubbele lintsteektechnieken (14)

• Met rubber bekleed handwiel voor een betere grip
• Met rubber beklede handgreep voor een meer comfortabele grip bij het dragen van de machine
• Ontwerp en plaats van de handgreep voor eenvoudig transport en balans bij het dragen

• Exclusieve naaitechniek –
Kanten randsteken (6)
• Exclusieve naaitechniek –
Stapelsteken (30)

Ervaar de PFAFF® performance icon™ naaimachine bij uw dichtstbijzijnde PFAFF® dealer.

• Met rubber bekleed accessoirevak
• Machine-ontwerp compleet vernieuwd
met ergonomische vormgeving
• Handgreep met volledige lengte voor
balans en eenvoudig transport

**Marktleidende functies in vergelijking met andere top-of-the-line naaimachines, zoals de HUSQVARNA VIKING® EPIC™ 980Q, Brother Dream Weaver VQ 3000, Janome Horizon Memory Craft 9400, Babylock Crescendo en de Bernina 740.
* In vergelijking met de PFAFF® performance 5.2
PFAFF, PERFORMANCE ICON, IDT, MYSEWNET, CREATORCUE, ACTIVESTITCH, STITCH CREATOR en PERFORMANCE zijn handelsmerken van Singer Sourcing Limited LLC.
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