
PR-620 Eenvoudig
professioneel borduren

Nieuwe cilinder
frame optie



* Niet te gebruiken met Disney collectie.

ZES NAALDEN OP EEN KOP

Borduur kleurrijke designs snel en eenvoudig met de PR-620. U
kunt de juiste draad volgorde instellen voor het gehele ontwerp
met de automatische draadkleurfunctie. De automatische draad
afsnijdfunctie bespaart u de tijd voor het wegknippen van
loshangende eindes, waardoor u meer kan borduren in minder tijd.

MULTIMEDIA MOGELIJKHEDEN*

De PR-620 heeft twee USB poorten zodat u deze direct met een
PC, geheugenkaart of CD-rom kan verbinden. Er is ook een ingang
voor de grote borduurkaartencollectie van Brother.

INGEBOUWD BELETTERINGTOETSENBORD

De complete set lettertypes, tekststijlen en -effecten maken het
mogelijk uw ontwerp direct op het touchscreen te bewerken.

AUTOMATISCH NAALDINRIJGSYSTEEM

Druk op de automatische naaldinrijgknop en de bovendraad wordt
snel door de naald geleidt.

INGEBOUWDE DRAADKLEUR INFORMATIE

Kleurbekennen voor uw projecten is nu makkelijk. Met de grote
selectie ingebouwde draadkleuren in de PR-620.

LED LICHT
De ingebouwde LED lamp biedt effectieve verlichting van uw
werkvlak.

BORDUURVELD CONTROLE
Een exclusieve, automatische 8-punts borduurveld controle geeft u
een grotere nauwkeurigheid bij het plaatsen van een ontwerp.

BEWERK ONTWERPEN OP HET SCHERM

Met krachtige bewerk mogelijkheden kunt u tekst plaatsen, roteren
in stappen van één graad, ontwerp grootte veranderen (vergroten
20%, verkleinen 10%). U kan ook letters combineren en toevoegen
aan het ontwerp, allemaal met het handige LCD scherm. Intuïtieve
opbouw en een ingebouwde handleiding maken het
bedieningspaneel snel in gebruik en eenvoudig te begrijpen.

Met keuze uit 15 lettertypen, 3 alfabet ontwerpen, 10 frame
patronen en een selectie borduurpatronen ingebouwd, kunt u
projecten eenvoudig personaliseren.

Eenvoudig in gebruik met de kracht van een
commerciele borduurmachine
Bent u een echte hobbyist of heeft u uw eigen
bedrijf, de PR-620 van Brother geeft u de tech-
nologie en mogelijkheden van een commerciële
borduurmachine, maar dan eenvoudig in gebruik.

Een veelzijdige, compacte machine die op uw
werkplek past en nog steeds mee de weg op kan.
Door de aantrekkelijke prijs kunnen uw grote dromen
met een kleine investering realiteit worden.

Zes naalden Ingebouwd
beletteringtoetsenbord

USB en borduurkaarten poort 2e USB poort

Automatische draadinrijger LED licht

Draadkleur informatie Aanpasbare ontwerpen



CAP FRAME*
Borduur ontwerpen eenvoudig op petten met deze cap
frame. Het borduurgebied is een ruime 130mm breed en
60mm hoog.

CILINDER FRAME*
Maak uw leven eenvoudiger, met dit ingenieuze systeem
borduurt u broeken, mouwen, sokken, golfclubhoezen,
alles dat cilindrisch is en normaal moeilijk te borduren. U
behaald een professioneel resultaat. Het cilinder frame is
90mm breed en 80mm hoog.

PE-DESIGN SOFTWARE*
De PR-620 is compatibel met Brother’s prijswinnende PE-
Design software, werkt met de populaire
borduurformaten, zoals pes., dst. en phc.

ACCESSOIRES

Borduurringen
Er zijn vier verschillende ringformaten, u kiest welke het
beste bij uw project past. De PR-620 weet automatisch
welke ring u gebruikt, zodat u niet op de instellingen hoeft
te letten.
Beschikbare ringformaten:

200mm x 300mm
130mm x 180mm
100mm x 100mm
40mm x 60mm

GEREEDSCHAPSET
De PR-620 gereedschapset bevat o.a. een
schroevendraaier, schaar, pincet, borstel, tornmes,
reservenaalden en olie. Er wordt ook een USB kabel
meegeleverd zodat u de PR-620 aan uw PC kan
aansluiten.

Mogelijkheden die uw werk ondersteunen...

*Los verkrijgbaar



CAP FRAME*
Borduur petten met stijl, snel en efficiënt met deze cap frame. Het
ruime borduurgebied is 130mm breed bij 60mm hoog (product
code PRCF3).

* Los verkrijgbaar.

Contact:

Machine type: Eén-kops, cilinder arm, zes naalden
Naaisnelheid 1.000 steken per minuut
Bestandsformaten: .pes, .dst & .phc
Formaat: 512(B) x 589(D) x 586(H)mm

Verzend gewicht: 55 kg
Gewicht: 37 kg
Elektrische vereisten: 240v
Spoel type: L-size

PR-620

Mechanische specificaties

Veelzijdige optionele accessoires voor uw projecten

CILINDER FRAME*
Borduur vrijwel alles dat cilindrisch van vorm is.Cilindrischframe is
90mm breed en 80mm hoog. Open diameter van materiaal ten
minste 100mm. (product code PRCL1).

BORDUURRING*
Op eenvoudige wijze jassen en andere dikke kledingstukken
borduren. Het frame heeft een borduurgebied van 300mm x
200mm (product code PRF300).

PE-DESIGN 7*
Ongelimiteerde creativiteit en maximale prestatie van de
krachtige mogelijkheden in de PR-620. Ontwerp uw eigen
borduurpatronen in enkele eenvoudige stappen. Scan
tekeningen of foto’s, of gebruik clip art afbeeldingen en maak er
uw unieke patroon van.


