V5
Limited Edition
• Groot borduurgebied van 200 x 300 mm
• Naaien en borduren tot 1050 steken per
minuut
• 285 mm lange vrije arm
• ICAPS – Volledig automatische
persvoetdruk
• Inclusief uitgebreid aanbod van steken,
borduurpatronen en lettertypes

Met ruim 110 jaar kennis en ervaring in huis,
brengen we de veelzijdige V5 Limited Edition
uit.
In een prachtig metallic blauwe uitvoering
biedt deze gebruiksvriendelijke naai-, quilt- en
borduurmachine een groots borduurgebied
met een uitgebreide selectie keuze aan
steken en nog veel meer!

Bewegingsvrijheid

Om u te helpen bij het maken van grote gedetailleerde
borduurpatronen, biedt het borduurgebied van de V5LE
een afmeting van 200 x 300 mm. Denk daar nog eens de
lange vrije vrije arm (285 mm) bij en uw werkruimte lijkt
eindeloos! Zo zijn die extra grote quilt- mode- en woondecoratieprojecten met het grootste gemak te realiseren.

Grenzeloze creativiteit

Met 514 decoratieve en 138 functionele steken steken
maakt u in een handomdraai unieke en prachtige
naaiprojecten voor uzelf, uw gezin en uw woning. Kies uit
224 klassieke Japanse, vintage, trendy en © Zündt
borduurpatronen.

Zo gemakkelijk in gebruik

Met een LCD-touchscreen van 17,8 cm, gebruiksvriendelijke
bedieningen, ingebouwde handleidingen, de snel
verwisselbare spoel en de automatische instellingen (en
zoveel meer) wordt borduren enorm gemakkelijk gemaakt.
Met of zonder ervaring; het maakt niet uit, de V5LE biedt
alle creatieve mogelijkheden in één machine.

Meer tijd voor creativiteit!
Direct toegang tot
patronen

Gebruik de ingebouwde USBpoort voor een snelle import en
export van ontwerpen via een
usb-stick. Met onze unieke
PE-Design software* (op uw pc)
creëert u uw eigen
borduurpatronen of past u uw
V5LE-patronen naar wens en
smaak aan.
*Optionele aankoop vereist

Groot
borduurgebied
Met borduursnelheden tot 1050 steken
per minuut zijn zelfs de meest gecompliceerde borduurpatronen supersnel klaar!
Bespaar uw kostbare tijd en besteed meer
aan uw creativiteit! Dankzij het eenvoudige
schuifmechanisme kan het borduurraam
op een snelle manier worden bevestigd en
verwijderd, terwijl de automatische draadknipfunctie direct de onder- en bovendraad knipt. Zo werkt u sneller én gemakkelijker, met een superieur eindresultaat.

Zonder de stof opnieuw in te
spannen creëert u op de V5LE
de meest gedetailleerde
borduurpatronen met een
borduurgebied van
200 x 300 mm.

Eco-modus
(slaapstand)

Dankzij de Eco-modusfunctie
schakelt de V5LE automatisch
over op een energiebesparende
slaapstand-modus nadat de
machine enige tijd niet is
gebruikt. Goed voor het milieu en
ook voor de elektriciteitsrekening!

Optimaal gebruiksgemak
Automatisch elektronische naaldinrijger
Het inrijgen van de draad in de naald is zo eenvoudig: één druk op de
knop is voldoende.
Centrale bedienings-elementen
De centraal geplaatste bedieningselementen maken het naaien
gemakkelijk; alle belangrijke functies zijn binnen handbereik.
ICAPS
Het ICAPS systeem (Continues Automatic Pressure System) detecteert de
stofdikte tijdens het naaien en past de persvoetdruk automatisch aan. Dat
zorgt voor een altijd gelijkmatige steekkwaliteit. Ook bij verschillende lagen
en tijdens borduren ‚uit de vrije hand‘.
Kniehevel
Maak uw handen vrij door de persvoet omhoog of omlaag te brengen met
een kniehevel. Ideaal bij grotere projecten zoals quilts.
Zeer heldere verlichting
De zeer heldere LED verlichting geeft helder, natuurlijk licht zodat u altijd
alle kleuren en steekdetails kunt zien ongeacht de lichtomstandigheden.
De lichtsterkte is volledig instelbaar zodat u de verlichting optimaal kunt
afstemmen op uw projecten.
Verstevigingssteek
Gebruik de toets voor de verstevigingssteek; om steken automatisch af te
hechten aan het begin of einde van de naad.

7-punts transporteur
Zeer gelijkmatige doorvoer voor superieure steekkwaliteit inclusief zijwaarts
transport.
Extra groot naaigebied
Creëer nog grotere projecten met het extra grote naaigebied, ideaal voor
quiltprojecten.
Snel verwisselbare spoel
Plaats een volle spoel en u kunt meteen aan de slag.

Groot borduurgebied van 200 x 300 mm
Maak grote borduurpatronen in één keer, zonder de stof opnieuw in te
spannen.
USB-poorten
Sluit een usb-apparaat aan, zoals een geheugenstick of maak een directe
verbinding met uw pc.
Persvoet automatisch omhoog/omlaag
Laat de persvoet automatisch naar beneden gaan wanneer u begint te
naaien - en weer omhoog zodra u klaar bent. Handig wanneer u beide
handen vrij wilt hebben bij grote projecten zoals quilts!
Extra groot kleuren-touchscreen van 17,8 cm
Raak eenvoudig het grote, duidelijke scherm met breedhoekbeeld aan om:
• Borduurontwerpen op het scherm te bewerken
• Uw instellingen aan te passen
• Te veranderen van taalkeuze (13 instellingen)
• Video’s met uitleg en de ingebouwde hulpfunctie te raadplegen

Wat gaan we vandaag naaien?

Met 183 bijzondere steken om uit te kiezen, zit de V5LE boordevol creativiteit. Van
extra brede steken tot prachtige vintage lettertypes en I Love You in 15 verschillende
talen … Met de V5LE is er altijd een juiste steek te vinden voor de juiste stemming en
uitstraling!

Brede steken

U kunt extra brede decoratieve steken naaien tot 40
mm breed.

Crazy quilting ontwerp

Tal van speciaal ontwikkelde, nieuwe, fantastische
quiltsteken zijn ideaal voor de enthousiaste quilter.
Met deze unieke ontwerpen is er altijd volop keuze
voor elk project.

Vintageontwerp

Voeg mooie versieringen toe aan uw projecten met
deze schitterende collectie vintagepatronen.

Heirloom

Kies klassieke heirloom steken voor speciale
momenten. Om doop- en trouwjurken te decoreren
of verfijnd tafellinnen.

‘I love you’ -steken

Voorzie speciaal genaaide projecten voor uw
dierbaren met ‘I love you’-steken; kies uit 15
verschillende talen.

Multidirectioneel transport

Ga op avontuur en naai rechte steken in 8
richtingen, zigzagsteken in 4 richtingen en dat
allemaal zonder de stof te draaien.

Weergaloos creatief

Maak uw keuze uit 224 borduurpatronen en
17 borduurlettertypes.

© Zündt Design

Zündt

Met exclusieve ontwerpen
van © Zündt.

Vintage

Reproduceer mooie en
complexe
vintageontwerpen.

Trendy

Inlcusief modieuze
borduurpatronen: creëer
trendy effecten.

Japanse stijl

Maak opvallende creaties
met authentieke Japanse
tekens.

Copyright Zündt Design 2012. Alle rechten voorbehouden. Alle door Zündt Design Ltd gemaakte illustraties en ontwerpen zijn auteursrechtelijk beschermd.
De borduurgegevens die u via zundtdesign.com en Zündt Design Ltd verkrijgt, zijn gelicentieerd uitsluitend voor gebruik door klanten.

Ontwerpen met
speciale
technieken

Gecompliceerde
technieken verwerkt in
unieke borduurontwerpen.

Monogrammen

Creëer een handgemaakte
‘look’ met prachtige
monogrammen.

Brother staat altijd ‘At Your Side’. Wij ondersteunen u immers graag
bij iedere stap van uw naai- en borduuravontuur. Onze filmpjes met
uitleg en een support app zijn slechts één klik verwijderd, dus
download de app vandaag nog! Om uw enthousiasme en creativiteit
te stimuleren, maakten we enkele tutorials die u helpen en
inspireren. Ontdek ze op onze website: www.support.brother.com

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

Optionele
accessoires

Creëer nog meer met uw Innov‑is V5LE.
Verken de accessoires uit deze serie en
laat u inspireren. De enige limiet is uw
eigen fantasie!

@brothersewingcraft

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

Uw Brother dealer:

Brother Sewing Machines Europe GmbH
Im Rosengarten 11, 61118 Bad Vilbel, Germany
sewingcraft.brother.eu

Deze documentatie kan abusievelijk onnauwkeurigheden of typefouten bevatten en is onderhevig aan veranderingen. Toepassingen en accessoires kunnen verschillen per land.
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle verklaringen zijn geldig op het moment van afdrukken. Laatste wijziging 2019.08. #V5LE_NL

Support – At Your Side

Wat staat er in de
BrotherSupport-app?
• Handleiding (PDF)
• Advies voor gebruik
van stof, type van naald
en draad
• Uitleg over hoe u
accessoires gebruikt
(standaard en optioneel
verkrijgbare
accessoires)
• Een overzicht van de
steken
• Korte filmpjes ‘hoe te
gebruiken’ en ‘hoe te
maken’

