Ontdek je creatieve talenten!
De KD40 Little Angel is de perfecte naaimachine om te
starten met naaien en mee te groeien met jouw
vaardigheden. Een échte Brother ‘at your side’!
Met 40 creatieve steken! Perfect om van een beginner door
te groeien naar een zelfverzekerde naailiefhebber.
De KD40 is gemakkelijk te gebruiken dankzij een snel
verwisselbare spoel, een schuifknop voor de
snelheidsregeling en een informatief LCD display . De
bijgeleverde vingerbescherming biedt extra veiligheid, zo
kun je zorgeloos aan de slag!

Inclusief 3 verschillende ‘frontpanels’ - bepaal zelf het
ontwerp van je KD40!
Leef je uit! Verken je creatieve talenten en overtref jezelf!

Belangrijke informatie:
Geschikt voor 14 jaar en ouder

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

@brothersewingcraft

Een elektronische
naaimachine die meegroeit
met jouw naaivaardigheden.
• 40 steken
• Eenvoudige naaldinrijger

Uw Brother dealer:

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

Brother Sewing Machines Europe GmbH
Konrad-Adenauer-Allee 1 – 11 · 61118 Bad Vilbel · Germany
website: sewingcraft.brother.eu

©Edition Michael Fischer GmbH, München

Licht in gewicht en gemakkelijk mee te nemen naar een
naaicursus of naar een ander kamer in huis te verplaatsen.

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 2020.09. #ZLLKD40NL

Meegeleverde accessoires:

• Instelbare naaisnelheid
• Heldere LED-verlichting
• Vingerbescherming
• Inclusief instructie DVD

Inlcusief 2 extra ‘frontpanels’

Start vandaag nog!
Belangrijke kenmerken:

DVD
Diverse steken:

Inclusief
instructie
DVD

40 steken

Met 40 soorten steken, waaronder
5 automatische 1-staps
knoopsgaten; genoeg keuze voor
ieder project

Intuïtieve
steekselectie

Gebruik de elektronische toetsen
en selecteer eenvoudig de
gewenste steek, de steeklengte en
-breedte.

Eenvoudige
naaldinrijger

Dankzij de aanduidingen op de
machine en de ingebouwde
naaldinrijger is de KD40 snel en
simpel in te rijgen.

Start/stopknop

Start of stop met naaien met één
druk op de knop.

Schuifknop voor
snelheidsregeling

Stel de gewenste naaisnelheid in
met de schuifknop.

Naaldstand
omhoog/omlaag

Druk op de toets om de
naaldstand omhoog of omlaag te
plaatsen

LCD-display met
achtergrondverlichting

Informatie over de steekbreedte en
-lengte en welk naaivoetje nodig
is, wordt duidelijk weergegeven op
het heldere LCD-display.

Snel verwisselbare
spoel (met
draadafsnijder)

Plaats een volle spoel en je kunt
meteen aan de slag.

Vingerbescherming

Voor veilig naaiplezier.

Heldere LEDverlichting

Optimale verlichting van het
naaigebied.

Spoel opwinden

Gemakkelijk en snel spoeltjes
opwinden.

Vrije arm

Handig voor het naaien en zomen
van mouwen, broekspijpen en
tassen.

Meegeleverde
accessoires

Met zeven naaivoetjes en diverse
accessoires kun je je eigen
creativiteit volledig uitleven

