HD6805C
Heavy Duty
Computerized
Sewing Machine
Heavy
Duty computernaaimachine

HD6800C(H73ES)

PANTONE 199C

EEN HARDE WERKER

PANTONE Cool Gray 2C

PANTONE 446C

BLACK

WHITE

PANTONE Cool Gray 8C
PANTONE Cool Gray 2C

VOORDELEN & EIGENSCHAPPEN
586 VERSCHILLENDE STEKEN

Breed scala aan naaitechnieken voor creativiteit en maatwerk.

VERBETERDE NAALDKRACHT
Meer kracht voor dikke stoflagen.

EXTRA HOGE NAAISNELHEID

Professionele snelheid voor snellere resultaten.

LCD-SCHERM

Geeft uw geselecteerde steek duidelijk weer, net als de
steekinstellingen voor lengte en breedte.

SNELHEIDSREGELING

Stel de maximale naaisnelheid van de machine naar wens in voor
volledige controle.

PANTON

STEKENSELECTIE DOOR DRUKTOETSEN

Selecteer uw steek met de toetsen onder het LCD-scherm en bekijk de
instellingen voor lengte en breedte van de steek.

2 LETTERTYPES

Geef projecten een uniek accent met persoonlijke woorden, zinnen of
monogrammen.

9 AUTOMATISCHE
EENSTAPS-KNOOPSGATSTIJLEN

Creëer steeds identieke knoopsgaten in een stijl die aan uw wensen
voldoet.

SNEL EN GEMAKKELIJK INRIJGEN
Gemakkelijk te volgen draadgeleiders.

DRAADAFSNIJDER

Snijd de boven- en onderdraad af met één druk op een toets.

DRAADINSTEKER

Moeiteloos de naald inrijgen voor een snellere start.

DROP&SEW™-SPOELSYSTEEM

Gemakkelijk te zien en in te rijgen voor een snelle start.

VOLLEDIG METALEN FRAME

Volledig metalen binnenframe zorgt voor een lange levensduur.

LEDVERLICHTING

Duidelijk zicht op het naaigebied, zonder schaduwen.

AFHECHTTOETS

Naait hechtsteken aan het begin en het einde zodat de draaduiteinden
niet losraken.

AFBEELDING SPIEGELEN

Veel steekpatronen kunnen worden gespiegeld voor meer creatieve
mogelijkheden.

STEKEN VERLENGEN

Veel steekpatronen kunnen verlengd worden voor meer creatieve
mogelijkheden.

TRANSPORTEUR VERZINKEN

Maakt meerdere naaitoepassingen mogelijk.

STEEKLENGTE EN -BREEDTE KUNNEN
WORDEN AANGEPAST
Pas steken aan voor creatieve technieken.

VRIJE ARM

Naai met gemak zomen en manchetten.

ROESTVRIJSTALEN BODEMPLAAT

Stof, knopen en ritsen glijden soepel over het machineoppervlak.

INBEGREPEN ACCESSOIRES

Universele naaivoet, Ritsvoet, Knoopsgatvoet, Blindzoomvoet,
Naaivoet voor het aanzetten van knopen, Sew Easy-naaivoet,
Cordonsteekvoet, Boventransportvoet / Dubbel transportvoet,
Applicatievoet, Koordvoet, 4 spoeltjes (SINGER® Class 15 transparant),
Grote garenschijf, Kleine garenschijf, Garenpenviltje,Extra garenpen,
L-schroevendraaier, Kwastje/tornmesje, Beschermhoes, Pakje naalden.
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