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De PFAFF® creative icon™ 2 naai- en borduurmachine luidt een nieuw tijdperk 
van naaien in. De eerste naai- en borduurmachine ter wereld met kunstmatige 

intelligentie, spraakbesturing* en de mogelijkheid om het unieke creative™ 
versierapparaat te gebruiken. Net als de mensen die ermee werken, is de PFAFF® 
creative icon™ 2 naai- en borduurmachine altijd ingesteld om perfectie te bereiken 

en slimmer te worden op gewaagde, nieuwe manieren. 

B E D E N K  H E T .  M A A K  H E T .

SPRAAKBESTUR ING*

De eerste en enige naai- en borduurmachine ter wereld 
met spraakbesturing. Handsfree opdrachten bieden alle 
ruimte om uw creativiteit de vrije loop te laten. 

Werkt met Alexa™ en Hey Google™.   

c rea t i ve ™ VERS IERAPPARAAT**

Borduur op een geniale wijze lint, kralen of garen op uw project; het 
creative™ versierapparaat leidt de versieringen en naait deze direct en 
nauwkeurig op hun plaats. Dit is het eerste apparaat uit de branche 
dat automatisch een verscheidenheid aan versieringen kan naaien.  mySewne t ™-VERB INDING

mySewnet™ L IBRARY^ mySewnet™ Library heeft duizenden 
prachtige, kant-en-klare borduurmotieven, van bloemen en 
lettertypen tot natuur en meer.

mySewnet™ BLOG   Laat u inspireren en leer elke maand 
hoe u meer kunt doen met nieuwe artikelen, projecten en 
nieuws.

mySewnet™ APP Download de gratis app die uw telefoon 
verbindt met uw machine. Digitaliseer foto's onderweg; 
ontvang live machine-updates; en meer.

mySewnet™ CLOUD Open de cloudmap met 100 MB 
gratis opslag om alle bestanden op één plaats op te slaan 
direct vanaf het machinescherm.
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KUNSTMATIGE INTELL IGENT IE  -  A. I . 

De PFAFF® creative icon™ 2 maakt gebruik van geavanceerde 
technologie om uw naai-ervaring te verbeteren.

A. I .  VAN VANDAAG  Bevestig een van de meegeleverde
naaivoeten en de machine waarschuwt u als dit niet de
aanbevolen voet is voor uw geselecteerde steek.

A. I .  VAN MORGEN  Gratis automatische software-
updates die ervoor zorgen dat u altijd over de meest
geavanceerde functies en mogelijkheden beschikt. De
mogelijkheden van wat er nog kan komen, zijn oneindig!

Creatief aan de slag met het grootste gemak dankzij een 
moeiteloze navigatie tussen uw machinescherm, laptop en 
mobiel. 

"Alexa, vraag creative icon™ 2 om 
mij alle lintsteken te laten zien."

*Een Alexa™ of andere smarthome apparaten zijn vereist om spraakbesturing te gebruiken, maar zijn niet inbegrepen.

* Een Alexa™ of andere smarthome apparaten zijn nodig om spraakbesturing te gebruiken, maar zijn niet inbegrepen
** Optioneel accessoire 
^ Betaald abonnement vereist.



M I J N  C R E A T I E V E  H O B B Y :

M O E I T E L O O S

PROJECTOR:  STEKENVOORBEELD

Hiermee kunt u eenvoudig een voorbeeld 
bekijken van wat u van plan bent op de stof 
te naaien. Zo krijgt u altijd perfect geplaatste 
steken en bespaart u kostbare tijd. 

PROJECTOR:  RASTER EN 
GELE IDEL I JNEN

Projecteer handige lijnen met verstelbare 
hoeken en rasters met instelbare afmetingen 
in de naaimodus.

BORDUURMOTIEF  PLAATSEN

Projecteer de afbeelding van een borduurmotief 
op de stof in uw borduurring om het eenvoudig 
te kunnen plaatsen. Gebruik de functie precise 
positioning om het borduurmotief zeer nauwkeurig 
op de perfecte plaats te zetten. Stem eenvoudig 
meerdere borduurmotieven op elkaar af om 
borduurmotieven in de perfecte afmeting te maken.

VERBETERD ORIGINEEL  IDT ™

Het ingebouwde dubbele transport (IDT™) 
van PFAFF® staat garant voor een opmerkelijk 
gelijkmatig stoftransport van boven- en onderaf 
en perfecte naden.

• Heeft een eigen voeding voor nog meer
controle

• Een ingebouwde sensor laat u weten wanneer
deze functie moet worden in- of uitgeschakeld.

KRACHT IGE,  TOONAANGEVENDE 
VERL ICHT ING

Heldere, gelijkmatige verlichting, ontworpen 
door verlichtingsexperts, om de echte kleur van 
de stof goed te kunnen zien en schaduwen te 
beperken.

INGEBOUWD HELPCENTRUM

Krijg direct hulp op het grote scherm van 
uw machine. Vind snel en eenvoudig de 
antwoorden die u zoekt met meer dan 150 
geanimeerde of geïllustreerde, interactieve, 
stapsgewijze handleidingen op het scherm 
voor referentie en efficiëntie ter ondersteuning 
van talloze projecten.

EXCLUS IEVE STEEKTECHNIEKEN

Creëer unieke projecten met honderden 
geraffineerde steken, waaronder exclusieve 
en gepatenteerde steektechnieken zoals: 
zwevende steken, straalsteken, enkele 
lintsteken, dubbele lintsteken, drievoudige 
lintsteken, kanten randsteken en stapelsteken.

GEPATENTEERDE Act i vS t i t ch ™-
TECHNOLOGIE

Sensoren meten de dikte van de stof 
en diverse steekinstellingen om de 
hoeveelheid garen te regelen die nodig is 
om een perfecte balans te bereiken tussen 
de boven- en de onderdraad. Perfecte 
resultaten op beide zijden van de stof.

KRACHT,  STAB I L I TE I T  EN PRECIS IE 

De creative icon™ 2 heeft een hoge naaldkracht 
(150 N) waardoor het gemakkelijker is om 
dikke materialen te naaien. De basisplaat is 
ontworpen om trillingen te verminderen en de 
stabiliteit te vergroten. 

DE GROOTSTE BORDUURRING UIT 
DE BRANCHE

Inbegrepen bij de machine, is de creative™ 
GRAND DREAM HOOP, de grootste borduurring 
uit de branche, voor grotere borduurmotieven en 
één keer inspannen (360 x 350 mm).

10,1  inch  (257 mm)

3 inch  (76,2  mm)

12,2 inch (310 mm)

5,51 inch  (140 mm)




