Innov-is F540E & F580

De Innov-is F540E en F580,
ontworpen voor de ontwerpers.

Naai de mooiste steken, direct te selecteren op het LCD
kleurentouchscreen van 9,4 cm en geef je creaties een ‘personaltouch’ met de prachtige nieuwe borduurpatronen.
Haal de ware artiest in jezelf naar boven met de nieuwe Artspiraapp van Brother en draadloze verbinding.

Innov-is F540E en F580
Borduurgebied van 180 x 130 mm
193 ingebouwde borduurpatronen – inclusief
55 nieuwe ontwerpen!
13 borduurlettertypes – inclusief 2 nieuwe!
Afknippen van sprongsteken
Kleurensorteer-functie
Geavanceerd naaldinrijgsysteem
Draadloze verbinding (WLAN)
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540E

Het maakt niet uit of je een beginner bent, of al een ervaren
naailiefhebber. Dankzij de geavanceerde naaldinrijger, de snel
verwisselbare spoel en het gemakkelijke inrijgsysteem van deze
machines kan iedereen ermee aan de slag.

Innov-is

Maak indruk met de
stijlvolle Innov-is F540E
en F580.

Prachtige borduurpatronen

Bewerkingsfuncties - direct op het scherm uitvoerbaar

Draadloze verbinding voor het overbrengen van borduurpatronen & Artspira app
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Steel de show, met de
193 oogverblindende
borduurpatronen van de
Innov-is F540E en F580.
Je komt woorden tekort met de 13 borduurlettertypes. Maak je
teksten uniek met de veelzijdige bewerkingsfuncties, direct op het
scherm uitvoerbaar. Gebruik het heldere LCD-kleurentouchscreen
om borduurpatronen te spiegelen, te draaien en te herhalen, of
maak aanpassingen in de garenkleuren.
Tijd is geld! Profiteer dus van de functie om kleuren te sorteren, zodat
er minder garenwisselingen ontstaan en je efficiënter te werk kunt
gaan. Bespaar nog meer tijd met de programmeerbare functie voor het
afknippen van de boven- en onderdraad. Geen draadjes meer af te
knippen achteraf!
Benut je ontwerptalent tot het uiterste. Met de draadloze verbinding en
het gratis programma Design Database Transfer (Windows) verzend je
snel je borduurpatronen naar je machine. Wat dacht je ervan om je eigen
(eenvoudige) borduurpatronen te creëren met onze Artspira-app? Of
gebruik de PE-Design 11 borduursoftware (afzonderlijk verkrijgbaar) voor
maken van de meest perfecte borduurontwerpen!
Ervaar het gemak van het optionele magnetische
borduurrraam - van 180 x 100 mm.
Frame (optioneel verkrijgbaar).
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De Innov-is F580 biedt alle fantastische
functies van de F540E, plus:
241 steken, inclusief 10 knoopsgaten en 5
lettertypes
19 cm werkruimte, rechts van de naald
Zijwaarts transport en SFDS (Square Feed Drive
System)
Automatische bovendraadspanning

580

Innov-is

F

Automatische draadknipfunctie
My Custom Stitch™

Voor de quiltliefhebber: inclusief boventransportvoet
en quiltgeleider

Geweldige keuze in decoratieve steken

De vrije arm - fijn om kleine projecten, mouwen en tubulaire
kledingstukken te naaien.

Knoopsgaten maken - in 1 stap
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Maak de meest
verfijnde creaties
...met de 241 functionele en decoratieve steken van de
Innov-is F580, waaronder 10 knoopsgaten (in 1-stap),
plus 5 lettertypes.
Vergroot je mogelijkheden met My Custom Stitch™. Ontwerp je
eigen steken, rechtstreeks op het LCD-kleurentouchscreen. Sla ze
op om ze later opnieuw te gebruiken in talloze creaties.
Met het zijwaartse transport, kun je naaien in vier richtingen en
worden alle decoratieve steken perfect gemaakt.
Dankzij het innovatieve Square Feed Drive System (SFDS) van
Brother, is de doorvoer van dikke stoffen gegarandeerd en zijn de
steken van perfecte kwaliteit. Met de instelbare persvoetdruk creëer
je gladde en gelijkmatige
naden, zelfs in de meest
elastische stoffen. Je hoeft
dus geen ‘moeilijke’ stoffen
meer te vermijden!
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Veelgebruikte functies
- handig centraal op
de machine: de toets
om de naald omhoog/
omlaag te brengen,
een verstevigingssteek,
de schuifknop om de
naaisnelheid te regelen,
de toets om draden af te
knippen en een
start/stoptoets.
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Wij maakten van de
Innov-is F580 een sterke en
betrouwbare quiltpartner.
Geef je projecten een extra meerwaarde met de
vele ingebouwde quilt- en decoratieve steken.
Dankzij de superieure stofdoorvoer en de automatische
bovendraadspanning kun je zeker zijn van perfect gevormde,
sterke steken.
Met de meegeleverde boventransportvoet blijven de
verschillende lagen stof mooi op zijn plaats.
Maak kaarsrechte steken en vlijmscherpe hoeken, precies
op de juiste plaats, met de bijhorende quiltgeleider en het
1/4-inchvoetje. Gebruik de kniehevel en houdt je handen bij
het werk!
Met de optionele verlengtafel, in combinatie met de werkruimte
van 190 mm, kunnen ook de grotere projecten gemakkelijk
worden verwerkt.

Vergelijk de Innov-is F-serie
Kenmerken
Display type
Display afmeting
Aantal steken*
Soorten knoopsgaten

Innov-is F400
(naaimachine)

Innov-is F410
(naaimachine)

Innov-is F420

Innov-is F560

(naaimachine)

(naaimachine)

Innov-is F540E

Innov-is F580

(borduurmachine)

(naai- en borduurmachine)

LCD monochroom

LCD monochroom

LCD monochroom

LCD kleuren-touchscreen

LCD kleuren-touchscreen

LCD kleuren-touchscreen

6,9 cm

6,9 cm

8,9 cm

9,4 cm

9,4 cm

9,4 cm

40

100

140

241

7

10

10

4
(alleen in hoofdletters)

5
(alleen in hoofdletters)

6

Alfabet (naaien)

241
10

(incl. instelbare breedte)

(incl. instelbare breedte)

5

5

Alfabet (borduren)

13

13

Ingebouwde borduurmotieven

193

193

Ingebouwde omrandingen en
kadervormen

140

140

(10 vormen x 14 steeksoorten)

(10 vormen x 14 steeksoorten)

Standaard borduurafmeting:
180 x 130 mm





Maximaal borduurafmeting:
300 x 130 mm

Optioneel



Garenkleur sorteren





Afknippen sprongsteken





Naaldinrijger

Extra-Geavanceerd

Extra-Geavanceerd

Extra-Geavanceerd

Extra-Geavanceerd

Extra-Geavanceerd

Extra-Geavanceerd

Automatische draadafsnijder













Spoelwindsysteem













SFDS (Square Feed Drive System)











Handmatig

Handmatig

Elektronisch

Elektronisch

Elektronisch












(in 4 richtingen)


(in 4 richtingen)

Regelbare persvoetdruk
Verstevigingstoets
Zijwaarts transport
Regelbare bovendraadspanning
Instelbare naaisnelheid

Handmatig

Handmatig

Handmatig

Automatisch



















Steek combinaties

Automatisch

Automatisch

Instelbare steekbreedte (zigzag) met
schuiftoets naaisnelheid











Automatische achteruitnaai- /
verstevigde steektoets











Functie spiegelen (naaien)







My Custom Stitch™







Realistische weergave van
borduurpatronen





Bewerkingsfuncties – Vergroten/
verkleinen, roteren, spiegelen etc.





Tekstbewerkingsfuncties –
invoeren van meerdere regels tekst





7-punts transporteur verzinken
(vrije hand naaien/quilten)





Optioneel (alleen voor functie

Optioneel (alleen voor functie

Optioneel

Optioneel

Kniehevel
Multifunctioneel voetpedaal
Boventransportvoet
USB-poort
Draadloze verbinding (WLAN)

naald omhoog/omlaag)

naald omhoog/omlaag)













Optioneel

Optioneel

Optioneel

Optioneel

Optioneel










* Inclusief knoopsgaten varianten

Een onuitputtelijke bron vol
creativiteit!
Laat de ware artiest in jezelf naar boven
komen! Gebruik de Artspira-app om je
eigen (eenvoudige) borduurpatronen
te ontwerpen en verzend ze draadloos
naar je borduurmachine.

Brother Support App

Laat je fantasie de vrije loop.
Artspira geeft je elke maand directe
toegang tot exclusieve projecten en
borduurpatronen van Brother.*

Brother staat altijd ‘At your side’, bij iedere
stap in je creatieve avontuur! Onze tutorials en
een support app zijn in één klik te bereiken.
Download ze vandaag nog!

Ontdek, fantaseer, creëer. Artspira,
inspiratie ‘At your side’.

Ter inspiratie voor nog meer creativiteit hebben
we diverse instructie-video’s en inspiratievideo’s gemaakt, te vinden op onze website.

*Deze eerste uitvoering van de Artspira-app is gratis.
In de toekomst worden betalende app-service
diensten toegevoegd.

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

@brothersewingcraft

Uw Brother dealer:

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

@brothersewingcraft.nl.be

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 2022.09. #ZLLF540EF580NL

Maak kennis met
onze nieuwste
creatieve app:
.

