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Ominaisuudet ja edut
Viisi parasta ominaisuutta*

1

Alkuperäinen IDT™ -järjestelmä

2

Suuri kirjonta-ala

Kiinteä kaksoissyöttö vain PFAFFilta® jo yli 45 vuotta! Ainutlaatuinen PFAFF®-ominaisuus, joka takaa täysin tasaisen syötön sekä
kankaan ylä- että alapuolelta ja varmistaa täydelliset saumat
kaikille kankaille.
PFAFF® creative™ 1.5 -ompelu- ja kirjontakoneessa on vaikuttavan kokoinen kirjonta-ala – jopa 240x150 mm. Kirjo ainutlaatuiset luomuksesi yhdellä pingotuksella suurella creative™ MASTER
HOOP -kehällä.
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Suuri kirjontanopeus

4

Embroidery Intro -ohjelma

5

Suuri ompelutila

Mikään muu tämän hintaluokan ompelu- ja kirjontakone ei kirjo
nopeammin. Suuren kirjontanopeuden ansiosta kuviot valmistuvat
pikaisesti, mutta laatu ja tarkkuus ovat silti moitteettomat.
Muovaa, muokkaa ja yhdistele kirjontakuvioitasi, suunnittele
monogrammeja omalla tietokoneellasi. Pyöritä ja peilaa kuvioita
ja muuta niiden kokoa niin, että tikkitiheys pysyy silti vakiona.
Nokkelan värilajittelun ansiosta voit vähentää kirjonnan värinvaihtoja. Kattava kirjasinvalikoima – mukana on 10 valmista
fonttia, ja QuickFont Wizardilla.
PFAFF® creative™ 1.5 -ompelu- ja kirjontakone on täydellinen
valinta tilkkuilijoille, kodintekstiilien ompelijoille, muodista
kiinnostuneille – kaikille luoville ihmisille. 200 mm:n ompelutila
neulan oikealla puolella on ihanteellinen suurten kangas- ja
vanumäärien ompeluun.
* Viisi parasta ominaisuutta toistetaan lihavoituna jokaisen kategorian alla.
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OMPELUOMINAISUUDET
Alkuperäinen IDT™-järjestelmä – Kiinteä kaksoissyöttö vain
PFAFF®-ilta jo yli 45 vuotta! Ainutlaatuinen PFAFF®-ominaisuus,
joka takaa täysin tasaisen syötön sekä kankaan ylä- että alapuolelta ja varmistaa täydelliset saumat kaikille kankaille.
200 mm:n ompelutila – PFAFF creative 1.5-ompelu- ja
kirjontakone on täydellinen valinta tilkkuilijoille, kodintekstiilien
ompelijoille, muodista kiinnostuneille – kaikille luoville ihmisille.
200 mm:n ompelutila neulan oikealla puolella on ihanteellinen
suurten kangas- ja vanumäärien ompeluun.
®
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Elektroninen langankiristys – Sopiva ylälangan kiristys säädetään
elektronisesti jokaista ommelta ja kuviota varten – helpottaa
ompelua.
Neulastop ylös/alas – Nappia painamalla neula ylä- tai ala-asentoon työn kääntämistä, applikointia ym. varten.
Start/Stop – Ompele ilman jalkasäädintä – Helpottaa pitkien
saumojen, vapaaompelun ja napinläpien ompelemista.

2 ommelaakkoset (Block ja Cyrillic) – Isot ja pienet kirjaimet, numerot ja symbolit, joilla teet ompelutöihisi omaleimaiset koristeet.
Ommelyhdistelmät ja yhdistelmämuisti – Yhdistele ja tallenna
yhdistelmämuistiin jopa 60 ommelta ja/tai kirjainta – ompele
yhtenäisenä jonona niin moneen kertaan kuin haluat. Tallenna
yhdistelmä yhdellä napin painalluksella.
Vapaaompelu – Napsauta lisäpaininjalka koneeseen tilkkuilua ja
vapaata kiemuratikkausta varten.
Omat ommelasetukset – Voit muuttaa mielesi mukaan koneen ommelasetuksia.
Kiinteä langoitin – Langoitus sujuu helposti ja nopeasti.
Pikakiinnitettävät paininjalat –Vaihtaminen on helppoa yhdellä
napsautuksella, ruuvitalttaa tai muita työkaluja ei tarvita.
Vaakasukkula – Puola on helppo vaihtaa.

Kattava valikoima 7 mm:n ompeleita – Valittavana on 150 ommelta: hyötyompeleita, napinläpiä, tilkkuompeleita, taideompeleita, satiiniompeleita, koristeompeleita ja lisäpaininjaloilla
toteutettavia ompeleita.

Vaivaton syöttäjän lasku – Syöttäjä on kätevä laskea vapaavarren
takaosasta. Ihanteellinen kiemuratikkauksen, vapaan kirjonnan
tai parsimisen yhteydessä.
Nopeuden säätö liukusäätimellä – Muuta ompelunopeutta mielesi
mukaan esimerkiksi erikoislankoja tai -tekniikoita varten.
Peilikuva – Käännä ommel tai kuvio peilikuvakseen pitkittäin tai
poikittain, niin saat yhä uusia luovia mahdollisuuksia.
Ommelleveyden rajoitus – Valitse tämä toiminto käyttäessäsi
tikkauspaininjalkaa lukitaksesi kaikki ompeleet toimimaan vain
keskiasennossa, jotta neula ei pääse vahingoittumaan.
Stitch Positioning – Voit siirtää koko ompeleen oikealle tai vasemmalle ja yhdistellä siten useita koristeompeleita sarjaksi.
Automaattinen päättely – Kone päättelee langat automaattisesti
sauman alussa ja/tai lopussa.
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KIRJONTAOMINAISUUDET
Suuri kirjonta-ala – PFAFF® creative™ 1.5-ompelu- ja kirjontakoneessa on vaikuttavan kokoinen kirjonta-ala – jopa 240x150
mm. Kirjo ainutlaatuiset luomuksesi yhdellä pingotuksella suurella
creative™ MASTER HOOP -kehällä.
Suuri kirjontanopeus – Mikään muu tämän hintaluokan
ompelu- ja kirjontakone ei kirjo nopeammin. Suuren kirjontanopeuden ansiosta kuviot valmistuvat pikaisesti, mutta laatu ja
tarkkuus ovat silti moitteettomat.

Embroidery Intro -ohjelma (Vain englanniksi)
Laajenna luovia mahdollisuuksiasi!!
• Muovaa, muokkaa ja yhdistele kirjontakuvioitasi, suunnittele
monogrammeja omalla tietokoneellasi.
• Pyöritä ja peilaa kuvioita ja muuta niiden kokoa niin, että tikkitiheys pysyy silti vakiona.
• Nokkelan värilajittelun ansiosta voit vähentää kirjonnan värinvaihtoja.
• Kattava kirjasinvalikoima – mukana on 10 valmista fonttia, ja
QuickFont Wizardilla voit luoda kirjontafontteja useimmista
tietokoneesi TrueType®- and OpenType®-fonteista.
• 72 superkuviota, joita voit muokata omiin ompelutöihisi
sopivaksi. Koon muuttaminen sujuu näppärästi tikkitiheyden
pysyessä ennallaan.
• Laaja valikoima kuvioita, kehyksiä ja kulmia omien yhdistelmien rakentamiseen.

Mukana 101 upeaa kirjontakuviota – Muotisuunnittelijoiden
varta vasten PFAFF® creative™ 1.5-ompelu- ja kirjontakoneille
suunnittelemat laadukkaat kuviot. Eri kokoja ja tekniikoita, jotka
tarjoavat monenlaisia kirjontamahdollisuuksia.
2 kirjontafonttia – Isot ja pienet kirjaimet, numerot ja symbolit,
joilla toteutat persoonalliset kirjontakuviot.
Skaalaus – Voit suurentaa tai pienentää kuviota enintään 20 %
alkuperäisestä koosta.
Lisäkehät – creative™ ENDLESS HOOP II (180x100 mm),
creative™ ALL FABRIC HOOP II (150x150 mm), creative™
TEXTURE HOOP (150x150 mm), creative™ 120 SQUARE HOOP
(120x120 mm), creative™ PETITE SQUARE HOOP (80x80 mm).
USB-liitäntä – Siirrä kuviosi helposti ja nopeasti creative™ 1.5ompelu- ja kirjontakoneen ja tietokoneesi välillä USB-kirjontatikun
avulla.
Mukana USB-kirjontatikku – 4 Gb:n USB-kirjontatikku sisältää
koneen mukana toimitettavia kuvioita, ja lisäksi voit tallentaa
tikulle muita kuvioita ja siirtää omia kuvioitasi kirjontakoneen ja
tietokoneen välillä.
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KONEEN OMINAISUUDET
Langankatkaisu – Kone katkaisee automaattisesti ylä- ja alalangat
yhdellä napin painalluksella.
Info-painike – Painamalla painiketta saat graafiselle näytölle näkyviin monenlaisia tärkeitä ompelusuosituksia.
Päivitettävä – Lataa uusin ohjelmaversio internetistä, päivitä kone
nopeasti USB-tikun avulla. Näin varmistat, että koneesi on aina ajan
tasalla.
Kielet – Asetukset-valikosta voit valita koneeseen haluamasi kielen.
PFAFF® creative™ 1.5-ompelu- ja kirjontakoneesi puhuu aina samaa
kieltä kuin sinä.
LED-valot – Kirkkaat valot valaisevat koko ompelualueen, eikä
varjoja pääse muodostumaan.
Puolaus suoraan neulasta – Langoitusta ei tarvitse purkaa
puolauksen ajaksi, sillä voit puolata suoraan neulan kautta.
Puolaus pysähtyy automaattisesti puolan täytyttyä.
Graafinen näyttö – Graafiselta näytöltä näet kaikki
tekemäsi valinnat ja vaihtoehdot. Ompeleet näytetään
todellisessa koossa.
Tarvikelaatikko – Laajentaa ompelutilaasi ja pitää
tarvikkeesi järjestyksessä. Laatikko on helppo irrottaa,
kun haluat käyttää vapaavartta.
Runsas paininjalkavalikoima – 8 erilaista paininjalkaa
perusompeluun ja kattava valikoima alkuperäisiä
PFAFF®-paininjalkoja, joilla voit laajentaa
ompelukokemustasi.
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