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“Etsin aina inspiraatiota, uusia taitoja ja uusia mahdollisuuksia
ilmaista omaa persoonallista tyyliäni. Tarvitsen ompelukoneen,
joka vastaa tarpeisiini ja jonka käyttöaluetta voi myöhemmin
laajentaa. Rakastan kirjontaa ja sen loputtomia mahdollisuuksia.
Täydellinen kone minulle on PFAFF®
– Haasta oma
mielikuvituksesi!”
www.pfaff.com
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ma ailman
kiinnostavimmista
ompelu- ja kirjontakoneista

runsas Mukana on Creative™ Elite Hoop (260x200 mm) suuria kuvioita ja creative™
120 Square Hoop (120x120 mm) pienempiä kuvioita varten.

creative

™

3.0

Käy valtuuteun PFAFF -jälleenmyyjän luoma. www.pfaff.com

Tutustu nyt yhteen

Tilava
Kirkas
Tarkka

ylellisyyttä

joka yksityiskohdassa
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Tämän upean tilkkutyön ohje on verkkosivulla www.pfaff.com

1 I upea - Saat koneen mukana yli 150 upeaa kuviota. Uskomaton valikoima ihania PFAFF®-kirjontakuvioita, mukana myös erikoistekniikoita, kuten nyöripistot ja Thread VelvetTM -leikekirjonta, odottavat
juuri sinua. Käy valtuutetun PFAFF®-jälleenmyyjän luona tai tutustu kuvioihin verkkosivulla www.myembroideries.com. 2 I mielikuvituksellisia tekniikoita - Yhtä kuvioelementtiä voi tulkita monin
tavoin: tavallisena kirjontakuviona, applikointina, herkkänä pitsinä tai kohokuvioituna kankaana. Todella monikäyttöistä, hengästyttävän kaunista. 3 I KOLME VAPAAOMPELUTILAA, joilla teet
upeat lankamaalaukset ja näyttävät tikkaukset.

TILAA

Kirkas & osaava

verrattomille ideoille

PFAFF®
Color Touch Screen

“PFAFF®
-ompelukoneen hienostunut muotoilu vetoaa tyylitajuuni, ja koneen kehittyneet ominaisuudet saavat sisäisen muotoilijani heräämään. Kaikki,
mitä teen, on ainutkertaista pienintä yksityiskohtaa
myöten. Lopputulos on aina onnistunut, minne ikinä
mielikuvitukseni minua kuljettaa!”

Näet kaiken, mitä olet tekemässä. Kirkas korkean resoluution näyttö näyttää ompeleet
todellisessa koossa ja kirjontakuviot oikeissa
väreissä.
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Muokkaa ja yhdistele kuvioita näytöllä ja
sijoittele ne mielesi mukaann.
Näppärä käyttöliittymä ohjaa sinua eteenpäin selkeiden kuvakkeiden avulla. Näytön
keskeinen sijainti takaa hyvän näkyvyyden
eri suunnista.

4 I VAIKUTTAVAN TARKKA! Moitteettomat kirjonnnat ja virheetön sijoittelu, jonka takaa Basic Precise Positioning. 5 I TILAVA! Erinomainen muotoilu tarjoaa
poikkeuksellisen paljon tilaa suurille kangasmäärille. Neulan oikealla puolella on 250 mm tilaa. Erinomainen ominaisuus ompelussa ja tilkkuilussa. 6 I
LISÄTARVIKE! Jatkotasolla ompelutila kaksinkertaistuu. 7 I KIRKAS! Kirkkaat LED-valot valaisevat koko työalueen. 8 I ÄLYKÄS! Vain yksi kevyt painallus
PFAFF-muovikynällä riittää.

www.pfaff.com
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tarkkuus

Lumoava valikoima
odottaa juuri sinua
MAHTAVA OMMELVALIKOIMA

johon ihastut heti!

Laaja valikoima kauniita
hyötyompeleita, täydellisiä napinläpiä,
PFAFFin® laadukkaita 9 mm:n ompeleita, ristipistoja, päärmeitä, tilkkuompeleita
ja monenlaista muuta.

vapaaompelu

Valitse jokin kolmesta
vapaaompelutilasta, niin koneesi
säädetään tikkausta ja kaunista
vapaakirjontaa varten.

yhdistely – Liitä yhteen erilaisia
ompeleita ja ompele ne yhteen
menoon keskeytyksettä. "Kirjoita"
vaikka nimesi aakkosilla.

hienoin kirjontapitsi

Mukana PFAFF® creative 3.0 -ompelu- ja
kirjontakoneen kanssa.
Lisää PFAFF®-pitsikokoelmia sivulla
www.myembroideries.com tai
valtuutetulla PFAFF®jälleenmyyjällä.
™

PFAFF® Stitch Creator™.

Ainutaatuinen – Suunnittele
omia 9 mm:n ompeleita tai
muokkaa valmiita ompeleita.
Näet jokaisen askeleen
PFAFF® creativen värillisellä
kosketusnäytöllä, jonka ulkonäköä voit muokata tarpeen
mukaan.

suippo-ommel kaikille 9

mm:n ompeleille – Lisää tai
vähennä asteittain ompeleen
leveyttä ompeleen alussa ja/tai
lopussa.
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www.pfaff.com

Alkuperäinen PFAFF® IDT™ -järjestelmä ja
kehittynyt anturitekniikka takaavat optimaalisen syötön kaikenlaisille kankaille.
Kaikki pysyy paikallaan. Ohuet ja silkkimäiset
kankaat eivät rypisty, raidat ja ruudut osuvat
kohdalleen, kaarevat saumat on helppo ommella, ja nuppineuloja tarvitaan hyvin vähän.

™

Koe kaikki PFAFF® creative 3.0-ompelu- ja kirjontakoneen upeat ominaisuudet sivulla www.pfaff.com ja
käy valtuuteun PFAFF®-jälleenmyyjän luona, niin saat
henkilökohtaisen esittelyn!

Täydellinen syöttö – tarkempi kuin koskaan ennen

Lisätietoa tästä ihastuttavasta puvusta
sivulla www.pfaff.com

Alkuperäinen IDT™ tarttuu hämmästyttävän
tarkasti pieniinkin kangaspaloihin ja takaa
ammattimaisen lopputuloksen. PFAFF® creative 3.0 -ompelu- ja kirjontakone liukuu vaivatta
monikerrokselle kankaalle ja ompelee paksujen saumojen yli epäröimättä hetkeäkään.
™

koneen ominaisuudet

Ainutlaatuinen Stitch Creator™ – Luo uusia 9 mm:n ompeleita tai
muokkaa koneen ompeleita mielesi mukaan.

Kirjontakuvioiden muokkaus näytöllä – Voit yhdistellä useita
kuvioita suoraan näytöllä.

Alkuperäinen IDT™ – Kiinteä kaksoissyöttö vain PFAFFilla® jo yli 40
vuotta! Täysin tasainen syöttö kankaan ylä- ja alapuolelta.

Koneen kuviot ja kirjontafontit + muisti kuvioiden tallentamiseen – 157 upeaa kirjontakuviota ja 2 kirjontafonttia – kukin kolmessa
eri koossa – on tallennettu koneen muistiin. Muistissa on runsaasti tilaa
omien luomuksiesi tallentamiseen.

PFAFF® creative™ 3.0 Color Touch Screen on loistava! – Kirkas
korkean resoluution näyttö näyttää ompeleet todellisessa koossa ja kirjonnat oikeissa väreissä. Osaavaa näyttöä on helppo oppia käyttämään.

Suuri ompelutila – PFAFF® creative 3.0 -ompelu- ja kirjontakone on täydellinen valinta tilkkuilijoille, kodintekstiilien ompelijoille, muotia seuraaville
– kaikille luoville ihmisille. Neulan oikealla puolella on runsaasti tilaa, joten
suurtenkin kangas- tai vanumäärien käsittely sujuu leikiten.
™

Yli 250 ommelta – PFAFFin® laadukkaiden 9 mm:n ompeleiden valikoima
hämmästyttää – niillä ompelet ainutkertaiset koristeet.
4 ommelfontiia – Valitse mieleisesi ja anna ompeluksillesi persoonallinen loppusilaus.
creative signature™ -ompeluohjelmat:
• Suippo-ompelu kaikille 9 mm:n koristeompeleille – Suippo-ompelu jokaisen ompeleen alkuun ja/tai loppuun valitsemassasi kulmassa takaa
käyttöösi rajattomat mahdollisuudet.
• Tilkkutyöohjelma –  Kone muistaa ompelemasi sauman pituuden ja toistaa
sen niin monta kertaa kuin haluat. Käytettävissä sekä hyöty- että koristeompeleissa.
• Yksittäisommel – Aseta ompeleiden tai yhdistelmien määrä näytölle.
• Ompeleiden peilaus – Peilaa ommel pitkittäin ja/tai poikittain, niin saat
yhä enemmän luovia mahdollisuuksia.

Suuri kirjonta-ala – Kuvioiden koko on jopa 260 x 200 mm.
Basic Precise Positioning – Kuviot on helppo kohdistaa tiettyyn
paikkaan kankaallasi.
creative signature™ -kirjontaohjelmat:
• Peilikuva – Käännä kuviot sivuttain tai pitkittäin peilikuviksi, niin saat lisää
luovia mahdollisuuksia.
• Pyöritys – Pyöritä kuvioita 1° kerrallaan.
• Kuvion skaalaus – Suurenna tai pienennä kuvioita tikkimäärän pysyessä
ennallaan.
• Yksivärinen – Voit ommella kaikki kuviot yhdellä värillä ilman
pysähdyksiä.
• Harsiminen kehällä – Harsi kangas kiinni kehälle pingotettuun tukikankaaseen. Hyvä ominaisuus kirjottaessa neulokselle tai muulle kankaalle, jota
et halua pingottaa.

Hyppytikkien katkaisu – Kone katkaisee kirjonnan hyppytikit
automaattisesti ja vetää langanpäät nurjalle.
Zoomaus kirjonnassa – Helpottaa kuvioiden muokkausta
PFAFF® creativen™ värillisellä näytöllä.

• Ompeleen sijoittelu – Siirtämällä koko ompeleen oikealle tai vasemmalle
voit kohdistaa koristeompeleet oikein.

Kehän asennot – Kehän voi siirtää sopivaan asentoon puolan
vaihtamista, hyppytikkien leikkaamista, applikointia tai kuvion keskikohdan
löytämistä varten.

• Ommeltiheys – Voit vähentää tai lisätä tiheyttä ompeleen ulkonäön muuttumatta säätämällä tikkipisteiden välimatkaa.

Vakiokehät – Saat koneen mukana kaksi kehää:
creative™ 120 SQUARE HOOP (120x120), creative™ ELITE HOOP (260x200).

Automaattinen paininjalan nosto – Nostaa paininjalan heti, kun
neula-stop asetetaan ylös/alas langankatkaisun jälkeen.

QuickFont-ohjelma – QuickFont-ohjelmalla voit luoda tietokoneesi
TrueType®-fonteista kirjontafontteja.

Vapaaompelutilat – Kolme ompelutilaa vapaatikksukseen, lankamaalaukseen tai parsintaan. Valitse ompelutyöhösi parhaiten sopiva.

Kuvioiden tarkastelu- ja organisointiohjelma –
Järjestele tietokoneellasi olevat kuviot, muuta kuviot kuvatiedostoiksi, tulosta
kuvioluetteloita ja paljon muuta.

Neulastop ylös/alas – Aseta neula pysähtymään ylös tai alas työn
kääntämistä tai applikointia varten.

LED-valot – Kirkaat valot valaisevat koko työalueen ilman varjoja.
Ylä- ja alalankavahdit – Kone hälyttää, kun lanka on loppumassa.
Langankatkaisu – Ylä- ja alalangat katkaistaan automaattisesti, ja
langat vedetään työn nurjalle puolelle.
Pika-apu – Saat tiedot haluamastasi toiminnosta nappia painamalla.
Ompelunopeudet – Kun säädät ompelunopeutta, PFAFF® creative™ 3.0
ompelu- ja kirjontakone muistaa valinnan siihen saakka, kunnes sammutat
virran.

creative

Optimoitu syöttö – Aiempaa parempi kontrolli ommeltaessa paksuja
kankaita tai pieniä tilkkuja.

3.0

kirjontaominaisuudet

™

ompeluominaisuudet

Oma valikko – Tallenna omat ompeleesi ja yhdistelmäsi kansioon, josta
saat ne halutessasi hetkessä käyttöön.
Kiinteä muovineulan pidike! – Muovineula on aina käden ulottuvilla.
Päivitettävä – Lataa uusin ohjelmaversio internetistä ja päivitä kone
nopeasti USB-tikun avulla.
Kielet – Asetukset-valikossa voit valita haluamasi kielen. PFAFF®
creative 3.0 puhuu aina samaa kieltä kuin sinä.
™

Sensormatic-napinläpi – Napinläven pylväät ommellaan samaan suuntaan, joten tikin laatu on aina yhtä moitteeton.
Start/Stop – Ompelu ilman jalkasäädintä – Pitkät saumat, vapaaompelu
ja napinlävet on helppo toteuttaa.
37 neulan asemaa – Suoraompeleen tarkkaan sijoitteluun.
Ommelleveyden rajoitus – Rajoittaa ommelleveyden keskelle käytettäessä suoraommeljalkaa estäen näin neulan iskeytymisen jalkaan.
Ompeleen aloitus alusta – Paluu ompeleen tai yhdistelmän alkuun
ilman tarvetta tehdä omia säätöjä uudelleen.
Välitön päättely – Kun painat tätä nappia, kone ompeleen päättelyn ja
pysähtyy automaattisesti.
Vakiovarusteet – Mukana 8 peruspaininjalkaa.

Täydellinen tilkkuilijalle!
Suuri ompelutila, tilkkutyöohjelma,
IDT™, vapaaompelutilat
ja paljon muuta.

www.pfaff.com
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Tämä on vasta alkua!
Tietoa lisätarvikkeista: PFAFF® online Accessory
Catalogue osoitteessa www.pfaff.com
PFAFF® tarjoaa vaikuttavan valikoiman
paininjalkoja ja muita tarvikkeita, joilla saat
lisämahdollisuuksia ompeluun, tilkkuiluun ja
kirjontaan. Osoitteessa www.pfaff.com näet
paininjalat, kirjontakehät, tietokoneohjelmat,
tilkkuilutarvikkeet ja muut lisätarvikkkeet.

PFAFF®-jälleenmyyjäsi

Koe PFAFF®-kirjontaohjelmisto ja luo aivan omia kuvioita!
Rajattomat mahdollisuudet sommitteluun. Suunnittele omia kuvioita, tee yhdistelmiä, katso kuvioita ja erikoisefektejä
oikeiden vaatteiden päällä. Muokkaa ja muuntele kuvioita, lisää monogrammeja ja käytä erikoistekniikoita. Lisätietoa verkkosivulta www.pfaff.com tai valtuutetulta PFAFF®-jälleenmyyjältä.

© 2013 KSIN Luxembourg II. S.ar.l. Kaikki oikeudet pidätetään. Tiedot pitävät paikkansa painohetkellä. Painettu Ruotsissa ympäristöä säästävälle paperille. Tätä tuotetta koskevista patenteista on luettelo ompelukoneen pohjassa. PFAFF, PERFECTION STARTS HERE, IDT (kuva),
THREAD VELVET, CREATIVE SIGNATURE, STITCH CREATOR ja CREATIVE ovat KSIN Luxembourg II, S.ar.l.In tavaramerkkejä.
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