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Voordelen en functies
TOP 5 EIGENSCHAPPEN*

1

Het originele IDT™ systeem

2

Grote naairuimte

Ingebouwd Dubbel Transport alleen van PFAFF®, al meer dan 45 jaar! Een exclusieve
PFAFF® functie die voor absoluut gelijkmatig stoftransport zorgt van boven- en onderaf en
perfecte naden geeft in alle stoffen.
De PFAFF® expression™ 3.5 naaimachine is de perfecte keuze voor wie quilt, woonaccessoires naait en van mode houdt – kortom voor iedereen die iets maakt. De naairuimte rechts
van de naald is extra groot voor het naaien van grote hoeveelheden stof of tussenvulling.

3

Veel verschillende prachtige 9mm-steken

4

Draden afsnijden

5

Elektronische draadspanning

Kies uit meer dan 200 steken. Inclusief nuttige steken, knoopsgaten, 9 mm brede
decoratieve steken, quiltsteken, kruissteken en ajoursteken.

Snijdt automatisch de boven- en onderdraad af en trekt de draaduiteinden naar de
achterkant van de stof.

De bovendraadspanning wordt elektronisch ingesteld voor iedere steek - dat maakt uw
naaiwerk eenvoudig.
* De top-vijf functies worden vetgedrukt herhaald onder iedere categorie

NAAIFUNCTIES
Het originele IDT™ systeem – Ingebouwd Dubbel Transport
alleen van PFAFF®, al meer dan 45 jaar! Een exclusieve PFAFF®
functie die voor absoluut gelijkmatig stoftransport zorgt van boven- en onderaf en perfecte naden geeft in alle stoffen.
Veel verschillende prachtige steken – Kies uit meer dan
200 steken. Inclusief nuttige steken, knoopsgaten, 9 mm brede
decoratieve steken, quiltsteken, kruissteken en ajoursteken.
Draden afsnijden – Snijdt automatisch de boven- en
onderdraad af en trekt de draaduiteinden naar de achterkant van
de stof.

Elektronische draadspanning – De bovendraadspanning
wordt elektronisch ingesteld voor iedere steek - dat maakt uw
naaiwerk eenvoudig.
Tapering van alle 9mm decoratieve steken – Tapering aan het
begin en/of aan het einde van alle steken. Verander de taperinghoek voor ongelimiteerde mogelijkheden.
Sensormatic knoopsgat – De kolommen van het knoopsgat
worden in dezelfde richting genaaid voor een precieze steekkwaliteit.
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NAAIFUNCTIES

EIGENSCHAPPEN VAN DE MACHINE

Quiltsteken – Geniet van quilten met 32 verschillende quiltsteken,
met een prachtig handgemaakt effect.
2 ingebouwde steeklettertypes – Kies uit 2 lettertypes (Comic en
Cyrillic) om uw project een persoonlijke noot te geven.

Grote naairuimte – Uw PFAFF® expression™ 3.5 naaimachine
is de perfecte keuze voor wie quilt, woonaccessoires naait en
van mode houdt – kortom voor iedereen die iets maakt. De naairuimte rechts van de naald is extra groot voor het naaien van
grote hoeveelheden stof of tussenvulling.

Afbeelding van steken spiegelen – Spiegel de steek horizontaal
of verticaal, voor nog meer mogelijkheden.

Verlicht grafisch display – Het grafische display laat de steek
op ware grootte zien en geeft alle belangrijke informatie.

Stitch positioning – Brengt de complete steek naar rechts of naar links
om decoratieve steken eenvoudig op elkaar aan te laten sluiten.

LED-lampjes – Optimaal heldere lampjes verlichten het hele
werkgebied zonder schaduwen.

Naaien uit de vrije hand – Voor al uw meanderwerk, borduurwerk
uit de vrije hand en stopwerk. U zet de persvoetlichter gewoon in de
free-motionstand en naait iedere gewenste steek.

Extern verzinken van de transporteur – Handige plaats voor het
omlaag brengen van de transporteur vanaf de voorkant van de
machine. Ideaal voor meanderen, borduren uit de vrije hand of
stoppen.

Naald omhoog/omlaag – Stel de naald zo in dat deze omhoog
of omlaag in de stof stopt voor draaien, applicatie enz.
37 naaldposities – Voor een exacte plaatsing van uw rechte steek.
Steekbreedtebeveiliging – Selecteer de steekbreedtebeveiliging
om het breken van de naald bij accessoires voor rechte steken te
voorkomen.
Tweelingnaaldprogramma – Voer de tweelingnaaldgrootte
in om de steekbreedte automatisch aan te passen. U ziet de
tweelingnaaldbreedte op het scherm.

Infotoets – Druk op deze toets om belangrijke naaiaanbevelingen te bekijken op het verlichte grafische display.
Naaisnelheid – Pas uw naaisnelheid aan voor speciale garens,
technieken en persoonlijke smaak.
Stekenreeksen en geheugens – Combineer tot 40 steken en/
of letters en sla ze op in een van de 10 reeksgeheugens – naai
steeds opnieuw in één stap.

Eenvoudige stekenselectie – De steken kunnen snel en eenvoudig
worden geselecteerd met de directe-keuzetoetsen.

Persoonlijke steekinstellingen – Verander de instellingen van
ingebouwde steken zoals u wilt. Sla ze op in een van de
10 persoonlijke steekgeheugens.

Onmiddellijk afhechten – Als u hierop drukt, hecht de
naaimachine automatisch af en stopt voor een snelle en
eenvoudige afwerking.

Reeksopdrachten programmeren – Programmeer een stop,
draden afsnijden of afhechting in een stekenreeks. Uw reeks
doet steeds opnieuw precies wat u wilt.

Geïntegreerde draadinsteker – Maakt het inrijgen van de naald
snel en gemakkelijk.

Talen – Kies uit verschillende talen in het instellingenmenu. Zorg
ervoor dat uw PFAFF® expression™ 3.5 dezelfde taal spreekt als u.

Steek opnieuw starten – Keer terug naar het begin van een steek
of reeks zonder dat u speciale instellingen die u heeft gemaakt
hoeft te resetten.

Geoptimaliseerd transport – verbeterd om meer controle te
bieden als u door dikke lagen naait of kleine stukjes stof aan
elkaar naait.

Grote steekplaat – Met naadmarkeringen links en rechts van de
naald om u te helpen uw stof te geleiden.
Steekdichtheid – De steekdichtheidscontrole past de dichtheid
aan, de afstand tussen steekpunten die de hele steek vormen.
De dichtheid kan worden verhoogd of verlaagd zonder de
steeklengte te beïnvloeden.
Inclusief extra naaivoeten – Standaard naaivoet 0A,
Siersteekvoet 1A met IDT™, Siersteekvoet 2A, Blindzoomvoet 3
met IDT™, Ritsvoet 4 met IDT™, Sensormatic knoopsgatvoet 5A,
Handmatige knoopsgatvoet 5M, Free-motion/Stopvoet
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