Edut & ominaisuudet select™ line
Koneen ominaisuudet
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NEW SELECT LINE
•
liu’uttaa paikalleen. Lisälankatappi on saatavana kaksoisneulalla
pattern
ompelua varten.
application
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Kätevä lankaveitsi
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LED-valot
Kestävä valonlähde, joka valaisee ompelutyösi kirkkaalla valolla.

Säädettävä neulan asema
Suoraompeleen tarkka kohdistus.

Puolaus
Puolausta varten PFAFF® select™ -ompelukoneen langoitusta ei
tarvitse purkaa, sillä voit puolata neulan kautta. Puolaus pysähtyy
automaattisesti puolan täytyttyä.

Kova suojakotelo
Kotelo on koneen suojana ja pitää sen pölyttömänä kuljetuksen aikana.

Ommelleveys
Muunneltava ommelleveys. Hyvä ominaisuus koristelussa kuten
applikoinnissa ja suippo-ompelussa.

Hidas ompelu
Säädä ompelunopeus mieleiseksesi esimerkiksi tarkkoja kohteita varten.
Valitse jalkasäätimen liukusäätimestä täys- tai puolinopeus.

Kapea vapaavarsi
Neula on lähellä vapaavarren reunaa, mikä takaa suuremman
tarkkuuden ompelun aikana. Kapea vapaavarsi on erinomainen
kalvosimien, päänteiden, housunlahkeiden ja vastaavien kohteiden
ompelussa.

Pikakiinnitettävät paininjalat
Paininjalka irtoaa napsauttamalla, ja se on yhtä helppo kiinnittää.
Ruuveja tai muita välineitä ei tarvita. PFAFF® select™ -ompelukone
on näin helppokäyttöinen.

Pikakiinnitettävä pistolevy
Pistolevyn vaihto sujuu helposti ja nopeasti.

Kaksi lankatappia

Päälankatappi kallistuu helposti ylöspäin, joten lankarulla on helppo

Lankaveitsi sijaitsee näppärästi select™ -ompelukoneen sivussa, ja
siihen on helppo vetää katkaistavat langat.
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Edut & ominaisuudet select™ line
Ompeluominaisuudet

select™ 2.2

Alkuperäinen IDT™-järjestelmä

Kiinteä kaksoissyöttö ainoastaan PFAFFilta® jo yli 40 vuotta! Täysin
tasainen kankaansyöttö sekä ylä- että alapuolelta.

Käytännöllinen select™-järjestelmä
Ompeleen valinta helposti ja näppärästi vain napin painalluksella.
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Kiinteä langoitin

Ylälangan pujottaminen on helppoa ja nopeaa.
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Elektroninen neulavoima
Ompeleen täydellinen hallinta tikki tikiltä
ja täysi neulavoima kaikilla nopeuksilla.
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Kattava ommelvalikoima
Hyötyompeleet, napinlävet, jousto-ompeleet ja koristeompeleet.

Kääntyvä tarvikelaatikko ja erillinen lokerikko
Tarvikkeesi pysyvät hyvässä järjestyksessä.
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Vapaaompelu
Kiemuratikkaukseen, vapaaseen koneompeluun ja parsintaan.
Pane paininjalan nostin vapaaompeluasentoon, niin voit ommella
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0, 1, 3, 4, 5

0, 1, 3, 4, 5

kaikkia ompeleita vapaatekniikalla.

Vakiopaininjalat
Saat kahdeksan paininjalaa kaikkeen perusompeluun.
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Myös paininjalka
nro 6
0, 1, 1, 3,
4, 5, 6, 7

Paininjalan nostokorkeus
Paininjalan lisänostomahdollisuus helpottaa paksujen kankaiden ja
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useiden kangaskerrosten käsittelyä.
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