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Funktioner og fordele
Fem toppfunktioner*
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Det originale IDT™ System

indbygget overtransportør kun fra PFAFF® i mere end 45 år! En
eksklusiv PFAFF®-funktion, som sikrer fuldstændig jævn fremføring
af stoffet både fra oven og fra neden, og som giver perfekte
sømme på alle stoftyper.

Stort broderiområde

PFAFF® creative™ 1.5 sy- og broderimaskinen har et stort broderiområde på op til 240 x 150 mm. Du kan brodere dine egne
unikke, personlige kreationer i én rammeopspænding med den
store creative™ MASTER HOOP.

Høj broderihastighed
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Ingen anden sy- og broderimaskine i denne prisklasse broderer
hurtigere. Med den højere broderihastighed kan du færdiggøre
dine broderier hurtigere, samtidig med at du får den kvalitet og
præcision, du forventer.

Embroidery Intro software til PC medfølger

Du kan tilpasse og kombinere broderimotiverne og gøre dem
personlige samt lave monogrammer på din egen PC. Du kan
rotere, spejlvende og tilpasse størrelsen af motiverne og samtidig
bevare samme stingtæthed. Brug den intelligente Colorsortfunktion til at reducere antallet af trådskift, når du broderer. Stort
udvalg af bogstaver – herunder 10 digitaliserede skrifttyper og
guiden QuickFont.

Stor syflade

PFAFF® creative™ 1.5 sy- og broderimaskinen er det perfekte valg
for alle, der elsker at quilte, sy boligtekstiler eller modetøj – kort
sagt alle med skabertrang. Det 200 mm store syområde til højre
for nålen er ideelt til syning af store mængder stof eller pladevat.
* De fem topfunktioner er gentaget med fed skrift under hver kategori.
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SYFUNKTIONER
Det originale IDT™ System – indbygget overtransportør kun
fra PFAFF® i mere end 45 år! En eksklusiv PFAFF®-funktion, som
sikrer fuldstændig jævn fremføring af stoffet både fra oven og fra
neden, og som giver perfekte sømme på alle stoftyper.
Stor syflade – PFAFF® creative™ 1.5 sy- og broderimaskinen
er det perfekte valg for alle, der elsker at quilte, sy boligtekstiler
eller modetøj – kort sagt alle med skabertrang. Det 200 mm
store syområde til højre for nålen er ideelt til syning af store
mængder stof eller pladevat.
Elektronisk trådspænding – Den optimale overtrådsspænding
indstilles elektronisk for hver søm og hvert broderi og gør det
nemt at sy.

2 indbyggede syalfabeter (Block og Cyrillic) – Store og små
bogstaver samt tal og symboler, der kan sætte et personligt præg
på et hvilket som helst syprojekt.
Hukommelse til sømkombinationer og mønstre – Kombiner og gem
op til 60 sømme og/eller bogstaver i hukommelsen til
mønsterkombinationer – og sy dem i én arbejdsgang igen og
igen. Tryk på knappen Gem for at gemme din mønsterkombination.
Frihåndssyning – Du skal blot montere frihåndstrykfoden
(ekstraudstyr) – nemmere bliver det ikke at quilte og sy frihåndsstiplesømme.

Nålestop oppe/nede – Nålen kan indstilles til at stoppe oppe
eller nede i stoffet, når du skal dreje stoffet, sy applikationer m.m.

Personlige sømindstillinger – Du kan ændre indstillingerne for
de indbyggede sømme, så de passer til dine personlige præferencer.

Start/stop – Sy uden fodpedalen. Det gør det nemt at sy lange
sømme,frihåndssyning og knaphuller.

Integreret nåletråder – Gør det nemt og hurtigt at tråde tråden.

Et bredt udvalg af flotte 7-mm-sømme – Vælg mellem 150 sømme,
herunder nyttesømme, knaphuller, quiltesømme, modesømme,
satinsømme, pyntesømme og sømme, der kræver specielle
trykfødder.

Trykfødder, som klikkes af og på – Det er nemt at skifte trykfod. Du
skal hverken bruge skruer eller værktøj, men bare klikke dem af
og på.
Spolen ilægges fra oven – Der er nem adgang til at skifte spole.
Sænkning af transportøren fra ydersiden – Praktisk placeret;
transportøren sænkes nemt og hurtigt fra bagsiden af friarmen.
Ideelt til syning af stiplesømme, frihåndsbroderi eller stopning.
Hastighedsskyder – Du kan justere syhastigheden til syning med
specialtråd, til specialteknikker eller til din personlige præference.
Spejlvending – Vend sømmen eller broderimotivet vandret og/
eller lodret, og få endnu flere kreative muligheder.
Sikker stingbredde – Vælg denne funktion, når du bruger en
trykfod til quiltning (ekstraudstyr). Så låses nålen i midter-position
for alle sømme, og man undgår skader på nålen og/eller
trykfoden.
Stingpositionering – Flytter hele sømmen mod højre eller venstre,
så det bliver muligt at justere stingpositionen.
Automatisk hæftning – Hæfter automatisk i begyndelsen og/eller
slutningen af en søm, så den hurtigt og nemt afsluttes.
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BRODERIFUNKTIONER
Stort broderiområde – PFAFF® creative™ 1.5 sy- og broderimaskinen har et stort broderiområde på op til 240 x 150 mm.
Du kan brodere dine egne unikke, personlige kreationer i én
rammeopspænding med den store creative™ MASTER HOOP.

Embroidery Intro software til PC medfølger (kun på
engelsk)

Høj broderihastighed – Ingen anden sy- og broderimaskine
i denne prisklasse broderer hurtigere. Med den højere broderihastighed kan du færdiggøre dine broderier hurtigere, samtidig
med at du får den kvalitet og præcision, du forventer.

• Du kan tilpasse og kombinere broderimotiverne og gøre dem
personlige samt lave monogrammer på din egen PC.

Udvid dine kreative muligheder!

• Du kan rotere, spejlvende og tilpasse størrelsen af motiverne
og samtidig bevare samme stingtæthed.
• Brug den intelligente Colorsort-funktion til at reducere antallet
af trådskift, når du broderer.
• Stort udvalg af bogstaver – herunder 10 digitaliserede
skrifttyper og guiden QuickFont, som bruges til automatisk
at oprette broderiskrifttyper ud fra de fleste TrueType®- og
OpenType®-skrifttyper på din computer.
• 72 supermotiver, som du kan tilpasse til et hvilket som helst
projekt. Det er nemt at tilpasse størrelsen af dem og bevare en
perfekt stingtæthed.
• Stort udvalg af broderimotiver, rammer og hjørner, så du kan
lave kreative kombinationer.
101 fantastiske broderimotiver medfølger – Skabt af modedesignere til serien af PFAFF® sy- og broderimaskiner. De har en
høj kvalitet og laves i forskellige størrelser og med forskellige
teknikker, så du får mange muligheder at vælge mellem.
2 broderiskrifttyper medfølger – Store og små bogstaver samt tal
og symboler, som kan sætte et personligt præg på et hvilket som
helst broderiprojekt.
Skalering – Du kan øge eller mindske motivets størrelse med op
til 20 % i forhold til dets oprindelige størrelse, så det passer til dit
projekt.
Rammer, som er ekstraudstyr – creative™ ENDLESS HOOP II
(180 x 100 mm), creative™ ALL FABRIC HOOP II (150 x 150
mm), creative™ TEXTURE HOOP (150 x 150 mm), creative™ 120
SQUARE HOOP (120 x 120 mm), creative™ PETITE SQUARE
HOOP (80 x 80 mm).
USB-tilslutning – Du kan hurtigt og nemt overføre broderimotiver
mellem din creative™ 1.5 og din computer med USB Embroidery
Stick.
USB Embroidery Stick medfølger – USB Embroidery Stick med 4
GB har plads til de motiver, der følger med maskinen, og kan
også anvendes som praktisk lagermedie, som back-up og til
overførsel af dine personlige broderifiler.
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MASKINFUNKTIONER
Trådklip – Du kan automatisk klippe over- og undertråden ved at
trykke på en knap, hvilket virkelig sparer tid.
Info-knap – Når du trykker på knappen, får du vist vigtige syoplysninger på det grafiske display.
Kan opdateres – Download den seneste softwareversion fra internettet. Du kan hurtigt lave opdateringen med et USB-stik. Det er en
nem måde at sikre, at du altid bruger den seneste software.
Sprog – Vælg mellem forskellige sprog i indstillingsmenuen. Sørg for,
at din PFAFF® symaskine taler samme sprog som dig.
LED-lys – De optimerede, stærke lys oplyser hele arbejdsområdet
uden at danne skygger.
Undertrådsspoling fra nålen – Det er ikke nødvendigt at tråde
maskinen om for at spole undertrådsspolen, når du spoler
direkte fra nålen. Spolingen stopper automatisk, når spolen
er fuld.
Grafisk display – På det grafiske display kan du se alle
dine valg og valgmuligheder. Sømmene vises i
naturlig størrelse.
Tilbehørsæske – Gør arbejdsfladen større og holder
styr på alt dit tilbehør. Fjern tilbehørsæsken for at
få nem adgang til friarmen.
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