Edut & ominaisuudet
5 huippuominaisuutta*

1

Pienikokoinen/kannettava ompelukone

2

Allkuperäinen IDT™ -järjestelmä

3

Alkuperäiset PFAFF®-paininjalat

4

70 ommelta:

5

Kaunis ommel applikointiin

Helppo kuljettaa kursseille ja matkoille (kevyt:) 6,3 kg).

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

Saatavana monia lisätarvikkeita, joilla ompelu saa uusia
ulottuvuuksia.

Laaja valikoima kauniita ompeleita, kuten hyötyompeleita,
napinläpiä, koristeompeleita, tilkkuompeleita sekä
taide- ja satiiniompeleita.

Säädettävä, mieleisesi lopputulos syntyy helposti.

* Viisi huippuominaisuutta toistetaan tummennettuna kunkin kategorian kohdalla.

Ompeluominaisuudet:
Alkuperäinen IDT™-järjestelmä – Kiinteä kaksoissyöttö vain
PFAFFilta®jo yli 40 vuotta! Täysin tasainen kankaan syöttö sekä
ylä- että alapuolelta.

Start/Stop-painike – Start/Stop-painiketta painamalla voit ommella ilman jalkasäädintä. Pitkien saumojen, vapaaompelun ja
napinläpien ompelu on nyt helppoa.

PFAFFin® alkuperäinen paininjalkajärjestelmä – Saatavana monia lisätarvikejalkoja, joiden avulla voit laajentaa
ompelukokemustasi.

Nopeussäädin – Voit hallita ompelunopeutta liukusäätimellä.

70 ommelta – Laaja valikoima kauniita ompeleita, kuten hyötyompeleita, napinläpiä, koristeompeleita, tilkkuompeleita sekä
taide- ja satiiniompeleita.
Kaunis applikointiommel – Muokattava, haluttu lopputulos
on helppo saavuttaa.

Yksivaiheinen napinläpi – Napsauta koneeseen napinläpijalka ja
ompele haluttu määrä samanlaisia napinläpiä.
Vapaaompelujalka – Kiinnitä vapaaompelujalka (lisätarvike) ja
laske syöttäjä.
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Ompeluominaisuudet

Koneen ominaisuudet

Syöttäjän lasku koneen ulkopuolelta – Kätevä sijainti: syöttäjä on
helppo laskea vapaavarren takaa. Erinomainen kiemuratikkaukseen, vapaakirjontaan ja parsimiseen.

Kompakti kannettava ompelukone – Kätevä ottaa mukaan kursseille ja matkoille (kevyt) 6.3kg).

Paininjalan lisänosto – Voit nostaa paininjalan lisänostoasentoon,
jolloin paksujen kankaiden ja monien kerrosten asettaminen
paininjalan alle helpottuu.
Paininjalan puristus – Paininjalan puristusta voi säätää ommeltaessa hyvin ohuita tai hyvin paksuja kankaita.
Säädettävä langankireys – Langankireys voidaan säätää kankaan, vanun ja ompelulangan mukaan niin, että langat kietoutuvat yhteen kangaskerrosten välissä.
Neulastop ylös/alas –Yhdellä napin painalluksella voit
määrätä neulan joko ylä- tai ala-asentoon, kun pysähdyt
kankaan kääntämistä varten, applikoit jne. Napauttamalla jalkasäädintä voit siirtää neulan ylös/alas.

PFAFF® Design – Ammattimainen ompelutulos helposti ja vaivattomasti.
Kaksi LED-valoa – Ihanteellisen kirkkaat valot valaisevat ompelualueen varjoja muodostamatta.
Ommelvalikko – Kätevä sijainti koneen oikealla puolella. Näet
koko ommelvalikoiman yhdellä silmäyksellä.
Kova suojakotelo – Suojaa ompelukonettasi kuljetuksen aikana ja
pitää se pölyttömänä.
Tarvikelokerikko – Kaikki tarvikkeet ovat aina käden ulottuvilla.
Lisätaso – Lisätarvikkeella lisätilaa suurten töiden käsittelyyn.

Välitön päättely – Kun painat painiketta, kone ompelee päättelytikit automaattisesti.
29 neulan asemaa – Mainio ominaisuus päällitikkauksessa,
tilkkuilussa, vetoketjun ompelussa jne.
Kinteä langoitin – Lanka on helppo pujottaa neulansilmään.
Pistolevy – Merkinnät neulan vasemmalla ja oikealla puolella
helpottavat kankaan ohjaamista.
Pikakiinnitettävät paininjalat – Paininjalan vaihto on helppoa,
sillä mitään työvälineitä ei tarvita.
Vaakasukkula – Puola on helppo vaihtaa.
Elektroninen neulavoima – Täysi neulavoima kaikilla nopeuksilla.
Kaksi lankatappia – Kaksoisneulalla ompeluun tai muihin erikoistekniikoihin.
Vakiovarusteet – 6 paininjalkaa kaikkeen perusompeluun.

© 2013 KSIN Luxembourg II.S.ar.l. Kaikki oikeudet pidätetään. Tiedot pitävät paikkansa painohetkellä.
PFAFF, PERFECTION STARTS HERE, IDT ja PASSPORT ovat KSIN Luxembourg II, S.ar.l.:n tavaramerkkejä.

Edut & ominaisuudet

